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 چکیده:

 ،، هیجانناراحتی مانند ییهاامیپو  قرارگرفته مهم برای ارتقاء سالمت افراد مورداستفاده یعنوان عاملبه تواندیفضای معماری مهدف:  

تندرستتی و  یهات کته در آن شتاخ است یمکتان ستالمتتندرستتی و در پژوهش حاضر مرکز کند. خود ارائه  کاربرانو... را به  خوشحالی

تندرستی  ءارتقا زاتیها و تجهبا تمام انواع شاخ  ی. در ایران چنین مکانردیپذیسالمت انجام م یسالمت در جهت توسعه صنعت گردشگر

هاستت آن نیترعیشتا یروحی کته عتدم تندرستتو  یروان یهایروزافزون ناراحت افزایشکمبود آن به دلیل  اماسالمت هنوز ساخته نشده و 

 یستالمت کته از طریتو توستعه صتنعت گردشتگرتندرستی و  ءارتقا یهابه معرفی شاخ  نامهانی. در این پاخوردیزیاد به چشم م طوربه

و  یستالمتتندرستی و انسان با  ونددهندهیپ کهسالمت تندرستی و نقش مرکز به  ین خصوصشده است. در اپرداخته صورت گرفته،سالمت 

عنوان مرکتز استت. هتدا از پتژوهش در ایتن زمینته طراحتی فضتایی بته قرارگرفته موردتوجهاست،  ماریکردن آن در فضاهای معواردنیز 

، ستتندین ماریافراد ب مرکزمخاطبان اصلی این  به وجود آورد.را در کنار ارتقاء سالمت برای افراد  یسالمت است تا حسی از شادابتندرستی و 

 .کنندیمتجمع فضاها  اینو آرامششان در  نشاطی، م برای بازگرداندن شادو گردشگران ه یمردم عاد
بختش  سهدر  یابیمکان صورتبهو کمی  یدارشناسینوع پدی از فیصورت کپژوهش به نیدر ا ویروش تحقشناسی پژوهش: روش

)بررستی و مطالعته کتت ،  استتی استناد و یابر مطالعتات کتابخانته نیمب ،ینظر یمبان گردآوری: ردیگیانجام م یو طراحی، تحلیلی نظر

 یهاستایتاینترنتت و  شتبکه کتامویوتری، ،عنوان پتژوهشبا  مربوط یهانامهانیپاهمچنین داخلی و  و خارجیعلمی  یهااستفاده از مقاله

 یهاان مترتب  بتا رشتتهنفتر از متخصصت 24 .شتودیها منظرات نخبگان، اقدام به مصاحبه با آن ییمنظور شناسابه پژوهش نیمعتبر(. در ا

 یابیمتخص  در پاسخ به سؤاالت پرسشنامه مکان 12بر هدا انتخاب،  یمبتن یو معمار ایبهداشت، جغراف ،یبدنتیو سالمت، ترب یتندرست

ا نخبگان تا مصاحبه ب. است افتهیساختار مهیابزار پژوهش مصاحبه ن ،کیفی درروش. شوندیمشوندگان انتخاب عنوان مصاحبهبه زینفر ن 12و 

سته  یشتده طتانجام یهاحاصل از مصتاحبه یهاداده. گردندیم یبردارادداشتیها مصاحبه. برسد یتا به اشباع نظر ردیگیصورت م یزمان

ستو  صتوت( و )بتا استتفاده از ضب  بهاستخراج کتدها از مصتاح یبرا .شوندیم( ی)انتخاب ینشیو گز ی(، محورهیباز )اول یمرحله کدگذار

 یابیتمکانکمتی،  درروشدر کارگاه استفاده خواهد شد.  (10 نسخه) MAX QDAافزار عوامل مؤثر از نرم ییو شناسا ینشیگز یارکدگذ

 .ردیپذیصورت م Arc GISو  Expert Choice یافزارهاو در صورت امکان توس  نرم Google Earthتوس  برنامه 
ی و الزامتات عوامل مرتب  با گردشتگر، هایکاربرسه مضمون سطوح و ا، همصاحبه لیحاصل از تحل جیبر اساس نتا ها:یافته

)ورزشی، درمانی، تربیت و هنر، سالمت و تمرکز، اقامتی، آموزشتی، اداری( بترای مجموعته  یکاربرطراحی مشخ  گردید. هفت 

مؤلفه است  11شامل  یدشگرعوامل مرتب  با گر. باشندیمی مختلفی هابخشنیز دارای  هایکاربرمشخ  گردید که هر یک از 

 22شتامل  یالزامات طراحت و سالمت است. یتندرست یدر عوامل مرتب  با گردشگر تیمناس  جزو موارد پراهم یو بخش اقامت

مرکتز  جتادیا یمکتان بترا نیبهتتر نیهمچنت استت. یروادهیتپ یرهایمقوله، توجه به مست نیبحث در ا نیترمؤلفه است که مهم

 مشخ  شد. لیدر شهر اردب GIS کیو تکن AHPپژوهش با روش  نیو سالمت در ا یتندرست

الزامات در جهت سالمت فکری و جسمی و ... افراد و طراحی هوشمندانه در جهت ارتقاء  تیبه رعا ژهیتوجه و گیری:نتیجه

 یمتؤثر بتر طراحتعوامتل  ییبتتا شناستا تیو درنها مودهو سالمت کمک ن یبه موفقیت بیشتر مرکز تندرست توانیفضا م تیفیک

 خواهد شد. یو سالمت اقدام به طراح یمرکز تندرست یمعمار

 و سالمت. یسالمت، مرکز تندرست یگردشگر ،یسالمت، گردشگر ی،تندرست های کلیدی:واژه
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 ئلهمسبیان  -1-1

 است (Health) . سالمت معادل کلمه انگلیسینامندیم سَالمَترا جسمی و اجتماعی انسان  ی،کامل روان رفاه تأمین

علم  یهادغدغه نیتریاز جد یکیهمواره  یماریسالمت و ب .باشدمی (Public Health) ترجمه کلمه بهداشت عمومی و

نجر به طرز م یولوژیزیو ف یپزشک ،یروانشناس یهادر رشته یپژوهش یدستاوردها ر،یاخ یهابوده و هست. در سال

 -یروان - یستیز یدر چارچوب الگو یماریاساس سالمت و ب نیشده است. بر ا یماربی و ی سالمتدرباره یدیفکر جد

  ی)مثل خصا یستیاز عوامل ز یبیمحصول ترک یماریالگو، سالمت و ب نی. در اردیگیموردتوجه قرار م یاجتماع

 ،یرواب  خانوادگ ،یفرهنگ راتی)مثل تأث یاجتماع  یو شرااسترس، باورها(  ،ی)مثل سبک زندگ ی(، روانیکیژنت

 ،یو مشکالت، اقتصاد یماریعدم ب ،1جهانی بهداشت طبو تعریف سازمان .شودی( در نظر گرفته میاجتماع تیحما

را بدن  یجسم یهاتیقابل (.Stevens & et al, 2008) ندیگویمسالمتی هر فرد را  یسالمت جسمان یو روان یاجتماع

. کلمات و عبارات باشد تندرستی که دارای شودیمگفته ای ساِلم به فرد یا پدیده ای. تندرست ندیگویم مت جسمیسال

ی بیماری هاحلراهکردن  تا پایان زندگی، جهت پیدا هاانسانه که چگون دهدیمنشان  هازماندر بسیاری از  شدهنوشته

جهت عالج بیماری، تمام اموال خود را  هاوقت. بعضی کردندیمیا دستیابی به بهترین درمان ممکن خود، مسافرت 

تجوی سفر به خارج از کشور در جس(. Prem, 2011) شدندیمهم از خانواده و میهن خود دور  هاوقتهزینه و بعضی 

یی هازهیباانگی پیشین هاسدهدر  هاانسان دهدیمافزایش سالمت و رفاه پدیده جدید نیست. بررسی تاریخ سفر نشان 

 است. کردهیمو همچنین زیارت و انجام امور مذهبی مسافرت  یاسیس فیانجام وظایی، ماجراجو، تجارت، آموزشمانند 

 مانند مختلف گردشگری انواع روزروزبه تا شده دشگری باعثگر مقصدهای به عالقه و یالمللنیبرشد  افزایش

 .گردد ایجاد سالمت گردشگری و روستایی مذهبی، ی،ورزش آموزشی، و فرهنگیگردشگری شهری، 

آشنایی با ط  پزشکی و انتقال دانش پزشکی مناطو دنیا با یکدیگر  به دلیل سالمت یبه وجود آمدن گردشگر

 (.1389و دیگران، میسر گردیده است )صدر ممتاز

 .ردیپذیمصورت  شخ  )روانی( ذهنی و جسمی سالمت مجدد ، حفظ و دریافتبهبود به دلیل سالمت، گردشگری

 را و و سالمتپزشکی  یهامراقبت، تفریح، فراغت و آسایش بر عالوه که است مسافرتی سالمت گردشگری قتیدر حق

 (.2جهانی گردشگری )سازمان دربردارد نیز

 تیاز اهم (.1390)نوری و دیگران،  شودیم باعث ارزآوری معمولی گردشگر یک معادل سه سالمت هر گردشگر

قانونی است  یک الزام عنوانبه اندازچشم سند و ی توسعههابرنامه در معین اهداا به دست یافتن ،گردشگری سالمت

(Delgoshaei & et al, 2012.) 

ی شگردجهت توسعه گرا در نقشی بسز تواندیمست که ا ییهاهاز حوزمانی یکی دریسم رتوو سالمت ی شگردگر

. عوامل متعددی منجر به گسترش گردشگری سالمت شده است شودیمشامل ده را گسترر بسیا یاو دامنهیفا نماید ا

                                                                                                                                                                        
1 World Health Organization(WHO) 
2 World Tourism Organization(WTO) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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 دسترس بودنزمان انتظار همراه با در  ،توان به هزینه باالی زندگی در کشورهای صنعتیکه از آن جمله می

 گردشگر یک(. 1386، خدمات و کاال بازار یبررس دفترود )نماشاره  ،توسعههای ارزان در کشورهای درحالنجایگزی

به  را اشیجسمو  یروح سالمت تواندیم خود زندگی محل از مسافرت مقصد با یاستفاده از خدمات درمان یبرا سالمت

 .آورد دست

 .هست 3یپزشک گردشگریو  2یماندر گردشگری، 1یتندرست گردشگری شامل سالمت گردشگری

در  اندامتناس  مسئلهی اخیر، توجه به هاسالاشکال گردشگری است. در  نیتریمیقدگردشگری تندرستی از 

عامل اصلی انگیزش گردشگران، میل و شوق آگاهانه فعال، کس  تناس  و  عنوانبهگردشگری شدت یافته است و 

 (.Smith & et al, 2006)تندرستی بیشتر و بهتر است 

برای درمان  نمک( که معموالًو  معدنی، لجن یهاآب ،استفاده از منابع درمانی طبیعی )آبگرم برای کردن مسافرت

. گوردن اسمیت نامندیمی درمان یگردشگررا پزشکی  یهامراقبتزیر نظر یا گذران دوران نقاهت و  هایماریب بعضی از

 یهاکمتر از روش ینهیفعالیت بیمارانی که سعی دارند با صرا هز»: کندیگردشگری درمانی را چنین تعریف م

 (.Everett, 2007« )باشدیدرمانی بهتر استفاده نمایند که در اغل  مواقع با مسافرت و تماشای مناظر همراه م

و  : سفر باهدا مداوای اختالالت خاص بدنی یا آرمیدگیکندیتعریف م نیچننیگردشگری درمانی را ا 4ههاراش

رادیواکتیویته،  یهامعدنی یا گرم، دریاچه نمک، گل، شن یهادرمانی طبیعی نظیر چشمه یهاتفریح در مکان

ها ماه تواندیهفته( که بسته به نوع بیماری م 2-4زمانی )متوس   یگیاهی، خورشید اقلیم و غیره در دوره یهاحمام

حدی تحت نظارت کامل باشد و اگر وضعیت بیمار اجازه دهد صورت کامل یا تا به طول انجامد. ممکن است بیمار به

ازلحاظ تأثیرات  یطورکلفرهنگی بوردازد. گردشگری درمانی به یهاتیخاص گردشگری یا فعال یهابه ورزش تواندیم

را  یالمللنیدرصد گردشگری ب 10تا  5اقتصادی و پزشکی، نوع جذابی از گردشگری است و گردشگری درمانی حدود 

ساحلی را در جذب گردشگران  یهاخورشید، دریا و ماسه 5کونل(.  ,2002Harahsheh) دهدیخود اختصاص م به

 (.Connell, 2006) داندیدرمانی بسیار مفید م
که در  کندیعنوان یک فرهنگ عمومی محبوبی تعریف مگردشگری پزشکی را به ،نویسندگان معاصر همچون کونل

نظیر هند، تایلند، مالزی و غیره برای استفاده از خدمات درمانی،  یه مقاصد دوردستافراد به مدت طوالنی ب»آن 

که  عنوان هر نوعی از سفر( گردشگری پزشکی را به2006جهانی ) ی. یک تحلیلکنندیسفر م« دندانوزشکی و جراحی

. داندیاست، م شدهجادیجراحی فراهم یا ا یهایک شخصی از مبدأ به مقصدی که در آن خدمات پزشکی یا درمان

زمان به انواع بسیار تفریحی گردشگری است گردشگری پزشکی دنباله مراقبت درمانی در سطح وسیع آن و توجه هم

(Caballero & et al,2007و بسیار تخصص )گردشگری پزشکی دامنه جامعی از خدمات درمانی شامل جراحی  تری

. شاید دهدیترمیم مفاصل پا، معاینه و جراحی قلبی را پوشش م عمومی ارتوپدی، اورولوژی، زایمان، چشم درمانی،

فواید  ٔ  نهیعنوان زیرمجموعه گردشگری سالمت بهتر درک شود؛ اگرچه عناصر مشترکی درزمگردشگری پزشکی به

گردشگری تناس  یا تندرستی ایجاد سالمت در  یهاها وجود دارد. برای نمونه، نیت بعضی شکلبین آن یشناختروان

نیز سروکار « روح»با « بدن»نیز عالوه بر  انجامدیمداخالتی که به بهبود زیبایی م کهیاست، درحال« روح»و « ذهن»

 .دارند

ی سالمت در هاشاخ  آن در که ی صحیح این مرکز و طراحی مرکز سالمتابیمکانتا با این پژوهش بر آن است 

 افراد برای ارتقا سالمت کنار را در نشاط و شادابی از ، حسیردیپذیم جهت توسعه صنعت گردشگری سالمت انجام

                                                                                                                                                                        
1 Wellness Tourism 
2 Curative Tourism 
3 Medical Tourism 
4 Harahsheh 
5 Connell 
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و سالمت هنوز ساخته نشده اما  یارتقاء تندرست زاتیها و تجهبا تمام انواع شاخ  یدر ایران چنین مکاننماید.  فراهم

زیاد به طور هاست بهآن نیترعیشا یو روحی که عدم تندرست یروان یهایهرروزه ناراحت شیکمبود آن به دلیل افزا

 .خوردیچشم م

 
 پژوهش: یهاسؤال -1-2

سالمت مؤثر  یسالمت با توجه به توسعه صنعت گردشگرتندرستی و مرکز  یمعمار یدر طراح ییچه فاکتورها -1

 است؟

 نمود؟ یسالمت را طراحتندرستی و مرکز  شدهییشناسا یبا توجه به فاکتورها توانیچگونه م -2

 سالمت کجاست؟و  یرکز تندرستم جادیا یمکان برا نیبهتر -3

 
 پژوهش: یهاهیفرض -1-3

با توجه به توسعه صنعت  تواندیمدر طراحی معماری مرکز تندرستی و سالمت  شدهییشناسافاکتورهای  -1

 .باشدیمگردشگری سالمت مؤثر 

 مرکز تندرستی و سالمت را طراحی نمود. شدهییشناسابا توجه به فاکتورهای  توانیم -2

مناس   شدهمطرحی پارامترها ازنظربرای مرکز تندرستی و سالمت شهر اردبیل  شدهگرفتهی در نظر هاانمک -3

 .باشندیم

 
 اهداف پژوهش: -1-4

ی مؤثر در طراحی معماری مرکز تندرستی و سالمت با توجه به توسعه صنعت گردشگری فاکتورهاشناسایی  -1

 سالمت

 شهر اردبیلسالمت در  مرکز تندرستی واث مکان برای احد نیترشناسایی مناس  -2

 توس  نخبگان شدهییشناساطراحی مرکز تندرستی و سالمت با توجه به عوامل  -4

 
 پژوهش: تیضرورت و اهم -1-5

و با توجه به  نشده است یشده باشد طراحمقوله اختصاص داده نیبه ا یطور خاصکه به ییتاکنون فضا رانیدر ا

پژوهش در تالش است در صورت امکان با  نیمنظور ا نی، بدباشدیم یاز مناطو مستعد گردشگر ل،یمنطقه اردب کهنیا

آن سالمت  یطراح تیو سالمت و درنها یمرکز تندرست یعوامل مؤثر در طراح ییمرکز و شناسا نیا حیصح یابیمکان

مهم در جهت  نیو ا خشدسالمت را توسعه بب یارتقاء دهد و صنعت گردشگر یو روان یشهروندان را ازنظر جسم

 .ردیموردتوجه قرار گ تواندیاشتغال و... م جادیدرآمد، ا شیافزا

 
 پژوهش: ینهیشیپ -1-6

و نتیجه  داندیم اثرگذاررطوبت را در سالمت انسان  و دما، تابش ،باد :چهارعنصرخود ( در پژوهش 1372) علیجانی

( با 1383نوروزی و همکاران )نتیجه پژوهش  دارند.بیشتر ش نقدما در آسایش انسان، و صر رطوبت ااست که عن گرفته

 حسط کلکه برای توسعه گردشگری  نشان داد عنوان: ارزیابی توان محیطی برای توسعه توریسم در دهستان چغاخور

ی را گردشگر یهاانیتوریسم، جر یزیردر برنامه GIS(، در کاربرد 1384) . فرج زادهباشدیتوان باالیی م دارایمنطقه 

فضایی و مسیریابی بهینه  یابی، مکانیزیردر برنامه GIS یاطالعات جغرافیایی، کاربردها یهاستمیاز معرفی س پ 

 نموده: صنعت گردشگری بررسی یزیردر کتاب برنامهرا ( ویژگی صنعت گردشگری 1387) است. حیدری شرح داده
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 یزیربرنامهو  داد که توریسم به ارزیابینشان  یت توریسم،مدیر پژوهش خود با عنوان(، در 1985) 1فیمارنتایج است. 

خود ، محیطی مناطو-بر منابع زیست  عالوه بر اثرگذاریهوا و (، اقلیم 1997) 2پری به عقیده. است مندمحیطی نیاز

 .ن استدر کیفیت گردشگری یک منطقه و تجربه گردشگرامؤثر ؛ که هستندیک منبع گردشگری 

گردشگری بر  تأثیربا بررسی « انسانی یاثر گردشگری بر توسعه» (، در مقاله1392)ان همکارو  یمیصم یجعفر

تابلویی جزو اولین  یهااز مدل داده یریگانسانی و با بهره یبر شاخ  توسعه مؤثر عواملانسانی، از طریو  یتوسعه

 .باشدیدر این زمینه م داخلیو ها در سطح خارجی پژوهش

 یهاچشمه یخواص درمان یبندبر رتبه دی)با تأک رانیسالمت در ا یگردشگر» (، در مقاله1391) گرانیو د یدیرش

 یبندبا رتبهاست.  را تحلیل نموده لیآب گرم استان اردب یهامورد از چشمه 14 تیوضع« (لیمنتخ  استان اردب

 جیدر کشور، نتا عیشا یهایماریمنطبو بر ب یبر اساس خواص درمان لیمنتخ  استان اردب یهاچشمه یخواص درمان

درمان  ی، براتشانیفیک برحس  لیاستان اردب یآب گرم و معدن یهااز چشمه بعضیکه  دهدیمنشان  آمدهدستبه

 .باشندیمسودمند  هایماریببعضی از 

گردشگری سالمت در مناطو روستایی  یالگوی توسعه یتبیین چرخه»(، در مقاله 1393) گرانیو د یریش گل

 یالگوی توسعه در آغازتر، حیات بال یاز چرخه یریگبهرهنشان دادند « آبگرم( یهابر چشمه دین )با تأکایرا

 یهاشاخ  تی. درنهاگردیدتبیین  تاکتشاا، درگیری، توسعه و تثبی شامل گردشگری سالمت در چهار مرحله

آبگرم طراحی و میزان  یهااستقرار محوطهامکانات فیزیکی، خدمات درمانی، تسهیالت عمومی، نیروی انسانی و محل 

 گردید. ها با کمک کارشناسان سالمت هر منطقه ارزیابیاهمیت آن

بر اصول  دیسالمت برگردشگرپذیری شهری با تأک یتبارشناسی گردشگر»(، در مقاله 1394) گرانیو د انیجالل

گری سالمت، به انواع گردشگری آب و بعد از اشاره به مفهوم گردشگری شهری و گردش« یدرمانطراحی مراکز آب

شده و ضواب  و اصول طراحی این فضاها بررسی گردیده و در پایان نیز راهکارهایی در اشاره یدرماندرواقع مراکز آب

 شده است.مورداشاره قرار داده یدرمانراستای بس  و گسترش گردشگری سالمت در شهرها خاصه گردشگری آب

مراکز ارائه خدمات رقابتی باهدا کاهش ازدحام ترافیک شهری مطالعه  یابیمکان»(، در مقاله 1389) یمراد

را بررسی نموده ت جدید اخدم یجهت احداث مراکز ارائه ییهامکان« مراکز سالمت در شهر اصفهان یابیموردی: مکان

شده و ها فراهمت به آنسریع متقاضیان دریافت خدماو دسترسی آسان  هک شوندیانتخاب م طوریها . این مکاناست

مراکز با  یابی، مدلی برای مکاندر این رابطه به حداقل برسد.از سفرها در سطح شهرها  منتجمعضالت ترافیکی 

شده است. در حل این مدل ارائه برایموازی  یدیتبر یسازهیو سو  یک الگوریتم شب شدهیمحدودیت ظرفیت، طراح

مراکز سالمت در شهر اصفهان استفاده گردیده و کارایی آن  یهاین مکانپایان، الگوریتم پیشنهادی برای تعی

 است. شدهیبررس

 کردهاشاره« زیسالمت مطالعه موردی: شهر تبر یهاشهرک یابیالزامات و نحوه مکان» نامهانی(، در پا1394لطافت )

 شهرک سالمت یبه پروژه عمل انتویم یشهرک سالمت صورت نگرفته ول یابیدر رابطه با مکان یاکه مطالعه است

 ی نیزازنظر دسترس. باشدیمی درمانو بخش  هتل ،مرکز مطالعات شاملشهرک سالمت  فضاهایاشاره کرد.  اصفهان

 رسدیشهرک به نظر م نیا یابی. در مکاناست قرارگرفتهشهر  یاصل اتوبانفرودگاه و در کنار  یکیشهرک در نزد نیا

 شده است. تیرعا غیرهسبز و  یفضا ،نیزم متیانداز، قچشم ،ی راحتدسترس معیارهای

 کردیشهر مشهد با رو یو بهداشت یخدمات درمان یتوانمند یبررس»در مقاله  ،(1395همکاران )ی و ریام

ها پراکنش هتل نیب یانطباق نیچنو هم یدرمان یها به خدمات بهداشتهتل یدسترس دادندنشان « سالمت یگردشگر

                                                                                                                                                                        
1 Murphy 
2 Perry 
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که محالت شهر مشهد  دهدیمطالعه نشان م نیدر شهر مشهد وجود ندارد. ا یخدمات عموم عیتوز و هامارستانیو ب

محالت امام  حالنیبرخوردارند، باا ینامناسب تیاز وضع یو خدمات عموم یدرمان یبه خدمات بهداشت یازنظر برخوردار

موضوع باعث  نیکه ا ید. به صورتهستن یو خدمات عموم مارستانیب نیشتریب یدارا هیاحمدآباد و فاطم ،ینیخم

سالمت در شهر مشهد  یگردشگر یهااز ضعف یکیخود  نیشده است و ا یدرمان یبه خدمات بهداشت یتفاوت دسترس

 است.

« ی(زندگ یبرا دهیا کی ،یسالمت یبرا دهیا ک)یدر تهران  یمرکز سالمت»نامه انی(، در پا1389جناب ) نیز یعباس

 نیچننیو با ا پذیرفتهخود  یاز زندگ یعنوان بخشآن را به کهیطوردر تعامل با مردم، به یمکان جادیهدا انشان داد 

 وتوجه  ی،رانیا یمنطبو بافرهنگ معمار یهابه طرح یابیدست یشود. برا یجار یفرهنگ سالمت در زندگ یرشیپذ

 وابستگیفضا و ح   تیفیک ارتقاء که یمکان جادیباشد. ا یاساس اریبس تواندیم یفرهنگ بوم یهاتیاز مز یریگبهره

به  دنیبا آماده ساختن فضا، رس تی. درنهارا به همراه داشته باشددارد  انیجر یکه در درون کالبد معمار یبه آن، اتفاق

 .گرددیسالمت جامعه مبه منجر است،« یسالمت فرد» که ییهدا نها

دهکده ، «شفابخش یهاباغ کردیبا رو شیک رهیجز یطراحی دهکده درمان» نامهانی(، در پا1391) یلیباو یمشهد

اندازها و از چشم یریگمنطقه و بهره عتیبا طب ویدر تلف ،یو اقامت یدرمان یاز فضاها یبیبا ترک شیک رهیجز یدرمان

که با  ی استکردیمجموعه رو یچالش طراح نیتر؛ مهمرا تعریف نموده استشفابخش  یهاباغ کردیبا رو رهیساحل جز

 شیک رهیجز یدهکده درمان یاصول در طراح نیاز ا یمندو بهره یرانیا یهاشفابخش در باغ یهااصول باغ نییتب

با  یدرمان یدر فضاها یعیطبو مصنوع   یمح ویو تلف یطیحم یبر طراح دیبا تأک که شودیمفرض لحاظ شده است. 

 داد. رتقاءارا  مارانیبهبود ب توانیم یرانیباغ ا یاستفاده از اصول معمار

« در تهران یتمندیرضا کردیسالمندان با رو ستیمرکز سالمت و ز یطراح» نامهانی(، در پا1395) یقیحق وشیپر

گردد که بر اساس  یطراح طوری یسکونت یتمندیرضا کردیسالمندان با استفاده از رو یزندگ  یمحعنوان نمود که 

 .کندپاسخ ممکن را ارائه  نیبهتر یرانیاخاص سالمندان  یهایژگیو و نیز یجهان یاستانداردها

 یمعمار کردیمشهد با رو یدانشگاه علوم پزشک یمرکز سالمت یطراح»نامه انی(، در پا1395) انیال مصلحص

ح    یبه ترترا  عوامل نیا نیب یبندتیاولو را استخراج کرده و مارانیمؤثر در کاهش استرس ب عوامل« درمانگر

 یمراکز درمان یمعمارانه در طراح ییراهکارهاسو  . کردمثبت مشخ   یپرتحواس جادیو ا  یکنترل نسبت به مح

 یهادهیپروژه، ا تیسا لیدر جهان و تحل موردی مشابه یهانمونه یاز بررس بعد نیهمچن نموده انیبعاملی هر  یبرا

ح   جادیمثبت، ا یرتپحواس شیافزا ی،اجتماع تیح  حما شیافزا یدر راستا یاز چهار عامل اصل منتج یطراح

ارتباط درون  ،یدرمان یها. باغصورت پذیرفتدر کاربران،  یمنیاو  تیباال بردن ح  امن نیزو   یکنترل نسبت به مح

 یتحقو اهداا اصل یهر بخش و... راستا تیمبلمان مناس  با فعال یدر فضاها، طراح یعیگسترش نور طب رون،یو ب

 طراحی شدند.

 
 و روش پژوهش:ها( مواد )داده -1-7

 -کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفیی، همچنین دارشناسیپدکیفی و از نوع  صورتبهروش تحقیو در این پژوهش 

 گیرد.و در سه بخش نظری، تحلیلی و طراحی انجام می هست تحلیلی

 هایگاهدید بررسی و با موضوع در ایران و جهان مرتب  ادبیات بر مروری با پژوهش ابتدا این نظری چارچوب

ی مراکز سالمت در جهت توسعه صنعت گردشگری ریگشکلگردشگری سالمت و ابعاد آن در  در مورد گوناگون

شده مطرح معیارهای بین منطقی تا ارتباط ردیگیمصورت  های موجود مطالعهنمونه روی بر گیرد ومی سالمت شکل

و مصاحبه با نخبگان  شودیم هاآناقدام به مصاحبه با شناسایی نظرات نخبگان،  منظوربهدر مرحله بعدی  شود، ایجاد

ی گزینشی و کدگذار تیدرنها. برای استخراج کدها از مصاحبه و افتیدستتا به اشباع نظری  ردیگیمتا زمانی صورت 
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 استفاده خواهد شد. MAX QDA افزارنرمشناسایی عوامل مؤثر از 

معیارهای  آغاز است. در شدهیآورمنطقه موردمطالعه جمع یهاو نقشه یااز روش کتابخانه ازیموردن یهاداده

میزان  ArcGis افزاردر نرم Bufferو سو  با استفاده از روش  ییشناسا ،سالمتو  یتندرستمرکز برای ایجاد  ازیموردن

زن دهی به وانجام از  و پ  جادشدهیجداگانه ا یهاهیپراکندگی و مطلوبیت دسترسی و پراکنش این معیارها در ال

 مرکز تندرستی وها و شناسایی نقاط مناس  برای ایجاد تلفیو نقشه، AHP هرکدام از این معیارها بر اساس مدل

شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی معماری مرکز سالمت  بتا درنهایت .است صورت گرفته شهر اردبیلسالمت در سطح 

 اقدام به طراحی خواهد شد.

 
 پژوهش مراحلنمودار  -1-1 شکل



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 مقدمه -2-1

 .شودیمپرداخته  موردپژوهشدر این فصل به مبانی نظری موضوع 

 یاستت. کستان را درگیر نمتوده شمندانیذهن اند، انسان صورت از زندگی نیترمهم عنوانسالمت به اولیه،از دوران 

 گذشته یهاسفر کردن از زمان فرض کرده است. «بدن یهاعملکرد انیم یهماهنگ»عنوان سالمت را به، افالطون رینظ

استت.  قرارگرفتتهشادابی روح انستان موردتوجته و بعد سالمتی جسم  ،هابوده و همیشه در این مسافرت بشرموردتوجه 

، مجتربپایین درمان، داشتتن پزشتکان متخصت  و  یهانهیحضور رقبا در منطقه، هزی مانند کشور ایران باوجود موانع

فرهنتگ بتا و  شیگو شباهت داشتنعربی و همسایه کشورهای  مجاورت با از منابع طبیعی و یمندبهرهو یم مناس  اقل

تندرستتی و مرکتز  از ایتن کشورهاستت.گردشتگر ستالمت جتذب  ٔ  نهیدرزم مزایاییدارای  مجاورکشورهای  بعضی از

ستالمت انجتام  ینعت گردشتگرستالمت در جهتت توستعه صتتندرستی و  یهاسالمت فضایی است که در آن شاخ 

و سالمت هنتوز ستاخته نشتده امتا  یارتقاء تندرست زاتیها و تجهبا تمام انواع شاخ  یدر ایران چنین مکان .ردیپذیم

است بته میتزان  یها عدم تندرستآن نیترعیقرن که شا یروحی و روان یهایماریروزافزون ب شیکمبود آن به دلیل افزا

سالمت که از طریتو  ء تندرستی وارتقا عواملطور وسیع به معرفی به پژوهشبنابراین در این . خوردیزیادی به چشم م

 شده است.پرداخته شودیسالمت انجام م یتوسعه صنعت گردشگر

 
 سالمت فیتعر -2-2

( Health) یستی. سالمت معادل کلمه انگلنامندیمالمت سرا انسان  یو اجتماع یو روان یرفاه کامل جسم نیتأم    

جستم و یتا روح  یعال یتوضع، آکسفوردلغت ( است. در فرهنگ Public Healthترجمه کلمه ) یاست و بهداشت عموم

وجتود  یعنتی نوسیجتالاز دیدگاه  . سالمتگویند سالمت ،شودیم جاممؤثر ان یاگونهموقع و بهکه اعمال بدن به یحالت

 .دباشیم یگرم ی وسرد ی،خشک ،از عناصر رطوبت ینینسبت مع

در  یپژوهشت یدستتاوردها ،اخیتراًبتوده و هستت.  یمتاریستالمت و ب ،علتم یهادغدغته نیتریاز جد یکیهمواره 

. در ایتن استت شتده یمتاریسالمت و ب یدرباره یدیمنجر به طرز فکر جد یولوژیزیو ف یپزشک ،یروانشناس یهارشته

ستالمت و  الگتو نیت. اردیگیموردتوجه قرار م یماعاجت -یروان - یستیز یدر چارچوب الگو یماریسالمت و ب خصوص

  یاستترس، باورهتا( و شترا ،ی)مثتل ستبک زنتدگ ی(، روانتیکیژنت  ی)مثل خصا یستیاز عوامل ز یبیترکرا  یماریب

 1یهدا سازمان بهداشت جهتان نیتر. مهمداندی( میاجتماع تیحما ،یرواب  خانوادگ ،یفرهنگ راتی)مثل تأث یاجتماع

(WHO) در ستطح جهتان هستت. ستازمان  یبهداشتت عمتوم تیوضع ، بهبودسازمان ملل است یهاآژان از  یککه ی

دو  دربردارندهکه  داندیجسمی و اجتماعی م ،حالت کامل روانی و نیزبهداشت جهانی، سالمتی را نبود بیماری یا ضعف 

بتدن  یجستم یهتاتیابلشامل همه ق یجسم ی(. سالمتStevens & et al, 2008عنصر سالمت روانی و جسمی است )

                                                                                                                                                                        
1 World Health Organization(WHO) 
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کتردن  دایتپ بترای یزنتدگ انیتها تا پاکه چگونه انسان دهدیشده نشان مها عبارات نوشتهاز زمان یاری. در بسباشدیم

 یمتاریب رفتعتمام اموال خود را جهت  گاهی. کردندیم سفردرمان ممکن خود،  نیبه بهتر یافتن دست ای یماریب عالج

 (.Prem, 2011) شدندیانواده خود دور مها هم از خوقت یو بعض نهیهز

 
 بررسی وضعیت سالمت در اردبیل -2-2-1

 مبرا باشد. یو نقص ی سالم است که از هر ع یانسان

است. او به  یحس ایو  یذهن ،یجسم یهاییمبتالبه نارسا تش،یعلل معلول ایاست که فارغ از علت  یفرد معلول کس

 .شودیمحسوب م انیدارد جزء مددجو رحشکه در اعضا و جوا یبیو آس یخاطر کاست

هتزار  52تتا  50درصد است کته  4.15حدود  لیدر استان اردب تیگفت: نرخ معلول لیاستان اردب یستیبهز رکلیمد

وی استت.  یذهنت یهتاتیمعلول نیو همچن یو حرکت یجسم یهاتیشامل معلول هاتیمعلول نی. اشودینفر را شامل م

تا در جامعه بتوانند بته شتکل ستهل و  میافراد جامعه فراهم کن ریبا سا یمعلوالن و قبل یا برار یفرصت برابر دیباافزود 

جامعه بهتره بترد  شرفتیمعلوالن ابعاد مختلف توسعه و پ تیاز ظرف دیبا کنند. دایپ یشده دسترسآسان به خدمات ارائه

یتل استتان اردب یستتیبهزستازمان  .(http://ardabil.isna.ir) میفراهم کنت یخوبها را بهجانبه آنمشارکت همه نهیو زم

نفتر  1400و  یو حرکتت یجستم یتتمعلولنفتر دارای  4000اعالم کرده است، بر اساس آمار مراجعین به مراکز حدوداً 

متراجعین بته مراکتز بهزیستتی دارای  %25بینتایی دارنتد. همچنتین  -نفر معلولیتت شتنوایی 2000ی و ذهن یتمعلول

شده و یا در حتال مایت معلوالن به حضور در اجتماع در کنار تمام خدماتی که برای این قشر انجامح افسردگی هستند.

برابتر  یهانف  و باور توانمندی به همت ذهنی و جسمی جامعه بترای ایجتاد فرصتتانجام است و القای ح  اعتمادبه

 .طلبدیرا م یسازعمل و فرهنگ الزم دارد که مشارکت در ییهارساختیبستگی دارد. زندگی عادی معلوالن ز

 
 ی سالمتینشانهحمام  -2-2-2

مهتم  هتایماریب بعضتی ازدرمتان  نیزمت و الس بهبود برایحمام محلی است که حضور در آن  رانیا یدر ط  سنت

(. 1393)هاشتمی و همکتاران،  کنندیمذکر  هایماریب بهبودپیشگیری و  ی برایها رامکان. اطبای گذشته حمامباشدیم

در ی نوردرمتان ،یدرمان رنگ ،یرماند فضا ،شده هاهیتوص نیکه منجر به ا یکردیو رو شهیو اند یط  سنت یهاهیاز توص

مشتاهده  رانیتا یستنتی هتاحمامی وارهتاید یمختلتف رو یهایرسازیتصو. اقتباس کرد توانیرا م یمیقد یهاحمام

 هتاحمام نیتدر ای و رنتگ درمتان یدرمتان ریتصتو وهیشت دیتاز فوا طور ناخودآگتاهبه، هاحمامحاضر در  افراد، گردندیم

 به تصویر کشیده شده استت.ها حمام ینیینقوش تزدر مردم  یزندگ .(1396رحیمی مهر و همکاران،شدند )ی ممندبهره

منتدان هنر لهیوسبه کردهی مدنظر داشته و سع زیرا ن یجسمو  یروح متالس حمام دربند کس  درآمد نبوده بلکه یبان

به نقل  مهر یمینقش داشته باشد )رح زیها نآن یروحو  یروان جاناتیه و انیکه در آرامش مشتر بهره ببرد یناتییاز تز

کتاهش را  یعصتب یکته دردهتا یطتیمح عنوانبتهرا  ستنتی یهاحمام ه.ق( 13قرن ناصرالحکما ). (1396از مخلصی،

 پوستت بتدن بتا  یترتنیابته دانتدیم محتی  ختارجبدن با  یهاعص  یواسطهرا  پوستزیرا که  کند؛یم ادی دهدیم

 (.1390ناصرالحکما،کند )یمش پیدا ومال، نرم شده و اعصاب آرامو مشت یمالروغن

 
 یتندرست فیتعر -2-3 

 کیت یستوبهفعتال  نتدیفرآ کیت تندرستتی. خودتان استت آگاهانهرشد  بودن و  یعیسالم و ب به معنیتندرستی 

 و رشد است. رییتغ یای، روند پونبودن باشد ماریببه معنای از آنکه  شیب تندرستیست. سالم ا یزندگ

 تنداشتن مشتکال و همچنیننواق  دیگر در بدن  ، بیماری فقدان  تندرستی ،جهانیسازمان بهداشت  بنا بر تعریف

باشتد، داشتته  تندرستی ای کهیا پدیده شخ  .است جامعه اجتماعی و سالمت جسمانی برای هر فرد ی،روانی، اقتصاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C


 

 

 ها ودولت یهدا اجتماع نیترگرفت که مهم میبهداشت تصم ی، کنگره جهان1977در سال  .نامندیتندرست یا سالِم م

از سالمت که بتواننتد  یهمه مردم جهان به سطح دنیرس یعنی «2000همه تا سال  یبرا یتندرست» را یسازمان جهان

 (.1394 ،یحسنکند )معرفی بارور داشته باشند  یو اقتصاد یاجتماع یزندگ کی

 
 یابعاد سالمت -2-4

لف سالمتی و یا بیماری بتر یکتدیگر که ابعاد مخت داندیم ییک مسئله چندبعد را سازمان جهانی بهداشت سالمتی

 است: شدهاشاره سالمت یهامؤلفهدر زیر به قرار دارند.  هم ریاثر کرده و تحت تأث

 

 
 (سازمان بهداشت جهانی: منبعسالمت ) هفت مؤلفه -1-2 شکل

 
 یسالمت جسم -2-4-1

همچنتین رژیتم غتذایی  (.1383 همکاران،و  ی. )حاتمباشدیبدن م یاز عملکرد درست اعضا یناش یسالمت جسم

. ستالمت جستمانی بترای رفتاه عمتومی دهتدیمسالم، وزن سالم، سالمت دندان، بهداشت شخصی و خواب را پوشتش 

 (.http://www.bridgewater.nhs.ukاست )حیاتی 

 
 روانیسالمت  -2-4-2

ختود را  یهاییتوانافرد،  در آناز حالتی از سالمتی که  عبارت است ی سالمتجهان سالمت روانی از دیدگاه سازمان

و  یریگمیتصتمو قتادر بته  باشتدیم، بترای جامعته مثمتتر ثمتر کنتدیم، با فشارهای طبیعی زندگی مقابله شناسدیم

 World Healthت )استمبنا، ستالمت روانتی مبنتای رفاه و سالمتی برای افراد و جامعته  نیار بمشارکت جمعی است. 

Organization,2004). 

 
 یسالمت اجتماع -2-4-3

جنبته  شتخ ،با محور قترار دادن و  بودهمفهوم سالمت اجتماعی موردتوجه  ،سالمت یجسمو  یدر کنار ابعاد روان

ا رمفهوم سالمت اجتمتاعی  خود در پژوهش 1972. برای اولین بار بلوک و برسلو در سال گرددیمبررسی اجتماعی آن 

تتابعی از آن  توانتدیم و همچنتینبخشی از ارکان وضع سالمت  ،آنان سالمت اجتماعی مطابو با دریافت. بررسی کردند

 .(1389باشد )حاتمی، 

 
 یعاطف سالمت -2-4-4

 ،نمتودها را انتختاب ابراز آن برای مناس  ایوهیش نیز و کرد انیب یراحتبهرا کنترل و آن را  جاناتیه چنانچه بتوان

http://www.bridgewater.nhs.uk/
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 معنتی. بلکته بته ستتیهتا نکتردن آن یمخفت یبته معنتا جانتاتی. کنتترل هشتودیم فیتعر یعنوان سالمت عاطفبه

 هاست.و زمان ابراز آن وهیها و شنکردن آن ایدرست در مورد ابراز کردن  یریگمیتصم

 
 یسالمت معنو -2-4-5

 فیتتعر معنتویعنوان ستالمت بته یزندگ یراداشتن معنا و هدا ب زیو ن گریکدیها با باور به ارتباط و اتصال انسان

 گریکتدیها با ها، تعامل آنانسان ینهیدرزم یمتفاوت یها و باورهاها، ممکن است نگرش. اگرچه به تعداد انسانگرددیم

 ستهیدر مقا ،یزنتدگ یبترا ییمعنا افتنیتنوع، باور داشتن و  نیاز ا تقلوجود داشته باشد، اما مس یو معنا و هدا زندگ

 نیتا عتتاًی. طبدیتنمایم تیتو تقو جادیرا ا یبسازند، سالمت معنو ای ابندیب ییمعنا یزندگ یاند براکه نتوانسته یاکسانب

 یهاهیتو تمام ال بوده ترریو فراگ ترویو انتقال باشد. بلکه عم انیبکه در قال  درس قابل ستین یزیجن  از سالمت، چ

 باشتدیم معنتا نیتا یختود، در جستتجو اتیتح یلحظتهدر لحظه یهتر انستان ینوعو بته ردیگیفرد را در برم یزندگ

(https://motamem.org.) 

 
 یسالمت شغل -2-4-6

کته  یباکستان نکه معنا داشته باشد، کتارکرد یکند، انجام کار جادیرا ا ینسبتاً خوب یشغل تیکه رضا یداشتن شغل

ازجملته  ،متوردنظر ختود را داشتت یکه بتتوان ستبک زنتدگ یدر حد یو منافع مال رندیو بوذ نندیار ببسهم تو را در ک

 .شودیم فیتعر یسالمت شغل یهامؤلفه

 
 یزندگ طیسالمت مح -2-4-7

 تتوانیم یزندگ  یعنوان سالمت محبه، رااثرگذار باشد سالمت  عواملاز  یککه روی یما   یدر محموجود  زیهر چ

 ی، فضتاماستت  یمزاحم کته در محت یو صدا زیبودن نو نییپا ،خوردن غذا ،نوشیدن آب ز،یتم یهواتنف  . کرد بیان

سالمت ربت  دارد، و به بوده  یکه در مح یزیو خالصه هر چ  ینور مح ،هست اریدر اخت یکار وزندگ یکه برا یکیزیف

 (.https://motamem.orgاست ) یبررسقابل نجایدر ا

 
 یگردشگر فیتعر -2-5

باشتد )نجتار یمو صنایع بتازار  هاحوزهبا بسیاری از  یکیرابطه نزدی است که دارای ارشتهانیمی ادهیپدگردشگری 

ی مطلتوبی را بترای هافرصتتخصوصتیت آن،  به خاطر(. گردشگری فعالیتی اقتصادی است که 1398و همکاران،  زاده

 (.Yu, 2012کند )یمی کشورها فراهم افتگیتوسعهبه دور سطح  المللنیبرصه تجارت وارد شدن به ع

 
 ست؟یگردشگر ک -2-6

 را گردشگر شناخت: ریافراد ز ،یریمخصوص آمارگ تهیکم 1925سال  در    

 یو درمان یمقاصد پزشک ای یشخص لیدال با و یحیتفر مسافرت -1

 گرید یبه کشورها ...و  یمسابقات ورزش ،ی، مراسم مذهبهاشگاهینماها، منظور شرکت در کنفران بهمسافرت  -2

 یو امور بازرگان یابیمنظور بازاربه مسافرت -3

 (.1395، یساعت )انور 24راه تا  ریدر مس یدر بندراقامت گزینی  یبا کشت مسافرت -4

 فیتدر رم تعر یوورت و جهانگردترانس یالمللنیکنفران  ب شنهادیو بر اساس پ 1963از طرا سازمان ملل در سال 

 :داده است ارائه یگردشگررا از  ریز

، ی، ورزشتیانجتام امتور درمتان ،یدنیتاز نقاط د نمودن دیبازدهمچنین  الت،یو گذراندن تعط حیتفر قصدبه مسافرت

https://motamem.org/
https://motamem.org/


 

 

 24 حتداقل متدت اقامتت او از بته شترطی کتهاز کشور ختود،  ریغ یها، به کشورهادر کنفران  نمودن شرکت ،یارتیز

 .نامندیم موقت دکنندهیبازد ایگردشگر  رانبوده و کس  شغل هم مدنظر باشد  شتریساعت کمتر و از سه ماه ب

 :نموده استرا ارائه  ریز فیتعار 1یجهانگرد یجهان سازمان

 را سوری کند. ش کیحداقل  ،یخصوص ایو  یعموم محل اقامت کیدر  فردی که(: 2دارکنندهیگردشگر )د-

 یی برود اما در آنجا اقامت نکند و برگردد.جابه روزهکفردی که ی :3روزهکیگردشگر  -

ستوری در آنجتا  یمتاه متتوال 12خود سفر کند، کمتتر از  یمعمول  یاز مح ریغ یکه به مکان : فردی4دارکنندهید -

 .در مکان بازدیدش نیست کردنکار یپول درازا افتیدرسفر،  نیاز ا یهدا اصل کند. البته

 (.1395 ،ی)انور کندینقطه مسافرت م نیچند نیکه ب یفرد :5رمساف -

 ،ی)انتور باشدیم در مورد گردشگر یاصل یژگیمسافرت سه و یهازهیانگو  اهداا ،زمان مسافرتمدتی، فاصله مکان

1395.) 

 
 یگردشگر خدمات(محصوالت ) -2-7

 منطقه ختاص کیاز  دیبازد به سمتا را هتا آن گردشگران بهی اا مؤسسهی یتوس  کشور یگردشگر محصولارائه 

و  یحیتفر یهاتی، تورها، فعالو خدمات کاالها ،ونقلحملسروی   به توانیم یمحصوالت گردشگر ازجمله .سوق دهد

سستات ؤم ،ییخطوط هتوا ی،مسافرت یهاآژان  ،یهتلدار مانند یعیصنا شامل ی. گردشگراشاره کرد یخیتار یهامکان

تجربته  گر،یکتدی در کنار ای ارائه نموده وگردشگران  یبرا منفرد یمحصول ،هابخش نیاز ا یکهر . است رهیو غ یحیتفر

محصتول مجتزا  کیصورت ها را بهمؤلفه یهی. گردشگر ممکن است کلدهدیمگردشگران ارائه  یبرا ی جدیدیگردشگر

از  کیتهتر  نسبت به تهیته نهادکی  توس ای خریداری نموده و ی(آژان  گردشگر کی)مثالً  کنندهنیتأم کطریو یاز 

 (.Park & et al, 2016) اقدام نماید یمحصول گردشگر یهامؤلفه

 "یگردشتگر محصتول"رفع گردد،  یو یازهایتا ن گرددیماهدا گردشگر به  یبسته کل کیصورت که به ییهامؤلفه

 و شتامل شدهگردشگر  یلهیوسبهو مصرا   یجذب، ترغ باعث تواندیم یمحصول گردشگر در حقیقت. شودیمعنوان 

از  یمحصتول گردشتگربته  در بسیاری از موارد. شودیها م، سازمانهاتیخدمات، شخص ،هامکان ،هادهیا ،یکیزیاقالم ف

 یکته گردشتگر در طتول دوره گردشتگر شتودیمیی را شامل هاتیمز هیکه کل شودیمنگریسته  یمسئول کل کی نگاه

کته گردشتگر  مواردی استاز همه  یامجموعه ی(. محصول گردشگرBenur & et al, 2015) به آن دست یابد تواندیم

 ,Heung & et al.)استمنطقه  یو محل یمحصوالت بومو شامل  گرددیمها بهره از آن ای کردهمسافرت تجربه  نیدر ح

در با آن  یگردشگر نیهر آنچه گردشگر در حو  سفرگردشگر در طول  کی اتیتجرب شامل یگردشگر محصول (.2013

گردشتگران  ،ینظر مشتترتجربه است. ازنقطته کی ،زیچاز همه شیب ی. محصول گردشگرشودیم شاملارتباط است را 

 (.Konu, 2015) کنندیانتخاب م ،ها داشته باشدآن یرا برا ایمزا نیشتریب که دارای یامجموعه

 ت،یمرکت  از جتذاب یبتیترک ومقصد  یهایرگرممکان مسافرت، اقامت، س یاندازهاچشمشامل  یمحصول گردشگر

 (.Benur & et al, 2015) ی داردابیبازار در خاص خود را یژگیاجزاء، و نیهرکدام از ابوده و ونقل امکانات و حمل

 
 در جهان یگردشگر بررسی پیشینه -2-8

ستفر  مطلتوب یوهتواآب بتامردم برای به دست آوردن غذا و دوری از خطر به مناطقی  ،تاریخ ماقبل یهاتمدن در

                                                                                                                                                                        
1 W.T.O 
2 Visitor 
3 Same day visitor 
4 Tourist 
5 Traveler 
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 یهتای. بتا گستترش اموراتورگردیتدفوق اضتافه  دالیلبه  نیز ، انگیزه تجارت و تبادل کاالیبعد یها؛ در دورهکردندیم

افتت یهتا و یتا دردوردستت، جهتت جنگ اماکنآن اعزام نمایندگان حکام به  نتیجهرسمی دولتی که  یهاسفرباستان، 

ها باهدا تجارت و تفریح انجتام سفرسلطنتی در مصر،  یها. در دوره حکومت خانوادهشد مالیات و خراج بود، نیز شروع

که مردمی تجارت پیشه بودند، از طریو دریتا و زمتین  هایقیها پیش از میالد مسیح، فن(. قرن1395، انوری) دیگردیم

ها و این شجاعت و استقبال آن کردندیفروش محصوالت خود و خرید اجناس و محصوالت دیگران سفر م برای عرضه و

ها بتا یکتدیگر همتوار ستاخت. بعتد از مختلف و آشنا ساختن آن یهافرهنگ نشر تمدن و گسترش از خطر، راه را برای

 .(1385ها، بازرگانان رومی به مسافرت در محدوده قلمرو وسیع اموراتوری روم روی آوردند )کاظمی، آن

انی جامعه شد. این طبقه تتوان یه مبقط تغییر مشاغل و گسترش ماعی موج تغییرات اجت ،تیصنعانقالب در زمان 

انقالب صنعتی همچنتین موجت  پدیتد آمتدن  (.1395انوری، بیشتری یافت تا بیشتر به تفریح و مسافرت اقدام نماید )

ر یثتتأدشتگری ت گرعنصتبتر  مهم دیگری کته اتفاق. کردندیشد که با نیروی بخار کار م ییهای، قطار و کشتهانیماش

درآمدها، افتزایش  یافتن ابداع کردند. افزایش هاییکاینوین بانکی ازجمله چک مسافرتی بود که آمر یهایورفناگذاشت 

ونقل ستریع و ارزان، شترایطی را بته وجتود آوردنتد کته باعتث رشتد در بختش حمل یهااوقات فراغت و توسعه شبکه

 (.1385گردشگری شد )کاظمی، 
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و  یعتیطب -ی تتاریخیهاجاذبته، فرهنگتی ،جغرافیتایی، سیاستی ی ایران شامل وضعیتگردشگردر دو عامل اصلی 

 .(1385)کاظمی،  است ینوازو مهمانسفر ایرانیان به  فرهنگی و عالقه یهایژگیوهمچنین 

کته  خیتتارماقبتل وآمد در میان اقوام رفت که این استنشانگر از مناطو باستانی فالت ایران  بعضیدر  مکشوفهآثار 

، رایج بوده است. با غلبه اسکندر و جانشینان او بر قلمترو هخامنشتیان، ارتبتاط متداومی بتین اندستهیزیدر این فالت م

ر دوران ونقل، نظم بیشتتری پیتدا کردنتد. دها و وسایل حمل. در دوره اشکانیان، جادهگردیدیونان و مشرق زمین ایجاد 

ساله جانشینان هالکو، اقتدامات  صدکیدر دوران حکومت  .ها همانند دوران اشکانیان بودحکومت ساسانیان بر ایران راه

 تتوانیعباس اول تا انقراض سلسله صفوی را مکشور به عمل آمد. از زمان سلطنت شاه یهااساسی در تأمین امنیت راه

ایران به شمار آورد. در اوایل قرن سیزده قمتری ایتران بته ستب  موقعیتت  دوره توسعه سیاحت گری در نیتردرخشان

فتحعلی شاه بیشتر سفرها با مقاصد سیاستی و حکومت در دوره  .جغرافیایی خاص خود، موردتوجه خارجیان قرار گرفت

ستفرها  نیترنتهیپرهزو  نیتری، طتوالننیتر. در این زمان سفر از اروپا به ایران هنوز یکی از مشتکلشدیتجاری انجام م

شده بود که از شرق بته غترب و از شتمال کیلومتر راه شوسه در ایران ساخته 2600قرن بیستم میالدی،  ابتدایدر  .بود

ه تبدیل شدند و در پی آن تعداد سشو یهاکاروان به جاده یهابه جنوب ادامه داشت. با آغاز قرن چهاردهم شمسی، راه

شمسی، نخستتین  1332آهن سراسر ایران آغازشده و در سال احداث راه 1309. در سال دشزیادی اتومبیل وارد ایران 

 (.1385)الوانی،  به پرواز درآمدهواپیما در آسمان تهران 

در  1315در ستال « امتور جهتانگردی»بته نتام  یاصنعت گردشگری در ایران با تشکیل اداره شیپ قرنمیاز ن شیب

جای خود را به شورای عالی جهانگردی داد. پ  از پیتروزی انقتالب  1320ه در سال وزارت کشور شکل گرفت. این ادار

این کاهش شتدید پت  از  یبه کشور، آفت شدیدی پیدا کرد و علل عمده یالمللنیاسالمی ورود جهانگردان در سطح ب

 .(1387خاچکی،  )لطفی حاکم و عوارض وابسته به آن دانست یهاانقالب را باید دگرگونی ارزش

 
 یعوامل مؤثر بر گردشگر -2-10

 صد.قم یهایژگیگردشگران، مردم منطقه و و اند از:عبارت ند کهسه عامل اصلی در توسعه گردشگری مؤثر



 

 

ی، اجتمتاعی؛ المللتنیایتدئولوژیک، سیاستی و ب، عوامتل اقتصتادیشتامل  ،1ترایت  ازنظر یعوامل مؤثر بر گردشگر

و تکنولتوژی  آمتوزش ی،ستابقه تتاریخ، میتراث فرهنگتی، یاتوستعهو  منیتیا یهارساختیز، ییعطبفرهنگی و دینی، 

 .باشدیم
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با توجته  ی شده است. همچنیناشکال گردشگر کیتفک ا، سب زمان، مکان، انگیزه و هدمانند  مهم عواملی امروزه

تفکیتک  هتا را از یکتدیگرو آن اشاره نمتودندمدت مدت و گردشگری بلگردشگری کوتاه به توانیزمان اقامت مبه مدت

 دو نوع از گردشگری را که شامل گردشگری زمستانی )از آبتان تتا فتروردین( و گردشتگری تواندیکرد. فصل سال نیز م

. اقامتت کنتدیمارائته معینتی را  گردشگر نیز شتکل نماید. محل اقامت تعریفاز اردیبهشت تا مهرماه( است، ) تابستانی

ونقل زمینتی، هتوایی و وسایل حمل صورت گیرد. یااجاره یهااست در هتل، کموینگ، ویالی شخصی و یا خانهممکن 

خاصتی از گردشتگری بنتام گردشتگری  کته شتکل رنتدیگیمقرار  مورداستفاده ها معموالًمسافرت انجام برای یا دریایی

 (.1386)رضوانی،  آورندیزمینی را به وجود م یی وهوا یی،ایدر

و همچنین تنتوع در بختش گردشتگری  یمتنوع بشر یهاتیواع مختلفی از گردشگر و گردشگری با توجه به فعالان

 ی نمود:بندمیتقس زیر صورتبهراه  هاآن توانیم کهوجود دارند 

 2گردشگری فرهنگی -1-11-2

ی مختلتف ماننتد هتااز مکان دیدارفرهنگ اقوام مختلف و و  فرهنگی و تاریخی و آشنایی باسنت یهااز مکان بازدید

توجته فرهنگتی گری از گردشهدا . ندیآیم حسابازجمله محورهای اساسی این نوع گردشگری به و... شگاهینما ،موزه

 (.1395 ،ی)انور استفرهنگی  یهاتیجذاب به

 3گردشگری تجاری -2-11-2

تفتریح و  طتوری بتهو  نتدینمایرار مقتبر یمتقتابل روابت خاصی  یهابخشدر  افرادمعموالً تجاری  یهادر مسافرت

 یگردشتگر یهتاتیفعالهستت.  کارهای روزانه و رفع خستتگی انجام برای بسیاریاهمیت دارای  که پردازندیگردش م

 تجاری یهابه عهده شرکت . هزینه محل اقامت معموالًهاستشگاهینماو  هاکنفران شامل جلسات و شرکت در تجاری 

 (.1386 ،ی)رضوان باشدیم

 4گردشگری روستایی -3-11-2

و  افتهیمناطو کمتر توستعهپناه بردن به  خواستارو بوده    متجددمحی طال  فرار ازمناطو پیشرفته  در افراد ساکن

 (.1395 ،ی)انور کنندیمرا برای گردش انتخاب مناطو روستایی  افراد. این باشندیم دغدغهیب

 زیر بیان نمود:شرح با اصطالحات دیگری به  توانیمرا نیز گردشگری در مناطو روستایی 

، زمتینی، ارائته محصتوالت صتنعت ی،بتا زراعتت و محصتوالت زراعتاین نوع گردشگری  :الف( گردشگری کشاورزی

 .باشدیبا گردشگری روستایی مرتب  مو  و... مرتب  بوده هاجشن

و بته عبتارتی  شتودیمنامیتده ی گردشگری روستتای ی بسیاری،در کشورها : این نوع گردشگریب( گردشگری سبز

 .باشندیم ستیز یبیشتر طرفدار محاست. افراد در این نوع گردشگری  گردشگری در مناطو سرسبز

 عنتابمتکمیل توسعه روستتایی، گردشتگری،  جهترا  بسیاری یهافرصت این نوع گردشگری :بومی سمیج( اکو تور

                                                                                                                                                                        
1 Tribe 
2 Cultural Tourism 
3 Business Tourism 
4 Rural Tourism 
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حرکتت در راستتای  کته نوعی از توسعه گردشگری استو  اختصاص داده است جهانشده در طبیعی و مناطو حفاظت

 است. ستیز یتوسعه پایدار و حفظ محی سوبه

 1گردشگری مذهبی و زیارتی -4-11-2

 یشماریب . هرساله گردشگرانباشدیگردشگری مذهبی و زیارتی م نقاط دنیاگردشگری در سراسر  نوع نیترمرسوم

، ی گردشگرانت. با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی و عقیدشوندیاکن مقدسه مو ام هاارتگاهیمذهبی، ز یهاجل  جاذبه

هتر  در یبستیارتنوع ارای که د باشدیمی خاصی هاتیاقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگری دارای خصوص ساتیتأس

 (.1386 ،یاست )رضوانکشوری 

 2ییجوگردشگری حادثه -5-11-2

 تیتفعال کیی یتجوحادثته یگردشتگر .سفر کننتد زیآممخاطره کارهای تجربه بسیاری از افراد باهداممکن است 

در  ییمتاجراجو یاستت. گردشتگر عتتیطب یهاتیفعال ایو  یتبادل فرهنگ ،یکیزیف تیاست که شامل فعال یگردشگر

استتت فعتتال  یجستتم ازلحتتاظاستتت و در همتتان زمتتان  دیتتجد اندازچشتتم ایتتفرهنتتگ  کیتتمتتورد ارتبتتاط بتتا 

(https://headrushtech.com). 

 3گردشگری ورزشی -6-11-2

 المویتک مولتد یهتایباز ظهتور تیقتحقدر . باشتندیجتذب متردم م جهت مقوله قدرتمند وورزش و گردشگری د

 .باشدیم گروهی یهادرخشش باالیی در رسانه دارای اکنونکه هم باشدیمگردشگری ورزشی 

منظور پرداختن به ورزش بهمسافرت که  انددهیعقاین  بر 4کیالمو یالمللنیب تهکمیو  یگردشگر یسازمان جهان دو

 شودیو احترام به دیگران م ییگراها در اغماض و تحمل همدیگر، کثرتتشویو فرهنگ سب  یالمللنیب یهایو همکار

بتاره لحظته نامه جهانی درالمویک و نظام یهاایده آل یسوو به شدهها فرهنگ درصلح و آرامش طرفی باعث ایجاد و از 

روش  تواننتدیایتن دو ستازمان م، توریستم اداره صتحیح ورزش و عالوه بر آن در صتورت. رودیحیات جهانگرد پیش م

 برقرار نمایند.منطقی توسعه پایدار را 

ری که کمتتر بته آن بهتاداده ث)ا باشدیم میزبان یباالیی برای کشورها درآمد نسبتاًسب  ایجاد وقایع ورزشی مهم، 

 .(شده است

 5گردشگری آموزشی -7-11-2

و یتادگیری  کست  علتم جهت های خارجیبه کشور اشخاصرفتن . شوندیمتلقی آموزشی ی نوعبه هامسافرت کلیه

 (.1395، ی)انور گرددیمی منظم، سفر آموزشی محسوب زیربرنامهتوأم با 

 6گردشگری سیاسی -8-11-2

 ییستفرها مثالعنوانبتهممکن استت  یاسیس ی. گردشگراست یاسیسفر به مقصد سی و اسیبا اهداا س ییسفرها

را پوشتش  ریموارد ز معموالً یاسیس یتورها باشد. است شدهانجام مندعالقه یهاگروه ای یاسیس یهاسازمانکه توس  

 ی و... .مقامات دولتو فعال  یهاگروهی و با افراد عاد جلساتخوب،  تیامن فراهم نمودن :دهدیم
Title and Author: Wellness and Health Center Design with the Approach to Health Tourism Development 

                                                                                                                                                                        
1 Religious ang Pilgrimage Tourism 
2 Adventure Tourism 
3 Sport Tourism 
4 International Olympic Committee 
5 Educational Tourism 
6 Politic Tourism 
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Abstract 

Research Aim: Architectural space can be used as an important factor in improving the health of 

individuals, and providing users with messages such as discomfort, excitement, happiness, and more. In 

the present study, the health and wellness center is a place where health and wellness indicators are 

taken for the development of health tourism industry. In Iran, such a place with all sorts of indicators 

and equipments for improving health and wellness has not yet been made, but its shortage is high due to 

the increasing psychological and mental discomforts, which poor health is the most common. This 

thesis presents the indicators of health and wellness promotion considered through the development of 

health tourism industry. In this regard, the role of the health and wellness center, which connects people 

with health and well-being, and the inclusion of it in the architectural spaces, has been taken into 

consideration. The purpose of the research in this area is the design of space as a health and wellness 

center to create a sense of happiness along with promoting health for people. The main audience of this 

center is not sick people, ordinary people and tourists gather to regain their joy, vitality and relaxation 

in these spaces. 

Research method: The research methodology in this research is conducted as qualitatively of 

phenomenological type and is quantitatively of locating in three sections: theoretical, analytical, and 

design: The gathering of theoretical foundations is based on library and documentary studies 

(investigation and studying books, using external and internal scientific articles, as well as dissertations 

related to research title, computer network, Internet and valid sites). In this research, in order to identify 

the opinions of the elites, they are interviewed. 24 professionals related to the courses of health and 

wellness, physical education, sanitation, geography and architecture based on purpose, 12 experts in 

response to the locating questionnaire and 12 people as interviewees were selected. In qualitatively 

method, The research tools is semi-structured interview. an interview with the elite will take place until 

the theoretical saturation is reached. Interviews are recorded. The data from the interviews are open- 

(initial), axial- and selective- (optional) coded in three stages The MAX QDA (Version 10) software 

will be used at the workshop to extract the codes from the interview (using tape recorder), then selective 

coding and identifying the effective factors. In quantitatively method, Locating is made by the Google 

Earth program and, if possible, by Expert Choice and Arc GIS software. 

Findings: Based on the results of the interviews analysis, three themes of the levels, uses, factors related 

to tourism and design requirements were determined. Seven uses (athletic, curative, training and art, 

health and concentration, residential, educational, administrative) were identified for the collection, 

each of uses has different sections. The tourism-related factors include eleven components, and the 

appropriate residental section is one of the most important cases in health and wellness tourism-related 

factors. Design requirements include 22 components, the most important of which is to pay attention to 

walking paths. Also, The best place to establish a health and wellness center in this study was identified 

by AHP method and GIS technique in Ardabil. 

Conclusion: The special attention to observe the requirements for physical and mental health and ... of 

people and the clever design to improve the quality of space can help the health and wellness center 

success and Finally, identifying the factors influencing the architecture design of the Health Center will 

be designed. 

Keywords: Wellness, health, tourism, health tourism, wellness and health center. 

 
 

 

 

 



 طراحی مرکز تندرستی و سالمت 16

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Engineering 
Department of Architecture 

 

Thesis submitted in partial fulfillment for the degree of 

M.Sc. in Architectural Engineering 

 

 

Wellness and Health Center Design with the Approach to 

Health Tourism Development in Ardabil 

By: 
Salemeh Ghorbani 

Supervisor: 
Dr Vahid Vaziri 

Advisor: 

Dr Abbas Naghizadeh-Baghi 

 (Aug 2019) 


