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 چکيده

گردشگری پزشکی به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار، و پویایی کشورها کمک 

می کند. این نوع از گردشگری به خاطر کم هزینه بودن، و درآمد باالی آن در مرکز توجه 

 ی توسعه اینبسیاری از کشورها قرار گرفته است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه برا

صنعت دست به برنامه ریزی های کالن می زنند. ایران با داشتن نیروی انسانی متخصص در 

امر پزشکی و امکانات پیشرفته پزشکی و با توجه به ظرفیتهای باال در جذب گردشگران پزشکی 

به عنوان مقصد مهمی برای گردشگری پزشکی در جهان و بخصوص در جهان اسالم به شمار 

.با توجه به اهمیت گردشگری پزشکی ودارا بودن پتانسیل موجوددر این صنعت، این می آید

پژوهش سعی بر آن داشته است که به بررسی مفهوم گردشگری پزشکی بپردازد و به صورت 

 مروری به آن پرداخته شود.

 گردشگری، گردشگری پزشکی. :واژگان کليدي
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 2آرزو آقامحمدي، 1علی تقی پور
 .لوم و تحقیقات تهرانریزی شهری دانشگاه عدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه 1
 .ای دانشگاه آزاد قزوینریزی منطقهآموخته کارشناسی ارشد برنامهدانش 2
 

  :نام نویسنده مسئول

 آرزو آقامحمدي

 مروري بر مفهوم گردشگري با تاکيد بر گردشگري پزشکی

 19/4/1399 :تاریخ دریافت

 26/6/1399 :تاریخ پذیرش
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 مقدمه
جای صدور کاال و خدمات به بازارهای  ای از فعالیت اقتصادی دانست که بهنوع ویژهصنعت گردشگری و جهانگردی را بایستی 

آورد. این صنعت به حدی از رشد رسیده که چهارمین بخش از جهانی، افراد خارجی را برای خرید کاال و خدمات بـه کشور می

گردی جهان(. از این رو 99 :1393و همکاران، نیا گردد)رحیمکشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می فعالیتهـای انسـان پـس از

 که دهبو کهنای  هپدید یشگردگر قدمت ظلحااز (. 196 :1397های انسان معاصر است)ناصرپور و همکاران، ترین فعالیتاز مهم

 از غیر هایینمکا مختلف یمینههاز با شناییو آ سفر با نیز میآد سرشت لحا عینو در  ارستوا ننساا جایی جابهو  حرکت پایه بر

 و بزرگترین به عنوان جهانگردی صنعت و (. در واقع مسافرت22 :1392رنجبریان و همکاران، ست)ا  هشد عجین او قامتا محل

 بخش شدر اشتغال، درآمد، اصلی منبع به عنوان را پویا صنعت این کشورها از بسیاری. آیدمی به حساب دنیا در صنعت ترینمتنوع

 توسعه یگرد شکل که آنجا در یعنی درحال توسعه کشورهای در دنیا سراسر در به ویژه. میدانند زیربنایی ساختار سعهتو و خصوصی

 بازرگانی و تجارت درصحنه مهمی چندان نقش یا نیست صرفه به اقتصادی ازنظر طبیعی، منابع استخراج یا تولید مثل اقتصادی

مروزه به گردشگری و سفر از این ا (1395 :102نژاد و همکاران،)حاجی می شود زیادی توجه صنعت گردشگری توسعه به ندارد

(. به 669 :1391)فخرالدینی و همکاران کرد، نگریستای غیرضروری قلمداد میهای سنتی که سفر را مسئلهتوان با دیدگاهنمی

 ودشپایدار معرف می از ارکان توسعهدر عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان امروز و یکی طوری که 

ای است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و بتدریج با طی مراحل گردشگری پدیده(. 40 :1392زاده )حسن

تاریخی مختلف به موضوع فنی، اقتصادی و اجتماعی خود رسیده است. امروزه صنعت گردشگری در دنیا به یکی از منابع مهم 

گردشگری به عنوان عاملی جهت بهبود  ،به طوری که در جهان معاصر دی و یک فعالیت عظیم اقتصادی تبدیل گشته استدرآم

ریزان به نحوی که بسیاری از برنامه (.116 :1395زادهزاده و اسماعیلگردد)اسماعیلکیفیت زندگی جوامع درحال توسعه تلقی می

ی از کنند. گردشگری می تواند باعث تحوالتبه عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میو سیاستگذراران توسعه از صنعت گردشگری 

 (.5 :1394د)زردان و منصوربهمنی، لحاظ اقتصادی، اجتماعی در یک جامعه شو

 

 معناي لغوي گردشگري 
 و رفتی دور زدن به معنا 3التین تورنس لغت در ریشه که شده أخذ گشتن معنای به2تور از کلمة 1گری توریسمگردش لغت

 به نهایت در و فرانسه و انیاییپاس به یونانی از که (.77 :1390)عظیمی و همکاران،  تاس چرخش و مقصد و مبدأ بین برگشت

 تفریح، منظور به مختلف اهداف سوی به حرکت و هجایی جاب کردن، مسافرت معنای به واژه این واقع در .است یافته راه انگلیسی

 به سفر به گردشگری .است ...و شناسینباستا ها،فرهنگ سایر با آشنایی استراحت، فراغت، اوقات گذران ارت،زی سیاحت، تفرج،

 (.41 :1393)منتظری و براتی،  شودمی اطالق ساعت 24 از بیش مدت زمان با و کشور از خارج

 

 مفهوم گردشگري 

ه چیز ی همپیوندد. این واژه در برگیرندهشگرها به وقوع میشود که در زمان سفر گردی گردشگری به فعالیتی اطالق میواژه

 .ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر، بعد از بازگشت استاز قبیل برنامه

نجام شده و تعامالتی که میان دهد، نظیر خریدهای اهایی است که مسافر به عنوان بخشی از سفر، انجام میهمچنین شامل فعالیت

ها و تأثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به آید. خالصه آنکه، گردشگری تمامی فعالیتمیزبان و مهمان به وجود می

بر اساس تعریف سازمان جهانی توریسم، گردشگری یا معادل دقیق و درست (. 19 :1393)نصرالهی و همکاران،  پیونددوقوع می

هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن شود که به مکانهای افرادی اطالق میگلیسی آن توریسم، به کلیه فعالیتان

هایی که ها، برای مدت کمتر از یک سال میروند. به این ترتیب، محدوه توریسم از مسافرتایام فراغت، انجـام کار و سایر هدف

                                                           
1 Tourism 
2 Tour 
3 Turns 

http://www.rassjournal.ir/


 8 -20 ، ص1399 پاییز، 23رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

یرد، گت وسپری کردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام میصـرفاً به منظور گذراندن تعطیال

د کـه در ارتباط با کار و حرفه خویش وشبسی فراتر میرود. توریسم در معانی وسیع آن، عالوه بر گروه اشاره شده، شامل افرادی می

ری ی تأثیرگذاری بر محیط و تأثیرپذیدهند. به این ترتیب، دامنهنجام میهای علمی و تحقیقاتی اکنند و آنان که فعالیتسفر می

ریف در تع. شود. این جدیدترین تعریفی است که از طرف سازمان جهانی توریسم ارائه شده استتر میآن از محیط، بسیار وسیع

وامل پذیرند را لحاظ کرد. عاز آن تأثیر می های مختلفی که در این صنعت مشارکت دارند وگردشگری و تعیین قلمرو آن، باید گروه

 :عمده در این صنعت عبارتند از

 ؛ها و یا گردشگرانی که در صدد کسب تجارب فیزیکی و روانی و رضایت و راحتی از سفرندوریستت .1

طریق به های مذکور از این ی تهیه و تدارك کاالها و خدمات مورد نیاز گردشگران؛ سازمانهای فعال در زمینهسازمان .2

 ؛اندیشندمنافع خود می

ای برای ایجاد درآمد شهروندان و افزایش ولت کشور میزبان، شامل سیاستمدارانی که به گردشگری به عنوان وسیلهد .3

 ؛نگرنددرآمدهای مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم می

تواند اثرات مثبت و یا منفی عامل میآورد که این تی میزبان، مردمانی که به توریسم به عنوان پدیدهای فراهم میجامعه .4

 (. 63 :1388راد و عبدالرضا، )فرجیداشته باشد

به تبع این خصیصه و اینکه هر سیستم از .یک نظام است ،باید توجه داشت گردشگری مانند هر موضوع چند بعدی دیگر

رست آورند. درك دیک کلیت را به وجود می ،گردشگری نیز عناصر و اجزایی دارد که با ترکیب یکدیگر ،شوداجزایی تشکیل می

دانش اجزای تشکیل دهندة توسعه گردشگری و  4نیازمند است، اینسکیپ ،هر سیستم به شناخت اجزای سیستم و کلیت آن

  :داندداند و نظام گردشگری را متشکل از این عناصر میمی ریزی گردشگریاساس درك برنامه ،ارتباطات بین آنها را

 های توریستی؛ها و فعالیتجاذبه 

  مراکز اقامتی؛ 

 تسهیالت و خدمات توریستی دیگر؛  

 ونقل؛ تهسیالت و خدمات حمل 

  ،(. 42 :1393تاسیسات زیربنایی دیگر )منتظری و براتی 

 )همان(.عناصر تشکيل دهنده گردشگري :1شکل
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 تاریخچه گردشگري 
د واز این، افراد معدودی از اوقات فراغت خ پیشهای نسبتاً جدید است. هاید -امروزه متداول است -تاه مدتوهای کمسافرت

، روزهای مقدس لروزهای تعطی لمین دلیه هدادند و بر مذهبی اختصاص میوام هد را بوعادی وقت آزاد خ مبردند. مردلذت می

آن نقاط مسافرت می  هها ببیماری جهت معالج و درمان مهای آب معدنی داشتند، مردیش مناطقی چشمپیداشدند. با تلقی می

 رهایود افزودند و از اینجا مسافرت و توسفرهای خ ههای فرهنگی را نیز بمسافرت مردند. با فرا رسیدن عصر خرد و منطق، مردک

 دواری بهبمرها، سطح درآمدها و شرایط هت اقتصادی و اجتماعی شوالا شتاب گرفتن سیر تحب .رد استقبال قرار گرفتوبزرگ م

د سریعتر مقص هد یافت و رسیدن بونیز بهب ونقلملدر همین حال وضعیت حپیدا کردند. وقت آزاد بیشتری  متدریج مرد هیافت و ب

 بود.  (اتقالب صنعتی )رنسانس هنتیج والتو ارزانتر شد. هم این تح

شد، ولی هنوز امکان استفاده از  های داخلی و خارجیمسافرت طبقات پر درآمدبردامنه،میالدی نیز 19در نیمه اول قرن 

کند، تردیدی تعطیالت و اوقات فراغت برای مردم عادی با درآمد متوسط محدود بود. در حالی که که دنیا به هزاره بعد توجه می

ان آید، جنگ و نوسهای پر رشد در سیستم اقتصاد جهانی در میو مسافرت به صورت یکی از بخش نیست که صنعت گردشگری

گذارد. ولی باز هم مسافرت و گردش در سطح جهان به صورت یکی از سوخت بر سیستم اقتصادی جهان اثراتی شگرف می قیمت

های مرفه تعلق ندارد و هم گردش و گردشگری دیگر به تعداد انگشت شماری از خانواده .آیدبزرگترین منابع درآمد به حساب می

اشند. بروند، در پی محیط خود هستند و درصد کسب تجربیات جدید و معقول میازه میهای تها نفر به دیدن مکاناکنون میلیون

روند و در توجیه ها میو موزه کارهای هنری ،شهری یا برای بازدید از آثار تاریخیدر این زمینه مردم اروپا بیشتربه سفرهای درون

دارند برای آموختن چیزی و یا غنی نمودن زندگی است. یا ابراز میگویند که بازدید از این اماکن )غذای روح( علت رفتار خود می

 (. 13 :1394قراملکی )حیدریان روندها میبه این مکان

 

 نظریه مکتب کالسيک و نئوکالسيک در ارتباط با گردشگري 

ین لت دولت، مواضع اهای مکتب کالسیک و نئوکالسیک و باور هردو مبتنی بر عدم دخاا توجه به یکی بودن اصول و پایهب

مکاتب در خصوص صنعت گردشگری و سازوکارهای آن، مواضع واحدی خواهد بود. در واقع، نظر پیروان این مکاتب در مورد این 

اشد؛ بسازی، پیروی از اصل بازار آزاد و رقابت کامل میصنعت، با توجه به اصول کلی آنان، مبتنی بر عدم دخالت دولت، خصوصی

گردد. آنها بر هماهنگی منافع تأکید داشته و کنند کـه تعادل بـه صورت خودکار برقرار میبازار آزاد کلی عمل میزیرا نیروهای 

باشد، ولی در نهایت مجموع این منافع، بهترین منافع را برای جامعه معتقدند با این که هرکس در جستجوی نفع شخصی خود می

باشد. بر اساس اصول این مکاتب، این نتیجه دخالت دولت و هدایت امور به دست آن نمیبه دنبال خواهد داشت، بنابراین نیازی به 

شود که دولت مجاز به دخالت در صنعت گردشگری و امور مربوط به آن نخواهد بود، البته باید اذعان داشت که این حاصل می

جه به اصل جستجوی حداکثر سود مطلوب، رفتار های خصوصی مجازند با تومکاتب با نقش نظارتی دولت مخالفتی نداشته و بخش

سد در رالبته به نظر می .گیری بهینه و آزادی نامحدود نظام عرضه و تقاضا این صنعت را، به حالت تعادل درآورندعقالئی، تصمیم

ی ای فرهنگهقولصنعت گردشگری، م حال حاضر پیروی از این مکاتب در صنعت گردشگری ایران، کارگر و قابل اجرا نخواهد بود.

ها و حفظ آنها در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران،جنبه سیاسی و اقتصادی است که با توجه به اهمیت مبحث ارزش

و  طورکلی امور سیاسی منظور تعریف فرهنگ، ارایه معیارها و به ای به خود گیرد، لذا دولت بهفرهنگـی و سیاسی آن، شکل ویژه

شاید در نگاه صرف اقتصادی به مسئله گردشگری، با توجه به اصل حداکثر سود، . شودعت وارد عرصه عمل میفرهنگی در این صن

 رددگهای نظام و لزوم دخالت دولت مسئله متفاوت میمسئله را توجیه نمود ولی با اهمیت یافتن سیاست و فرهنگ، بحث ارزش

 (. 604 :1395دیزج و همکاران )سیدتقی

 

 ال و اقتصاد بازار آزاد و گردشگري مکتب نئوليبر

این مکتب نیز با پر رنگ کردن نقش دولت به شکل انحصاری صدمات زیادی را بـه آزادی هـای اقتصـادی وارد نمـوده و 

ت لهای نامحدود در بسیاری از موارد شرایط رقابت کامل را از بین بردند. به عهای سنتی با شعار آزادیها یا همان لیبرالکالسیک
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د جهان صاهای خصوصی و توزیع نامتعادل درآمد را فراهم کردند. در حال حاضر، اقتنبود نظارت دولت، آنها زمینه رواج ثروت

سازی و رقابت آزاد را مد نظر دارد. در این اقتصاد برخالف اقتصاد براساس اصول مکتب نئـولیبرال استوار است و بحث خصوصی

توان گردد. در واقع میوده و از طریق نظارت دولت قانونمند مینامحدود نیست بلکه آزادی نسبی ب کالسیک، آزادی اقتصادی از نوع

ای هترین مکتب اقتصادی است، زیرا عالوه بر اینکه روی آزادی نسبی، رفاه اقتصادی و سود که انگیزهگفت مکتب نئولیبرال کامل

های اقتصادی و کنترل و منظور برقراری و تنظیم رقابت الت دولت بهباشند، تأکید دارد. به مسئله لزوم دخاصلی انسان می

پذیری آنها نیز توجه دارد. اما در خصوص بحث توسعه صنعت گردشگری برای اشتغالزایی، و به تبع باال رفتن ثبات سیاسی ضابطه

های غالب موجود در کشور، نوع س ارزشو امنیت ملی با توجه به اصل اقتصاد بازار آزاد و اصول مکتب نئولیبرال، میتوان براسا

سازی، شرایطی مهیا کرد خاصی از گردشگران زیارتی و فرهنگی را جذب نمود. استفاده از اصل بازار آزاد، رقابت کامل و خصوصی

یالت هتا بخش خصوصی در زمینه توسعه این صنعت و شکوفایی آن، فعالیت نموده و دولت نیز نقش نظارتی خود را در حد ایجاد تس

 د)همان(. های بخش خصوصی، ایفا نمایالزم و مناسب برای فعالیت

 

 وضعيت گردشگري در جهان 
 7داری بر اساس منطق ذاتیسرمایه است. سیستم 6هستواب داریادی سرمایهصتم اقتدر وهله اول به سیس 5صنعت گردشگری

گذاری آن سود برای کسب سود بیشتر(، سود و سرمایه همان کسب گذاری بیشتر یاخود )انباشت دمافزون سرمایه برای سرمایه

اما چون سیستم  .باید به دنبال بازارهای جدید برای محصوالت خود باشد تا بتواند خود را بازتولید، و به حیات خود ادامه دهد

ها )مانند بحران ی این بحراناکند تا به صورت دورهداری بر اساس منطق درونی خود، بحران را در درون خود دارد، سعی میسرمایه

 داریتم سرمایهسهای پیشرو را موقتاً حل کند. برای این منظور سیاز خود دور کرده و بحران ( را ...مازاد تولید، بحران رکود تورمی و

وارد اقتصاد  "دولت رفاه" جدیدی تحت عنوان از جانب دیگر رویکرد. تنوع و گسترش مصرف دارد. 2. گسترش جغرافیایی 1نیاز به 

گیری رفاه نسبی در میان مردم کشورهای غربی شد و بدین دولت رفاه موجب شکل داری شد. در واقع، روی کار آمدنسرمایه

بدین طریق بود که با افزایش رفاه نسبی  .داری یعنی گسترش مصرف و تنوع در مصرف را به وجود آوردصورت هدف دوم سرمایه

ویژه بعد از اتمام جنگ هبه تدریج و بکرد، میلیون نفر تجاوز نمی 26که از  1950گردشگر در سال تعداد8و ایجاد تنوع در مصرف

میالدی به سرعت ادامه  80و 70، 60های . این روند صعودی در دههتوانست رشد صعودی خود را به سرعت ادامه دهد جهانی دوم

تعاریف جهانگردی مورد ارزیابی و تجدیدنظرقرار گرفت و با متأثر شدن به بعد دوباره اهداف، رویکردها، و  90پیدا کرد و از دهـه 

)در بخش گردشگری پایدار به طور مفصل در این مورد توضیحاتی  9ه پایدار ادبیات جدیدی بهنام گردشگری پایدارعسرد توکاز روی

به صورت اجتماعی تثبیت شده و به  به بعد بود که گردشگری تقریباًارائه خواهدشد.( وارد مباحث گردشگری شد. از این دهه 

.. کشورها .کنندگی زیادی در حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، وهایی که قدرت تعیینترین شاخصعنوان یکی از مؤثرترین و مهم

 (. 28 :1391 ،)موسایی و همکارانگرفتمیر دارد، مورد بحث قرا

میتوان این ، 1950دهه  نفر گردشگر را نشان داده و با مقایسه بامیلیون  808برای گردشگران رقمی برابر 2005در سال 

برابربیشتر  200در حالی که درآمد حاصل از آن حدود است؛  برابر شده 30نتیجه را گرفت که، تعداد جهانگردان در این سال تقریباً 

المللی داشته است. بااین حداقل سفر بینیک نفر  2005 نفر در سال 11ست که، تقریباً از هر ا شده است. این ارقام بدین معنی

ماهه نخست  6این رقم طی  یک میلیارد نفر بوده است، که ،2010در همان سال  10بینی سازمان جهانی گردشگریحال پیش

 1/6عددی در حدود  2020ها برای سال بینیبینی مذکور بوده است. پیشمیلیون نفر بوده، که گویای درستی پیش 500نزدیک 

 یهارکشو نصیب مددرآ رالد ردمیلیا ارهز دو از بیش و .دهدتریلیون دالر را نشان می 1/5ای بـه میزان لیارد نفر، با گردش مالیمی

                                                           
5 Tourism industry 
6 Capitalism 
7 Inner Logic 
8 Consumption 
9 Sustainable Tourism 
10 World Tourism Organization 

http://www.rassjournal.ir/


 8 -20 ، ص1399 پاییز، 23رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 و زیسادورخو و زگا/)نفت از رگ بعدبز صنعت سومین ،صنعت ینا ن،کنوا همد کر هداخو پیشرفته یهارکشو هیژو به و نجها

 دخو را به شغل( 265.855.000جهانی) لشتغاا صددر8.5و جهانی ناخالص تولید صددر9.5و یدآمی رشما نیکی(بهولکترا سایلو

 در را ایهیژو نقش شهرها ،بین ینا در ستا شدر لحا در نشتابا هنگیآ با نیز لمللیابین انشگردگر ادتعد. ستا داده صختصاا

 همرز در دیمتما نسالیا ایبر نجها سراسر در یشهر یهامحیط. نددار لمللیا بین و ملی سطحدر یشگردگر یهانجریا و سمقیا

 (. 98 :1394وهمکاران، آقاییند)ده ابو یشگردگر افهدا همه ایبر بههاذجا بیشترین

های موجود زاترین صنعتعالوه بر نقش بسیار پراهمیت گردشگری در گردش مالی در جهان، گردشگری یکی از اشتغال

توان گفت که توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی ته شد می. با توجه به مواردی که گفباشدمی

نفر گردشگر  6در عوض هر  ای مثالرطوری که ب(. به 86 :1395 خوشمردان و افروزی،و اجتماعی آن ناحیه گردیده است)اسماعیلی

ر اقتصاد کننـده دد، گردشگری سهمی بسیار تعییننانکه بیان ش.چشودآیند یک فرصت شغلی ایجاد میخارجی که به کشور می

البتـه شایان ذکراست که، عالوه برتأثیرات اقتصادی، گردشگری برروی فرهنگ، اجتماع، و سیاست نیز اثرگذار  ست.جهانی دارا

است، که خود های منعقده میان کشورهای مختلف، حول این موضوع ای که امروزه یکی از دالیل همکاری و پیماناست؛ به گونه

 کاهششود. از جانب دیگر به لحاظ فرهنگی، موجب موجب ایجاد دوستی و حفظ و ثبات کشورها از جنگ و تخاصمات سیاسی می

 های ذهنی خودسوگیری و کلیشهشود.برای مثال بسیاری از گردشگران های گوناگون میرئانی افراد از فرهنگ.11فاصله اجتماعی

، )موسایی و همکارانآیددهند و فضای مسامحه و گفتگو به وجود میخاص با بازدید از آنها از دست می هایرا از مذاهب یا فرهنگ

1391: 28.) 

توان گفت به طور مستقیم و غیر مستقیم عواملی در گردشگری جهان تأثیرگذار به طورکلی با توجه به موارد گفته شده می

  :اند که عبارتندازبوده

 شهرنشینی؛ رشگست و ها شهر پیدایش 

 جایی؛ جابه شدن موتوریزه و زیربنایی ساختار بهبود 

 درآمدها؛ افزایش و کار مطلوب قوانین تدوین 

 اجتماعی؛ بینش و فرهنگ سطح ارتقاء 

 توریستی؛ هاینسآژا و مؤسسات پیدایش 

 تبلیغاتی؛ های نقشه و ها بروشور نشریات، ارایه و چاپ 

 (. 176 :1387 خاچکی،فیطبیعی)لط و باستانی اماکن و آثار کشف 

 

 وضعيت گردشگري در ایران 
 از ایران کشور چند هر که، میبریم پی واقعیت این به ایران، در آن به مربوط آمار و پایدار گردشگری روند به نگاهی نیم با

 که ابنیه هزار 200 یلیونم یک و شده ثبت تاریخی ابنیه هزار 12 قرار)با دنیا برتر کشور 9 میان در تاریخی آثار و ابنیه لحاظ

 دنیا برتر کشور 10 جزو نیز12اکوتوریستی هایجاذبه نظر از حتی و اند)نرسیده ثبت به آنها هنوز اما دارند شدن را ثبت قابلیت

 92 رتبه از بهتر جایگاهی ایران که، جایی تا کشورهاست، سایر از کمتر بسیار زمینه این در شده کسب درآمد نظر از اما باشدمی

 در گردشگری صنعت وضعیت درباره2019سال برای گردشگری جهانی سازمان پیشبینی است حتی نداده اختصاص خود به را

 رتبه در ،جهانی اقتصاد به نسبت ،28 رتبه در ه، انداز نظر از ایران که، دارد این واقعیت از حکایت ،شده بررسی کشور 181بین

 و گردشگرفرستی روند بررسی مثال، است برای منفی رشد نشانگر که گرفت، خواهد قرار 100 رتبه در رشد، از لحاظ و 99

 سال ماه شهریور آخر تا کشور به ورودی خارجی مسافران کل دهد؛می نشان بهتر را تلخ واقعیت این ایران، در گردشگرپذیری

 -7/8منفی رشد قبل از سال ماه ریورشه به نسبت که بود، شده نفر اعالم917313بر بالغ کشور، گمرك توسط سازمان 1388

 گردشگر نفر 458656حدود 1388 سال اول نیمه مادرپایان گردشگر، به مسافر تکاثر ضریب اعمال با است، شده برخوردار درصدی

                                                           
11 Social Distance 
12 Eco-Tourism 
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 آخرشهریور تا کشور از شده خارج ایرانی مسافران کل سوی، دیگر در اما، داشتهایم؛ -7/8رشد منفی  با کشور به ورودی خارجی

 هشد برخوردار درصدی 8/6رشد از قبل به سال نسبت که شده، اعالم نفر3571161کشور گمرك سازمان توسط 1388 سال ماه

 نفر3214045حدود  1388سال دوم نیمه پایان در ما که میدهد، نشان را این واقعیت گردشگر به مسافر تبدیل ضریب .است

 خروجی و ورودی رشدگردشگران تفاوت که معناست بدان امر ایم. اینداشته 8/6مثبت رشد با کشور از شده خارج گردشگرایرانی

 نفر 2755389بر  بالغ تعداد لحاظ به 1388 سال اول نیمه پایان کشوردر گردشگری تراز واقع در میباشد؛ درصد 5/15به کشور

 جانب است از کشور از خروجی ایرانی گردشگر هفتم یک حدود کشور به ورودی خارجی که گردشگر معنا بدین است، منفی

 درصد این گذشته سال پایان به نسبت منفی شده، که %86حدود  ،1388سال اول نیمه پایان در کشور گردشگری تراز دیگر،

 برابر دو حدوداً کشور، از خارج در ایرانی گردشگران هزینه متوسط که حقیقت این گرفتن نظر در با .است یافته افزایش منفی

 منفی بوده و 1388سال اول نیمه پایان در گردشگری اقتصادی تراز بنابراین شود،می برآورد کشور به ورودی ارجیخ گردشگران

 فرهنگی تأثیرپذیری که، امر این به بردن پی ایرانی است. با گردشگران خروجی ارز %7 حدوداً خارجی گردشگران ورودی ارز

 اقتصادی تأثیرات بر عالوه حاضر روند است، ایران داخل خارجی گردشگران از برابر بیشتر هفت ایران، خارج ایرانی گردشگران

 ترکمنچای معاهده به آن از بعضی حتی که جایی تا داشت؛ خواهد همراه به را خطرناکی بسیار فرهنگی پیامدهای مخرب، بسیار

 به توجه با ایران، در گردشگری ریزیهبرنام و گردشگری روند بررسی با( 1370) پیران پرویز مثال اند برای کرده یاد جدید

 برآورد گردشگری( هایهای محدودکنندهمیلیون گرشگر برای ایران )با حذف مشروط 1/5پذیرش ظرفیت ایران، های کشورقابلیت

 ردمیلیا 1 حدود در درآمدی با نفر، میلیون 1 را گردشگر جذب ظرفیت ایران گردشگری هایکننده مشروط احتساب با و کند،می

 حدود در درآمدی با هزار نفر در سال و 900حدود ایران، در گردشگر جذب بیشترین که است حالی در امر کند. اینمی ذکر دالر

کند؟ خود جذب می به عربی کشورهای از گردشگر میلیون یک فقط ترکیه مانند کشوری چرا مثال میباشد برای دالر میلیون450

 واقع دهد درمی قرار جهان در هشتم ردیف در را کشور این که کند،می جذب درسال گردشگر رنف میلیون 30 از بیشتر کل در و

 فرانسه با مقایسه در یا است. ایران درآمد برابر 41 و به ایران ورودی گردشگران برابر 30 ترکیه به ورودی گردشگران تعداد

 تنوع و وسعت نظر از هم و فرهنگی و تاریخی نظر از هم ایران که حقیقت این گرفتن نظر در جمعیتی یکسان با ایران دارد( با)

 70 از بیش جذب با فرانسه کشور که، شویم می مواجه موضوع این با دارد، فرانسه به نسبت مطلوبتری بسیار شرایط جغرافیایی

 ایران کشور برابر 178 ز،نی آن از حاصل درآمد کند وبه خود جذب می توریست ایران کشور برابر 76 سال، در گردشگر میلیون

 (.32 :1391)موسایی  است

 گردشگری پزشکی 

ای از گردشگری سالمت عبارت است از مسافرت به منظور درمان بیماری جسمی و انجام گردشگری پزشکی به عنوان شاخه

-درمانی بیانجامد)رحیمی جراحی تحت نظر پزشکان در مراکز درمانی که ممکن است عالوه بر معالجه و درمان به استفاده از منابع

 قطالا انشگردگر معمو به پزشکی تخدما سطح یشافزا به غلبا پزشکی یشگردگر(. درواقع 89 :1396زارچی و همکاران، 

اهانه گآو مارانیبموجب شده تا نموده است یاژهیتوجه و یالمللنیب مارانیبه ب یپرشک(. گردشگری 486 :1392،)گودرزیدمیشو

خدمت و درمان مورد نظر خود را  ،یدرمان ویکننده خدمات بهداشت نیتأم یکشورها گریخود، از د لیو تما هیقخواست، سل قطب

 (. 4 :1395دیزج و همکاران، )تقی یندنما افتیدر

قطع امید از درمان در کشور مبدأ، عدم دسترسی به خدمات  :گردشگری پزشکی به دالیل زیادی اهمیت پیدا کرده است

نه و زمان معقول یا فقدان محیطی که اطرافیان بیمار با او احساس همدردی داشته باشند، درآمد یا بیمه ناکافی پزشکی با هزی

برای پرداخت هزینه های پزشکی در محل مبدأ، کیفیت باالی خدمات پزشکی در کشور های درحال توسعه، نگاه ناهمگون به 

مکان جابه جایی راحت تر و شاید مهم تر از همه تقاضای روز افزون برای مسائل قانونی و اخالقی در موضوعات پیچیده پزشکی، ا

 (. 2 :1392 ،)گودرزی و همکاران عمل های جراحی زیبایی که خود این عامل با بسیاری از عوامل دیگر گره خورده است
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 تاریخچه گردشگري پزشکی 

ه زوار یونانی زمانی ک اران سال پیش باز میگردد، یعنیمفهوم توریسم پزشکی جدید نیست بلکه اولین سابقه تاریخی آن به هز

میرفتند تا از آسلکپیوس خدای سالمتی، شفا و درما ن بگیرند. در این مکان اپیدوریا در خلیج سارونیک  به مکانی مقدس موسوم به

اکمیت امپراتوری روم هم برای مدت مردم در بریتانیای دوره حافراد مجربی نیز بودند که به معالجه و درمان بیماران میپرداختند. 

ی نیز ثروتمندان المی 18دهند. در قرن  دو هزار سال، به زیارتگاههایی مراجعه میکردند که در آنجا خود را در آب مقدس شستشو

رهای شومتی به کنار رود نیل مسافرت نمایند. در حال حاضر، کالها تمایل داشتند که با هدف آرامش و ساروپایی و بویژه آلمانی

های سیاحتی آن کشور نیز  -زیادی بر تورسیم درمانی متمرکز شدهاند و نکته مهم این است که بیماران ضمن درمان از جاذبه

های استاندارد و مطلوبی که در مجاورت مراکز درمانی و کننده در هتل شود که بیماران مراجعهش میالگیرند. عموماً تبهره می

مند و همچنین مترجمین حاضر در بیمارستان یا هتل بهرهال اقامت نمایند و از خدمات رفاهی سطح با ند،بیمارستانها استقرار دار

 الیهزینه با :های پزشکی گردیده است که از جملهشوند. ترکیبی از عوامل متعددی موجب رشد صعودی گرایش مردم به مسافرت

للی و بهبود سطح تکنولوژی و استاندارهای پزشکی در بسیاری از های بین المزندگی در کشورهای صنعتی، آسان شدن مسافرت

برخی  در، راحتی آن در مقایسه با کشورهای دیگر است.کشورهای جهان، قابل ذکرند. یک دلیل کشش به سوی مسافرت پزشکی

شود و شهروندان صرف میزمان زیادی برای پاسخگویی به نیاز  الًمعمو کشورها که سیستم خدمات درمانی عمومی متداول است،

سال و  در انتظار رسیدگی به وضعیتشان باشند، نظیر پیوند مفصل ران که در انگلستان و کانادا یک النیبیماران ناگزیرند مدت طو

تحت ز پس از ورود تواند یک رونوبت منتظر شد. لیکن در سنگاپور، تایلند، فیلیپین، یا بنگلور هند یک بیمار می یا بیشتر باید در

 (. 21 :1393)رحمانی، مراقبت و درمان قرار گیرد

 روند تاریخی و رشد صنعت گردشگري پزشکی )همان(. :2جدول 

 
 

 تاریخچه گردشگري در ایران 

 رانیبه ا زشکیاز خدمات پ یبرخوردار یبرا رسفا جیخل یهیحاش یکشورها ژهیبه و ه،یهمسا یکشورها نیباز ساکن ریاز د

 یروزیپس از پ یستیدر دست ن یقیدق بوده است، اطالعات یسفرها از چه زمان نیا قیدق ی نهیشیپ نکهیا اما یکردند یسفر م

گردشگری پزشکی به طور رسمی و در قالب کارآفرینی موضوع  ،خورشیدی 80در دهه ،سال دفاع مقدس 8و  رانیا یانقالب اسالم

مان مراکز درمانی دولتی برای این منظور در نظرگرفته شده بودند، که در بخش بهداشت و درمان مورد توجه واقع گردید. در آن ز

های مختلف، گردشگری پزشکی در قالب خدمات های خانهبه دنبال ایجاد ستاد اشتغال در وزارت.البته اتفاق مهمی صورت نپذیرفت

در سازمان میراث 1383سالمت در سال گذاری گردشگری المللی سالمت مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن شورای سیاستبین

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شکل گرفت. کیفیت باال و قیمت ارزان خدمات درمانی ایران در مقایسه با کشورهای عربی، 

ری گبیماران ایرانی را به عنوان مقصد درمان انتخاب کنند. بیشترین مسافران گردشگران گردش ،آسیای میانه، حتی اروپا باعث شده

http://www.rassjournal.ir/


 8 -20 ، ص1399 پاییز، 23رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

پس از اردن ،ایران ،در در واقع در میان کشورهای اسالمی .پزشکی ایران از کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه هستند

 (. 101 :1394زند)صحرائی، حرف اول را می

 

 ضرورت نياز به گردشگري پزشکی در ایران 
 مسیو پردرآمد است. در بخش تور نهیرد، چرا که کم هزنفت و طال قرار دا عیدر جهان باالتر از صنا یامروزه صنعت گردشگر

 یجتماعا ،یاسیس ،یرا از نظر علم رانیگاهایو جا تیموقع تواندیبلکه فراتر ازآن، م شود،یفقط به جذب گردشگر توجه نم ،یدرمان

   کند. تیتقو یاو منطقه

 ،ییایآسی بحران مال.ابدیب یشتریرونق ب ییایآس یسالمت در کشورها یباعث شد تا گردشگر یعوامل متعدد 1990از دهه 

خدمات  یارزان باال و تیفیاطالعات، ک یفناور شرفتیپ ،یپزشک زاتیتجه عیو بهبود سر ،ارتقایمطلوب نرخ ارز اقتصاد جهان راتییتغ

. شوند یفمعر ایسالمت دن یبه عنوان مقاصد گردشگر ییایآس یاز کشورها یموجب شد تا برخ گرید اریو عوامل بس یدرمان

 یمقاصد را برا نیا تیجذاب ،یدر کنار گردشگر یبر ارائه خدمات پزشک یکشورها مبن نیگسترده ا غاتیبلو ت یابیبازار ،ینیکارآفر

خه شا نیرشد ا یکشورها در راستا نیکالن ا یاستهایس یریداد و باعث جهتگ شیبه منظور درمان افزا یجذب گردشگران خارج

 یاداقتص یایاز مزا یمندمند به بهرهازکشورها عالقه یاریبس در یدولت یسطوح کالن دولتها و نهادهاشد. در  یازصنعت گردشگر

 گریکدیدر رقابت با  یو درمان یو ارائهدهندگان مختلف خدمات مسافرت مارستانهایب زیصنعت بوده و در سطوح خرد ن نیاز ا یناش

در  یاز کشورها نقش مهم یاریدر بس یپزشک سمیتور کهیه گفته شد، در حالهمانطور ک باال بردن سهم خود ازآن دارند یبرا یسع

ما ا شود،یم ییکایو آمر ییاروپا یکشورها دیعا یپزشک سمیتور قیاز طر یدالر درآمد ارز اردیلیم 50تا  40دارد و هرساله یارزآور

 سمیتوربرای اولین بار  82د. در حقیقت در سال کنی میرا ط نینخست یو گام ها افتهیخود را باز ن گاهیصنعت جا نیا رانیا در

ی خود باید تا پایان هایزیربر اساس برنامه رانیوزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت. دولت ا یاز سو رانیا یدر گردشگر یدرمان

و توریسم درمانی  درصد از نیازهای درمانی و بهداشتی کشور را از طریق صدور کاال، خدمات پزشکی 30برنامه توسعه چهارم، 

تنها 2012میلیون دالر بوده است. یعنی در سال  350تنها 2012در سال  فراهم کند. سهم ایران هم از راه جذب این نوع گردشگر

درصد از درآمد جهانی گردشگری سالمت سهم ایران شده است و ایران با این میزان در آمد از نظر جذب گردشگری در رتبه  35/0

 رفته شده است.جهان قرار گ53

دارد. در  یو درون دستگاهی دستگاه نیب شتریب یبه هماهنگ ازیمتعدد، ن انیبه علت داشتن متول یدرمان سمیتور تیریمد

و وزارت امور  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک وزارت ،یو گردشگر یدست عیو صنا یفرهنگ راثیسازمان م ،یسطح کالن کشور

 نیدر ا یخود هرکدام به نوع اراتیهستند که باتوجه به حوزه اخت ییشور، از جمله دستگاههاخارجه و وزارت رفاه و وزارت ک

و  یتدس عیصنا ،یفرهنگ راثیسالمت در سازمان م یگردشگر یگذار استیس ی. شوراشوندیمحسوب م رندهیگ میموضوع تصم

ز سازمان رفاه ا اریتام االخت یندگانیا حضور نماب تهیکم نیاست. ا تیسازمان مشغول به فعال یمعاون گردشگر استیبا ر یدشگرگر

ستاد  ریدب ،یگذار هیتوسعه و سرما یکل دفتر طرحها ریمد ،یوزارت بهداشت و درمان، معاونت گردشگر ،یاجتماع نیتأم

یراث م سازمان منابع و بودجه زیکل تجه ریو مد سیرئ ندهیعضو و نما غات،یو تبل یابیسالمت، سرپرست دفتر بازار یگردشگر

 فرهنگی وگردشگری تبدیل شده است.

با توجه به  ازیمورد ن نیقوان نیو تدو میتنظ ربط،یذ ینهادها یتمام یبه همکار ازین یپزشک سمیکالن نظام تور یاستگذاریس

 یهایرابه گردشگران، به وجود آوردن همک یارائه خدمات پزشک قیکشور از طر یبرا یارز یدارد. کسب درآمدها یالملل نیمصوبات ب

درمان به خارج از کشور سفر  یکه برا یداخل مارانیب یسامانده ،یدرمان یگردشگر توسعهدر خصوص  یو درون بخش یبخش نیب

گذاری سال کشور در این بخش، از اهداف شورای سیاست 20افق  منطبق با چشم انداز کیاستراتژ یزیو برنامه ر یو طراح کنندیم

 (. 72 :1394سالمت است)اشرفی، 
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 عوامل تاثيرگذار در پيشرفت گردشگري پزشکی ایران 

 نگیهفرو  طبیعی  اوانفر هایبهذجا ،فصلرچها طبیعتو  عمطبو یاوآب و ه دنبودارا  با انیرا.یاامز تررپو لمداز  هدستفاا با

 یارهکشودر  یژهو به انیجه تباشهر یخیرتا یشگردگر ،بیهمذ ،و متخصص نسانیا منابع با هامره مجهزو  رنمد مانیدر کزامر

 انیردر ا نمادر متقاضی کهرکشواز رجخا مقیم ننیاایرا توجه قابل ادتعد ن،مسلما یارهکشو یابر مناسب نگیهفر محیط ،منطقه

 همو  عامل یطاشردر  هم دفر به منحصرو  یباییز ،بخش تنجا یاه نمادر یابر منطقه هایرکشو رانبیما یباال یتقاضاهستند، 

های هزینه دنبو پایین به انیرا مزیت ترین مهم قابتیو ر دیبرراه مینه. در زستا رداربرخو مناسبی ضعیتاز و اضاتق یطاشردر 

از  یرداربرخو انیرا مزیت تنها نیز نپشتیباو  بستهوا صنایع قسمت. در ددگر می خالصه یا منطقهو  جهانی سمقیادر  مانیدر

 لحا.در نماید تأمینرا  سالمت بخش یا حرفه نسانیا منابع کمی نظراز  نداتو می که ستا پزشکی معلو دمتعد یاه نشکدهدا

در  پزشکی یشگردگردر  وپیشر رکشو به تبدیل یابر یدمتعد ییاامزاز انیرا ب،مطلو یتقاضاو  عامل یطاشر به توجه با حاضر

 (. 20 :1393ایرانی، ست)ا رداربرخو منطقه سطح

 

 زشکی ایران عوامل بازدارنده در پيشرفت گردشگري پ
ورود  به طمربو تطالعاا یآور جمع جامع سیستم انفقد ،پزشکی یشگردگر متولی یاه نمازسا بین نامناسب هماهنگی

-ساخت یرز دکمبوو  انیرا پزشکی یشگردگر هایقابلیت صخصودر  سانیر عطالا سیستم یمدرآناکا ان،یرا به پزشکی انشگردگر

ای بر است تا صنعت گردشگری ایران از جایگاه ویژهشده  که موجب ستا الیلید ینتر مهماز  صنعت ینا توسعه یابر زمال های

 خوردار نباشد) همان(. 

 

 اثرات توسعه گردشگري پزشکی در ایران 
 اثرات مثبت 

 گردشگران اقامت لیدل به کشوری ارز درآمد شیافزا 

 سالمت خشب کارکنان شتغالا شیافزا و کشور از خارج به مغزها فرار ازی ریشگیپ 

 سالمتخدماتی داخلکنندگانمصرف انتخاب دامنه شیافزا 

 سالمتخدماتتیفیکبهبود 

 یبرارقابتلیدلبه(اطالعاتیفنآورویسیانگلزبان)یارتباطویتخصصیمهارتهانظرازیپزشکیانسانیروینیتوانمندساز

 یالمللنیبمارانیبجذب

 کشور از ارزخروجکاهشآنتبعبهوکشورازمارانیبخروجکاهش 

 اثرات منفی 

تاثیر معکوس بر عدالت در دسترسی به خدمات سالمت با کیفیت مطلوب به شهروندان ایرانی از طریق ایجاد ساختار دوگانه 

تر در مقابل خدمات سالمت مندتر به مصرف کنندگان خارجی ثروتتر و گرانمطلوبتخدمات سالمت و ارائه این خدمات با کیفی

 داخلی.  کنندگانتر به مصرفتر و ارزانبا کیفیت پایین

تواند فرار مغزهای داخلی به عبارت دیگر خروج چناچه صرفاً بخش خصوصی متولی امر توریسم پزشکی در کشور گردد، می

آنها در بخش خصوصی که به بیماران خارجی متخصصین متبحر و شایسته از بخش دولتی به دلیل تفاوت فاحش درآمدی و حضور 

 (.22 :1393شود)رحمانی، دهند میارائه خدمت می

 

 گيري نتيجه
خدمات سالمت، پزشکان  یباال تیفیک ن،ییپا نهیاز جمله هز یپزشک یخود در گردشگر یها تیبه مز تیهم با عنا رانیا

از قطب  یکیبه عنوان  تبریز نیهمچن .دیاستفاده نما تیمز نیاز ا دارد میفراوان، تصم یعیطب یدار و دارا بودن جاذبه ها تیصالح

ورت ص کجانبهیبخش توسعه به صورت  نیمطرح است. اما متأسفانه در ا انهیمنطقه خاورم یاکشوره یدر کشور و حت یپزشک یها
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در  دیآن طور که با لیدل نیقرار گرفته است و به هم یتوجه یبخش مورد ب نیتوسعه در ا یساخت ها ریاز ز یاریگرفته و بس

شود و  یم زبانیکشور م دیهزار دالر عا 5تا  4 نیب یهر گردشگر پزشک یبه ازا ایدر دن جذب گردشگر سالمت موفق نبوده است

دهند  یانجام متبریز که متخصصان ساکن در  یو درمان یپزشک یتخصص یهزار دالر است. کارها 4تا  3 نیب رانیدر ا زانیم نیا

و  یسالمت است که هم قطب پزشک یگردشگر وسعهاز خارج و ت ماریب رشیپذ یبرا یقطب پزشک نیا یها ییده توانانشان دهن

 یابیبازار یها زهیبا توجه به آم یمراکز درمان تیوضع یبررس ،یجذب گردشگر پزشک یاز راهها یکی است یهم قطب گردشگر

 و یخدمات درمان تیفیباال بردن ک یو گردشگر یدمات درمانخ متیصنعت به شفاف نمودن ق نیجهت توسعه ا رد .باشدیم

به  و یجهان یباال و استانداردها یتکنولوژ یدارا یو گردشگر یدرمان زاتیو تجه التیامکانات، تسه یریبه کارگ ،یگردشگر

 عت در جهت اشتغالصن نیپرداخته شود تا بتوان از منافع سرشار ا یو گردشگر یپزشک یدر حوزه ها عاتاطال یفناور یریکارگ

 .دکشور بهرمند ش یبرا یو ارز آور ییزا
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 مراجعمنابع و 
گردشگری در بندر (. ارزیابی پایداری گردشگری و تعیین راهبرد بهینه توسعه 1395.، )زاده، یزاده، ح.، اسماعیلاعیلاسم [1]

 . 115-131، 34های اسنانی، سال یازدهم،  شماره ریزی سکونتگاهانزلی ،مطالعات برنامه

مدت و بلندمدت گردشگری در ایران،  مجله (. تخمین تابع تقاضای کوتاه1395افروز، رقیه.، )خوشمردان، ع.، اکبریاسماعیلی [2]

 . 83-104، 10،  9اقتصادی، شماره 

ارشد، نامه کارشناسیهای کارآفرینانه در گردشگری پزشکی شهر تهران، پایانبندی فرصت(. شناسایی و اولیت1394م)اشرفی،  [3]

 صفحه.  188پور، دانشگاه عالمه طباطبایی، با راهنمایی داود حسین

های فعال در ی بنگاهبندی عوامل داخلی و خارجی موثر در موفقیت بازاریابی محتوای(. شناسایی و اولیت1393ایرانی، ب) [4]

نامه کارشناسی ارشد،با راهنمایی محمد حسین ایمانی خوشخو،  دانشگده علوم گردشگری ، دانشگاه گردشگری پزشکی ،پایان

 صفحه. 210علوم و فرهنگ،  

هر در ش یمذهب یبر گردشگر دیبا تاک یپزشک کیبرنامه استراتژ نی(. تدو1395م. ) ان،یع. و صفر ،ینژاد، ع.، عنابستان یحاج [5]

  .121 ییای، شماره پ1395شماره دوم، تابستان  کم،یو  یسال س ،ییایجغراف قاتیمشهد. فصلنامه تحق

زیست، پژوهشنامه عرفان، دو فصلنامه، شماره یازدهم، (؛ پیوند اندیشة عرفانی موالنا با محیط1392)زاده، م، رئوف، ححسن [6]

88-65. 

-نامه کارشناسیمسیر گردشگری  با اولیت پیاده در بافت تاریخی شهر تبریز، پایان(.طراحی 1394قراملکی، ژیال.، )حیدریان [7]

 صفحه.  244ارشد، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 

نامه ناجتماعی توسعه گردشگری پزشکی ) مطالعه موردی : شهر اهواز( ،پایا –(. بررسی اثرات اقتصادی 1393رحمانی ،پ) [8]

 صفحه. 121کارشناسی ارشد، باراهنمایی سیروس قنبری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

ی (.تاثیر صادرات نامرئی کاال و خدمات گردشگری براشاعه1393نیا، ف.، پورسلیمی، م. و کریمی مزیدی، الف)رحیم [9]

، 11ریزی و توسعه گردشگری ، سال سوم، شماره ی برنامهگری تصویر ذهنی مقدصد گردشگری(، مجلهفرهنگ)نقش تعدیل

117-96 . 

ای، راهبردهای (. صنعت گردشگری پزشکی شهر شیراز: راهکارهایی توسعه1396زارچی ، م.، شفقت، ط. و حاتم، ن)رحیمی [10]

 .88-95، 4مدیریت در نظام سالمت،  سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی 

های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر (. شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه1392رنجبریان، ب.، غفاری، م. و امامی ،ع) [11]

 . 21-36ای، سال پنجم، شماره هفدهم، های شهری و منطقهاصفهان،  مطالعات و پژوهش

(. بررسی نقش گردشگری شهری در رشد  توسعه اقتصادی شهرها، 1395نژاد، ف.، )دیزج،ع.، شجاعی.، ع، موسویسیدتقی [12]

المللی اقتصاد شهری) بارویکرد اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل(، مقاله پذیرفته شده در مجموعه مقاالت اولین همایش بین

607-601 . 

(. بررسی نقش گردشگری شهری در رشد  توسعه اقتصادی شهرها، 1395نژاد، ف.، )دیزج،ع.، شجاعی.، ع، موسویسیدتقی [13]

المللی اقتصاد شهری) بارویکرد اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل(، ت اولین همایش بینمقاله پذیرفته شده در مجموعه مقاال

607-601 . 

(. بررسی وضعیت کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران پزشکی با استفاده از مدل سروکوال) مورد مطالعه: 1394صحرائی، م) [14]

 صفحه.  263اسی ارشد ، باراهنمایی حسن الوداری، نامه کارشنهای کاشت موی طبیعی در شهر اصفهان(، پایانکلینیک

سازی  عملکردی  باززنده –(. مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی ساختار فضایی 1390.، )عظیمی، ش.،  پرتوی، پ.، شهابیان، پ [15]

 . 75-93های تاریخی، با تکیه بر گردشگری شهری،  نمونه موردی : محدوده مرکزی تهران، نامه معماری و شهرسازی ،بافت

-تدی گردشگران درمانی شهریزد و اولویمن(.  بررسی میزان رضایت1391فخرالدینی، س.، فخرالدینی، ف.،صدربافقی، س.،) [16]

، 20پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره  –فازی، مجله علمی TOPSISبندی عوامل موثر بر آن با روش 

 . 668-678، 5شماره 

بندی آن.،فصلنامه جغرافیایی (. تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه1388آقاجانی، سمیه.، )راد، ع.، فرجی [17]

 . 61-73، 23سرزمین، سال ششم، شماره 

(. بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کالن شهر 1392آّبادی، ع)گودرزی، م. ،تقوایی، م. و زنگی [18]

 .1-25، 23پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری ، سال هشتم، شماره  –ی شیراز ، فصلنامه علم
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(.توسعه گردشگری پزشکی داخلی در شهر شیراز ،مدیریت اطالعات سالمت، 1392آبادی ،ع)گودرزی، م.، تقوایی، م.و زنگی [19]

 .485-496دوره یازدهم، شماره چهارم، 

 .171-206ت، راهبرد، سال اول، شماره دوم، ی یک صنع(. گردشگری به مثابه1387خاچکی، بهنام.، )لطفی [20]

ریز راهبردی توسعة گردشگری ، رهیافتی کارآمد جهت تحقق گردشگری پایدار (. برنامه1393منتظری، م.، براتی، ن.، ) [21]

 .40-57، 48-47ریز راهبردی توسعه گردشگری،هفت شهر، شماره )مطالعه موردی : شهر یزد(، برنامه

 –(. بررسی تاثیر عوامل غیردرمانی بر توسعه گردشگری سالمت، فصلنامه علمی 1397ناصرپور، م.، موسوی ،ن. و سپهوند، ر) [22]

 . 195-212پژوهشی گردشگری و توسعه، سال هفتم، شماره سوم، 

-استنادبر عوامل زیست عملکرد گردشگری پایدار : با –(. تحلیل اهمیت 1394آّبادی، فریده.،)دهبیکنصراللهی، زهرا.، موسی [23]

 .45-1،59، شماره2محیطی، اجتماعی و اقتصادی، گردگشری شهری ، دوره
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