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 چكیده
رهیافتی پایدار؛ گردشگری با آن ارتباط و سالمت گردشگري مطالعه  منظور به مدلی ارائه حاضر پژوهش                  هدف
علمی کشف صرفا اصلی هدف کاربردی های پژوهش در که جایی آن از و است. مقاومتی اقتصاد در                    نو
کاربردی هدف نظر از حاضر تحقیق روش بنابراین است، دانش کاربرد بررسی و آزمودن بلکه                 نیست،
روش به لذا گیرد. قرار گیرنده تصمیم ذینفعان استفاده مورد تواند می آن از حاصل نتایج چون                   است،
با ها داده آوری گرد ابزار و گرفته صورت کمی روش به ها داده گردآوری نحوه و شده انجام                     اکتشافی
و ها داده توصیف و استنباطی تحلیل روش از می باشد. دلفی، روش به تخصصی مصاحبه های                 انجام
در آماری جامعه است. شده استفاده نتایج ارائه و پرسشنامه های داده تحلیل برای عاملی، تحلیل از                   استفاده
هتلداری و گردشگری صنعت خبرگان و کارشناسان مدیران، متخصصان، از نفر 30 شامل پژوهش                این
های داده آوری جمع برای پژوهش این در همچنین و بوده گردشگری حوزه در کار و کسب صاحبان                    و
ای کتابخانه روشهای از موضوع اولیه الگوی ارائه و ها فرضیه تدوین نظری، مبانی و ادبیات به                   مربوط
دو همچنین و (اینترنتی) اطالعاتی بانکهای و پژوهشی طرحهای مجالت، مقاالت، کتابها،              (مطالعه
پرسشنامه کل آلفای ضریب که دهد می نشان آمده بدست نتایج است. شده استفاده ساخته محقق                  پرسشنامه
جمع های داده تحلیل و تجزیه است. برخوردار مطلوبی پایایی از شده استفاده ابزار که باشد می %98                  
انجام Smart PLS و SPSS 16 افزار نرم طریق از استنباطی و توصیفی روش دو به شده،                   آوری
گردشگری با آن ارتباط و سالمت گردشگري مطالعه ي در نظر مورد ابعاد داد نشان مطالعات نتایج                  شد.
بعد اقتصادی، بعد محیطی، زیست بعد فرهنگی، بعد از: عبارتند مقاومتی، اقتصاد در نو رهیافتی                 پایدار،

 اجتماعی، بعد گردشگری سالمت و بعد گردشگری پایدار.
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 مقدمه

منبع یك تواند نمي نفت كه دانست باید ولي است بوده كشور درآمد بنیادي گاه تکیه و محور عنوان به نفت ایران                        در
كوهستانهاي ، فراوان باستاني آثار داشتن بخاطر ما كشور گذشته آن از باشد، كشور اقتصادي نیاز تامین و درآمدي                     بادوام
زیباي راز،سواحل و رمز پر و زیبا كویر ، فراخ و سرسبز دشتهاي انبوه، هاي جنگل ، كشیده فلك سربه و                       بلند
و سلولي علوم ي زمینه در كاربردي و بنیادي هاي پژوهش انجام وهمچنین معدني آب و آبگرم هاي                    مرجاني،چشمه
ریشه و پیشگیري واكسن ساخت تهاجمي، غیر درماني روش هاي العالج، صعب بیماریهاي درمان باروري،                فناوریهاي
سطح در ممتاز اقتصادي جایگاه یك به دستیابي در زیادي قابلیت هاي متخصص نیروي تربیت و ها بیماري از بسیاري                     كني
جایگزین ي گزینه عنوان به موضوع این به توجه سالمت گردشگري مطلوب زایي درآمد به توجه با . دارد وجهان                      منطقه

 براي صادرات نفت ضرورت مي یابد.
 بیان مسئله

سال چند در گردشگري، جهاني سازمان بیني پیش اساس .بر است جهاني اقتصاد هاي بخش ترین پویا از                    گردشگري
اختصاص خود به را جهاني تجارت بخش بزرگترین و گرفت خواهد قرار صنایع ي همه رأس در گردشگري صنعت                     آینده
ارائه بر مبني گسترده تبلیغات با شوند مي شناخته گردشگري مقاصد به كه كشورهایي امروزه دلیل همین به . داد                      خواهد
پزشكي گردشگر هر كه چرا ، اند داده افزایش را مقاصد این جذابیت گردشگري، كنار در پزشكي ي پیشرفته فوق                      خدمات
باستاني آثار كهن، فرهنگي داشتن با ایران پهناور كشور كند مي خود میزبان كشور وارد ارز عادي گردشگر سه                     معادل
دیگر سویي .از است منطقه در خویش همسایگان سرآمد معدني، آب و آبگرم هاي چشمه و جذاب و بكر طبیعتي ،                       فراوان
ارزنده ي ثمره سینا ابوعلي الرئیس شیخ جهان پزشكان سرآمد . است آن تاریخ بلنداي به سرزمین این در طب دانش                       قدمت
ها چهره معروفترین از یكي و اسالمي هاي سرزمین تمام دانشمند ترین مشهور واو ، است ایراني تمدن تناور درخت                      ي
اند.انجام یافته دست شگرفي هاي پیشرفت به ایران در پزشكي كادر و طب علم دانشمندان امروزه . است ها زمان تمام                       در
،روش العالج صعب بیماریهاي ،درمان باروري فناوریهاي و سلولي علوم ي زمینه در بنیادي و كاربردي هاي                   پژوهش
فقط متخصص نیروهاي تربیت و ها بیماري از بسیاري كني ریشه و پیشگیري واكسن ،ساخت تهاجمي غیر درماني                    هاي
نتوانسته تاكنون اي پیشینه و امكانات چنین داشتن رغم ،علي است ایران در پزشكي علم دانشمندان دستاوردهاي از                    بخشي
توسعه در قبولي قابل سهم و اقدام گردشگري هاي زیرساخت توسعه به نسبت مناسب سیاستگذاري و ریزي برنامه با                     ایم
ي زمینه در ایران كشور هاي توانمندي بررسي تحقیق این اصلي مسائل از یکی باشیم. داشته سالمت گردشگري                    ي

 گردشگري سالمت و عوامل موثر بر توسعه ي همه جانبه ي آن است.
 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
گردشگران تواند مي تنهایي به كدام هر ایران فراوان و طبیعي هاي جاذبه و ماهر و متخصص پزشكان                    وجود
لذا نشده، برده الزم استفاده امكانات این از مختلفي دالیل به تاكنون كه است حالي در این . كند جذب خود به را                         زیادي
آن گذاشتن اختیار در وبا شناسایي آن قوت و ضعف نقاط كشور، در صنعت این موجود وضعیت بررسي با است                      ضروري
و لیاقت كه بازاري سهم رقبا دیگر به نسبت رقابتي مزیت ایجاد با بتوان مناسب مدیریت اعمال و ذیربط مسئولین                      به

 شایسته ایران عزیز است را به دست آورد.
 

 ادبیات تحقیق و مبانی نظری
شامل فرایند این افتد. می اتفاق گردشگر یک مسافرت جریان در که میشود اطالق فعالیتهایي مجموعه به                   گردشگری
میگردد. نیز آن خاطرات یادآوری حتی و بازگشت اقامت، مقصد، به مسافرت سفر، ریزی برنامه قبیل از فعالیتی                    هر
میان تعامل و مختلف کاالهای خرید نظیر دهد می انجام سفر از بخشی عنوان به گردشگر که را هایی فعالیت                      همچنین
یک سفر جریان در که را انفعالی و فعل و فعالیت هرگونه توان می کلی طور به گیرد. می بر در نیز را مهمان و                           میزبان

 سیاحتگر اتفاق می افتد را گردشگری تلقی کرد. این تعریف چهار مرحله از فعالیت مصرف کننده را دربر می گیرد :
یک● برای ریزی برنامه یا جا داری نگه دوستان، و اقوام از وجو پرس اطالعات، کسب نظیر اولیه                    اقدامات

 بازدید روزانه   و آماده شدن برای سفر.
 مسافرت به مقصد و بالعکس که احتماال شامل توقف شبانه در مسیر نیز می شود.●
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 فعالیت هایی که در مقصد انجام میشود و ممکن است به صورت یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.●
 فعالیت های بعد از سفر نظیر چاپ عکس و گفت و گو و بحث درباره تجارب سفر.●

و چگونگی درباره را روشنی دیدگاه و هستند گردشگری فعالیت تحلیل برای خوبی آغاز نقطه متوالی مراحل                   این
یک توانایی درباره را مهمی نکات همچنین و سفر هر ارزش با عوامل درباره افراد نظرهای نقطه و سفر انجام                      دالیل
یک قالب در را گردشگری نظران، صاحب از برخی همچنین دهند. می قرار ما روی پیش مشتری دوباره جذب در                      مقصد
ایم: آورده زیر در را گردشگری با رابطه در پیرس از تعریفی مثال برای . اند داده قرار بررسی مورد مقصد – مبدا                         شبکه
و درخواست گوناگونی خدمات مقصد، تا مبدا از آن مختلف مراحل در که آنجا از و بوده جانبه چند فعالیتی                      "گردشگری
یا مبدا زیادی تعداد ای منطقه یا کشور در احتماال این بر عالوه است. پیچیده نیز جغرافیایی لحاظ از شود می                       عرضه

 مقصد وجود دارد که اغلب آنها دارای هر دو خصوصیت حرکت (مبدا) و پذیرش(مقصد) هستند ."
 

  انواع گردشگری
که حالی در نداشت، وجود اجتماعی طبقات به توجه با جهانگردی اشکال تفکیک امکان اول، جهانی جنگ از قبل                     تا
مدت به توجه با است هدف و انگیزه مکان، زمان، شامل عوامل این که داد قرار استفاده مورد را عواملی باید                       امروزه
صحبت مدت دراز جهانگردی و مدت کوتاه جهانگردی از توان می مسافرت مدت طول دیگر عبارت به یا و اقامت                      زمان
(از زمستانی توریسم شامل که را جهانگردی از نوع دو تواند می نیز سال فصل کرد. تفکیک یکدیگر از را آنها و                        نمود
که اقامتی محل یا و مسافرت مکان نماید. تعریف است، ماه) مهر تا اردیبهشت (از تابستانی توریسم و فروردین) تا                      آبان
یا و شخصی ویالی کمپینگ، هتل، در است ممکن اقامت دارد. می عرضه را معینی شکل نیز، کند می انتخاب                      توریست
می صورت دریایی یا و هوایی زمینی، نقل و حمل وسایط توسط معموًال مسافرتهایی چنین انجام باشد. ای اجاره های                      خانه
بوجود را دریایی و هوایی زمینی، جهانگردی بنام را جهانگردی از خاصی شکل تواند می خود نیز عامل این که                      گیرد

 آورد (رضوانی، علی اصغر؛ 1379: 18). مهمترین انواع گردشگری شامل موارد زیر می باشد :
این در کنند. می سفر دیگری محل به پزشکی اهداف با عمدتًا افراد گردشگری، از شکل این در : درمانی                     گردشگری

1

در شوند. می محسوب درمانی گردشگران جزو هم آنها که کنند می همراهی را بیمار شخص دیگری افراد معموًال                     سفرها
از استفاده همچنین و ... یا و دکتر توصیه به هوا و آب تغییر نقاهت، دوران گذران معالجه برای بیمار شخص سفرها                        این
معدنی آبهای یا و متخصص دکترهای مجهز، بیمارستانهای دارای که شهرهایی رود. می سفر به شفابخش معدنی                   آبهای
های پایه از یکی سالمت توریسم .(15 : 1378 ؛ علی (خاکساری، هستند گردشگران این اصلی مقاصد جمله از                     هستند
در مجددًا و شد حاکم آن بر رکود ولی گرفت شکل رومیها توسط ابتدا كه آید می شمار به اروپا در جهانگردی                        توسعه
مراکز فرانسه در امروزه . یافت رواج شهرها از بسیاری در بهداشتی بد شرایط به پاسخ در هفدهم و شانزدهم                      قرون
آمریکا و اروپا در سالمتی های مزرعه رواج همچنین اند. افزوده خود به را زیادی تسهیالت و شده مدرن بسیار                      سالمتی
توریسم از مدرن بسیار شکل کنند. می سفر آنجا به خود وزن کاهش برای زنان و مردان و شده زیاد بسیاری                       امروزه
سطح در خودشان حرفه در که است موسساتی سالمتی خدمات از گیری بهره برای کشور از خارج به افراد سفر                      سالمت

  جهان مشهور هستند (اسواربروک و هورنر:2005،33)
محیطی زیست جهانگردی به فارسی ادبیات در که است Ecological-Tourism واژه اختصار اکوتوریسم : 2              اکوتوریسم

طبیعت بستر در که گردشگری «انواع از است عبارت گردی طبیعت کلی طور به . است شده مشهور گردی طبیعت                      یا
وارد آسیب زیست محیط به آن در که است زیست محیط و جهانگرد بین های ستد و داد آن هدف که می پذیرد                        صورت
که هنگام آن می گردد، باز میالدی 1965 سال به اکوتوریسم 1).تاریخچه :1382 حسین، محمد نائین، (صارمی « .                    نشود
است: شده تعریف اینگونه عام مفهوم در و گردید ابداع Tourism  و Ecological واژه دو تلخیص از اکوتوریسم                    واژه
و گیاهان و زیبایی ها از لذت و مشاهده مطالعه، هدف با طبیعی آلوده غیر یا نشده تخریب مناطق به سفر                      اکوتوریسم
یک 2).«اکوتوریسم ،2006 دهکده، الکترونیکی (نشریه می باشد مکانها این فرهنگی نشانه های یا بومی،               جانوران
می نماید». تثبیت را محلی مردم راحت زندگی و حفظ را زیست محیط که است طبیعی مناطق به مسئوالنه                    مسافرت

1 Health Tourism 
2 Eco Tourism 
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(4 :2002 جهانگردی؛ جهانی سازمان اکوتوریسم، مجمع است(نشست پایدار جهانگردی زیربخش های از یکی               اکوتوریسم
  . در یک دسته بندی ، طبیعت گردان را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده است:

 الف) آنها که می خواهند از لذت دیدار طبیعت و حضور در آن بهره مند شوند .
 ب) عالقمندان به تجربه مکانها و حال و هواهای تازه .

 
های جذابیت به که است صنعت این از بخش آن درباره بحث فرهنگی گردشهای از مقصود : فرهنگی 3                  گردشگری

این از و ها نمایشگاه ها، موزه شده، انجام کارهای شامل و اند متفاوت جذاب های جنبه این کند. می خاصی توجه                        فرهنگی
ولی دارد ویژه عالیق با گردشگری با نزدیکی ارتباط فرهنگی گردشگری .(177 :1377 گی،چاک؛ (وای شود می                   قبیل
به قدیمی فرهنگهای هنری های جنبه دیدن و فرهنگها سایر با آشنایی منظور به مسافرت . باشد می تر وسیع آن                       حوزه
سیاستگذاران سوی از و کرده پیدا بسیاری شهرت گردشگری از نوع این امروزه . گردد می باز قدیم یونان و رم                       زمانهای
شناخته هوشمندانه» «گردشگری گردشگری از خوب بسیار شکل یک عنوان به و شده روبرو باالیی اقبال با                   جهانگردی

  می شود. گردشگری فرهنگی بسیاری از عناصر بازار گردشگری را در بر میگیرد:
 بازدید از جاذبه ها و مقاصد قدیمی و حضور در جشنهای سنتی1.
 سفر به قصد استفاده از غذاهای  محلی، منطقه ای2.
  تماشای رخدادها ورزشی سنتی و شرکت در فعالیتهای تفریحی محلی3.
  بازدید از کارگاه ها شامل مزارع، مراکز صنعتی یا کارخانجات(اسواربروک و هورنر: 37-2005،36)4.

افراد که سفرهایی از عبارتند گیرد، می صورت عنوان این تحت که هایی مسافرت مهمترین تجاری :                  گردشگری
آنها نظایر و ها کارخانه تاسیسات از بازدید و سرکشی یا و صنایع و کاال های نمایشگاه مکاره، بازارهای در شرکت                       برای
شرکتهای عهده به مسافرتها قبیل این هزینه و نیست اختیاری اقامت محل بازرگانی مسافرتهای در معموًال . نمایند                    می

  تجاری است (رضوانی،علی اصغر ؛ 1379: 20). که موارد زیر را نیز شامل می شود:
  ـ بازدید از مشتریان بالقوه توسط فروشندگان که مسافران تجاری نیز به آنها می گویند .

 ـ ارسال کاال برای مشتریان
چندین مدیون آن سریع گسترش و یافت رشد ای العاده خارق بطور دوم جهانی جنگ از بعد گردشگری از نوع                      این

  عامل زیر بود:
 بهبود فن آوری های حمل و نقل1.
 رشد اقتصاد جهانی2.
و3. مکزیک آمریکا، کشور سه بین نفتا تجاری توافقنامه و اروپا اتحادیه همانند المللی بین تجاری موسسات                   رشد

 کانادا
 تالش صورت گرفته بوسیله دولتها در زمینه توریستهای تجاری پر خرج4.
  توسعه شکل های جدیدی از گردشگری تجاری مانند مسافرتهای تشویقی(اسواربروک و هورنر: 2005،30)5.

ساکنان از بسیاری . یابد می توسعه پیشرفته و شهری مناطق در مسافرتها و ها گردش بازار اصوًال : روستاها به 4                     سفر

آالیش بی و یافته توسعه کمتر مناطق به و کنند فرار متجدد و تصنعی بسیار محیط این از خواهند می پیشرفته مناطق                        این
چه که کرد مشخص دقیق صورتی به توان می زحمت به روند. می روستایی مناطق به سفر یا گردش به اینها ببرند.                        پناه
گونه این عمده ویژگیهای از یکی .(181 :1377 گی،چاک؛ (وای روند می مسافرتها یا ها گردش گونه این به                     تعدادی
افرادی زندگی شیوه که بینند می و آورند می دست به متفاوت کامًال محیط در افراد که است ای تجربه ها گردش یا                         سفرها
های ویژگی همین سبب به است. متفاوت امروزی شهرهای در زندگی با اندازه چه تا کنند می زندگی ها مکان آن در                        که
با یا روستایی مناطق از دیدن قصد به سفر یا گردش دارد. زیادی اهمیت مسافر برای مقصد محیطی مشخصات که                      است
در را صنعت این ثبات و بقا و دوام که آیند می حساب به صنعت این از بخشهایی عنوان به جویی حادثه یا فرهنگی                          هدف

 آینده تضمین می کند (وای گی،چاک؛ 1377: 182).
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است. جهان سراسر در جهانگردی اشکال ترین رایج از یکی جهانگردی از نوع :این زیارتی و مذهبی 5                 گردشگری

کنند. می جلب خود سوی به را جهانگردان از زیادی تعداد ساله هر مقدسه اماکن و ها زیارتگاه مذهبی، های                      جاذبه
و فرهنگی و اجتماعی بافت به توجه با زائرسراها و ها مسافرخانه مانند جهانگردی از نوع این پذیرایی و اقامتی                      تاسیسات
است برخوردار زیادی بسیار تنوع از کشوری هر در که است خود خاص ویژگیهای دارای جهانگردان                  عقیدتی
می سفر زیارتی مقاصد جهت مختلف مکانهای به دارند که مذهبی به توجه با مردم .(19 : 137 ؛   اصغر علی                       (رضوانی،
بین در زیارتی سفرهای کنند. می سفر اورشلیم به یهودیان و مکه به مسلمانان روند، می واتیکان به مسیحیان                     کنند.
این قوی دالیل از معظمه مکه به سفر مورد این در است. برخوردار مذاهب سایر به نسبت بیشتری اهمیت از                      مسلمانان
به زیارتی سفرهای گویند: می مورد این در 1990 سال در Piscatori پیسکاتوری و Eickelman ایکلمان است.                   ادعا

  مکه بدون تردید یکی از بزرگترین رخدادها در تاریخ مسلمانان است (خاکساری، علی؛ 1378 :  15).
این در خواهند می و است آمیز مخاطره که زنند می کارهایی به دست سفر در افراد از بسیاری : ماجراجویانه 6                     سفرهای

و ها مهارت غیرعادی یا جدید های راه از خواهند می میروند سفر به که افراد از برخی آورند. دست به هایی تجربه                         زمینه
می هم برخی روند. می نوردی صخره یا قایقرانی کوهنوردی، به منظور همین به و بیازمایند را خود جسمی های                      توانایی
این باشد، چه هر انگیزه برند. می لذت کار این از و شوند رو روبه طبیعت با جدید ابزار و وسایل از استفاده بدون                          خواهند
مخاطره سفرهای کلی بطور کنند. کسب آمیز مخاطره ای تجربه بتوانند که هستند هایی مکان به رفتن درصدد                    جهانگردان
گی، (وای شوند می انجام طبیعی های پدیده گونه این و ها جنگل ها، رودخانه روی ها، کوه باالی ماجراجویانه یا                       آمیز

  چاک ؛1378 : 183).
فرآیند در مناسبی بسیار ابزار و هستند مردم جذب برای قوی نیروی دو گردشگری و ورزش : ورزشی 7                  گردشگری

باالیی درخشش از حاضر حال در که هستند وقایع از اي مجموعه المپیک بازیهای خصوصًا و ورزش هستند. شدن                     جهانی
که همکاری می دهند. نشان مختلف بخش های و مکانها در را مردم اشتیاق پیوستگی و برخوردارند گروهی رسانه های                   در
و مفیدترین از یکی ورزش آن در که می کند منعکس را نتایجی شده شروع المپیک) ملی (کمیته IOC و WTO                      بین
خاطر همین به ، است آرامش ایجاد و بدن فیزیکی حافظان از همچنین و فراغت اوقات پرکردن برای راهها                     ارزشمندترین
کمپانی حاضر حال در است. خارج در چه و داخل در چه توریستی سفرهای اصلی انگیزه های از حاضر حال در                      ورزش
پرکردن برای ورزشی فرهنگ  ترویج و رشد حال در و شده اند تخصصی ورزشی توریسم زمینه در زیادی مسافرتی                     های
مردم از بسیاری در که شده باعث جهانی جام یا المپیک بازیهای مثل ورزشی رویدادهای مهم ترین . هستند فراغت                     اوقات
دارند را میزبان کشور کشیدن تصویر به و توریستی تسهیالت دادن شکل تغییر قدرت رویدادها این شود. ایجاد سفر                     انگیزه
دارند ورزش) و (توریسم اساسی فاکتور دو این که اهمیتی می کند. ترغیب اتفاقات این تجربه برای را تماشاچیان غالبًا                     و
برای راهی جدید، زیربنایی سرمایه گذاریهاي برای محرکی فاکتور، دو این اقتصادی اثر است. فراواني اهمیت                 حائز
تفاهم و صلح ایجاد به شایاني کمک فاكتور دو این نهایت در و بوده زیست محیط از حفاظت و مذهبی آگاهی                       افزایش

 بین المللی می کنند.(سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان) .
مجازی صورت به سفر اعظم بخش انجام و اطالعات گیرنده بر در که e-Tourism همان الکترونیک:                  گردشگری

 می باشد (ویکی پدیا).
، المپیک ، هنری های جشنواره در شرکت هدف با گردشگری از نوع این : (همایشی) رویدادها بر مبتنی                      گردشگری

 نمایشگاهای تجاری بین المللی و ... انجام می شود  (ویکی پدیا).
 

 گردشگري سالمت
بیشتر بلكه شود، نمي محدود تاریخي آثار و طبیعي مناظر دیدن به طبیعت، در تفریح و گردشگري دیگر                    امروز
بازگرداندن هدف با گردشگري كه حدي تا كنند مي انتخاب را خود مقصد و روند مي سفر به خاصي هدف با                       گردشگران
از ای است،  شاخه شده تبدیل هدفمند گردشگري مهم هاي شاخه از یكي به روزها این آن، حفظ حتي یا بدن به                       سالمتي
وا آن براي ریزي برنامه و گذاري سرمایه به هم را زیادي هاي دولت و یافته بسیاري طرفداران دنیا در كه                       گردشگري
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فراوان، معدني و گرم آب هاي چشمه داشتن رغم علي ایران كشور ایران). مجالت بشني،سایت اسدي (ابراهیم است.                    داشته
، العالج صعب هاي بیماري درمان ، باروري هاي فناوري و سلولي علوم زمینه در كاربردي و بنیادي هاي پژوهش                      انجام
متخصص، نیروهاي تربیت و ازبیماریها بسیاري كني ریشه و پیشگیري واكسن ساخت ، تهاجمي غیر درماني                  روشهاي
قابل سهم و اقدام گردشگري هاي زیرساخت توسعه به نسبت مناسب سیاستگذاري و ریزي برنامه با است نتوانسته                    تاكنون
حركت به كه ما كشور براي تواند مي سالمت گردشگري از ناشي درآمد . باشد داشته سالمت گردشگري توسعه در                      قبولي
. تهران) 1388،دانشگاه حسینی، مرتضی ارشد، کارشناسی نامه (پایان باشد سودآور بسیار اندیشد مي توسعه روند                  در
بار اولین برای 82 سال در حقیقت در دارد. کوتاهی بسیار تاریخچه ایران در سالمت توریسم که بدانید نیست بد                      البته
با بیشتر بهداشت وزارت البته گرفت؛ قرار توجه مورد بهداشت وزارت سوی از ایران گردشگری در درمانی                   توریسم
و 83 سال از کم کم اما درمانی. توریسم رونق نه و پرداخت مبحث این به پزشكی دانش آموختگان برای اشتغالزایی                      هدف
در مستقل صورت به درمانی توریسم جهانگردی و ایرانگردی سازمان  و فرهنگی میراث سازمان ادغام از پس                   درست

 ایران مورد توجه بیشتری قرار گرفت . (سید جعفر میر جلیلی،1389).
 تعریف گردشگری سالمت

مدیریت و جهانگردی و پزشکی مختلف حوزه های نظران صاحب و محققین از بسیاری نظر از سالمت                  گردشگری
تعریف در هم جای به را "پزشکی" و "درمانی" یا "سالمت" الفاظ از برخی حتی چنانچه دارد و داشته مختلف                      تعاریف
سالمت گردشگری خاص طور به (WTO) گردشگری جهانی سازمان می کنند. استفاده مربوطه ادبیات در یا و                  اصطالح
آبهای از استفاده با ) فرد روحیه افزایش و سالمتی افزایش یا بهبود به که خدماتی از استفاده کند: می تعریف چنین                        را
طول به ساعت 24 از بیش فرد سکونت محل از خارج مکانی در و می شود منجر پزشکی) مداخالت یا هوا و آب                        معدنی،
مانند دیگری مقوالت شامل و است درماني گردشگری از فراتر سالمت گردشگری مقوله که گفت باید البته                   مي انجامد. 
، مازندران توریسم (جغرافیای می شود. نیز و... درمانی لجن معدني، آب های و گرم آب های و طبیعی امکانات از                    استفاده

  تهمینه اسدی 1387).
روانی سالمت حصول یا بهبود حفظ برای خود زندگی دائم محل از افراد مسافرت جهاني؛ تجارت سازمان دیدگاه                    از
این به توان می البته . شود می نامیده سالمت گردشگری ، سال یک از کمتر و ساعت 24 از بیش مدت به جسمی                          و
یا خودتان سالمت بهبود به منجر که سفری نوع هر است معتقد که کرد اضافه نیز را تباکچی" ماری "دکتر عبارت                       تعریف

  افراد خانواده تان شود ، توریسم یا گردشگري سالمت نامیده می شود . (مجله ی سفر دی ماه 1390).
تعامل در كه است صرفه به مقرون پزشكي خدمات و تسهیالت نمودن فراهم (Health Tourism) سالمت                  توریسم
انجام مي كنند، سفر كشورها سایر به دیگر درمان هاي یا و جراحي اعمال منظور به كه بیماراني براي توریسم صنعت                     با
مسافرت از نوعي سالمت توریسم واقع در شوند. عرضه خصوصي یا و عمومي صورت به مي تواند خدمات این .                     مي شود
این حاضر حال در دارد. به همراه نیز را پزشكي مراقبت هاي و سالمت آسایش، و فراغت تفریح، بر عالوه كه                     است
مسافرت .(1388 ایران تکنولوژی تحلیلگران ی (شبکه است. جهاني صنعتي به شدن تبدیل حال در سرعت به                   صنعت
سالمت گردشگری را سرپایی یا بستری بخش در پزشکی خدمات دریافت منظور به دیگر کشور به کشوری از                    افراد

 گویند. (وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ، معاونت سالمت ، دفتر ارتباطات و آموزش سالمت)
 

 انواع گردشگری سالمت
و مراقبت جمله: (از درمانی توریسم صحت، توریسم مانند متنوعي مجموعه هاي زیر شامل : سالمت 8               توریسم

، سنتي طب بیمارستاني، – جراحي ، تشخیصي ، كلینیكي - جراحي پزشکی، درمان های متعارف، غیر درمان های                   نقاهت،
 طب سوزني، انرژي درماني- یوگا ، مدیتیشن) و توریسم پیشگیرانه است :

که اینجاست در اساسی تفاوت اما می شود استفاده طبیعت امکانات از نیز، گردشگری از نوع این در : صحت 9                   توریسم

یا جسمی بیماری وضعیت از خروج و طبیعی حالت به برگشت برای و هستند خاصی مشکالت یا بیماری دارای                     متقاضیان
مدار بهبود و درمانی برنامه ای طی و متخصصان نظر تحت باید افراد این طبعا می کنند. مراجعه اماكن این به                     روحی
هستند. خدمات اینگونه اصلی کنندگان مراجعه معموال عضله اي و روماتولوژي تنفسي، پوستي، بیماران . کنند                 استفاده
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آب های از استفاده با نیز می گذرانند را خود نقاهت دوره و سرگذاشته پشت را خود جراحی اعمال که بیمارانی                     همچنین
بهداشتی مراقبت و درمانی برنامه یک در و پزشک نظر زیر و ... شن و ماسه و آفتاب درمانی، لجن نمک، دریاچه                        گرم،
این هم گردشگری از نوع این (1387 اسدی تهمینه ، مازندران توریسم (جغرافیای بخشند. می تسریع را خود بهبود                     فرآیند
میان در را ایران طبیعت که درمانی لجن خصوص به است. گرفته قرار کشور گردشگری مسئوالن توجه مورد                    روزها

 کشورهای همسایه به شدت محبوب کرده است (سید جعفر میر جلیلی،1389).
یا مزمن بیماری از که مشتری شود. می احساس پزشکی مداخالت به احتیاج توریسم از گونه این در : پزشكي 10                    توریسم

درمان ها از یا و می برد بهره متعارف و معمول پزشکی روش های از یا خود درمانی مشکالت حل برای می برد رنج                      حاد
به توجه با می توان نیز پزشکی شاخه در می شوند. خوانده علمی غیر روش های تجربی دانشمندان نظر از که روش هایی                     و
و تشخیص فرآیندهای ) سبک بندی تقسیم نوع دو جراحی یا و درمانی و بهداشتی مراقبت های به نیاز و مداخله                      وسعت
سنگین و بیمار) زندگی بر حیاتی تاثیر بدون و بستری بدون جراحی فرآیندهای و جراحی مداخله بدون                   درمان
از مرخصی از بعد مراقبت های و ویژه مراقبت های بخش به نیاز یا بیمارستان در بستری به نیاز با                    (درمان هایي
ممکن بیمار سالمت، گردشگری از نوع این در . (1387 اسدی تهمینه ، مازندران توریسم شد.(جغرافیای قائل                   بیمارستان)
این در که باشد ها) آبگرم درمانی(مانند گردشگری خدمات و فضاها از استفاده نیازمند معالجه و درمان از پس                     است

  صورت ممکن است گردشگری او با سفر به نقاطی که این امکانات را دارند تکمیل شود(سید جعفر میر جلیلی،1389).
مسافرت به اقدام مقصد، در موجود طبیعی امکانات از استفاده برای افراد گردشگری، نوع این در : پیشگیرانه 11                  توریسم

ریلکسیشن محیط های و لجن درمانی مجموعه های و آب گرم چشمه های مطلوب، هواي و آب شامل که امکانات این                  می كنند.
روحی- لحاظ از هم امكانات این از استفاده واقع در . یابند اعصاب تمدد آنها تا گیرد می قرار افراد اختیار در ...است،                         و
می کند. فراهم وي عادی فعالیت ادامه برای را الزم انرژی و شده فرد توان بازیابی سبب فیزیکی نظر از هم و                       روانی
واقع در طبیعی امکانات از استفاده با بلکه ندارند خاصی بیماری یا ناراحتی می شوند، بندی دسته طیف این در که                      افرادی
(1387 اسدی تهمینه ، مازندران توریسم جغرافیای می کنند. (سایت جلوگیری روحی و جسمی ناراحتی و بیماری بروز                  از

: 12 . زمینه هاي فعالیت در حوزه گردشگري سالمت در دنیا شامل موارد زیر می باشد

.1(Health Spas)آب گرم هاي درماني 

.2(Weight Management Programs) برنامه هاي مدیریت وزن 

.3(Cosmetic and Plastic Surgery) اعمال جراحي آرایشي و پالستیك 

.4(Replacement Knee) ( . . . زانو و) اعمال جراحي جایگزیني مفاصل 

.5(Coronary Bypass Surgery) اعمال جراحي باي-پس شریان قلب 

.6(Organ Transplant) پیونداعضاء 

.7(Lasik Surgery)(عمل لیزیك) چشم پزشكي 

.8(Dental Implantation) دندانپزشكي و كاشت دندان 

.9(Rehabilitation and Recuperation)توانبخشي  
 

  

10 Medical Tourism 
11 Preventive Tourism 

  پایگاه اطالع رسانی شهر سالمت شیراز12
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 فهرست درمان ها و خدمات موجود درمراكز (مجله ی سفر دی ماه 1390)
 فهرست درمان ها و خدمات موجود و قابل انجام در مراكز ارائه كننده گردشگري سالمت

 فعالیت های آرام بخش فعالیت های فیزیکی در مان های موجود در اسپاها
 راهپیمایی سالن ورزشی طب سوزنی

 ماساژ شنا فشار آب
 درمان زیبایی دوچرخه سواری گرمابه گیاهی
 بازتاب شناسی اسب سواری درمان انفرادی

 ماساژ هندی سر کارتینگ اتاق(مخزن) نمک
 چشمه های آب معدنی قایق رانی درمان مغناطیسی

 محفظه های معلق(شناور) گلف درمان ماوراء صوت
 فشار آب قایق بدون بادبان درمان اکسیژن
 یوگا دوچرخه سواری امدادی بسته لجن طبی

 درمان كنیپ ) درمان نوروپاتي با حركت، گرما
 و فشار آب(

 خوردن و آشامیدن با تا کید بر كیفیت رانندگی در پیست
 باالي خوراك هاي محلي و طبیعي

   درمان با نور
   درمان با صوت
   كایرو پراكتیس
   ورزش کمر

   ماساژ درمانی
   درمان با آب دریا

 اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار
عرصه در مردم و فعاالن حضور موانع رفع دقیق، نظارت اجرایی، شده بندی زمان های برنامه به سیاستها                    تبدیل
مدت در علمی، و بومی الگوی این ملموس و شیرین ثمرات که کند می فراهم را امکان این سازی، گفتمان و                       اقتصادی
اقتصادی، رشد همچون هایی شاخص مقاومتی، اقتصاد کلی سیاستهای اجرای با شود. گر جلوه مردم زندگی در                   مناسب
یکی آمد. خواهد بوجود اقتصادی رونق و یافت خواهد بهبود عمومی رفاه و تورم اشتغال، اجتماعی، عدالت ملی،                    تولید
الگو این زیرا است آن درباره مختلف دستگاههای و قوا همه وفاق مقاومتی، اقتصاد کلی سیاستهای مهم ویژگیهای از                     دیگر
مسئوالن و قوه سه روسای که نظام مصلحت تشخیص مجمع در بررسی و بحث و نظر، صاحب افراد همفکری و تالش                       با
تولید اقتصادي، رشد بهبود آن اجراي كه متعالي است اقتصادي مقاومتي اقتصاد است. شده تدوین دارند، حضور                   مختلف
مقاومتی اقتصاد موضوع که است چندی داشت. خواهد دنبال به را عمومي رفاه و تورم اشتغال، اجتماعي، عدالت                    ملي،
جمله از ها عرصه دیگر است الزم امر این رسیدن نتیجه به جهت بالطبع و گرفته قرار اقتصادی ریزان برنامه برای                       قالبی
فرهنگ به ویژه توجه ایران مقاومتی اقتصاد در است الزم لذا بگیرد. خود به مقاومتی آرایش نیز فرهنگی های                     عرصه
و اسالمی ایرانی غنی فرهنگ به اتکاء با ای رشته بین فعالیت یا صنعت یک عنوان به ایران گردشگری گردد.                      مبذول
به کشورمان برای را توجهی قابل و زیاد عایدات تواند می ... و فرهنگی و طبیعی تاریخی، باستانی، بالقوه                     توانمندیهای
قرار بررسی مورد دوباره کشور اقتصادی معضالت و مشکالت که آورده فراهم فرصتی مقاومتی اقتصاد آورد.                  ارمغان
کشور اقتصادی چرخه در عظیم ظرفیت وجود با که است بخش هایی و صنایع برای مناسبی فرصت شرایط این                    گیرند.
اقتصاد تحقق مهم ابزارهای از یکی عنوان به می تواند هم که صنعتی است؛ گردشگری بخش ها این از یکی                    مهجورند.
به و کرده جلب خودش به را نگاه ها می تواند اقتصاد، مولد بخش های به همگانی توجه فضای در هم و شود تلقی                       مقاومتی
گردشگری در بزرگی و متعدد ظرفیت هایی طرف یک از دوسویه؛ انتفاع یک یعنی این شود. نزدیکتر توسعه و                    رونق
انتفاع سبب جامعه در مقاومتی اقتصاد گفتمان رونق دیگر، طرف از و دارد وجود مقاومتی اقتصاد سیاست های تحقق                    برای

 صنعت گردشگری می شود.
 روایی و پایایی پرسشنامه

شده محاسبه کرونباخ آلفای پرسشنامه، پایایی یا اعتماد قابلیت تایید منظور به آماری، های آزمون انجام جهت ابتدا                    در
شده استفاده ابزار که باشد می %98 همان یا 978/0 پرسشنامه کل آلفای ضریب که دهد می نشان آمده بدست نتایج                       است.

  از پایایی مطلوبی برخوردار است.
 آلفای کرونباخ پرسشنامه به تفکیک مولفه ها

 تعداد موارد انحراف استاندارد واریانس میانگین آلفای کرونباخ 

 4 8.02017 64.323 24.0643 0.732 بعد فرهنگی
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 4 7.40160 54.784 23.3789 0.832 بعد زیست محیطی
 3 5.99946 35.993 18.3103 0.830 بعد اقتصادی
 3 5.97263 35.672 19.0795 0.877 بعد اجتماعی

  8.25869 74.004 22.3689 0.803 بعد گردشگری سالمت
 3 8.14896 67.602 24.2615 0.809 بعد گردشگری پایدار

همچنین باالست. سطح در پایایی دهنده نشان استاندارد، موارد اساس بر کرونباخ آلفای میزان شد مالحظه که                   همانگونه
گردشگری بعد و سالمت گردشگری بعد اجتماعی، بعد اقتصادی، بعد محیطی، زیست بعد فرهنگی، بعد های مولفه                   پایایی

  پایدار؛ به دست آمده حاکی از پایایی مولفه ها است.
 توصیف داده ها

تحقیق این نتایج باشند. می هتلداری و گردشگری صنعت خبرگان و کارشناسان از نفر 30 شامل پژوهش این آماری                     جامعه
 در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می شوند. ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری به صورت زیر می باشد:

 1-1- جنسیت
نفر) 7) پاسخگویان 23.33درصد می دهد نشان نمونه در منتخب پاسخ دهندگان جنسیت زمینه در انجام شده                بررسی
فراوانی مرد پاسخ دهندگان بنابراین هستند؛ مرد پاسخ دهندگان نفر) 23) پاسخگویان درصد 76.67 و زن                پاسخ دهندگان

 بیشتری در این پژوهش دارند.
 توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان منتخب در نمونه آماری

 جنسیت
 درصد فراوانی تعداد فراوانی طبقه
 23.33 7 زن
 76.67 23 مرد
 100 30 جمع
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، آلفای کرونباخ، مجموع 1314 خروجی های آمارهای آزمون (توصیفی و استنباطی)، (مد، میانه، میانگین، واریانس، واریانس، چولگی و کشیدگی

 و میانگین مربعات)

 بیشترین میانه میانگین تعداد
 چولگی واریانس فراوانی

 خطای
 استاندارد
 چولگی

 کشیدگی
 خطای

 استاندارد
 کشیدگی

 جمع

30 1.68 2 2 0.219 -0.794 0.234 -1.396 0.463 180 

 
 2-1- سن

بین نفر) 13) پاسخ دهندگان سن 43.33درصد می دهد: نشان نمونه در منتخب پاسخ دهندگان سن زمینه در انجام شده                  بررسی
50 نفر) 8) پاسخ دهندگان سن درصد 26.67 و سال 41-50 بین نفر) 9) پاسخ دهندگان سن درصد 30.00 سال 31-40                   

 سال به باال می باشد.
 

 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان منتخب در نمونه آماری
 سن

 درصد فراوانی تعداد فراوانی طبقه
30-20 0 0 
40-31 13 43.33 
50-41 9 30.00 

 26.67 8 به باال 50
 100 30 جمع

 
( 15 خروجی های آماره های آزمون (توصیفی و استنباطی

 بیشترین میانه میانگین تعداد
 چولگی واریانس فراوانی

 خطای
 استاندارد
 چولگی

 کشیدگی
 خطای

 استاندارد
 کشیدگی

 جمع

30 2.81 3 3 0.512 0.292 0.234 -0.999 0.463 301 

 3-1- میزان تحصیالت
6) پاسخ دهندگان درصد 20.00 می دهد: نشان نمونه در منتخب پاسخ دهندگان تحصیالت میزان زمینه در انجام شده                 بررسی
درصد 36.67 و لیسانس فوق تحصیالت دارای نفر) 13) پاسخ دهندگان درصد 43.33 لیسانس، تحصیالت دارای                 نفر)

 پاسخ دهندگان (11 نفر) دارای تحصیالت دکتری می باشند.
 

 توزیع فراوانی میزان تحصیالت پاسخ دهندگان منتخب در نمونه آماری
 میزان تحصیالت

 درصد فراوانی تعداد فراوانی طبقه
 0 0 فوق دیپلم
 20.00 6 لیسانس

 43.33 13 فوق لیسانس
 36.67 11 دکتری
 100 30 جمع

 
 خروجی های آماره های آزمون (توصیفی و استنباطی )

 بیشترین میانه میانگین تعداد
 چولگی واریانس فراوانی

 خطای
 استاندارد
 چولگی

 کشیدگی
 خطای

 استاندارد
 کشیدگی

 جمع

13 Skewness 
14 kurtosis 

  مد، میانه، میانگین، واریانس، واریانس، چولگی و کشیدگی، آلفای کرونباخ، مجموع و میانگین مربعات15
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30 3.25 3 3 0.209 0.852 0.234 -.46 0.463 348 

 4-1- سابقه خدمت
نفر) 1) پاسخ دهندگان درصد 3.33 می دهد نشان نمونه در منتخب پاسخ دهندگان خدمت سابقه زمینه در انجام شده                  بررسی
سال، 15 تا 11 بین نفر) 6) پاسخ دهندگان درصد 20.00 10 تا 6 بین نفر) 2) پاسخ دهندگان درصد سال،6.67 5                      زیر
سابقه سال 21 از بیش نفر) 9) پاسخ دهندگان درصد 30.00 و سال 20 تا 16 بین نفر) 12) پاسخ دهندگان درصد 40.00                     

 خدمت دارند.
 توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان منتخب در نمونه آماری

 
 خروجی های آماره های آزمون (توصیفی و استنباطی )

 بیشترین میانه میانگین تعداد
 چولگی واریانس فراوانی

 خطای
 استاندارد
 چولگی

 کشیدگی
 خطای
 استاندارد
 کشیدگی

 جمع

30 2.93 3 4 1.005 -0.497 0.234 -0.887 0.463 314 

 
 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها

اقتصاد در نو رهیافتی پایدار، گردشگری با آن ارتباط و سالمت گردشگري برای مناسب مدلی تعیین و بررسی                    جهت
 مقاومتی از روش تحلیل عاملی استفاده شد که فرآیند انجام کار و نتایج آن را در ذیل مالحظه می فرمایید.

 
Smart PLS الف) تحلیل عاملي و بار عاملي در نرم افزار 

 
 الف-1- تحلیل عاملي

استفاده عاملي تحلیل روش از آنها براي جدید ساختاري تشکیل یا و متغیرها حجم کاهش همچون، مشکالتي حل جهت                     به
عامل چند به را هستند زیاد خیلي که را متغیرهایي تعداد عملي، و تجربي هاي مالک اساس بر عاملي تحلیل شود.                       مي
گروه طریق از را عامل به متغیرها کاهش عمل عاملي، تحلیل کند. مي تر ساده را آنها تحلیل و تجزیه و دهد مي                         کاهش

 بندي متغیرهایي که با هم همبستگي متوسط و یا نسبتا زیادي دارند، انجام مي دهد.
 

16 الف-2- بار عاملي

مقدار عاملي بار واقع در می شود. داده نشان عاملی بار بوسیله مشاهده قابل متغیر و پنهان) (متغیر عامل بین رابطه                      قدرت
مي مشخص مسیر تحلیل فرآیند طي را مربوطه آشکار متغیر و پنهان متغیر یک میان رابطه شدت میزان که است                      عددي
آن تبیین در بیشتري سهم شاخص آن باشد، بیشتر مشخص سازه یک با رابطه در شاخص یک عاملي بار مقدار هرچه                       کند.

  سازه ایفا مي كند.
عاملی بار باشد. مي مربوطه سازه تبیین در آن منفي تاثیر دهنده نشان باشد، منفي شاخص یک عاملي بار اگر                      همچنین
صرف نظر آن از و شده گرفته نظر در ضعیف رابطه باشد ٣ ٫ ٠ از کمتر عاملی بار اگر است. یک و صفر بین                        مقداری

 می شود. بار عاملی بین ٣ ٫ ٠ تا ۶ ٫ ٠ قابل قبول است و اگر بزرگتر از ۶ ٫ ٠ باشد خیلی مطلوب است. (کالین، ١٩٩۴).
 

Smart PLS  ب) مدل تحلیل عاملي با استفاده از نرم افزار 
 

 ب-1- تحلیل عاملی اکتشافی
را مقاومتی اقتصاد در نو رهیافتی پایدار، گردشگری با آن ارتباط و سالمت گردشگري عاملی تحلیل مدل ادامه                    در

 مالحظه می فرمائید.

16 Factor Loading 
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صرف نظر آن از و شده گرفته نظر در ضعیف رابطه باشد ٣ ٫ ٠ از کمتر عاملی بار اگر شد گفته هم قبًال که                        همانگونه
 می شود. بار عاملی بین ٣ ٫ ٠ تا ۶ ٫ ٠ قابل قبول است و اگر بزرگتر از ۶ ٫ ٠ باشد خیلی مطلوب است. (کالین، ١٩٩۴).

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل تحلیل عاملی گردشگري سالمت و ارتباط آن با گردشگری پایدار، رهیافتی نو در اقتصاد مقاومتی
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 مدل تحلیل عاملی گردشگري سالمت و ارتباط آن با گردشگری پایدار، رهیافتی نو در اقتصاد مقاومتی
 عامل

شاخص)
) 

 ضریب پایایی (گویه ها (مولفه ها بارعاملی

 بعد
فرهن
 گی

 توسعه گردشگری فعالیت های فرهنگی متنوعی را ترویج می دهد1. 0.780

 توسعه گردشگری سبب حفظ بنا های سنتی، بقاع متبرکه و ابنیه تاریخی می شود.2. 0.736 0.801
 توسعه گردشگری سبب از بین بردن فرهنگ بومی و بقاع متبرکه و ابنیه تاریخی می شود.3. 0.947
 توسعه گردشگری سبب تقویت غرور ملی و فرهنگی ساکنان می شود.4. 0.838

 بعد
زیس
 ت

محی
 طی

 توسعه گردشگری به علت توسعه راه ها و جاذبه ها سبب افزایش مداخالت در محیط طبیعی می شود5. 0.759

0.662 
 توسعه تسهیالت گردشگری منابع طبیعی را تخریب می کند.6. 0.898

 توسعه گردشگری سبب حفظ منابع طبیعی می شود.7. 0.800

 بعد
اقت
صاد
 ی

 ساکنان مناطق از توسعه گردشگری متحمل ضرر و زیان می شوند.8. 0.868

 توسعه گردشگری سبب افزایش سرمایه گذاری در مناطق خواهد شد.9. 0.887 0.832
 توسعه گردشگری فرصت های شغلی کوچک را برای ساکنان منطقه فراهم می کند.10. 0.883
 توسعه گردشگری سبب افزایش در آمد ساکنان می شود.11. 0.856

 بعد
اجتم
 اعی

 توسعه گردشگری امکانات فراغتی را برای ساکنان افزایش خواهد داد.12. 0.688

 توسعه گردشگری به علت ساخت راه هاو تسهیالت عمومی سبب راحتی بیشتر زندگی ساکنین مناطق می شود.13. 0.867 0.863
 توسعه گردشگری سبب افزایش جرم می شود.14. 0.843
 به علت توسعه گردشگری ترافیک افزایش خواهد یافت.15. 0.756

 بعد
گرد
شگ
 ری
سالم
 ت

 سر و صدا و آلودگی به علت توسعه گردشگری افزایش خواهد یافت.16. 0.896

 شرایط درمانی با بهره برداری از چشمه های آب معدنی و آب گرم، تفرج گاه های رژیم غذایی و سالمت فیزیکی بهبود می17. 0.907 0.886
 یابد.

 با توجه به پتانسیل های طبیعی و بهره برداری از آن، طب سنتی توسعه می باید.18. 0.611

 بعد
گرد
شگ
 ری
پایدا
 ر

 گردشگری فرصت های شغلی را افزایش می دهد.19. 0.840

0.687 

 توسعه گردشگری به علت هزینه های دولت محلی برای آتش نشانی و جاده سازی سبب افزایش مالیات ها می شود20. 0.864

 گردشگری منافع اقتصادی را برای بخش های مختلف دولتی مستقر در منطقه فراهم می کند.21. 0.869

 
نداشت، وجود ٣ ٫ ٠ از کمتر عاملی بار آنکه دلیل به گویه، 30 بین از است، شده داده نشان فوق جدول در که                        همانطور
که است این دهنده نشان که بود 0.6 از بزرگتر گویه ها کلیه نگردیدند. حذف عاملی تحلیل روند از ها گویه از یک                        هیچ

 مدل «خیلی مطلوب» است.
 در ادامه اطالعات ضریب مسیر را مالحظه می فرمایید:

 
 
 

 ضریب مسیر خروجی تحلیل عاملی
 معناداری ضریب مسیر مسیر ردیف

 0.941 بعد اقتصادی  >>>  بعد گردشگری سالمت 1

 معنادار

 0.941 بعد گردشگری سالمت  >>>  بعد اجتماعی 2
 0.861 بعد اجتماعی  >>>  بعد گردشگری پایدار 3
 0.829 بعد گردشگری پایدار  >>>  بعد فرهنگی 4
 0.804 بعد فرهنگی  >>>  بعد زیست محیطی 5
 0.750 بعد زیست محیطی 6

 ضریب مسیر خروجی تحلیل عاملی
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گردشگری با آن ارتباط و سالمت گردشگري «مدل فوق، نمودار در شاخص ها عاملی تحلیل مدل به توجه با نهایت                     در

 پایدار، رهیافتی نو در اقتصاد مقاومتی»، به شرح ذیل ارائه می گردد:
 

 شکل 1) مدل گردشگري سالمت و ارتباط آن با گردشگری پایدار، رهیافتی نو در اقتصاد مقاومتی
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تحلیل فرآیند طي را مربوطه آشکار متغیر و پنهان متغیر یک میان رابطه شدت میزان که است عددي مقدار عاملي                      بار
سهم شاخص آن باشد، بیشتر مشخص سازه یک با رابطه در شاخص یک عاملي بار مقدار هرچه کند. مي مشخص                      مسیر
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 نهایت به بعد زیست محیطی می رسیم.
 

  نتیجه گیري
پزشکان جمله از زیادی قوت نقاط داراي ایران عزیزمان كشور كه دهد مي نشان ها یافته تحقیق این هاي بررسي                      براساس
هایي چالش و ضعف نقاط با اما ، است سالمت گردشگران جذب براي طبیعي درماني مناطق و بروز تکنولوژي ،                      حاذق
، پزشكي گردشگري توسعه مدون برنامه داشتن ، دولت كارآمد هاي حمایت ، درماني و پایه هاي زیرساخت                    نظیر
، المللي بین اعتبار با سالمت خدمات دهنده ارائه مراكز داشتن عملیاتي، و كالن سطح در بخشي بین هماهنگي و                      مشاركت
همراه نیز نامناسب ریزي برنامه و پزشكي گردشگري مسئول سازمانهاي نامناسب هماهنگي ، منسجم بازاریابي و                  ترفیع
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منحصر هاي توانمندي عنوان به آنها معرفي و خود قوت نقاط روي بیشتر هرچه گذاري سرمایه با تواند مي ایران                      است.
حسب بر توان مي نیز اصالح قابل نقاط زمینه در نماید. پررنگتر بازار این در را خویش نقش ، خدمات ارائه در فرد                         به
نتیجه نمود. حاصل را نظر مورد نتیجه فرآیندها، از برخي اصالح و بازاریابي ، جامع هاي برنامه تدوین طریق از                      مورد
اقدام ها چالش این رفع درجهت باید ، باشد داشته مناسبي سهم پزشكي گردشگري بازار در دارد قصد ایران اگر ، كه                        این

 نماید .
 بحث و تفسیر

برنامه پژوهی آینده راستای در گردشگری در ایرانی شهر شناسی نشانه "جایگاه عنوان تحت ای مقاله در ،(1395)                    نصر
پرداخت. شهری، شناسی نشانه و پژوهی آینده پایدار، گردشگری متغیرهای بررسی به پایدار"، توسعه و شهری                  ریزی
در شهری نشانه شناسی به توجه و شهرها کالبدی هویت مؤلفه های بازنمایی با می توان که است این از حاکی حاصله                     نتایج
مقاله های یافته با فوق، پژوهش نتایج برداشت. گام می باشد پایدار توسعه اهداف از یکی که پایدار گردشگری                    راستای
و مقاومتی اقتصاد "بررسی عنوان تحت ای مقاله در ،(1394) خوشخو و امینیان چنین، هم باشد. می راستا یک در                      حاضر
نقش به گردشگری صنعت توسعه بر مقاومتی اقتصاد آثار تحلیل ضمن ایران"، در پایدار گردشگری توسعه در آن                    نقش
می مقاومتی اقتصاد از مناسبی بستر با همراه پایدار گردشگری صنعت ایجاد راهکارهای و موانع و آن                   کارکردهای
تحت ای مقاله در ،(1391) عبدیان و طالیی باشد. می راستا یک در حاضر مقاله های یافته با فوق، پژوهش نتایج                       پردازد.
نهفته های ظرفیت و گردشگری که رسیدند نتیجه این به مقاومتی"، اقتصاد در فعالی راهبردی گردشگری؛ "توسعه                   عنوان
یافته با فوق، پژوهش نتایج نمود. استفاده آن از مقاومتی اقتصاد کردن پیاده در که باشد راهبردهایی از یکی تواند می                       آن

  های مقاله حاضر در یک راستا می باشد.
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Abstract 
 

The purpose of this study is to present a model to study health tourism and its relation to sustainable                   
tourism - a new approach in resistive economy. And since in applied research the main purpose is not                  
merely scientific discovery, but to test and evaluate the application of knowledge, so the methodology of                
this research is applied in purpose because its results can be used by decision-makers. Therefore, it has                 
been done in an exploratory way. And the way to collect data is quantitative and data collection tool is                   
specialized interviews with Delphi method. Inferential analysis method and data description and factor             
analysis were used to analyze the questionnaire data and present the results. The statistical population of                
the study consisted of 30 experts, managers, experts and experts in the tourism and hotel industry and                 
business owners in the field of tourism, as well as in this study to collect data on literature and                   
theoretical foundations, formulation Hypotheses and presentation of the basic pattern of the subject             
Librarian methods (study of books, articles, journals, research projects and databases) as well as two               
researcher-made questionnaires were used. The results show that the coefficient alpha of the             
questionnaire is 98%, and the instrument used has a good reliability. Descriptive and inferential methods               
were conducted through SPSS 16 and Smart PLS software.The results showed that the dimensions of               
health tourism study and its relation with sustainable tourism, a new approach in resistive economy are:                
Cultural, environmental dimension, economic dimension, social dimension, health tourism dimension          
and sustainable tourism dimension. 
 
Keywords: Health Tourism, Sustainable Tourism, Resistance Economy. 
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