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 تبیین گردشگری پزشکی در ایران )چالش ها و راهکارها(

 دکتر حسن  پیردشتی1 ،  سید حسین حسین نژاد2 *

استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان،   -1  

دانشجوی کارشناسی دبیری دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی بابل،  -2  

Pirdashti416@yahoo.com 

Hosein11116@gmail.com 

 چکیده:

المت به سفر افراد برای دریافت خدمات سالمت در کشورهای مختلف در قالب گردشگری گفته می گردشگری س      

شود.این گردشگری به یک فعالیت در آمد زا در عرصه بین المللی تبدیل شده است .کشور ایران در این فعالیت از ظرفیتهای 

ایران انجام شده است. روش تحقیق در این  باالیی برخوردار است.این پژوهش با هدف ترسیم وضع سالمت گردشگری در

کتابخانه ای می باشد.نتایج یافته ها نشان می دهد که ایران در زمینه زیر ساخت های پایه و درمان برنامه  –تحقیق توصیفی 

و مدون توسعه گردشگری پزشکی و هماهنگی بین بحثی در سطح کالن و عملیاتی ، و بازاریابی موثر با چالش هایی روبه ر

می باشد و اگر ایران قصد ورود در بازار گردشگری  پزشکی را با سهم باال می خواهد باید در جهت رفع این چالش ها اقدام 

 کند.

 واژگان کلیدی: گردشگری، سالمت،گردشگری پزشکی، ایران
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 :مقدمه

که به منظور حفظ بهبود و دستیابی  گردشگری سالمت  سفری سازمان یافته از محیط زندگی فرد به مکانی دیگر است      

مجدد به سالمت جسمی  و روحی فرد صورت می پذیرد .گردشگری سالمت شامل گردشگری پزشکی ، گردشگری صحت و 

گردشگری پیشگرانه است. سفر برای درمان و بازیابی توان از مهم ترین اهداف گردشگری پزشکی است و اغلب اوقات ، 

فعالیت های اوقات فراغت نیز به سالمت بیماراضافه می شود.بازار گردشگری سالمت به  حول دریافت خدمات درمانی ،

عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حو.زه های نوین گردشگری پیشرفته است.گردشگری  سالمت 

رج شدن ارز و نیروی انسانی به دیگر کشورها اگر به عنوان یک الویت هم در نظر گرفته شود، ایران می تواند بالقوه از خا

( . امروزه گردشگری سالمت به عنوان منفعتی جذاب و رو به رشد  11؛  1931جلوگیری نماید.) مرتضی ایزدی و همکاران ، 

مورد توجه می باشد به ویژه گردشگری سالمت که با روح و جسم گردشگران در ارتباط است. با توجه به افزایش فشارهای 

وزمره فردی و اجتماعی این نوع گردشگری جایگاه ویژه ای در انواع دیگر گردگریپیدا کرده است از آنجایی که گردشگران ر

به دنبال تخلیه استرس و نمو اعصاب خود از کارهای روزمره هستند در این میان انتخاب چشمه های آب گرم نیز یکی از 

ب گرم به عنوان مقصد گردشگران سالمت ، شناخت عواملی که باعث جذب اولویت ها می باشد. در پی انتخاب چشمه های آ

گردشگران به این نوع گردشگری می شود، مورد توجه بسیاری از محققان و سرمایه گذاران در این عرصه است . استان 

ن استان های کشور از مازندران نیز با توجه به موقیعت خاص اقلیمی و جغراقیایی خود و با شاخص های طبیعی متمایز در میا

جمله آب و هوای بسیار مطبوع در فصل بهار و تابستان و داشتن آب های معدنی گرم و سرد و طبیعت بکر و جذاب و 

محیطی آرام  از نظر فرهنگی و اجتماعی  به عنوان یکی از استان های ویژه در گردشگری سالمت قابلیت مطرح شدن را 

 ( 12-1931سیاح ،  دارد.) ابوالفضل شاه آبادی و علی

ایران حوزه از پتانسیل های بالقوه و الفعل مناسبی برخوردار است. که زمینه را برای سرمایه گذاری در این حوزه فراهم نموده 

است. چشمه های آب معدنی ، مناطق کویری قم، بخش های درمانی ناباروری یزد ، دندانپزشکی مشهد / تهران ، جراحی 

جراحی پالسیک مشهد / تهران ، جراحی چشم مشهد / تهران، دیالیز مشهد / تهران از جمله این قلب مشهد / تهران ، 

ظرفیت ها هستند که برخی از آنها در حد قابلیت هستند و به فعلیت نرسیده اند و برخی دیگر تا مرحله اجرائی شدن پیش 

 (.   www.aftab.irرفته اند. ) حوزه معاونت درمان دانشگاه .
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 قیق:روش تح

توصیفی کتابخانه ای می باشد که با هدف ترسیم وضع سالمت  –پژوهش حاضر از نوع پژوهش های تحلیلی       

گردشگری در ایران انجام شده است. نخست داده های پژوهشی از منابع کتابخانه ای و تارنماهای علمی استخراج شده و 

 ین استفاده از مقاالت و بررسی سایت ها و مجالت ملی.پس نظر صاحب نظران خبره به آن اضافه شده است و هم چن

 مبانی نظری:

گردشگری سالمت در رابطه با گردشگرانی است که انگیزه اولیه آنها از سفر، حفظ یا افزایش تندرستی و سالم ماندن       

معنویت و یا سالم بودن  بوده و حداقل یک شب در تسهیالتی که به طور خاصی برای تقویت  و توانا کردن جسم ، روحیه ،

( در مالزی  1001) 1( تحقیق چان 93-1939اجتماعی مردم طراحی شده است ، بمانند ) محسن علیزاده ثانی و همکاران 

نشان داد که مردم ، سالم بودن و سبک زندگی شخصی، کاهش استرس و ایجاد شکل جدیدی از فعالیت های گردشگری / 

جی را با تندرستی  و سالمت گره زده اند که شامل چشمه های آب گرم و درمان های اوقات فراغت برای گردشگران خار

( سازمان جهانی  93-1939جسمی برای سالم ماندن شخصی و جراحی زیبا می باشد، ) محسن علیزاده ثانی و همکاران 

هبود یا افزایش سالمت و گردشگری به طور خاص گردشگری سالمت را چنین تعریف می کند: استفاده از خدماتنی که به ب

ساعت به طول می انجامد )  12افزایش روحیه فرد، منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد و بیش از 

www.affab.ir جی از با استفاده از نظر سن 1( و سایر پژوهشگران 1312)  1( برخی از صاحب نظران از جمله جیارینگ

گردشگران بیان می دارند سطح توسعه زیر ساخت ها ) مشکل از جاده ها ، آب ، برق ، خدمات ایمنی ، خدمات بهداشتی و 

درمانی ، ارتباط حمل و نقل عمومی ( به هعنوان عوامل تعیین کننده در ورود گردشگران  به هر منطقه ای است. هم چنین 

( با استفاده از مدل های رگرسیونی بیان می دارند زیر ساخت  1331) 2( ولیم 3313) 9برخی دیگر از صاحب نظران ویتوویت

های گردشگری و سطح توسعه در کشورهای مقصد یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ورودگر گردشگر است.) ابوالفضل 

اطالعاتی گردشگری پزشکی در  (.عرفان نیا در پژوهش با عنوان مطالعه تطبیقی سامانه 13-1931شاه آبادی و علی سیاح ، 

کشورهای منتخب و ارایه راه کار برای ایران ، به این نتیجه می رسد که استفاده از سامانه های اطالعاتی یک پارچه می 

تواند فرایند گردشگری پزشکی و کلیه ابعاد خدمات رسانی آن را مدیریت نموده و از این طریق می توان امکانات و توانمندی 

                                                 
1 Chan 
2 Jearing 
3 WItowet 
4 Valim 

http://www.affab.ir/
http://www.affab.ir/
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ن در جذب گردشگری پزشکی ، از جمله وجود پزشکان حاذق و متخصص یا شهرت جهانی ، اطالع رسانی کرد که های ایرا

 (. 12؛  1931این امر موجب افزایش جذب گردشگران پزشکی تا چه چشمگیری می شود ) مرتضی ایزدی و همکاران ، 

 

 موقعیت جغرافیایی ایران:

مکانی از طرف جغرافیدانیان و سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است.  ایران از نظر موقع نسبی با یک دیدگاه دو 

دیدگاه جغرافیدانان جایگاه آنرا در جنوب غربی آسیا تعیین کرده است که ازشمال با کشورهای تراکمنستان، آذربایجان، 

رس، از مغرب با .ترکیه و عراق و از ارمنستان، جمهوری خودمختار نخجوان و دریای خزر، از جنوب با دریای عمان و خلیج فا

مشرق با افغانستان و پاکستان همسایه است. لیکن در نشریات وابسته به سازمان ملل متحد جایگاه ایران در آسیای مرکزی 

 های علمی مختلف جغرافیائی دارد.های کارشناسانه و زمینهجنوبی جای داده شده است که این نیاز به بررسی

باشند. مرزهای خشکی آن در طول آن مرزهای خشکی می 9/1کیلومتر مرز خشکی و آبی است که تقریباً  1122ایران دارای 

 رسد.سال می 30تاریخ چند هزار ساله آن به کرات تغییر یافته و ثبات کنونی آن به حدود 

از جنوب شرقی به جلگه محدودة فعلی ایران بخش بزرگتری از فالت ایران است که از شمال غربی به جلگة ارمنستان و 

ها در این کشور سند، از جنوب غربی تا حوزة دجله و فرات و از شمال شرقی تا ماورالنهر امتداد دارد. تاریخ پیدایش انسان

شود شود. آنچه در آثار باستانی دیده میبسیار بیشتر از آن چیزی است که در تألیفات جغرافیائی مردم مغرب زمین دیده می

اند در فواصل دوری از مرزهای هائی که قدما در این سرزمین تأسیس نمودهاست که حدود و ثغور امپراطوری گواه براین

کنونی آن بوده است، زیرا ایرانیان اولین مردمانی هستند که در غرب آسیا محدودة سیاسی تعیین کرده و در آن حکومت و 

ای که داشت های همجوار ایران بخاطر موقعیت استراتژیکی ویژهناند. در بین سرزمیمشی فرهنگی خاص خود را بوجود آورده

ها و قبایل مختلف گردید و در نتیجه پیشرفت قابل و آن ارتباط آسیا، اروپا و آفریقا است، براین اساس مرکز تجمع توده

 های مادی نصیب مردم آن شدای در کسب فرهنگ و تمدن و ثروتمالحظه

ترین ادبیات جهان را ترین و روحانیرزمین و مردم آن است از چند هزار سال قبل یکی از لطیفزبان فارسی که معرّف این س

در محدودة وسیعی از جهان بوجود آورد و از همین طریق منش و شخصیت اصلی قوم ایرانی پایدار شد. احساس یکپارچگی و 
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د که اکثریت مردم آن دین مبین اسالم در اختیار و در تر شهای مختلف زبانی و نژادی مردم آن قویاتحاد زمانی در بین توده

 (http://iransair-1.blogsky.com) ها و امتیازات خود باورانه اقویا محو و نابود گردید.سایه آن منیّت

 

       

 :یافته

عی و فرهنگی ، فصل جاذبه های گردشگری تاریخی ، مذهبی ، طبی 2ایران با دارا بودن آب و هوای مطبوع و طبیعت        

مراکز درمانی مدرن و مجهز همراه با منابع انسانی متخصص ، با شهرت جهانی به ویژه در کشورهای منطقه ، محیط 

ایرانیان مقیم خارج از ایران که متقاضی درمان در ایران  فرهنگی مناسب برای کشورهای مسلمان ، تعداد قابل توجهی از

هستند ، تقاضای باالی کشورهای منطقه برای درمان های نجات بخهش زیبایی و منحصر به فرد هم در شرایط عامل و هم 

ن از ایران خارج در شرایط تقاضا از وضیعت مناسبی برخوردار است. سالالنه حدود یک ملیارد دالر توسط ایرانیان متقاضی درما

می شود. طبق گزارش دفتر بررسی بازار و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ، با ترسیم افق صنعت گردشگری سالمت در 

می توان کشور را به یکی از قطب های اصلی این صنعت در منطقه تبدیل کرد و از هگذر آن نه تنها از  1200ایران در سال 

ود ، بلکه در آمد قابل توجهی نصیب ایرا خواهد و زمینه اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم و میزان خروج ارز  کاسته می ش

 (.  19؛  1931( ) مرتضی ایزدی و همکاران ،  1جذب سرمایه گذاری را فراهم می آورد. )جدول 

 08و  08گذاری در دهه  : تعداد گردشگران سالمت ، میزان درآمد ارزی ، تعداد شغل ایجاد شده و میزان سرمایه 1جدول 

تعداد شغل ایجاد  به ازای هر  میزان در آمد ارزی به هزار دالر تعداد گردشگران سالمت سال

 دالر یک شغل 0111

 میزان سرمایه گذاری

 به هزار دالر

1336 21111 111111 162111 21111 

1335 23111 161111 21111 23111 

1334 61111 211111 23501 61111 

1330 53111 245111 30305 53111 

1333 01111 351111 51111 01111 
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1331 12111 641111 45016 12111 

1311 123111 415111 30350 123111 

1311 151111 051111 110162 151111 

1312 131111 111111 123501 131111 

1313 215111 1105111 153501 215111 

1316 241111 1311111 135016 241111 

1315 315111 1525111 210350 315111 

1314 351111 1051111 251111 351111 

1310 611111 2111111 235016 611111 

1313 651111 2251111 321623 651111 

1311 511111 2511111 350162 511111 

1611 551111 2051111 312350 551111 

 )مرکز آمار ایران(

تاریخی ، همواره مورد توجه گردشگران زیادی بوده و با دارا بودن بیش از یک ملیون بنای ایران به دلیل قدمت و غنای 

قدیمی ، آب و هوا عالی و فرهنگ های متنوع از پتانسیل های خوبی در این  حوزه برخوردار است. بر اساس تقسیم بندی 

ده اند اما متاسفانه به دالیل مختلفی این ملیون گردشگر به ایران سفر کر 1حدود  1933سازمان جهانی گردشگری در سال 

ورود گردشگر به ایران حدود یک و نیم برابر مسافرت ایرانی ها  1932صنعت در ایران موفق نبوده است. برای مثال در سال 

. به دیگر کشورها بوده است بر این اساس این صنعت برای ما  نه تنها ارزآوری نداشته بلکه بدهی ارزی ایجاد کرده است

یکی دیگر از عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی سطح بهداشت و خدمات درمانی کشورهاست. طبیعی است 

( در  1003انسانها از محیط آلوده به انواع بیماری ها و آلودگی های زیست محیطی گریزان هستند زیانگ و ضن مایر ) 

ایین بهداشت و وجود خطرات بیماری هایی همچون ماالریا اشاره بررسی علل توسعه نیافتگی گردشگری در آفریقا به سطح پ

کردند . از سوی دیگر بسیاری از گردشگران برای بهره مندی از انواع خدمات بهداشتی و پزشکی اقدام به سفر می کنند این 

م برده شده است و امر به اندازه ی گسترش یافته که هم اکنون یکی از شاخه های گردشگری با عنوان گردشگری سالمت نا
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هزینه ی سرانه ی بهداشتی به عنوان شاخص توسعه ی بهداشت در کشورها انتخاب شده است .) ابوالفضل شاه آبادی و علی 

 (. 92-1931سیاح ، 

 نتیجه گیری:

ه می با اینکه گردشگری سالمت در ایران از قابلیت های فراونای برخوردار است اما با مشکالت زیادی در این حوزه مواج

باشد عواملی مثل هماهنگی نا مناسب بین سازمان های متولی گردشگری سالمت در ایران ، کمبود زیر ساخت های الزم و 

خأل قانونی برای توسعه این صنعت و... موجب شد. تا صنعت گردشگری سالمت در ایران از جایگاه خوبی برخوردار نباشد. هم 

رمایه گذاری کردن بیشتر بر روی نقاط قوت  و نقاط قابل ارتقاء و کم کردن چنین با مشخص کردن نقاط قوت و ضع، و س

 نقاط ضعف ایران می تواند نقشی خود را در این بازار پورنگ تر نماید.

 پیشنهادات:

هر تورسیم سالمت  برابر توریست عادی ارز آوری دارد ، ابالغ آیین نامه و ضوابط تاسیس مراکز توریسم درمانی کشور در 

بستان امسال نشان می دهد که کشور ما در این زمینه دیر اقدام کرده است ، وقتی درآمد حاصل از توریسم درمانی در سطح تا

 میلیارد دالر آمریکا می باشد پس شایسته است که با تصویب آیین نامه ها و ... مراکز توریسم بیشتر شود. 10جهانی بالغ بر 

بتواند به قطب توریسم درمانی منطقه و جهان تبدیل شود با مشکالتی رو به رو می باشد به طور کلی کشور ایران برای اینکه 

که برای عبور از آنها به یک غوم عمومی و همکاری بخشهای  خصوصی و دولتی نیاز دارد که به اهم آنها عبارت اند از : 

اضی ، عدم شناخت بازارهای هدف و نیاز فقدان نظام جامع گردشگری سالمت ، عدم وجود سیستم پاسخگو به گردشگران نار

آن ، کمبود هتل های مناسب در کشور ، اکنون با توجه به اهمیت یافتن موضوع و توجه ویژه برخی نهادهای دولتی به توسعه 

ی گردشگری سالمت ، می توان با شناخت و بررسی مواد یاد شده می توان در میان مدت کشور را به قطب توریسم درمانی 

ساله توانست  3و جهان تبدیل کرد. در پایان یادآوری این نکته ضروری است که کشور هندوستان در یک بازه زمانی  منطقه

به یکی از بهترین کشورها در عرصه ی گردشگری سالمت تبدیل شودپس با یک همت عالی ، تحقق این هدف که ایران در 

 دیل شود دور از دسترس نیست.چند سال آینده به قطب توریسم درمانی کشور رو منطقه تب

 تشکر و قدرانی:

نگارنده بر خود الزم می دارد از کلیه عزیزانی که در نگارش، تصحیح و انتشار مقاله حاضر ما را یاری رساندند و در غنای آن 

 .سهیم بودند سپاسگزاری نمایند
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