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  :حث البملخص
 علـى   العالجيـة  الـسياحة  تنمية   أثر على التعرف إلى البحث هذا يهدف
 عينة البحث بطريقة عشوائية تكونت مـن        اختيار  لذلك تم     المصري االقتصاد

 الطبية في مـصر وكـذلك بعـض    المراكز من عدد في العاملين من   دفر١٢٠
ائج  نت أظهرتو،  فقرة ٣٠ البحث من استبيان يتكون من       أداة وتكونتالمرضي  

 وتطـور   العالجيـة  قوية بين تنميـة الـسياحة        ارتباط عالقة   اك هن أنالبحث  
 مجموعة من التوصـيات   اقتراح ضوء هذه النتائج تم      وفي، االقتصاد المصري 

  . ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه تنمية السياحة العالجية في مصرأهمها
  . مصر-ة ديصااالقت اآلثار –السياحة العالجية :  المفتاحيةالكلمات

Abstract 
The study aimed to investigate the impact of medical 

tourism on the national economy in Egypt, The sample of the 
study was randomly selected, consisted of (120) person from 
working in the medical centers in Egypt and some patients. 
Study tool is a questionnaire containing (30) items. 

The results showed that there are no significant 
differences between medical tourism and the growth of the 
Egyptiton economy. 

In light of the results of the study, have been proposed a 
series of recommendations, including: the need to overcome 
the hurdles and obstacles that prevent the real impact of 
medical tourism in Egypt. 

Key Words: medical tourism, The economic effects, 
Egypt 
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٧٠ 

  :مقدمة
ولكنهـا  ، مصر جميع مقومات نجاح صناعة السياحة العالجية في         توافرت

بالرغم من ذلك لم تحتل مكانتها المستحقة على خريطة السياحة العالجية على            
 وعدم وجود كيان مستقل لتـذليل    ، لها الكافيمستوى العالم بسبب عدم الترويج      

احة العالجية وصـل عـام     مجال السي  في إلنفاق ا فحجم ، تواجهها التيالعقبات  
 ومن مليار فقط   ٢٧ منه   العربي مليار دوالر ونصيب الوطن      ١٠٠ ى إل ٢٠١٦

  . مليار٣٥المتوقع أن يصل إلى 
 :البحث مشكلة

تعد مورداً   أنها إذ اً قوي اً ارتباط صادية السياحة العالجية بالتنمية االقت    ترتبط
من المـشكالت التـي      في حل العديد     وتساعدساسياً من مصادر الدخل للدولة      أ

 المساعدةتخفيف حدة مشكلة البطالة ب     على   تعمل كما، ير من الدول  ثتواجهها ك 
 المناطق التي تتمتع بتـوافر      بعض وكذلك تطوير    ، فرص عمل جديدة   خلقفي  

 المرافق الالزمة وبالتالي يترتـب      فير العالجية من خالل تو    السياحة إمكانيات
  . اديةالتنمية االقتص على هام أثيرعليها ت

 :اآلتية التساؤالت على اإلجابة طرح البحث سيحاول ذلك سبيل وفي

 ؟ مصر في العالجية السياحة واقع هو ما -١

 مصر؟ في العالجية السياحة مقومات هي ما -٢

تنميـة الـسياحة     علـى     الشراكة بين القطاعين العام والخاص     أثر هو   ما -٣
  ؟العالجية

 ونـشاط  حجـم  زيادة في ةالحديث والمتغيرات المستجداتكيف يستفاد من     -٤
  مصر؟ في العالجية السياحة

  كيف تساهم السياحة العالجية في التنمية االقتصادية في مصر؟ -٥
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 :البحث أهداف

 .وأهميتها العالجية السياحة مفهوم على التعرف -١

 المـشكالت  حـل    فـي  العالجية السياحة مساهمة مدى على الضوء إلقاء -٢
  .مصر في االقتصادية

 .مصر في العالجية السياحة لتنمية تصاديةاالق اآلثار دراسة -٣

  . مصرفي العالجية السياحة تنشيط في تساهم وتوصيات بنتائج الخروج -٤
  :البحث أهمية

 المعاصر فهـي  أحـد       عالمنا في العالجية السياحة البحث أهمية    يوضح
األهداف األساسية الفاعلة على الصعيدين القومي والعـالمي وتـسعى الـدول            

 الـسياحة   صـناعة  حاجاتها األساسية في     إشباعٕء مجتمعاتها و  المختلفة في بنا  
من سكان العالم يسافرون للعالج ويبلـغ       % ٤إلى  % ٣ هناكو، وزيادة الدخل 
 ٤٣٩و ينفقـون    % ٢٥ بزيادة سنوية تبلـغ      طبي مليون سائح    ١١عددهم نحو   

  .مليار دوالر عليه
 :التالية النقاط في البحث همية أتتمثل

 بالسياحة االهتمام لضرورة والعام الخاص القطاع يهتوج على البحثيعمل   -١
  .االقتصاد المصري على  ذلكأثير وتالعالجية

 والمادية والبشرية في    الطبيعيةكيفية استثمار المقومات     على    الضوء إلقاء -٢
 علـى  مصر لتواكب تطور السياحة العالجية في العالم بما يعـود بـالنفع    

  .المحلي والناتج جنبي حصيلة النقد األارتفاع
 :البحث وعينة جمتمع

 بـالمراكز   العـاملين  من وعدد المرضي من   عدد في البحث مجتمع يتمثل
 مجتمـع  مـن  عينة اختيار تم وقد العالجية، السياحة مجال في الرائدةالطبية  
  .مفردة ٠٢١ العينة حجم بلغ وقد المجتمع، حجم كبر بسبب الدراسة
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  :البحث فروض
 تنمية السياحة العالجيـة ونمـو االقتـصاد          قوية بين  طارتبا عالقة توجد -١

 . المصري

 القطاع الـصحي  في التسعير ذات داللة معنوية  بين سياسات    عالقة توجد -٢
 .وتطور السياحة العالجية في مصر

 القطـاع  فـي  العمالـة    ة كفاء مستوي بين معنوية ذات داللة    عالقة توجد -٣
 . مصرفي العالجية السياحة تطور والصحي

 والتسويق والترويج الصحية المعلوماتاط قوية بين توافر  ارتبعالقة توجد -٤
 . مصرفي العالجية ةوتطور السياحلها 

  :البحث منهج
 أداة وكـذلك  ، الوصـفي  سـلوب  تم اسـتخدام األ    فقد : االستقرائي المنهج
المعلومات الـواردة    على    تعتمد الدراسة في جزء أساسي منها      حيثاالستبيان  

 المرفقة والتـي    االستقصاء الواردة في استمارة     األسئلة على   من خالل اإلجابة  
  . توزيعها من خالل المقابلة الشخصية على عملنا

 :البحث حدود

  ٢٠١٦-٢٠١٢ تناول البحث الفترة من :الحدود الزمنية
 الـسياحة  مجـال  في العالقة ذاتبعض المراكز الطبية    :  الحدود المكانية 

 حمامـات  -الطبيعـي  والطب   للروماتزم الكبريتي مركز حلوان    وهي العالجية
  .فرعون

  : السابقةالدراسات
اقتصاديات السياحة البيئية فـي     ) ٢٠١٢:منير محمد عبد الوهاب    (دراسة -١

 هـذه   وهـدفت السياحة العالجية لواحة سيوة      على   مصر ودراسة تطبيقية  
 أن إلى توصلت   وقد  السياحة في العصر الحديث    أهمية إبراز إلى الدراسة
 الكثير من الـدول وخاصـة       قتصاديات بارزة في ا    مرتبة احتلتالسياحة  
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 السياحة البيئية تحتل مكانة متقدمة ضمن القطاعـات         أصبحتمصر لذلك   
 .المختلفة

الـسياحة   علـى     البيئية والتـسويقية   بعاد األ أثر) ٢٠١٣:خالد سيد (دراسة -٢
  هـذه الدراسـة  وتهدفالمنشات الصحية  على  دراسة تطبيقية–العالجية  

السياحة العالجية فـي المنـشات       على   األبعاد هذه أثر توضيح مفهوم    إلى
ـ  االهتمام ضرورة   إلى توصلت   وقد، الصحية  لجـذب   التنافـسية  الميزة ب

 .السياحة العالجية

 Global competition in ) 2011Devon M Herrick (دراسـة  -٣

NATIONAL Center for policy Analysis, health care هذه هدف 
 توصلت هذه   ولقد المنافسة العالمية في السياحة      أهمية يتلخص في    الدراسة
 العالم الثالـث    إلى مة المتقد الدول السياحة العالجية من     اتجاه إلى الدراسة

 .سعاربسبب األ

 An Insight into Malaysias Medical ) 2012Bhavin (دراسـة  -٤

Tourism Industry from a new Entrant إلى  هذه الدراسةوتهدف 
ـ       استخدام جذب   مدي على   التعرف  ة الطرق المتقدمـة للـسياحة العالجي

 نجاح التجربة الماليزية في الـسياحة العالجيـة         إلى توصلت   وقدبماليزيا  
 .بالمستشفيات

2012Baby & Swami ( Midical Tourism  AN analysis )دراسـة  -٥

with SPECIAL Reference to India التعرف إلى  الدراسةهذه هدفت 
الرعايـة الطبيـة     علـى    دول معروفة للحـصول   ى   إل  السفر أهميةعلى  

 تجارب الدول التي اشـتهرت      أهم إلى    توصلت كما،  والتسوق واالستجمام
 .بجذب السياحة العالجية والميزة التنافسية
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 هذه عن الدراسات السابقة أنها تناولت الموضوع من استنا درميز ما يوأهم
 بالتنمية االقتصادية في مصر      السياحة العالجية  ارتباطالناحية االقتصادية حيث    

  .وحل الكثير من المشكالت االقتصادية، الدخل القومي على أثرهاو
  :  البحثخطة

  :كاآلتي مباحثيتضمن البحث ثالثة 
   . مفهوم السياحة العالجية والتطور التاريخي لها :األول المبحث
 تـصاد االق علـى  أثرهاواقع السياحة العالجية في مصر و  : الثاني المبحث

  .المصري
   .  اإلحصائيالدراسة الميدانية والتحليل  :الثالث المبحث

  .التوصيات ونتائج الأهم وتشمل البحث خاتمة خرآ وليس بأخيراً
   األول املبحث

   السياحة العالجية والتطور التارخيي هلامفهوم
  : السياحة العالجيةأنواعمفهوم و :ًأوال
 

 : ومنهاة العالجية الخارجية من مفهوم للسياحأكثر هناك

 بمصادر واالستعانة الدولة خارج إلى السفر بأنها العالجية السياحة تعرف
 ). Aruko. Susan A ,2011( العالج بهدف والرعاية طبية خارجية

 الرعاية وتطوير   الصحي النظام تطوير بأنها العالجية السياحة تكما عرف 
 للـسياحة  األساسـية  المبـادئ  طبيقلت الطبية األجهزة تطوير وكذلك ،الطبية

 )Tae Kyu Koo ,2012(العالجية 

 إلى دولة أخرى خالل   دولته الفرد من    انتقال بأنها العالجية   لسياحة ا تعرف
 ايـة  شهر بهدف الوق   ١٢ ساعة وال تزيد عن      ٢٤فترة زمنية مؤقتة ال تقل عن       

صـر   وقد تكون أسباب شفائه بيئية تعتمد علـى عنا         ،أو العالج من مرض ما    
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، مـسعد ( تكون طبية تعتمد على األجهزة والخبرة الطبيـة        وقد ،البيئة الطبيعية 
٢٠٠٨(. 

 

 من تأثير علـى  ها للما  السياحة العالجية ركيزة اقتصادية مهمة جداً      تعتبر
 علـى  ر كما تـؤث   ، بشكل عام  الجتماعية وا القتصاديةالقطاع الصحي والتنمية ا   

 عتبـر كما ت ، )٢٠٠٩، الطالب ،القضاة( االستهالكحقق زيادة في    االستثمار وت 
 بالنقـد  اإليرادات زيادة خالل  من القومي للمساهمة في الدخل     اقتصادي مصدر

 العالمية للسياحة   منظمة من حدة مشكلة البطالة حيث تتوقع ال       والتخفيف األجنبي
 مبلغ  وهو مليار دوالر    ٢٠٠٠ من   أكثر ٢٠٢٠ سنه في السياح أنفاق يكون   أن

  ) ٢٠١٠ ،عبد الحفيظ( منه ألكبر االنصيب ألخذكبير تحاول كل الدول جاهدة 
 

  :هي العالجية ثالثة أنماط فرعية  لهذا التعريف تضم السياحةووفقا
رفـع   إلـى   من السياحة يهدف فيه الـسائح لنوع ا وهذا : الوقائية السياحة  - أ 

 السياحة حرة تتم بدون هذه تكون قدم والعقل و الطبيعي للجسألداءمستوي ا
، إبـراهيم ( طبـي    إشـراف  طبي وقد تكون في مصحات وتحت        إشراف
٢٠٠٠.(  

 التي وتستخدم في هذا النوع مصادر البيئة الطبيعية         :ستشفائية اإل السياحة -ب  
 ج بـديال عـن العـال   لتكون )٢٠١٥، شرتيجي( في المنتجعات  توافرقد ت 

) ٢٠١٢،الوهابعبـد ( منهـا  أنواع البيئي   ستشفاءولالبالمركبات الدوائية   
 أو بالدفن فـي الرمـال       العالج -خار بالب العالج-  المعدنية بالمياه لعالجا

  . الطمي
العالج من   إلى    النوع من السياحة يهدف فيه السائح      وهذا : الطبية السياحة   - ج 

 علـى   أساسي عملية جراحية حيث تعتمد بشكل       إجراء أومرض عضوي   
 الحديثـة    ألجهزة الطبية المتقدمة وا   لمراكز المتخصصين وا  طباءتوافر األ 
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 العمليـات   أهم ومن أخري إلى    وتكلفتها من دولة   استخدامها يختلف   حيث
  ).٢٠٠٩،سليمان(التي تتم هنا عمليات التجميل والعيون 

 

  mentSustainable Develop المـستدامة  الـسياحية  التنميـة  عرفت
 التخطـيط  إطار في كاملة علمية دراسة بعد تنفيذها   يبدأ تنمية بأنها والمتوازنة

 داخـل  أو ككل، الدولة داخل   والبيئية واالجتماعية   االقتصادية للتنمية المتكامل
 طبيعيـة  جـذب  عناصـر  مـن  السياحية التنمية مقومات فيه تتجمع إقليم أي

   .وحضارية
 الـصحة  مستوىة السياحية المستدامة رفع  االجتماعية للتنمي هداف األ ومن
 األطفال  وفيات معدل وخفض المعدية   األمراض تفشى ومنع والوقائية، العالجية

  .)٢٠١٦،زين الدين( السعادة مشاعر تعميم و
  :ارخيي للسياحة العالجيةالتطور الت :ًثانيا

 

آلثار العالجية للمعادن الموجـودة فـي        معظم الحضارات القديمة ا    عرفت
 المعدنية يعتبر المياه اكتشافالينابيع الحارة وفي حمامات المعابد المقدسة حيث  

 اليونانيون القدماء هم أول من      فكان، )٢٠٠٦،فاطمة،عبد الصمد (مصدر رخاء   
فتكريما إللـه الطـب لـديهم،       ، وضع اُألسس لشبكة شاملة للسياحة العالجية     

 أقام اليونانيون معابد أسكلبيون، والتي أصبح بعضها من أفـضل           أسكليبيوس،
 حيث كان كل حاكم يفضل منتجعا       ،)٢٠٠٩،سليمان(المراكز الطبية في العالم     
  ). ٢٠٠٠، إبراهيم (معيناً يصبح مقترنا باسمة

 

يسية للمـسافرين   سقوط الحضارة الرومانية، أصبحت آسيا الوجهة الرئ  مع
 الباحثين  ينكما أصبحت المعابد مستشفيات للمسافر    ، من أجل السياحة العالجية   

 العديد من الحضارات اإلسالمية أنظمة رعايـة        أنشأتو، عن الرعاية الصحية  
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 كما عرفت مصر الفرعونية هذا النمط       ،صحية، وكانت تقدم خدماتها لألجانب    
جد العديد من البرديات التـي توضـح         الزائرون وقد و   إليهامن السياحة ووفد    

،  ياسـمين  ،إبـراهيم ( النظام الصحي الحـديث      يشبه مما وقتها   طباءمهارة األ 
 الحمامات االستشفائية   استخداممصر من اجل     إلى    سافر الرومان  فقد ،)٢٠١٥

  ). ٢٠٠٢، اهللاهبة ، سيد( المقدسة ماكنوزيارة األ
 

 أصبح للرعاية الصحية و   عالمية اكز المتحدة وأوروبا مر   الواليات حتأصب
السفر لتلقي العالج الطبي مقصورا على األغنياء القادرين على الـسفر لهـذه             

 بالخـارج  لتلقـي العـالج      المتحدة الواليات من عدد المسافرين    ازدادف، البالد
 تـاريخ    وهو العدد األكبـر فـي      ،٢٠١٤عام مسافر مليون   ١,٢٥ إلى   ووصل

 مليون مسافر لتلقي العـالج      ٥٠ هناك ما يقرب من      أنكما  ، السياحة العالجية 
  بالخارج حول العالم سنوياً 

(https://ar.health-tourism.com/medical-tourism/sta s cs) 1-8-2017../. 
  :السياحة العالجية يف العامل :ًثالثا

 

  بالمليون األرقام) ٢٠١٦-٢٠١٢ (الفترة خالل الدولة حسب السياح عدد) ١ (جدول
  السنة

 الدولة
٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ٨٢,٦ ٨٤,٥ ٨٣,٧ ٨٣,٦ ٨١,٩ فرنسا
 ٧٥,٣ ٦٨,٢ ٦٤,٩ ٦٠,٧ ٥٧,٥ اسبانيا

 ٧٥,٦ ٧٧,٥ ٧٥,٠ ٦٩,٩ ٦٦,٦  المتحدةالواليات
 ٥٩,٣ ٥٦,٩ ٥٥,٦ ٥٥,٧ ٥٧,٧ الصين
 ٥٢,٤ ٥٠,٧ ٤٨,٦ ٤٧,٧ ٤٦,٣ ايطاليا
 ٣٥,٦ ٣٤,٩ ٣٢,٩ ٣١,٥ ٣٠,٤ ألمانيا
 ٣٠,٣ ٣٩,٥ ٣٩,٨ ٣٧,٨ ٣٥,٧  تركيا



–    
 

 

 

٧٨ 

  السنة
 الدولة

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ٢٤,٨ ٢٣,٦ ٢٢,٠ ١٧,٩ ١٥,٥ اليونان
 ٣٢,٥ ٢٩,٩ ٢٤,٨ ٢٦,٥ ٢٢,٣ تايالند
 ٥,٣ ٩,١ ٩,٦ ٩,٢ ١١,٢ مصر
 ١٠,٠ ٨,٩ ٩,٥ ٩,٥ ٩,٢ أفريقيا جنوب
 ٢٤,٠ ١٩,٧ ١٣,٤ ١٠,٤ ٨,٣ اليابان

 ١٢,٩ ١٢,١ ١١,٩ ١١,٩ ١١,١ سنغافورة
 ١٤,٥ ١٣,٣ ١٣,١ ٧,٠ ٦,٦ الهند

 ٣,٨ ٣,٧ ٤,٠ ٣,٩ ٤,٢ األردن
 ٢٠١٨ مؤشـــرات التنميـــة فـــي العـــالم ، الـــدوليالبنـــك :المـــصدر

http://data.albankaldawli.org 

 بـين الـدول     ول فرنسا تحتل المركز األ    أن الجدول السابق    بيانات توضح
ل العالم خالل الفترة كاملة تليها الواليات   السياح من مختلف دو    إليه يتوجه   تيال

 يزداد عدد الـسياح فـي       أن العالمية   حة منظمة السيا  وتتوقع، المتحدة واسبانيا 
ـ   % ١٠ ما يقرب مـن      وهناك، ٢٠١٨عام  % ٥-٤العالم ما بين      ةمـن حرك

 العالجيـة  السياحة عائدات   تمثل كما،العالجية العالمية يتجه للسياحة     حةالسيا
 الــسياحة عائــدات إجمــالي مــن% ١٦ إلــى% ١٤ تهنــسب مــا عالميــا
 االسـتثمارات  حجـم  يقـدر  و ،)org.ahram://http .14-9-2017(الكليـة 
 ،إبـراهيم ( دوالر مليار ٥٦ عن يقرب ما العالجية السياحة حجم في العالمية
  ).٢٠١٥، ياسمين



–    
 

 

 

٧٩ 

  بالمليون رقاماأل) ٢٠١٦-٢٠١٢ (الفترة خالل الدولة حسب السياح عدد) ١ (شكل

  http://data.albankaldawli.org ٢٠١٨ العالم في التنمية مؤشرات ،الدولي البنك :المصدر
 يحدث في عدد    الذي واالنخفاض االرتفاع معدالت الشكل السابق    ويوضح

 ليصل السياح عدد من أنخفض قد مصر نصيب أن فنجدالسياح للدول السابقة    
 السياح عدد وأرتفع ،اإلرهاب ظروف بسبب ٢٠١٦ عام سائح مليون ٥,٣إلى  

 االنتعـاش  بـسبب  العـالم  مـستوي  علـى    سائح مليار ١,٣٩الي ٢٠١٦ عام
 مليون مـسافر بغـرض الـسياحة        ١٠٠ منهم ما يقرب من      يتجه االقتصادي
ــة ــك (العالجي ــدولي البن ــرات ،ال ــة مؤش ــي التنمي ــالم ف  ٢٠١٨ الع

org.albankaldawli.data://http .(  
 

 العديد من الحقائق عن السياحة العالجيـة لمـستقبل رائـع لهـذه              تشير
مـن  % ٧٠ تقوم بتوفير ما يقـرب مـن   ألمريكيةفبعض الشركات ا ، الصناعة
  .لطبيةالتكلفة ا
  . من الواليات المتحدةأقل% ٣٠بـ طبية خدمات تايالند  وماليزيا تقدم

 مستشفى معتمـد مـن      ١٣من الخدمات الطبية في      سنغافورة العديد    وتقدم
أقـل مـن أسـعار الواليـات المتحـدة      % ٣٥اللجنة الدولية المشتركة بتكلفة    



–    
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)statistics/tourism-medical/com.tourism-health.ar://https-1) 

2017-8. 

 ،ل المعروفة بتقديم خدمات السياحة العالجية ومنهـا مـصر          الدو وتسعى
والتي تدرك التأثير االقتصادي لسوق السياحة العالجيـة علـى اقتـصادياتها            

 مما أسعارها انخفاضالوطنية، إلى تقديم أعلى جودة ممكنة للخدمات الطبية مع 
ــزة ت  ــز بمي ــا تتمي ــسيةيجعله ــة   ناف ــسياحة العالجي ــذب ال ــي ج  ف

)-market-the/tourism-commedical.umdoctorsc.www://http

2013html.tourismInEgypt-medical-of-size(،      وتقوم هـذه الـدول 
 خـالل تقـديم منـشآت أفـضل،     من للسياحة العالجية بشكل مباشر  التسويقب

 جزء من هـذه الجهـود       وهناك، والسعي نحو الحصول على اعتمادات دولية     
على مؤهالت دولية، مثـل األطبـاء       تشغيل أو تدريب أطباء حاصلين       ضمنيت

 المجالس الطبية عتماداتاالذين تدربوا في الواليات المتحدة، أو الحاصلين على 
 يتـضمن بـرامج     آخروجزء  ، في الواليات المتحدة، أستراليا، كندا، وأوروبا     

موجهة إلى العاملين بالمنشات الصحية بهدف تحقيق مستويات عالية من الرضا   
Patrica R .(( بمستوي الخدمة المقدمة للمرضي االرتقاءلى لديهم مما يؤدي إ

1998, Loubeau and Robert Jantzen ،  مـديرين  اهتمـام وضـرورة 
 التسويقية مما يزيد من التنسيق والتكامل بين الوظائف         بعادالمنشات الطبية باأل  

 داخـل  االيجابيـة  العمـل  عالقات تطوير بهدفWilliam ,2000((المختلفة 
نه أ على قية التسويألبعادفان النظر إلى ا، )Kotler ,2004(لصحية ت اآالمنش
 العـاملين  رأيسيكون   أنه العالقات الداخلية والخارجية يؤدي إلى       إلدارةنظام  

 ومـن )  Murillo& Anrabi ,2002( القـرارات الطبيـة   اتخاذضرورة في 
فـي   التسويق الخارجي للمستشفي مع ضمان تحقيق الجودة والمنافـسة     أهداف

  .Desouza ,2004((ألسعارا
 



–    
 

 

 

٨١ 

 يمتاز العالجي السائح أن إلى العالجية للسياحة االقتصادية األهمية ترجع
 اإلضـافية  المـدة  وهذه العالج مكان في إقامته مدة بطول العادي السائح عن

 على  تؤثر ممالعالج   التي يتم بها ا    الدولة في عاديين كسائحين أكثرهم يقضيها
 تساعد  قدكما  ، )٢٠١٢، حماد( األجنبي   النقد تدفق وزيادة القومي الدخل زيادة

حدوث تفاعل اقتصادي بين الدول وبعضها وزيادة حجم         على   السياحة العالجية 
 مزيـد  اكتساب وبالتالي الحضارات تبادلوكذلك  ،  بينهم واالستثمارات ألعمالا

Therapeutic Tourism-(المـضيف  لبلـد ا ألبنـاء  الثقافيـة  الثـروة  مـن 

com.Britannica( ،عالقة بين السياحة العالجيـة والمتحـصالت        توجد كما 
 زيادة الدخل في المراكز الطبيـة      أن فنادق حيث    أوالحكومية سواء مستشفيات    

ـ     اإليراداتزيادة حجم    إلى   والفنادق يؤدي   عـدد   ادة في الميزان التجاري وزي
 يزيد مـع    عاتفحجم المبي ، اإلنتاج ادةكلفة نتيجة زي  خفض الت  إلى   السياح يؤدي 

  ).٢٠٠٠، الجالد(الميزان التجاري  على باإليجاب السائح مما يؤثر أنفاق
  من السياحة الدولية والعالجية في العالم خـالل الفتـرة          اإليرادات) ٢ (جدول

   بالمليار دوالررقاماأل        )٢٠١٦-٢٠١٢(
 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ المؤشر

 ١٣٩٢ ١٣٧٧ ١٤٥١ ١٣٧٩ ١٢٨٥ األمريكي الجارية للدوالر باألسعار السياحة الدولية إيرادات
 ٢٠٩ ٢٢٠ ٢٣٢ ٢٠٧ ١٩٣ األمريكي الجارية للدوالر باألسعار جية السياحة العالإيرادات

 ٦,٧ ٦,٥ ٦,١ ٥,٩ ٥,٧ % الصادراتإجمالي السياحة الدولية كنسبة من إيرادات
 ١,٠٧ ١,٠٤ ٠,٩٨ ٠,٨٩ ٠,٨٦ % الصادراتإجماليجية كنسبة من  السياحة العالإيرادات

 ٢٠١٨ العـــالم فـــي التنميـــة مؤشـــرات ،الـــدولي البنـــك-:المـــصدر
http://data.albankaldawli.org  

 السياحة العالجية كنـسبة مـن       إيرادات أن بيانات الجدول السابق     توضح
 وهي  ١٦٢٠ عام   ١,٠٧ ـال الصادرات في ارتفاع مستمر حيث تصل        إجمالي

ميـزان المـدفوعات والـدخل     علـى    أثرهااعلي نسبة خالل الفترة مما يؤكد       
  .  الجارية انخفضت خالل نفس العامباألسعار إيراداتها أنبينما نجد ، القومي



–    
 

 

 

٨٢ 

  الثاني املبحث
  االقتصاد املصري على أثرها يف مصر وية السياحة العالجواقع

  :مقومات السياحة العالجية يف مصر :ًوالأ
 

 شـماالً   ٣١,٣٦ – ٢٢ مصر الجغرافي المتميز بين خطى عـرض         موقع  -أ 
 الذي تفتقـده    ، قدراً كبيراً من اإلشعاع الشمسي     مصر بوهذا الموقع يكس  

 .الكثير من الدول الشمالية

 الطبيعية ذات المياه المعدنيـة      واآلبار مصر مئات من العيون        في تنتشر -ب  
 درجة  ٧٣ ،٣٠ق والسعة ودرجة الحرارة بين       العم في تختلف   ،والكبريتية

 الكثير من هذه الينابيع الطبيعية على أعلى نـسبة مـن            احتواءمع  ، مئوية
نسب متفاوتة من بعض العناصـر الفلزيـة         على   وكذلك، عنصر الكبريت 

 org.egypttourism.www://http والحديد ماغنسيوممثل ال

 استخدامها يمكن   التيلبرية   النباتات واألعشاب ا   من مجموعة رائعة    توافر  -ج 
 مصر العديد مـن المقومـات       امتالك من   وبالرغم،  الروماتيزم عالج في

 وذلـك  مثـل  األاالستغالل مدن العالج بها استغالل يتم لم انه   إالالطبيعية  
 للـسياحة العالجيـة     اسـتغاللها  دراسـة تحقـق      أولعدم وضع تخطيط    

 .)٢٠٠٣،طاهر(

 

قامة حيث توافر العديد من الفنادق العالمية ذات مستوي خدمة           اإل تسهيالت  -أ 
 علـى   ايجابيا الطرق للنهوض بالقطاع السياحي مما يؤثر        أهممرتفع من   
 )Lapert,2005(القومياالقتصاد 

حيث ظهور المبتكرات التكنولوجية    ، دمة والمتق طورة العلمية المت  اإلمكانات - ب 
وفرصة للمستشفيات المواكبة لهـذا     الجديدة تهدد المستشفيات البعيدة عنها      



–    
 

 

 

٨٣ 

 داخل وخارج المستـشفي     لالتصاالت نظام   إيجاد أهمية أبرازالتطور مع   
 .)٢٠١٣،سيد(وبكفاءة عالية 

 الدولية لبعض المستـشفيات حيـث     عتمادات التنافسية للعالج واأل   األسعار  -ج 
،  مستشفى لمنظومة السياحة العالجية    ١٦تعمل وزارة الصحة على إدخال      

 ميزة تنافـسية    حقق مما ي  سعار الترويج عن طريق تخفيض األ     ةأهميحيث  
 )Festus, 2011(للمنشاة وبالتالي زيادة الدخل 

 حمـر  في القاهرة والجيزة والبحر األأهمها المحال السياحية العامة و  توافر  - د 
 )٢٠١٣،قطـاع المعلومـات   ،وزارة السياحة ( وجنوب سيناء    واإلسكندرية

 العـاملين   عدد أجور ارتفاع إلى   أديا   السائحين مم  احتياجات تخدم   وهي
 ٤,١٢٠ إلى   ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مليار جنية عام     ٢,٤١٥بالمطاعم والفنادق من    

الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة         (٢٠٠٩/٢٠١٠ عـام    جنيةمليار  
 )٢٠١١، واإلحصاء

 من الجهات الحكومية المعنية بتنمية الـسياحة بوجـه عـام،            العديد توافر -  ه
 المصرية للسياحة العالجية    المؤسسةبوجه خاص وهي    والسياحة العالجية   

 الشرق األوسط والعـالم  في لتكون أول مؤسسة عالجية      البيئي واالستشفاء
 تـشرف عليهـا وزارة التـضامن        مـدني العربي، وهى مؤسسة مجتمع     

 .االجتماعي

 

 ).٢٠٠٨، وزارة السياحة( والخبرات الطبية المؤهلة الكوادر  -أ 

 لعـاملين  لمتخصـصة  بـرامج  على    الفنية المدربة  السياحية العمالة رتواف - ب 
 ).٢٠١٠، نغم ،لطيف (عالية مستويات تحقيق بهدف الصحية بالمنشات



–    
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  : السياحة العالجية يف مصرأماكن أهم :ًثانيا
 وهو مياه البحـر  طبيعي مياه المالحات من أصل  إن : برج العرب  مالحات -١

 ةعناصر طبيعي  إلى   باإلضافة، اإلنشاءوتتميز بوجود شروط خاصة ببيئة      
  . المريضالسترخاءجمالية 

 وبهـا  فرعون   ات الكثير من العيون المائية الحارة مثل حمام       يوجد :سيناء -٢
 مـصر والـشرق   في نوعه  في يعتبر األول والفريد     سياحي صحي منتجع

يجمع بـين الـسياحة     ، البيئيوهو قرية سياحية ومركز للعالج      ، األوسط
وحمامات موسى ولما لهـا مـن أهميـة         ، ياضيةلترفيهية والر العالجية وا 

 عـشاب  والرمال السوداء واأل كبريتية والينابيع ال  العيون إلى رجععالجية ت 
 محمـد وجزيرتـا تيـران       أس ر وكذلك ،)٢٠١٦، شيماء، جمعة(الطبية  

وصنافير بسبب وجود النباتات الطبيعية النادرة والكهوف المائية ومنطقـة       
 البحـر حيـث     بميـاه  لعالج وكذلك ا  ) ٢٠٠٢، دعبس (مةالقديالزالزل  

  . ذلك كله المناخ المعتدلإلى يضاف )٢٠٠٠، الجالد (البحيرات المالحة

 جو أسوان في عالج األمراض المزمنة لما تتميز به من           صالحية :أسوان -٣
 . نسبة الرطوبةوانخفاضنسب عالية من األشعة فوق البنفسجية، 

 عـدة عيـون معدنيـة     إلى باإلضافة   ، الجاف  بجوها لوان ح تتميز :حلوان -٤
، )٢٠٠٦، المنيـر  ( تعبئتها وتداولهاويمكنها بالنقاء ه مياوتمتازوكبريتية  

 وعـالج األلـم واألمـراض       الطبيعي للطب   كبريتي بها مركز    أنشئوقد  
 . الروماتزمية

 عين للمياه المعدنيـة  ٤٠٠ يوجد بالواحات البحرية نحو    : البحرية الواحات -٥
ـ  فـي  العالجيـة    قيمتها أثبتت التية الدافئة والباردة    والكبريتي  راض األم
 . العالمفي مما يؤهلها ألن تصبح من أهم المنتجعات العالجية ،الجلدية
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  :االقتصاد على امصر وأثرهواقع السياحة العالجية يف :ًثالثا
   المعامالت لقطاع السياحةأداءمؤشرات قياس ) ٣(جدول

-٢٠١١ المؤشر
٢٠١٢ 

٢٠١٢-
٢٠١٣ 

٢٠١٣-
٢٠١٤ 

٢٠١٤-
٢٠١٥ 

٢٠١٥-
٢٠١٦ 

المتحصالت الجاريـة   / السياحة   إيرادات
 بدون التحويالت الرسمية 

٧,٣ ١١,٦ ٨,٢ ١٤,٤ ١٤,٨ 

 ٢٣,٤ ٣٣,٨ ٢٩,١ ٤٤,٣ ٤٥,٧  الخدميةالمتحصالت /احة السيإيرادات
نـسبة مـن النـاتج المحلـي         (السياحة

 )اإلجمالي
١,١ ٢,٢ ١,٧ ٣,٤ ٣,٤ 

  .٢٠١٧ وزارة المالية تقرير، مصر :المصدر
 الميزان تراجع نجد عامة بصفة أرقام إلى تترجم حينما مصر في السياحة 

 الناتج من% ٠,٩ (دوالر مليار ٢,٥ قدره فائض ليحقق% ٤٧,٢ بنحو الخدمي
 دوالر مليـار  ٤,٧ قـدره  بفـائض  مقارنة٢٠١٧-٢٠١٦ المالي للعام) المحلي

 انخفـضت  حيـث  ٢٠١٦-١٥٢٠ المـالي  للعـام ) المحلي الناتج من% ١,٣(
 دوالر مليار ١١,٦ب مقارنة دوالر مليار ٧,٣ إلى   لتصل الجارية المتحصالت

 السياحية الليالي عدد لتراجع الفترة هذه خالل السياحية اإليرادات تراجع بسبب
 المـالي  التقريـر (ليلـة  مليون ٣٨,٣ مقابل ليلة مليون ١٩,٢ إلى   وصلت التي

 نسبة السياحة من النـاتج المحلـي        أن نجد   ماك  )٢٠١٧ مارس المالية لوزارة
 نجـد   وكمـا ، ٢٠١٦-٢٠١٥عام  % ١,١ إلى    وصلت حتى تراجعت إلجماليا

 صـناعة  ٧٠ علـى  تزيد التي القطاعات   من كثير مع السياحة صناعة تشابك
 كبير لهذا القطاع وتم وضـع       اهتمام لذلك تولي الحكومة     ومكملة مغذيةوخدمة  

  .)٢٠١٠، شوقي( السائحين أعداد لزيادةسياسات وبرامج 
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٨٦ 

   السياحة في مصراع مؤشرات قطأهم) ٤ (جدول
-٢٠١١ المؤشر

٢٠١٢ 

٢٠١٢-

٢٠١٣ 

٢٠١٣-

٢٠١٤ 

٢٠١٤-

٢٠١٥ 

٢٠١٥-

٢٠١٦ 

 ٧,٠٤٩ ١٠,٢٤٢ ٧,٩٦٧ ١٢,٢١٣ ١٠,٩٥٢  سائحلف السياح الوافدين باألعدد

 ٥٣,٥٠٤ ٩٩,٢٥٦ ٧٢,٩١٩ ١٤٢,٤٣٢ ١٣١,٧٦٨  ليليةلف الليالي السياحية باألعدد

 ٧,٦ ٩,٧ ٩,٢ ١١,٧ ١٢,٠  عدد الليالي السياحيةمتوسط

 ٣,٧٦٨ ٧,٣٧٠ ٥,٠٧٣ ٩,٧٥٢ ٩,٤١٩ ) دوالرليارم( من السياحة الدخل

 ٤,٠٩١ ٣,٣٣٨ ٣,٠٤٥ ٢,٩٢٩ ٢,٤٩٨ )دوالر مليار( لقطاع السياحةالمدفوعات

  ٢٠١٧ واإلحصاءتقرير الجهاز المركزي للتعبئة ، مصر :المصدر
 فـي الفتـرة     أنخفـض  العائد من الـسياحة      أنبق نجد    من الجدول السا  

 ارتفعت وفي المقابل    ٢٠١٦ مستوي له عام     دنيأ إلى    ووصل )٢٠١٦-٢٠١٤(
 الـسياحة   وتمثـل  دوالر مليار ٤,١ أقصاها إلى   المدفوعات لهذا القطاع لتصل   

 من %١٧ و١٥ والسياحة العربية بين   ن، عدد السائحي  من %٧٠ واألوروبية نح 
 ماليين سائح عام    ٣فيما تعد روسيا أكبر مصدر للسياحة بنحو        عدد السائحين،   

 ليار م ٧,٢ إيرادات مليون سائح محققين     ٨,٣ إلى    عدد السياح  ووصل، ٢٠١٤
) ٢٠١٧ واإلحـصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة     (٢٠١٧دوالر بنهاية عام    
ين  وذلك نتيجة الجهود المشتركة ب٢٠١٦مقارنة بعام   % ٤٤بنسبة زيادة قدرها    

 السائح في الليلة من     إنفاق ارتفاع إلى   إلضافةالحكومة والقطاع الخاص ذلك با    
مقارنـة  % ١٣٠ عدد الليالي السياحية بنـسبة  ادت دوالر كما ز٩٢ إلى   ٨٨,٢
  . ٢٠١٦بعام 
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٨٧ 

  )٢٠١٦-٢٠١٥( حيث القطاع من في مصر لسياحة ااستثمارات إجمالي) ٥(جدول

  دوالربالمليون القيمة القطاع

 ١٥  الحكوميالقطاع

 ٢٠  اقتصاديةهيئات

 ١٥٠  األعمال العامقطاع

 ٥٦٠٠  الخاصالقطاع

 ٥٧٨٥ اإلجمالي

 %١,٥ %إجمالي االستثمارات  إلى النسبة

  .٢٠١٧ المالية وزارة تقرير، مصر: المصدر
 بمجال الـسياحة    االستثمارات من   كبر الجزء األ  أن الجدول السابق    يوضح

مما يؤكد ضـرورة    % ٩٧نسبة   على   يستحوذمن خالل القطاع الخاص حيث      
  .  بهذا المجاللالرتقاءتفعيل دور القطاع الحكومي 

 ضعيف جدا مقارنـة     ستشفائيةال العالجية وا  ة نصيب مصر من السياح    إن -١
 لتحقيـق )Joseph ,2012  (اإلضافية النفقات تخفيض يجب لذلكبالعالم 
ـ  لتـشيك وا ماليزيا يفضل الذي السائح الستقطاب تنافسية أسعار  دوتايالن
 المقدمة الصحية الخدمات وتحسين األسعار قوائم تعديل خالل من، وتركيا

، العالجية السياحة زيادة بهدف الدول بعض مع ثنائية اتفاقيات عقد تم كما
 مليـار  ٢٧ المنطقة العربية بالفعل وصـل إلـى       نصيب إلى أن    باإلضافة

وتعتبر مصدر هـام    % ٢٥ لها يقدر ب     السنوي والنمو   ٢٠١٧دوالر عام   
 هذا المجال في لتنفيذها واستراتيجياتلذلك يتم وضع خطط ، القوميللدخل 

)2017-9-25-com.7youm.www://http(. 

 للسياحة العالجية بالخـارج   التسويق في متخصصة بشركات   االستعانة يتم -٢
حقيـق   الخدمة بهدف ت   إعالن جودة خالل   من البعد التسويقي وذلك     ألهمية
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٨٨ 

 Petrova& Bochkareva ,(جذب العمالء وزيادة الميـزة التنافـسية   

بهـدف  ) المرضـي ( العالقة الجيدة مـع العمـالء        أهمية وكذلك   )2010
 لعالجية مرضي السياحة افجذب، )Dehghani ,2010( يهمالمحافظة عل

Pervaiz  ,  الصحيةالمنشآت من للعديد ألساسي الهدف اأصبحوتنميتهم 

)2002,Rafiq( 

 يرجـع  بعـضها  الصحية المنشآت تواجه التي المشكالت من العديد توجد -٣
 فـي  مشكالت إلى   باإلضافة التنظيمية للبيئة يرجع األخر والبعض لألفراد
 اللـوائح  فـي  وكذلك الخارجية بالبيئة المنشاة عالقة وفي المالية الموارد
  مستوي الخدمـة فع رإن فلذلك )Susan,Cutter,2001 (العمل وأساليب

 البـشري عـن   ر هو التطـوي   األول  أساسيينمحورين   على   العالجية يقوم 
 هـو  الثاني    والمحور  ،طريق تطوير الكفاءات البشرية والتدريب المستمر     

 . تطوير وتحديث المباني واآلالت وتدبير التمويل الالزم

 السياحة العالجية ولكن تقوم وزارة      إليرادات يوجد حصر كامل وشامل      ال -٤
 هـذه   لحصر قاعدة بيانات خاصة بالسياحة العالجية       بإنشاء ياحال السياحة

 واالرتقـاء ،  لخدمـة  من مؤشراتها لتطـوير هـذه ا       واالستفادة اإليرادات
بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري للوصـول إلـى معـايير            

 إلقامـة  مـصر  ى خارجية إل  استثماراتالجودة العالمية، إلى جانب جذب      
مشروعات تخدم السياحة العالجية، وتعظيم مـشاركة المجتمـع المـدني           

ــاع الخـــــاص فـــــي هـــــذ ــاعاوالقطـــ   القطـــ
537details/gypte_news/news/com.masrawy.www://http 

)2017-12-29 
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٨٩ 

  الثالث املبحث
  اإلحصائي امليدانية والتحليل الدراسة

 الجزء من البحث نستعرض النتائج التي تم التوصل إليها مـن            ذا ه خالل
عينـة   علـى     التي تم توزيعها   االستقصاء استمارةالتحليل اإلحصائي إلجابات    

 بـسبب  صالحيتها لعدم استمارة ٣٠إستبعاد تم حيث   إستمارة٠٥١تتكون من     
 االسـتمارات  عدد تكون وبذلك عليها، الدراسة عينة أفراد إجابات اكتمال عدم

 الحصول عليها مـن بعـض المراكـز الطبيـة           تم إستمارة١٢٠للتحليلالقابلة  
SPSS V . برنامج باستخدام تم التحليل ولقد، المتخصصة في السياحة العالجية

20  
   : الوصفيةاإلحصاءات :ًوالأ

 خالل جدولة البيانات في صورة جداول تكرارية ألسـئلة االسـتبيان            من
حيث يبين هذا األسلوب أعداد ونسب استجابات عينة البحث على أسئلة قائمـة           

  .إلناث امن %٥٥،٨ الذكور ومن %٤٤،٢ فنجد ،االستقصاء
 البحثاألعداد والنسب تبعاً لعينة ) ٦ (جدول

 النسبة العدد  البحثعينة
 ٤٤،٢ ٥٣ ذكور
 ٥٥،٨ ٦٧ إناث

 ١٠٠ ١٢٠ اإلجمالي
  البحثاألعداد والنسب تبعاً للمستوى التعليمي لعينة ) ٧ (جدول

 النسبة العدد المؤهل
 ٣،٤ ٤  يذكرلم

 ٩،٢ ١١ متوسط مؤهل
 ٢٠،٨ ٢٥ متوسط فوق مؤهل
 ٥٦،٦ ٦٨ عالي مؤهل

 ١٠ ١٢ عليا دراسات
 ١٠٠ ١٢٠ اإلجمالي
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٩٠ 

ـ   المؤهل على   الحاصلينجد أن    الجدول التكراري السابق ن    من  م العالي ه
 وتليها فئة المؤهـل     العينةمن إجمالي    %) ٥٦،٦( نسبتهم   حيث كبر األ الجزء

مما يؤكد مدي فهم ووعي العينة بأسئلة استمارة         % ٢٠،٨فوق المتوسط بنسبة  
  .االستبيان

  لبحثاألعداد والنسب تبعاً للوظيفة لعينة ا) ٨ (جدول
 النسبة العدد الوظيفة

 ٣١،٨ ٣٨  سياحة عالجيةرضيم
 ٢١،٦ ٢٦ طبيب

 ٢٨،٣ ٣٤ إدارية وظائف
 ١٨،٣ ٢٢ تمريض
 ١٠٠ ١٢٠ اإلجمالي

ـ  عينة من ال  جزء أكبر الجدول التكراري السابق نجد أن       من  مرضـي   م ه
ـ      ومـن %) ٣١,٨( بنسبة   ٣٨ مالسياحة العالجية وعدده    م حيـث الوظيفـة ه

 وتليهـا  العينةمن إجمالي %) ٣,٢٨( فرد بنسبة ٣٤ دهم وعد يةالوظائف اإلدار 
   % ٢١,٦ طبيب بنسبة  ٢٦ همفئة األطباء وعدد

  االستبيان الحسابي لكالً من متغيري العمر والخبرة لعينة المتوسط) ٩ (جدول
 المتوسط المتغير
 عام٤٢ العمر
 عام١٢ الخبرة

 عام ومتوسط الخبرة     ٤٢ السابق يوضح متوسط العمر للعينة وهو        الجدول
  . عام١٢ وهين في المراكز الطبية الخاصة بالعينة للعاملي
  ):ثبات االستبيان (االعتمادية سقيا:ًثانيا

 ،االسـتبيان  اسـتمارة  على نتـائج     االعتماد مدى   االعتمادية قياس   يوضح
ألفا (ومدى إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة، وذلك من خالل مقياس            
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٩١ 

 االعتماد أمكن ٠,٥ هذا المقياس عن  وإذا زاد،،Alpha Cronbach) كرونباخ
  .على نتائج الدراسة وتعميمها على المجتمع

 نمو االقتصاد المصري األول ثبات ألفا كرونباخ للمحور اختبار) ١٠ (جدول
  وتنمية السياحة العالجية

 بارات الععدد  ألفامعامل
٩ ٠,٩٧٥ 

ected Corr( نجـد أن قيمـة   ألول التحليل السابق لعبارات المحور امن

Total Correlation-Item ( لمعظم العبارات أكبر من)أن يعنـي ، وهذا )٠،١٩ 
وهو ثبات مرتفع لكونه أكبر     ) ٠،٩٧٥( العبارات مقبول وكانت قيمة ألفا       ثبات
  .مما يؤكد على ثبات المحور) ٠،٥(من 

 تطور السياحة العالجية الثاني ثبات ألفا كرونباخ للمحور اختبار) ١١ (جدول
   في القطاع الصحيسعار األسياسات نتيجة في مصر

  العباراتعدد  ألفامعامل
٨ ٠,٩١٢ 

 وهو) ٠،٩١٢( أن قيمة ألفا نجد الثاني التحليل السابق لعبارات المحور من
  .مما يؤكد على ثبات المحور) ٠،٥(ثبات مرتفع لكونه أكبر من 

احة العالجية  تطور السيالث ثبات ألفا كرونباخ للمحور الثاختبار) ١٢ (جدول
  في مصر نتيجة كفاءة العمالة في القطاع الصحي

  العباراتعدد  ألفامعامل
٦ ٠,٩٥٢ 

) ٠،٩٢٥( أن قيمـة ألفـا       نجد الثالث التحليل السابق لعبارات المحور      من
  .مما يؤكد على ثبات المحور) ٠،٥(وهو ثبات مرتفع لكونه أكبر من 

 العالجية ةتطور السياح الرابعر  ثبات ألفا كرونباخ للمحواختبار) ١٣ (جدول
   الصحية والترويج والتسويق لهاتتوافر المعلومافي مصر نتيجة 
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٩٢ 

  العباراتعدد  ألفامعامل
٧ ٠,٩٢٩ 

) ٠,٩٢٩( أن قيمـة ألفـا       نجد الرابع التحليل السابق لعبارات المحور      من
  .مما يؤكد على ثبات المحور) ٠,٥( ثبات مرتفع لكونه أكبر من هوو

  :إثبات فروض الدراسة: ًثالثا
 ونمو العالجية السياحة تنمية بين قوية ارتباط عالقة توجد : األول الفرض -١

 . المصري االقتصاد

 ت لحساب الفروق بين إجابات عينة الدراسة لعبارات اختبار)١٤ (جدول
  المحور األول

 االنحراف المتوسط العبــــارات
 المعياري

 الداللة  تقيمة
 المعنوية

 001. 79.983 10.190 28.925  المحور األوليإجمال

 قيم الداللـة    أن الجدول السابق لتحليل الفروق بين إجابات العينة نجد          من
 تنميـة  أثروهو يؤكد على ثبوت ) ٠،٠٥(وهي قيم دالة عند   ) ٠،٠٠١(جميعها  

  . األولفرضالسياحة العالجية في نمو االقتصاد المصري ومن ثم يتم قبول ال
 فـي  التسعير سياسات   بين ذات داللة معنوية     عالقة توجد :لثاني ا الفرض -٢

 .القطاع الصحي وتطور السياحة العالجية في مصر

 إجابات عينة الدراسة لعبارات ين ت لحساب الفروق بختبارا) ١٥ (جدول
  المحور الثاني

 االنحراف المتوسط العبــــارات
 عياريالم

 الداللة  تقيمة
 المعنوية

 001. 94.091 8.173 27.358  الثاني المحورإجمالي
 الجدول السابق لتحليل الفروق بين إجابات العينة نجد أن قيم الداللـة             من
  .الثاني الفرض قبول يؤكد مما) ٠،٠٥(وهي قيم دالة عند ) ٠،٠٠١(جميعها 
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٩٣ 

 العمالـة  كفاءة مستوي بين معنوية داللة ذات عالقة توجد   : الثالث الفرض -٣
  .مصر في العالجية السياحة طوروت الصحي القطاع في
 ت لحساب الفروق بين إجابات عينة الدراسة لعبارات اختبار) ١٦ (جدول

  المحور الثالث

 االنحراف المتوسط العبــــارات
 المعياري

 الداللة  تقيمة
 المعنوية

 001. 20.965 6.344 20.241 ثالث المحور الإجمالي
بات العينة لعبـارات المحـور       الجدول السابق لتحليل الفروق بين إجا      من

وهـو  ) ٠،٠٥(وهي قيم دالة عند     ) ٠،٠٠١(الثالث نجد أن قيم الداللة جميعها       
  .لث الفرض الثابول موافقة عينة االستبيان عليها مما يؤكد قلىيؤكد ع

 الـصحية  المعلومـات  توافر بين قوية ارتباط عالقة توجد : الرابع الفرض -٤
 . مصر في العالجية ةلسياحوتطور ا لها والتسويق والترويج

 ت لحساب الفروق بين إجابات عينة الدراسة لعبارات اختبار) ١٧(جدول 
  المحور الرابع

 االنحراف المتوسط العبــــارات
 ريالمعيا

 الداللة  تقيمة
 المعنوية

 001. 27.408 7.1257 25.458  المحور الرابعإجمالي
 نجد أن قيم الداللـة      ة العين ابات الجدول السابق لتحليل الفروق بين إج      من

  . قبول الفرض الرابعيؤكد مما) ٠،٠٥(وهي قيم دالة عند ) ٠،٠٠١ (هاجميع
صحة وقبول الفرض الرابع انه تم توقيع بروتوكول         على   أيضا يؤكد   ومما

 المتخصـصة فـي عـالج       دوية شركات األ  وإحدىبين شركة مصر للطيران     
 إلـى   والذي يهـدف  ، الجية السياحة الع  يطفي مجال تنش  ) سي( فيروس   ضمر

 من عدة دول منهـا انجلتـرا        ض سائح للعالج من هذا المر     ألف ١٢٠وصول  
 –الهيئة العامة لالستعالمات    ( وفرنسا وروسيا وماليزيا وتركيا    وايطالياواسبانيا  

  .  gov.sis.www2018-3-8(٢٠١٦الحصاد السياحي 
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٩٤ 

ANOVA Test 

 لنموذج تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ ANOVAتحليل التباين ) ١٨ (جدول
  .نمو االقتصاد المصري على  تنمية السياحة العالجيةبأثر

  فاختبار  المربعاتمجموع متوسط  الحريةدرجة  المربعاتمجموع العبارة المتغيرات
 األثر ويةالمعن  فقيمة ٦١٦,٩ ٨ ١١٤٤,٢٥ االنحدار

 ٠,٠٠٠ ٣٤,٤٩٣ ٣٣٦,١ ١١٢ ٢٣٠,٥٢ الخطأ االقتصادي
 للحكم على معنويـة النمـوذج   F الجدول السابق نجد إحصائية قيم ف      من

 للسياحة البالغ     األثر على   مما يؤكد ، )٠،٠٥(المقدر ككل عند معنوية أقل من       
  .تنمية االقتصاد المصري على العالجية

  :والتوصيات النتائج أهم وتشمل البحث خامتة
 خالل الجهـود  من العالجية   السياحة من هذا البحث أهمية تنمية       تخلصنس

 المقومات الطبيعية والمادية    الستثمارالمشتركة بين القطاع الخاص والحكومي      
 برفع مستوي كفاءة العمالـة بالقطـاع        وذلك لميوالبشرية لمواكبة التطور العا   

 الـسياحة   أمـاكن  أهمالصحي والتسويق الجيد وتوفير المعلومات الكافية عن        
  .  المصرياالقتصادتنمية  على  كل ذلكأثرو، العالجية في مصر

 
  : ما يليأهمهاتوصلت الدراسة لعدة نتائج من 

 السياحة العالجية في مصر فرص كبيرة فـي زيـادة الـدخل             تنمية تتيح -١
 بتـسويق الـسياحة     االهتمام أنحيث  ، وعات ميزان المدف  وتحسين القومي

جية واإلعالن عن الميزات التنافسية لتلك السياحة ينـشط االقتـصاد           العال
 علـى   يعمـل  انه   كما العمالت األجنبية،    احتياطيبشكل عام، ويزيد من     

وتبـين مـن   ،  من حدة مشكلة البطالة   التخفيفتوفير فرص جيدة للعمالة و    
 اط هناك عالقة ارتب   أن وهو   ول األ الفرض وقبول صحةالتحليل اإلحصائي   

 .ين تنمية السياحة العالجية ونمو االقتصاد المصريقوية ب
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٩٥ 

 والتخصـصات  التجهيـزات  حيـث  مـن  بين المستشفيات    التنافس تفعيل -٢
 القطـاع  فـي  المتعـاملين  لكافة ومعروفة ثابتة تكون   للتسعير وإجراءات

 على   التردد إلى المرضى تشجيع في كبير حد إلى يساهم أن يمكن الصحي
 كما تبـين    ،العالجية السياحة تطور في ساهمسي وبالتالي   المستشفيات هذه

 انـه   وهو الثاني   الفرض وقبول   صحة يؤكد   مما اإلحصائي التحليلنتائج  
 الـصحي  القطاع في  سياسات التسعير  بين معنوية ة ذات دالل  عالقة توجد

 .مصر في العالجية السياحة وتطور

 تدورامن خالل     مصر في الصحي مستوى كفاءة العمالة في القطاع       رفع -٣
 محافظـات مـصر     فـي  البيئـي  االستشفاء مجاالت   فيتدريبية للعاملين   

 ومدربة للتعامـل  هلة وتخصصات طبية وفنية مؤ اتوتوافر كفاء ، المختلفة
 رقابية تـشدد    كوادر لتوافر   أنمع التطورات الطبية والفنية المستمرة كما       
 مما  عمال باإل باالرتقاء يساهم   أنعلى تطبيق معايير الجودة الصحية يمكن       

 مـن خـالل     ذلك إثباتوتم  ، سينعكس ذلك على تطوير السياحة العالجية     
 بـين  عالقة ذات داللة معنوية      وجود أكدت لتينتائج التحليل اإلحصائي ا   

 الصحي وتطور السياحة العالجيـة فـي   عمستوي كفاءة العمالة في القطا 
 . الثالثالفرض وقبولمما يؤكد صحة ،مصر

 مصر تحتـوى علـى   في العالج ي راغبإليها قاعدة بيانات يلجأ     استحداث -٤
وأخـرى  " مراكـز التميـز  " المراكز الطبيـة المتخصـصة     ماءقائمة بأس 

 العـالج وتحديـد األسـواق       في العالمية تتبع المعايير    التيبالمستشفيات  
،  خاصة أن كل سوق يحتاج إلى معايير مختلفة ومطالب متنوعة          المستهدفة

 ويؤكد علـى ذلـك زيـادة    ر مـص  العالجية فيةتطور السياح إلى  يؤدي
 مليار  ٥٢٤ حجم المبيعات إلى     وصل حيثمبيعات السياحة على اإلنترنت     

 منظمـة الـسياحة     إحـصائيات ( ٢٠١٤دوالر على مستوى العالم سـنة       
 ).٢٠١٦العالمية 
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 المناطق التي تصلح للـسياحة العالجيـة        أهم على    الضوء إعالميا  تسليط -٥
دة في هذا المجال، وذلك من خـالل        لتدخل مصر المنافسة مع الدول الرائ     

عمل برامج دعائية مؤكدا أهمية المشاركة بالمؤتمرات الدولية المتخصصة         
 السياحة العالجية، باإلضافة إلى التعاون مع غرفة تنـشيط الـسياحة            في

 فـي الخـدمات الطبيـة      علـى    المصرية والعربية واإلفريقية، للتعـرف    
نتيجة الرابعة والخامـسة صـحة       كال من ال   وتؤكد، المستشفيات والمراكز 

 وجود عالقـة ارتبـاط قويـة بـين تـوافر            وهو خيرالفرض الرابع واأل  
 العالجية في   ةوتطور السياح  الصحية والترويج والتسويق لها      المعلومات

 .مصر

 
  :التوصيات التالية إلى من خالل النتائج توصلت الدراسة

 وزارات بـين  التعـاون  لتنظيم العالجية للسياحة مستقلة هيئةإنشاء   أهمية -١
 الجهـات  كل بها ويمثل والخارجية والداخلية واالستثمار والصحة السياحة
 إنـشاء  لـضرورة  باإلضـافة  االختصاصات تداخل على للتغلب المعنية
  .األساسية والمواني الدولية المطارات في طبية عيادات

 وتـسهيل  نبيـة األج لالسـتثمارات  التـسهيالت  من حزمة تقديم ضرورة -٢
 ألنها لها الصالحيات جميع وتقديم العالمية المستشفيات لجذب اإلجراءات

  .هام دخل مصدر
 الـدول  مختلف بين العالجية السياحة لتسهيل العقبات جميع تذليل ضرورة -٣

 توفير وكذلك، التعاون وتعزيز والتأشيرات والطيران السفر إجراءات مثل
 إلى وغيرها والكويت وجدة عوديةوالس الرياض من مباشرة طيران خطوط
  .مباشرة الشيخ وشرم الغردقة
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٩٧ 

 استـشفائي  منتجـع  إنشاء وضرورة باألعشاب، العالج في التوسع أهمية -٤
 بيئـي  مـصنع  وإنشاء كاترين، سانت مدينة في باألعشاب للعالج عالمي
  .األعشاب هذه من أدوية لتصنيع

 العالميـة  لهيئاتوا الجمعيات في والمسئولين المتخصصين األطباء دعوة -٥
 أهميـة  جانـب  إلـى ،مصر لزيارة وعالجهم المرضى بشئون تهتم التي

 الـسياحة  مجـال  فـي  المتخصـصة  واالتحادات الجمعيات في االشتراك
  .العالجية

  املراجع قائمة
 
 .القاهرة،  القلمردا" جغرافية السياحة) "٢٠٠٠(احمد حسن ، إبراهيم - ١

 .القاهرة ،الكتب عالم" العالجية والسياحة البيئة) "٢٠٠٠ (احمد ،الجالد - ٢

سلسلة المحميات الطبيعية في مـصر      ) "٢٠٠٢(إبراهيممحمد يسري   ، دعبس - ٣
 ،البيطاش سنتر لنشر والتوزيع   "  المحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء     –

 .اإلسكندرية

 – فـي مـصر والعـالم        لعالجيةالسياحة ا ) " ٢٠٠٩ (أنيسعدلي   ،سليمان - ٤
 .القاهرة،  المصريةنجلو االمكتبة "سة جغرافيةدرا

مكتبـة  " هاالسياحة ماضـيها وحاضـرها ومـستقبل      ) "٢٠٠٣(عادل، طاهر - ٥
 .القاهرة، الشروق

"  الـسياحي والفنـدقي      اط القانوني للنش  اإلطار) "٢٠٠٨(محي محمد   ، مسعد - ٦
 .اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث

 

  ٢٠١٦حة العالمية منظمة السياإحصائيات - ٧

 ٢٠١٧ المالي لوزارة المالية مارس التقرير - ٨

 الـسياحة  قطاع دراسة) "٢٠١١ (واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز - ٩
 ".مستقبلية ورؤية مفاهيم – االقتصادية وأهميته المصري
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٩٨ 

   ٢٠١٨ العالم في التنمية مؤشرات ،الدولي البنك تقرير -١٠
 ٢٠١٧ واإلحصاء لعامةا للتعبئة المركزي الجهاز تقرير -١١

   ٢٠١٦ الحصاد السياحي – الهيئة العامة لالستعالمات تقرير -١٢
 الـسياحة  وزارة، قطاع المعلومات"  مؤشرات السياحة بمصر  أهم عن   تقرير" -١٣

)٢٠١٣.( 

 ).٢٠١٧ (المالية وزارة تقرير -١٤

 

الـسياحة الطبيـة    )" ٢٠٠٩ (لم غـسان سـا    -حسن صالح ، الطالب -القضاة -١٥
مجلـة  "  دراسـة ميدانيـة    -األردنياالقتصاد الوطني    على   وأثرهاجية  العال

 .٤العدد ، ١١ المجلد ،ية واالقتصاداإلدارية للعلوم القادسية

كلية "  لتطوير السياحة العربية   إستراتيجيةنحو  ) "٢٠١٢(كمال شكيب   ، حماد -١٦
 . تونس،قسم البرامج التدريبية، التدريب

المركـز  " فسية السياحة فـي مـصر     نحو تعزيز تنا  )" ٢٠١١ (ادلةع، رجب -١٧
 .المصري للدراسات االقتصادية

دراسة لفرص وتحـديات التنميـة الـسياحية        ) "٢٠١٦( صالح   ، الدين زين -١٨
كليـة  ،  العلمي الدولي الثالث القانون والـسياحة      تمرالمؤ"المستدامة في مصر  

 .جامعة طنطا، الحقوق

احة العالجيـة فـي     الجغرافية للسي  األبعاد)" ٢٠٠٦(فاطمة احمد ،  الصمد عبد -١٩
 .١٥ العدد ،الجمعية الجغرافية المصرية" مصر

مجلـة البحـوث    " السياحة العالجية فـي مـصر     )" ٢٠٠٨( السياحة   وزارة -٢٠
 .السياحية

 

دور السياحة العالجية فـي تنميـة       ) " ٢٠١٥(ياسمين محمد احمد    ، إبراهيم -٢١
 ، كليـة التجـارة    ،ة ماجستير رسال"  مقارنة دراسة– في مصر    السياحةقطاع  

 .جامعة عين شمس
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٩٩ 

تقيـيم اسـتغالل   ) " ٢٠٠٦(محمد بدر الدين عبد الفتاح عبد المطلب       ، المنير -٢٢
رسـالة  " عناصر البيئة الطبيعية المصرية في تسويق الـسياحة العالجيـة           

 . جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئية،ماجستير

"  البيئات السياحية في شبة جزيرة سيناء        ) "٢٠١٦(شيماء خليل سالم  ، جمعة -٢٣
 .جامعة عين شمس،  جغرافيا– آداب ،رسالة دكتوراه

الـسياحة   على    البيئية والتسويقية  األبعاداثر  )" ٢٠١٣(خالد سيد محمد    ، سيد -٢٤
كليـة  ، رسالة دكتـوراه  " المنشات الصحية  على    دراسة تطبيقية  –العالجية  

 . جامعة عين شمس،التجارة

" رونتنمية السياحة االستشفائية في منطقة وادي النط      )"٢٠٠٢ (اهللا هبة   ،سيد -٢٥
 . جامعة حلوان، كلية السياحة والفنادق،رسالة ماجستير

بناء المنظمة المتعلمة كمـدخل لخلـق الـسياحة         ) "٢٠١٥(اولفا  ، شرتيجي -٢٦
جامعة ، أعمال إدارة قسم   ، كلية اقتصاد  ،رسالة دكتوراه " العالجية في سوريا  

 .حلب

 يـة اثر تنمية الـسياحة البيئ    ) "٢٠١٠( سعيد حسن    لدين جمال ا  مإسال، شوقي -٢٧
 ،رسـالة ماجـستير   " التنمية االقتصادية في مـصر     على   للواحات المصرية 

 . جامعة عين شمس،الدراسات والبحوث البيئية

 –دور التسويق في تطوير النشاط الـسياحي        )" ٢٠١٠(مسكين  ،  الحفيظ عبد -٢٨
 تجاريـة لة ماجـستير فـي العلـوم ال       رسـا " حالة الديوان الوطني للسياحة   

 . الجزائر، جامعة قسنطينة،والتسويق

 –اقتصاديات السياحة البيئية فـي مـصر        )"٢٠١٢(منير محمد ،  الوهاب عبد -٢٩
 معهـد   ،رسالة ماجستير " السياحة العالجية لواحة سيوة    على   دراسة تطبيقية 

 . جامعة عين شمس–الدراسات والبحوث البيئية 

 العمل  ردور قطاع السياحة في توفي    )" ٢٠١٠ (مداحنغم حمدي حامد    ، لطيف -٣٠
ـ  " ٢٠٠٧-١٩٩١في مصر خالل الفترة       ، كليـة التجـارة    ،ستيررسالة ماج

 . اإلسكندرية معةجا
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١٠٢ 

مجتمع العاملين بالمستـشفيات والمراكـز    على  عرض استمارة االستقصاء تم
  احة العالجية الطبية وكذلك مجتمع مرضي السي

  : بيانات تتعلق بالمجيب عن األسئلة.أوالً
          أنثى                 ذكر:            الجنس  .1
  :العلمي المؤهل  .٣:                                   العمر  .٢
  :الخبرة سنوات  .٥:                         الوظيفيالمستوي  .٤

  :برأيك المناسبة اإلجابة أمام) √(مة أرجو التكرم بوضع عال :ثانياً

  العبارة  م
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

  نمو االقتصاد المصري وتنمية السياحة العالجية:  األولالمحور
 الطبـي نـسبة عاليـة       مركز ال يوفر ١

 .من فرص العمل للعمالة المحلية
          

 مـن   أفـضل  العمالة المحليـة     فرصة ٢
 . ها في التعيينغير

          

تنميـة   علـى     المركز الطبـي   يعمل ٣
  محليوتطوير المجتمع ال

          

 المراكز الطبيـة المتخصـصة      تعتبر ٤
ــة مــصدر هــام  ــسياحة العالجي بال

ــصعبة  ــة ال ــيللعمل ــف  صاد االقت
 المصري

          

 المدني مـن خـالل      المجتمع دعم   يتم ٥
عقد ورش عمـل ونـدوات ودورات       

 .تدريبية

          

 هـذه  المراكـز المتخصـصة        عتبرت ٦
ــصا   ــام لالقت ــل ه ــصدر دخ  دم

 المصري

          

 الطبيــة المتخصــصة  المراكــز ٧
ـ       قـوي   أثيربالسياحة العالجية لهـا ت

 في االقتصاد المصري
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١٠٣ 

  العبارة  م
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

 لهـا   أن مزايا السياحة العالجيـة      من ٨
االقتـصاد وزيـادة     علـى     جيـد  أثر

 الدخل القومي

          

ـ       تساعد ٩ ل  السياحة العالجيـة فـي ح
 جزء من مشكلة البطالة 

          

 فـي القطـاع     ألسـعار تطور السياحة العالجية في مصر نتيجة سياسات ا        : الثاني المحور
  الصحي

 المركز الطبي  بتنافـسية بـين        يتمتع ١٠
 أسـعار  من حيـث     األخرىالمراكز  

ــن  ــادمين م ــى الق ــالج للمرض الع
 .الخارج

          

ــزات يتمتــع ١١  المركــز الطبــي بممي
كـالمرافق والتخصـصات     وإمكانيات

 الطبية النوعية 

          

 المرضى القـادمين مـن      أعداد زيادة ١٢
ــسبب  ــاضخــارج  مــصر ب  انخف

 .أخرى بدول مقارنة سعاراأل

          

 الترفيـة المتـوافرة تتناسـب       وسائل ١٣
ــة  ــصحية المقدم ــدمات ال ــع الخ م

 . التنافسيةسعارواأل

          

 ضــوابط يجــاد إلةضــرور هنــاك ١٤
 التكـاليف  ارتفـاع  تتناسب مع نـسبة  

 .رباح واألسعارواأل

          

 إلـى  العـالج يرجـع      ف تكالي ارتفاع ١٥
ــمية   ــات رس ــود معلوم ــدم وج ع

 المراكـز   أسـعار مسؤولة عن ضبط    
 . الطبية

          

 التكـاليف وتخفـيض سـعر       تخفيض ١٦
زيـادة المنافـسة    علـى  الخدمة يعمل 

 .التسويقية
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١٠٤ 

  العبارة  م
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

ـ   هناك ١٧  ملحوظـة فـي     ة زيادة عددي
 المراكــز العالجيــة لهــذه القــادمين

ــصة   أســعارها بببــسالمتخص
 التنافسية

          

  ي في القطاع الصحالعمالةتطور السياحة العالجية في مصر نتيجة كفاءة :  الثالثالمحور
 المؤهلـة  الكـوادر الطبيـة      أن تعتقد ١٨

ــةو ــم المدرب ــب حج ــادرة لتناس  ق
 الطلب عليها

          

ــد ١٩ ــاملين  يوج ــة للع  دورات تدريبي
  السياحة العالجيةبأهميةعية للتو

          

 التـدريب والتعلـيم     إجراءات ساعدت ٢٠
 رفـع مـستوى     إلـى الطبي المستمر   

ــة   ــوادر الطبي ــاءة الك ــةكف  والفني
ــة ــز واإلداري ــي المراك ــة ف  العامل

 .الطبية

          

 توافر كـوادر رقابيـة تـشدد        ساعد ٢١
على معايير الجـودة الـصحية فـي        

 ةرفــع مــستوي الخــدمات المقدمــ
 سائح بهدف العالجلل

          

ــع ٢٢ ــة  رف ــسية للعمال ــدرة التناف  الق
تنـشيط   علـى    بالقطاع الصحي يعمل  

 العالجية فـي المستـشفيات      ةالسياح
 والمراكز الطبية 

          

 هـذه  العمالـة التـي تقـدمها        أجور ٢٣
حد مـا تتناسـب    إلى  المراكز مرتفعة 

 كفاءتهممع 

          

في مصر نتيجة توافر المعلومات الصحية والترويج تطور السياحة العالجية :  الرابعالمحور
  .والتسويق لها

 وجود بـرامج مبتكـرة للتـسويق        أن ٢٤
 االنتظـار والترويج زاد مـن قـوائم       
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١٠٥ 

  العبارة  م
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

 . بهدف العالجالمترددينفي أعداد 
ــصحية  أدى ٢٥ ــز ال ــسويق المراك  ت

المتخصصة في الـسياحة العالجيـة      
 جـذب   كـز  مستواها كمر  ارتفاع إلى

 .جيسياحي عال

          

 المركز الطبـي بتفعيـل قاعـدة        يقوم ٢٦
معلومات متكاملة للقطـاع الـصحي      

ــل  ــدليل متكام ــسمحك ــسائح ي  لل
 .بمعرفة ما يريد من المعلومات

          

ـ   تـوافر بيانـات    أن تعتقد ٢٧  نكاملـة ع
 سـاهم   لبحـري النقل الجوي والبري وا   

 .في رفع مستوى وعي السائح

          

 المراكـز    في المعلومات توافر   ساهم ٢٨
ظهـور   إلـى  نترنـت الطبية على اإل  

ــة ةصــور ــوافر إيجابي ــدث  لت  أح
 . الطرق العالجية في العالم

          

ـ       زيادة ٢٩  ي أعـداد المراكـز الطبيـة ف
مجــال الــسياحة العالجيــة يتطلــب 
تــوافر بيانــات دقيقــة تبــين أهــم 
ــا  ــي يحتاجه ــصحية الت ــع ال المواق

 .السائح

          

ـ  أهم أسباب زيادة الطلـب       من ٣٠  ىعل
العالج في المراكز الطبيـة التـرويج       

 . عنهاواإلعالن

          

  


