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   چكيده

 ييك صورت به و است جهان در گردشگرى صنعت يهابخش نيرشدتر به رو از سالمت گردشگرى امروزه
 كشـورها  يبـرا  ياسيس منافع ايجاد يحت و هافرهنگ يمعرف ،ييزااشتغال ،ياقتصاد يهانهيزم در ابجذّ صنايع از

 و زيتبر شهركالن سالمت يگردشگر يهافرصت و تقو نقاط يبررس ،قيتحق نيا هدف، رو نيا از. است مطرح
 كـه  اسـت  يكـاربرد  تيماه با تحليلي –توصيفي، قيتحق روش. شدبايم آن ةتوسع يبرا يياجرا يراهبردها ةارائ
 مدل و SOAR كياستراتژ مدل از اطالعات ليتحل و هيتجز يبرا و مصاحبه روش از اطالعات يآورجمع يبرا

ANP امـور  بـا  مـرتبط  مسـئوالن  گردشـگران،  ز،يتبر شهر تيجمع پژوهش نيا يآمار ةجامع. استشده استفاده 
 نفر 400 كوكران فرمول اساس بر زين نمونه حجم كه است )نفر 160000 حدود( كارشناسان و ، استادانيگردشگر
ـ تبر شـهر  ،آمده دستهب جينتا اساس بر. شد برآورد ـ ظرف( يعـ يطب يهـا جاذبـه  بـودن  دارا بـا  زي  مناسـب  يهـا تي
 بـا  مسـايگي ه و يپزشك مختلف تيقابل و متخصصان نيهمچن و) درماني لجن و درماني آب درماني، يهاچشمه
ـ  كي به ليتبد تيقابل...  و ارمنستان جان،يآذربا ه،يترك مختلف يكشورها  خصـوص  بـه  يگردشـگر  موفـق  ةنمون
 نيتـدو  زين زيتبر  شهر در سالمت يگردشگر ةتوسع بر مؤثر يراهبردها ةجمل از. داراست را سالمت يگردشگر

و  يدرمان يگردشگر موانع رفع يبرا تدول كالن يگذاراستيس و سالمت يگردشگر جذب يبرا منسجم نيقوان
 سيسـتم  در تأثيرگـذار  عناصر بر هماهنگي ايجاد التيتسه و خدمات تيفيك بردن باال براي بانكي تسهيالت ةارائ

به ترتيب بـا   ديگر كشورهاي از ورودي گردشگران براي ويزا صدور تسهيل و اخذ و شهر گردشگري يزيربرنامه
  .باشديم ANPاساس مدل بر  1256/0و  1446/0امتياز  
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  مقدمه
       يابزارها شرفتيپ و توسعه شدن، يجهان مانند يمتعدد عوامل ستم،يب قرن دوم ةمين از
                     است بوده يگردشگر صنعت ةتوسع جهت در نينو ارتباطات و نقل و حمل

     ياقتصاد صنعت نيسوم ،صنعت نيا كه ينحو به). 1: 2004 ،يگردشگر يجهان سازمان(
 را صنعت نيا ،يجهان بانك دليل، نيهم به. )569: 2012 همكاران، و الياو( شوديم شناخته

 ناخالص ديتول از درصد 5/10 ديتول و شغل ونيليم 214 جاديا با ،يالديم 2005 سال در
 ةجمل از يگردشگر). 127: 2006 ا،يركايس و يچو( شمارديم بر ايپو يصنعت ،يجهان

 از حاصل درآمد و افزوده ارزش زانيم كه است حاضر جهان در گسترش به رو يهاصنعت
 دارد؛ داريپا شتيمع از شهروندان يبرخوردار و يمل ناخالص ديتول در ايعمده نقش آن،

 يگردشگر از آن، مختلف انواع در يگردشگر يريگشكل و بمرات به التفات هامروز چنانكه
 با متناسب طيشرا با توسعه حال در يكشورها توجه مورد سالمتي گردشگر تايي روستا

  ). 1: 1389 ،پورحسين و يهاشم( است گرفتهر قرا ران،يا
 گردشگريافزايش سالمت و جهاني شدن آن باعث پيدايش مفهومي تحت عنوان 

 صنعت رشد حال در و اصلي اركان از يكي كه )253: 2006 ت،يك و نزجو(شده  سالمت
  كار به اروپايي گردشگري در گسترده طور به سالمت ةواژد. شويم محسوب گردشگري

 توانيم را تندرستي و سالمت ةدربار شده ارائه تعاريف مشترك فصل ،كلي طور به ؛رودمي
 بهبود جهت در افراد تالش نيز و سالمت ابربر در پذيريليتئومس زندگي، سبك يتاهم در

 جهاني سازمان سوي از شده منتشر آمار اساس بر ).34: 1394 ،يميكر( دانست زندگي كيفيت
 سطح در را دالري ميليارد 100 مالي گردش 2012 سالر د سالمت گردشگري گردشگري،

 سفري ت،سالم گردشگري. )1: 2015 ،يجهان بانك(ت اس داده اختصاص خود به جهان
 دستيابي و بهبود حفظ، منظوربه كه است ديگر مكان  به فرد زندگي محيط از افتهيسازمان
 چند طي در). 123: 210 ا،ين عرفان( رديپذيم صورت فرد روحي و جسمي سالمت به مجدد
 خارج خود كشورهاي از سالمت خدمات از استفاده منظوربه كه افرادي تعداد به گذشته سال
  ). 165: 2002 هاراشه،(تاس شده افزوده اند،شده
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 براي مردم آن در كه دانديم فرهنگي رايج ةديپد را سالمت گردشگري) 2006( كونل
 سطح در پزشكي خدمات ايند. كننيم سفري پزشكدندان و پزشكي جراحي، خدمات

 در مثال براي). 1:2007 بوكمن،( است كرده  فراهم ياگسترده اقتصادي پتانسيل ،يالمللنيب
 بخش در را نفر هزار پانصد و ونيليم دو از بيش تايلند و سنگاپور مالزي، هند، 2005 سال

 گردشگري) 2004( گاپتادر همين راستا  ).1: 2007 تاتا،( اندكرده جذب پزشكي گردشگري
 صنعت با ارتباط در بيماران به پزشكي يهامراقبت ةنيزم در سودآور خدمات ةارائ را، پزشكي

 گردشگري و بهداشت شدن جهانية جينت ،پزشكي گردشگري. كنديم تعريف دشگريگر
  ).3: 2008 نگ،يس( رديگيم  بر در را فرامليتي اقتصادي يهاتيفعال از بزرگي قسمت كه است
 :ازرتند عباكه  استمتنوع  ايدن در سالمت يگردشگر و يدرمان خدمات ةارائ يهانهيزم
 ،كيپالست و يزيباي يجراح اعمال، وزن مديريت يهانامهبري، رماند گرم آبهاي چشمه
 چشم، اعضا ونديپ ،قلب شريان پس - يبا يجراح اعمال ،مفاصل يجايگزين يجراح  اعمال
 با). 27: 2007 ،يكاظم( يبخشتوانو  دندان كاشت و يپزشكدندان، )زيكيل عمل(  يپزشك
 كشور، درمان و بهداشت ساختار تيتقو با صنعت نيا بودن پردرآمد و نهيهزكم به توجه
 كرده متمركز يگردشگر از بخش نيا بر را ياديز توجه توسعه حال در يكشورها از ياريبس
بسياري از كشورها از جمله  ،از طرفي ).22: 2008 ،يكاظم( كننديم يزيربرنامه آن يبرا و

 يدرآمدها هب يوابستگ از يناش مشكالت حل يبراايران كه اقتصادي تك محصولي دارند 
 و محصوالت از دسته آن صدور و ديتول جهت يگذارهيسرما است الزم نفت، صادرات يارز

 از يبرخ در رايز رد؛يگ انجام شوند، يارز يدرآمدها جاديا موجب دتواننيم كه يخدمات
 يگذارهيسرما با كه است ايبالقوه امكانات يدارا ما كشور ،صنعت  نيا ازين مورد يهابخش

 نمود استفاده آن از يارز درآمد منبع كي عنوان به و كرد ليتبد بالفعل توان به را هاآن انتويم
 ).26: 1995 ،يموحد(

 يابعاد و عوامل مورد در يمتعدد مطالعاتدر همين راستا و با توجه به اهميت موضوع 
 و تياسم از جمله، .استشده انجام داده، قرارر يتأث تحت را سالمت يگردشگر صنعت كه

 مورد در مارانيب ميتصم بر رگذاريتأث عوامل از يامرحله دو مدل كي) 2007( يونيفورگ
 عوامل هاآن ل،او ةمرحل در كه اندكرده ارائه درمان يبرا كشور از خارج به سفر به ميتصم
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 دوم، ةمرحل در و اندكرده ييشناسا را مقصد كشور انتخاب يبرا ماريب توسط ةشد انتخاب
 و تياسم( اندنموده يابيارز را يدرمان التيتسه انتخاب يبرا شده شخصم عوامل
  ). 21: 2007 ،يونگيفور

 ةمطالع اساس بر را كنگهنگ يپزشك گردشگران زشيانگ )2008( زهانگ و ويك وهان،
و  )ينينشهم( يهمدل جيترو ،يپزشك يهامراقبت تيفيك مقصد، يهايژگيومعيارهايي چون 

 بيشتر از  يپزشك يهاجنبه به گردشگرها كهگيرند نتيجه مي هاآن. كردند يبررس هانهيهز
 و انگيههمچنين ). 2008 همكاران، و يي( كنندتوجه مي يگردشگر يهامكان يژگيو

 بخش دو شامل كه اندكرده ارائه را سالمت  يگردشگر از يمفهوم يمدل )2010( همكاران
 را يپزشك درمان يبرا گردشگر ميتصم كه است يعوامل ةرنديدربرگ و بوده تقاضا و عرضه
 جذب بر مؤثر عوامل« عنواندر پژوهشي تحت ) 2008( كاظمي. دهنديم قرار ريتأث تحت

 استانداردهاي از برخورداري اجتماعي، امنيت كه گيردنتيجه مي ،»ايران در پزشكي گردشگر
 نيترمهم از درمان رواديد صدور و پزشكي تجهيزات همچنين و درماني مراكز در جهاني
  با پژوهشي در )2008( جباري ،همچنين ؛است ايران در صنعت اين ةتوسع  بر مؤثر عوامل
  صنعت بين نزديك تعامل كه داد نشان »ايران در سالمت يگردشگر يسازمدل« عنوان

 ؛نهادها ساير و تحقيقاتي مراكز دولت، بيمه، يهاشركت بانكداري، نقل، وحمل گردشگري،
     بين ةكنندهماهنگ نهاد و غيردولتي بخش دولت، و دنكنيم ايفا صنعت اين در را حياتي نقش
  ) 1389( يسلمان و يرينص. هستند صنعت اين اصلي جزء 3 خصوصي بخش و دولتي بخش
  .دادند قرار يابيارز مورد را يدرمان گردشگري ةتوسع در تهران يهامارستانيب توانمندي نقش
    استانداردهاي و باال فناوري داراي يپزشك زاتيتجه يريكارگ به كه بود نيا زا يحاك ،جينتا

   كشورها ريسا به نسبت يپزشك خدمات ةنيهز بودن يرقابت و بودن ترارزان ،نيهمچن و يجهان
   ماريب جذب شيافزا عوامل نيترمهم از يخارج مارانيب از يدرخواست ةنيهز كردن شفاف و

  .شوديم تهران يهامارستانيب در يدرمان گردشگري ةتوسع بموج و بوده يخارج
  يافتن دليل،به همين  ؛باشديم صنايع نيترفيضع وجز ،ايران در يگردشگر صنعت
ي آن اقتصاد رشد در يفراوان يمزايا توانديم صنعت اين گرفتن رونق جهت يراهكارهاي

 اصلي يهاقطب از يكي رانيا ،1400 افق در كشور ةتوسع ةبرنام به توجه با. باشد داشته
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 جلوگيري ارز خروج از تنها نه آن رهگذر از و شد خواهد منطقه در سالمت گردشگري
 سالمت يگردشگر صنعت .شد خواهد ايران نصيب يتوجه قابل ارزي درآمد بلكه ؛شوديم
 يسو از و ي استدرمان خدمات معقول متيق و باال تيفيك تنوع، يدارا سو كي از رانيا در
 گردشگر جذب بر مؤثر عواملز ا رانيا يمرزها ييايجغراف خاص تيموقع به توجه با گريد
 فراوان يهاجاذبه يدارا رانيا كشور ،نيا بر عالوه. است سالمت و يپزشك بخش در

 جذب يبرا يمناسب تيموقعز ا ييهوا و آب مناسب طيشرا و يفرهنگ ،يخيتار ،يستياكوتور
  .است برخوردار گردشگران

 جزو ينخاع ضايعات ميترم و ياديبن يهاسلول رينظ علوم يبرخ در اكنون هم يرانا
 ونديپ ،يراديولوژ ،يتهاجم مباحث و ينابارور رينظ يمباحث در ،نيهمچن؛ استيدن يهانيبرتر
 يهاتيمز. است جهان ةشرفتيپ يكشورها با رقابت به قادر كبد و هيكل ونديپ چشم، يةقرن
 ؛آورد شمار هب زين فوق يفيك يهاتيمز بر عالوه بايد را خدمات از ياريبس انجام در يانهيهز

 ياحرفه تيمسئول ةميب صدور ةنيزم در يقانون لحاظ از ما كشور كه يتمزي به ،نيهمچن
 كشوري شبيه اين، موارد احتساب با). 56: 1387 ،يجعفر( نمود توجه بايد زين دارد پزشكان

 جهان و منطقه در سالمت يگردشگر قطب به شدن ليتبد تيبلقا ،و بخصوص شهر تبريز ما
  .افتي دست مهم نيا به توانيم يراهبرد و حيصح يزيربرنامه با كه است دارا را

 در فراوان يهاتيقابل يدارا كه نيريد يفرهنگ و يخيتار ةنيشيپ با زيتبر شهركالن
 ،نيهمچن ؛يكياكولوژ و يخيرتا آثار ،يدستعيصنا ،ياجتماع ي،فرهنگ ،يعيطب يهانهيزم
 يايدر ةحوز يياروپا يكشورها و ارمنستان جان،يآذربا يجمهور ه،يترك يكشورها به يكينزد
 به باشد آن نام درخور كه يبالندگ و رشد از سميتور ةحوز در ياديز حد تا است ترانهيمد
 و كالن تيريمد در يساختار ضعف به توانيم آن ليدال ةجمل از البته. است مانده دور
     نبود امكانات، و منابع حيصح شناخت منظوربه يزيربرنامه و مطالعه عدم ،يمحل
 عدم و يمحل يهاتوان از زانيربرنامه و يگذاراستيس يآگاه عدم ،الزم يهارساختيز

اين پژوهش سعي دارد  دليل،به همين  ؛كرد انيب را مسئول يهاسازمان فيوظا فيتعر
  عه گردشگري سالمت را در كالن شهر تبريز شناسايي و تدوين نمايد.هاي توساستراتژي
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  شناسي ها و روشداده
  كنترل، ةجدر و زانيماست و از نظر  يكاربرد ،پژوهش نوع نظر از قيتحق نيا  

  روش از استفاده با يدانيم ها،داده يگردآور ةنحو نظر از و يفيتوص و يشيرآزمايغ
             شهر تيجمع ،پژوهش نيا يآمار ةمعجا. باشديم يكانون يهاگروه ليتشك و مصاحبه

 ) نفر 160000 حدود( يشهر و يگردشگر امور با مرتبط مسئوالن و گردشگران ز،يتبر
 ةهم شامل كه ،شده محاسبه كوكران مدل اساس بر نفر 400 زين نمونه حجم. هستند
           ياخوشه روش به زين يريگونهنم نوع كه است ذكر به الزم. است سال 18 يباال افراد
 32( گردشگران از نفر 120 شهروندان، از نفر 220 ،قيتحق نيا ةنمون حجم. است

 منظور به سپس .استادان است و يشهر رانيمد، مسئوالن از نفر 60 ،)يخارج گردشگر
 به اين ؛ستا شده استفاده محتوا اعتبار روش ازابزار تحقيق  دروني اعتبار سنجش
 و گردشگري به مربوط يهاپژوهش در شده آزمون يهااسيمق از استفاده بامنظور 

سپس  .شد برداشته لاو گام ،زمينه اين در صمتخص كارشناسان و استادان از نظرخواهي
 بررسي با و گرديد تكميل نهايي و مقدماتي حلةمر دو طي شده تدوين ةپرسشنام
 الزم، آماري محاسبات انجام و مقدماتي شنامةپرس 30 از آمده دست به يهاپاسخ

 كياستراتژ مدل از زين اطالعات ليتحل و هيتجز يبرا .گرديد تدوين نهايي ةپرسشنام
SOAR مدل و ANP است شده استفاده.   
 شهر نيتربزرگ ،كيلومترمربع 150با وسعت  يشرق جانيآذربا استان مركز ز،يتبر
 ،يصنعت ،ياسيس ،يبازرگان ،يارتباط اداري، قطب و بوده كشور غرب شمال ةمنطق

 به غرب از ،يناليع كوه به شمال از شهر نيا .شوديم شناخته منطقه نيا... و يفرهنگ
 داراياين منطقه . ستا شده محدود سهند كوه يهادامنه به جنوب از و زيتبر ةجلگ

 رانيا يغرب يهاكوه سلسله وجود علت به و بوده يطوالن و سخت و سرد يهازمستان
 هايبارندگ گردد،يم رانيا داخل به ترانهيمد مرطوب هواي نفوذ مانع سدي چون كه

 فصول بوده و كوتاه بهار فصل منطقه نيا در يكل طور به و است برف صورت به اكثراً
  .سازديم جدا هم از را تابستان و زمستان
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  تبريز شهركالنموقعيت جغرافيايي  -1شكل

  بحث
  نقاط نيتربزرگ قيتحق نيا در. شوديم آغاز كياستراتژ قيتحق كي با SOAR ياستراتژ

شد خواهد كشف سهم يدارا و كنندهمشاركت افراد قيطر از جامعه در هافرصت و تقو .
 را ييآرزوها و هاآرمان خود، تا شوديم دعوت نديفرآ نيا در كننده مشاركت افراد از سپس
 و يقيتشو يهابرنامه با تينها در ؛ابندي دست هاآ به هنديآ در دهنديم حيترج كه ننديبرگز

   چهار شامل SOAR ياستراتژ. شد خواهد انتخاب يريگاندازه قابل مطلوب جينتا ،بازنگرانه
 جدول در. شوديم جينتا و هاآرمان ها،فرصت ها،قوت ييشناسا شامل كه است يديكل بخش

  گردد.يم مشاهده مرحله چهار نيا ريز

  SOARچهار عامل كليدي  - 1جدول 

Opportunities 

هاي ممكن پيش بهترين فرصت
  روي ما چيست؟

Strengths  
هاي مثبت ها و جنبهترين داراييبزرگ

  ما چيست؟
  تحقيق استراتژيك

Results  
گيري بهترين نتايج قابل اندازه

  چيست؟

Aspirations 

  مطلوب و آرماني ما چيست؟ آيندة
  هاي مثبتتصميم

  )132: 1392: خاوريان گرمسير و همكاران، خذ(مأ
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 و شودمي داده شكل دوباره هاآن به شد، نخواهد گرفته دهيناد مشكالت و دهايتهد البته،
 ةهست و عملكرد با ييهامجموعه ييشناسا. شد دخواه دهيد ممكنات از ينيبهذر وسيلةبه

 ما كه آنچه هر كل در و خالق تتفكرا ،هاييتوانا ،هاشبكه ،ديمف و ارزش با يزهايچ مثبت،
 ابيمثبت ياستراتژ خالصه، طور به ؛شناسانديم ما به كشاند،يم شرفتيپ سمت به را

SOAR افق نيا. ديگشايم يراهبرد يزيربرنامه يسنت يهادگاهيد يرو فرا را ياتازه  افق 
  يهاگروه كردن ريدرگ و مجموعه كي يهاآرمان و هافرصت ،هاتقو يسازبرجسته با تازه

  .)132: 1392 همكاران، وگرمسير  انيخاور( تاس همراه هجامع در سهم يدارا مختلف

  
  )2010: استاورس و ساينت، خذأم( SOAR مدل چارچوب - 2 شكل

  گردشگري سالمت ةتوسعنفعان در راستاي هاي ذياز مصاحبه نتايج حاصل
بارة در نفعيذ افراد با گرفته صورت يهامصاحبه يبررس به قيتحق از قسمت نيا در   

 يگردشگر توسعة از نفعيذ افراد. شوديم پرداخته زيتبر شهر سالمت يگردشگر توسعة
 از يانفراد يهامصاحبه كه بودند رانيمد و مسئوالن و گردشگران مردم، ز؛يتبر شهر سالمت

 زين) يكانون يهاگروه( يگروه يهامصاحبه ،نيهمچن ؛آمد عمل به يآمار ةجامع از كدام هر
 ريز جدول شرح به آن جينتا كه گرفت شكل دياسات و شهر يشورا و مسئوالن حضور با
    .باشديم
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  زيتبر سالمت يگردشگر ةتوسع يراستا در نفعانيذ ةمصاحب از ياخالصه - 2 جدول

  نفعانذي
نقاط قوت گردشگري 

  سالمت شهر

هاي موجود در فرصت
راستاي توسعة 
  گردشگري سالمت

مورد انتظار از  نتايج
  توسعة گردشگري سالمت

آيندة مطلوب و آرماني 
از توسعة گردشگري 

  سالمت

  مردم عادي

داشتن امكانات تخصصي 
درماني؛ وجود مناطق 

سرسبز در شهر و اطراف آن؛ 
داشتن آب و هواي مطلوب 

به خصوص در فصل 
هاي تابستان؛ وجود چشمه

  آب گرم و معدني.

داشتن محيط سالم و تميز؛ 
فزايش گردشگران ورودي ا

به تبريز و استان آذربايجان 
  شرقي.

افزايش گردشگران ورودي 
شهر تبريز؛ كاهش به كالن

ميزان بيكاري در بين جوانان 
جوياي كار؛ افزايش مراكز 

  تخصصي درماني.

افزايش ميزان اشتغال؛ 
ثبت شهر تبريز به عنوان 

يك نمونة گردشگري 
  سالمت در دنيا.

  گردشگران

هاي مكان و نقاط وجود
فراوان؛  توريستي و تاريخي

داشتن آب و هواي معتدل 
در فصول گرم؛ داشتن 

هاي طبيعي و درماني جاذبه
هاي فراوان از جمله چشمه

آب گرم و آب معدني؛ 
هاي كم درماني نسبت هزينه

  به كشورهاي مجاور.

 و ارتباطات گسترش
ونقل؛ حمل مدرن وسايل

گذاري در جذب سرمايه
خش و توسعة شهر؛ اين ب

توليد بروشورهاي تبليغاتي 
به منظور آشنا نمودن 

هاي گردشگري شاخص
سالمت تبريز با اكثر نقاط 

ايران و دنيا؛ وجود 
متخصصان پزشكي در 

  ها.بيشتر زمينه

ايجاد و ساخت مراكز 
مختلف تفريحي، استراحتي 

و مناظر زيبا در راستاي 
جذب گردشگر سالمت؛ 

رجي؛ افزايش گردشگران خا
افزايش ميزان اشتغال بين 

جوانان تبريزي؛ جذب 
گذاري داخلي و سرمايه

  خارجي.

 به تبريز شهر شدن مطرح
 گردشگري نمونه عنوان

ملي و  سطح سالمت در
جهاني؛ پيشرفت هرچه 

دهندة بيشتر خدمات ارائه
گردشگري سالمت و 

يابي به درآمد دست
  پايدار.

مسئوالن و 
مديران 
  شهري

واي معتدل در وجود آب و ه
فصل بهار و تابستان؛ وجود 

مناظر تاريخي و آثار باستاني 
و مذهبي فراوان و ثبت بازار 

تاريخي در آثار جهاني؛ 
 در بومي مسئولين حضور

 مديريت مختلف هايرده
كشوري؛ وجود  و استاني
هاي طبيعت گردي در آژانس

 هايسطح شهر؛ ظرفيت
 درماني، هايچشمه مناسب

درماني؛  لجن و درماني آب
هاي سطح پايين هزينه

  درماني.

 كشورهاي با مجاورت
 خودمختار جمهوري
 و ارمنستان نخجوان،
 كشورهاي به نزديكي
 بودن عراق؛ دارا و تركيه

 درماني تخصصي امكانات
 دهيسرويس قابليت(

 بيماران به درماني مراكز
 كشورهاي و هااستان

افزايش پايداري  ؛)همجوار
ش زيست و كاهمحيط

هاي آلودگي
محيطي؛ جذب زيست
 در مختلف هايسرمايه
 گردشگري توسعة راستاي

تبريز؛  شهر سالمت و
افزايش توليدات بومي و 
صادر كردن آن به نقاط 

  مختلف كشور و دنيا.

متعدد  يهاايجاد كمپ
گردشگري در سطح شهر به 

خصوص مناطق طبيعي با 
 هاي درماني؛ كاهشجاذبه
بيكاري؛ اختصاص  نرخ

 براي گرديتبريز هايتوبوسا
 با گردشگران نمودن آشنا

 هايجاذبه و فرهنگي ميراث
سالمت شهر؛  گردشگري

افزايش تعداد گردشگران 
ورودي به تبريز و استان از 

 20ميليون به  10حدود 
  ميليون در سال.

هاي كاهش نابرابري
فضايي در سطح شهر و 

هاي ساماندهي بافت
فرسوده؛ افزايش ميزان 

غال و رساندن نرخ اشت
ترين حد بيكاري به كم

هاي خود؛ افزايش كاربري
تفريحي و تجاري و 

هاي گذاريجذب سرمايه
داخلي و خارجي به 

منظور ايجاد درآمد پايدار 
و مطمئن؛ گردشگري 

سالمت تبريز به عنوان 
  نمونة جهاني.
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هاي گروه
  كانوني

 و سياحت اهل آشناي
 نقاط اقصي در بودن تجارت

 و نقاط جهان؛ وجود
 و تاريخي هايمكان
 سطح در فراوان توريستي

 طبيعي هايگردشگاه و تبريز
شهر؛ وجود  حومة در
اندازهاي زيبا و طبيعي؛ چشم

هاي وجود انواع كاربري
تفريحي براي گردشگران؛ 

وجود آثار باستاني و مذهبي؛ 
معرف بودن شهر تبريز به 
عنوان پايتخت شمال غرب 

متخصصان كشور؛ وجود 
فراوان درماني و نرخ پايين 

هاي درماني؛ هزينه
 مناسب هايظرفيت
 آب درماني، هايچشمه
  درماني. لجن و درماني

افزايش حس تعلق به 
محيط؛ افزايش درآمد 
 پايدار و مطمئن؛ برگزاري

 هايهمايش و هانمايشگاه
 سطح در اختصاصي

 شناساندن جهت الملليبين
 گردشگري هايظرفيت
تبريز؛ توسعة  سالمت

نقل  و حمل مدرن وسايل
 و هواپيمايي و خدمات

 و فرودگاهي؛ بهبود تصوير
 معرفي و آوازة شهر

هاي درماني و جاذبه
همچنين امكانات پزشكي 

 و ايمنطقه ملي، مقياس در
  جهاني.

 مناظر و هازيرساخت ايجاد
 مركز اندازيراه زيبا و
 ديدني مراكز جامع اطالعات

تبريز و  دستيصنايع و
هاي تقويت زيرساخت

خصوص در موجود به
 هاي درماني؛هاي جاذبهمكان

اينترنتي  يهاايجاد سرويس
گردشگري و  يهادر كمپ

تبليغ مراكز گردشگري 
سالمت؛ برگزاري همايش 

المللي در راستاي توسعة بين
  گردشگري سالمت.

برگزاري مسابقات 
ها و ورزشي و همايش

مختلف  يهاكنفرانس
گري و گردشگري گردش

سالمت در سطح جهاني؛ 
 به تبريز شهر مطرح شدن

 گردشگري نمونة عنوان
جهاني؛  سطح سالمت در

 جاذب عنوان به تبريز
 فصول در گردشگر

مختلف؛ ارتقاي كيفيت 
ها و امكانات زيرساخت

شهر و رساندن آن به 
استانداردهاي جهاني؛ 
جلب نظر متخصصان 
بومي و جلوگيري از 

  ا.همهاجرت آن

  سالمت يگردشگر ةتوسع در SOAR كياستراتژ راهبرد
 برداشتن و آغاز :از ندعبارت بيترت به كه است مرحله پنج شامل سوآر كياستراتژ راهبرد

 به كه يكسان و نفعيذ افراد ،لاو ةمرحل در .اجرا و ينوآور تصور، ،يبررس و شناخت ل،او قدم
 ،دوم ةمرحل .شونديم ييشناسا دارند، شنق نظر مورد ةجامع شرفتيپ و توسعه در ينحو

 طيمح و يداخل تقو نقاط اندازها،چشم ها،ارزش شناخت و يبررس قيطر از يابيراهبرد
 چهارم و سوم ةمرحل در. است جينتا و آرمان به آن ليتبد و هافرصت خلق منظوربه يرونيب

 به مدل نيا در اجرا ةحلمر. شودمي يبررس، جينتا و هاآرمان ها،فرصت ها،تقو ةمجموع
 از فراتر و است يياجرا يگام گام، نيا ؛است هابرنامه كردن يياجرا سمت به يحركت، ينوع
 ريز جدول. است طرح بيتصو از پس آن ياجرا و است پژوهش كي امكانات و اراتياخت

 كه باشديم SOAR مدل از استفاده با اطالعات و هاداده ليتحل و هيتجز يينها حاصل
 و انتظار مورد جينتا ها،فرصت ت،قو نقاط منظر از) سالمت يگردشگر( يگردشگر تيضعو

  .دهديم نشان زيتبر شهر در را هاآرمان
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  گردشگري سالمت تبريز ةتوسعدر  SOARنتايج ارزيابي مدل  - 3جدول 
Opportunities  )هافرصت(  Strengths )هاقوت(    

 زمين. پايدار مديريت و هاتوسعة زيرساخت و بهبود  
 و زيست محيط از حفاظت براي اقتصادي هايمشوق 

 فروش براي جديد هايفرصت نمودن فراهم
  خاص. محصوالت

 افزايش و مطمئن و پايدار درآمد افزايش زايي،اشتغال 
  شهر. ساكنان زندگي در محيط به تعلق حس

 ونقل،حمل مدرن وسايل و ارتباط گسترش و بسط 
 مانند( فرودگاهي و هواپيمايي توسعة خدمات

  .)تبريز شهر در مترو اندازيراه
 معرفي معيارهاي  و آوازة شهر و تصوير بهبود

  جهاني. و ايمنطقه ملي، مقياس در گردشگري سالمت
 در گذاريسرمايه به خصوصي بخش توجه افزايش 

  منطقه. گردشگري بخش
 نخجوان، خودمختار جمهوري كشورهاي با مجاورت 

 عراق. و تركيه كشورهاي به نزديكي و ارمنستان

 هاي مختلف در راستاي توسعة جذب سرمايه
  گردشگري. گردشگري سالمت و شهر تبريز.

  آشناي اهل سياحت و تجارت بودن در اقصي نقاط جهان و
ابريشم و پيوند شرق با غرب (دروازة  قرارگيري در طول جادة

  مشرق زمين).
 سطح در اوانفر توريستي و تاريخي هايو مكان نقاط وجود 

  شهر. حومة در طبيعي هايتبريز و گردشگاه
 لجن و درماني آب درماني، هايچشمه مناسب هايظرفيت 

  درماني.
 مجاور (روستاي كندوان). روستاهاي در معدني آب وجود  
 براي موجود پيشرفته درماني و پزشكي هايدستگاه و تجهيزات 

  و كمي). لحاظ كيفي گردشگر درماني (از جذب
 و سبز فضاي همراه به فردمنحصر به و زيبا اندازهايچشم دوجو 

 بودن دارا و دامنة ارتفاعات در و همچنين قرارگيري باغات
  كوهستاني. بومزيست هايويژگي

 جذب براي تكنولوژيكي و آوريفن نظر شهر از توانايي 
 درماني و همچنين وجود امكانات اقامتي مناسب. گردشگر

 هايدانشگاه از التحصيلفارغ( پزشكي مختلف متخصصان داشتن 
  درماني. خدمات پايين هايهزينه و) معتبر
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Sesults  )نتايج مورد انتظار(  Aspirations  )هاآرمان(    
 جنگلي و پارك مسافر براي  هايايجاد انواع پارك

استفاده از محيط دنج و مطلوب و همچنين ايجاد 
 گري در نقاط مختلف شهر.هاي متعدد گردشكمپ

  المللي در راستاي توسعة برگزاري همايش بين
  گردشگري سالمت.

 ها و مناظر زيبا و توسعه و ساخت ايجاد زيرساخت
هاي تفريحي براي استفادة گردشگران سالمت كاربري

 و استفاده از نيروي جوان براي اشتغال در اين بخش.

  درصدي نرخ بيكاري. 50كاهش  
 گردشگري نمونة عنوان به تبريز رشه شدن مطرح 

 جهاني. سطح در سالمت

  افزايش گردشگران داخلي؛ همچنين، ورود گردشگران
 خارجي در شهر تبريز.

 ها.ونقل مدرن و تجهيز فرودگاهتوسعة حمل 

  دستيابي به رابطة مناسب با كشورهاي همسايه و ساير
  كشورها به منظور جذب گردشگر در اين بخش.

  عنوان قطب گردشگري نمونه براي گردشگران شهر تبريز به
  داخلي و خارجي.

 .اشتغال جوانان جوياي كار در شهر تبريز و كاهش نرخ بيكاري  
 گذاران داخلي و خارجي براي توسعة صنعت جذب سرمايه

  گردشگري سالمت در شهر تبريز.
  تبديل صنعت گردشگري به عنوان يك مؤلفة پايدار، منبع مالي

رساني بهتر به ه جهت افزايش خدماتتوجمطمئن و قابل
  شهروندان.

 داري و هاي موجود بويژه در هتلبرطرف شدن ضعف
هايي با ها و رستورانداري؛ همچنين، ساخت هتلرستوران

  كيفيت جهاني.
 ونقل عمومي مناسب و استاندارد (مانند استفاده از وسايل حمل

ها براي اههاي تندرو)؛ همچنين، توسعة پياده رمترو و اتوبوس
  زيست و آب و هواي سالم.كاهش آلودگي هوا و ايجاد محيط

 هاي متناسب براي جذب افزايش خدمات تفريحي و كاربري
 گردشگران.

 .برگزاري مسابقات مختلف ورزشي، فرهنگي و هنري  
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        يگرگردش ةتوسع به يابيدست توانيم SOAR مدل يمشاركت كرديرو به توجه با    
  .داد نشان ريز شكل صورت به را زيتبر شهركالن در سالمت

  
  زيتبر شهركالن در سالمت يگردشگر ةتوسع يراهبردها يمفهوم مدل - 3 شكل

  راهبردها نيبهتر نييتع و يياجرا يراهبردها ييشناسا
 هاانآرم و انتظار مورد جينتا ها،قوت ها،فرصت از استفاده با پژوهش از قسمت نيا در

 يگردشگر( يگردشگر صنعت ةتوسع منظور به يياجرا يراهبردها ييشناسا و نييتع به
 يبندتياولو به ANP ياشبكه ليتحل مدل از استفاده با تينها در و زيتبر شهر در) سالمت

   .شوديم پرداخته هاآن
 است هچندگان معيارهاي با يريگميتصم يهاكتكني از يكي ي،اشبكه تحليل فرآيند    

 يا شبكه و شده طراحي مراتبيسلسله تحليل فرآيند مبناي بر مدل اين). 85: 1392 پور،قدسي(
؛ هستند متصل گريهمد به هبالقو ارتباط از استفاده با ارهايمع تماماست كه  يرخطيغ يسيستم

 ياحلقه و) بازخور( طرفه دو ،)يخارج روابط( طرفه كي ارتباط، نوع ،گريد عبارت به
  ).235: 2006توزكايا، به نقل از  1391(حيدري چيانه و همكاران،  است) يداخل ابطرو(
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  گردشگري سالمت در شهر تبريز بر اساس مدل سوآر ةتوسعتعيين راهبردهاي اجرايي  - 4جدول 
SASR  

(X5) روپيش كشورهاي كاري متد از الگوبرداري 
  صنعت. اين

(X1) جهت تبليغاتي هايينكمپ هاي مناسب وسايتايجاد وب 
  قوت گردشگري سالمت در تبريز. نقاط تبليغ

(X6) هايهمايش و هانمايشگاه برگزاري 
 صنعت هايتوانمندي معرفي المللي جهتبين

  سالمت. گردشگري

(X2) هايزيرساخت تقويت و زيبا مناظر ها،زيرساخت ايجاد 
  درماني. طبيعي مراكز

(X7) صليف يا ساالنه جلسات برگزاري          
 ارائة سالمت و گردشگري ةتوسع سنجش منظوربه

  نو. راهبردهاي

(X3) سالمت و گردشگري جذب براي منسجم قوانين تدوين 
 در درماني گردشگري موانع رفع براي دولت كالن گذاريسياست

  شهر تبريز.

(X8) مبدأ كشورهاي درماني مراكز با ارتباط ايجاد 
  نامه.تفاهم تبادل و

(X4) كه خارجي گردشگران رضايت بر مؤثر عوامل به دستيابي 
 مجموعه تحليل و بنديدسته شناسايي، مستمر، ارزيابي مستلزم
 از هاآن ادراك مخصوصاً گردشگران ادراكات و انتظارات نيازها،
 در گردشگري سالمت كيفيت سالمت و گردشگري مقصد ارزش
  .است گردشگري مقصدهاي ساير با مقايسه

OA OR  
(X11) به مربوط امور به بخشيانسجام 
 پايدار مديريت از استفاده و گردشگري ريزيبرنامه

  شهر. سالمت اين گردشگري ريزيبرنامه در

(X9)  ارزش قائل شدن به متخصصان پزشكي و ارائة تسهيالتي
  ها.به منظور جلوگيري از مهاجرت آن

(X12) خواهرخواندگي براي هاييبرنامه ارائة 
دنيا؛  مهم گردشگري شهرهاي با تبريز شهر

  همچنين، تنظيم روابط همكاري در اين بخش.

(X10) و خدمات كيفيت بردن باال براي بانكي تسهيالت ارائة 
 سيستم در تأثيرگذار بر عناصر هماهنگي ايجاد تسهيالت

 براي ويزا صدور تسهيل و اخذ شهر، گردشگري ريزيبرنامه
  ديگر. كشورهاي از ورودي گردشگران

  

  بخش چهار در سوآر مدل از شده استخراج يياجرا راهبرد 12 كه دهديم نشان جينتا
 جينتا -  هافرصت و هاآرمان -  هافرصت انتظار، مورد جينتا -  تقو نقاط ها،آرمان -  تقو نقاط
 ةسيمقا به كياستراتژ - راهبرد نيبهتر نييتع منظوربه قسمت نيا در. اندگرفته قرار انتظار مورد
 از بعد. شوديم پرداخته ANP ياشبكه ليتحل مدل اساس بر هاآن يبندتياولو و ييدو به دو

 از نفر 30 نظر از استفاده با ز؛يتبر شهر سالمت يگردشگر ةتوسع يراهبردها انتخاب
 ليتشك از پس بعد ةمرحل در و شده پرداخته راهبردها نيا يزوج ةسيمقا به كارشناسان

 و آمده دستهب يهاياستراتژ از كي هر يينها وزن يحد و يوزن ،يروزنيغ سيابرماتر
  .استشده مشخص هاآن نيترمهم
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  تصويري از ابرماتريس غيروزني  - 4شكل 

 جذب يبرا منسجم نيقوان نيتدو« يهاياستراتژ دهديم نشان زين )5( شكل چنانچه
 شهر در يدرمان يگردشگر انعمو رفع يبرا دولت كالن يگذاراستيس و سالمت يگردشگر

 بر هماهنگي ايجاد التيتسه و خدمات تيفيك بردن باال براي بانكي تسهيالت ةارائ« ،»زيتبر
 براي ويزا صدور تسهيل و اخذ و شهر گردشگري ريزيبرنامه سيستم در تأثيرگذار عناصر

 تبريز شهر يخواهرخواندگ براي هاييبرنامه ةارائ« و »ديگر كشورهاي از ورودي گردشگران
 با بيترت به »بخش نيا در يهمكار روابط ميتنظ ،نيهمچن؛ دنيا مهم گردشگري شهرهاي با
 سالمت يگردشگر صنعت ةتوسع يهاياستراتژ نيترمهم 1124/0 و 1256/0 ،1446/0 ازيامت
  .گردنديم محسوب زيتبر شهر در

  
  ANP مدل از استفاده اب زيتبر در يگردشگر ةتوسع يهاياستراتژ يبندتياولو - 5شكل 

 زهانگ و ويك وهان،، )2007( يونيفورگ و تياسم مطالعات جينتا با قيتحق نيا جينتا
 ها،نهيهز ددهيم نشان كه است مشابه) 2008( كاظمي و) 2010( همكاران و انگيه ،)2008(

 طيشرا و است تياولو در پزشك يختگيفره و ماريب از مراقبت تيفيك مارستان،يب اعتبار
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 جذب بر دوم مرحلة در يگردشگر مقاصد يمكان و ياجتماع ي،فرهنگ يهايژگيو ،ياقتصاد
  .شوديم واقع مؤثر گردشگران

  

  گيرينتيجه
 تجارت در سرشار درآمد منبع دود، بدون صنعت عنوان به يگردشگر ،رياخ يهاسال در
 از ياريبس يهاپرداخت تراز و يبازرگان ةموازن ميتنظ و بهبود در يمهم عنصر و يجهان

 ةدهند نشان ،رياخ سال پنجاه در يگردشگر ريچشمگ و توجه قابل رشد .ستا شده كشورها
و سالمت گردشگري ،نيب نيا در. است دهيپد نيا ياجتماع و ياقتصاد فراوان تياهم 

 ؛داراست جهان گردشگري صنعت در را رشدها نيترپرشتاب از يكي بهداشتي يهامراقبت
 دنبال به سالمت بخش در فعال خصوصي يهاشركت آن دنبال به و هادولت هك ياگونه به

 قسمتي صورت به بازار از جديدي بخش عنوان به سالمت گردشگري بازار سازوكار ةتوسع
  . هستند عمومي بهداشت خدمات از

 مختلف يهاجاذبه و هاليپتانس يدارا كشور غرب شمال مركز عنوان به زيتبر شهركالن
 گرم، آب يهاتيظرف مانند سالمت يگردشگر يهاجاذبه ، داراييطرف از است؛ يگردشگر

در  منطقه نيا ،نيهمچن ؛است يدرمان نييپا يهانهيهز و يپزشك صانمتخص ،يدرمان لجن
 تيقابل ،رو نيا از. استواقع شده  ارمنستانو  جانيآذربا ه،يترك مختلف يكشورها گييهمسا
 به توجه با. داراست يجهان و يمل اسيمق در را سالمت يشگرگرد موفق ةنمون كي به ليتبد
 يفضاها ،نيهمچن ؛سالمت گردشگري عناصر مورد در گرفته صورت يهايبررس و هاليتحل
 مناسب ليپتانس يدارا شهر كه شوديم استنباط نيچن هامصاحبه نظرات اساس بر و زيتبر شهر
 در سالمت يگردشگر قطب بهدستيابي  منظور به يول است؛ سالمت يگردشگر ةتوسع يبرا

 در يعملكرد و يساختار -  يراهبرد يزيربرنامه ازمندين ،يجهان و يامنطقه ،يملّ سطح
 يفضاها ريزي، نيازمند برنامهنيهمچن ؛سالمت يگردشگر يهابخش ريسا و هارساختيز

 يمامت مشاركت نيهمچن ،نخبگان نظرات نقطه از استفاده ،به اين منظور است؛ يشهر
 .گردديم يتلق ريناپذاجتناب يضرورت ،نفعانيذ و مربوطه مسئوالن
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