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 چکیده

تواند نقش مهمیی عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی میگردشگری سلامت به توسعة

و محلیی ، ایمنطقیه، ارتقای رفاه اجتماعی در سطح ملیی و درآمد، در ایجاد اشتغال

طور خیا  طور عام و مناطق روستایی بهاقتصادی بهاجتماعی توسعةنقشی مؤثر در 

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش و تأثیر گردشگری سلامت در ارتقای . ایفا نماید

جهیت . باشیدمیی شیهرمشگینهای اقتصادی فضیاهای روسیتایی شهرسیتان ظرفیت

اسینادی اسیتفاده  طالعیا از م شیهرمشگینشناخت گردشگری سلامت در شهرستان 

 كمی  های اقتصادی فضیاهای روسیتایی بیهاثرا  آن در ارتقای ظرفیت سپس. شد

 براساس لازم هایتعدیل مرحلة بعدی در. مصاحبه و مشاهده به دست آمد، پرسشنامه

ة اثیرا  توسیع تیرینعنیوان مهیمبه شدهنهایی اثرا . شد انجام مشتركا  استخراج

 ساختهقالب پرسشنامه محقق در، های اقتصادیای ظرفیتگردشگری سلامت در ارتق

-نشان داد كه اثر مستقیم شاخص تولید بر ارتقای ظرفییت. این تحقیق شدند تدوین

های اقتصادی كمتر از ابعاد دیگر بوده و شاخص تنوع اقتصادی نیز بیشیترین تیاثیر 

ثیر أها تشاخص ةشاخص تنوع اقتصادی بر هم، افزون بر این. مستقیم را داشته است

های اقتصیادی طور غیرمستقیم بر ارتقای ظرفیتها بهشاخص ةداشته و از طریق هم
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موجیب جیاری  شهرمشگینهای آبگرم در شهرستان مجتمع ةتوسع. موثر بوده است

همچنیین . هیا شیده اسیتهای مختلف بومی و غیربومی در ایین مکیانشدن سرمایه

افیزایش ، های روسیتاییهبود زیرساختحضور گردشگران در این محدوده موجب ب

های شغلی غیركشاورزی و به های مختلف و ایجاد زمینهتولیدا  روستاییان در زمینه

 . طور كلی تنوع اقتصاد روستایی شده است

، اقتصیاد روسیتایی، هیای اقتصیادیظرفییت، گردشیگری سیلامت :یکلیـدکلمات 

 . شهرمشگین

 مقدمه. 9

هیای اقتصیادی فراوانیی اسیت كیه در دارای قابلیت، نون تولیدعنوان كانواحی روستایی به

اقتصاد پویا و متنوعی را در نیواحی ییاد ، توان با شکوفایی آنهامی، ریزی صحیحصور  برنامه

، اقتصیادی هیای موجیوداز قابلییت. (980.  ، 9911، شده پدید آورد )ورمزییاری و ایمیانی

گردشیگری در بسییاری از . (0 . ، 9911، محمیودی و جعفیری، گردشگری است )صادقلو

عنیوان فعیالیتی دنید ترین كسب و كارهیای بشیری اسیت و بیهكشورهای جهان جزو پیچیده

كسیب ، زایییتوان به اشیتغالهای گوناگون و مثبت است كه از جمله میددارای كاركر، وجهی

دشیگری گر. (920 . ، 9912، همکیارانها اشاره كرد )قیادری و درآمد و تقویت زیرساخت

هیای بخیش مهمیی از فعالییت، فردهیای منحصیربهعنوان رویکیردی پوییا و دارای وییگییبه

سییازمان جهییانی توسییعه را بییه خییود اختصییا  داده ) حییال یافتییه و دركشییورهای توسییعه

، هیاهای مکانوییگی ةاجتماعی جهت ارائ ۀعنوان ی  پدیدو به (99.  ، 0227، 9گردشگری

، همینطیور. (909.  ، 0299، 0و هیال )هیولمن رودشیمار مییبیه انیدازهاها و دشمفرهنگ

ای در عنوان ابیزاری كارآمید نقیش ویییهگردشگری با ایجاد تغییرا  مثبت در توزیع درآمد به

 و( 9291.  ، 0228، 9)لییكند تجاری برای تولیدكنندگان محلی بازی می ۀافزودایجاد ارزش

                                                           
1. UNWTO 

2. Hulman & Hall 

3. Li  
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مترین ابزارهای مورد استفاده برای ترویج و تجدید حییا  عنوان یکی از مهای بهطور فزایندهبه

 . (11.  ، 0291، 9كواین و ژو، ونگ، شن)شود روستایی و بازسازی آن شناخته می

یکیی از گردشیگری سیلامت . گردشگری سلامت اسیت، های مهم گردشگرییکی از گونه

یش از رشید سیایر بی یهای اخیر رشیددر سالبوده و المللی های جدید گردشگری بینشاخه

رشید ، دهیدكه آمار سازمان جهانی گردشگری نشان میبه طوری. انواع گردشگری داشته است

موسیوی و ، درصد بوده )ناصیرپور 90بالغ بر  0292تا  0221های گردشگران سلامت بین سال

میلییارد  922بالغ بیر  0290( و درآمد حاصل از این صنعت در سال 099.  ، 9917، سپهوند

 از یافتیهسازمان سفری، سلامت گردشگری. (9.  ، 0291، 0)رولندی برآورد گردید است دلار

 سیلامت بیه مجیدد دسیتیابی و بهبود، حفظ منظوربه كه است دیگر مکان به فرد زندگی محیط

 شیامل سیلامت گردشیگری. (910.  ، 0221، 9)كانل پذیردمی صور  فرد روحی و جسمی

، 0228، 1)كرییا و بیریج است گیرانهپیش گردشگری و صحت گردشگری، پزشکی گردشگری

 تمیدد طرییق از تعطیلیا  در بیشتر سلامت به دستیابی برای تلاش، گذشته دهة در. (029.  

 صینعت در متمیایز بخیش یی  ظهیور بیا، معیدنی هیایدشیمه از بازدید یا ورزش، اعصاب

، یقییتحق در. اسییت شییده وارد جدییید سییطحی بییه پزشییکی گردشییگری یعنییی، گردشییگری

 كسیب و بهبیود، حفیظ منظیوربه كه است پزشکی گردشگری از ایشاخه، سلامت گردشگری

 صیور  سیال ی  از كمتر و ساعت 01 از بیشتر مد  به، فرد ذهنی و جسمی سلامت دوبارۀ

 از توانیدمیی خیود زنیدگی دائم محل از سفر با، سلامت گردشگر ی ، ترتیب این به. گیردمی

 گردشگری. دآور دستبه را اشروحی و جسمی سلامت تا كند فادهاست مقصد درمانی خدما 

 شیگرفی رشیددر كشورهای مختلف جهان  اخیر سال دند در، بهداشتی هایمراقبت و سلامت

در این مییان كشیورهایی در جیذب . (88-81. صص، 9911، )هرندی و میرزائیان است داشته

های پایین ر داشتن فاكتورهایی همچون قیمتاند كه علاوه بعظیم و میلیاردی موفق ةاین سرمای

جهیانی  ۀدارای كیفیت پذیرفته شید، پزشکان با صلاحیت و مناظر زیبا و دارای جاذبه، خدما 

                                                           
1. Shen ,Wang, Quan & Xu 

2. Rollandi 

3. Connell 

4. Carrea & Bridges 
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اكنون با وجود استانداردهای جهانی كه در نقاط مختلف دنییا بیه . خدما  خود باشند ةدر ارائ

هیای پیایین و رقیابتی هسیتند هیا بیا قیمیتترین درماندنبال با كیفیتآیند مردم بهاجرا در می

هیایش در گردشیگری كشور ما نیز با عنایت به مزیت. (11.  ، 9911، نیاد و دیاباری)حسین

دار و دارا تجهییزا  مناسیب و پزشیکان صیلاحیت، های پایین خدما پزشکی از جمله هزینه

درصد ، های بالای درمانیهای آب گرم با قابلیتهای فراوان طبیعی از جمله دشمهبودن جاذبه

لییکن هنیوز . المللی خدما  سیلامت اسیتفاده كنیدهای موجود در بازار بیناست تا از فرصت

رو اسیت و هیایی اساسیی روبیههای خود در این زمینه با دالشبرداری از توانمندیبرای بهره

هیا ایین دیالشدرصورتی كه بخواهد در این بازار سهم مناسبی داشته باشد باید در جهت رفع 

دنانچیه ایین . گردشگری سلامت اثرا  اقتصادی مختلفی در نقیاط مبیدد دارد توسعة. بکوشد

تواند نقیش مهمیی در ایجیاد عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی در قلمرو مذكور میبه، رویکرد

محلیی و نقشیی ، ایمنطقیه، كاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی در سطح ملیی، درآمد، اشتغال

طیور خیا  ایفیا نمایید طور عام و مناطق روستایی بیهاقتصادی به -اجتماعی ةثر در توسعمؤ

طیور بیه. (1.  ، 9911، الحسیینی و ادهیمخادم؛ 911.  ، 0290، 9لری و گانگ لی، سانگ)

 از نیوینی هیایدریچیه توانیدمی، (...معدنی و ، های آب گرمسلامت )دشمه گردشگری، كلی

 . ، 9919، وجیود آورد )پوراحمید و همکیارانبه جوامع را برای یپایدار و توسعه، شناخت

مردم از طریق افزایش درآمد و اشیتغال و تغیییر آداب و رسیوم  معیشت ( و موجب بهبود921

 تیرعادلانیه توزییع، گردشیگری جهانی تجربة بهبود و مقاصد گردشگری تنوع مؤثر در، محلی

، 0سیالیناز فرنیانز و موگیارون گیواررو، میارتین، ز)گویتا مارتین محلی در جوامع توسعه مزایای

، 0298، 9اكیادیری و سیراج، )فهیمی دستی در مسیرهای مقصدرونق صنایع، (911.  ، 0291

افیزایش ، ]های تولیدی مناطق روسیتاییهای اقتصادی و تنوع فعالیتفعالیت ةتوسع، (10.  

پاییداری اقتصیادی روسیتایی و تولیید در سیطح روسیتاها و در نهاییت ، میزان سرمایه گذاری

                                                           
1. Song, Larry & Gang Li 

2. Guaita Martínez, Martín, Salinas Fernández & Mogorrón-Guerrero 

3. Fahimi, Akadiri & Seraj 
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.  ، 0221، 9باسیلی و دران برگیر، )بیرد گیرددمیی [پایدار روستایی در ابعاد مختلیف توسعة

111)  . 

هیای گردشیگری یکیی از با توجه به وجود انواع جاذبه شهرمشگیندر این میان شهرستان 

خیل و های گردشگری كشور است كه هر ساله شیاهد حضیور گردشیگران زییادی از داقطب

و  معیدنی هیایدارای دشیمه گردشگری سلامت ایین شهرسیتان ةدر زمین. خارج كشور است

، ییل سیویی، سوییشابیل، قوتور سویی، سوییموئیل ؛آبگرم جمله آبگرم زیادی از هایمجتمع

نیوری ، مازافیا سیویی، انزان سویی، سوآق، سوییمل ، هاوارسویی، ایلاندوسویی، دودوسویی

خیاموش كیوه نیمیه ةدر دامنی ...گازدار كنگرلو و قوتورسیویی موئییل و  دشمه، كندی سویی

، آتشفشانی سبلان است كیه هیر كیدام دارای خیوا  درمیانی بخصوصیی مثیل تسیکین درد

جیذب  ةزمینی، باشد كه با وجود امکانا  مناسبمی ...تنفسی و ، عصبی هایبیماری، رماتیسم

به همین جهت سالانه گردشگران زییادی در . گردشگر از نقاط مختلف كشور فراهم شده است

 . همین امیركنندهای خود و اطرافیانشان به این شهرستان مراجعه میجهت درمان انواع بیماری

اقتصیادی ایین  توسیعةهای و ظرفیت داردتوانسته اقتصاد روستاهای این شهرستان را پویا نگه 

حقییق حاضیر بررسیی نقیش و تیأثیر هیدف از ت، راستادر همین. شهرستان را نیز ارتقا ببخشد

های اقتصادی فضاهای روستایی بوده و در تلیاش اسیت گردشگری سلامت در ارتقای ظرفیت

 پاسخ دهد: الؤساین كه به 

هیای اقتصیادی توسعه و گسترش گردشگری سیلامت دیه تیأثیری در ارتقیای ظرفییت -

   دارد؟ شهرمشگینهای روستایی شهرستان سکونتگاه

 یقۀ تحقپیشین. 2

 سیال در 0گیودری  را سلامت گردشگری عبار ، توان گفتپیشینه تحقیق نیز می ةدر زمین

)پلیوئی، فضیلی،  یافیت گسیترشانگلستان و آمریکا هایدانشگاه در سپس و كرد مطرح 9187

تمام مطالعا  مرتبط بیا گردشیگری سیلامت . (1  ، 9918، نتلانی، بیا  و قادردرویشی سه

                                                           
1. Byrd, Bosley & Dronberger 

2. Goodrich 
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یکیی از مهمتیرین مطالعیا  در . های گردشگری سلامت متمركیز اسیتكاركردها و سیستمبر 

( انجیام شیده 0291) توسیط لیی و فرنانیدوهای گردشگری سیلامت مورد كاركردها و سیستم

صینعت توریسیم سیلامت در دیاردوب میدیریت ، كننید( ادعا می0291لی و فرناندو ). است

رویکرد و ادعاهای مربوطه در بستر آموزش گردشیگری  این. وجود آمده استزنجیره تأمین به

درسیی  ةنقش و جایگاه گردشگری سلامت در بستر آموزشی یا برنامی، با این وجود. قرار دارد

.  ، 0297، 9تونسیل و ییالوا ، )ساواشیان های مرتبط با گردشگری تعریف نشده استبرنامه

رین مطالعا  انجام شده داخلی و خارجی ای از مهمتدر ادامه به خلاصه، در همین راستا. (917

 . آورده شده است 9در این باره در جدول 
 

 موضوع مورد بحث )داخلی و خارجی( ۀشده در زمینمطالعات انجام .9جدول

 9918، ایمأخذ: مطالعا  كتابخانه
 محقق )گان( 

 سال
 نتیجه عنوان

شیری، گل

الدین ركن

افتخاری و 

 (9919) طاهری

پایدار  توسعةگوی ال ةتبیین درخ

گردشگری سلامت در مناطق 

روستایی ایران )با تأكید بر آب 

 گرم(

های مورد مطالعه در درصد از دشمه 12ها نشان داد كه یافته

گذاری خاصی روی مرحله اكتشاف قرار دارند و تاكنون سرمایه

ها در جنوب این دشمه ۀها صور  نگرفته است و عمدآن

 . شرق كشور واقع شده است

نیاد و حسینی

دریاباری 

(9911) 

 توسعةبررسی نقش گردشگری در 

ای )نمونه موردی: پایدار منطقه

 گردشگری سلامت استان اردبیل(

 ةهای قابل توجه در عرصاستان اردبیل با توجه به پیشرفت

پزشکی و سلامت در جایگاه قابل توجهی در صنعت گردشگری 

 . دارد ای قرارپایدار منطقه توسعةسلامت و 

واعظی و 

همکاران 

(9911) 

مشی گردشگری  جایگاه خط

سلامت در توسعة اقتصادی و 

 اجتماعی

 مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی

ها و اسناد تحلیل مضمون از طریق كدگذاری مصاحبه روش

عدالت )فراگیر مشترك  مضمون 92 گیریمکتوب به شکل

-مشیخط، زاییدرون، الگوی بومی، سازیگفتمان، اجتماعی

-دانش، محوریت كارآفرینی، تثبیت سهم بازار، كلان گذاری

 . شد منجر (مردممحوری، نگریبرون، محوری

هرندی و 

میرزائیان 

(9911) 

 :تبیین مدل جذب گردشگر سلامت

بنیاد با استفاده از راهبرد تئوری داده

 كلاسی 

مقولة اصلی  شامل پنج، مدل جذب گردشگر سلامت در ایران

تبلیغا  ، آفرینی درماناند از: كیفیت و ارزشست كه عبار ا

و ، خدما  درمان اسلامی، برند شهری ۀیارزش وی، سلامت

 . های گردشگریها و جاذبهزیرساخت

عوامل ، تیعوامل زیرساخ، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادیبررسی تأثیر عوامل غیردرمانی بر ناصرپور و 

                                                           
1. Savaşan, Tuncel & Yalvaç 
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 محقق )گان( 

 سال
 نتیجه عنوان

همکاران 

(9917) 

گردشگری سلامت كشور  توسعةحاكمیتی و شرایط عمومی در  گردشگری سلامت توسعة

 . در كنار امکانا  پزشکی موثر هستند

صفرآبادی و 

احمدپور 

(9918) 

های پیرامون ریزی تفرجگاهبرنامه

بر گردشگری  با تأكید شهرها

دشمه : موردی ةمطالع سلامت

 آبگرم تودلویه

عیار اقتصادی  بایی؛علمی و زی علیرغم امتیاز بالای عیارهای

های طبیعی تفرجی و از توان است امتیاز مناسب را كسب نکرده

برای جذب گردشگر و درآمدزایی  درمانی دشمه آبگرم تودلویه

 . انجام نشده است فعالیت قابل قبول، محلی

، وینسنت، هانگ

كوكوكاستا و 

 (0299) 9سانگ

گردشگری سلامت در  ةموانع توسع

 هنگ كنگ

-هزینه، های دولتیعدم حمایت، گذارینی و سیاستموانع قانو

، محلیهای بالا و نیازهای و مشکلا  پزشکی و درمانی جامعه

گردشگری پزشکی در هنگ  توسعةروی مهمترین موانع پیش

 . باشدكنگ می

، كنت، برنستن

 0اپستین و اشل

(0291) 

سی گردشگری پزشکی در ررب

 دریای مرده

های موجود در هوا ناشی از گردههای در این پیوهش حساسیت

های ها در بین گروهبررسی شده است و این كه شیوع حساسیت

فصل مناسب برای  .مختلف جنسی و سنی به ده صور  است

سفر یه این مکان با توجه به كمترین حساسیت در بین افراد و 

 او  و نوامبر و فوریه استتا  های سنی مختلف ژوئنگروه

 (0291) 9میگون

های با قابلیت زمین ناسایی مکانش

گردشگری به  توسعةگرمایی و 

كوراكو و ، بررسی جزایر وایمانگ

 اوراكی در نیوزیل

استخرهای گل و رسوبا  ، آب فشان، های آبگرمدشمه ۀپدید

نقش ارزنده در گسترش  معدنی موجود در این جزایر

با این حال شرایط و مدیریت جریان . گردشگری سلامت دارد

ها و امکانا  مورد نیاز در این شگری و نیز زیرساختگرد

 . دجزایر در سطح بسیار ضعیف قرار دار

، ریدراستا 

 1سینگ و دمیکو

(0298) 

تأثیر بازارهای مهم گردشگری بر 

های گردشگری سلامت در هزینه

 ایالا  متحده

اول تحت  ةهای كلی سلامت در ایالا  متحده در درجهزینه

تواند به نفع این بینش می ند مد  است وتأثیر تغییرا  بل

 . دستیابی به ی  مزیت رقابتی باشد

و  1نیلاشی

 همکاران

(0291) 

گردشگری  ةعوامل موثر بر توسع

گیری از سلامت در مالزی با بهره

 روش تاپسیس فازی

نیروی انسانی و محیطی را ، سازمانی، های فناورانهضعف

های خود ب مالزی از مزیتمهمترین موانع استفاده كامل و مطلو

 . گردشگری سلامت است ةدر زمین

                                                           
1. Heung, Vincent, Kucukusta & Song 

2. Bernstein, Kenett, Epstein & Eshel 

3. Migoń 

4. Ridderstaat, Singh& De Micco 

5. Nilashi  
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منابع علمیی مسیتدلی در خصیو   نشان داد كه حاضر تحقیق ةای از پیشینبررسی خلاصه

هیای آبگیرم و معیدنی متعیددی كه دارای دشمه شهرمشگیندر شهرستان  گردشگری سلامت

وجیود نیدارد و روسیتایی  در فضیاهای هیای اقتصیادیاست و ارتباط آن با افیزایش ظرفییت

هیای اقتصیادی نقیش گردشیگری سیلامت در ارتقیای ظرفییت پیوهش حاضر كه به سینجش

در نیوع خیود از ، اسنادی و پیمایشی پرداختیه های پیوهشبه كم  روش، فضاهای روستایی

)شیکل  شیودمحسوب میی برخوردار است و جزو منابع دست اول در این حوزه نوآوری لازم

9) . 
 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 9 شکل

 گردشگری سلامت

های معدنیچشمه آبگرمهای مجتمع  

جاذبه های 
 طبیعی

خدمات  هازیرساخت
 روستایی

نیروی 
 انسانی

امکانات 
 فیزیکی

اشتغال زایی 
روستایی 
)افزایش 

های فرصت
 شغلی(

افزایش 
درآمدهای 

پایدار 
 روستاییان

افزایش 
های ظرفیت

تولیدی 
 روستاییان

 افزایش میزان
خدمات 
 روستاییان

 افزایش تنوع
بخشی 

 روستاییان

 افزایش میزان
گذاری سرمایه

در نواحی 
ییروستا  

های اقتصادی روستاییان و پایداری اقتصادیارتقای ظرفیت  
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 تحقیق شناسیروش. 3

 كنتیرل یو درجیه میزان نظر از، كاربردی، هدف لحاظ از حاضر پیوهش در تحقیق وشر

. اسیت تحلیلیی -تحقیقا  توصیفی نوع از، اطلاعا  پردازش ۀلحاظ نحو از و میدانی، متغیرها

-ایین در. اسیت شده پیوهش میدانی استفاده و اینهكتابخا روش دو از اطلاعا  آوریجمع در

صیور  هیای مییدانی بیهو داده ای اخیذكتابخانه منابع از ایكتابخانه و اسنادی مطالعا ، راستا

. آوری گردییدپرسشنامه )محقق ساخته( و مصاحبه و مشیاهده )مسیتقیم و غیرمسیتقیم( جمیع

طبیق سرشیماری . اسیت شیهرمشگینهای روستایی شهرسیتان قلمرو مکانی تحقیق سکونتگاه

 911119تعیداد ، روستای دارای سکنه 011این شهرستان دارای  9911مركز آمار ایران در سال 

جهیت شیناخت گردشیگری سیلامت در شهرسیتان . باشیدخیانوار میی 11111نفر جمعیت و 

 هیایسیایت و هیاكتاب، پیوهشی هایطرح، مقالا  اسنادی )بررسی از مطالعا  شهرمشگین

. اسیتفاده شید، سلامت و پزشکی در محیدوده میورد مطالعیه( گردشگری مختلف درخصو 

خبرگان و آگاهیان  كم  های اقتصادی فضاهای روستایی بهاثرا  آن در ارتقای ظرفیت سپس

شهرسیتان  گردشیگری و دسیتیصینایع، فرهنگی میراث سازمان كارشناسان و و مسئولان محلی

گردشیگری  پتانسییل دارای روسیتاهای شیوراهای اسیلامیدهییاران و  و همچنین شهرمشگین

 مرحلیة بعیدی در. شیدند سیؤال و شناسیایی، دشیمه و غییره، معیدنی، سلامت مانند آبگیرم

 تیرینعنیوان مهیمبیه شیدهنهایی اثرا . شد انجام مشتركا  استخراج براساس لازم هایتعدیل

قالیب پرسشینامه  در ،هیای اقتصیادیگردشیگری سیلامت در ارتقیای ظرفییت توسیعةاثرا  

با توجه به اینکه آماری دقیقی از جامعه آماری در دسیترس نبیود از . شدند تدوین ساختهمحقق

درصید  11گیری مجهول استفاده گردید و براساس این فرمول و با سطح اطمینیان نمونهفرمول 

جهیت  عنیوان نمونیه تحقییقنفر بیه 918درصد احتمال وجود صفت در جامعه تعداد  72و با 

نفیر خبرگیان و  918نمونه آمیاری تحقییق  بنابراین ؛انتخاب شدند مراجعه و تکمیل پرسشنامه

 گردشیگری و دسیتیصینایع، فرهنگیی مییراث سازمان كارشناسان و و مسئولان آگاهان محلی

 پتانسییل دارای روسیتاهای دهییاران و شیوراهای اسیلامی و همچنیین شیهرشهرستان مشگین

 از اسیتفاده پایایی پرسشینامه بیا. باشندمی... دشمه و ، معدنی، آبگرمگردشگری سلامت مانند 

مطلیوب  محاسبه گردید كه بییانگر 789/2كرونباخ  آلفای ضریب و شد بررسی كرونباخ آلفای
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 در نییز و میدانی از مطالعا  شده اخ هایتحلیل داده جهت در نهایت. است تحقیق ابزار بودن

و از آمیار توصییفی )مییانگین و  SPSSافیزار نرم از، شده نتدوی سوالا  به پاسخگویی مسیر

رگرسییون ، فریدمن همبسیتگی، ایت  نمونهانحراف معیار و واریانس( و استنباطی )آزمون تی

 .  شده است مسیر( استفاده و تحلیل
 

 گردشگری سلامت ۀمتغیرهای سنجش میزان توسع .2جدول

صفرآبادی و  ؛9911، ملکی و توانگر ؛0298، و همکاران  ریدر استا ؛9919 و همکاران شیریمأخذ: گل

 9918، و همکاران پلوئی ؛9918، پوراحمدی
 شاخص متغیرها

های گیاهی و گونهوجود ، و معدنی آبگرم هایتعدد دشمه، در سطح شهرستان طبیعی ةتنوع جاذب

ها و پیرامون آبگرموجود فضای سبز در ، وجود زیبای طبیعی در پیرامون روستاها، جانوری متعدد

 . های معدنیدشمه

 طبیعی

مراكز خرید در دسترسی به ، های معدنیها و آبدر محدوده آبگرم مراكز پذیرایی مناسبوجود 

وجود پایانه ، ها و آب های معدنیآبگرمتابلوی راهنمای مناسب جهت یافتن وجود ، آنهامحدوده 

 دسترسی به، های ارتباطیكیفیت راه، نقلیه ةلدسترسی آسان به وسی، در سطح شهرستانمسافربری 

استقرار  ی برایمکان وجود، سطلو  آوری و دفن زبالهسیستم جمع وجود، برق و آب آشامیدنی

 در سطح شهرهای شهرستان های مناسبوجود هتل یا اقامتگاه، شخصی هایدادر

زیرساختی و 

 خدماتی

در محل  ناجیوجود افرادی به عنوان ، سلامتهای گردشگری جاذبه ۀدر محدود كادر خدماتیوجود 

 های معدنیهای و دشمهآبگرم به كاركنان های تکمیلی و مرتبط با كارآموزشگذارندن ، هاآبگرم
 نیروی انسانی

 یسیستم تهویه وجود، خطوط اینترنتدسترسی به ، یا دستشویی در محل جاذبهتوالت  دسترسی به

وجود ، دسترسی به پاركینگ مطمئن برای خوروها، مواد غذایی جهت تهیه بوفه دسترسی به، مطبوع

دسترسی به ، (... حوله و، مایو) دسترسی به فروشگاه لوازم مورد نیاز استخر، میز آرایش و سشوار

 عذاخوری و هتل آپارتمان

امکانا  

 فیزیکی
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 های اقتصادیهای تحقیق ارتقای ظرفیتمتغیرها و شاخص .3جدول

و  ءضیا، معصوم؛ قدیری9911، آبادیآستانه و احمددربان، ؛ رضوانی9911، و همکاران زاده: كریمأخذم

 0291، 0جركو ؛0291، 9؛ گاتمن و اندرسون9910، فراهانی و همکاران؛ 9991، عینالی؛ 9981، خراسانی
 مولفه شاخص ابعاد

یی
ستا
رو
اد 
ص
اقت

 

 اشتغال

افزایش انگیزه جهت بهبود ؛ اشتغال هایافزایش زمینه؛ های شغلی غیركشاورزیایجاد فرصت

، خدماتی ةافزایش میزان اشتغال در زمینمردان و زنان؛  نرخ اشتغال؛ افزایش وضعیت كار و فعالیت

 های اشتغال اینترنتیایجاد زمینه

 درآمد

های ها و دشمهپیرامون آبگرمافزایش قیمت اراضی كشاورزی در ؛ افزایش میزان درآمد روستاییان

پایداری و افزایش قیمت و صنایع دستی؛  افزایش میزان قیمت كالاها و تولیدا  محلیمعدنی؛ 

منابع درآمدی  درافزایش تنوع های معدنی؛ ها و دشمههای پیرامون آبگرممسکن و زمین در روستا

 روستاییان

سرمایه 

 گذاری

ی نداز خانوارهااهای پسافزایش فرصت؛ دسترسی روستائیان به خدما  مالی و اعتباریمیزان 

گردشگری میزان سرمایه گذاری در مشاغل های معدنی؛ ها و دشمهروستایی شاغل در آبگرم

های ها و دشمهپیرامون آبگرمدر توسعه زمینة در  دولتی های غیرگذاریمیزان سرمایهسلامت؛ 

 گذاری در ایجاد خدما  فراغتی و رفاهیمیزان سرمایه، معدنی

 تولید

 واحد در تولید افزایشو بازاریابی محصولا  تولیدی روستاییان؛  لید برای فروشتغییر نوع تو

تولید  سطح اراضی؛ افزایش تولید صنایع دستی موجود در روستاها؛ افزایش انگیزه جهت

توسعه و افزایش حجم مبادلا  به روش مکانیزه و آبیاری تحت فشار؛  محصولا  باغی و زراعی

 با خارج از روستا اقتصادی

 خدما 

افزایش خدما  رفاهی ، (...مکانیکی و ، تعویض روغنی، افزایش خدما  مرتبط با ماشین )پاركنیگ

افزایش ، ایجاد بوفه و سوپوماركت، اغذیه فروشی(، هتل، غذا خوری، و اقامتی )هتل آپارتمان

افزایش ، (... حوله و، مایو) فروشگاه لوازم مورد نیاز استخر، های اقتصادی خرد و املاكبنگاه

 . خدما  بهداشتی و درمانی

تنوع 

 بخشی

های فرآوری ایجاد كارگاه ؛...پرورش ماهی و، دامداری، ایجاد مشاغل دوم مانند زنبورداری

كشت جایگزین و كشت محصولاتی با نیاز آبی كم؛ كسب درآمد از  ةمحصولا  كشاورزی؛ توسع

دامی  لا تهیه و فروش محصو، ی خودروتهیه و فروش گیاهان داروئ، طریق اجاره دادن مسکن

 كشاورزی محصولا ها و تهیه و فروش نهاده، سلامت برای گردشگران
 

                                                           
1  .Gautam & Andersen 

2. Jarkko 
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 مبانی نظری. 4

، مصر، قدمتی هزاران ساله دارد و از لحاظ تاریخی به زمان ایران باستان سلامت یگردشگر

ییام درد مفاصیل بیه كه در آن زمان مردم جهیت تسیکین و الت گرددمیباز باستان و روم  ونانی

، رییدر اسیتا  و همکیاران)كردند عنوان ی  مکان مقدس سفر میهای آبگرم معدنی بهدشمه

اند )ییا هنیوز بسیاری از كشورها تلاش كرده، در زمان مدرن )حال حاضر( نیز. (0.  ، 0298

عنوان ی  محصول بیا ارزش گردشیگری بیرای كنند( تا گردشگری سلامت را بههم تلاش می

بیر . (OECD, 2016های گردشگری خود توسیعه و تیرویج دهنید )ترش و گسترش پایهگس

اسیتفاده : سلامت عبار  اسیت گردشگری، (WTO) اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری

 درمیانی هیایبا استفاده از آب)از خدماتی كه به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد 

و در مکانی خارج از محل سکونت فرد كه بییش  شودجر میمن( وهوا یا مداخلا  پزشکی بآ

براسیاس . (090.  ، 9918، پیور)صفرآبادی و احمیدی انجامدساعت است به طول می 01از 

های روحیی و جسیمی منظور درمان بیماریاست كه به گردشگری سلامت سفری، این تعریف

 (مراكیز آبگیرم و معیدنی)اها های سلامت و اسیپدهکده های جراحی بهو انجام نوعی از عمل

گردشگری سلامت عبار  ، به تعریفی دیگر. (99.  ، 9981، الاسلامیشیخ)پذیرد صور  می

، بهبیود سیلامتی «هایی كه هدف آنهاهای مربوط به اقامت و سایر سازمانفعالیت ةكلی»است از 

در فرآینیدهای تهییه  محافظت از سلامتی و یا احیای سلامت افراد و استفاده از عنصر تعطیلا 

با توجه به تعاریف فیوق . (917.  ، 0297، و همکاران ساواشان) های بهداشتی استمراقبت

های پزشکی منظور مراقبتهدف اصلی گردشگری سلامت این است كه بیمار به، توان گفتمی

 . ( 792 . ، 0299، 9جانستون وكینگبری، سیندر، ترنر، كروكز )والری جای دیگر سفر كندبه

ترین اشیکال گردشیگری اسیت گردشگری سلامت یکی از كهن، طوری كه اشاره شدهمان

عنیوان بیه. (9912، اسیت )گردشیگری سیلامت باستان رواج داشته كه از دیرباز در بین جوامع

وسیطی بیا هیدف ییافتن  زائیران قیرون های معیدنی وهای آبایرانیان ساكن در حوزه، نمونه

هیا هیای آبشناختی كه از وییگی با 91 و 98مرفه اروپا در قرون  حقیقت معنوی و یا طبقا 

گییری بیا شیکل. كردنیدسفر می های معدنیداشتند برای بازیابی سلامت خویش به مناطق آب
                                                           
1. Valorie Crooks,Turner, Snyder, Johnston & Kingsbury 
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ای در توجه به این صنعت در سابقههای اخیر رشد بیدر دهه، گردشگری و تخصصی شدن آن

هیای همچیون دهکیده، سیلامتی به گسیترش مراكیزوجود آمده است كه نه تنها منجر جهان به

، )اسیمیت و كلیی اسیت هیای بکیر و آرام شیدههای آبگرم و معدنی و محیطمجتمع، سلامت

 بلکیه باعیا اختصیا  سیهم قابیل. (90.  ، 9919، و همکاران شیری؛ به نقل از گل0221

كیه در طوریبه، است گردیدهو بازار اشتغال صنعت گردشگری به این بخش  توجهی از درآمد

های گردشیگری سیلامت كل بازار گردشگری پزشکی كه یکی از زیر بخش ارزش 0221سال 

گردشیگری سیلامت ، بنابراین.  (0221، )كانل میلیارد دلار برآورد شده است 11بیش از ، است

)منیودهری و گیرانیه گردشگری صحت و گردشیگری پییش، درمانی توان به گردشگریرا می

  .بندی نمودتقسیم( 920.  ، 9918، محمدی

هیا ییا مراكیز درمیانی سفر برای درمان خا  یا عمیل در بیمارسیتان: گردشگری درمانی-

میداخلا   .(911.  ، 0220، 9)هاراشیه است (هفته 0با میانگین اقامت )از كشور مبدد  خارج

شیکلا  برای حل م (با بیماری مزمن یا حاد)بیمار . گردشگری درمانی وجود دارد پزشکی در

هیا و بیرد و ییا از درمیانه مییهای پزشیکی معمیول و متعیارف بهیراز روش درمانی خود یا

، و همکیاران شیری)گل شوندهای غیر علمی خوانده میدانشمندان روش هایی كه از نظرروش

9919 ، . 91)  . 

 در ایین. شیودكه به آن گردشگری شفابخش نیز گفته می: گردشگری صحت یا تندرستی-

، هیای طبییلجین، هیای نمی دریادیه، هیای معیدنیآب)گردشگری از امکانا  طبیعت نوع 

. شیوداسیتفاده میی (خورشید و آب و هوا و مانند آن، های گیاهیحمام، زارهای رادیو اكتیوشن

ا هیبا هدف درمان یا رفع نارسایی جسمی سفر كرده و ممکن است تا ماه (گردشگران)بیماران 

 نییز بیا اسیتفاده از، گذراننیدی نقاهت خود را میین بیمارانی كه دورههمچنی. در مقصد بمانند

 توانند با استفاده از امکانیا  طبیعیتگیرد میای كه پزش  معالج در نظر میهی مراقبتبرنامه

 . (1.  ، 9918، و همکاران پلوئی ؛0220، هراشه)بهبود خود را تسریع بخشند 

                                                           
1. Harahsheh 
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 مشیابه، گری تمام منابع طبیعی و هیدف از سیفردر این نوع گردش :گردشگری پیشگیرانه-

ناراحتی ییا بیمیاری خاصیی ندارنید بلکیه در ، گردشگری صحت است با این تفاو  كه افراد

 .  (0220، هاراشه)كنند بروز بیماری و ناراحتی جسمی و روحی جلوگیری می از، واقع

مسافر  بیه ب در این تحقیق بیشتر گردشگری صحت و تندرستی مورد تأكید است كه اغل

بیرای رهیایی از ( اسپاها) های آب معدنی و آب گرمسلامت و مناطق دارای دشمه هایدهکده

شود )ملکی را شامل می تجدید قوا بدون مداخلة و نظار  پزشکی های زندگی روزمره وتنش

 ،0298 سیالدر گردشیگری جهیانی سیازمان ارش زگبه  توجهبا . (911.  ، 9911، و توانگر

، درصید 01، درصید 19 ترتییببه خاورمیانه و آفریقا، آمریکا، اقیانوسیه وآسیا ، اروپاهای قاره

ایین در كه اندداده اختصا  خودبه را دنیا گردشگران سهم از درصد 1 و درصد 1، درصد 91

سایر به نسبت درصد  1/1 انزمیبه دشگر گرورود  سالانة رشد میانگین با اقیانوسیه و آسیا میان

 و درصد 1 رشد میانگین با ترتیببه، خاورمیانه وآفریقا  وبوده برخوردار بالایی رشد از ها قاره

گردشیگری سیالانة رشید میانگین به  توجه با كه دارند قرار سوم و دوم جایگاه در، درصد 7/1

 مناطق این در گردشگری توسعة بالایظرفیت  وبالقوه پتانسیل از نشان ( درصد 1/1) جهاندر 

 و كشیور هیایپتانسییل و ظرفییت، راسیتادر همیین. (1.  ، 9918 ،و همکیاران )پلوئی دارد

 تسیلام گردشیگریحیوزۀ  دررقیابتی یتزم وجیود از نشان كشور سراسر در هاآن پراكندگی

 هیایاستان در معدنی و گرمآب دشمة 922 از بیش وجود) معدنی و گرمآب هایدشمه. دارد

نم  ، گوناگون(درمانی خوا   با ... و بلودستانوسیستان، مازندران، شرقی و غربیآذربایجان

 و دزیی، كرمیان، سیمنان، مقی، زاگیرس، فیارسخلییجمحدودۀ در  درمانینم  یا  درمانیغار 

 حیوزۀ در كشیور بیالقوۀ هیایپتانسییل و هیاظرفیت جملة از همگی درمانیلجن و آذربایجان

طیور كلیی گردشیگری در بیه. (1.  ، 9911، دسیتغیب) روندمی شماربه سلامت گردشگری

موفق به كسب جایگاه ، با وجود كیفیت بالا و مقرون به صرفه از لحاظ خدما  بهداشتی، ایران

در ، هیای تبلیغیاتی مناسیبعمدتاً به علت فقیدان اسیتراتیی، مناسب خود در بازار شده است

رییزی ملیی كه در برنامیهطورهمان. خود قرار دارد ةنتیجه این صنعت نوپا هنوز در مراحل اولی

، درا  كالاهیااز طرییق صیا، دولت باید با پایان دادن بیه برنامیه دهیارم توسیعه، شودبیان می

بیا . درصد از نیازهای بهداشت كشور را تأمین كنید 92خدما  بهداشتی و گردشگری پزشکی 



 989                               ... هایظرفیت ارتقای در سلامت گردشگری اثرا  تحلیلسال هجدهم                                

 

صنعت گردشگری پزشکی در ایران ممکین اسیت مسیائلی ماننید مشیکلا   توسعة، این حال

هیا در رسیانه، علیاوه بیر ایین. كارگزاری )مزد دلالی( را ایجاد كند كه به توجه جدی نیاز دارد

، اید فرهنگ مردمی را نسبت به پذیرش گردشیگران كشیورهای مختلیف هیدایت كننیدایران ب

های بین المللی برای ترویج جیذب گردشیگران از بعلاوه باید توجه بیشتری به تبلیغ در رسانه

 (.12-19. صص ،0297، محمودی و اسماعیلی، )عظیمیبسیاری از كشورها پرداخته شود 

مت روستایی گویای این واقعیت است كیه توسیعه و گردشگری سلا توسعةبررسی ادبیا  

روستایی از جملیه رفیاه اجتمیاعی از  توسعةشکوفایی گردشگری باعا ارتقای شاخص های 

تقویییت سییرمایه ، رضییایتمندی شییغلی، منظییر بهبییود الگییوی مصییرف خانوارهییای روسییتایی

هویت ، درآمد افزایش میزان، تقویت سرمایه اجتماعی، تقویت مشاركت اجتماعی، روانشناختی

ارتقییای كمیییت و كیفیییت ، ارتقییای خییدما  روسییتایی، بخشییی بییه صیینایع دسییتی روسییتایی

شیود و گردشیگری امتییازا  قابیل در منیاطق روسیتایی میی ...هیای روسیتایی و زیرساخت

بیه . كنیددرآمیدهای زیرسیاختی ایجیاد میی توسیعةای برای نواحی روستایی از طریق ملاحظه

انیدك امکیان رشید را  ةرمایسیح محلی برای صاحبان تجار  با طوری كه گردشگری در سط

تیاثیر مطلیوبی در افیزایش ، هیایی ماننید كشیاورزیسازد و از طرفی در كنار فعالیتفراهم می

   .(9989، درآمد خانواده دارد )اسماعیلی

 محدوده مورد مطالعه. 9. 4

-بیا آبغربی ایران كه در شمال  است استان اردبیلهای شهر از شهرستانشهرستان مشگین

بیه جهیت واقیع شیدن در  این شهرستان. كوه سبلان واقع شده است ةهوای كوهستانی در دامن

. فیراوان برخیوردار اسیت های معیدنیآبا و آب و هوایی خن  و از طبیعتی زیب، سبلان ةدامن

گییری در ارتفیاع بالیا و با قرار، ای از بهشت نامیدتوان آن را قطعهش  میبی كه، شهرمشگین

متری همواره از طبیعتی زیبیا و دلنشیین و آب و هیوایی مطلیوب  1899نزدیکی به كوه سبلان 

، بسییار خنی  و در فصیول سیرد، هوای این شهرستان در فصیول گیرم. استبوده برخوردار 

هیای گردشیگاه، درمیانیمجتمع آب 99، دشمه طبیعی آبگرم 92وجود بیش از . یخبندان است

 122 از بییش، (...مناظر صیخره ای و ، دشت، زاربیشه، جنگل، رودخانه، وان طبیعی )آبشارافر

 های متعدد پیرواز بیا پاراگلاییدر و نییز مجموعیه پیل معلیق كیهسایت، اثر باستانی و تاریخی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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همیه سیاله گردشیگرهای بسییار زییادی را از ، اشیدبرو در خاورمیانه مینظیرترین پل پیادهبی

تیوان آن را یکیی از كه مییطوریبه. كندجذب میشهرستان سرتاسر ایران و دنیا به سوی این 

 بییش از ایین شهرسیتان دارای، طوری كه گفته شدهمان. های مهم گردشگری ایران نامیدقطب

قیرار  شیهرمشگینمركز شهرستان  كیلومتری از 91معدنی است كه به فاصله تقریبی  ةدشم 92

، دودو، سیوتیوش، سوییمولند از: های این شهرستان عبار ها و آبگرممهمترین دشمه. دارند

همین جهت ایین به. و غیره آبگرم قینرجه، آبگرم شابیل، آب معدنی انزان، قوتورسویی، ایلاندو

از سراسر كشور و حتی خیارج از  در طول سال میزبان گردشگران و مسافران زیادی شهرستان

كیه باعیا رونیق صینعت  سیلامت هیای گردشیگرییکی از مهمترین جاذبیه. باشدكشور می

ی آبگیرم دشیمه تیرینباشد كه بیه دا می دشمه آبگرم قینرجه، شده شهرمشگیناكوتوریسم 

سیازمان گردشیگری و مییراث ) كوه سبلان واقع شیده اسیت ةجهان نیز مشهور بوده و در دامن

 . (0)شکل  (9911، شهرمشگینفرهنگی شهرستان 

 

 
 شهرمشگینموقعیت سیاسی شهرستان  .2شکل 

http://meshginnews.ir/%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9/
http://meshginnews.ir/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%87/
http://meshginnews.ir/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%87/
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 های تحقیقیافته. 5

درصید میرد و  1/81نفر پاسخگوی تحقیق  918از بین ، های توصیفی تحقیق نشان دادیافته

 12الیی  99سنی  ۀاز نظر سنی نیز بیشترین تعداد پاسخگویان در رد. درصد نیز زن بودند 1/99

از نظر تاهل نیز . سال سن قرار داشتند 0/09سال با  12الی  19درصد و رده سنی  9/08سال با 

 1/17بیا از لحاظ سطح سواد نییز اغلیب پاسیخگویان . هل و بقیه مجرد بودندأدرصد مت 0/18

سیطح ، مدیران روسیتایی و دهییاران بودنید، كارشناسان، درصد به جهت اینکه خبرگان محلی

اغلیب پاسیخگویان تحقییق ، نتایج از نظر فعالیت نییز نشیان داد. سوادی بالاتر از دیپلم داشتتد

پیرورش ، پیرورش میاهی، باغیداری، زراعیت، درصد در مشاغل كشیاورزی )دامیداری 1/11

درصید نییز بیکیار بودنید كیه  7/91( مشغول فعالیت بودند و در این میان نیز ...زنبورعسل و 

التحصییل بودنید و در عمدتاً خبرگان روستایی و شوراهای اسلامی بودند كه دانشیجوی فیار 

 .  شرایط فعلی شغلی نداشتند

 شهروضعیت گردشگری سلامت در شهرستان مشگین. 9. 5

، های گردشگری سلامت )در ابعاد طبیعییخصشاوضعیت  در ابتدا جهت بررسی و تحلیل

از آزمیون  شیهرمشگیننیروی انسانی و امکانا  فیزیکی( در شهرستان ، زیرساختی و خدماتی

ای مبین ت  نمونه tتحلیل میانگین عددی بر اساس آزمون . ای استفاده شده استت  نمونهتی

هیای بدسیت آمیده و شاخص گردشگری سلامت )پزشیکی( طبیق مییانگین 1همه ، این است

در ایین . قیرار دارنید 9تی بررسی شده در وضعیت مطلوب و بالاتر از مطلوبیت عددی  آماریِ

در سیطح  09/7زیرساختی و خدماتی با آماره ، 99/91های نیروی انسانی با آماره میان شاخص

هیا از معنیادار و مییزان تفیاو  آن 21/2این تفیاو  در سیطح آلفیای . نسبتاً مطلوبی قرار دارد

، دهیدهیا نشیان مییمعناداری این شاخص. صور  مثبت برآورد شده استهمطلوبیت عددی ب

اثیرا  مثبتیی در پاییداری اقتصیادی و  ةگردشگری سلامت در محیدوده میورد مطالعی توسعة

های گردشیگری شاخص توسعةهای روستایی داشته و های اقتصادی سکونتگاهافزایش ظرفیت

تواند زمینه را برای پایداری اقتصیادی گردشگران به این محدوده میسلامت و افزایش مراجعه 



 پنجمای                                         شمارۀ سی و مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       981

 

های گردشگری عنوان یکی از قطبشهر بههای اقتصادی در شهرستان مشگینو ارتقای ظرفیت

 . (1)جدول  استان اردبیل فراهم سازد
 

  آماریۀجامعهاز دیدگاه t با استفاده از آزمون های گردشگری سلامتشاخصبررسی  .4جدول

 9911، های تحقیق: یافتهماخذ

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 آماره آزمون میانگین هاشاخص

T 

 ۀدرج

 آزادی
 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 درصد 15اطمینان  ۀفاصل

 حد بالا حد پائین

222. 2 917 9/11 99/9 طبیعی  2/990 2/217 2/917 

222. 2 917 7/09 91/9 زیرساختی و خدماتی  2/919 2/997 2/021 

222. 2 917 91/99 19/9 نیروی انسانی  2/128 2/198 2/178 

291. 2 917 0/97 9/21 امکانا  فیزیکی  2/280 2/299 2/912 

 

های گردشیگری بندی شاخصاقدام به رتبه فریدمنای در ادامه نیز با استفاده از آزمون رتبه

شاخص نیروی انسانی با میانگین ، شان دادنتایج ن. شده است ،مورد مطالعه ۀسلامت در محدود

 ةدر رتبی 29. 0ای نخست و شاخص امکانا  فیزیکی بیا مییانگین رتبیه ةدر رتب 91. 9ای رتبه

ها از همگنی خوبی برخوردار هستند توان گفت این شاخصبنابراین می. آخر قرار گرفته است

ایران و دنیا مفید واقع شیوند و جذب گردشگران سلامت از نقاط مختلف زمینة توانند در و می

تواند زمینیه ها و خدما  كافی میآماری وجود نیروی انسانی كافی و زیرساخت ةاز نظر جامع

 . (1)جدول گردشگری سلامت در این محدوده فراهم آورد  توسعةرا برای 

 

 ای فریدمنرتبه با استفاده از آزمون های گردشگری سلامتبندی شاخصرتبه .5جدول

 9911، های تحقیق: یافتهذمأخ
 رتبه ایمیانگین رتبه میانگین های گردشگری سلامتشاخص

 9 0/92 9/99 طبیعی

 0 0/11 9/91 زیرساختی و خدماتی

 9 9/91 9/19 نیروی انسانی

 1 0/29 9/21 امکانا  فیزیکی

N 918 
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Chi-Square 87/800 

Df 9 

Asymp. Sig . 222/2  

 

 شهرصاد روستایی در شهرستان مشگینوضعیت ظرفیت اقت. 2. 5

هیای های اقتصاد روستایی )ظرفیتشاخصوضعیت  در این قسمت نیز به بررسی و تحلیل

تحلییل . ای اسیتفاده شیده اسیتنمونیهتی  از آزمون تییِ شهرمشگیناقتصادی( در شهرستان 

هیای صمییانگین همیه شیاخ، ای مبین ایین اسیتنمونهت  tمیانگین عددی بر اساس آزمون 

بیرآورد  9مورد مطالعه بالیاتر از مییانگین عیددی  ۀارتقای ظرفیت اقتصاد روستایی در محدود

بخشیی و شیاخص تنیوع 91/ 11گذاری با مقدار تی شده است و در این میان شاخص سرمایه

های مورد بررسی در وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص 11/7اقتصاد روستایی با آماره تی 

-در این راستا می. ترین سطح قرار دارددر پایین 20/9شاخص درآمد با مقدار تی  قرار دارند و

هیای گردشیگاه، درمیانیمجتمیع آب 99، طبیعیی آبگیرم ةدشم 92وجود بیش از ، توان گفت

اثر  122 از بیش، (...ای و مناظر صخره، دشت، زاربیشه، جنگل، رودخانه، وان طبیعی )آبشارافر

-پیل معلیق كیه بیی ةهای متعدد پرواز با پاراگلاییدر و نییز مجموعیایتس، باستانی و تاریخی

 زمینة توسیعةگذاری خوبی در موجب شده تا سرمایهاست،  رو در خاورمیانهنظیرترین پل پیاده

اقتصیادی خیوبی در ایین  گردشگری در این محدوده صور  بگیرد و این امر موجبا  تنیوع

هیای ی پاییداری اقتصیاد روسیتاهای پیرامیون جاذبیهو شیرایط را بیرا را ایجاد كردهمحدوده 

 . (1)جدول فراهم ساخته است  شهرمشگینگردشگری در شهرستان 
 

 آماری ۀجامعاز دیدگاه  t با استفاده از آزمون های اقتصادیهای ظرفیتشاخصبررسی  .6جدول 

 9911، های تحقیق: یافتهماخذ 

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 آماره آزمون گینمیان هاشاخص

T 

 ۀدرج

 آزادی
 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 درصد 15فاصله اطمینان 

 حد بالا حد پائین

 2/911 2/2981 2/281 2/290 917 0/10 9/28 اشتغال

-2 2/291 2/921 917 9/20 9/29 درآمد /291 -2/991 
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 3مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 آماره آزمون گینمیان هاشاخص

T 

 ۀدرج

 آزادی
 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 درصد 15فاصله اطمینان 

 حد بالا حد پائین

 2/011 2/910 2/091 2/222 917 91/11 9/09 گذاریسرمایه

 2/029 2/999 2/917 2/222 917 7/21 9/91 تولید

 2/909 2/200- 2/212 2/971 917 9/91 9/21 خدما 

 2/091 2/901 2/971 2/222 917 7/11 9/97 بخشیتنوع

 

های های ظرفیتبندی شاخصای فریدمن اقدام به رتبهدر ادامه نیز با استفاده از آزمون رتبه

نتایج حاصیله نشیان . شده است ،ده مورد مطالعههای روستایی در محدواقتصادی در سکونتگاه

ای بخشی اقتصادی با مییانگین رتبیهتنوع و 01/1ای گذاری با میانگین رتبهشاخص سرمایه، داد

تیوان بنیابراین میی. های نخست و شاخص درآمد در رتبه آخر قرار گرفته اسیتدر رتبه 27/1

-ارتقیای ظرفییتزمینة توانند در یها از همگنی خوبی برخوردار هستند و مگفت این شاخص

مفیید واقیع شیوند  شیهرمشگینهای اقتصادی در راستای گردشیگری سیلامت در شهرسیتان 

 . (7)جدول 
 

 ای فریدمنرتبه با استفاده از آزمون های اقتصادیهای ارتقای ظرفیتبندی شاخصرتبه. 7جدول

 9911، های تحقیق: یافتهمأخذ
 رتبه ایمیانگین رتبه نگینمیا اقتصادی های ظرفیتشاخص

 1 9/21 9/28 اشتغال

 1 0/19 9/29 درآمد

 9 1/01 9/09 سرمایه گذاری

 9 9/11 9/91 تولید

 1 9/99 9/21 خدما 

 0 1/27 9/97 تنوع بخشی

N 918 

Chi-Square 81/970 

Df 1 

Asymp. Sig . 222/2 
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ای اقتصییادی هییهییای گردشییگری سییلامت و ظرفیییتپییس از بررسییی وضییعیت شییاخص

آزمیون ر این دو شاخص با اسیتفاده از امعناد ةهای روستایی در ادامه به بررسی رابطسکونتگاه

بیین متغیرهیا از طرییق ضیریب  ةبیرای معنیادار بیودن رابطی. شیده اسیت اسپیرمن همبستگی

درصید  11بیا ، درصید باشید 1كمتیر از ( sig)اگر سطح معناداری آزمون ، همبستگی اسپیرمن

 توسیعةبیین ، دهیدهیا نشیان مییبنابراین یافتیه. دو متغیر را ثابت نمود ةتوان رابطمیاطمینان 

تنیوع ، تولیید، گیذاریسیرمایه، درآمید، هیای اقتصیادی )اشیتغالگردشگری سلامت و ظرفیت

هیر  توسیعةدنانچه . داری وجود داردامعن ةدرصد آلفا رابط 21/2خدما ( در سطح ، اقتصادی

طیور كلیی شاخص بعدی را فراهم خواهد ساخت و به توسعةوجبا  ها مكدام از این شاخص

پاییدار قیرار خواهنید داد  توسیعةاقتصاد روستایی را در وضعیت مطلوب و رو به پاییداری و 

 .(8)جدول 
 

 های اقتصادیهمبستگی میان گردشگری سلامت و ارتقای ظرفیت سنجش میزان .8جدول

 9911، : یافته های تحقیقماخذ
 ابعاد همبستگی اسپیرمن گردشگری سلامت فیت اقتصادیظر فراوانی

918 

 ارزش همبستگی 9 2/971*
 گردشگری سلامت

 سطح معناداری 2 222/2

 ارزش همبستگی 2/971* 9
 های اقتصادیظرفیت

 سطح معناداری 222/2 2

  تحقیق( هاییافته: )مأخذ 21. 2معناداری هبستگی در سطح  (*) 
 

 های اقتصاد روستاییگری سلامت در ارتقای ظرفیتاثرات گردش. 3. 5

در این قسیمت ، ها طبق آزمون آماری فوقمعنادار بین این شاخص ةبا توجه به وجود رابط

هیای معیدنی( در هیا و دشیمهگردشگری سلامت )آبگیرم توسعةاز پیوهش به بررسی اثرا  

میدل ، در این راسیتا. است شهر پرداخته شدههای اقتصادی در شهرستان مشگینارتقای ظرفیت

هیای اقتصیادی روسیتاییان های گردشگری سلامت در ابعاد ظرفیتشاخص برازش رگرسیونی

گردشیگری  توسیعةمورد مطالعه از دیدگاه خبرگیان و كارشناسیان نشیان داد كیه  ۀدر محدود

 های اقتصادی روسیتاهاثیر مثبت در ارتقای ظرفیتأدرصد ت 11/2 سلامت در این منطقه حدود



 پنجمای                                         شمارۀ سی و مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       912

 

همچنین باید توجیه بیه . داشته است... تولید و ، خدما ، تنوع بخشی، درآمد، در ابعاد اشتغال

توان معادله رگرسییونی را انجیام می، قرار دارد 1/0الی  1/9بین  واتسوناینکه ضریب دوربین 

 . (1داد )جدول 
 

 تصادیهای اقگردشگری سلامت در ارتقای ظرفیت توسعۀتحلیل واریانس اثرات  .1جدول

  9911، های تحقیقمأخذ: یافته 

R دروبین واتسون اشتباه معیار ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین 

119/2 911/2 911/2 018/2 11/9 

 

های عوامیل و شیاخص، و بیا اسیتفاده وارییانس خطیی SPSSافیزار گییری از نرمبا بهره

گردشیگری سیلامت مشیخص  ةتوسیعهایی اقتصاد روستایی در راسیتای در ظرفیت رگذاریتأث

، تولیید، گیذاریسیرمایه، درآمد، گردید و نتایج حاصله حکایت از آن دارد كه كل ابعاد اشتغال

معناداری در این قسمت به معنی . (92باشد )جدول معنادار می كاملاً ...خدما  و ، بخشیتنوع

 . رگرسیون خطی را ادامه داد ةتوان معادلاین است كه می
 

 های اقتصاد روستاییگردشگری و ظرفیتحلیل واریانس وجود رابطه خطی بین ت .91جدول 

  9911، های تحقیقمأخذ: یافته 
 معناداری F میانگین مربعات آزادی ۀدرج مجموع مربعات هامؤلفه

 222/2 179/7 199/2 1 217/9 اثر رگرسیونی

   217/2 919 70/90 باقیمانده

    917 71/91 كل

 

اثرا  گردشگری سلامت در هر ی  از متغیرهیای وابسیته تحقییق بررسیی در این قسمت 

باشید و متغییر های اقتصاد روستایی میمتغیر وابسته در این قسمت ارتقای ظرفیت. شده است

، گیذاریسیرمایه، درآمید، های اقتصاد روستایی )اشتغالهای ارتقای ظرفیتمستقل نیز شاخص

همین جهت و همچنین قضیاو  در میورد سیهم و به. باشدتنوع بخشی و خدما ( می، تولید

زیرا . ( سپرده شدBeta) بتانقش هری  از این متغیر مستقل در تبیین متغیر وابسته را به مقادیر 

بوده و امکان مقایسه و تعیین سیهم نسیبی هیر یی  از متغیرهیا را « استاندارد شده»این مقادیر 
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گردشیگری سیلامت  توسعة، ت آمده در این تحقیقدسهبا توجه به ضریب بتا ب. سازدفراهم می

و شاخص اشتغال بیا  918/2گذاری با مقدار بتای در شاخص سرمایه شهرمشگیندر شهرستان 

 -298/2و خیدما  بیا  -901/2های تولیید بیا بیشترین تأثیر و در شاخص 998/2مقدار بتای 

 .  (99ها داشته است )جدول تاثیر كمتری نسبت بقیه شاخص
 

 های اقتصاد روستاییگردشگری سلامت در ارتقای ظرفیت توسعۀاثرات . 99جدول

 9911، های تحقیقیافته مأخذ:
سطح 

 معناداری
T 

 ضریب غیر استاندارد ب استانداردضر
 متغیرها

BETA خطای استاندار B 

 عرض از مبدا 071/9 111/2  711/0 222/2

 اشتغال 211/2 298/2 998/2 711/9 271/2

 درآمد 202/2 291/2 298/2 112/2 111/2

 سرمایه 101/2 299/2 918/2 929/1 222/2

 تولید -019/2 272/2 -901/2 -911/1 222/2

 خدما  -292/2 291/2 -298/2 077/2 780/2

 تنوع اقتصادی 290/2 211/2 297/2 119/2 109/2

 های اقتصادی(** متغیر وابسته )ارتقای ظرفیت
 

گردشگری سیلامت )پزشیکی( و  توسعةاثرا  مستقیم و غیرمستقیم در ادامه جهت بررسی 

های اقتصادی روستاهای های معدنی در ارتقای ظرفیتها( و دشمه)مجتمع هااستفاده از آبگرم

برای انجام تحلییل مسییر ابتیدا بیین متغییر وابسیته . مسیر استفاده شدپیرامون از آزمون تحلیل

گردشگری رگرسییون گرفتیه شید و در  توسعةای مستقل )ارتقای ظرفیت اقتصادی( و متغیره

عنیوان متغییر اند بهرا داشته (BETA)ها كه بیشترین ضریب بتا بقیه مراحل هر ی  از شاخص

میزان و نوع تاثیر )مسیتقیم و  9در شکل . وابسته و سایر عوامل متغیر مستقل فرض شده است

 .  ان داده شده استهای مستقل و وابسته نشغیرمستقیم( هری  از متغیر
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 های اقتصادی روستاهاگردشگری سلامت در ارتقای ظرفیت توسعۀتحلیل مسیر اثرات  .3شکل

 

مسیر نشان داد كه اثیر مسیتقیم شیاخص تولیید بیر ارتقیای های حاصل از مدل تحلیلیافته

 ثیرأهای اقتصادی كمتر از ابعاد دیگر بوده و شیاخص تنیوع اقتصیادی نییز بیشیترین تیظرفیت

ثیر داشیته و أها تیشاخص تنوع اقتصادی بر همه شاخص، افزون بر این. مستقیم را داشته است

در . ثر بوده استؤهای اقتصادی مطور غیرمستقیم بر ارتقای ظرفیتها بهشاخص ةاز طریق هم

 .  ارائه شده است 90ثیر كلی هر ی  از ابعاد در جدول أت، همین راستا
 

های گردشگری سلامت در ارتقای ظرفیت توسعۀمستقیم و غیر مستقیم  سنجش میزان اثرات .92جدول 

 اقتصادی

 9911، های تحقیقمأخذ: یافته
ماثر مستقی متغیرها ماثر غیرمستقی   اولویت بندی اثر کلی 

2290/2 998/2 اشتغال  991/2  0 

2227/2 298/2 درآمد  2987/2  9 

-277/2 918/2 سرمایه  079/2  9 

-2910/2 -901/2 تولید  991/2-  1 

2901/2 -298/2 خدما   2211/2-  1 

297/2 - 297/2 تنوع اقتصادی  1 
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هیا و گردشگری سلامت )استفاده از آبگرم توسعةاثرا  مستقیم و غیرمستقیم ، به طور كلی

دسیت آمید بیا اسیتفاده از آزمیون تحلییل مسییر بیه شهرمشگینهای معدنی( شهرستان دشمه

 ۀگردشگری سیلامت در محیدود توسعةكلی  بیشترین اثر، ان دادنتایج حاصله نش. (99)جدول 

( و 079/2گذاری در روستاهای دارای جاذبه بیا مییزان )مورد مطالعه مربوط به شاخص سرمایه

بر اساس نظر جامعه آماری بوده و كمتیرین اثیر كلیی  991/2شاخص اشتغال با میزان اثر كلی 

طیور كلیی بیا به. باشد( می-991/2یی با میزان )ا  روستادمربوط به شاخص افزایش تولی، نیز

هیای های آبگیرم و دشیمهمجتمع توسعة، توان گفت كهتوجه به نتایج آزمون تحلیل مسیر می

های مختلف بومی و غیربیومی در موجب جاری شدن سرمایه شهرمشگینمعدنی در شهرستان 

خصو  در مشیاغل های شغلی بهها شده است و این امر زمینه را برای افزایش زمینهاین مکان

گردشگری  ةخدماتی و در نتیجه افزایش درآمدهای پایدار روستاییان در روستاهای دارای جاذب

هیای همچنین حضور گردشگران در این محدوده موجب بهبود زیرساخت. فراهم ساخته است

شیغلی هیای هیای مختلیف و ایجیاد زمینیهروسیتاییان در زمینیهافیزایش تولییدا  ، روستایی

بیه . ( شده اسیت0222) الیسغیركشاورزی و به طور كلی تنوع اقتصاد روستایی بر اساس نظر 

، درآمیدی بیرای روسیتاییان ةعبار  بهتر تقویت این نوع از گردشگری منجر به ایجیاد درخی

با . توانمندسازی زنان روستایی و توسعه و بهبود زندگی روستایی شده است، افزایش مشاركت

هیای مجتمیع گذاری از میردان و زنیان روسیتایی بیرای نگهیداری و میدیریتیهافزایش سرما

درمانی استفاده شده كه این فرصت مناسبی بیرای اسیتفاده از نیروهیای بیالقوه روسیتایی و آب

درون اصیلاحی ورزشیهای ، درمیانی ماساژ، فروش ملزوما  شنا ای از جملهایجاد مشاغل تازه

های سینتی و به این نوع از گردشگری منجر به احداث اقامتتوجه بیشتر . شده است ...آب و 

ای مانند طبخ نان محلی و یا تهییه لبنییا  در حضیور گردشیگران های خلاقانهروستایی با ایده

انیواع  ةارائیهیا در كنیار منیوی دائمیی خیود بیا شاپها و كافیاز طرفی رستوران. شده است

هیای خیود در راسیتای اند قابلییتتوانسته یانهای طبیعی و محصولا  خانگی روستاینوشدم

 .  شکوفایی اقتصاد روستایی را جلوه سازند
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 گیرینتیجه. 6

عنوان یکی گیرد و بهدر بر می سلامت را ارتقایبرای   رگونه مسافره، گردشگری سلامت

 نمچنییه. نمایدو پویایی اقتصاد كشور كم  می روستایی پایدار توسعةبه ، از ابعاد گردشگری

گردشگری سلامت ی  استراتیی ملی در راستای افزایش درآمد كشور و نیز بازوی امنیت ملی 

باشید و در ایین رشد مورد توجه مییصنعتی جذاب و رو به عنوانامروزه گردشگری به. است

نیوعی از ، اسیت گردشگری سلامت نییز كیه بیا روح و جسیم گردشیگران در ارتبیاط، حوزه

فیرد انجیام  ذهنی و بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی، حفظ منظورگردشگری است كه به

فردی و اجتماعی ایین نیوع گردشیگری جایگیاه  ۀروزمر هایافزایش فشار شود با توجه بهمی

هیدف از تحقییق حاضیر ، راسیتادر همیین. ای در انواع دیگر گردشگری پیدا كرده اسیتوییه

های اقتصادی فضاهای روسیتایی در تبررسی نقش و تأثیر گردشگری سلامت در ارتقای ظرفی

 میییانگین، نتییایج حاصییل از تحقیییق نشییان داد ؛ بنییابراینبییوده اسییت شییهرمشگینشهرسییتان 

در سیطح  09/7زیرسیاختی و خیدماتی بیا آمیاره ، 99/91های نیروی انسانی با آمیاره شاخص

، روسیتایی های اقتصیادهای ارتقای ظرفیتهمچنین در میان شاخص. نسبتاً مطلوب قرار دارند

و شیاخص  11. 91ها و روستاهای پیرامون با مقدار تیی گذاری در محل جاذبهشاخص سرمایه

هیای در وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص 11. 7بخشی اقتصاد روستایی با آماره تی تنوع

. ترین سطح قیرار دارددر پایین 20. 9اند و شاخص درآمد با مقدار تی مورد بررسی قرار گرفته

، درآمید، هیای اقتصیادی )اشیتغالگردشیگری سیلامت و ظرفییت توسیعةبین ، هالاو بر اینع

استان اردبیل در سطح  شهرمشگینخدما ( در شهرستان ، تنوع اقتصادی، تولید، گذاریسرمایه

هیا هیر كیدام از ایین شیاخص توسیعةدنانچیه . داری وجیود داردادرصد آلفا رابطه معن 21/2

طیور كلیی اقتصیاد روسیتایی را در دی را فراهم خواهد آورد و بهشاخص بع توسعةموجبا  

 . دهدپایدار قرار می توسعةوضعیت مطلوب و رو به پایداری و 

هیای گردشیگری سیلامت در ابعیاد ارتقیای میدل بیرازش رگرسییونی شیاخص، همچنین

ان نشان های اقتصادی روستاییان در محدوده مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان و كارشناسظرفیت

ثیر مثبیت در ارتقیای أدرصید تی 11/2 گردشگری سلامت در این منطقیه حیدود توسعةداد كه 

داشیته  ...تولید و ، خدما ، بخشیتنوع، درآمد، های اقتصادی روستاها در ابعاد اشتغالظرفیت
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ها گردشگری سلامت )استفاده از آبگرم توسعةاست و نتایج درباره اثرا  مستقیم و غیرمستقیم 

گردشیگری  توسعةكلی  بیشترین اثر، نشان داد شهرمشگینهای معدنی( در شهرستان دشمه و

گذاری در روسیتاهای دارای جاذبیه مورد مطالعه مربوط به شاخص سرمایه ۀسلامت در محدود

، بیوده و كمتیرین اثیر كلیی نییز 991/2( و شاخص اشتغال با میزان اثیر كلیی 079/2با میزان )

طور كلیی بنابراین به ؛باشد( می-991/2یش تولیدا  روستایی با میزان )مربوط به شاخص افزا

مجتمییع  99، دشیمه طبیعییی آبگییرم 92بیییش از  شییهرمشگیندر شهرسیتان ، تییوان گفییتمیی

هیای معیدنی در شهرسیتان های آبگیرم و دشیمهوجود دارد كه وجود این مجتمع درمانیآب

ها شده است و این امیر می در این مکانهای مختلف بومی و غیربوموجب جاری شدن سرمایه

خصیو  در مشیاغل خیدماتی و در نتیجیه افیزایش ههای شغلی بزمینه را برای افزایش زمینه

. گردشیگری فیراهم سیاخته اسیت ةدرآمدهای پاییدار روسیتاییان در روسیتاهای دارای جاذبی

افیزایش ، هیای روسیتاییهمچنین حضور گردشگران در این محدوده موجب بهبود زیرساخت

طور كلیی های شغلی غیركشاورزی و بههای مختلف و ایجاد زمینهتولیدا  روستاییان در زمینه

گردشگری سلامت در ایین شهرسیتان  توسعةها علاوه بر این. تنوع اقتصاد روستایی شده است

، كرده و افزایش اشتغال كاركنان بخیش سیلامتزایی برای قشر تحصیلاشتغالافزایش ، موجب

تحرك اقتصاد روستا و استخدام نییروی ، محصولیشدن از اقتصاد ت   جاقتصادی و خارتنوع 

تبیدیل شیدن بیه ، هیاگذاری داخلی و خارجی در محل جاذبیهافزایش سرمایه، جوان روستایی

 توسعة، های مختلف كشاورزیافزایش تولیدا  روستایی در زمینه، قطب گردشگری در منطقه

ز این تحقیق با نتایج بنابراین نتایج حاصل ا. شده است ...تی و خدما  و افزایش مشاغل خدما

ناصرپور و همکیاران ، (9911نیاد و دریاباری )حسینی، (9919شیری و همکاران )تحقیقا  گل

نیلاشیی و  ؛(0291) 9اسیتین و اشیل، كنیت، برنستین ؛(9918صفرآبادی و احمدپور ) ؛(9917)

هیای و غییره در زمینیه (0298) و همکیاران سیتا (؛ ریدرا0291میگیون )، (0291همکاران )

همچنیین در راسیتای بهبیود وضیعیت اقتصیاد روسیتاهای . مختلف در یی  راسیتا قیرار دارد

و بهبود وضعیت گردشیگری سیلامت پیشینهاداتی بیه شیرح زییر ارائیه  شهرمشگینشهرستان 

دی روسیتاییان در كنیار محصولا  تولی ةمنظور عرضبه ،ها و بازارها( ایجاد بازارده9گردد: می

                                                           
1. Bernstein, Kenett, Epstein &Eshel 
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، مراكز اقامتی، هااندازی هتل آپارتمان( راه0، مركز گردشگری سلامت با رویکرد تنوع اقتصادی

هیای در روسیتاهای پیرامیون جاذبیه ...هیای فیروش لیوازم شینا و مغیازه، پذیرایی و تفریحی

قتصیاد مشاغل خیدماتی و پوییایی ا توسعةجهت  شهرمشگینگردشگری سلامت در شهرستان 

كسب و كارهای كود  با رویکرد صنایع دستی در  توسعة( 9، گذارروستایی و جذب سرمایه

 .  های اقتصاد روستاییها و ارتقای ظرفیتروستاهای پیرامون جاذبه

 نامهکتاب

بنیدی اولوییت(. 9918) .قیادری، ا . ا.، وبیا ، ر .،درویشی سه تلانی، ف .،فضلی،   .،ك، پلوئی .9

سیازی بیا رویکیرد میدل 9191توسعة صینعت گردشیگری سیلامت اییران در افیق  عوامل مؤثر بر

  .9-01(، 9)8، فصلنامة گردشگری و توسعه. تفسیری-ساختاری

ای (. بررسی نقش گردشگری در توسعة پایدار منطقه9911) . ج.دیاباری، س و . ر.،نیاد، سحسینی .0

 (،9)7، ای(رییزی منطقیهغرافیا )برنامهفصلنامة ج)نمونة موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل(. 

19-11 . 

(. نقش گردشگری سلامت در توسعة پایدار شهری با تاكید بر 9911) .ادهم، ن .، وم الحسینی، ادخا .9

 .9-91، 9، فضایی-های مکانیپیوهش اقتصادی )مورد: آبگرم محلا (.-اعیهای اجتمشاخص
 همیایش اولیین .اییران در سیلامت شیگریگرد وضیعیت بیر تحلیلیی(. 9911) . ا.سدستغیب،  .1

، اییران. بازییابی از همیدانخیرداد،  02، پیاك زیسیتمحیط و گردشیگری، جغرافییا المللییبین
https://civilica.com/8170/ 

 پاییداری بیر خیرد اعتبارا  اثرا  (. تحلیل9911). احمدآبادی، ح و ع.آستانه، دربانم.، رضوانی،  .1

لیة مجنیشیابور(.  شهرسیتان در امیید كارآفرینی صندوق اعتبارا  مطالعاتی: وردم)روستایی  اقتصاد

 . 021-099 (،9)99ی، اجغرافیا و توسعة ناحیه

آوری كسب و كارهای گردشگری (. تحلیل تاب9911. )جعفری، ف و .،محمودی، ح .،صادقلو، ط .1

قتصیاد فضیا و توسیعة فصیلنامة ا. (نفوذ گردشگاهی شهر مشیهد )مورد: حوزۀدر نواحی روستایی 
 . 9-00 گردشگری روستایی(، نامة، )وییهروستایی

بیر  بیا تأكیید هیای پیرامیون شیهرهارییزی تفرجگیاهبرنامه(. 9918) .احمدپور، ع .، وصفرآبادی، ا .7

 (،99)1، یش جغرافییایی فضیامجلة آما. (آبگرم تودلویه ةدشم: موردی ةمطالع) گردشگری سلامت

019-007 . 
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 روستایی توسعة در مذهبی گردشگری نقش (. بررسی9910) .اصدقی، ز و .،لائی، مو .،فراهانی، ح .8

 (،91)7، اندیشة جغرافییایی(. مراغه شهرستان دکان وستای: رموردی )مطالعةگردشگران  دیدگاه از

11-97.  

 بیا آن رابطیة و اقتصیادی (. پاییداری9981) ، م.خراسیانیم.، و ، وشینن ضیاء.، قدیری معصوم، م .1

كبیودر آهنیگ(.  شهرسیتان كیوهین دهسیتان روستاهای موردی مطالعةفضایی )-مکانی هایوییگی

  .9-01 (،0)99، فصلنامة روستا و توسعه
اقتصاد  پایداریِ در هافعالیت به بخشیتنوع نقش(. 9911) .منافی آذر، ر و .،ولائی، م .،زاده، حكریم .92

 آمیایش مجلیة میانیدوآب(. هرسیتانمییانی، ش آبیادمرحمیت دهسیتان میوردی: روستایی )مطالعة

 . 909-911 (،02)1، فضا جغرافیایی

(. تبییین درخیة الگیوی 9919) .پورطیاهری، م و.، الدین افتخیاری، عركن .،شیری اصفهانی، زگل .99

 مجلیةگیرم(. هیای آبتوسعة گردشگری سلامت در مناطق روستایی اییران )بیا تأكیید بیر دشیمه

 . 99-90 (،99)9، ریزی و توسعة گردشگریبرنامه

های گردشگری سلامت از منظیر بیمیاران (. بررسی و تحلیل دالش9911) .توانگر، م و ملکی، س.، .90

 .  919-911 (،0)0، شهریمجلة جغرافیا و توسعة فضای خارجی. 

(. تحلیل عوامل میؤثر بیر توسیعة گردشیگری سیلامت در 9918) .محمدی، س و .،منودهری، س .99

 .  11-992 (،92)9، فصلنامة علوم و فنون مرزی(. ان كردستانمطالعه موردی: است)مناطق مرزی 

(. بررسی تأثیر عوامیل غیردرمیانی بیر توسیعة 9917) ر.سپهوند،  و س. ن.،موسوی،  .،ناصرپور، م .91

 .  911-090 (،9)7، فصلنامة گردشگری و توسعهامت. گردشگری سل

  ةدشیگری سیلامت در توسیعمشیی گر(. جایگاه خط9911) .پور، حاصلی.، و دگین، م .،واعظی، ر .91

، (1)1 ،ت(مدیریت دولتی )دانش میدیریاقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی. 

111-119. 

كارهیای روسیتایی در شهرسیتان وآوری كسیب(. تحلیل تیاب9911. )ایمانی، ب ح.، وورمزیاری،  .91

 .989-022 (،9)92، نشریة توسعة كارآفرینیان. ملک
بیا اسیتفاده از : تبیین مدل جذب گردشیگر سیلامت(. 9911) .میرزائیان خمسه، پ و ا.،. هرندی، ع .97

 . 87-18 (،9)1، مجلة گردشگری شهری. نیاد كلاسی  راهبرد تئوری داده
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