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 دهيچك

ز ا یترده ازه گسبا موثر بر ميزان رضایتمندی از سكونت گاه بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت در شهر تهران یفاکتورها

 یگرگردش یه هاونتگااز سك یتمندیبر رضا یمرتبط با اثرگذار یگزاره ها نیاز آن ها از مهمتر یمولفه ها را نشان داد که برخ

ه ب قيوش تحقداخت. راز سكونتگاه ها پر یتمندیبراساس رضا یگردشگر یرفتار اقتصاد یبررسمطالعه به  نیاساس ا نیبودند. برا

 هيشده اول ميه تنظشده از پرسشنام یجمع آور یمنظور داده ها نیا یبود. برا ونيرگرس كردیو با رو یو همبستگ یفيصورت توص

ل در حوزه ان فعاخبرگان و متخصص هيکل قيتحق نیا یکارشناسان قرار گرفته بود. جامعه آمار ارياستخراج شد که در اخت یا

 یر حوزه گردشگرد ديسال کار مف 5در شهر تهران بودند که حداقل سابقه  یو گردشگر یفرهنگ راثيم یدر سازمان ها یگردشگر

ل کوکران از فرمو دهااستف است و تعداد حجم نمونه با یتصادف ساده یبه صورت نمونه بردار یسالمت را بر عهده داشتند. نمونه آمار

 از یتمندیضادشگران شامل رگر یگذار بر رفتار اقتصادمطالعه نشان داد که مولفه اثر یها افتهینفر بود.  122شد و برابر با  نييتع

 یقتصادافتار ربر  زين یطيمح یگمرتبط با آلود یو مولفه ها یروانشناخت یمولفه ها نيبود. همچن یگردشگر یسكونتگاه ها

 توجه شود.  زين یگردشگر یها نهیبود به هز ازين نیاثرگذار بود. عالوه بر ا نگردشگرا

 

یگردشگر یها نهیهز  ،یطيمح یآلودگ یفاکتورها ،یروانشناخت یگردشگران، فاکتورها یتصادار اق: رفتیديکل واژگان
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 مقدمه
تا . ستشده ا ادی ینواح یو توسعه اجتماع یزبازسا یبرا ،کارآمد راه حل سریع وبه عنوان  یجهان از گردشگر یدر کشورها

کرده  ینيب شيپ و کرده است یدر هزاره سوم معرف یاساس ازين ار یگردشگر ل،يمان هيانيدر ب یگردشگر یکه سازمان جهان یجا

کشورها  یخلناخالص دا درصد از درآمد 10از  شيمقدار ب نیکه ا نفر برسد ارديليم 1/5ران به گردشگ تعداد 2020که در سال  بود

 . شود یشامل م در سطح جهان را 

ن، باعث گردشگرا ازين نيعالوه بر تأم ،یچند بعد یتيا ماهب که، شود یم ادیبه عنوان گذرگاه توسعه  یامروزه از گردشگر

 واعان از یك. یستا یانواع متنوع یدارا ،یطيمح طیبسته به شرا یگردشگر.گردد یم زبانيجامعه م ستميدر س یعمده ا راتييتغ

 طيحم یها یژگیو و ضااز ف هددر استفا لیتما جادیو ا تيقرن، با ارائه جذاب کیاز  شتريب یاست که با قدمت یگردشگر ،یگردشگر

 قهمنط یطيمح ستیو ز ینگفره - یاجتماع ،یاقتصاد یها جهت بهبود و ارتقاء شاخص یکارکرد نيگردشگران و همچن یبرا

هم  ها، تیحدودا و مه تیمز ییتالش دارند تا با شناسا زانیبرنامه ر دگاهید نیبا ا .ده استواقع ش یاريمورد توجه بس زبانيم

در . وندوجب شمرا  گردشگران فراهم آورده و هم موجبات اصالح مناطق یازهايبه ن ییرا در پاسخگو یگردشگر قيموجبات توف

 ،یاجتماع ،یتصاداق یاز بخش ها یاريو بس دیآ یساب مبه ح ايدر دن عیصنا نیترو متنوع نیجزو بزرگتر یگردشگر عصر حاضر،

 یاده و چرخ هاده کرخود استف یها تيبتواند از ظرف یداده است. اگر کشور تحت الشعاع خود قرار زيرا ن یطيمح ستیو ز یفرهنگ

 صنعت شدر رایدر سطح اقتصاد کشور خواهند بود، ز یشگرف یشاهد شكوفائ ،آوردحرکت در ر کشورش بهصنعت را د نیا

 یشغل هایفرصت دجایا مدها وآرد شیافزا ،یها، تنوع اقتصاد تراز پرداخت تيبهبود وضع :مانند ،یچند جانبه ا راتيتأث یگردشگر

 . ال داردبه دنب ،در کشورها را داریپا یبه رشد اقتصاد یابيو دست

 یجهان تيسالمت است. با رشد جمع یه است، گردشگروجه بودمورد ت ريکه در دو دهه اخ یگردشگر دیجد یاز شاخه ها یكی

 اريدر اخت یآنها حاضرند برا ند،یمراجعه نما یمقاصد مناسب سالمت خود به یايحفظ و اح ید که برااز افراد تقاضا دارن یاريبس

گردد،  یو جسم یو روان یمختلف روح یسالمت آنها در بخش ها یايکه سبب اح ،یمناسب گردشگر یسكونت گاه ها داشتن

. در دیابه خود جلب نمرا  یادیسالمت توجه ز یموضوع سبب شده است که گردشگر نیا ند،یپرداخت نما یمبالغ قابل توجه

 یم شتريسالمت در آنها ب یگردشگر یهستند، معموال استقبال برا یدرمان یکه مستعد چشم اندازها یسالمت مناطق یگردشگر

مت الس یسكونت انسان داشته باشد، احتمال آنكه گردشگر یبرا ،یمناسب تر گاهیجا یستینظر زمنطقه از م کیباشد. هر چه در 

 یخدمات رفاه نيباز و همچن یهاو چشم اندازه  یعيباشد. وجود سكونت گاه ها با مناظر طب یم شتريدر آن رشد کند، به مراتب ب

کار به توسعه  نیدهد، ا یم شیسالمت در آن مناطق را افزا یگردشگر جادیا یها نهیدر کنار آنها معموال گز ميو اقل شیو آسا

 (1،2020ارانهمك ونانی انجامد ) یسالمت م یكان گردشگرهمزمان سكونت گاه ها و ام

و رونق  یدر توسعه گردشگر یهدفمند و کارا، نقش مهم یگردشگر یاز گونه ها یكیسالمت به عنوان  یگردشگر امروزه

شگران ردگ ی. رفتار اقتصاددینما یم یضرور یآن امر یبرا یزیو برنامه ر یگذار هیانجا که سرماست؛ تا آ افتهیجوامع  یاقتصاد

 یهیکه بد رديتواند مورد سنجش قرار گ یم یموجود در مقاصد گردشگر یو سالمت یاهو رف یات بهداشتناُمعموال با توجه به امك

موضوع ارائه شاخص  نیموجود در آن منطقه است. ا یفاهات رخدم نيسكونت گاه ها و همچن ريتحت تاث یرفتار اقتصاد نیاست ا

   .(2020، 2گامو و همكارانربسازد ) یم یرا ضرورگران سالمت رفتار گردش نييجهت تب ییها

ارد. گردشگران د یگردشگران بستگ یمنطقه به رفتار اقتصاد کیسالمت و سكونت گاه ها در  یواقع، نوع استقبال از گردشگر در

 مته باشند و دوز مكان را داشبه استفاده ا لیتما نكهیابتدا ا رند،يگ یانتخاب سكونت گاه در نظر م یع مهم را براسالمت دو موضو

                                                             
1 Nanni and hey 
2 Bergamo 
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که گردشگران سالمت بتوانند  یداشته باشند. زمان زيمدنظر خود را ن یمرتبط با سكونت گاه ها یها نهیپرداخت هز ییتوانا نكهیا

 یرفتار اقتصاد نیکنند. ا یسالمت خود انتخاب م یسكونت گاه را جهت گردشگر کی گاهآن ند،یرا برآورده نما نهیدو گز نیا

در انتخاب  زين یگرید یموضوع مولفه ها نین در کنار ايباشد. همچن یسالمت م یشگردرگ کیکننده  نيبخش تام نیمترمه

 تيگردشگران از اهم یتار اقتصادسالمت، رف یگردشگر طهيحالت در ح نیاثرگذار هستند و در ا یگردشگر یسكونت گاه ها

 یا افتهی سازمانبه چارچوب مدون و  ،یداقتصا رفتار جادیا ،ینیرآفردر کا سالمت یگردشگر گاهیبرخوردار است و نظر به جا یادیز

  .(54:1397،دادگرامر پرداخته شود ) نیبه ا یدارد تا به شكل مناسب ازين

 یلمطالعات داخ است. ار گرفتهار اقتصادی گردشگران سالمت کمتر مورد توجه قرارزیابی ميزان رضایتمندی از سكونت گاه بر رفت

 تالمس یدشگرمرتبط با گر یموضوع سكونت گاه ها یکرده اند و مطالعات خارج هيتك ناگردشگر یتمندیرضا یبخش ها یبر رو

 یدارا یموضوع نينچ یرسشود بر یسبب م ضوعمو نیقرار داده اند، که ا یابیکاربران آن مورد ارز یرا بدون توجه به رفتار اقتصاد

  .شدبا هبوده و ضرورت داشت یقاتيتحق یجنبه ها

قصد م کی یبرا یگران در صورتگردش یاست که رفتار اقتصاد نیحاضر ا یقاتيطرح تحق یسررمهم در خصوص ب مساله

 وفظ، بهبود نند حما ییبه مولفه ها ماتخد افتیدر نیخدمات منجر شود. ا افتیاز در تیخواهد شود که به رضا تیتقو یگردشگر

 خواهد بود.  یقاتيطرح تحق نیمرتبط با ا اتیروراز ض دارد که یبستگ یو ذهن یحصول مجدد سالمت جسم

توان ميزان رضایتمندی از سكونت گاه بر  یسوال است که چگونه م نیمطالعه به دنبال پاسخ به ا نیا ،براساس آنچه گفته شد

همچنين گيرد.  و این جستجو به صورت موردی بر روی شهر تهران صورت می کرد؟ یابیشگران سالمت را ارزرفتار اقتصادی گرد

موثر بر ميزان رضایتمندی از سكونت گاه بر رفتار اقتصادی گردشگران  یفاکتورهاوردی به بررسی به صورت مطالعه م این مطالعه

 در شهر تهران می پردازد. سالمت

 

 مفاهيم -3

 یگردشگر تيمفهوم و اهم -1-3

 جادیاجهت  یرتعنوان بس شده و به لیدر اقتصاد جهان تبد عیصنا نیو پردرآمدتر نیاز بزرگتر یكیبه  ،یامروزه گردشگر

 یر قدرتمندابزا یرود. گردشگر یدر حال توسعه به شمار م یاز کشورها یاريدر بس و زیست محيطی یاقتصاد ،یاجتماع راتييتغ

 رگیتبارات دران اعجب یبرا یصنعت منبع مهم نیدرآمد حاصل از ا تهافیتوسعه  یاز کشورها یارير بساست که د یتوسعه مل یبرا

 نيعدد و همچنمت یهااست که با ارکان، عوامل، سازمان ها و نهاد یچندبعد یمقوله ا ،یجامعه است. گردشگر ییربنایز یبخش ها

 جنبه انيتعادل م ندازمين ،هيناح کیدر  یتوسعه گردشگر تيموفق(.8: 1398 ،یاسد ی)عبدالوند و بن. ارتباط دارد زبانيمردم م

 ه کنش ها وب ینساناو تداوم جوامع  بقا کند. یم جادیرا ا داریپا یکه گردشگر تسا یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یطيمح یها

 یست. اعضاااعضا  انيم یو همدل انسجام ،یوستگيگروه نشان دهنده پ کیآنها وابسته است. سطح و عمق روابط در  یروابط اعضا

 نیارد. در اد هيناح کیدر  یسعه گردشگروت قیدر تشو یارکت آنها نقش مهمهستند که مش یاجتماع یاز جنبه ها یكیجامعه 

هيم پور و )ابرا هاست تياز فعال یاريدر بس یگر مشارکت اجتماع تیحما یرهايمتغ نیاز مهم تر یكی یاجتماع هیراستا، سرما

 (.1396، همكاران

 هیسرما . ردرا دار محو جامعه یدر روند توسعه گردشگر یو هماهنگ هجامع افراد نيب یبهبود همكار ییتوانا ،یاجتماع هیسرما

ه کتوان گفت  یم نیاو تعهدات افراد جامعه دارد. بنابر یفرد نياعتماد ب ،یبه روابط اجتماع یاست که بستگ یريمتغ یاجتماع

 موثرند. یاعاجتم هیسرما یريدر شكل گ زبانيجامعه م ررفتاو  نگرش ها، دیعقا
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 یديولتو  یداقتصا یها تياز فعال یمنحصر به فرد، بخش مهم یاه یژگیو با و ایپو یتيبه عنوان فعال یامروزه گردشگر

ل امصل از تعحا وابطرها و  دهیپد یشامل تمام تيفعال نیا. و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است افتهیتوسعه  یکشورها

 ز گردشگرانا ییرایجذب و پذ دنیدر فرا زبان،يدولت ها و جوامع م ،یو فروشندگان محصوالت گردشگر دگانگردشگران، عرضه کنن

 ،یرشه یدشگرشده است. گر لیتبد یاقتصاد یبخش ها نیو پردرآمدتر نیاز بزرگتر یكیبه  یدشگردر جهان امروز، گر. است

ضمن  ،یعيو طب یمذهب ،یخیتار ،یفرهنگ یمختلف مانند جاذبه ها یعالقمند به جاذبه ها نشهروندااست که  یاز گردشگر ینوع

 د که از آندار یهتوج انیشا یو دستاوردها جینتا ،یگرگذرانند. گردش یاماکن م نیاوقات فراغت خود را در ا زا یگردش، بخش

 شاره داشتقه با کشور امنط کیدر  یاجتماع-یو اقتصاد یا توسعه یآن بر کارکردها ريو تأث ییتوان به اشتغال زا یجمله م

 (.1395)حاتمی نژاد و همكاران، 

ليل دوضوع به این م تمایل به اوقات فراغت بيشتر شود، کهموجب خواهد شد  یفن آور شرفتيگسترش و پ کیو  ستيدر قرن ب

عصر  دیبا را ستميواقع قرن بوت فردی و همچنين تغيير ماهيت مشاغل امروزی تحت تاثير فناوری می باشد. در افزایش سطح ثر

 یه سازون آلودبد یديتول عیغلب صنابر خالف ا رایهاد، زن منا ديتوان صنعت سف یرا م یگردشگر. نام نهاد یصنعت گردشگر

ران، رلو و همكا)یازدآور یمردم به ارمغان م یو تفاهم بين ملتهاست و صلح و صفا را برا یساز دوست نهيزم ،یانسان ستیز طيمح

1396.) 

 ن را داردآ تيبلقا مرحله نیا هکاست؛ چرا یگردشگر یها تيبخش از فعال نیمهم تر ،یصنعت گردشگر یابیو ارز یزیبرنامه ر

در  یرشه تیریمد یدر حال حاضر با توجه به گستردگ .کند ميرا ترس یردشگگر ندهیآ یو برنامه ها یتوسعه آت یکه خط مش

 یه گردشگرجاذب کی انشهرها، به عنو یدر معرف ینقش مؤثر ،یستیاز جاذبه ها و خدمات تور یريکشورها، بهره گ یکالن شهرها

 که در یاصرعن نیراز جمله مهمت. رددا یشهر یتوسعه گردشگر تیشهرها و در نها نیدر اقتصاد ا یفراوان ريد و تأثراد یجهان

دمات ا و خهجاذبه  یکه دارا ییباشد. شهرها یم یو خدمات گردشگر یگردشگر یاد جاذبه هنقش دارن یشهر یتوسعه گردشگر

 .ندینما یخود جذب م یبه سوان را رگاز گردش یادیهستند، غالبا تعداد ز یخوب یگردشگر

 گردشگری سالمت و اهميت مفهوم-3-2

 گردشگری. است هداد اختصاص خود هب را کشورها برخی درمانی نظام درآمدهای از باالیی سهم سالمت دشگریرگ مقوله امروزه

 است، ردهک پيدا رشد ای فزاینده طور به اخير سالهای در که است گردشگری صنعت در بازاریابی از جدیدی شكل سالمت

 محل از خارج یمكان در و شده منجر فرد سالمتی افزایش و بهبود به که است خدماتی از استفاده معنای به سالمت گردشگری

 (.7: 1398شود )عبدالوند و بنی اسدی،  می مجاان فرد سكونت

 و بوده ماندن المس و تندرستی افزایش یا حفظ سفر، از ها آن اوليه انگيزه که است گردشگرانی با رابطه در سالمت گردشگری

 مردم عیاجتما بودن سالم یا و معنویت روحيه، جسم، کردن توانا و تقویت برای خاص طور به که تسهيالتی در شب یک حداقل

 از لكمتش را خصش و باشد می بودن سالم احساس کلی از ترکيبی که است تندرستی از حالتی سالمتی. بمانند است، شده طراحی

 در نيز را شناسانهروان و روحی مشكالت كهبل است فيزیكی مشكالت شامل تنها نه تندرستی گردشگری. بيند می روح و فكر، جسم،

 در تندرستی و سالمت شود. مفهوم دیده همگراتر و تر پيچيده سالمت، و تندرستی تعاریف که است زمانی این و گيرد برمی

 شكل جادای و استرس کاهش شخصی، زندگی سبک و بودن سالم مردم،. دارند متفاوتی یمعان مختلف های فرهنگ و کشورها

عليزاده ثانی و اند ) زده گره سالمت و ستیتندر با را خارجی گردشگران برای فراغت اوقات گردشگری های فعاليت از جدیدی

 (.35: 1393همكاران، 

 حال در و اصلی ارکان از یكی شده که سالمت گردشگری واننع تحت مفهومی پيدایش باعث آن شدن جهانی و سالمت افزایش

 فصل کلی، طور هب. رود می کار به اروپایی گردشگری در گسترده طور به سالمت واژه. دوش می محسوب گردشگری صنعت رشد
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 نيز و سالمت رببرا در پذیری مسئوليت زندگی، سبک اهميت در توان می را تندرستی و سالمت درباره شده ارائه تعاریف مشترک

 سازمان سوی از شده منتشر آمار اسسا بر(. 34 :1399 ،اسعدی و همكاران) دانست زندگی کيفيت بهبود جهت در افراد تالش

 اختصاص داده خود به جهان سطح در را دالری ميليارد 100 مالی گردش 2017 سال در سالمت گردشگری گردشگری، جهانی

 مجدد دستيابی و بهبود حفظ، منظور به که است دیگر مكان به فرد زندگی محيط از یافته نسازما سفری سالمت، گردشگری. است

 خدمات از استفاده منظور به که دیافرا تعداد به گذشته سال چند طی در. پذیرد می صورت فرد روحی و جسمی سالمت به

 (.114: 1395)ملكی و همكاران،  است شده افزوده اند، شده خارج خود کشورهای از سالمت

 می امانج فرد ذهنی و جسمی سالمت مجدد حصول و بهبود ،حفظ منظور به که است گردشگری از نوعی سالمت گردشگری

 کرده پيدا گردشگری گردی انواع در ای ویژه جایگاه گردشگری نوع این اجتماعی و فردی روزمره فشارهای افزایش به توجه با. شود

 (.34: 1393)عليزاده ثانی و همكاران،  است

دارد.  همراه به زني را پزشكی های مراقبت و سالمت آسایش، و فراغت تفریح، بر عالوه که است مسافرت نوعی سالمت گردشگری

 بهداشتی زاتتجهي باالی سطح و پزشكی دستاوردهای و ها پيشرفت. است جهانی صنعتی به تبدیل حال در سرعت به صنعت این

است  کرده ایجاد سالمت گردشگری جذب زمينه در ویژه به گردشگری حوزه برای را جدیدی های صتفر و امكان ایران، در درمانی

 (.155و154: 1394و توانگر، )ملكی 

 بسيار سالمت، نظام در رقابتی عرصه و ميرود پيش شدن رقابتی سوی به اخير یها دهه در نيز ایران سالمت گردشگری صنعت

 نظام در که نجاستای. نماید می ترسيم را تر پيچيده بس وضعيتی آینده، بازار های یبينپيش  در و گردد می دشوار و پيچيده

ند )دلپسند و شو می حذف رقابت صحنه از کم کم نشود، توجه هوشيارانه و منطقی راهكارهای و رقابتی عرصه به اگر سالمت

 (.3: 1397محقق، 

 سال، یک کثرحدا زمان مدت به زندگی، معمول محيط از رجخا به سفری»:  از است عبارت سالمت گردشگری دیگری تعریف در

 (.1394 شالبافيان،) «.فرد ذهنی و جسمی سالمت مجدد حصول با و بهبود حفظ، هدف با

: پزشكی یگردشگر. شود می تقسيم پزشكی گردشگری و تندرستی گردشگری گونه دو به هدف قيد مبنای بر سالمت گردشگری

 جستجوی انگيزه اب و زیبایی جراحی عمل یک انجام یا و درمان منظور به معمول زندگی، محيط از رجخا مكانی به است مسافرتی

 (.280و279: 1399ن، )اسعدی و همكارا شود می ارائه مبدأ در آنچه با متفاوت پزشكی مراقبت باالتر کيفيت و تر پایين هزینه

 خدمات تمسيس اقتضاهای و جمعيت شدن تر مسن ی،ندگساز تغييرات کنندگان، مصرف های ارزش در تغيير چون هم عواملی

 در سالمت یگردشگر تا اند شده موجب عوامل این مجموعه. دانست سالمت گردشگری ظهور اصلی لامعو توان می را بهداشتی

 یگردشرگ ی نهزمي در گرفته صورت مطالعات به توجه با. شود محسوب گردشگری انواع ترین رشد به رو زمره ی در حاضر حال

 (.74: 1392، و اسدیان اردکانی )مروتی شریف آبادی کرد تقسيم نوع سه به را صنعت این توان می سالمت

 اطالع بيمارستان، در مترجم استقرار خدمت، دریافت زمان: از عبارتند پزشكی گردشگری بر مؤثر عوامل دیگر ای مطالعه در

 وجود معتبر، مقرراتی نظارت گذاری، قيمت های طرح شفافيت نی،رستامايب تخدما تنوع کيفيت، هزینه، بيمارستان، مناسب رسانی

 اعتباربخشی سایت، وب طریق از پزشک با قبلی ی مشاوره امكان خارجی، سالمت بيمه پذیرش بيمار، همراه برای اقامتی تيالتسه

و همكاران،  1 ینیدر) درمان یخطا انميز و کشور به بازگشت از پس پيگيری امكان پزشكی، تجهيزات بيمارستان، المللی بين

1399 :63.) 

 های سال نماید، در می کمک کشور اقتصاد پویایی و پایدار توسعه به که گردشگری ابعاد از یكی نعنوا به پزشكی گردشگری

 فتهرگ قرار موردتوجه توسعه حال در و یافته توسعه از اعم متعددی کشورهای در سالمت گردشگری مهم شاخه عنوان به اخير

                                                             
1 Delgoshaei 
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 می سفر پزشكی دندان جراحی، درمانی، های مراقبت نردآو دست به برای مردم که را فرایندی گردشگری، از شاخه این. است

 کشورهای در پزشكی معتبر و مهم مراکز به مداوا برای بيماران از بسياری گردشگری، از نوع این در. کند می توصيف کنند،

 (.110: 1395، )کرمی و همكاران مستند درمانی و بهداشتی امكانات دارای که کنند می عهمراج کشورهایی پایتخت یا پيشرفته

 بخش نمدیرا همچنين و گيرد قرار بررسی مورد ردلكعم ميزان تا دارد ضرورت ،سالمت گردشگری مدیریت بخشهای در

 ربگيرند.  کار به بهتر دعملكر به دستيابی ایبر اختيارشان تحت منابع از استفاده برای را جدیدی های روش باید سالمت مراقبتهای

 و جسمی تسالم بهبود و حفظ منظور به که است گردشگری از نوعی سالمت گردشگری گردشگری، جهانی سازمان تعریف اساس

 هدش تشكيل ختلفیم انواع از متسال گردشگری. کند می ترک را خود کشور سال 1 از کمتر و ساعت 2 از پيش مدتی به فرد نعنی،

 دهكدهای و یطبيع منابع تمام از صحنه گردشگری در پزشكی گردشگری و درمانی گردشگری صحنه گردشگری: از اند عبارت که

 تفاوت این با است؛ واق تجدید و آرامش آوردن دست به و روزمره زندگی های تنش از رهایی دنبال به دفر و ميشود استفاده سالمت

 و بيماری بروز از قعوا در. نيست مطرح آنها مورد در نيز پزشكی نظارت گونه هيچ و اشتهدن یخاص بيماری یا ناراحتی رادفا که

 پزشكی رتنظا تحت خاص بيماری یک درمان برای سفر درمانی، یگردشگر ميكنند جلوگيری احتمالی روحی و جسمی ناراحتی

 (.56: 1397است )دادگر و همكاران، 

 سالمت انرگدشگراقتصادی رفتار اهميت م و مفهو-3-3

مل را شا یلفمخت یمعان واژه نی. استيچ رفتار ميکه بداناشاره شود الزم است  گردشگراناقتصادی رفتار  فیبه تعر نكهیقبل از ا

شده ه ناز خدمت ارائ یجامع فیگيرد. هرچند تعرمحصول را در برمی کیتا خدمت به عنوان  یاز خدمات شخص یفيطشود و می

 (.1393)بيگوند، است هارائه شده، ذکر شد فیرتعااز  یبرخ ریز است در

مهم  یرعنص ایمنفرد محصول  کیبه عنوان  خودخودیبه ایناملموس،  اساساًمنفعت  ديتول ایجاد حس مناسب به اقتصادی رفتار

 یفعتمن ای تيالعف ،قتصادیا . رفتاردسازده میرا برآور یشناخته شده مشتر ازياز مبادله، ن یاز محصول ملموس که به واسطه شكل

ت ممكن اس جهي. نتبرنداردرا در  یزيچ تيمالك وکند که اساساً نامحسوس بوده عرضه می گریطرف به طرف د کیاست که 

 شيهای کم و بتيفعال یسر کیاست مشتمل بر  یندیفرآ، اقتصادی (. رفتار1396)زمانی، غيرمادی باشد ای یكیزيمحصول ف

 ایالها و کا ای یكیزيو کارکنان و با منابع ف انیمشتر نيدر تعامالت ب، یشگيلزوماً هم نه اما یعيحسوس که به طور طبامن

 (. 1393وند، )بيگباشد انیمسائل مشتر یحلی براداده تا راه یکننده خدمت، روهای ارائهستميس

 : باشندمی ریبه شرح زکه  دارد یژگیو چهار سالمت گردشگراناقتصادی از منظر تعریف رفتار 

 بودن. ناملموس-1

 پذیری.تفكيک-2

 ی.ریرپذتغيي-3

 .(ی)غيرقابل نگهدار یریفناپذ -4

 رفتار ت.رفته است گرفته است، تحت تأثير قرار گورص یعمل یتوسط کارها ،سالمت گردشگران اقتصادی رفتار فیو تعر مفهوم

 فیتعر نیای افتیرداز خدمات  انیت مشتراکاادرانتظارات و  نيموجود بالف اخت زانيعبارت است از م سالمت گردشگران اقتصادی

 .شوداوقات توسط رابطه نشان داده می یگاه

 یرقابت تیخود و کسب مز گردشگران اقتصادی رفتارمنظور  اند که بهموضوع شده نیمتوجه ا گردشگریهای سازمان ،امروزه

 قاتيچرا که در تحق. باشدخدمات خود می تيفيد کمدنظر قرار دهند، بهبواره همو یستیکه با یدياز موضوعات مهم و کل یكی

بقا و  تاً منجر بهشده و نهای انیمشتر یوفادار تیمنجر به رضاسالمت  گردشگران اقتصادی رفتاراست که  دهیمختلف مشخص گرد
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توسط  اتدمخ تيفيو بهبود ک یافتیدردمات از خ گردشگراناقتصادی رفتار توان گفت که در واقع می، گرددسازمان می یسودآور

 (. 1393)بيگوند، ندیآبه حساب می های گردشگریعملكرد سازمان یابیسازمان در شاخص مهم در ارز

ی ال ارائهبه دنب سالمت گردشگراناقتصادی فتار ربرای بهبود  دیها باجهت سازمانتوان برشمرد که بدان را می یادیز لیدال

 : شودبه طور خالصه ذکر می ادامهدر که خود باشند  انی به مشتراالب تيفيخدمات با ک

 ارات انتظ شیافزا نیو ا یافتهافزایشنسبت به گذشته  انیانتظارات مشتر نكهیا تيواقع گردشگران:انتظارات  شيافزا

، عملكرد سازمان غاتيتبلان، یمشترو سطح دانش  یآگاه شیعامل ربط داد از جمله: افزا نیتوان به چندرا می گردشگران

 .رقبا

 ه ارائه با وادار رسازمانها ، یو فرهنگ یاجتماع، یاقتصاد، یو قانون یاسياز جمله عوامل س یطيعوامل مح :یطيمح ملعوا

از  یادارهای ارباب رجوع در سازمان تیرضا و جلب انیمشتر میکند. به عنوان مثال طرح تكرمیال با تيفيخدمات با ک

توانند می یبه راحت ردشگرانگنترنت، یبه ا یه با گسترش دسترسروزام رود. به عالوهبه شمار می یاسيس ه عواملجمل

 .ده استانتظارت آنان ش شیاعث افزاد بخو زيموضوع ن نیاز سراسر جهان به دست آورند. ا یاطالعات به هنگام

 ليدل نیباشد. بدکنندگان آنان مشكل میدریافت یبرا خدماتهای یژگیتوجه به وبا  گردشگری:خدمات  تيماه 

در  یساسان )که دو عامل و برخورد کارکنااقتصادی رفتار  زيخدمت و ن کنندهاحاطه یكیزيبا توجه به شواهد ف گردشگران

های انسازم یدرون عوامل پردازند.می سالمت گردشگران اقتصادی رفتار یابیروند( به ارزخدمات به شمار می یابیرزا

که  یزمان یمشتر جهيبرند در نترا باال می انیهای مشترتظارات و خواستهان خود یعيترف یتهايها با فعال، سازمانگردشگری

 .(1396)زمانی، عده داده شده را داردکند انتظار خدمات وبه سازمان مراجعه می

 ست کها یگریخدمات خود عامل د تيفياز ک یاشن یایعالوه بر موارد باال، مزا خدمات: تيفياز ک یناش یايمزا 

 شیافزا ت،يفيارائه خدمات با ک ميتقاز اثرات مس یكیکند. می بيترغ تيفيی خدمات باکرا به ارائهری شگگردهای سازمان

که اند افتهیدر ی گردشگریسازمانها را که. چاست انیی خدمات به صورت کاال به مشترارائهن جهت سازما ییتوانا

 شیا. با افزندنمایا حذف میآنان ر نكهیا ایکاسته و  وریرضردارند. لذا از خدمات غي ییازهايها و نچه خواسته انشگرگرد

 ثباع انیی خدمات بهتر به مشتررائها ني. همچنافتیخواهد  شیسازمان افزا یی خدمات، سودآورکارایی و اثربخش در ارائه

 (.1393)بيگوند، گرددسازمان می یان برادهان به ده غاتيو گسترش تبل دیتكرار خر

 

 شوهپژ یمفهوم مدل -4
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 2020برگرفته از مطالعه لدسما و همكاران،  یمدل مفهوم -( 1)شكل 

 

 ژوهشروش اجرای پ -5

 هيفرض یبررس یبود. برا خواهد یليتحل -پيمایشیبه صورت  قيخواهد بود. و از نظر روش تحق یاز نظر نوع کاربرد قيتحق نیا

 شده است.استفاده  کيلجست ونيو به صورت رگرس کيتاحتمال لجس عیاز روش تابع توز قيحقت یها

شده  یورآ جمع یدانيم و یا کتابخانه صورت به مطالعه نیا در ازين مورد یها ادهدوری اطالعات: آروش گرد -

 بخش یبرا و شد واهدخ یآور جمع یا کتابخانه صورت به ازين مورد اطالعات نامه انیپا دوم فصل یبرا که بيترت نیا به است.

المت که س یفعال در حوزه گردشگر خبرگان و نيمتخصص از ها داده یآور جمع جهت یدانيم روش از استنباط و نيمتخ

 . ه استشداستفاده  بخش را دارند، نیسال کار در ا 5تجربه حداقل 

ه مقال یها از پرسشنامه گرفته است.انجام  یدانيبه صورت م کهبه صورت پرسشنامه :  اطالعات یابزار گردآور -

 شده است. استفاده یدانيم اطالعات یگردآور و یبررس یبرا( 2020سما و همكاران )دل

 و یرهنگف راثيم یها سازمان در یگردشگر حوزه در فعال متخصصان و خبرگان هيکل قيتحق نیا :یآمار جامعه -

اشته باشند، ده هدر عا بسالمت ر یدر حوزه گردشگر ديسال کار مف 5که حداقل سابقه  باشند یم تهران شهر در یگردشگر

مطالعه  نیدر ا یريگباشد. روش نمونه  یاز خبرگان م نفر 122مطالعه شامل  نیمورد استفاده در ا یاساس جامعه آمار نیبرا

 باشد.  یم یساده تصادف یرينمونه گ روشبه صورت 
 شده است نييتع فرن122کوکران برابر با  فرمولتوجه به ا ب :یآمار نمونه -

لعه با امط نیدر ا بود. نرم افزار مورد استفاده یونيرگرسمطالعه به صورت تابع  نیا در این :ليحلو ت هيتجزروش  -

 شده است.استفاده  STATA ایو  Eviewsشده به صورت  یجمع آور یتوجه به داده ها

 

. 
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 ها يل داده ها و يافتهزيه و تحلتج-6

 یشناخت تيجمع فيتوص-1-6

 جمعيت -6-1-1
 تيبط با جنسمرت یو درصد فراوان یوانفرا  -( 1)جدول 

 یفراوان درصد یفراوان ريمتغ فیرد

 17.4 22 زن 1

 82.6 100 مرد 2

 100 122 کل 3

 

 التيتحص-6-1-2
 التيمرتبط با تحص یو درصد فراوان یفراوان  -( 2)جدول 

 یفراوان درصد یفراوان ريمتغ فیرد

 76.9 93 سانسيل 1

 13.2 16 سانسيل فوق 2

 9.9 13 یتردک 3

 100 122 کل 4
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 یشغلسابقه  -6-1-3

 یمرتبط با سابقه شغل یو درصد فراوان یفراوان -( 3)ول دج

 یفراوان درصد یفراوان ريمتغ فیرد

 11.6 14 10 تا 5 نيب 1

 66.9 81 سال 15 تا 11 نيب 2

 21.5 27 سال 15 از شتريب 3

 100 122 کل 4

 

 قيقحت یلاص یرهايمتغ یفيتوص یها شاخص-6-2

 قيتحق یاصل یرهايمتغ یفيتوص یآمار یهاشاخص -( 4)جدول 

 انسیوار آماره اريمع انحراف خطا انحراف نيانگيم آماره قيتحق یرهايمتغ

یروانشناس یفاکتورها
 

4.4033
 

0.03546
 

0.39163
 

0.153
 

یگردشگر یاز سكونتگاه ها یتمندیرضا
 

.40164
 

0.03625
 

0.40041
 

0.16
 

یطيمح یآلودگ
 

4.4
 

0.03515
 

0.38826
 

0.151
 

یگردشگر یها نهیهز
 

4.3754
 

0.03481
 

0.38447
 

0.148
 

یطيمح راتييتغ
 

4.3852
 

0.03501
 

0.38669
 

0.15
 

گردشگران یرفتار اقتصاد
 0.582 0.04484 0.49527 0.245 
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 یاستنباط ليتحل-7

 رنوفيآزمون کولموگروف اسم جينتا -( 5)جدول 

 آزمون جهينت یارمعناد سطح آزمون آماره ريمتغ

یروانشناس یفاکتورها
 

4.4033
 است نرمال 0.23 

یگردشگر یاز سكونتگاه ها یتمندیرضا
 

4.4016
 است نرمال 0.35 

یحطيم یآلودگ
 

4.4
 است نرمال 0.32 

یگردشگر یها نهیهز
 

544.37
 است نرمال 0.45 

یطيمح راتييتغ
 

4.3852
 است نرمال 0.61 

گردشگران یرفتار اقتصاد
 

0.582
 است نرمال .520 

 

 ه هابررسی فرضي -8

 یاصل هيفرض -8-1
 ست. رسد که ميزان رضایتمندی از سكونت گاه ها بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت در شهر تهران اثرگذار ا یبه نظر م 

 شده است: تفادهسا ونيرگرس ،ازیاصل هيفرض یبررس جهت
  ونيرگرس مدل خالصه -( 6)جدول 

 والد نموآز یهمبستگ بيضر مدل

 3.24 0.71 ونيرگرس
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 ونيمدل رگرس یرهايمتغ بيضرا -( 7)جدول 

 یمعنادار مقدار یآزاد درجه استاندارد بيضرا اهريمتغ

 بتا

یروانشناس یفاکتورها
 

79.68
 

1
 0.000 

یگردشگر یاز سكونتگاه ها یتمندیرضا
 

70.831
 

1
 0.000 

یحطيم یآلودگ
 

74.646
 

1
 0.000 

یردشگگر یها نهیهز
 

67.561
 

1
 0.000 

یطيمح راتييتغ
 

5.9218
 

1
 0.000 

گردشگران یرفتار اقتصاد
 

0.0919
 1

 
0.000 

 فرعی اول هيفرض-8-2

 ست.گذار اان اثرسكونت گاه ها بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت در شهر تهر یروانشناخت یرسد که فاکتورها یبه نظر م

 

  ونيرگرس مدل خالصه-( 8)جدول 

 دو-یخ والد آزمون یبستگمه بيضر مدل

 118.64 3.24 0.63 ونيرگرس

 

 ونيمدل رگرس یرهايمتغ بيضرا -( 9)جدول 

 رهايمتغ

 استاندارد بيضرا

 یمعنادار مقدار یآزاد درجه  خطا انحراف

 بتا

12.081 ها سكونتگاه یروانشناخت یفاکتورها
 

2.304
 

1
 

0
 

-50.915 ها شبكه
 

9.575
 

1
 

0
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 دوم عیفر هيفرض-8-3

 در سطح خدمات سكونت گاه ها بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت در شهر تهران رييرسد که تغ یبه نظر م

 اثرگذار است

  ونيرگرس مدل صهخال -( 10)جدول 

 دو-یخ والد آزمون یهمبستگ بيضر مدل

 160.09 3.2 0.71 ونيرگرس

 ونيمدل رگرس یرهايمتغ بیضرا -( 11)جدول 

 رهايمتغ

 انداردتاس بيضرا

 یمعنادار مقدار یآزاد درجه  خطا انحراف

 بتا

103.793 ها سكونتگاه خدمات سطح در رييتغ
 

9245.084
 

1
 

0.00
 

-434.138 ها شبكه
 

38829.354
 

1
 

0.00
 

 

 سومفرعی  هيفرض-8-4

 رگذار استران اثتههر ر شسكونت گاه ها بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت د یطيمح یآلودگ یرسد که فاکتورها یبه نظر م

 ونيمدل رگرس -( 12)جدول 

 دو-یخ والد آزمون یهمبستگ بيضر مدل

 09.081 6131 .620 ونيرگرس
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 ونيمدل رگرس یرهايمتغ بيضرا-( 13)جدول 

 رهايمتغ

 استاندارد بيضرا

 یمعنادار مقدار یادزآ درجه  خطا انحراف

 بتا

10.682 یطيمح یآلودگ یفاکتورها
 

1.9
 

1 00.0 

-3245.1 ها شبكه
 

7.95
 

1 0.00 

 

 

 چهارم یفرع هيفرض -8-5

 است. ثرگذاراسكونت گاه ها بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت در شهر تهران  یگردشگر یها نهیرسد که هز یبه نظر م

  ونيرگرس مدلخالصه  -( 14)جدول 

 دو-یخ والد آزمون یهمبستگ بيضر مدل

 99.05 16.28 .960 ونيرگرس

 

 ونيمدل رگرس یرهايمتغ بيضرا -( 15)ول دج

 رهايمتغ

 استاندارد بيضرا

 یمعنادار مقدار یآزاد درجه  خطا انحراف

 بتا

10.359 یگردشگر یها نهيهز
 

1.952
 

1 0.00 

-43.412 ها شبكه
 

8.074
 

1 0.00 

 

 عی پنجمفرفرضيه  -6-8

 .ذار استت در شهر تهران اثرگدی گردشگران سالمتصااق سكونت گاه ها بر رفتار یطيمح راتييرسد که تغ یبه نظر م
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  ونيرگرس مدل خالصه-( 16) جدول

 دو-یخ والد آزمون یهمبستگ بيضر مدل

 12.531 23.02 .710 ونيرگرس

 

 ونيمدل رگرس یرهايمتغ بيضرا-( 17)جدول 

 رهايمتغ

 استاندارد بيضرا

 یمعنادار مقدار یآزاد جهدر  خطا انحراف

 بتا

13.272 سكونت گاه ها یطيمح راتييتغ
 

62.76
 

1 0.00 

-55.406 ها شبكه
 

11.385
 

1 0.00 

  یبحث و نتيجه گير -9

 فرضيه اصلی پژوهش -9-1

 ر اقتصادیان رضايتمندی از سكونت گاه ها بر رفتاميز"رسد که  یبه نظر مکه  پژوهش یاصل هيفرضدر رابطه با 

 ".شهر تهران اثرگذار استگردشگران سالمت در 

 شودیم مشاهده نويرگرس مدل یرهايمتغ بیضرا جدول درباشد.  یم 0.71ا برابر ب نييتع بیضر مقدارکه  دهدینشان م جیتان

 یاقتصاد رفتار بره ها  از سكونت گا یتمندیرضا گفت توانیم نیابنابر. است 0.05 از کمتر رهايمتغ نیا یبرا یمعنادار مقدار که

 . دارد یمعنادار ريتاث انتهر شهر در سالمت گردشگران

شان دادند ن( که 2020و همكاران ) وکسپ و( 2020) و هراتفارد سابتيشف پژوهش جینتا با پژوهش نیا از حاصل جینتا -

از  یتمندیضار نیکه ا یدارد به طور یرابطه معنادار گردشگران یاقتصاد اررفت با یگردشگر یها سكونتگاه از یتمندیرضا

 گردشگران سالمت خواهد شد. یار اقتصادفتر تیسكونتگاه ها سبب تقو

 اريسب یاز جنبه ها ها اثبات کرد که ميزان رضایتمندی از سكونت گاهدر تایيد نتایج این مطالعه  (  2020و انلوانن )  یبوس -

 یم صنعت نیمناسب در ا طیشرا جادیگردشگران به ا لیمحسوب شده و موجب جلب تما ار اقتصادی گردشگرانتعيين رفتمهم 

ن ی گردشگراتعيين رفتار اقتصاددر  ینقش اساس یفایبه علت اسالمت  یرصنعت گردشگ ،یخدمات عیصنا هيکل نيشود. در ب

به  گریهای گردش رضایتمندی از سكونتگاهمرتبط با  تيفيک جهياست. در نت تيفيبه موضوع ک عیصنا نیاز حساس تر یكی سالمت

 .شود یمردشگری شرکت های گ شتريو موجب سود بارتباط است  در رانبازگشت مجدد گردشگ زانيبا م ميطور مستق

از سكونتگاه های گردشگری بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت اثر  گردشگران یتمندیرضااثبات کرد که  ( 2020مرال ) -

احساسات و  نیاو  آورند یخاص در مدت اقامت به دست م یاست که نسبت به مقصد یتجارب هيشامل کلموضوع ذار است و این گ

سكونت گاه های گردشگری بر رفتار اقتصادی  یابیمهم در ارز گزاره هایآنهاست. از  متيه خدمات و قمرتبط با ارائ یها یطرز تلق
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است که با رفتار اقتصادی گردشگران سالمت  یآنها با رشد گردشگر تيفيو ک یاقامت ساتيتأس تيرشد ظرف ،گردشگران سالمت

 داری دارد.نی مع ارتباط مستقيم و

ز ا تیحما دشگری ورضایتمندی از سكونتگاه های گر یازهاين نيبطالعه خود اثبات کردند که م در( 2021) رکانیو د کیگاتر -

 مشترک ومتقابل  یهدف ها نيب دار،یپا ی. در گردشگرمی شودار دل برقرتوازن و تعا ینوع یو جامعه محل ستیز طيمح

که این  دیآ یجود مبه و یو اشتراک مساع یهمكار یافراد است، نوع نیا یرایکه پذ ید و محلمقصو  زبانيگردشگران با جامعه م

 ومتفاوت  یاههدف  یعوامل دارا نیا است که در گذشته، یدر حال نیا موضوع بر رفتار اقتصادی گردشگران اثرگذار خواهد بود.

 یر کلوو به ط زاتيو تجه التيكان، ساختار، تسهم خابانتشود تا  یسبب م یگردشگر نهيدر زم یداریپا. متضاد بودند یگاه

 .باشد همانيو م زبانيم یبرا عتيو طب طيگردشگران، تابع حفاظت از مح یتقاضاعرضه و  یبرا یمحصول گردشگر

ی از گردشگری رضایتمندبر مرتبط با سكونتگاه های گردشگری  تيفيک تیریمداثبات کرد که  ( 2020ن )و همكارا  یاتیها -

گذارد. با  یاثر منی سالمت در محيط های بيمارستا  یوابسته به گردشگر یها تيعالرقابت فمولفه بر ثرگذار است. این ت االمس

سو  کیاز انی در محيط های بيمارست یگردشگر یذات یارزش ها و تيفيشود. ک یم رييدستخوش تغ زين تيفيرقابت، ک شیافزا

 وضاکنندگان ان تقايم یز ارتباطات اجتماعا گرید یو از سو یشهر زانیرنامه رو بن مناسبات و کنش متقابل مسئوال ريتحت تأث

، گریگردش گاه هایاز سكونت گردشگر مندیتیرو رضا نی. از اردیپذ یم ريتأث یعرضه کنندگان محصوالت و خدمات گردشگر

ات و خدم تيفيسنجش ک نینابرا. باست یگردشگر تيفياز ک یتابع دیو جذب مهمان جدگردشگر  یوفادار تیفروش، تقو شیافزا

و  تيفيهبود کب یبرا یگام ضرور نيارائه کننده آن، اول مرتبط با سكونتگاه های گردشگری سالمتنقاط ضعف و قوت  صيتشخ

 تيعالتمام ف یلخدمات و عنصر اص ییکننده نهاکه استفاده گردشگری سالمت  یدينقش کل نیبر ا است. عالوه یتوسعه گردشگر

 شود. یمحسوب م یعت گردشگردر بقا و رشد صن یرود، عامل اصل یر مشماها به 

 ار اقتصادیدر نهایت به رفت یمشتر تیرضامرتبط با  جذاب یها یژگیواثبات کردند که  (2021شلدون  )از سوی دیگر  -

خود  زا افیگردشگران سالمت ممكن است رضایتمندی کصورت نبود آن در  یولمشخص از گردشگران سالمت منجر می شود 

ه ارایه شد مرتبط با سكونتگاه های گردشگری سالمت است که برای رضایتمندی خدمات یها یژگیو قتيدر حقنشان ندهند. 

ز ضایتمندی اری علل . بررسخدمات دارند نهيدر زم یمشتر تیبه سطح رضا را ريتأث نیشتريب این جذابيت جذابيت ایجاد می کنند.

 آنها در ريساس تأثبر ا انیمشتر یخواسته ها یبند تیاولو یراب تيفيک یرياندازه گ یزارهاباز ا یكی سكونتگاه های گردشگری

 یترشيب تیاولو یکه دارا یاتمختلف الزام انیمشتر یکند تا برا یکمک م این رضایتمندیاست.  یمشتر یو خشنود تیرضا

این است.  ثر گذارواحدها ا یریپذ ابتمحصول و رق نيب سهیلزوم ارائه خدمت، مقا یمشتر تیبر رضا نيهمچن. شود نييهستند تع

 .شوند یم یع آوردارد و اطالعات مربوطه به سرعت جم ازين یاضیبه حداقل محاسبات ر رضایتمندی از سكونتگاه های گردشگری

ه به بستوا یها تيو رقابت فعال توسعه رضایتمندی از سكونتگاه های گردشگریاثبات کرد که  (2020و همكاران ) یرراتانسا -

سو  کیز ا یشگرگرد یذات یو ارزش ها تيفيشود. ک یم رييدستخوش تغ زين تيفيرقابت، ک شیفزاگذارد. با ا یاثر م یگردشگر

و  اضاکنندگانتق انيم یاز ارتباطات اجتماع گرید یو از سو یشهر زانیامه رو برن والنمناسبات و کنش متقابل مسئ ريتحت تأث

گردشگر  یوفادار تیفروش، تقو شیگردشگر، افزا تیرو رضا نی. از اردیپذ یم ريتأث یگردشگرات خدمعرضه کنندگان محصوالت و 

 یاحدهاونقاط ضعف و قوت  صيو تشخ دماتخ تيفيسنجش ک نیاست. بنابرا یگردشگر تيفياز ک یتابع دیو جذب مهمان جد

استفاده ه کدشگر گر یدينقش کل نیعالوه بر ا .ستا یو توسعه گردشگر تيفيبهبود ک یبرا یگام ضرور نيارائه کننده آن، اول

  شود. یب ممحسو یربقا و رشد صنعت گردشگدر  یرود، عامل اصل یها به شمار م تيتمام فعال یخدمات و عنصر اصل ییکننده نها
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 فرضيه فرعی اول-9-2

ر رفتار باه ها گنت سكو یروانشناخت یرسد که فاکتورها ینظر م به  "که  پژوهش اول یفرع هيفرضدر رابطه با 

 0.71ابر با بر نييتع بیضر مقداره ک دهدینشان م جینتا "اقتصادی گردشگران سالمت در شهر تهران اثرگذار است.

 0.05 از کمتر ريمتغ نیا یبرا یمعنادار مقدار که شودیم مشاهده ونيرگرس مدل یرهايمتغ بیضرا جدول درباشد.  یم

 ريثتاهر تهران رفتار اقتصادی گردشگران سالمت در ش برسكونت  یروانشناخت یرهافاکتو گفت توانیم نیبنابرا. است

 . دارد یمعنادار

 یفاکتورهاادند ( که نشان د2020و همكاران ) یساشانتکه نشان داد ( 2021)  میفر جیپژوهش با نتا نیحاصل از ا جینتا -

 ستیرفتار زکه  اثبات کردند (2021) نياسچنرل .است راثرگذا المتس گردشگران یاقتصاد رفتار بر ها سكونتگاه یروانشناخت

است.  تيز اهمحائ زيخاص ن یانسان یگروه ها یطيمح ستیدارد، ليكن رفتار ز تيهما یذکر شده به طور کل لیبه دال یطيمح

معرض  در صد،مق اجتماعات ستیز طيآنها بر مح یرفتارها دیدش یگذار ريهستند که به علت تأث ییها گروه گردشگران از جمله

ریستی  محيطی انشناختی سكونتگاه هایبه نظر می رسد که فاکتورهای رو قرار دارند یطيمح ستیز یجامعه شناس یها یبررس

 در این حالت بر رفتار زیست محيطی آن ها اثرگذار باشد.

ید و آه وجود می ب مانتواحيط زیست و رفتار اقتصادی گردشگران به صورت اثبات کردند که ارزش های بين م ( 2021)  میفر -

ن و مت طيمح نيتباط بارزش ها از ارهستند. در این حالت  رتبط با رفتار اقتصادی گردشگرانکننده الگوی ماین ارزش ها تعيين 

 (2020مكاران )هو کس پوروانشناختی  درخصوص فاکتورهایهستند.  زيارتباط ن نیا انگریبه وجود آمده و نما گردشگری سالمت

که انسان  یرفتار در ليدل نيو به هم ردشگری سالمت استصحت استفاده از تفرجگاه های گ دنیارزش ها، راه د که دنداثبات کر

ه ب یطيحم ستیز  فاکتورهای روانشناختی گردشگراناش دارد مؤثرند. در باب  یستیاز جهان ز یبه عنوان بخش عتيدر قبال طب

ارزش از  ت گاه هافاکتورهای روانشناختی سكون. طبق نظر آنها رده اندجه کتو یطيمح ستیز یو خاص ارزش ها یهر دو جنبه کل

این نوع  ی گردد ومباز  ستیز طيدرباره مح یو یکل یو باورها ینيکه بر جهان بگران سالمت به شمار می روند گردش یاساس یها

اور به تر )مثل ب خاص یاباورها و نگرش ه اقبعامت زين یکل یباور ها نیدهد و ا یرا شكل م ختیدیدگاه ميزان فاکتورهای روانشنا

د که به هستن خاص یباورها و نگرش ها نيهم تایدهند. نها یاست( را شكل م ستیز طيمح یبرا یدیتوده تهد سمیکه تور نیا

 .شوند یمقصد منجر مسالمتی  ستیز طيگردشگر در مح یرفتار واقع

 رباره معضالترا اطالعات فرد دگاه بر رفتار اقتصادی  نتفاکتورهای روانشناختی سكو( 2020و همكاران )نی دو -

 فیرم دهد، تعانجا تيوضع نیبهبود ا یتواند برا یمعضالت و اطالعات درباره آنچه فرد م نیعوامل مؤثر بر گسترش ا ،یطيمح

 ؛ليوجود دارد، از قب مرتبط با فاکتورهای روانشناختی یطيمح ستیسه نوع دانش ز آن هابه نظر  . کنند یم

 یعيضع طباز و یشناخت دی، باانجام دهد یبتواند اقدام یقبل از آن که فرد :یطيمح ستیز یدانش درباره نظام ها

 را بشناسد.  یطيمح ستیز ینظام ها یبه عبارت ایها داشته باشد،  ستمياکوس

بدانند  ردمم توان کرد. ممكن است یچه م یطيمح ستیزمسائل  یکه برا نیادانستن  ی: طيمح ستیدانش عمل ز

نش عمل ذا دالکربن شد؛  دياکس ید ديتول مانع دیکند اما ندانند که چگونه با یرا گرم م نيکربن زم دياکس ید

 یرخباقدام کنند.  یطيمح ستیعمل ز نهيدر زم مايدهد تا خودشان مستق یبه مردم اجازه م یطيمح ستیز

 ینشدا .زانديرا برانگ یطيمح ستیتواند رفتار ز یمبهتر  «رانهيگ شيپ یطيمح ستیعمل ز نشدا»معتقدند داشتن 

ر نشناختی دفاکتورهای رواشود که  یتصور م  دهد. یمسئوالنه را نشان م یطيمح تسیز یرفتارها یها تیکه مز

ن دارد، ليكن یطيحم ستیبر رفتار ز مياما اثر مستق، رفتار می باشند گریساز دو نوع د نهيزم ،خصوص سكونت گاه ها

 :دارند یطيمح ستیبر رفتار ز مياثر مستق گریددو گونه 
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ط با مرتب یرفتارها یاز صورت ها یكیبه مثابه  یبر مصرف انرژ یطيمح ستیز یادانش، ارزش ها و باوره ريتأث

ر بر رفتا شناختی افراد در گردشری سالمتفاکتورهای روان ميمستق رياست. تأث سالمتتفرجگاه های گردشگری 

ورهای کتفا ت و این تاثير ممكن است به صورت مستقيم و یا غيرمستقيم شكل بگيرد.اساثرگذار  یطيمح ستیز

 ز نگرشا ینظام ،یطيمح ستیباور زروانشناختی مرتبط با گردشگری سالمت این موضوع را نشان می دهند که 

ل با تعام ردچارچوب مرجع  ،یطيمح ستیز یکند. باورها یم نييرا تع ستیز طيهاست که رفتار فرد در برابر مح

 یورت مص گرید یرهايو با واسطه متغ ميمستق ريآنها بر کنش، غ رياست که تأث نیهستند. نكته مهم ا ستیز طيمح

د آنها توان یم شان،یرفتارها یطيمح ستیز یآمدها یشود که آگاه کردن مردم از پ یاساس تصور م نيبر هم. رديگ

 کند. قیشوت مناسب یطيمح ستیز یگرفتن رفتارها شيرا به در پ

نگرش  ثير رویكردرا تحت تا ار اقتصادی گردشگران سالمتسكونت گاه ها بر رفت یروانشناخت یفاکتورها ( 2020)  یو ه انی -

بط با شناختی مرتای روانکنند که فاکتوره در نظر گرفته است. در این نظریه محققين این امر را اثبات می یاجتماع انهیسازه گرا

تقل از مس یان مادجه نیا که نیا و نه ميفهم یهان را مج نیوجه از امور سرو کار دارد که ما چطور ا نیبا ا رشتيبرفتار اقتصادی 

افت خدمات دری یها دهیدر مقابل پد دارند یرونيب تفرجگاه های سالمتیکه به  یا یبر حسب معان گردشگرانفهم ما چگونه است. 

نگاه  نيساس همبر ا در این حالت یطيمح ستیمؤثر بر رفتار ز یرهايمتغ یخبر. دهند یاز خودشان عكس العمل نشان م سالمت

 نهيشيبه پ دیبا ،تفاکتورهای روانشناختی رفتار اقتصادی گردشگران سالمبر  یمبتن یرهايدرک متغ یشوند. اما برا یم فیتعر

 در خصوص رفتار گردشگران توجه کرد. یت گردشگردرباره مطالعا یمختصر

 ومد فرضيه فرعی-9-3

سطح خدمات سكونت گاه ها بر رفتار  در رييرسد که تغ یبه نظر م "که  پژوهش دوم یفرع هيفرضدر رابطه با 

. باشدیم 0.63 برابر با نييتع بیهد که مقدار ضردیم نشان جینتا "اقتصادی گردشگران سالمت در شهر تهران اثرگذار است.

 حسط در رييتغ ريمتغ توسط(  سالمت گردشگران یاقتصاد)رفتار  وابسته ريتغم راتييتغ از درصد 63 حدود گفت توانیم نیبنابرا

 نیبنابرا. باشدیم 0.05 از کمتر و است 0.000 با برابر یمعنادار مقدار انسیوار ليتحل جدول در. شودیم انيب ها سكونتگاه خدمات

 از کمتر ريمتغ نیا یبرا یمعنادار مقدار که شودیم مشاهده ونيرگرس مدل یرهايمتغ بیضرا جدول در. باشدیم معنادار ونيرگرس

در سطح خدمات سكونت گاه ها بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت در شهر تهران  رييتغ گفت توانیم نیبنابرا. است 0.05

 اثرگذار است. 

در  رييتغان دادند که نش (2020مانا و همكاران ) و(  2020دونتس و همكاران ) پژوهش  جینتاپژوهش با  نیحاصل از ا جینتا -

 .باشد یم همسو ،دشگران سالمت اثرگذار  باشدگر یسطح خدمات سكونتگاه ها بر رفتار اقتصاد

 یه مکباشد  یم یا هیثانو عوامل رندهيدر بر گ یتوجه داشت که ساختار گردشگر دیبااثبات کرد که  ( 2021و همكاران ) فان -

ه مشتمل بر ک م آوردآن امكان فراه در سطح خدمات سكونت گاه ها بر رفتار اقتصادی تغيير یرا برا یشتريب یها زهيتواند انگ

 ،ینناصر سازماقل، عحمل ن ،ییربنایز ساتيتاس ،ییرایو پذ یمتهمانند جاذبه ها مراکز اقا یا دهيچيبخش ها، عناصر متعدد و پ

 .ندکن یم جادیا مكان کیرا در سالمت   یگردشگر سامانه تيکل گریكدیدر ارتباط متقابل با باشد که  یم اطالعات غات،يتبل

به طرف  سالمت مناسب خدمات در جذب گردشگران عیمناسب و توز یها رساختیوجود زکرد که اثبات  (2021) شلدون -

 است که به منظور ییمكان ها ای التيتشك ید از امكانات با جاذبه هاکننده است. مقصو نييتع اريبس یمستعد گردشگر یمكان ها

 نیاست مهم تر یهیو گردش کنند. بد همكانات استفادا نیتوانند از ا یگردشگران به وجود آمده و آنها م یخواسته ها نيامت

خدمات سالمت دارای کيفيت خدمات است که عالوه بر تفرجگاه هایی  رند،يگ یقرار م سالمت  که مورد اقامت گردشگران ییفضاها

و کامل  نیتر فتهشريپ تفرجگاه های سالمت رایدادند. ز یم ليفضاها را تشك نیجذاب تر ازب ریکه از دمحيط زیستی نيز باشند 
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بر هستند و افزون  یپزشك ،یحیتفر ،یعلم ،یدهند. شهرها در بر دارنده مراکز مهم اقتصاد یم ليانسان را تشك یقرارگاه ها نیتر

 .باشند یم گردشگران سالمت جلب یکانون ها نیمندند. به همين جهت مهم تر هبهر زين یعياز جاذبه ها طب نهایا

 یها تيفعال به عنوان مجموعه متسال یتوسعه گردشگرهمچنين براین نظر اثبات کرد که  (2020و همكاران ) یراتانسار -

 رينه خود تاثصاعدگوتبا رشد  تيفعال نیا ريقرن اخ مين یو ط وامع داردج یاقتصاد یها انيبن تیدر تقو یادیز ريتأث ،یاقتصاد

یه می را ارا ن مناطقی شده است که گردشگری سالمتبي یو تبادل فرهنگ گردشگری سالمت اقتصاد ییایدر رشد و پو ییبسزا

  دهند. این مولفه های بر تعيين سطح رفتار اقتصادی گردشگران سالمت اثرگذار هستند.

ثير کيفيت شگری سالمت تحت تادبراین نظر توافق دارند که سطح کيفيت خدمات در گر( 2021و همكاران )فان   -

ثر در اک متسال یشگرها و خدمات گرد رساختینامناسب و نابرابر ز عیتوز ،سالمت یراز جمله موانع گردشگخدمات قرار دارد. 

مت سال یگرگردش یایاز مزا ینواح گریو محروم ماندن ددر نقاط پرجاذبه  یطيمح ستیز یها بياست که موجب آس ینواح

 دماتيفيت خک یسطح بندحالت  ت به تغييرات در سطح رفتار اقتصادگی گردشگران منجر می شود. در اینی، که در نهااست

 است. یواحن نيب ینابرابر لیو تعد ازيمورد ن یها رساختیز نييتع نيو همچن تیمرکز نييتع یبرا یاريمع ،سالمت یگردشگر

 یها تيفخدمات و ظر سات،يامكانات، تأس یطح بندسو  قيوابسته به شناخت دق یها رساختیمناسب از ز یبهره بردار

ين سطح ال تعيگردشگری سالمت از عناصر مهم اثرگذار بر رفتار اقتصادی گردشگران در قب هيناح موجود در هر منطقه و

اوت متف یردالزم است که برخو ،برای تعيين سطح خدمات گردشگری یرگردشگ یزیر رنامهدر بخدمات گردشگری می باشد. 

رار تاثير ق اقتصادی گردشگران تحترفتار که  رديگ ی شكلصورت سالمت به یگردشگر یمقصدها یها تيناسب با قابلتو م

طقه من کی دهسالمت براساس سطح خدمات ارایه ش یگردشگر یامر الزم است مقصدها نیا نييتع یبراگيرند. این موضوع 

سب منا امكان ه یگردشگر یمكان ها یمورفولوژ یبررس دفبا ه یمحل اسيدر مق ییفضا ليخيرا تحل. اشوند یسطح بند

رتبط با م یرساختیز ساتيتأس ریو سا بيمارستان هابه خصوص  سالمت یخدمات در نواح عیو توزالمت برای گردشگری س

 . رديگ یانجام م سالمت یگردشگر

 نكهیبت به انس یگردشگر یفضاها ها و رساختیز یپراکندگ ییفضا یالگوهااثبات کردند که  (2020مكاران )و ه یساشانت -

ه سنجش توسع یبرا یروش یسطح بند ای یرتبه بندهستند و  انیبه طور متمرکز در جر ابدی یدر فضا نظم م یچگونه گردشگر

نظر توسعه ا از مو مناطق ر یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،ییضاف ،یو اختالف مكان مرتبط با گردشگری سالمت می باشندمناطق 

 د. نکن یمشخص م زين نتخاب نوع رفتار اقتصادی گردشگرانانسبت به 

و  زات،يوجود تجه ،سالمت یاز عوامل مهم در جذب گردشگر یكیاثبات کردند که  (2020) و همكاران ایاسكاورونسكا -

ات مدخمت و اقا ،ییرایپذ یباشند که به قصد ارائه خدمات برا یم ییهاواحد ساتيتأس نیباشند. ا یم یگردشگر التيتسه

. گردند یم جادیا کشور یگرگردش ساتيمه مربوط به تأسنا نيمهمانان طبق ضوابط و مقررات آئ ای به گردشگران سالمت یمسافرت

ری ت گردشگسطح کيفيت خدمااین عوامل بر سطح رفتار اقتصادی گردشگران سالمت اثرگذار هستندو همچنين در این حالت 

 یاه اسيمق کياست که بر حسب تفك يمارستانمحيط گردشگری سالمت مانند ب کیم زال یها هیال نييعبارت است از تعسالمت 

ف طوح، اختالالف سشوند که اخت یانتخاب م یبه گونه ا یکم ی. دامنه هادینما یم یواحدها را در سطوح مشابه سازمانده ،یکم

 یراتبسلسله م ز کوچک به بزرگ و نظمابه صورت روابط منسجم  ندتوا یم یکند. سطح بند انيعملكردها را بو  فیوظا یفيک

 .باشند

 فرضيه فرعی سوم-9-4

سكونت گاه ها بر رفتار  یطيمح یآلودگ یرسد که فاکتورها یبه نظر م "که  پژوهش سوم یفرع هيفرضر رابطه با د

. باشدیم 0.62 با برابر نييتع بیضر مقدارکه  دهدینشان م جینتا "تهران اثرگذار استاقتصادی گردشگران سالمت در شهر 
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 یفاکتورها ريمتغ توسط(  سالمت گردشگران یاقتصاد)رفتار  وابسته ريغمت راتييتغ از درصد 62 حدود گفت توانیم نیبنابرا

 نیبنابرا. باشدیم 0.05 از کمتر و است 0.000 با ابربر یمعنادار مقدار انسیوار ليتحل جدول در. شودیم انيب یطيمح یآلودگ

 از کمتر ريمتغ نیا یبرا یمعنادار مقدار که شودیم مشاهده ونيرگرس مدل یرهايمتغ بیضرا جدول در. باشدیم معنادار ونيرگرس

مت در شهر تهران اثرگذار بر رفتار اقتصادی گردشگران سال یطيمح یآلودگ یفاکتورها در رييتغ گفت توانیم نیبنابرا. است 0.05

 است. 

 نی. اداشتند یانهمخو(  2020)  یو ه انی و(  2020مانا و همكاران ) وهش پژ جیپژوهش با نتا نیحاصل از ا جینتا -

ذار هران اثرگشهر ت قتصادی گردشگران سالمت درسكونت گاه ها بر رفتار ا یطيمح یآلودگ یمطالعات نشان دادند که فاکتورها

 .است

 ه نشانکردند ک یها طراحکشور یرا با استفاده از اطالعات تجارت خارج ودگی محيطی سكونت گاه هاآلشاخص 

 نیا است. برای رسيدن به رفتار مناسب گردشگران یاقتصاد یها تيظرف عيو تجم یافتگیدهنده سطح توسعه 

 گر،یت دکند. به عبار یم کيتفك یبه خوب ک،یتكنولوژ یها تيدانش و ظرف عيشاخص، کشورها را بر اساس تجم

الزم  ر و دانشکار ماه یروين ،یسطح تكنولوژ ها، تيظرف یتمام آلودگی مرتبط با سكونتگاه های گردشگری یدگيچيپ

اخت رفتار شنو  یژاز بهبود تكنولو یتر عيبعاد وستواند ا یرو، م نیداده است؛ و از ا یرا در خود جا ديتول یبرا

 دهد. یرا در خود جا اقتصادی گردشگران

وجه ای گردشگری با تبر این باور است که هزینه ه در یک رویكرد همسو با مطالعه حاضر( 2020) نوکوایلوکجانوا و اد -

باشد  المت میبخش گردشگری سموجود در  یها تيو ظرف یبهره ور ،یتكنولوژ یاز سطح باال یناش آن ها به تفرجگاه های

 اريعنوان معتواند به  یم ،یاقتصاد یدگيچيشاخص پ ن،یشود. بنابرا یده مدا حيتوض ،یاقتصاد یدگيچيتوسط شاخص پکه 

نشان  هک رفته شودتورهای آلودگی محيط زیست در نظر گرفتار اقتصادی گردشگران با توجه به فاک یافتگیاز توسعه  یمناسب

احل در مر کند که یم انيببه طور مختصر  یطيمح ستیز شاخص های آلودگی.است یكیو تكنولوژ یساختار راتييدهنده تغ

ار دوستد یها یبوده و تكنولوژ نیيپا ،یطيمح ستیز آلودگیخصوص  رد رفتار اقتصادی گردشگران ،یرشد اقتصاد هياول

 زين ستیز طيمح یبه سطح آستانه، آلودگ دنيتا زمان رس یاقتصادتار رفجهت با رشد  ني. به همستيموجود ن زين عتيطب

  .ابدی یبهبود م ستیز طيمح تيفيز عبور از سطح آستانه، کاما پس ا ابد؛ی یم شیافزا

ی آلودگاثرات  نيببلندمدت  یا رابطه ات می کند، تالش مرتبط با آلودگی زیست محيطی هيدر فرض (2021)  نرکایو د کیگاتر -

در  یاقتصاد یاه تيفعال دیبا تشدکند. این محقق اثبات می کند که   نييتب رفتار اقتصادی گردشگران سالمتو  محيط زیست

صادی تقا رفتار نيهمچن شود. یم شتريمنابع ب ینیگزیز منابع، از نرخ جانرخ استفاده ا ،یک تفرجگاه گردشگری توسعه هيمراحل اول

د بهبور جهت د یاختارس راتييتغ ،یاما در سطوح باالتر توسعه اقتصاد ابد؛ی یم شیافزا زيناز نظر حجم  گردشگران در این منطقه

هتر و ب یولوژتكن عت،يدوستدار طب نيقوان جادیو ا یطيمح ستیمردم در خصوص مسائل ز یآگاهدر کنار  ،محيط زیستآلودگی 

را در  ستیز طيشده و بهبود مح یريجلوگ ست،یز طيمح شتريب یشود تا از آلودگ یموجب م ر،شتيب یطيمح ستیز یها اتيمال

قتصاد پاک او سپس  ندهیآال یبه اقتصاد صنعت یورزکشا یاقتصاد سنت کی بلندمدت توسعه یعيطب ندیفرا کی نیداشته باشد. ا یپ

 .بر خدمات است یتنمب

 یكیساختار و تكنولوژ اس،يمق راتييو تغ یبهتر زندگ یاستانداردهااست که  در یک نتيجه همسو براین باور (2020) رگامويب -

 یبه سطوح باالتر استاندارها یابيو دست ادی افراداقتصدرآمد  شیبا افزا خصوص آلودگی زیست محيطی مشخص شده است.در 

به نسبت گذشته، بخش  گردشگرانرفتار اقتصادی  نيشود. همچن یم شتريسالم، ب ستیز طيمحدشگری در گر یتقاضا برا ،یزندگ

 یتوان گفت که کشش درآمد یم ن،یکنند. بنابرا یم گردشگری ستیز طيمح تيفياز درآمد خود را صرف بهبود ک یشتريب
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 ستیز طيمح تيفيبوده و ک کیاز  شتريب ادی مردمپاکيزه براساس رفتار اقتص ستیز طيمح تيفيکگردشگری با توجه به  یتقاضا

 یبرا ینیيپا یتقاضاکاال با جاذبه برای رفتار اقتصادی گردشگران تعيين شده است. این رویكرد  کیعنوان  به گردشگری سالمت

تفرجگاه هایی با  یبرا، تقاضا افرادند شدن درآمد و ثروتم شیدارند، اگرچه با افزا لودگیگردشگری با سطح باالی آ ستیز طيمح

کاهش  یبرا شترينه تنها خواهان پرداخت ب شتر،يبا درآمد ب دی گردشگرانرفتار اقتصاشود.  یم شتريب شاخص های آلودگی کم

به  ابد؛ی یم شیافزا زين ستیز طيمحافظت از مح نيقوان دجایا یبرا اقتصادی یشوند، بلكه فشارها یمآلودگی محيط سكونتگاه ها 

 نيدر قالب قوان یکشور ایو  یح منطقه ااز اصالحات در سط یناش ست،یز طيمح یدگاز موارد، کاهش آلو یاريسکه در ب یگونه ا

   مناطق گردشگری تنظيم می شود. یطيمح ستیزمحافظت از آلودگی 

گردشگران از شاخص های آلودگی  اقتصادیرفتار  نشان دادند که پذیری( 2020و همكاران )  یاتیهااز سوی دیگر 

این در . نشات می گيرد ستیز طيمنابع بر مح بيو اثر ترک ی، اثر تكنولوژاسيسه کانال اثر مق قیاز طر ست،یز طيمح

با رشد  افتد،ين اتفاق رفتار اقتصادی مرتبط با گردشگران کی یتكنولوژ ایدر ساختار و  یرييتغ چيکه هحالی است 

از جمله مصرف  شتريمنابع ب ازمندين شتر،يب ديتول رایز بد؛ای یم شیبه تناسب افزا زين ستیز طيمح یگآلود ،یاقتصاد

که بر رفتار اقتصادی  شود یگفته م اسياثر، اثر مق نیبه ا (2020از منظر هایاتی و همكاران ) .است یانرژ شتريب

گاه های زیست محيطی اثرگذار است. در این خصوص این محققين بيان می گردشگران در قبال آلودگی های تفرج

را در تضاد با  ستیز طيئل مربوط به محو مساگردشگران  یاقتصادرفتار که رشد و توسعه  یسنت دگاهیدد که ندار

که در و در شرایط دیگر به سطح درآمدی گردشران سالمت  کنند یم اشاره اسيصرفا به اثر مق نند،يب یم گریكدی

 تعيين سطح پاکيزگی تفرجگاه های گردشگری اثرگذار است.

 

 يه فرعی چهارمضفر  -9-5

تار سكونت گاه ها بر رف یگردشگر یها نهيرسد که هز ینظر مبه  "که  پژوهش چهارم یفرع هيفرضر رابطه با د

. شدبایم 0.69 با برابر نييتع بیضر مقدارکه  دهدینشان م جینتا "اقتصادی گردشگران سالمت در شهر تهران اثرگذار است

 یها نهیهز ريتغم سطتو(  سالمت گردشگران یاقتصاد)رفتار  وابسته ريمتغ راتييتغ زا درصد 69 حدود گفت توانیم نیبنابرا

 ونيگرسر نیبنابرا. اشدبیم 0.05 از کمتر و است 0.00 با برابر یمعنادار مقدار انسیوار ليتحل جدول در. شودیم انيب یگردشگر

 0.05 از کمتر ريغمت نیا یبرا یمعنادار مقدار که ودشیم مشاهده ونيرگرس مدل یرهايمتغ بیضرا جدول در. باشدیم معنادار

  ار است.بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت در شهر تهران اثرگذ یگردشگر یها نهیهز گفت توانیم نیبرابنا. است

 نیت. ااشد یهمخوان (2021)  رکانیو د کیگاتر و(  2020)  نوکوایلوکجانوا و ادوهش پژ جیپژوهش با نتا نیحاصل از ا جینتا -

در شهر  سالمت سكونت گاه ها بر رفتار اقتصادی گردشگران یدشگرگر یها نهیرسد که هز یمطالعت نشان دادند که به نظر م

 تهران اثرگذار است.

ارایه خدمات و مراکز  سكونتگاه های سالمت یروز افزون برا یابا توجه به تقاضاستدالل می کنند که (  2020)  یو ه انی -

آن و اوقات فراغت  یتفرج یازهاين ینيب شيپ نيو همچن رفتار اقتصادیکامل  یو بررس یو اجتماع یاقتصاد یها ليتحل ،سالمت

هزینه های گردشگری از  یگاهآ نيهمچن. است یو الزام یهیبد یالزم، امر التيفراهم آوردن امكانات و تسه ی، برادر مرکز سالم

 ریانكار ناپذ یتاز آنها، ضرور داریپا یو بهره بردار یتوسعه ا یطرح ها یاجرار د حيصح تیریانجام مد یبراسكونتگاه ها سالمت 

سفر  نهیمانند روش هز یمختلف یارزش گذار یها وهياز ش تفرجگاه های سالمت، معموال یاقتصاد یابیارز یبرا نیبنابرا. است

(TCMروش ارزش گذار ، )ی ( مشروطCVMروش هز ،)که این روش ها  شود یستفاده ما فرصت نهیو روش هز نیگزیجا نهی
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به  گردشگری سكونتگاه های سالمت نهیروش هزمی باشد.  ( 2020)  مرالو (  2020وانن ) و انل یبوسعات مورد تایيد مطال

 گردد: یمحسوب م تفرجگاهی سالمت یامكانه یمناسب جهت ارزش گذار یبه عنوان ابزار ،یلیدال

وجود با معرضه  را در برابر بيمارانشود، نه تنها عكس العمل  یگرفته مر روش به کا نیکه در ا یمحاسبه ا قهیطر

ه رف استفاداز ط داده شده یشنهادهايپ شتريبلكه با مطالعه ب رد،يگ یاندازه م یو اجتماع یتوجه به عوامل اقتصاد

 یقيالعات حقاط بيتتر نیکرد و به ا ینيب شيپ یتفرجگاه اتجامعه را از نظر امكان یآت یارهايان نتو یکننده گان، م

از  یمونه ا، که نهزینه های گردشگری در تفرجگاه های سالمت روش. دگرد یم ریامكان پذ ندهیآ یزیطرح ر یبرا

 یربازا ريغ یها یژگیو یگذار تميق یبازار برا یواقع یها متيشود، از ق یمحسوب م نيبازار جانش یروش ها

انند م یجگاه هاحاصل از تفر تفرجگاه هایبرآورد منافع  یبرا ميستقم ريغ یو اغلب به عنوان روش کند یاستفاده م

 .رديگ یمقرار  تفرجگاه ها مورد استفاده گریو د یعيو طب یخیتار یمكان ها ،یجنگل یمناطق حفاظت شده، پارک ها

ت: روش رفدر نظر گ یتفرج گذاری ۔ارزش یسفر را برا نهیتوان هز یبه دو روش مند که ( تاکيد می ک2020مرال ) -

 یوابسته تعداد مسافرت ها ريمتغ ،یسفر انفراد نهیهز در روش. یسفر منطقه ا نهیو روش هز یسفر انفراد نهیهز

 ،یسفر منطقه ا نهیفصل( است. در روش هز ایسال ) کی یمكان در ط کیکنندگان به  دیصورت گرفته توسط بازد

مكان است. روش  کیمشخص به  هيناح ایهر منطقه  تيمعج لهيه وسصورت گرفته ب یوابسته تعداد مسافرت ها ريمتغ

مكان  کیدور به  یکه از نواح بيمارانی است مورد یاست که مكررا توسط افراد محل ییمكان ها نخست، مناسب

این محقق  ( قرار گرفته بود.2020وع مورد تایيد یان و هی )، این موضکنند روش دوم مناسب تر است یمراجعت م

با  اسيباشد که قابل ق ییبرحسب واحدها یعيمنابع طب یطيمح ستیخدمات ز یاگر ارزش گذار کهبيان می دارد 

و  تميعدم توجه به ق نیهستند؛ بنابرا یخدمات، مجان نیکه ا دیآ یتصور به وجود م نیا افراد یکاالها نباشد، برا ریسا

منابع  یشود. پس ارزش گذار یم یداریاناپ یها استيها منجر به اتخاذ س یريگ ميخدمات، در سطح تصم نیارزش ا

 یزیرا در برنامه ر رانیمد ،مرتبط با تفرجگاه های سالمتکاالها و خدمات منابع  یکمبا مطرح کردن ارزش  یعيطب

هزینه های گردشگری مرتبط با  وردبرآ نيهمچن .کند یکمک م از تفرجگاه های سالمت یحفاظت و بهره بردار

. از جمله ابدینق رو یارائه شود و گردشگرد دکنندگانیبه بازد ید تا خدمات بهترکن یکمک م تفرجگاه های سالمت

 ،یشهر یگردشگر ،یگرد عتيطب ای سمیاکوتور انه،یماجراجو یتوان به گردشگر یم یانواع گردشگر نیمهم تر

از .گردشگر است ذبج یاز کانون ها یكی. شهر به عنوان داشاره کر رهيسالمت و غ ،یتجار ،یهنگفر ،یمذهب ،ییروستا

و  یو توسعه گردشگر یستیز طيمح یعيت حفظ منابع طبدر جه سالمت یردشگرهزینه های گ نييتع ،یطرف

استدالل می کنند  (  2020)  یو ه انی  دارد. رفتار اقتصادی گردشگرانبر  یقابل توجه ريخدمات مربوط به آن، تأث

رفتار شده است.  نيعج ،یو صنعت یتجار یشهرها بينشفراز و که رفتار اقتصادی گردشگران سالمت نسبت به 

 هیپا ازمنديو بلندمدت ن داریپا یشدبه منظور داشتن ر گران سالمت با توجه به هزینه های گردشگریاقتصادی گردش

به  شرفتهيپ یديبا خدمات تول یگسترده تر هیفراهم کننده پا ،یخدمات اشتغالهستند.  یعيمتنوع و وس یاقتصاد یها

به دنبال بهينه  ادی های گردشگریاقتص شترياست. در سراسر جهان، ب گردشگری سالمترشد  یبخش اصلن عنوا

نشان  ،یبه خدمات یصنعت ديلاز تو رييتغکردن هزینه های گردشگری نسبت به خدماتی است که ارایه می دهند و 

 مرتبط با گردشگری سالمت می باشد. یاقتصادها تيدهنده موفق
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 ی پنجمرعفرضيه ف -9-6

قتصادی سكونت گاه ها بر رفتار ا یطيمح راتييرسد که تغ یبه نظر م "که  پژوهش پنجم یفرع هيفرضر رابطه با د

 نیبنابرا. باشدیم 0.71 با برابر نييتع بیضر مقدارکه  دهدینشان م جینتا "گردشگران سالمت در شهر تهران اثرگذار است

 یطيمح راتييتغ ريمتغ توسط(  سالمت گردشگران یاقتصاد)رفتار  وابسته ريغمت راتييتغ از درصد 71 حدود گفت توانیم

 نیبنابرا. باشدیم 0.05 از کمتر و است 0.00 با برابر یمعنادار مقدار انسیوار ليتحل جدول در. شودیم انيب ها گاه سكونت

 از کمتر ريمتغ نیا یبرا یمعنادار مقدار که دشویم مشاهده ونيرگرس مدل یرهايمتغ بیضرا جدول در. باشدیم معنادار ونيسرگر

گذار هر تهران اثرسكونت گاه ها بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت در ش یطيمح راتييتغ گفت توانیم نیابنابر. است 0.05

 است. 

ات عمطال نیا .داشت یهمخوان( 2021)شلدون و( 2021فان و همكاران )پژوهش  جیتاپژوهش با ن نیحاصل از ا جینتا -

همچنين  ر است.صادی گردشگران سالمت در شهر تهران اثرگذار اقتسكونت گاه ها بر رفتا یطيمح راتيينشان دادند که تغ

مكانات ادر نوع  است، این تغييراتسكونتگاه های معموال با تغيير در زیرشاخص های مرتبط با آن همراه تغييرات محيطی 

اساس بر العموند، وسایل آرامش و آسایش قابل بررسی است، این وسایل منرفاهی که هر یک از گردشگران دریافت می ک

ی آبی گاه هاتغييرات محيطی سكونتگاه ها اشكال مختلفی به خود می گيرند، وجود وسایل سرگرم کننده، وجود استراحت

می  این طریق ود و ازمار رشبهبود سطح سكونتگاه ها به تخر برای بيماران می تواند از گزینه های مطلوب مصنوعی موقت یا اس

 ده بود.نيز تایيد ش (2021)  میفرت تاثير قرار دهد این موضوع در مطالعه ها را تح تواند رفتار اقتصادی آن

سكونتگاه های  رضایتمندی از یابیارزد که  در این خصوص ارایه کر (2020و همكاران )  گاریکارهمچنين مطالعه   -

ی فتار اقتصادر یابیارز الیلد از یكی.دیآ یبه شمارم تيفيهای ارتقا کبرنامه یم در اجرامه، از جمله مسائل گردشگری سالمت

ر رساند که عالوه بمی ییتوانا نیرا به اسالمت  گردشگری رضایتمندی از سكونتگاه هایآن است که  گردشگران سالمت

 تيفيو ک ان بهبودکارایی سازم تا دهندصاص ختبهتر ا یمحدود در دسترس را به صورت ی، منابع مالتيفياز کاهش ک یريشگيپ

  کند. دايپارتقا  زيخدمات ن

ستفاده ا ی دارد که ( در این زمينه نتایجی مشابه با مطالعه حاضر ارایه داده است و بيان م1399) خاقان و محجوبی -

یافته و ستد داریپا یتقابر تیمز کیشود تا آنان بتوانند به سبب می گردشگری سالمتها از خدمات انها و سازمشرکت

 ورگذار است ، این کار بر رفتار اقتصادی گردشگران سالمت اثسازدفراهم می ونتگاه هابراساس سكفردی را های منحصربهفرصت

های زمانسا سكونتگاه هایامروزه در نظر گرفته می شود. علت آن نوع سكونتگاه هایی است که برای این گردشگران 

مندی از رضایتبر  ميکه به طور مستق شوندسازمان محسوب می یهای راهبردهیهود و سرماهای نامشییارا، دگردشگری سالمت

ن هداف سازمابا اب سازی آن متناسنهيکشف و درک رفتار کارکنان در سازمان به نیبنابرا .هستند رگذاريتأث گردشگری سالمت

از  رضایتمندیهای اخير حفظ و ارتقای در سال. رخوردار استبن های گوناگوسازمان رانیمد یای براالعادهفوق تياز اهم

ای مورد تأکيد قرار گرفته و به طور فزایندهصورت وسيع، فراگير و بهوکار بهدر عرصه کسبسالمت  كونتگاه های گردشگریس

رت و افزایش قد ترکترین عواملی که باعث توانایی درونی شعه اقتصادی تبدیل شده است. از مهمتوس مسألهترین مهم

حوبی براساس دیدگاه خاقان و مج ارائه شده است المتسفيت سكونتگاه های های مرتبط با کيمؤلفهشود، پذیری میرقابت

  ( به بهبود در وضعيت سكونتگاه های گردشگری باز می گردد.1399)

المت در خصوص رضایتمندی از ی سرگردشگهای سازمان شتريبدر این زمينه عقيده داشت که  (2020و همكاران )کس پو -

خود  انیبا مشتر یهایی باهدف پرورش روابط قوو برنامه یوفادار یراهبردها یو اجرا یابیارزبه مطالعه،  سكونتگاه های خود

اطالق  ندهیخدمت برتر در آ ایمحصول  کیمجدد  دیخر یبرا یتعهد قو کیبه  رضایتمندی از گردشگری سالمت پردازند. می
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ماران در گردشگری سالمت وقتی به یک سكونتگاه وفادار بي رایبا ارزش است، ز اريبس ها سازمان یبرا ایت گردشگرانرض. شودمی

به آن اشاره کرده اند. آن ها   2020) دونتس و همكاران باشند، برای مراجعات بعدی نيز به آنجا باز خواهند گشت، موضوعی که 

ساخت توسعه و حفظ  سازمان در جهت یها تالش تیهداان، یساختن مشتر شگری سالمتگرد یبرا یاه اساسراشاره کرده اند که 

 ریکه روابط بلندمدت با شرکت دارند، نسبت به سا یانیهم درصد قابل توجه مشتر یاز طرف .است انیروابط بلندمدت با مشتر

این محققين دریافتند که  .آورندمراه میه هب های گردشگری بخش رضایتمندی از سكونتگاه یرا برا یباالتر یسودآور انیشترم

گردشگری سالمت   سكونتگاه های هایمجموعه رانیمد اقتصادی گردشگران سالمت نسبت به سكونتگاه ها برای بهبود رفتار

 یخود منجر به حضور آت یرابطه در مراکز خدمات تيفيو کهای گردشگری سالمت   سكونتگاه تيفيسطوح ک یتوانند با ارتقامی

در  نندتواوفادار که می انیرا به مشتر یراض انیمشتر نیا یو حت دینما یريجلوگ دیجد انیمشتر افتنی نهیشده و از هز انیترمش

 کنند.  لیبدتمدافع شرکت باشند  ندهیآ

  های گردشگری سالمتبرای شرکت رابطه بلندمدتگاه های گردشگری سالمت  رضایتمندی از محيط سكونت شیافزابا 

هد عتماد و تعات، یمانها به رضادارد. اکنون ساز یراهبرد تياهمبا ارائه خدمات توریسم  سازمان یشود و برایم نيتضم

ه رابط تيفيدهنده کم نشاناههمه ب نهاینگرند. امی یسازمان نياثربخش روابط ب تیریتوانمند جهت مد یبه عنوان اهرم

 یرهاي، متغادی گردشگرانو رفتار اقتص رابطه تيفيک یبررس یبرا(  2020مانا و همكاران ) باشند. دو طرف می نيب

ين .این محققن داده اندو برای آن حد مناسبی را نشا اندکرده یاز رابطه را برس تیاعتماد، تعهد، رضا رينظ یمختلف

ه ب انیترد مشداشته باش ییباال تيفيکرضایتمندی از سكونتگاه های گردشگری سالمت  که  یهنگاماثبات کردند که 

 ابد.یيز افزایش می نو امكان مراجعات بعدی  کنندمی تیرضارابطه با او احساس  تنو از داشسالمت خدمات توریسم 

 های کاربردینهادشيپ -10

 فرضيه اصلی:

 داد: شنهاديران سالمت در شهر تهران پگردشگ یرا جهت ارتقا رفتار اقتصاد ریتوان موارد ز یم

  ا ب یاست که در کنار سالمت جسم ی)منظور خدمات مكمل خدمات نيمچنه و یمعنو خدماتسطح  کردنملموس

 هیتند ارامانند سانشو که آرامش بخش روح هس یورزش یها نیتمر ای وگایآرامش بخش مانند  یها نیتمر جادیا

 یردشگرگدر خدمات  یگردشگر یاز سكونتگاه ها یتمندیتواند سبب رضا یسالمت که م (ندینما جادیخدمات را ا

 مت شود.سال

 :که داد شنهاديپ توان یم اول یفرع هيفرض یبرا

 ( یو خدمات غذا و بهداشت عموم یو ذهات در دروه گردشگر ابیا -)شامل خدمات حمل و نقل یاصل اتخدم بهبود 

 .گردشگران باشد یکننده سطح رفتار اقتصاد نييد تعتوان یم یدر حوزه گردشگر یچرا که خدمات اصل

 یکه م اچرکنان کار یضمن خدمت برا یدوره ها قیطر از یگردشگر یکارکنان سازمان ها اتاطالع یفيک بهبود 

 گردشگران اثرگذار باشد. یتواند بر رفتار اقتصاد

 :از عبارتند قيتحق دوم یفرع هيفرض هاشنهاديپ

 ر خدمات د یماعاجت یشبكه ها یابیدهان به دهان و بازار غاتيتبل ،یرابطه ا یابیزارصورت با به یابیظهور بازار

 .دهد بهبودرا  یطيمح راتييتواند تغ یم یگردشگر

 نيو همچن ژهیو یها فيتخف ،یخدمات گردشگر شتريب یها نهیگز هیارا قیاز طر کنندگان خدماتعرضه تیتقو 

 .دهد بهبودرا  یمرتبط با گردشگر یطيمح راتييتواند تغ یم یريادگیبر  یمبتن یتورها
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 عبارتند از: قيتحقم سو یفرع هيفرض شنهادهايپ

 ح د در سطموجو یزباله ها یجمع آور یراستا درمردم نهاد  یسازمان ها با یگردشگر یها تيمشترک فعال یاجرا

 .دهد کاهش را یطيمح ستیز یآلودگ سطح تواند یم که یمناطق گردشگر

 کاهشرا  یطيمح یگلودتواند آ یم و دینما تیتقو را یگردشگر یها تيفعال تواند یم نهيبه صورت هب یمصرف انرژ 

 .دهد

 عبارتند از: قيتحق چهارم یفرع هيفرض شنهادهايپ

 ند.ک یم تیقرار دهد و آن را تقو ريرا تحت تاث یگردشگر یها نهیتواند هز یم نانياطم تيقابل هبودب 

 ند.ک یم تیوباشد و آن را تق یآن ها اثرگذار م یبر رفتار اقتصاد یگردشگر یها نهیاز هز یدرک مشتر بهبود 

 عبارتند از: قيتحقپنجم  یفرع هيفرض شنهادهايپ

 دهد بهبود را یرا در گردشگر یطيمح راتييتواند تغ یردشگران مگ یادراک مشتر بهبود. 

 دهد.آن را بهبود  و رديقرار گ یطيمح راتييتغ ريتواند تحت تاث یم یشناخت انتظارات گردشگر 

 

 نابعم

 یفارس منابع -الف

با  داریپا یه گردشگربر مشارکت در توسع یاجتماع هیسرما ريتاث یبررس ،سخندان، الناز اور؛ی ،ییاباب ب؛يپور، حب ميابراه .1

-118 ،1396، 22شماره  ،یو توسعه گردشگر یزیبرنامه ر(، ني: شهر سرعی)مطالعه مورد یاثرات گردشگر یانجينقش م

143. 

 نگاشت ردكیرو با سالمت یگردشگر یها ساختریز ليتحل. الساداتمهناز ،یراسخ ،یمهد ،یباصول، رمحمديم ،یاسعد .2

 277-297 ،1399، 50شماره  ،یگردشگر تیریمطالعات مد ،یشناخت

لوم عواحد  ،یمد اسالدانشگاه آزا ،تهران یبر اساس ورزش شهردار انیمشتر دگاهیخدمات از د تيفيک سهیمقا ،اليل گوند،يب .3

 1393، قاتيو تحق

دزفول،  شهر یمذهب یتوسعه گردشگر یراهبردها یبند تیواول، میمر ،یرشكاريام ،بهار ان،يبيحب ،نينژاد، حس یحاتم .4

 .76-59 ،1395، 1شماره  ،یشهر یگردشگر

 یکشورهاو  رانیا سالمت در یگردشگر ییکارا ی(. بررس1397مائده ) دهيس ،ینيحس ،پور، سارا یامام قل ،داهللی دادگر، .5

 53-76، 1397 ،2 شماره ،یاقتصاد یاستهايس و مطالعات ران،یا تيموقع یارتقا یبرا ییمنتخب و ارائه راهكارها

 یربا مشت ارتباط تیریبا مد یمشتر یتمندیرابطه رضا، احسان ،یمینامدارجو،  دهيحم ،یمحمد صادق ،یول ،ینیدر .6

 ،یترنتنیا یهاتیاس یكيالكترون انی)مورد مطالعه، مشتر یكيترونخدمات الك تيفيک یانجيبا توجه به نقش م یكيالكترون

 .20شماره  ،1397 ،یورزش یهاارتباطات در رسانه تیریمد ،(یورزش یفروش کاال

: سالمت یشگرگرد مقصد یها مارستانيب در سازمان یچابك بر یتجار هوش ريتاث یبررس، محقق، نادر ،افسون دلپسند، .7

 27-38، 1397 ،8 شماره ،یحسابدار و تیریمد در تینو یپژوهش یكردهایرو تهران، شهر یمورد مطالعه

 یگریانجيمنقش  بر ديها با تأکبانک یخدمات بر جذب منابع مال تيفيک ابعاد ريتأث یبندتیو اولو یبررس ،الهه ،یزمان .8

 .1396 ،قاتيواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم ،بر اساس مدل سروکوال یوربهره

 .1394، مهكامه انتشارات: رانته .جامع یدكریرو در سالمت یگردشگر  ،اصغر یعل ان،يشالباف .9

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

26 

 غاتيتبل رب ديتاک با سالمت یگردشگر مفهوم یدارشناختیپد یالگو نييتب، یمهد ،یاسد یبن ،یمحمدعل عبدالوند، .10

 10شماره  ،1398 ،درمان و بهداشت تیریمد ،یدرمان مراکز یشفاه

 آبگرم های چشمه در سالمت ردشگریگ یانگيزش عوامل. طاهره ر،يخط یاحمد، بنفشه ،یفراهان ،محسن ،یانث زادهيعل .11

 ، 33-52 ،1393، 11شماره  ،یگردشگر توسعه و یزیر برنامه( ، الویج و رامسر: موردی ی مطالعه) مازندران استان

 یگرگردش توسعة رب مؤثّر عوامل یبند تیاولو و ییشناسا، میمر ،یبيخط یاتيب ،یعل ،یطالب زاده شوشتر ،بایفر ،یکرم .12

 2 شماره ،1395 ،یا هيناح توسعه و ايجغراف(، مشهد شهر: وردمطالعهم)نمونة  یداخل گردشگران بر ديتأک با یپزشك

 سيتاپس یقيلفت كردیرو با المتس گردشگری ی توسعه مدل ی ارائه، فائزه ،یاردکان انیاسد ،یعل ،یآباد فیشر یمروت .13

 17 مارهش ،1392 ،سالمت تیریمد زد،ی استان در ریيتفس ساختاری سازی مدل و فازی

 و افياجغر ،یخارج مارانيب منظر از مشهد سالمت یگردشگر یها چالش ليتحل و یبررس، توانگر، معصومه ،ديسع ،یملك .14

 3و 2 ،1394 ،شهری فضای توسعة

 سالمت یگرگردش ةتوسع یهایاستراتژ نیتدو و ییشناسا ،شاهرخ خواجه، یزادول ،دريح ،مقدم یرخشان، ديسع ،یملك .15

 130-113 ،1395، 7شماره  ،یشهر یاجتماع یايجغراف ،(زیتبر نشهرکال :یمورد ةمطالع)

 پژوهش ،یهرش یگردشتوسعه گر یشهر گرگان در راستا یتوانمند یبررس، ميابراه ،یمعمر ،یخداداد، مهد ،هيهان ازرلو،ی .16

 .36-23 ،1396، 7شماره  ،ییايعلوم جغراف نینو یها
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