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 چکیده

هاي مختلف در نتیجه افزایش فشار فعالیت و زندگی استرس آور امروزي و بطور کلی گردشگري تندرستی به علت شیوع بیماري
است. همین امر باعث توجه بیش از پیش به امر سالمتی شده و مردم هاي اخیر رشد قابل توجهی داشته سبک زندگی ناسالم در سال

سفر با هدف تندرستی دارند، لذا هاي مختلف از جمله شان از راهها، حفظ و بهبود تندرستیتمایل بیشتري به پیشگیري از بیماري
و روستاهاي پیرامون سرعین . در این میان در شهراستشده  تبدیل امروزه گردشگري تندرستی به یک گرایش سفرتوان گفت می
هاي باشد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی پتانسیلهاي بسیار غنی در زمینه گردشگري تندرستی میدر استان اردبیل داراي پتانسیل آن

هاي ها و جاذبهو روستایی سرعین و بررسی میزان تمایل گردشگران داخلی به فعالیت در حوزه جغرافیایی شهري تندرستی گردشگري
هاي گردشگري تندرستی از دیدگاه گردشگران داخلی می باشد. جامعه آماري گردشگري تندرستی در راستاي اولویت بندي فعالیت

، جمع آوري نمونه به روش گلوله برفی و توسط فرم این پژوهش را در مرحله اول نخبگان و کارشناسان این حوزه تشکیل داده اند
(کد گذاري باز و محوري) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مرحله دوم  ها به روش کیفیمصاحبه انجام گرفت و در نهایت داده

 اي تک نمونه  tايه آزمون(طیف لیکرت) طراحی گردید و پس از پر شدن توسط گردشگران با پرسشنامه اي شامل سواالت بسته
دهدکه شهر ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان میداده  (Friedman) و فریدمن  )Tset-One Sample t( یا

هاي گردشگري سرعین و روستاهاي پیرامون آن پتانسیل هاي باالیی براي رونق گردشگري تندرستی دارد و گردشگران به فعالیت
 ی؛آب معدني هاچشمه یعت گردي، هواي پاك؛تندرستی تمایل باالیی دارند و به ترتیب فعالیت هایی چون مشاهده مناظر طبیعی، طب

یمایی به ویژه در حوزه هاي روستایی براي آنها از اولویت و دشت پ یماییکوهپ یعت،در طب يرو یادهپیدروتراپی و چشمه آبگرم و ه
 باالتري برخوردار است.

  قنات گوهرریز جوپار.، توسعه پایدار، دانش بومی، سرمایه اجتماعی، کلیدواژگان: قنات
  

                                                           
  .)n.torabi@aui.ac.ir ، (ایمیل:مسئول سندهینو، دانشگاه هنر اصفهان يگروه موزه و گردشگر اریدانش. 1
  .دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردي دانشگاه هنر اصفهان. 2
  .دانشگاه هنر اصفهان يگروه موزه و گردشگراستادیار مدعو . 3
  .دانشگاه هنر اصفهان يگروه موزه و گردشگر اریدانش. 4
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 مقدمه

روستا و پیوند آن به عنوان مهمترین ابزار دهه های اخیر تحوالت مهمی در راستای تقویت و بهبود ارتباط بین شهر و  در

های ارتقاء در  توسعه در نظام توسعه پایدار ناحیه ای رخ داده است. و این ارتباط و پیوند یکی از عملی ترین سیاست

شهر و روستا بوده  کیفیت زندگیتغییرات کمی وکیفی در و شاخص های مختلف محیطی، اجتماعی، اقتصادی

جهان به  یصنعت گردشگراز جمله این تحوالت، توسعه گردشگری می باشد.  (3: 1399جی، )توکلی و استعالاست

باشد؛ یم یصنعت گردشگر تر از رشد کل یعسر یاربس ی،تندرست یسرعت در حال رشد است و رشد گردشگر

مردم و  یآگاه یشاکه با افز چرا کنندیم یلدخ ی شانرا در سفرها یتندرست یهایتفعال یایندهطور فزا به گردشگران

 دهند.یسالم را نشان م یو سبک زندگ یو خدمات تندرست هایتفعال یبرا یریشتب یلگردشگران تما ها،در نگرش ییرتغ

معمول  یطخارج از محهایی مسافرت به مکانگردشگری تندرستی  (2017:15)طبق تعریف موسسه جهانی تندرستی  

 یهایبررسآمارهای جهانی و طبق باشد. هایی برای حفظ یا ارتقاء تندرستی شخصی یک فرد میی همراه با فعالیتزندگ

 بودند. تندرستیگردشگران سالمت در واقع همان گروه گردشگران تقاضای درصد از  89؛  2019سال تا انجام شده، 

، تاثیر بسیار منفی بر روی صنعت گردشگری  2020سال  درویروس کرونا  (پاندِمیک) آنچه مسلم است همه گیری جهانی

گذاشته است. بسیاری از محدودیت های اجتماعی  و شاخه آن یعنی گردشگری تندرستی به خصوص گردشگری سالمت

در دنیا که با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری با ویروس کرونا و در نهایت کنترل آن است باعث محدود شدن سفر ها 

ولیکن بسیاری از فعاالن این حوزه ، هوشمندانه به فکر دوران پسا کرونا و دوره پس از کنترل این دنیاگیری شده است. 

هستند. بسیاری از فعاالن و متخصصین دنیا در حال آماده کردن زیر ساخت ها و برنامه ریزی راهبردی در حوزه 

 گردشگری سالمت برای پسا کرونا می باشند.

ودمند توسعه فعالیت های گردشگری تندرستی مبتنی بر کارآفرینی مانند ایجاد درآمد و اشتغال ، با توجه به اثرات س 

بهترین گزینه برای باال بردن معیشت روستایی و شهری و ایجاد تغییرات مثبت در توزیع درآمد در روستاهای پیرامونی 

 یگردشگر یندهفزا یتاز اهم یموارد حاک ینهمه ا (. 3: 1399ایجاد فعالیتهای کارآفرینانه است)حاجی نژاد و همکاران، 

 یهامطالعه الگوها و برنامه ی،نوع گردشگر ین. مطالعه و شناخت مناطق مستعد اباشدیم یدر صنعت گردشگر یتندرست

 یگردشگر یهایلبا پتانس یالزم در مناطق یالتها و تسهیرساختو فراهم کردن ز یزو تجه ینهزم یندر ا قموف یکشورها

 یداند و با یتاز جمله موارد حائز اهم یو خصوص یدولت هایو سازمان هاو نهاد یمردمان محل یو آگاه ساز یندرستت

تعداد  یرایکه ساالنه پذ ینو بخصوص شهرستان سرع ورموجود در کش یهایل . با توجه به پتانسیرندمورد توجه قرار گ

سالمت و  یگردشگر قطب شدن به یلتبد یتقابل یعیطب و یاییجغراف هاییژگیو از لحاظ و باشدیگردشگر م یادز

 رسد.مطالعات گردشگری در این راستا ضروری بنظر می باشد،می دارا رای تندرست یگردشگر بخصوص

که در کشور و بخصوص شهرستان  ییباال یهایلکرده و پتانس یداپ که یایژهو یگاهبا توجه به جا یتندرست یگردشگر

و  یفرهنگ یراثتوسعه بخش م کالن سند چشم انداز یهایاستبزرگ در جهت تحقق س یگام تواندیدارد م ینسرع

برداری مناسب ازحجم عظیم میراث طبیعی متنوع و جذاب ؛ چراکه عدم بهره( باشد1404-1384)یرانکشور ا یگردشگر

برنامه ریزی در زمینه فوق می تواند به  (1383)اروجی، های عمده مطرح شده در این سند استکشور یکی از شاخص

 کاال، افراد، جریان جمله از) شهری -روستایی جریان های گسترش طریق از و شهری و روستایی مراکز بین بیشتر تعامل
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( 1: 1399)سعیدی،  شهری منتهی گردد -ه روابط دوسویه و نهایتا، به پیوندهای روستاییب ،(فناوری و اطالعات سرمایه،

های  های بیشتربرای فعالیت و ایجاد فرصتو شهری  ند، در گذر زمان، به نوبة خود، به پویایی فضاهای روستاییاین رو

 میو شهری  های روستایی اقتصادی سکونتگاه -و بهبود شرایط اجتماعی در صنعت گردشگری سالمت کسب و کار

 انجامد.

تواند گامی ابتدایی جهت معرفی توانمندیهای گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین باشد. البته این پژوهش می 

شده، بلکه ننه تنها باعث توسعه مناطق روستایی و محلی  های پیرامونیروستاتندرستی به ویژه در  گردشگریتوسعه 

ز این فعالیت او در نتیجه منافع بسیار اندکی شده است سبب ایجاد عدم تعادل های محیطی وفضایی نیز در این مناطق 

فضایی ضرورت  برنامه ریزی توجه به امر دراین راستا( 1: 1399می گردد)مزیدی و همکاران، اقتصادی عاید روستائیان 

ری ایی گردشگهدایت سازمان یابی فض در این نوع برنامه ریزی به طورخاص به عنوان رویکردی تاثیرگذار.پیدامی کند

 .  است که باید موردتوجه قرارگیرد

روستاهای  کردیکار-عوامل موثر در تحول و دگرگونی ساختاری و  اثرگذار نیروهای مجموعه شناخت نکته مهمتر ،

 (3: 1399یدی، )صفرنژاد، سع.گشاید می اجتماعی فضاهای گیری ، راه را برای بازشناسایی روند تولید و شکل پیرامونی

 وهشگران نظاماقتصادی، از وظایف بنیادین پژ -در روند تحول اجتماعی فت علمی این گونه فرایندهارو، دریا این از

ریزی در ریزی فضایی پیوسته تعیین مناطق برنامهبرنامهالبته در این تحقیق، به  .های فضایی، بویژه جغرافیدانان است

ریزی سطوح خرد و بحث برنامهدر  یمشکل ( توجه شده تا4: 1399)محمودی و سعیدی،های مختلف سطوح و مقیاس

 ایجاد نگردد.اطق و نواحی رسمی تر از سطح استان و شهرستان، یعنی منپایین

( معتقد است که در رونق بازارهای خاص 2005)تقاضا محور هستند و نویلی 1از آنجایی که بازارهای خاص گردشگری

 شود: دو مولفه مکان و مخاطب باید مورد مطالعه قرار گیرند؛ لذا در این پژوهش اهداف زیر دنبال می

 برای رونق گردشگری تندرستی؛ شهرستان سرعین هایشناسایی پتانسیل 

 های گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین؛فعالیت بررسی میزان تمایل گردشگران داخلی از 

 یدگاه گردشگران داخلی؛دهای گردشگری تندرستی از اولویت بندی فعالیت 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

با  ییاما سفرها باشد،یم یو صنعت گردشگر یجهان یدر سفرها یدیجد بخش نسبتاَ یک یتندرست یگردشگراگرچه 

ی)رومیان، یونانیان، ایرانیان( تا دوره باستانتمدن های از زمان  باشد.ینم یدیجد ییدهپد یدرستتن هاییتفعال تمرکز بر

وسایر فعالیت های مرتبط مورد توجه جوامع بوده  آب گرم یها چشمهعثمانی و ملل شرق و غرب تا سال های اخیر 

به صنعت  یتندرست یدرحال رشد برا یتقاضا گفت، توانیم(. 91:1391است)اسمیت، مک لئود و هارت روبرتسون،

 یاز تجربه گردشگر یکهدرحال شانیو سالمت یمردم به سفر بمنظور بهبود تندرست یقدر جهت تشو یگردشگر یجهان

 .2(2017)موسسه جهانی تندرستی،گرددو اهمیت این صنعت بیش از پیش معلوم می است کرده برند،کمکیلذت م

                                                           
1. Niche tourism 

2. Global Wellness Inistitude 
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است، گسترش و رشد  های اخیر رشد محسوسی داشتهی سالمت و تندرستی در سالدهد که گردشگرآمارها نشان می

های تندرستی و مراکز آسودن)برای مراقبه، یوگا، مدیریت استرس و ....( گواه این امر گرم، هتلهای آبفزاینده چشمه

در  یسرطان یها یماریداد بروزافزون تع یشافزا یزو ن یقلب یکی،مختلف پاتولوژ هاییماریب یوعش یزانم باشد.می

مرتبط  یازهاین ینبه تام یاست، صنعت گردشگر مردم گشته یانباعث توجه به امر سالمت در م یسبک زندگ ییجهنت

(، 2008آن،کند)چن،پربنسن و هویمردم کمک م یزندگ یتفیبهبود ک یارائه خدمات و محصوالت برا یلهبوس یبا سالمت

 یبه امر سالمت یشترامر توجه ب ینا یلاست، از دالسفر شده یشگرا یکبه  یلتبد یتندرست یگفت گردشگر توانیلذا م

  .(2013هونگ و کاکوکوستا،)باشدیم یضرورت مقابله با استرس کار یزدر طبقات متوسط و باال و ن

ر متقاعد کردن مردم های سرگرمی و شاد بمنظومردم تمایل بیشتری به ترکیب تسهیالت پیشگیری و تندرستی با فعالیت

با هدف تمدد اعصاب  ی،طوالن یهارغم مسافتیمردم عل یشترب (.2016باشد)ندیم و گندمکار،به استفاده از آنها موثر می

حفظ و باالبردن  یبرا یتفعال یکسفر کردن بعنوان  (، چرا که2015)گودرزی، کنندیسفر مشان ی و بهبود سالمت

فراغت، استراحت و  یبرا یالتاز تعط یکه در هر نوع یواقع افراد است.دررفته شدهها قبل درنظر گاز مدت یتندرست

 (. 28-29: 2015ی،تندرست یباشند)موسسه جهانمی یلدخ یتندرست یآرامش هستند در گردشگر

پژوهشنننگران متعددی در زمینه گردشنننگری تندرسنننتی به مطالعه پرداخته و تعاریفی در راسنننتای این بازار خاص 

توان حالتی از وضعیت سالمتِ هماهنگی بدن، ذهن ارائه داده اند. طبق مدل مولر و کافمن، تندرستی را می گردشگری

و روح با خود مسننئولیتی، تناسننب فیزیکی/ مراقبت زیبایی، سننالمت تغذیه/ رژیم، آرامش)نیاز به اسننترس زدایی(/ 

اعی به عنوان عناصر اساسی بیان کرد)مولر و های ذهنی/آموزش و حساسیت محیطی/ ارتباطات اجتممدیتیشن، فعالیت

است یک رابطه سه  ( ارائه شده2009(. ساختار مفهومی گردشگری تندرستی که توسط شلدون و باشل)2001کافمن،

های تندرستی های مقدس،ویژگیهای خاص، سایتهای تندرستی محور،اقامتگاه)زیرساختطرفه بین مقاصدتندرستی

های داوطلبانه، توزیع اطالعات، نیروی کار ی بومی تندرسنننتی، تعامل اجتماعی، فرصنننتمنحصنننربفرد،دانش فرهنگ

ستی شگران تندر سته( ؛ گرد ستی( و تجربه)انگیزه شای ضعیت تندر ستیها، اهداف و و سالمت، های تندر شکی، )پز

شان می ست بودن، تحول( را ن سب اندام، تندر شاملدهد. ارزش های چند بعدی مرتبط با تندورزش/تنا ستی  ابعاد  ر

ها گیرند. یک مسافر تندرستی تحریک شده به واسطه این ارزشجسمی، روحی، عاطفی، اجتماعی و غیره را در بر می

ست در انواع مختلف فعالیت شرکت کند. این فعالیتممکن ا سفر خود  شامل ها در طول  سب و کارها نه تنها  ها و ک

ها های ملی، باشگاههای یوگا، پارکها و اقامتگاهشود، بلکه سالنها میمهها و چشهای سالمت، حماماسپاها، تفرجگاه

گیرد و از این رو، اقتصناد های خاص و مراکز طب مکمل و جایگزین را نیز در بر میو مراکز تناسنب اندام، رسنتوران

ستی،  سه جهانی تندر س سازد )مو ستی را متفاوت می شگری تندر یت و خدمات مبنای این مدل از فعال ( 8: 2013گرد

 است. مطالعه پژوهش حاضر قرار گرفته

 خانواده یحت روان و یادهپ بازان،ی اسک یبرایاس کوچک مق یحیتفر یممکن است شامل اسپاها یتندرست یگردشگر

خدمات و  یحی،تفر یمحصوالت گردشگر ینهم چن ( و2009اسمیث و پاکزکو،)ی با کودکان در مناطق کوهستان ییها

( یرهها و غچشم اندازها، کوهستان ها،رودخانهها، ها، برکهجنگل ی،ساحل ی)نواحیعتمربوط به لذت از طب یاتتجرب

 .(2016)لیم،کیم ،باشد گردد،یافراد منجر م یو تندرست یمثبت به سالمت ایبگونه یکهدرحال
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معدنی و آب گرم برای رهایی از های آب های سالمت و مناطق دارای چشمه(، مسافرت به دهکده1392)یعقوب زاده

های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر بیماری جسمی مشخصی تنش

 است.ندارد، را گردشگری تندرستی نامیده 

 های گردشگری تندرستیفعالیت

ز خدمات تندرستی و اسپاها )ویگوال و های تندرستی با طیف وسیعی افعالیت های گردشگری تندرستی شامل هتل

 یهامخلوط با آب یو آل یمواد معدنی با گِل درمان، هایماریاز ب یاریدرمان بس یبرا یماسه درمان ( شامل2016بونفانتی، 

لیم، کیم و )یعت، تفکر آرام در طب یاو  یرونیب یچالش یهاورزش و طبیعت درمانی با (1395یرزاده،م یحاجی )معدن

ی )والرده، فرای و درمان و باغ (1396یان،و بمان ینهاشمیعت)طب یچشم اندازهای تماشای و درمان منظرو  (2016لی،

و آب و  یمعدن یها آب یژهکشور، بو یعیاز منابع طب هبا استفاد یسالمت یالتارائه تسهشامل  ( وترمالیسم2007تیویت،

ندیم و ) ینگ درمان( و س30: 1394ی)رجبیون،عسل درمان درمانی و ماساژو  .(89: 2009باشد)لیود رایت،یهوا م

 (651: 1980یدمنفری)درمانیوان حو  (2016ی)ندیم و گندمکار،آبدرمانو  (ی)آروماتراپی درمان یحهراو  (2016گندمکار،

جلبک درمانی و نمک  و (1396 یبی،و غ یلمسک یکه)تازیی وطب سنتی برپایه آن دارو یاهانگ  ی ودرمان و یوگا

و غیره می باشد. امروزه تسهیالت بسیار زیاد و متنوعی به گردشگران  (1393یضی، و ف یصالحرمانی)هالوتراپی( )د

گردد و گردشگران نیز با توجه به انگیزه و گرایش خود برخی از فعالیتها و به تندرستی در مقاصد گردشگری ارائه می

ند. پژوهشگران اشاره ای به کنگردد را انتخاب میهای مربوطه ارائه میها و یا جاذبهدنبال آن مقاصدی که در آن فعالیت

ای در منطقه مورد مطالعه های گردشگری تندرستی دارند که در پیشینه تحقیقات ذکر شده و به گونهبرخی از فعالیت

 کاربرد دارند. 

 پیشینه تحقیق

 از ادهاستف با ایران سالمت گردشگری بر موثر عوامل بررسی و تعیین»( در مقاله ای با عنوان1397و همکاران) طیاری

 نسبتا عملکرد و باال اهمیت دارای درمانی خدمات کیفیت و هاهزینه به این نتیجه رسیدند که« عملکرد – اهمیت ماتریس

 ها، بیمارستان اعتباربخشی ویژه به هاسیاستگذاری بعضی در کشور عملکرد اما هستند عوامل سایر به نسبت بهتری

 .(1395، استعالجی)است نبوده مطلوب گردشگر جذب جهت الزم تبلیغات و المللیبین هایبیمارستان تاسیس

 ایران مختلف نواحی ؛ نشان داد در« پزشکی جغرافیای بر تأکید با ایران دارویی هانگیا هایقابلیت»درتحقیقی با عنوان

 بهینه استفاده هاقابلیت این از متاسفانه وجود دارد، ولی دارویی گیاهان تولید و رشد امکان نظر از زیادی هایقابلیت

( اقدام به 1395)یموریتاست.  نشده انجام علمی رسانی اطالع نیز دارویی گیاهان خواص زمینه در و است نیامده بعمل

 یبند یتو اولو ییهدف شناسابا صنعت  ینو محصوالت و خدمات ا یتندرست یگردشگر یمو مفاه یمبان ییشناسا

ی بود سلسله مراتب یلتحل یندفرا یکردبا رو یراندر ا یتندرست یعه محصوالت گردشگرو بازدارنده توس یشرانعوامل پ

 یاسی،س ی،ر بوده و عوامل قانونابرخورد یتاولو یشتریناز ب یعوامل اقتصاد پیشران،عوامل  ینحاصل در ب یجطبق نتا و 

 یدارا یعوامل بازدارنده، عامل قانون یندر ب یزو ن قرار دارند یبعد یهادر رتبه یابیو بازار یاجتماع -یفرهنگ ی،فناور

 یبعد یهادر رتبه یابیو بازار یاجتماع -یفرهنگ ی،اقتصاد ی،فناور یاسی،س یرساختی،بوده و عوامل ز یتاهم یشترینب

 یلاردب ینآبگرم سرع یهاچشمه یگردشگر هاییلشناخت پتانس به نیز( 1393) وطن یو جنگجو یعباس قرار دارند.
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از  یسنجنظر یجنتا پرداختند.در جذب گردشگر  یعیو طب یعوامل انسان یو بررس یلاستان اردب یبعنوان قطب گردشگر

منطقه  ینمطبوع به ا یتهران بوده که بخاطر آب و هوا ستانکه اکثر مسافران از ا دهدینشان م مطالعه ینمسافران در ا

. گذار است یربکر منطقه در جذب گردشگران تاث یهااندازرم و چشمآب گ یهااز چشمه یمندو بعد بهره کنندیسفر م

و با درنظر گرفتن ین گرم سرع هایبآ یادگردشگرانکه با توجه به تعداد ز نشان دادند( 1391)یصادق و یریجهانگ

مشکالت و بهبود درست و رفع  یزیگفت که با برنامه ر توانیها ماستفاده از آبگرم یبه پرداخت افراد برا یلتما یزانم

 یسرشار یکسب درآمدها ییبوده و توانا یادیز یارارزش بس یدارا یشهر به لحاظ گردشگر ینو امکانات، ا یالتتسه

 بندیکه بر رتبه یرانسالمت در ا یدرارتباط با گردشگر یقیانجام تحق ی( ط1390و همکاران) یدیرش محل دارد. یناز ا

 یطبه واسطه شرا یلکه استان اردب یدندرس یجهنت یناکه داشت  یدتاک یلمنتخب استان اردب یهاچشمه یخواص درمان

. استعالجی و باشدرا دارا می یاسالمت در دن یمهم گردشگر یهااز قطب یکیشدن به  یلتبد ییخاص توانا یاییجغراف

 و سرعین موردی مطالعه رگردشگریب تاکید پایداربا توسعه ریزیبرنامه»ای تحت عنوان( درمقاله1390اللهقلی )

 زیاد قابلیت بودن دارا علیرغم ضمن شناسایی سیستمی پتانسیل های گردشگری سرعین نشان دادند« اطراف روستاهای

 میزان مربوط به هایروستاها،آزمون اقتصادی تحوالت و در تغییر گردشگری تاثیر آزمون بودن معنادار و گردشگری

 این بوده باالتر گردشگران تحصیالت چه هر و بوده پایین رضایتمندی این که می دهد نشان گردشگران رضایتمندی

 بر تاکید با ایران گردشگری هایقابلیت»در مقاله ای با عنوان .(1394، استعالجی و نورانی)می یابد کاهش میزان

 ن دارویی گیاهان ن درمانی را در قالب آب سالمت گردشگری های وقابلیت محورها« سالمت جغرافیای و اکوتوریسم

و زارع  یشیستا ی،اذان)دادند ارائه غیره و ورزشی برگردشگری تاکید با سالمت گردشگری درمانی عسل ن درمانی نمک

از  یعیطب یدرمان یهابه استفاده از روش یمردم عصر کنون یلسالمت و تما یگردشگر یضمن بررس .(1390، یشهپ

 ینو بخصوص شهرستان سرع یرانبه توان بالقوه ا ی،و جسم یروح هاییکاهش ناراحت یآبگرم برا یهاجمله چشمه

ل شدن به یدر تبد ییباال یلپتانس ینازآن است که شهرستان سرع یبدست آمده حاک یجنتا اند.پرداخته  ینهزم یندر ا

 یزیرو برنامه یحصح یریتمد یازمندو ن باشدیآبگرم دارا م یهااستفاده از چشمه ینهسالمت در زم یقطب گردشگر

 .استمتخصصانه

، رشیدی و 1391 ، صادقی و جهانگیری1393های تحقیق )عباسی و جنگجوی وطن همانطور که مطالعه پیشینه

 یبرا ییباال یلپتانس ینشهرستان سرعدهد، ( نشان می1390؛ استعالجی و همکار،1390همکاران، ؛ اذانی و1390همکاران

صورت کلی گردشگری سالمت در سرعین را  محققان به ؛ اکثردارد یتندرست یگردشگرسالمت و  یرونق گردشگر

 یبه بررس یبازار خاص گردشگر یناز آنها در ا یک یچو هاست صورت گرفتهمکان  یمطالعهبررسی کرده و بیشتر 

 اند.نپرداخته یندر سرع یسالمت و تندرست یگردشگر یهاو جاذبه هایتو استقبال آن از فعال یلتما یزانمخاطب و م

 ینهست که شهرستان در زمیدر حال یناست و ا ینآبگرم شهرستان سرع یهاها تنها بر چشمهاکثر پژوهش یددر ضمن تاک

 یبه بررس پژوهشگر پژوهش حاضر آن است که یدارد. نوآور یشتریب یلپتانس یتندرست یسالمت وگردشگر یگردشگر

  خواهد کرد. یراستا بررس ینمخاطبان را درا یدگاهپرداخته و د ینسرع تانشهرسدر یتندرست یگردشگر هاییلپتانس
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 روش تحقیق 

گیرد. پیمایشی قرار می -باشد، و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات توصیفیپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می

است. در این پژوهش پس از بررسی  استنباطی آمار تحلیل و اطالعات گردآوری پایه بر تحلیلی توصیفی تحقیق روش

و فعالیت های گردشگری  هابرای استفاده از تجارب و نظرات کارشناسان با هدف شناسایی پتانسیل ادبیات تحقیق

متخصص مورد ارزیابی قرار گرفت.  8تندرستی در شهرستان سرعین فرم مصاحبه طراحی گردید و روایی آن توسط 

و هدف پژوهش،  یریگابزار اندازه یمحتوا یهماهنگ یزاننظر متخصصان در مورد م از یی،محتوا ییروا یابیارز یبرا

( CVRشود؛ برای بررسی روایی فرم مصاحبه کارشناسان پژوهش حاضر از شاخص نسبت روایی محتوایی)یاستفاده م

طیف سه  از متخصصان درخواست شد تا هر آیتم را بر اساس CVRاستفاده گردید، بدین صورت که برای تعیین 

بررسی نمایند و در نهایت میزان روایی « ضرورتی ندارد»و « مفید است ولی ضرورتی ندارد»، «ضروری است»قسمتی

محاسبه گردید که روایی مورد قبولی بود. از آنجایی که جامعه آماری اول را کارشناسان و نخبگان حوزه گردشگری،  75/0

ها با دادند، جامعه نمونه به روش گلوله برفی انتخاب شدند و دادهمی سالمت، منابع طبیعی، جغرافیا و پزشکی تشکیل

نفر به اشباع  33ها در )کدگذاری باز و محوری( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نیز دادهاستفاده از روش کیفی

 رسیدند.

رم مصاحبه باکارشناسان، مشاهده های شناسایی شده از طریق فگیری از ادبیات موضوع و مولفهدر مرحله بعدی با بهره

ی نخست در های پیشین؛ دو پرسشنامه بسته برای گردشگران داخلی طراحی شد. پرسشنامه محقق ساختهو پژوهش

های گردشگری تندرستی درشهرستان سرعین و ها و جاذبهراستای سنجش میزان تمایل گردشگران داخلی به فعالیت

های گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین از دیدگاه ها و جاذبهلیتپرسشنامه دوم جهت اولویت سنجی فعا

 گردشگران داخلی طراحی گردید.

ها در گردشگری تندرستی ذکر گردیده تا گردشگران با انتخاب گزینه مناسب میزان ها و جاذبهدر این پرسشنامه فعالیت

ها در شهرستان سرعین نشان دهند. برای این منظور از تمایل خودشان را نسبت به انجام و یا شرکت در این فعالیت

محاسبه گردید که با توجه به اینکه  847/0و  889/0گردشگران است. پایایی پرسشنامه طیف لیکرت بهره گرفته شده

های توان گفت پرسشنامهباشد در نتیجه می، به معنای اعتبار و یا پایایی کامل می7/0ها ضریب آلفا بیشتر از برای پرسشنامه

 پژوهش حاضر پایا بوده و از اعتبار خوبی برخوردار است. 

 1398دوم مربوط به گردشننگران داخلی ورودی به شننهرسننتان سننرعین در سننال همانگونه که ذکر شنند جامعه آماری 

گیری تصننادفی در دسننترس اسننتفاده گردید. حجم نمونه با توجه به جدول باشنند. برای این منظور از روش نمونهمی

است و یان شدهنفر ب 384نفر باشد، حجم نمونه برابر با 100000مورگان که در صورتیکه جامعه آماری برابر یا بیشتر از

ساالنه بیش از  سرعین  شگران ورودی به  شده 7از آنجایی که تعداد گرد ستمیلیون نفر گزارش  شگاه خبرنگاران ا )با

باشنند. برای تجزیه و تحلیل نفر می 384( لذا حجم نمونه پژوهش حاضننر در بخش گردشننگران برابر با 1395جوان،

های آماری)نرمال ( برای تعیین نوع توزیع نمونهK.Sرونف)اسنننمی-های پژوهش نخسنننت از آزمون کلموگروف داده

 بودن یا نرمال نبودن( استفاده شد.
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 هااسمیرنوف در خصوص نحوه توزيع نمونه-: ستاده آزمون کلوموگوف3 جدول

 داخلی گردشگران تمایل میزان»های آماری در پرسشنامه اسمیرنف توزیع نمونه -با توجه به خروجی آزمون کلموگروف

ای)که یک آزمون پارامتریک نرمال بوده و لذا از آزمون تی تک نمونه« تندرستی گردشگری هایجاذبه و هافعالیت به

های گردشگری ها و جاذبهسنجی فعالیتاولویت»های آماری در پرسشنامه باشد( استفاده شد. همچنین توزیع نمونهمی

شد. محاسبات نیز با باشد( استفاده ای)که یک آزمون ناپارامتریک میاز آزمون تی تک نمونه نرمال بوده و لذا« تندرستی

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مورد SPSS استفاده از نرم افزار

 منطقه مورد مطالعه

د و بخاطر قرار دار یل،در استان اردب ینسرع ستانشهرباشد. منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شهرستان سرعین می

 یبا مساحت یدرجه عرض شمال 5/38و  یدرجه طول شرق 5/48 یناست. شهر سرعآبگرمش شناخته شده یهاچشمه

 باشد.یمتر م 1650 یاارتفاع متوسط شهر از سطح در قرار دارد. یلغرب شهر اردب یلومتریک 25هکتار در  400در حدود

شرق  ازو  یغلواز جنوب به رود بال یر،از غرب به شهرستان نکه است  یلتابع شهرستان اردب یهااز بخش یکی ینسرع

باشد یآبگرم و سبالن م یهادو دهستان به نام یدارا ین. سرعشودیو از شمال به کوه سبالن محدود م یلبه اردب

 . (53:1389یمی،زاده و نع)عاصمی

 
 : نقشه موقعیت شهرستان سرعین1شکل 

 یبرا یعال هاییلداشتن پتانس یرغموجود، عل ینبا ا ت؛اس یتندرست یگردشگر یبرا ینواح یناز بهتر یکی ینسرع

 (.2015 حق طلب و شمشیری، باشد)گودرزی،یرشد م یهشهر هنوز در مراحل اول یندر ا تندرستی یگردشگر یی،شکوفا

تندرستی جاذبه های طبیعی و انسان ساخت گسترده جهت معرفی پتانسیل شهرستان سرعین برای رونق گردشگری 

 متغیرها
تعداد 

 هاداده

آماره کلموگروف 

 اسمیرنف

p- 

 مقدار
 نتیجه 

 گردشگری هایجاذبه و هافعالیت به داخلی گردشگران تمايل میزان

 تندرستی
 نرمال 071/0 381/1 384

های گردشگری تندرستی در ها و جاذبهاولويت سنجی فعالیت

 شهرستان سرعین از ديدگاه گردشگران داخلی
 نرمالغیر 005/0 014/1 384
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از  یمعدن یآبها یثشهر از ح ین. اباشدیم ینسرع یهاجاذبه یناز اول یرو دلپذ ییالقی یو هوا . آبشناسایی شد

باشد.)وظیفه و یم بفردمنحصر  یرانها و تنوع آنها در اچشمه زیاد و به سبب تعداد آیدیبشمار م یرانمناطق ا ترینیغن

گوز  یآبگرم معدن یالر،سبالن، آبگرم بش باج یآبدرمان های آبدرمانی از جملهمجتمع(. دراین شهرستان 1392نریمانزاده،

حمام شفا، آبگرم  یآبگرم معدن ی،گل یشگاوم یقره سو، آبگرم معدن یآبگرم معدن ی،قهوه سوئ یآبگرم معدن ی،سوئ

انیان، مجتمع آبدرمانی آبدرمانی ایر-، مجتمع تفریحیسو یسار یپهنلو، آبگرم معدن یژنرال، آبگرم معدنی معدن

دربند ورگه  ی،ارد موس یکوه سبالن، دره جنگل هایآلوارس، دامنه یاحتیس -یحیو مجتمع تفر یست اسکیپآفتاب،.

 .(55:1389 یمی،زاده و نع)عاصمیقرار دارد  درق یلهب یستیتور یسران، روستا

 های تحقیقيافته

 : در شهرستان سرعین های گردشگری تندرستیها و فعالیتشناسايی پتانسیل

باشند. جهت تجزیه و تحلیل ای را طراحی کرده که به دنبال پاسخ به این پرسش میدر این راستا محققان فرم مصاحبه

های ابتدا رمزهای مناسب به بخشاست. در کد گذاری باز گرفتهاین سوال از روش کیفی)کد گذاری باز و محوری( بهره

 9. براساس نظرات متخصصین شوندبندی میدسته هاشود و این مرزها در قالب مقولهمیها اختصاص داده مختلف داده

 ( .3)جدول طبقه گسترده جهت معرفی پتانسیل شهرستان سرعین برای رونق گردشگری تندرستی شناسایی شد

 های شهرستان سرعین برای رونق گردشگری تندرستی: پتانسیل3جدول 
طبقات 

 گسترده 
 طبقات خرد 

 طبقات خرد طبقات گسترده

موقعیت 

 جغرافیايی

 

های تفريحی و وجود مکان-

 گردشگری 

ی گردشگری هاجاذبه -

طبیعی)طبیعت بکر و زيبا، 

 های آتشفشانی، آبشارها(اندازچشم

 شرايط جغرافیايی ويژه)اقلیم( -

آب و هوای مناسب و منحصر  -

 های گرم سال(بفرد)بويژه در ماه

جواری با همدردسترس بودن و  -

 کوه سبالن

 ارتفاع مناسب از سطح دريا -

 اسپا و زيبايی

 استخر درمانی -

 های آبگرم مدرن و سنتیمجموعه -

 گِل درمانی)امالح درمانی(-

 هیدروتراپی -

موقعیت 

جغرافیايی 

 نسبی

های جمعیتی نزديکی به کانون -

 کالن شهر تبريز و اردبیل

نزديکی به مشتريان بالفعل از   -

کشورهای همسايه آذربايجان، 

 ارمنستان و ترکیه

های ورزشی فعالیت

 و تفريحی

 های هوازی در ارتفاعات شهرستانورزش -

 پیست اسکی آلوارس -

 گردشگری زمستانی-

 گردشگری ورزشی-
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طبقات 

 گسترده 
 طبقات خرد 

 طبقات خرد طبقات گسترده

های داشتن موقعیت مناسب برای انجام ورزش-

 زمستانی

 تغذيه

های معدنی سرد)جهت آب -

 آشامیدن(

غذايی ارگانیک و محصوالت  -

 متنوع

 عسل طبیعی سبالن -

بوم گردی و 

 ماجراجويی

 های آبگرم متعدد و متنوعچشمه -

 های شهرستانهای سرد رودخانهشنا در آب -

 های کوهنوردی)کوهپیمايی(انجام فعالیت -

 بهره مندی از دشت)دشت پیمايی( -

طب مکمل و 

 جايگزين

گیاهان دارويی فراوان و متنوع در -

 منطقه

 فیزيوتراپی در آب -

 طب سنتی -

برندينگ گردشگری 

 سالمت

 وجود تصوير ذهنی مطلوب از منطقه -

شهرت در زمینه گردشگری سالمت)بويژه -

 درمانی(

 هازيرساخت
وجود تعداد زيادی مراکز اقامتی -

ها با درجات مختلف در و هتل

 شهرستان

-  -  

 1398 ی پژوهش،هامأخذ: يافته

های گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین که در بررسی میزان تمایل گردشگران داخلی به فعالیتدر ادامه جهت 

ای لیکرت را ها نرمال تشخیص داده شد، طیف پنج گزینهواقع هدف دوم این پژوهش بود. با توجه به اینکه توزیع داده

ای استفاده ها از آزمون تی تک نمونهای تبدیل و برای سنجش فرضیهبه مقیاس فاصله 5تا 1با اختصاص مقادیر 

ها و ای به بررسی میانگین تمایل گردشگران به فعالیت(. در ابتدا آزمون تی تک نمونه1390)مومنی و قیومی،گردید

های آزمون، پردازد و در نهایت با در نظر گرفتن خروجی دادههای گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین میجاذبه

(. الزم به ذکر است که 3شود)جدولهای مطرح شده پی برده میها و جاذبهو یا پایین گردشگران به فعالیت به تمایل باال

هر  یبرا 3باالتر از  یانگینم است چرا که طبق نظر کارشناسان و تحقیقات مشابهبعنوان میانگین درنظر گرفته شده 3عدد 

 (.121: 1392گردد)رکنی جو،یم یمعرفها آن یانگینباالتر از متوسط بودن م یانگرب یر،متغ

های گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین ها و جاذبهبه منظور نشان دادن میزان تمایل گردشگران داخلی به فعالیت

 فرضیه زیر طراحی گردید: 

H0های گردشگری تندرستی درشهرستان سرعین باالنیستها و جاذبه: تمایل گردشگران داخلی به فعالیت(3≥µ.) 

H1های گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین باال استها و جاذبه: تمایل گردشگران داخلی به فعالیت(3≥µ). 

های گردشگری تندرستی شهرستان سرعین با احتمال ها و جاذبهدهد که میانگین میزان تمایل به فعالیتنتایج نشان می

ها و بارت دیگر، در جامعه مورد مطالعه، میانگین تمایل به فعالیتباشد، به عدرصد، باالتر از متوسط می5 9بیشتر از 

های ( تمایل به شرکت در فعالیت1های گردشگری تندرستی در وضعیت مناسبی قرار دارند، البته بغیر از دو مورد:جاذبه
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رفته و عدم آشنایی با این های حیوان درمانی که میزان تمایل پایینی را در برگ( تمایل به شرکت در فعالیت2پیت ترابی و 

تواند از ها یا عدم وجود مراکز درمانی تخصصی همراه با کادر مجرب در این زمینه در جامعه مورد مطالعه میفعالیت

 ها باشد.دالیل میزان تمایل پایین به این فعالیت

 های گردشگری تندرستی از ديدگاه گردشگران داخلیبندی فعالیتاولويت

داخلی از آزمون فریدمن استفاده شد و در  گردشگران دیدگاه از تندرستی گردشگری هایفعالیت در اولویت سنجی

 این راستا فرضیه زیر طراحی گردید: 

H0های گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین از دیدگاه گردشگران داخلی دارای اولویت ها و جاذبه: همه فعالیت

 یکسانی هستند.

H1های گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین از دیدگاه گردشگران داخلی دارای اولویت ذبهها و جا: همه فعالیت

 یکسانی نیستند.

های گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین از دیدگاه ها و جاذبهکند که همه فعالیتنتایج آزمون فریدمن آشکار می

گردد و از شود و فرض اول پژوهش پذیرفته مییگردشگران داخلی دارای اولویت یکسانی نیستند و فرضیه صفر رد م

دهند، به ترتیب دیدگاه گردشگران داخلی که سهم بزرگی از مشتریان گردشگری تندرستی را شهرستان را تشکیل می

در  یرویادهپیدروتراپی و چشمه آبگرم و ه ی؛آب معدنی هاچشمه مشاهده مناظر طبیعی، طبیعت گردی، هوای پاک؛

 های گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین استهای فعالیتیمایی از اولویتو دشت پ ایییمکوهپ یعت،طب
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 (1398های پژوهش،مأخذ: یافته)ای برای بررسی میزان تمایل گردشگران به فعالیتهای گردشگری تندرستیتوصیفی و آزمون تی تک نمونه: نتایج آمار 4جدول 

 فراوانی/درصدفراوانی سواالت ردیف

 میزان

ری چولگی
ادا

معن
ب 

ضری
 

 فاصله اطمینان

استنباط  95%

از 

 جامعه

یار وضعیت
بس

 
یاد

ز
 

یاد
ز

ط 
وس

مت
 

ار  کم
سی

ب
سخ کم
 پا

ون
بد

 

وع
جم

م
 

حد 

 باال

حد 

 پایین

1 

های آبگرم و تمایل به استفاده از چشمه

های هیدروتراپی در شرکت در فعالیت

 شهرستان سرعین دارم.

 384 0 12 26 57 128 162 فراوانی

1.079- 0.00 1.16 94. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 3.1 6.8 14.8 33.3 42.2 درصد

2 
های آب معدنی تمایل به استفاده از چشمه

 در شهرستان سرعین دارم.

 384 0 11 26 53 126 168 فراوانی

1.111- 0.00 1.18 97. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 2.9 6.8 13.8 32.8 43.8 درصد

3 

تمایل به آشنایی با گیاهان دارویی و طب 

سنتی بر پایه گیاهان دارویی و شرکت در 

 تورهای آن دارم.

 100 0 9 48 94 136 97 فراوانی

474/- 0.00 79. 58. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 384 0 2.3 12.5 24.5 35.4 25.3 درصد

4 

تمایل به آشنایی با گیاهان دارویی در 

های طبیعی شهرستان سرعین رویشگاه

 دارم.

 384 0 12 55 107 135 75 فراوانی

363/- 0.00 64. 43. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 3.1 14.3 27.9 35.2 19.5 درصد
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 فراوانی/درصدفراوانی سواالت ردیف

 میزان

ری چولگی
ادا

معن
ب 

ضری
 

 فاصله اطمینان

استنباط  95%

از 

 جامعه

یار وضعیت
بس

 
یاد

ز
 

یاد
ز

ط 
وس

مت
 

ار  کم
سی

ب
سخ کم
 پا

ون
بد

 

وع
جم

م
 

حد 

 باال

حد 

 پایین

5 
تمایل به حمام کردن و ماساژ بدن با 

 گیاهان دارویی در شهرستان سرعین دارم

 384 0 16 42 108 114 104 فراوانی

473/- 0.00 75. 53. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 4.2 10.9 28.1 29.7 27.1 درصد

6 

تمایل به شرکت در مراکز ماساژدرمانی 

برای زیبایی و پوست با استفاده از گیاهان 

 دارویی و یا روغن آنها دارم.

 384 0 23 42 100 114 105 فراوانی

535/- 0.00 73. 49. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 6.0 10.9 26.0 29.7 27.3 درصد

7 

های آشنایی کودکان با برگزاری برنامه

های از فعالیترا دارویی گیاهان

گردشگری تندرستی در شهرستان مهم

 دانم.سرعین می

 384 0 23 73 134 98 56 فراوانی

092/- 0.00 34. 12. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 6.0 19.0 34.9 25.5 14.6 درصد

8 
های عسل تمایل به شرکت در فعالیت

 درمانی در شهرستان سرعین دارم.

 384 0 19 46 110 143 66 فراوانی

483/- 0.00 60. 39. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 4.9 12.0 28.6 37.2 17.2 درصد

 مناسب .62 .84 0.00 -/655 384 0 19 35 93 119 118 فراوانی 9
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 فراوانی/درصدفراوانی سواالت ردیف

 میزان

ری چولگی
ادا

معن
ب 

ضری
 

 فاصله اطمینان

استنباط  95%

از 

 جامعه

یار وضعیت
بس

 
یاد

ز
 

یاد
ز

ط 
وس

مت
 

ار  کم
سی

ب
سخ کم
 پا

ون
بد

 

وع
جم

م
 

حد 

 باال

حد 

 پایین

های ه صرف غذا در رستورانتمایل ب

ارگانیک و سرو غذاهای سالم تهیه شده با 

محصوالت ارگانیک در شهرستان سرعین 

 دارم.

 100 0 4.9 9.1 24.2 31.0 30.7 درصد

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

10 

چشیدن غذاهایی را که با گیاهان دارویی 

های کوهی و پرورش یافته در رویشگاه

 طبیعی سرعین پخته شده را دوست دارم.

 384 0 20 48 95 120 101 فراوانی

510/- 0.00 72. 49. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 5.2 12.5 24.7 31.3 26.3 درصد

11 

چشیدن غذاهایی که با انرژی ژئوترمال 

زمین)انرژی زمین گرمایی( پخته شده در 

 سرعین را دوست دارم.

 384 0 18 51 118 112 85 فراوانی

338/- 0.00 61. 39. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 4.7 13.3 30.7 29.2 22.1 درصد

12 

تمایل به مشاهده مناظر طبیعی، 

گردی، آرامش و تنفس هوای پاک طبیعت

 در سرعین دارم.

 384 0 5 21 50 118 190 فراوانی

1.180- 0.00 1.31 1.12 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 1.3 5.5 13.0 30.7 49.5 درصد

 مناسب .67 .90 0.00 -/567 384 0 11 49 85 104 135 فراوانی 13
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 فراوانی/درصدفراوانی سواالت ردیف

 میزان

ری چولگی
ادا

معن
ب 

ضری
 

 فاصله اطمینان

استنباط  95%

از 

 جامعه

یار وضعیت
بس

 
یاد

ز
 

یاد
ز

ط 
وس

مت
 

ار  کم
سی

ب
سخ کم
 پا

ون
بد

 

وع
جم

م
 

حد 

 باال

حد 

 پایین

های موسیقی تمایل به شرکت در فعالیت

 درمانی در سرعین دارم.
 100 0 2.9 12.8 22.1 27.1 35.2 درصد

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

14 
های هنردرمانی تمایل به شرکت درفعالیت

 در سرعین دارم.

 384 0 18 51 124 105 86 فراوانی

297/- 0.00 60. 38. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 4.7 13.3 32.3 27.3 22.4 درصد

15 

های تمایل به شرکت در فعالیت

تراپی)جلبک درمانی( در سرعین پیت

 دارم.

 384 0 42 94 112 74 62 فراوانی

068/- 409. 17. 071.- 

در حد 

 متوسط

(µ≤3) 

 نامناسب
 100 . 10.9 24.5 29.2 19.3 16.1 درصد

16 

های تمایل به شرکت در فعالیت

)امالح درمانی( در سرعین درمانیگِل

 دارم.

 384 0 27 63 135 109 50 فراوانی

210/- 0.00 34. 12. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 7.0 16.4 35.2 28.4 13.0 درصد

17 
های به شرکت در فعالیتتمایل 

 درمانی در سرعین دارم.نمک

 384 0 18 58 137 108 63 فراوانی

190/- 0.00 47. 25. 

بیشتر 

از 

 متوسط

 مناسب
 100 0 4.7 15.1 35.7 28.1 16.4 درصد
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 فراوانی/درصدفراوانی سواالت ردیف

 میزان

ری چولگی
ادا

معن
ب 

ضری
 

 فاصله اطمینان

استنباط  95%

از 

 جامعه

یار وضعیت
بس

 
یاد

ز
 

یاد
ز

ط 
وس

مت
 

ار  کم
سی

ب
سخ کم
 پا

ون
بد

 

وع
جم

م
 

حد 

 باال

حد 

 پایین

(3<µ) 

18 
های تمایل به استراحت و آرامش در اتاق

 نمک در سرعین دارم.

 384 0 29 54 124 114 63 فراوانی

315/- 0.00 44. 21. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 7.6 14.1 32.3 29.7 16.4 درصد

19 
های ماساژ با تمایل به شرکت در فعالیت

 نمک و آب معدنی در سرعین دارم.

 384 0 25 58 123 120 58 فراوانی

303/- 0.00 44. 22. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 6.5 15.1 32.0 31.3 15.1 درصد

20 

احداث اتاق نمک برای کودکان را از 

های مهم گردشگری تندرستی در فعالیت

 دانم.سرعین می

 384 0 27 70 138 97 52 فراوانی

112/- 0.00 31. 08. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 7.0 18.2 35.9 25.3 13.5 درصد

21 
های ماسه تمایل به شرکت در فعالیت

 درمانی در سرعین دارم.

 384 0 21 60 134 116 53 فراوانی

233/- 0.00 41. 20. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 5.5 15.6 34.9 30.2 13.8 درصد
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 فراوانی/درصدفراوانی سواالت ردیف

 میزان

ری چولگی
ادا

معن
ب 

ضری
 

 فاصله اطمینان

استنباط  95%

از 

 جامعه

یار وضعیت
بس

 
یاد

ز
 

یاد
ز

ط 
وس

مت
 

ار  کم
سی

ب
سخ کم
 پا

ون
بد

 

وع
جم

م
 

حد 

 باال

حد 

 پایین

22 
های ماسه تمایل به شرکت در فعالیت

 بازی درمانی در سرعین دارم.

 384 0 30 68 113 99 74 فراوانی

210/- 0.00 42. 19. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 7.8 17.7 29.4 25.8 19.3 درصد

23 

احداث اتاق ماسه بازی برای کودکان را 

های مهم گردشگری تندرستی از فعالیت

 دانم.در سرعین می

 384 0 22 52 107 120 83 فراوانی

407/- 0.00 60. 38. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 5.7 13.5 27.9 31.3 21.6 درصد

24 
های تمایل به شرکت در فعالیت

 بودرمانی)رایحه درمانی( در سرعین دارم.

 384 0 22 72 132 99 59 فراوانی

104/- 0.00 37. 15. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 5.7 18.8 34.4 25.8 15.4 درصد

25 

های حیوان به شرکت در فعالیتتمایل 

درمانی)مانند ماساژ پا توسط ماهی و...( 

 در سرعین دارم.

 384 0 46 81 101 104 52 فراوانی

123/- 145. 21. 031.- 

در حد 

 متوسط

(µ≤3) 

 نامناسب
 100 0 12.0 21.1 26.3 27.1 13.5 درصد

 مناسب .52 .75 0.00 -/449 384 0 14 51 98 118 103 فراوانی 26
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 فراوانی/درصدفراوانی سواالت ردیف

 میزان

ری چولگی
ادا

معن
ب 

ضری
 

 فاصله اطمینان

استنباط  95%

از 

 جامعه

یار وضعیت
بس

 
یاد

ز
 

یاد
ز

ط 
وس

مت
 

ار  کم
سی

ب
سخ کم
 پا

ون
بد

 

وع
جم

م
 

حد 

 باال

حد 

 پایین

های حمام تمایل به شرکت در فعالیت

 سنتی)حمام ترکی( در سرعین دارم.
 100 0 3.6 13.3 25.5 30.7 26.8 درصد

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

27 

تمایل به استفاده از طبیعت زمستانی و 

های زمستانی در سرعین انجام ورزش

 دارم.

 384 0 13 36 80 131 124 فراوانی

725/- 0.00 93. 71. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 3.4 9.4 20.8 34.1 32.3 درصد

28 

های تمایل به انجام اسکی و سایر فعالیت

ورزشی در پیست اسکی آلوارس در 

 سرعین دارم.

 384 0 14 49 94 113 114 فراوانی

498/- 0.00 80. 57. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 3.6 12.8 24.5 29.4 29.7 درصد

29 
تمایل به پیاده روی در طبیعت، کوهپیمایی 

 و دشت پیمایی در سرعین دارم.

 384 0 11 24 66 121 162 فراوانی

1.003- 0.00 1.14 93. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 2.9 6.3 17.2 31.5 42.2 درصد

 مناسب .31 .57 0.00 -/422 384 0 36 54 92 107 95 فراوانی 30
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 فراوانی/درصدفراوانی سواالت ردیف

 میزان

ری چولگی
ادا

معن
ب 

ضری
 

 فاصله اطمینان

استنباط  95%

از 

 جامعه

یار وضعیت
بس

 
یاد

ز
 

یاد
ز

ط 
وس

مت
 

ار  کم
سی

ب
سخ کم
 پا

ون
بد

 

وع
جم

م
 

حد 

 باال

حد 

 پایین

های یوگا، تمایل به شرکت در فعالیت

معنوی و روحی در مناظر طبیعی سرعین 

 دارم.

 100 0 9.4 14.1 24.0 27.9 24.7 درصد

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

31 
تمایل به دوچرخه سواری در مسیرهای 

 طبیعی سرعین دارم.

 384 0 13 42 84 105 140 فراوانی

654/- 0.00 93. 71. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 3.4 10.9 21.9 27.3 36.5 درصد

32 
های تناسب اندام تمایل به انجام فعالیت

 در سرعین دارم.

 384 0 13 37 120 119 95 فراوانی

419/- 0.00 74. 53. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 3.4 9.6 31.3 31.0 24.7 درصد

33 
های آموزشی به شرکت در دورهتمایل 

 سبک زندگی سالم در سرعین دارم.

 384 0 23 54 105 117 85 فراوانی

396/- 0.00 60. 37. 

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 

 مناسب
 100 0 6.0 14.1 27.3 30.5 22.1 درصد

 مناسب .66 .90 0.00 -/730 384 0 20 36 82 114 132 فراوانی 34
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 فراوانی/درصدفراوانی سواالت ردیف

 میزان

ری چولگی
ادا

معن
ب 

ضری
 

 فاصله اطمینان

استنباط  95%

از 

 جامعه

یار وضعیت
بس

 
یاد

ز
 

یاد
ز

ط 
وس

مت
 

ار  کم
سی

ب
سخ کم
 پا

ون
بد

 

وع
جم

م
 

حد 

 باال

حد 

 پایین

ها و مراکز تمایل به اقامت در هتل

 تندرستی در سرعین دارم.
 100 0 5.2 9.4 21.4 29.7 34.4 درصد

بیشتر 

از 

 متوسط

(3<µ) 
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 : ستاده آزمون فريدمن جهت اولويت بندی فعالیتهای گردشگری تندرستی5 جدول

های آماری داده

 آزمون
 هاها و جاذبهفعالیت نرخ میانگین

 

آماره کای دو= 

893.450 

 

 31درجه آزادی=

 

Sig =0/00 

20.51 

20.79 

17.44 

16.01 

17.09 

16.70 

13.25 

15.67 

17.85 

16.72 

15.71 

22.11 

18.33 

15.77 

13.39 

14.15 

14.13 

14.22 

13.04 

14.15 

14.09 

15.63 

13.51 

17.20 

18.41 

17.30 

20.44 

15.52 

18.38 

16.81 

15.64 

18.05 

 چشمه آبگرم و هیدروتراپی

 های آب معدنیچشمه

 آشنایی با گیاهان دارویی و طب سنتی و...

 هاآشنایی با گیاهان دارویی در رویشگاه

 حمام و ماساژ با گیاهان دارویی

  ماساژدرمانی برای زیبایی و پوست با گیاهان دارویی 

 های آشنایی کودکان با گیاهان داروییبرنامه

 عسل درمانی

 صرف غذای ارگانیک و سالم

 چشیدن غذاهای پخته شده با گیاهان کوهی

 چشیدن غذاهای پخته شده با انرژی زمین گرمایی

 ، طبیعت گردی، هوای پاکمشاهده مناظر طبیعی

 موسیقی درمانی

 هنر درمانی

 گِل درمانی

 نمک درمانی

 های نمکاستراحت و آرامش در اتاق

 ماساژ با نمک و آب معدنی

 اتاق نمک برای کودک

 ماسه درمانی

 ماسه بازی درمانی

 اتاق ماسه بازی برای کودک

 بو درمانی)آروماتراپی(

 حمام سنتی

 زمستانیهای طبیعت زمستانی و ورزش

 های ورزشی در پیست اسکی آلوارساسکی وسایر فعالیت

 پیاده روی در طبیعت، کوهپیمایی و دشت پیمایی

 های معنوی و روحی در مناظر طبیعییوگا و فعالیت

 دوچرخه سواری در مسیرهای طبیعی

 تناسب اندام

 های آموزشی سبک زندگی سالمدوره

 ها و مراکز تندرستیاقامت در هتل

 

 بندی و نتیجه گیریجمع 

ای دهد که شهرستان سرعین پتانسیل باالیی برای رونق گردشگری تندرستی دارد بگونهنتایج پژوهش حاضر نشان می

های مختلف از این شاخه از گردشگری بر پایه منابع غنی و سرشاری که دارد، وارد ها و فعالیتتواند در حوزهکه می

ت گردشگری شهرستان و بطور کلی در وضعیت گردشگری کشور اثرات مثبت شود و از این طریق به بهبود وضیع
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، صادقی 1393عباسی و جنگجوی وطن )هایی آن است که نتایج این پژوهش یافتهدهندهفراوانی داشته باشد و این نشان

 نماید.را تائید می (1390؛ اذانی و همکاران، 1390، رشیدی و همکاران 1391و جهانگیری

های کیفی )کدگذاری باز و محوری( گویای آن است که شهرستان به دلیل های حاصل از تجزیه و تحلیلیافته به عالوه

دارا بودن موقعیت جغرافیایی نسبی خاص، موقعیت جغرافیایی و طبیعی، مواد غذایی طبیعی و ارگانیک در منطقه، طب 

بوم گردی و ماجراجویی، وجود زیرساخت و زمینه  های ورزشی و تفریحی،مکمل و جایگزین، اسپا و زیبایی، فعالیت

برندینگ گردشگری سالمت پتانسیل باالیی برای ورود و بازاریابی در زمینه گردشگری تندرستی دارد. این در حالی 

است شهرستان سرعین در زمینه تبدیل عوامل بالقوه گردشگری تندرستی به ظرفیت بالفعل چندان موفق نبوده است که

های گردشگری باشد، که اگر گردشگری تندرستی فقط بر این فعالیتهای آب معدنی و گرم میمرکز بر چشمهو تنها ت

)مسئوالن، متمرکز گردد در آینده نزدیک منجر به ناپایداری گردشگری خواهد شد. عدم شناخت و دانش کافی ذینفعان 

ستی باعث تفسیر و تعریف ناقص از این نوع کارشناسان، مردم محلی و حتی گردشگران( از پدیده گردشگری تندر

است، لذا ضروری است که مسئوالن است و این امر در گردشگری تندرستی سرعین هم قابل مشاهدهگردشگری شده

 در این مورد بطور کامل آموزش دیده و توجیح شوند، تا بتوانند بطور صحیح به تبیین این مسائل بپردازند.

های سفر تندرستی و توان در فقدان بستهنق گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین را مییکی دیگر از دالیل عدم رو

های موضوعی سفر نقش بسیار مهمی در جذب ها در این شهرستان جستجو نمود، امروزه بستهیا ناقص بودن این بسته

های متنوع ها و جاذبهارنده فعالیتهای سفر تندرستی که دربردکنند، بنابراین طراحی بستهگردشگر به یک مقصد ایفا می

 تواند رویکرد مفیدی در توسعه و رونق گردشگری تندرستی در این شهرستان داشته باشد.این نوع گردشگری باشد، می

های آب معدنی؛ چشمه آبگرم و هیدروتراپی؛ چشمه -قعالیت گردشگری تندرستی  34محققان پژوهش حاضر با معرفی 

های طبیعی؛ حمام و ماساژ با گیاهان آشنایی با گیاهان دارویی و طب سنتی و...؛ آشنایی با گیاهان دارویی در رویشگاه

سل درمانی؛ های آشنایی کودکان با گیاهان دارویی؛ عدارویی؛ ماساژ درمانی برای زیبایی و پوست با گیاهان دارویی؛ برنامه

صرف غذای ارگانیک و سالم؛ چشیدن غذاهای پخته شده با گیاهان کوهی؛ چشیدن غذاهای پخته شده با انرژی زمین 

گرمایی؛ مشاهده مناظر طبیعی، طبیعت گردی، هوای پاک؛ موسیقی درمانی؛ هنر درمانی؛ گِل درمانی؛ نمک درمانی؛ 

و آب معدنی؛ اتاق نمک برای کودک؛ ماسه درمانی؛ ماسه بازی  های نمک؛ ماساژ با نمکاستراحت و آرامش در اتاق

های زمستانی؛ اسکی درمانی؛ اتاق ماسه بازی برای کودک؛ بو درمانی)آروماتراپی(؛ حمام سنتی؛ طبیعت زمستانی و ورزش

های و فعالیتپیمایی؛ یوگا روی در طبیعت، کوهپیمایی و دشتهای ورزشی در پیست اسکی آلوارس؛ پیادهوسایر فعالیت

های آموزشی سبک زندگی معنوی و روحی در مناظر طبیعی؛ دوچرخه سواری در مسیرهای طبیعی؛ تناسب اندام؛ دوره

راه جدیدی را تالش کردند تنوع را به بازار گردشگری تندرستی وارد کرده و  -ها و مراکز تندرستیسالم؛ اقامت در هتل

 تان سرعین بگشایند.به سمت بازار گردشگری تندرستی در شهرس

های گردشگری ها و جاذبهمیزان تمایل گردشگران به فعالیتکند که میای آشکار در نهایت نتایج آزمون تی تک نمونه

گیری از منابع در دسترس و موجود و نیز توان گفت که بهرهتندرستی در شهرستان سرعین باال است، پس می

تواند فرصت بسیار خوبی برای رونق گردشگری بطور های پیشنهاد شده میذبهها و جاگذاری در زمینه فعالیتسرمایه

 .کلی و بطور خاص گردشگری تندرستی در شهرستان سرعین فراهم کند
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