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استفاده از تدوین راه بردهاي گسترش توریسم پزشکی شهر شیراز با
)SWOT(ریزي استراتژیکروش برنامه
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چکیده
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی، از جمله 34هاي پزشکی کشور باشیراز به عنوان یکی از قطبشهر:زمینه و هدف

ا داراي آوازه خاص در منطقه و جهان هآنکه هر یک ازپزشکی می باشدچشمو نمازي، قلب، پیوند اعضاء، هاي بیمارستان
هاي هدف از این پژوهش بررسی توانمندي. پردازندمیپزشکیتوریسم جذب در مقیاس محدود به حال حاضردرو بوده

. در زمینه جذب توریسم درمانی و ارائه برنامه استراتژیک و توسعه آن استشهر شیراز
تعیین ،همچنین.صورت پذیرفت) SWOT(ریزي استراتژیکروش برنامهبا استفاده ازمقطعیاین تحقیق :روشمواد و 
[(AHP)افزار و نرمگري پزشکیگیري از نظر کارشناسان صاحب نظر در گردشوزن عوامل، با بهرهرتبه و میزان 

[Analytical Hierarchy Processاستانجام شده .
ي شهر شیراز براي جذب توریسم پزشکی در هاتوانمنديعوامل داخلی ها مجموع امتیاز نهایی با توجه به یافتهها یافته
ارزیابی عوامل خارجی جدولمجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی در وبه دست آمده 53/2ارزیابی عوامل داخلی جدول

. بدست آمده است81/2
قیاس با تنگناها و نقاط ضعف عالیت درهاي موجود براي توسعه این ففرصتنقاط قوت ودهدنشان مینتایج :گیرينتیجه

براي توسعه این (SO)ايهاي توسعهدرونی و نیز تهدیدات بیرونی به مراتب بیشتر بوده و بر این اساس تدوین استراتژي
. اندفتهبخش در اولویت قرار گر

SWOT، مدل ریزي استراتژیکبرنامهتوریسم پزشکی، :ي کلیديهاواژه

زاهدان، ایرانریزي محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده جغرافیا و برنامهدانشیار) ولئنویسنده مس(-1
ahajineiad@yahoo.com:پست الکترونیکی، 0232-5242990: ، دورنگار0232- 5235111: تلفن

زاهدان، ایران، ریزي توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستاني کارشناسی ارشد برنامهدانشجو-2
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مقدمه
هاي اقتصادي در ترین فعالیتیکی از مهمگريگردش

هاي اخیر ما شاهد رشد سریع در سال.دنیاي امروز است
ایم به نحوي که بر طبق بودهگردشگريالمللی بازار بین

) WTO([ي بینی رسمی سازمان جهانی جهانگردپیش
[W`orld Tourism Organization میالدي2020تا سال ،

به حدود سه برابر رشدابريگردشگالمللی سفرهاي بین
تریلیون دالر در هر 2ارزش تقریبی ابوبیلیون سفر6/8

پزشکی یکی از گردشگري.]1[سال خواهد رسید
که از رشد سریع ]2[باشدمیگردشگريهاي زیرشاخه

گیرد جایی که افراد از سرتاسر جهان به ت میأصنعت نش
کی، هاي پزشکنند تا مراقبتکشورهایی سفر می

پزشکی و جراحی کسب کنند و در همین حال در دندان
هاي کشورهاي برند و جاذبهسیاحت و تعطیالت به سر می

توریسم پزشکی امروزه . ]3[کنندتجربه میمقصد را کامالً
هاي صنعت توریسم و داراي منافع ترین شاخصاز مهم

که به طوري،]4[شوداقتصادي اجتماعی باال محسوب می
هاي راهنماي سالمت توریسم پزشکی با برنامهتلفیق

تسریعی براي یگشاکنندگان به طور بالقوه راهمصرف
.]5[باشدتوریسم پزشکی و توسعه اقتصادي میتوسعه
پزشکی عبارتند گريگردشترین دالیل رشد سریع مهم

ناکافی بودن و در مواقعی کیفیت پایین خدمات درمانی : از
پوشش بیمه خدمات درمانی در کشور در کشور مادر، عدم 

مادر، هزینه پایین خدمات درمانی در کشورهاي دیگر، 
هاي تر براي دسترسی به مراقبتزمان انتظار طوالنی
ترین بر اساس کتب و آثار، مهم. ]6[پزشکی در کشور مادر

ها تصمیم گرفتند تا توریسم پزشکی را عاملی که توریست
که امکانات پزشکی اینتجربه کنند آگاهی در مورد 

وجود هاآنگویی به نیازهاي دیگري جهت برآوردن و پاسخ
دارد که مشابه استانداردهاي کشور خودشان و با هزینه 

یی که هااندرم.]7[کمتري قابل دسترس است
کنند در هاي پزشکی اخیر به منظور آن سفر میتوریسم

هاي دندانی و زیبایی، جراحی قلب،راستاي پروسه
.]8[باشدجایگزین مفصل، عمل ستون فقرات و غیره می

هاي باال در هاي بهداشتی و هزینهزیربناي مراقبت
غرب، یکی از عوامل اصلی در ترویج و شکوفایی توریسم 

در انگلستان، خدمات بهداشتی عمومی . پزشکی شده است
در ایاالت . لیست بلندي از بیماران در انتظار عمل دارد

. هاي بهداشتی ابعاد مختلفی داردان مراقبتمتحده بحر
در حالی . میلیون شهروند بدون بیمه دارد50این کشور 

هاي بایست براي تسهیالت مراقبتکه افراد داراي بیمه می
به این موارد اعمال . بهداشتی بهاي سنگینی بپردازند

قوانین و مقررات سفت و سخت جهت صدور ویزا براي 
سپتامبر را 11آمریکا پس از حادثه کشورهاي اروپایی و 

این درحالی است که هزینه کم . ]2[نیز اضافه کنید
توریسم بازارهاي سالمت و حمل نقل ارزان، فرصت توسعه

پزشکی در کشورهاي در حال توسعه را به وجود آورده 
، ]10[)2008(و همکاران Traversمطالعات . ]9[است

Moody)2007 (]11[ وCaballero)2007(]12[ در
در پزشکیتوریسم دهدپزشکی نشان میگردشگريزمینه 

چند کشور آسیایی از جمله هندوستان، سنگاپور و تایلند 
طور ه رشد خوبی داشته است، بسیاري از این کشورها ب

توریسم حساب شده و سنجیده مراقبت پزشکی را با
. ]13[اندهارتباط داد

زشکی، این شاخه از پگريگردشبا توجه به اهمیت 
در حقیقت . تاریخچه بسیار کوتاهی داردتوریسم در ایران 

توریسم درمانی از سوي وزارت 1382اولین بار در سال 
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بهداشت مورد توجه قرار گرفت که البته بیشتر رنگ و بوي 
اما از . آموختگان پزشکی داشتزایی براي دانشاشتغال

فرهنگی و سازمانبعد از ادغام سازمان میراث،1383سال 
سالمت هم به صورت گريگردشایرانگردي و جهانگردي، 

مستقل در ایران مطرح شد و مورد توجه بیشتري قرار 
ایران از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی همچنین،.گرفت

هاي در میان ده کشور اول جهان قرار دارد و از نظر جاذبه
کشور برتر اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی نیز جزو پنج 

ها موجب شده است که که این جاذبهچنان. ]14[دنیاست
با توجه به عالوه،به.]15[آن را جهانی در یک مرز بنامند

یابی دستهاي کشور ایران از نظر پزشکی مانندتوانمندي
به علم نوین پزشکی در درمان بیمارها با استفاده از 

هاي احیهاي بنیادي، درمان ضایعات نخاعی، جرسلول
قلب و غیره نتوانسته است جایگاهی در جذب توریسم 

شهر شیراز . پزشکی در بین کشورهاي آسیایی داشته باشد
هاي توانمند در حوزه پزشکی کشور و نیز یکی از شهر

خاورمیانه است، که در مقایسه با کشورهایی کوچکی مانند 
رو در حوزه توریسم سنگاپور که یکی از کشورهاي پیش

هاي طبیعی، تاریخی و نظر جاذبهی است، از پزشک
هاي پزشکی در سطح بسیار باالتري قرار دارد اما توانایی

هاي شهر شیراز دهد با وجود برتريواقعیت نشان می
ها جهت توسعه توریسم اند از این تواناییلین نتواستهؤمس

. یري نمایدگهپزشکی بهر

هامواد و روش
آوري براي جمع.استمقطعیاین پژوهش از نوع 

ي واهناهاي مورد نیاز از منابع کتابخاطالعات و داده
هاي معتبر مربوط به موضوع پیمایش میدانی، سایت

ها از مدل براي تحلیل یافته. تحقیق استفاده شده است
(SWOT)][Strengths, Weaknesses, Opportunities

and Threatsاساساً. شده استاستفاده ،SWOTابزار یک
نقاط (SWOTروش. ]16[ریزي استراتژیک استبرنامه

نتیجه مستقیم مدل ) هاها و تهدیدقوت، ضعف، فرصت
گري توسعه گردش. ]17[باشددانشگاه تجاري هاروارد می

روشی نسبتاً SWOTریزي استراتژیک با تکنیک برنامه
باشد که اکنون در نقاط مختلف دنیا نوین و موفقی می

به اطالعات به دست با توجه. گیردتفاده قرار میمورد اس
دهی به موارد به ارایه ماتریس راه بردها و آمده، با وزن

هاي مناسب توسعه گردشگري پزشکی در شهر استراتژي
وزن عوامل، رتبه و تعیین میزان . شیراز پرداخته شده است

گیري از نظر کارشناسان صاحب نظر در گردشگري با بهره
. صورت پذیرفته استAHPافزار نرموپزشکی

هايیکی از کارآمد ترین تکنیکAHP :AHPمدل 
که باشد،میگیري فرایند تحلیل سلسله مراتبیتصمیم

وزن اول :کندمحاسبه میوزن عوامل را به دو صورت
مربوطه خود در سطح نسبی هر سطح نسبت به عنصر

محاسبه اهآنمقایسه شده و وزن باالتر به صورت زوجی 
وزن نهایی هر گزینه با که وزن مطلقو دوم .گرددمی

.دهدد محاسبه قرار میررا موهاي نسبیتلفیق وزن
ریزي استراتژیک یک برنامه: SWOTمدل استراتژیک 

دلیل فرایندي بودن . ریزي فرایندي استنوع برنامه
هایی است که براي پدیدهيریزي در نوع و گونهبرنامه

ریزي در برخورد و برنامه. گیردریزي صورت میرنامهبهاآن
ها از آنجا که در حال تغییر هستند باید به این پدیده

ریزي انجام گیرد که قابلیت بازخورد و اي این برنامهگونه
تطبیق با شرایط جدید در آن وجود داشته باشد

]18[.SWOT یکی از ابزارهاي استراتژیک تطابق نقاط
هاي برون ها و تهدیدرون سازمان با فرصتقوت و ضعف د

چهار حالت کلی عوامل بهبراي این منظور . سازمان است
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SO ،WO ،ST ،WT ،1جدول ( بندي شده و دستهتلفیق (
. شوندمیانتخاب هاآنهاي استراتژي از بین گزینهو 

یا انتخابچهارتدوینامکانSWOTماتریس ،بنابراین
عمل جریاندرالبته،. آوردمیفراهمرامتفاوتبردراه

به طوریاداشته،پوشانیهمیکدیگربابردهاراهازبرخی
در.آیندمیدراجرابهیکدیگرباهماهنگوزمانهم

ازبرد را کهراهدستهچهارسیستم،وضعیتحسببرواقع،
:تدوین کردتوانمیهستند،متفاوتگريکنشدرجهنظر

راه بردکلیهدف: )حداقل، حداقل(اعی برد دفراه-1
برايسیستمهايضعفبقا، کاهشبردیا راهدفاعی
.سازي تهدیدها استخنثیوکاستن

تالشانطباقیراهبر: )حداقل، حداکثر(برد انطباقی راه-2
ازرااستفادهحداکثر،هاضعفازکاستنبادارد

دراستممکنیک سازمان. ببردموجودهايفرصت
ولیشود،هاییوجود فرصتمتوجهخودخارجیمحیط

ازبرداريبهرهبهقادرسازمانی خودهايضعفواسطهبه
انطباقیبردراهشرایطی، اتخاذچنیندر. نباشدآن
.آوردرا فراهمفرصتازاستفادهامکانتواندمی

پایهاین راه برد بر): حداکثر، حداقل(برد اقتضایی راه-3
تهدیداتمقابله بابرايسیستمهايقوتازتنگرفبهره

قوتنقاطحداکثر رساندنبهآنهدفوشودمیتدوین
.استتهدیداترساندنحداقلبهو
هاتمام سیستم): حداکثر، حداکثر(برد تهاجمی راه-4

وهمزمان قوتباشندقادرکههستندوضعیتیخواهان
خالف راه برد بر. برسانندحداکثربهراخودهايفرصت
برد تهاجمیراه،استواکنشیحلراهیککهدفاعی

باوضعیتی سازمانچنیندراست،گرکنشحلراهیک
تولیداتگسترش بازاربرايخویشقوتنقاطازاستفاده

.]18[دارد میبرگامخودخدماتو

تعیین آنو نحوهSWOTهاي چهارگانه استراتژي-1جدول 

SWOTماتریس 
(W)نقاط ضعف (S)نقاط قوت 

)شودفهرست مینقاط ضعف()شودفهرست مینقاط قوت(

(O)ها رصتف
]حداکثر- حداکثر[SOهاياستراتژي

.شودها استفاده میگیري از نقاط قوت از فرصتبا بهره

]حداکثر- حداقل[WOهاياستراتژي

.شودها نقاط ضعف از بین برده میگیري از فرصتبا بهره

)شودتهدیدها فهرست می()شودها فهرست میفرصت(

(T)تهدیدها 
]حداقل- حداکثر[STهاياستراتژي

.شودبراي احتراز از تهدیدات از نقاط قوت استفاده می

]حداقل-حداقل[WTهاي استراتژي

.شوددهد و از تهدیدها پرهیز مینقاط ضعف را کاهش می

]19[
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یجنتا
SWOTذکر شد تحلیل تحقیقر که در روش طوهمان

قاط ن(ثر درونیؤبه منظور شناسایی و بررسی عوامل م
ها و فرصت(گذار بیرونی ناحیهو عوامل تأثیر) قوت و ضعف

شود در احیه مورد مطالعه به کار برده میدر ن) تهدیدها
حقیقت از این روش به عنوان ابزاري جهت شناسایی 

هاي مناسب و استراتژيبردهاه راهمسائل استراتژیک و ارائ
در ابتدا با سنجش محیط داخلی و .گردداستفاده می

نقاط قوت، ضعف، محیط خارجی ناحیه، فهرستی از
. ایمدادهمورد شناسایی قرار را ها ها و تهدیدفرصت
:ریزي استراتژیک گردشگري پزشکی شیرازبرنامه

زشکی شیراز ریزي استراتژیک گردشگري پیند برنامهآفر
ابتدا ترسیم ماتریس . صورت گرفته استطی چهار مرحله

و داخلی ) ها و تهدیدهافرصت(ی ارزیابی عوامل خارج
دوم تجزیه و تحلیل عوامل ، مرحله)نقاط قوت و ضعف(

مرحله سومریزي استراتژیک کمی و در برنامهواستراتژیک
هاي مناسب جهت توسعه گردشگري پزشکی استراتژي

.احی و به شرح ذیل ارائه گردیده استطر
ارزیابی عوامل خارجی: اولي مرحله

[External Factor Evaluation, (EFE)] و داخلی
(Internal Factor Evaluation, (IFE)]

عوامل خارجی و داخلی تأثیرگذار طی چهار گام با 
استفاده از ماتریس ارزیابی محیط خارجی و داخلی مورد 

.گرفته استارزیابی قرار 
تعیین عوامل خارجی و داخلی تأثیرگذار : گام اول

در گردشگري پزشکی شیراز
خارجی و پس از بررسی اطالعات مرتبط، عوامل عمده

. اندداخلی شناخته شده و در ماتریس ارزیابی قرار گرفته
ابتدا عواملی که در بخش گردشگري پزشکی موجب 

در آیند میتهدید به شماریی که هاآنفرصت و سپس 
عواملی که پس از آن ماتریس عوامل خارجی قرار گرفته و 

یی که به هاآنپزشکی قوت و سپس گردشگريدر بخش 
شوند در ماتریس داخلی محسوب میعنوان نقطه ضعف 
پس از این مرحله، در ماتریس . اندگرفتهعوامل داخلی قرار 

ی وزن،عوامل خارجی و داخلی به عوامل بر مبناي اهمیت
براي وزن و در مرحله بعد،. از یک تا صفر داده شده است

ها و تهدیدات بندي نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصترتبه
10اي تدوین نموده و به نظر خواهی از نامهخارجی پرسش

که صاحب نظر در گردشگريو کارشناس در حوزه پزشکی
در آخر با . ایماند پرداختهگري پزشکی بودهگردش
هاي پیشنهادي بنديها و رتبهگیري از وزنینمیانگ

. وزن و رتبه هر عامل مشخص شده است،کارشناسان
تعیین میزان اهمیت عوامل خارجی و : گام دوم

عوامل خارجی و داخلی به در این گام در ماتریس : داخلی
اي از بر مبناي اهمیت هر کدام، وزنی از یک تا صفر و رتبه

.داده شد4تا 1
در : عوامل خارجی و داخلیتعیین رتبه: مگام سو

این گام عوامل خارجی و داخلی که موجب موفقیت یا 
ریزي ضعف و فرصت یا تهدید گردشگري پزشکی در برنامه

گیري از نظر کارشناسان با بهرهو گردیده، تعیینشوندمی
تا 1اي از وزنی از صفر تا یک و رتبه،عواملبه هر یک از

. تداده شده اس4
تعیین امتیاز نهایی عوامـل خـارجی و   : گام چهارم

داخلی و ارزیابی آن
وزن هـر عامـل از عوامـل خـارجی و     ،در این گـام، ابتـدا  

× 2سـتون (داخلی در رتبه مربوط به همـان عامـل ضـرب    
گردید تا امتیاز وزنی هر یک از عوامل بـه دسـت   ) 3ستون

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

8.
8.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.8.8.6
https://journal.rums.ac.ir/article-1-5284-fa.html


...بردهاي گسترش توریسم پزشکی شهرتدوین راه646

1392، سال 8، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

خلـی  عوامل خـارجی و دا امتیازهاي وزنی سپس همه. آید
زده شـده تـا مجمـوع امتیـاز نهـایی عوامـل       جداگانه جمع

باید توجه داشت کـه  . ]20[خارجی و داخلی به دست آمد
در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی، صـرف نظـر از   
تعداد عواملی که موجب قوت و ضعف یا فرصت یـا تهدیـد   

گاه مجموع امتیازهاي نهایی براي سیستم به شوند، هیچمی
امتیـاز نهـایی   چنانچـه  . رسـد نمـی 1و کمتر از 4از بیش 

امتیاز نهـایی  هر چهباشد، اهمیت آن بیشتر و 4بهنزدیک
شودآن کاسته میباشد از اهمیت و تأثیرگذاري کمتر 4از 

]21[.
در این مرحله محیط داخل : )IFE(بررسی عوامل داخلی 

منطقه مورد مطالعه جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف، 
ریزي یابی به اهداف برنامهدر راه دستهایی که جنبهیعنی

و اجراي تکلیف آن مساعد یا بازدارنده است مورد سنجش 
مشاهده 2همان طور که در جدول . قرار گرفته است

نقطه قوت 18شود، در منطقه مورد مطالعه تعداد می
نقطه ضعف داخلی مورد شناسایی و 12داخلی در برابر 
مجموع امتیاز نهایی در ماتریس . ه استبررسی قرار گرفت

به دست آمده که تا حدودي 53/2ارزیابی عوامل داخلی 
هاي شهر شیراز به معناي قوت عوامل داخلی توانمندي

.باشدبراي جذب توریسم پزشکی می

همان طور که در جدول : )EFE(بررسی عوامل خارجی 
ر فرصت خارجی د12در شیراز تعداد ،مشاهده می شود3

تهدید خارجی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته 8برابر 
ي هاتوانمنديمجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی .است

شهر شیراز براي جذب توریسم پزشکی در ماتریس ارزیابی 
این امتیاز به این .دست آمده استه ب81/2عوامل خارجی 

معنی است که شیراز از عواملی که فرصت یا موقعیت 
برداري نموده و یا از عواملی کنند، تا حدودي بهرهمیایجاد

.گردند، تا حدودي دوري کرده استکه موجب تهدید می
نتایج تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیکمرحله دوم 

[Strategic Factors Analysis Summary, (SFAS)] و
با ترکیب جدول تجزیه و تحلیل عوامل : ریزي کمیبرنامه

توان جدول خالصه تجزیه و تحلیل لی، میخارجی و داخ
با کمک این . استخراج کردراSFASعوامل استراتژیک

،توان عوامل استراتژیک مجموعه را خالصه کردجدول می
شود و به عنوان ترین عوامل را شامل میاین جدول مهم

اي در تدوین راه بردها مورد استفاده قرار مبنا و پایه
ي برايپیشنهادها4جدولدر همچنین . گیردمی

.شیراز ارائه شده استگردشگريریزي کمی برنامه
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)IFE(قوت ها و ضعف ها ،عوامل داخلی- 2جدول 

امتیاز وزنیرتبهوزن(W)و نقاط ضعف (S)نقاط قوت : (IFE)عوامل داخلی 
1S :055/032/318/0نیاز بیمارانهاي موردهاي تخصصی و فوق تخصصی پزشکی شهر شیراز در اکثر رشتهتوانمندي
2S :054/021/317/0مناسب درمانی، بیمارستان و مراکز تحقیقاتی ها نسبتاًوجود زیر ساخت
3S:048/006/315/0پزشکیگردشگريفرهنگی و طبیعی شیراز به عنوان مکمل ، غناي آثار تاریخی
4S:0/04911/30/15کشورهاي دیگرفعال پذیرتوریسمهرهاي شهاي درمانی در شیراز نسبت به پایین بودن هزینه
5S : 044/001/313/0در حوزه پزشکی و خدماتی شیرازکارآفرینیتسهیلایجاد اشتغال و
6S :0/05115/30/16فوق تخصصی مادر و کودك خاورمیانه در شیرازوجود مجهزترین بیمارستان
7S :025/047/103/0هاي شیراز توانمنديش خصوصی با توجه به گذاري در بخمستعد جهت جذب سرمایه
8S :021/039/103/0آشنا بودن گردشگران خارجی با شهر شیراز
9S:پـذیر در زمینـه   نسـبت بـه کشـورهاي توریسـم    نقل در شیرازوهاي اقامتی و حملپایین بون هزینه

توریسم پزشکی 
031/04/207/0

10S :هـاي  توجـه بـه نبـود تخصـص    حاشیه خلیج فارس به عنوان یک بازار هدف بانزدیکی به کشورهاي
پزشکی در این کشورها 

027/017/206/0

11S :0/02181/10/04هاي موجود پزشکی در شیرازي مجازي با توجه به تخصصهاناامکان ایجاد بیمارست
12S:0/02151/10/03ند ملیتیهداشتی چبدر ایجاد و ساماندهی یک مرکز مراقبت يمندتوان
13S:0/02709/20/06شفاف و مشخص نمون تولیت توریسم پزشکی در شیراز
14S:0/02237/10/03پزشکی شیراز گردشگريها و امکانات ديناندازي بانک اطالعاتی از توانمراه
15S :0/02321/10/03برخورداري نسبی از امکانات اقامتی و رفاهی مناسب
16S:0/02455/10/04قوانین جهت جذب توریسم پزشکیومدیریتگذاري،سیاستتوسعه
17S:0/02879/10/05ذاريگسرمایهافزایشوتسهیلمالی،منابعتخصیصبهبود
18S:0/02903/10/06المللیدگاه بینبرخورداري از فرو
1W: 0/05401/30/16پزشکی گردشگريریزي علمی و هدفمند جهت جذب برنامهنبود
2W :0/04918/30/15پزشکی به دلیل بین سازمانی بودن این رشته گردشگريي اجرائی در هانانبود هماهنگی بین سازم
3W:042/013/313/0از سوي مدیران این حوزه در شیرازگردشگريگران و محققین امر حمایت نکردن از پژوهش
4W :0/04296/20/12گر پزشکی هاي شیراز جهت جذب گردشتوانمندياساندن توجهی و ضعف در شنبی
5W :051/035/317/0استفاده از تبلیغات نوین ضعف در
6W :014/007/101/0هاناالمللی در اکثر بیمارستي بینهانانبود پرستاران مسلط به زب
7W :021/093/104/0شیرازيهاناپایین بودن استانداردهاي پزشکی در بعضی از بیمارست
8W :048/021/315/0به دلیل نبود نیروي متخصصگردشگريریزي در حوزه ضعف مدیریتی و عدم ثبات برنامه
9W :0/02911/20/06در شیرازگردشگرينشدن مصوبات در حوزه ءاجرا

10W :016/033/102/0پزشکی گردشگريهاي نبود نهادها و شرکت
11:W012/002/101/0گران پزشکی ناراضی گویی به گردشضعف در پاسخ
12W : 022/071/104/0پزشکی گردشگرينداشتن شناخت کافی از بازارهاي هدف

00/153/2جمع
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)EFE(، فرصت ها و تهدیدهاعوامل خارجی- 3جدول 

رتبهوزن(T)و تهدیدها (O)فرصت ها : (EFE)عوامل خارجی 
امتیاز
وزنی

1O :058/043/30/2غیره نبود پزشکان متخصص در کشورهاي بازار هدف مانند کشورهاي خاورمیانه و
2O :056/017/317/0بیمه جهت بیمه توریسم پزشکیصنعتحمایتجلب
3O :     آسـیاي  ، وجود بازارهاي توریسم پزشکی در همسایگی ایـران ماننـد کشـورهاي خاورمیانـه

استقالل یافته شوري سابق و حتی کشورهاي اروپایی شرقی و کشورهاي 
0/05727/30/19

4O :هاي جدید استفاده از فناوريIT0/0551/30/17در جهت جذب توریسم پزشکی
5O :0/05621/30/18هاي مشترك در حوزه توریسم پزشکیگذاريبازاریابی جهت سرمایه
6O :0/05404/30/16گردشگريدر حوزه لت هاهاي دوجانبه بین دونامهتوسعه توافق
7O :048/098/214/0مقررات صدور روادید براي توریسم پزشکی وقوانیناصالح
8O :05/064/213/0جذب توریسم پزشکی درتسهیلوتوسعهجهتمناسببسترسازي
9O :هیـات  ءدن اعضـا وري منابع انسانی مراکز آموزشی و پژوهشی و تمام وقت نمـو افزایش بهره

جهت جلوگیري از فرار مغزهاها،مین رفاه آنأگران از طریق تعلمی و دانش
043/026/21/0

10O :هـاي  اطالعـات پزشـکی و هزینـه   وآمارنظامبهساماندهیواطالعاتبهدسترسیتسهیل
توریسم پزشکی بهدرمانی براي دسترسی

038/014/208/0

11O:غیردولتـی جهـت   هـاي شـرکت انـدازي راهتشویقوغیردولتی و تسهیلبخشازحمایت
بازاریابی و جذب توریسم پزشکی 

0/04257/20/11

12O:گران ایرانی براي فعالیتی پژوهشی در حوزه توریسـم پزشـکی در   پژوهشتشویقوتسهیل
عرصه بین الملل 

0/05311/30/16

1T:0/05762/30/2ایرانهعلیبین المللسطحدرمنفیتبلیغات
2T :0/05845/30/2منی که نسبت به کشور ایران وجود دارداهاي سیاسی ایران و احساس ناتحریم
3T : 0/04434/20/1توجه کشورهاي خاورمیانه براي جذب توریسم پزشکی مانند امارات
4T :043/009/208/0نبود تحقیقات بازاریابی خارجی
5T :044/023/21/0ت در صدور روادیدقوانین سخ
6T :039/002/208/0توجهی دولت در توسعه و جذب توریسم به عنوان یک مولد سرمایه بی
7T:052/04/212/0توجهی به این امر مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی در سرمایه گذاري و بی
8T: مراکـز درمـانی و   يهـا تانهـا بیمارسـ  آمـار و اطالعـات در زمینـه تخصـص    نمشخص نبـود

هاي درمانی در حوزه توریسم پزشکی هزینه
053/061/214/0

00/181/2جمع
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پزشکی در شیرازگردشگريبرنامه ریزي استراتژیک پیشنهادي کمی و SFAS- 4جدول 

عوامل استراتژیک
ریزيبرنامه

کوتاه مدت
میان 
مدت

بلند 
مدت

1O : غیره کشورهاي بازار هدف مانند کشورهاي خاورمیانه ونبود پزشکان متخصص در***

2O :بیمه جهت بیمه توریسم پزشکیصنعتحمایتجلب**
3O : آسـیاي  ، وجود بازارهاي توریسم پزشکی در همسایگی ایران مانند کشورهاي خاورمیانـه

شرقی و کشورهاي استقالل یافته شوري سابق و حتی کشورهاي اروپایی 
**

4O :هاي جدید استفاده از فناوريITدر جهت جذب توریسم پزشکی***
5O :هاي مشترك در حوزه توریسم پزشکیگذاريبازاریابی جهت سرمایه**
1:Tایرانعلیهبین المللسطحدرمنفیتبلیغات**
2T :دمنی که نسبت به کشور ایران وجود داراهاي سیاسی ایران و احساس ناتحریم*
9T:توجهی به این امر گذاري و بیمشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی در سرمایه**
1T:مراکـز درمـانی و   ،هـا بیمارسـتان ،هـا آمار و اطالعات در زمینـه تخصـص  نمشخص نبود

هاي درمانی در حوزه توریسم پزشکی هزینه
**

1S :هاي مـورد نیـاز   ز در اکثر رشتهتخصصی پزشکی شهر شیراهاي تخصصی و فوقتوانمندي
بیماران

***

2S :نسبتا مناسب درمانی، بیمارستان و مراکز تحقیقاتی يهاوجود زیر ساخت*
3S:پزشکیگردشگريفرهنگی و طبیعی شیراز به عنوان مکمل ، غناي آثار تاریخی*
4S:پذیر فعال در حـوزه  سمتوریکشورهاي هاي درمانی در شیراز نسبت به پایین بودن هزینه

توریسم پزشکی
**

5S : در حوزه پزشکی و خدماتی شیرازکارآفرینیتسهیلایجاد اشتغال و*
6S :فوق تخصصی مادر و کودك خاورمیانه در شیرازوجود مجهزترین بیمارستان*
1W:پزشکی گردشگريمند جهت جذب ریزي علمی و هدفنبود برنامه*
2W :پزشکی به دلیـل بـین سـازمانی    گردشگريی در یهاي اجراماهنگی بین سازماننبود ه

بودن این رشته 
*

:W3از سوي مدیران این حوزه در شیراز گردشگريگران امر حمایت نکردن از پژوهش*
5W : ضعف دراستفاده از تبلیغات نوین**

برنامه استراتژیک : تدوین راه بردهامرحله سوم 
SWOTمتفاوت را امکان تدوین چهار انتخاب یا راه برد
بردها با برخی از راه،البته، در جریان عمل. آوردمیفراهم 

یکدیگر هم پوشانی داشته، یا به طور هم زمان و هماهنگ 

در واقع، بر حسب وضعیت . آینددر میءبا یکدیگر به اجرا
ري گبرد را که از نظر درجه کنشسیستم، چهار دسته راه

.)5جدول (نمودتوان تدوین متفاوت هستند، می
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کیراه بردهاي استراتژ- 5جدول 

SWOTتحلیل 

(WO)هاي باز نگري استراتژي(SO)تهاجمی . هاي رقابتیاستراتژي
توسعه اشتغال در بخش پزشکی و خدماتی با توجه به -1

هاي تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز توریسم توانمندي
پزشکی و کمبود پزشکان متخصص و فوق تخصص در 

براي جذب توریسم پزشکی در شهر کشورهاي بازار هدف
شیراز 

ه و استفاده از تبلیغات نوین بهاي دوجاننامهتوسعه توافق-2
هاي درمانی نسبتا مناسب، مراکز با توجه به زیرساخت

تخصصی هاي تخصصی و فوقتحقیقاتی مجهز و بیمارستان
بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودکان با توجه به مانند
ترین بیمارستان زنان و زابمان و کودکان در مجهزوجود

براي جذب طبیعی شیراز، هاي تاریخیخاورمیانه و جاذبه
.توریسم پزشکی 

جلب حمایت صنعت بیمه براي رضایت و جذب توریسم -3
دف و پزشکی به دلیل گرانی خدمات درمانی در بازارهاي ه

ارزانی خدمات درمانی در شهر شیراز 

ن ریزي و علمی و هدفمند کردبازنگري برنامه-1
ها در توسعه توریسم پزشکی با توجه به برنامه

هاي شهر شیراز در خدمات درمانی و پزشکی توانمندي
هاي تخصصی و فوق مانند مراکز تحقیقاتی و بیمارستان

از توریسم هاي مورد نیتخصصی و وجود اکثر رشته
پزشکی در شیراز 

هاي متولی توسعه ایجاد هماهنگی در بین سازمان-2
توریسم پزشکی در جهت بازاریابی مفید و کارا و 

استفاده از تبلیغات نوین براي جذب توریسم پزشکی 
استفاده از فناوري اطالعات در توسعه و جذب -3

گران دراین بخش توریسم پزشکی و حمایت از پژوهش
توریسم از 
هاي مربوط به توسعه ها در بخشاز بین بردن ضعف-4

هاي شهر شیراز به بازارهاي و شناساندن توانمندي
هدف توریسم پزشکی 

(WT)هاي تدافعی استراتژي(ST)هاي تنوع استراتژي
ریزي جهت از بین بردن اثرات تبلیغات منفی در برنامه-1

هاي شهر شیراز براي اییالمللی و استفاده از توانسطح بین
توسعه توریسم پزشکی 

ارائه راهکارهاي صحیح براي از بین بردن احساس ناامنی -2
منظوربهایران وجود داردکشور نسبت به که در خارج از

توسعه توریسم پزشکی در جهت ایجاد اشتغال و سودآوري 
راي شهر شیراز ب

استفاده از سرمایه بخش خصوصی جهت ارتقاء -3
هاي پزشکی درمانی شهر شیراز براي جذب توریسم توانمندي
پزشکی 

سامانه آماري مشخص و معتبر جهت شناساندن د ایجا-4
نقل، وو حمل هاي اقامتی،ها ،امکانات و هزینهتوانمندي

هاي درمانی در شهر شیراز جهت اطالع توریسم هزینه
پزشکی 

سازي تبلیغات منفی با استفاده از خنثی-1
ند و علمی در توسعه ترویسم مهاي هدفریزيرنامهب

پزشکی شیراز 
هاي متولی هاي الزم بین دستگاهایجاد هماهنگی-2

بین بردن احساس ناامنی و توریسم پزشکی براي از
هاي کشور براي تدبیر اصولی جهت مقابله با تحریم

جذب توریسم پزشکی 
ن گراتشویق و حمایت از بخش خصوصی و پژوهش-3

الملل جهت توسعه توریسم پزشکی در سطح بین
ایجاد سامانه آمار و اطالعات توریسم پزشکی و -4

هاي شهر شیراز جهت پذیرش دينشناساندن توانم
.توریسم پزشکی 

بحث
پزشکی در گردشگريدرآمدباید توجه داشت که 

ازبیمارکمی تعدادمحدود بهوبودهناچیزکشورمان
دلیل این سفانهأمت.شودمیفارسخلیجحاشیهکشورهاي

درمناسبتبلیغاتپزشکی نبود گردشگريناشناس بودن 
فرهنگیکارواقعدر.استبودهکشورداخلحتیوخارج
حالی دراست اینگرفتهصورتدر این زمینه کمیبسیار

هاي و توانمنديتوریستیهايجاذبهنظرازایراناست که
پزشکی راگردشگري. ]22[تاسغنیپزشکی بسیار

بیرونی
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توان به عنوان امري بین دستگاهی دانست که به علت می
. داشتن متولیان متعدد نیاز به هماهنگی بیشتر دارد

وزارت ،گردشگريسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
شکی و وزارت رفاه از جمله بهداشت، درمان و آموزش پژ

ه اختیارات خود هر هایی هستند که با توجه به حوزدستگاه
گیرنده محسوب این موضوع تصمیمکدام به نوعی در 

.]23[شوند می
پزشکی راهی براي گردشگريکه جذب با توجه به این

توجه به . افزایش و توسعه دیگر ابتکارهاي عملی است
گردشگريریزي استراتژیک امري الزم و ملزوم در برنامه

. بلند مدت استاستراتژي یک برنامه. باشدشکی میپز
پذیري یک سازمان در برابر تغییرات بلیت انعطافامروزه قا
ثیرگذار داخلی یا خارجی شرط اساسی بقاي آن أعوامل ت

باشد، بنابراین تدوین سیستمی جهت شناسایی سازمان می
آوري ثیرگذار بر سازمان، جمعأعوامل درونی و بیرونی ت

عیت سازمان با هاي مربوط به این عوامل، تعیین وضداده
هاي بلند مدت و توجه به شرایط موجود، تعیین هدف

تواند ها میها جهت رسیدن به هدفین استراتژيتدو
. گشاي بسیاري از مشکالت موجود باشدراه

اصل اساسی بر این است که ،ریزي استراتژیکبرنامهدر 
هاي خارجی و پرهیز از اثرات با بهره جستن از فرصت

به تدوین هاآندات خارجی و با کاهش دادن ناشی از تهدی
ها، استراتژيبرد پرداخت و از سوي دیگر در تدوین راه

،]24[مشخص شوداستراتژي هدف این نیست که بهترین 
فرصت و تهدید براي بلکه هدف شاخت نقاط قوت، ضعف و

وضعیتبررسیبهتوجهبا.باشداي علمی میتدوین برنامه
توریسمتوسعههايتفرصوقوتقاطنو شناساییموجود

یند توسعهآفردرتهدیدهاییوضعفنقاط،شیرازدر 
اما در برابر این نقاط ،داردوجودناحیهاینگريگردش

ي نقاط پزشکی شیراز داراگردشگريضعف و تهدیدها، 
براي به دست ،بنابراین. اشدبقوت و فرصت زیادي نیز می

کی، باید نقاط ضعف و پزشگردشگريآوردن موفقیت در 
ها ها و قوتو از فرصتتهدید تبدیل به قوت و فرصت شود

.نیز حداکثر استفاده شود
پزشکیگري موقعیت گردشبا توجه به نتایج تحقیق 

هکنندتعیینهاي اجرایی، ها و اولویتاستراتژيدر ماتریس 
. باشدمیهاي قابل قبول براي بهبود ضعف استراتژي
، با توجه پزشکیریزي قابل قبول در برنامههاي استراتژي

براي 53/2براي عوامل خارجی و 81/2امتیاز وزنی به 
. است) WO(ها محافظه کارانه عوامل داخلی استراتژي

هایی را به اجرا درآورد که هدف استراتژيباید ،بنابراین
و در مرحله بعد .حفظ و نگهداري وضع موجود باشد

. نیز استفاده کرد(SO)اي تهاجمیهتوان از استرتژيمی
توجه داشته باید لین و محققین ئومسذکر است کهالزم به

تجزیه و تحلیل فوق تنها، موقعیت استراتژیک راباشند که
لذا به . سازددر یک مقطع زمانی مشخص، روشن می

منظور دنبال نمودن روند زمانی، با توجه به این موضوع که 
در پویا بوده و دائماً) ارجیداخلی و خ(شرایط محیطی 

باشد، الزم است روند تحوالت حال تغییر و دگرگونی می
مورد بررسی قرار گرفته و در مقاطع مختلف زمانی،

دنبال نمودن این روند کمک ها را استخراج نمود، استراتژي
آینده ممکن که درهاي مختلفی راکند تا بتوان حالتمی

. بینی نمودبررسی و پیشرااست رخ دهند
تواند پزشکی در شهر شیراز میگردشگريتوسعه 

به همراه داشته باشد که در ذیل به یفراوانيهامزیت
:شده استاشاره هاآن
وسعه اشتغال در بخش پزشکی و خدماتیت-1
تشویقی براي ماندگاري نخبگان در این شهر -2
هاي توسعه خدمات پزشکی با توجه به درخواست-3

م پزشکی توریس
المللی در خدمات نزدیک شدن به استانداردهاي بین-4

پزشکی
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گردشگريهاي دیگر توسعه شاخه-5
گیرينتیجه

عنوان بهتواند میهاي شهر شیراز با داشتن توانمندي
. یکی از شهرهاي جاذب توریسم پزشکی در کشور باشد

طور که اشاره شد یکی از اهداف مهم بیماران براي همان
ها پایین بودن خاب کشور دیگر جهت درمان بیماريانت

هزینه نسبت به خدمات مشابه ارائه شده در کشور خود 
بختانه در ایران و همین طور در شهر که خوشباشدمی

هاي درمانی نسبت به کشورهاي توریسم پذیر شیراز هزینه
جایی اما از آن. تر می باشدارزان، هند و غیره مانند ترکیه

توریسم به ویژه توریسم پزشکی یک بحث جدید که بحث
و هنوز متولی براي این شاخه از استو نو در کشور 

هاي گسترده توانمنديعلی رغمگردیده،توریسم مشخص ن

ه استنتوانستهنوز شهر شیراز در زمینه پزشکی این شهر 
به جایگاه خود در جذب توریسم پزشکی دست یابد که 

ي هاناشناس ماندن توانمنديمانند؛وانی ااین امر دالیل فر
.اشاره کرد. . . و ریزي ضعف مدیریتی و برنامهپزشکی،
به این مسئله توجه داشته باشندباید مسولین امر بنابراین 

توانند ریزي استراتژیک میتوان با استفاده از برنامهمیکه 
ها جهت توسعه توریسم پزشکی در شهرتوانمندياز این 
.یابنددست شیراز

دانیتشکر و قدر
کسانی که در تحریر این مقاله ما را وسیله از تمامیبدین

داوران محترم مجله علمی پژوهشیازهمچنینیاري رسانند و
براي ویراست علمی و ریزبینی رفسنجانعلوم پزشکیدانشگاه
.نماییممقاله قدردانی و تشکر میعالمانه
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Background and Objective: Shiraz is one of the key cities of Iran in terms of medical facilities with more than

34 specialty and sub- specialty hospitals like Namazi, Heart, Organ Transplant and Eye Hospital. These hospitals

which are well-known in the region and around the world are doing treatment tourism in a limited scale. This

paper aims to investigate the potentials of the city in terms of attracting medical tourists on the one hand and

formulating a strategic plan for developing such forms of tourism on the other.

Materials and Methods: The method which is used in this cross-sectional research is strategic planning

(SWOT). Exploring the rate and weight of the factors was done by the help of the medical tourism experts and

use of the [Analytical Hierarchy Process (AHP)] software.

Results: The results demonstrated that the attraction of medical tourism in shiraz in the internal factor evaluation

table was 2.53, while this number for the external factors in the external factor evaluation table reached to the

2.81.

Conclusion: The research findings imply that the benefits and opportunities which exists for development of this

activity is much more than internal weakness and external threats and so by these definitions the strategic

planning (SO) is in the priority for the development of this section.
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