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خالصه

فرت مسا گریخود از مکانی به مکان د یسالمت و تندرست طیکسب شرا يبشر همواره برا خ،یدر طول تار     

گردشگران سالمت ترجیح می دهند که بجاي پرداخت هزینه هاي سنگین در کشورهاي غربی، . کرده است

با صرف  بتوانندخود نموده ودر همان زمان  یبخش کوچکی از آن را در یک کشور ارزان تر صرف بهبود سالمت

نکه امروزه گردشگري سالمت  با توجه به ای. بقیه پول از امکانات طبیعی و گردشگري آن منطقه بهره ببرند

فعالیتی رو به رشد در بخش گردشگري محسوب می شود و با توجه به وجود زیر ساخت هاي مناسب در شهر 

سالمت، الزم است کلیه مسائل جانبی آن  يبراي ایجاد توریسم سالمت با هدف توسعه صنعت گردشگر لیاردب

 يو سالمت در راستا یتندرست يل مرتبط با گردشگرعوام یهدف پژوهش حاضر بررس. مورد بررسی قرار گیرد

 قیو از طر یفیمطالعه با روش ک. باشد یم ل،یاردب يشهر يها طیسالمت در مح يارتقاء صنعت گردشگر

 تیو سالمت، ترب یتندرست ينفر از از متخصصان مرتبط با رشته ها 12با  افتهیساختار مهیانجام مصاحبه ن

 زهیپژوهشگر، ذکر انگ یمطالعه شامل معرف یمالحظات اخالق. انجام گرفت يارو معم ایبهداشت، جغراف ،یبدن

روش . مصاحبه شونده جهت ضبط مکالمات بود تیانجام مطالعه، محرمانه ماندن نام مصاحبه شونده و اخذ رضا

ستفاده داده ها با ا. سال انتخاب شدند 60تا  35یسن يبه صورت هدفمند بود و افراد در گروه ها يرینمونه گ

سال  60تا  35ینفر در بازه سن 12مصاحبه شوندگان، .شدند لیتحل 10نسخه   MAXQDAاز نرم افزار

ینشیو گز ي، محور)هیاول(باز  يسه مرحله کدگذار یانجام شده ط يحاصل از مصاحبه ها يداده ها. بودند

 یمؤلفه م 11شامل  يگردشگرمصاحبه ها، عوامل مرتبط با  لیحاصل از تحل جیر اساس نتاب. شد)یانتخاب(

  .و سالمت است یتندرست يدر عوامل مرتبط با گردشگر تیمناسب جزو موارد پراهم یباشد و بخش اقامت

  .و سالمت یسالمت، مرکز تندرست يگردشگر ،يو سالمت، گردشگر یتندرست: کلمات کلیدي
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  مقدمه   .1

ري یا ضعف نمی داند بلکه آن را حالت کامل جسمی، روانی و اجتماعی بهداشت جهانی، سالمتی را تنها در نبود بیما سازمان   

 زین يو معنو یاجتماع ،یروان ،یکیزیف دگاهیسالمت از د. ]1[بیان می کند که شامل هر دو عنصر سالمت روانی و جسمی است

 جادیسو و ا کیآنها از  ستیز طیاجتماع، خانواده، فرد و مح نیب یو منطق یصولروابط ا جادیا يشود و به معنا یمطرح م

 زمیدر ارگان یبدن و تعادل اصول یداخل ناتیمعا ییایمیو ش یکیزیف بیمختلف و ترک ياندام ها و دستگاه ها نیتعادل کامل ب

بوده و بر حسب  یاي است که از گذشته هاي دور مورد توجه جوامع انسان دهیپد گردشگري. است گرید ياز سو ستیز طیمح

 نیاز بزرگ تر یکیصنعت در عصر حاضر،  نیا]. 2[خود ادامه داده است ییایو اقتصادي به پو یاجتماعمتفاوت  ازهايین

 افتهیتیکشورها اهم یاجتماع -صاديامروزه گردشگري به قدري در توسعه ي اقت ]. 3[باشد یم ایدن یهاي خدمات تیفعال

عالقه به مقصدهاي  شیسو و افزا کیاز  یالملل نیرشد ب شیفزاا ]. 4[نام نهاده اند یاست که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئ

 ،یو آموزش یگردشگري فرهنگ ریاز گردشگري نظ شتريیسبب شده است که روز به روز انواع ب گریگردشگري از سوي د

يشگردگر. شود جادیو گردشگري سالمت ا یگردشگري ورزش ،ییگردشگري شهري، گردشگري روستا ،یمذهبگردشگري 

يامنهو دا نمایدیفاا يشگردگرتوسعهجهتدر  ابسزنقشینداتومیکهستا هاییزهحواز  یکیمانیدر یسمرتوو سالمت

شدن و  یاست، جهان افتهیيشتریرونق ب زین سعهدر حال تو يسالمت در کشورها يگردشگر. دشومیشاملرا  دهگسترربسیا

منجر به گسترش  يعوامل متعدد]. 5[شد ينوع گردشگر نیا عیخدمات سالمت بستر رشد سر يتجارت در حوزه  يآزادساز

زمان انتظار همراه با در  ،یصنعت يدر کشورها یزندگ يباال نهیبه هز توانیسالمت شده است که از آن جمله م يگردشگر

است که  ياز گردشگر یسالمت، نوع يگردشگر ].6[توسعه، اشاره نمود درحال يارزان در کشورها يها نیگزیجا بودن سدستر

 یسال صورت م کیساعت و کمتر از  24از  شیب یفرد به مدت یو ذهن یبه منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سالمت جسم

صورت گرفته و مطالعات انجام  يمحدود يپژوهش ها رانیا درسالمت،  يبحث گردشگر یو تازگ تیبا وجود اهم ].7[ردیگ

کالبارو و . به چند مورد از آن ها اشاره شده است ریشد، که در زبا یم شتریکامل تر و ب یخارج يشده در کشورها

به دنبال درمان در خارج از کشور با استفاده از چهارچوب  حاًیدر پژوهش خود نشان داده که گردشگران ترج) 2007(موگومبا

دهکده  یابیبر مکان  دیدر استان مازندران با تاک يگردشگر يالگو یبه سامانده) 1386(ینیحس ].8[باشند یم يگردشگر

مقصد  يسالمت در کشورها يگردشگر قیدر مطالعه خود تحت عنوان، حقا) 2010(جانستون ].9[اشاره کرد يگردشگر يها

با  يبا درآمدباال به سمت کشورها يکشورها ياز سو مارانیان کرد که حرکت بیمنبع، ب 203یباشند؟، پس از بررس یچه م

 فیپنج عنوان تعر قیو آن را از طر نییسالمت را تع يچهارچوب صنعت گردشگر یبررس نیا .باشد یو متوسط م نییدرآمد پا

 یسالمت راه حل يگردشگر -2یگردشگران سالمت به عنوان استفاده کنندگان از منابع عموم -1:کند که عبارت است از یم

صنعت  -4درآمد دی، صنعت تولسالمت يصنعت گردشگر -3یساختار بهداشت يو کمبودها یبهداشت ستمیمشکالت س يبرا

در  یانصاف یو ب یعدالت یسالمت، رفع ب يصنعت گردشگر -5یجهان ياستاندارد ها يخدمات دارا يسالمت دارا يگردشگر

پورتر مورد مطالعه قرار  یرقابت يرویچهار ن قیخود، صنعت گردشگر سالمت را از طر هشدر پژو) 2010(ستویاسپ].10[مبدأ

 یم انیپژوهش ب نیا. باشند یم یتیوابسته و حما عیتقاضا و صنا طیشرکت، شرا يارتند از ساختار استراتژعب روهاین. داده اند

 کییغن یعیآب و هوا قرار دارند پس منابع طب شاز ارائه دهندگان خدمات به گردشگر سالمت در مناطق خو ياریکند که بس

در  دیخدمات جد يدر پژوهش خود با عنوان برندساز) 2011(ریرمیبوگا و و. ]11[باشد یکشورها م يبرا یرقابت تیمز

ارتقا و حفظ  ،ينگهدار يسالمت و خدمات و محصوالت نامحدود برا يسالمت، ارائه خدمات در صنعت گردشگر يگردشگر

سالمت  يموضوع اشاره کرده که خدمات در گردشگر نیبه ا نیهمچن. قرار داده است یجسم مورد بررس نذه یسالمت شخص

فرهادي  ].12[دارد یمصرف کننده از خدمات بستگ تیرضا زانیو م رندهیبه احساس خدمت گ شتریناملموس هستند و ب رایبس
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و  رانیمد دیاز د رانیگردشگري سالمت در ا صنعتعوامل مؤثر بر رونق  ینامه خود با عنوان بررس انیدر پا) 1390( 

و  قیتحق ت،یامن ،یردرمانیهاي غ نهیهز ن،یاي مثل قوان نهیزمعوامل  یسالمت استان تهران به مطالعه و بررس نیمتخصص

 رويیمانند ن یو تخصص یبه همان اندازه عوامل فن یاسیو س یاجتماع یو عوامل فرهنگ یستیهاي تور رساختیتوسعه ز

].10[ستپرداخته ا نیتوسط مسئول یهاي درمان نهیو هز یفیها، استانداردهاي ک رساختیشاخص هاي عملکردي، ز ،یانانس

چشمه  یبر رتبه بندي خواص درمان دیبا تأک(رانیدر مقاله اي با عنوان گردشگري سالمت در ا) 1391(و همکاران  ديیرش

تواند  یم ییایخاص جغراف طیبه واسطه شرا لیکه استان اردب افتندیدست  یقابل توجه جیبه نتا) لیهاي منتخب استان اردب

 یعیمطرح گردد، چرا که برخورداري از مواهب طب ایکشورهاي دن نیي سالمت در باز قطب هاي مهم گردشگر یکیبعنوان 

].13[ها باشد ماريیاز ب اريیراه درمان بس نیتواند بهتر یم یچشمه هاي آبگرم و معدن رینظ

 - 2معمول اقامت  طیاز مح رونیسفر به ب - 1: شمرده است ریسالمت را بصورت ز يگردشگر یژگیسه و) 2004(پنیاسل وان

کازن با توجه به . یحیتفر يدر مجموعه ا یورزش يها تیانجام فعال -3سفر  زهیانگ نیکسب و حفظ سالمت بعنوان مهمتر

ارائه  ریسالمت به صورت ز يرا از گردشگر يمحدود فیتعر ایتالیو ا یآلمان، اسلون ا،یاسترال يمطالعاتش در حوزه کشورها

 يو ارتقا یو روح یروان ،یاست که هدف آن حفظ و بهبود سالمت جسم يصاداقت تیفعال یسالمت نوع يگردشگر: کرده است

 يها نیو تمر) ماساژمانند (یکیزیدرمان ف يها وهیش ،یعیطب يبوده و در آن از درمان ها) مسافران(انیمشتر یزندگ تیفیک

 يریآفتاب گ يها تیفعال -1: از سالمت از نظر گلدنر عبارتند يجزء بازار گردشگر 5].14[شود  یاستفاده م ازیمورد ن یجسم

جهت کسب سالمت و  يگردشگر -3) گردشگر ورزش(آن نباشد یکه درمان هسته اصل یسالمت يها تیفعال -2يو شاد

].15[یو دندانپزشک یدرمان پزشک -5یدرمان يها امیپ ومسافرت جهت آموزش ها  - 4درمان 

سالمت در  يارتقاء صنعت گردشگر ير راستادو سالمت  یستتندر يعوامل مرتبط با گردشگرپژوهش بر آن است تا  این

که  ییسالمت و ارائه راهکار ها يارتقا يقرار دهد و به طور وسیع به معرفی فاکتورها یرا مورد بررس اردبیل يشهر يها طیمح

قا سالمت براي افراد را در کنار ارت یتا حسی از نشاط و شاداب بپردازدسالمت انجام می شود  ياز طریق توسعه صنعت گردشگر

ارتقاء سالمت هنوز در ایران  زاتیچنین فضایی به صورت کامل و با تمام انواع فاکتورها و تجه. مجموعه، فراهم نماید نیدر ا

ترین آنها احساس کسالت و عدم  ایعساخته نشده است ولی کمبود آن به دلیل شیوع روز افزون بیماري هاي روحی قرن، که ش

. میزان زیادي به چشم می خورد است به یتندرست

کار روش. 2

ها  دهیاست که براي درك پد قیمقولۀ فلسفی و روش تحق کیدارشناسییپد. است یدارشناسیو از نوع پد یفیپژوهش ک روش

هاي تجربه شده  دهیبه دنبال روشن کردن ساختار و جوهرة پد ق،یروش تحق نیا. است افتهیتجارب انسانی گسترش  قیاز طر

جامعه آماري پژوهش متخصصان مرتبط با رشته ].16[ردیصورت می گ فرادتجارب ا لیو تحل هیآن با تجز قیدق تیفیت و کاس

هدفمند و از  ريیپژوهش از روش نمونه گ نیدر ا. بودند يو معمار ایبهداشت، جغراف ،یبدن تیو سالمت، ترب یتندرست يها

از  یفیدر روش هـاي ک ـت،مطابق با منطـق آمـاري اس ريیکه نمونه گ یکمبرخالف روش هاي . استفاده شد  ینوع گلوله برف

بلکه تعداد نمونه تابع هدف پژوهشگر  ست،ین اریحجم نمونه مع یبزرگ نجایدر ا نیبنابرا. شود یهدفمند استفاده م يرینمونه گ

نکردن  افتیدر(و تا اشباع داده ها غنی بوده اند  اتیانتخاب افرادي که داراي تجرب یعنیهدفمند  ريینمونه گ ].17[است

در روش گلوله . دیتعداد شرکت کنندگان در پژوهش به دوازده نفر رس تیادامه داشت که در نها) دیاطالعات و داده هاي جد

 یدارند، معرف یدگاهیتجربه و د یمورد بررس نهیرا که در زم گريیخواهد افراد د یاطالع رسان ها م نیمحقق از اول زین یبرف
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پس . شود یداده ها انجام م لیتقل یبودن، جمع آوري و حت نديیفرآ صهیاست که انتخاب نمونه بر حسب خص یگفتن. نندک

داده ها،  يجمع آور یروش اصل. جمع آوري اطالعات مشخص شده است ندیشود، بلکه در فرآ ینم نییحجم نمونه از قبل تع

سپس بر اساس پاسخ مشارکت کنندگان، . دیصورت پاسخ باز طرح گرد بود و سؤاالت مصاحبه به افتهیساختار  مهیمصاحبه ن

. کامل از مصاحبه شوندگان گرفته  شده بود تیقبل از مصاحبه رضا. دیگرد یم تیروند مصاحبه در جهت اهداف پژوهش هدا

 پیو تا سیغذ دستنوکا يبعد از اتمام هر مصاحبه، متن آن به صورت کامل رو. بود ریساعت متغ کیتا  مین نیمدت مصاحبه ب

 ینیاگرچه محقق از قبل موضوعات و عناو افتهیساختار  مهیدر مصاحبه ن. مصاحبۀ بعدي انجام شد ل،یو تحل هیپس از تجز. شد

مصاحبه تا حد  انینشده اند و جر هیکند، اما همه سؤاالت از قبل ته یم هیپوشش دادن به اطالعات الزم است، ته يرا که برا

و  هیبراي تجز  ].18[دیآ یم شیگر و مصاحبه شونده پ بهمصاح نیاست که خود به خود در تعامل ب یؤاالتبر س یمتک يادیز

 رند،یگ یقرار م یفیداده ها در زمره داده هاي ک نیاز آنجا که ا ز،یاطالعات به دست آمده از مصاحبه با متخصصان ن لیتحل

کدگذاري  نیابراشوند؛ بن یکدگذاري نم ،یو همچون داده هاي کمشوند  یم لیو تحل فیتوص ،یفیداده هاي ک ریمشابه با سا

تري  یو طوالن شتریمراحل ب عتًایاست و طب شیمایداده هاي حاصل از مصاحبه، مشکل تر از کدگذاري داده هاي حاصل از پ

شباهت ها و  افتنی،ارهایمع نیاز ا یکی. شوند یبه دست آمده، دسته بندي م ارهايیپژوهش با توجه به مع نیدارد، که در ح

 ایدر پاسخ هاي پاسخگو  ییشباهت ها، الگو قیابتدا از طر. در داده هاي به دست آمده است ییگوهاکردن ال دایتفاوت ها و پ

که پاسخگو به طور  ییزمان ها ایکند  یالگوها را نقض م نیکه ا یینمونه ها افتنیسپس با . شود یکشف م انیپاسخ گو

تک افتاده  یشود که به صورت جدا و عبارت یاز رفتارها باعث م یهم برخ یگاه.شوند یم یابی، علت عمل کرده است یمتفاوت

و از جمله  یفیکه با روش هاي ک یدر مطالعات رایمطالعه را متحول کند؛ ز کیجیتواند نتا یمصاحبه وجود دارد که م جیدر نتا

].19[به نقل از ].17[افتدیاز قلم ب دنبای–متفاوتچندهر–مورد هم  کییشود، حت یمصاحبه انجام م

در (بر تم   یمبتن اییمضمون لیپژوهش تحل نیاطالعات ا لیو تحل هیابزار تجز نیو وکارآمدتر نیاز مهمتر یکیان،یم نیا در

باشد؛  یم 10نسخه ) MAXQDA(ودایمکس ک یفیداده هاي ک لیاست و ابزار آن استفاده از نرم افزار تحل) بخش مصاحبه

در  یفیداده هاي ک لیبراي تحل شرویپ يشده و در حال حاضر از برنامه ها نتشرم 1989نرم افزار در سال  نینسخه ا  نیاول

گوناگون به  یفیداده هاي ک لیو تحل هیاز تجز ريیگ جهیچارچوب هاي نظري و نت شیو آزما جادیسراسر جهان است که براي ا

.رود یکار م

شپژوه يها افتهی. 3

 يو معمار ایبهداشت، جغراف ،یبدن تیو سالمت، ترب یتندرست ينفر از متخصصان مرتبط با رشته ها 12پژوهش با  نیا در

گام، محقق پس از هر  نیدر اول. سال بود 60تا  35یمرد در بازه سن 8زن و  4شامل  ینمونه پژوهش نیا. مصاحبه شد

 هیقدم در تجز نیاول نیبر آن زده که ا یبرچسب مفهوم کینموده و  خراجستپاراگراف ا ایجمله  کیمصاحبه، گفته ها را تحت 

 ایکُد  11تر دسته بندي و  یانتزاع یتحت مقوالت میو مفاه نیمصاحبه، مضام نیمحسوب شده است؛ پس از چند لیو تحل

تا  یکدگذاري حت روند ؛شدند دهیباز برگز میمفاه ،یمراحل کدگذاري رفت و برگشت نیسپس از اول. مضمون مشخص شد

در مرحله کدگذاري  تیمجددًا قرار داده شد؛ در نها دتريیادامه داشت و در دسته بندي هاي جد قیمراحل تحق نیآخر

که در مرحله  یو مقوالت میاي متمرکزتر مفاه وهیکدگذاري محوري به ش.به خود گرفت ديیجد شیآرا میمفاه نیمحوري ا

تر  یمرحله مقوالت کل نیدر ا. مرتبط شدند گریکدیبه  دتريیجد بیداده و با ترک نظم د،شده بودن ییکدگذاري بازشناسا

 ینیدسته بندي و بازآفر ،یبعد از مقوله بندي و کدگذاري، کار سامان ده].20[شود یو ارتباط آن ها با هم روشن م ییشناسا
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مورد  یفیداده هاي ک شرفتهیپ لیو تحل هیتجزافزارنرم  طیسازي شده را در مح ادهیبندها و پاراگراف هاي حاصل از متون پ

.آماده کرده است یینها ریشده را براي تفس يانجام داده و داده هاي مرتب سازي و مقوله بند ودایاستفاده موسوم به مکس ک

براي . ه استدر دستور کار قرار گرفت) داده ها تیو بدون محدود نیکدگذاري آغاز(کدگذاري مقوله ها، ابتدا کدگذاري باز  براي

را خط به خط خوانده شده و پاره اي از آنها را ) یدانیهاي م ادداشتیشده و  ادهیمصاحبه هاي پ(کدگذاري، متون  نیانجام ا

در مرحله بعد، کدها و مقوله هاي ساخته شده . ک گروه جاي گرفته و مقوله ها نامگذاري شده اندیمقوله اند، در  کیانگریکه ب

به  )يعوامل مرتبط با گردشگر(ییا استفاده از روش کدگذاري محوري در هم ادغام شده و کدگذاري نهابه هم را ب کینزد

 -مناسب ياستفاده از تکنولوژ(مضمون ریز 11شامل  يمرتبط با گردشگر عوامل.استخراج شد ،ینشیگز اییشکل انتخاب

 يبا کشورها یپژوهش يهمکار - بهتر خدمات تیفیک -مناسب متیق -استان یعیاستفاده از امکانات طب -مناسب یبخش اقامت

  .بود) یاطالع رسان -ذهاب ابیتوجه به ا -استان یدنینقاط د - دماتدر خ فیتخف -مناسب غاتیتبل -هیهمسا

امکانات شامل  نیا. کنند یموجود در مقصد، اقدام به مسافرت م یعیگردشگري سالمت، افراد براي استفاده از امکانات طب در

 یافراد قرار م اریهست که در اخت شنیلکسیهاي ر طیمح ،یمطلوب، چشمه هاي آبگرم، مجموعه هاي لجن درمان آب و هواي

افراد را براي سفرهاي هزار  زهیانگ دیسالمت، قانونگذاران با سمیارتقاي صنعت تور براي].21[کنند دایتا آنها آرامش پ ردیگ

شده است  یشود بررس یو سالمت م یبراي تندرست یالملل نینتخاب امکانات برا که منجر به ا اديیفاکتورهاي ز. بدانند یلیما

ارزان بودن خدمات گردشگري سالمت براي . باشد یم زاتیخدمات  و تکنولوژي و تجه تیفیک نه،یفاکتورها شامل هز نیکه ا

  ].22[شود یمحسوب م تیجذب گردشگران سالمت مز

  :خصوص گفت نیاز مشارکت کنندگان در ا یکی

  :شودتوجه  ریبه موارد ز یتندرست سمیجهت جذب تور «

  ».فیهمراه با تخف ایو  گانیخدمات را زیکامل  و ن زاتیمناسب، تجه غاتیتبل

  :خصوص گفت نیاز مشارکت کنندگان در ا گرید یکی

  »متیارزان ق يداروها، مناسبیاقامت يفضا، و بحث سالمت سمیتور يخواسته ها بیترک«

  :خصوص گفت نیت کنندگان در ااز مشارک گرید یکی

  .باشد یمهم م ستیجهت اقامت تور التیبعنوان تسه یبخش اقامت «

 نترنتیا -مشاور روانپزشک -هیدکتر تغذ -...)-فشار خون  -قندخون میتنظ( پرستار منحصر به فرد -منظم یورزش يها برنامه

  »یوتراپیزیف یمرب -ورزش یمرب -یپ يآ يبخش و -پرسرعت

  :خصوص گفت نیمشارکت کنندگان در ا از گرید یکی

  .و جذاب و منحصربه فرد باشد زیتواند متما یهم برنامه و هم فرم ما م سمیجذب تور يبرا «

و  یژگیو نیا لیبعنوان مثال در شهر اردب. میکن یمرکز طراح نیا يبرا يدیبرنامه جد دیما با. باشد یاول برنامه م تیاولو

 یدوم فرم م تیداشتن برنامه خالق و اولو. خواهد داشت یقطعا وجود آن حس دعوت کنندگ تجربه نشده است و دیبرنامه جد

و  یشرق يها وهیبا ش ییآشنا -ژاپن يذن و معمار/شنیتیبخش مد جادیا ننده،و دعوت ک زیدرنظر گرفتن فرم متما. باشد
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به بنا بصورت خاص و  عتیود طبور. باشد یسالم و پاك م طیگردشگر به دنبال مح/طیمح تیفیمرکز، ک نیدر ا دیجد

 ينمونه ها بهتوجه / یطراح تیتجربه نشده در سا يخاص، عملکرد ها يتکنولوژ/مصالح تیفیتوجه به ک/ یکیتکنولوژ

  ».يمورد

  :خصوص گفت نیاز مشارکت کنندگان در ا گرید یکی

ارائه شود و بتوان  دیمتفاوت با یالتیهمنطقه تس یبوم طیو شرا)ها یمانند آبدرمان(موجود در منطقه يبا توجه به بسترها«

  »یسنت یدرمان ياستفاده از روش ها، جیمه يورزش ها، یپارك آب، وجود ها را به سمت مرکز جذب کرد ستیتور

  :خصوص گفت نیاز مشارکت کنندگان در ا گرید یکی

، ی فضاهاي مختلف مرکزتنوع بخشی و ایجاد جذابیت در طراح، درنظر گرفتن تخفیف در برخی از بخش هاي درمانی «

مجهز کردن قسمت هاي ، استفاده از پتانسیل طبیعی و بومی منطقه اردبیل در مرکز، استفاده از تکنولوژي متناسب با مرکز

بهره گرفتن از نوآوري هاي مراکز سالمت مناطق اقامتی در قسمتی از سایت، درنظر گرفتن بخش هاي ، مختلف مجموعه

  »روز رسانی آنها در این مرکزاطراف منطقه اردبیل و به 

  .ارائه شده است 1در شکل  می باشدنهاییيخالصه از کدگذار يریکه تصو یادامه، نمودار درخت در

  

  مدل پیشنهادي -1

يریگ جهیو نت بحث. 4

د با سالمت بو يارتقاء صنعت گردشگر يدر راستاو سالمت  یتندرست يعوامل مرتبط با گردشگریمطالعه بررس نیاز ا هدف

مناسب  یبخش اقامت. است ي، عوامل مرتبط با گردشگر)یانتخاب ایینشیکد گز(يداده شده، مقوله هسته ا حاتیتوجه به توض

. و سالمت است یتندرست يدر عوامل مرتبط با گردشگر تیجزو موارد پراهم
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از جسم،  یهماهنگ بیه شامل ترکاست ک یاز سالمت یحالت یکردند که تندرست انیدر مطالعات خود ب) 2010(و مولر کافمن

 ازین/ سالم، تمدد اعصاب میرژ/ هیتغذ ،ییبایز يدرمان ها/ نسبت به خود، تناسب اندام يریپذ تیروان و جان به همراه مسئول

 يرهاییبه عنوان متغ یتعامالت اجتماع/ یطیمح يها تیآموزش و حساس/ يغزم يها تیفعال شن،یتیبه کاهش استرس و مد

 یمعروف يبند میتقس) 2004(هندرسون.شد ییعوامل شناسا نیاز ا ياریبس زیمطالعه حاضر ن جیدر نتا. ]23[شدبا یم یاساس

در بخش . کرده است میتقس) دمثلیتول -بهبود -تندرستی–یپزشک(گروه  4سالمت ارائه داده است و آن را به  ياز گردشگر

. ]24[اختصاص دارد يماریاز ب يریشگیاز سفرها در جهت پ یشیخاطر نشان کرده است که امروزه حجم رو به افزا یتندرست

و  یکاهش وزن، اقامت يماساژ، درمان ها ،یآبگرم دارند، آبدرمان یمعدن ياست که چشمه ها یسفرها شامل سفر به مناطق نیا

 زهیمقصد و انگ يها یژگیبا  ودر رابطه ) 1389(و همکاران انیمطالعه رنجبر جینتا. کند یم دییمطالعه حاضر را تأ جیکه نتا... . 

 يها تیجذاب -يو دانش فرد یآگاه شیفرصت افزا -میا دهیکه قبال آن را ند یاز محل دیبازد: گردشگران شامل يسفر برا

با  یهمراه - داشتن اوقات خوش و سرگرم شدن - یشخص یمنیا - دیجد یتجربه سبک زندگ -يو برون شهر ییروستا طیمح

در  زیمطالعه ن نیا جینتا نیبنابرا. ]25[...فرصت ورزش کردن و  -آب و هوا تیفیک - دیجد ياطعم غذاه دنیچش -خانواده

.مطالعه حاضر بود جینتا يراستا

از  ياعتمادساز يباوجود تالش برا. شرکت در مطالعه بود يمطالعه جلب اعتماد و مشارکت افراد برا نیا يها تیمحدود از

مطالعه،  گرید يها تیاز محدود. از افراد، حاضر به انجام مصاحبه نشدند یکم يعدادخود و اهداف مطالعه، ت یمعرفقیطر

 يبعلت حضور ارباب رجوع ها در بازه ها تیمحدود(سروصدا جهت انجام مصاحبه ها بود یآرام و ب یمکان افتنیدر  يدشوار

).مختلف یزمان

یو قدردان تشکر. 5

پژوهش  نیکه با نظرات ارزشمند خود به ارتقاء ا یمصاحبه و همکاران ندیفرآ شرکت کنندگان در هیمقاله از کل نیا محققان

.ندینما یو تشکر م ریتقد مانهیکمک نمودند صم
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