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 سرعین در افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی مرتبط باشناسایی عوامل 

 

 2حافظ زارعی، 1قاسم زارعی

 
 

  چكيده
رود. با توجه به ر میی در دنیا به شماگردشگری سالمت یکی از انواع جدید و رو به توسعه گردشگر بین،ین ا دردارد و  کشورهاامروزه گردشگری اهمیت بسزایی برای  مقدمه:

 .شدسرعین انجام در افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی  مرتبط باهدف شناسایی عوامل  حاضر با اهمیت گردشگری تندرستی، پژوهش

با استفاده از روش  ،رستی سرعینو گردشگران تند از خبرگان حوزه گردشگرینفر  19مصاحبه با  به دست آمده ازهای داده بود و در آناز نوع کیفی  این مطالعه :بررسيروش 

 .قرار گرفتتحلیل مورد تجزیه و  تحلیل محتوا

 عوامل شخصی و»هشت گروه در ین مفاهیم ا ،شده استخراجبندی کدهای مقولهبا  گردید. در ادامه،ها استخراج از کل مصاحبه کد اولیه 56 ،هاتحلیل داده با ها:يافته

 «بنایی مقصدها و امکانات زیرای، بهداشتی و سالمتی، تنوع خدمات گردشگری، ظرفیت پذیرش گردشگری، کیفیت خدمات و قابلیت، هزینهیشناختشناختی، روانجمعیت

 . بندی شددسته

 .هنددقرار  نظر مدی شده در تحقیق حاضر را در راستای افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستیی شناساهای مرتبط با حوزه گردشگری سرعین، باید عوامل سازمان گيري:نتيجه

 ایران ؛مدت اقامت سالمت؛گردشگری  هاي کليدي:واژه

قامت اافزایش مدت  ی مرتبط باهامؤلفهیرگذاری مدت اقامت گردشگران تندرستی در افزایش درامد و توسعه مناطق گردشگری تندرستی، توجه به تأثبا توجه به  پيام کليدي:

 .یر باالیی در رشد مناطق گردشگری تندرستی داردتأثرسد. ارتقای این عوامل، ضروری به نظر می

 
 15/9/1398: انتشارتاریخ  24/8/1398پذیرش مقاله: 15/5/1398 مقاله: دریافت

 .221-214: (5) 16 ؛1398مدیریت اطالعات سالمت . سرعین در افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی مرتبط باشناسایی عوامل  .زارعی حافظ، زارعی قاسم ارجاع:
 

 مقدمه
 مسافرت به برانگیزاند،برای عزم سفر تواند گردشگر را یکی از اهدافی که می

ا رگردشگری سالمت  ،سازمان جهانی گردشگری .(1) منظور سالمتی است
 یش از ب ،دکه در مکانی خارج از سکونت فر داندمی استفاده از خدماتی شامل

یه ش روحفزایمنجر به بهبود یا افزایش سالمتی و ا و طول انجامد ساعت به 24
به سه نوع  توان بر اساس هدفرا می گردشگری سالمت .(2) شودفرد 

 .(3) دتقسیم کر «یگردشگری پزشکو  یگردشگری بازخوان، گردشگری تندرستی»
ی ه حول محور گردشگری پزشکعمدمطالعات گردشگری سالمت به طور 

 نیشیپ ی، تحقیقاتتندرست یگردشگر یباال یتاهم و با وجود صورت گرفته
مسافرت به  نوانتحت ع گردشگری تندرستی(. 4)اند حوزه پرداخته ینکمتر به ا

 گرم برای و آب یمعدن های آبهای سالمت و مناطق دارای چشمهدهکده
ر زشکی دپرت بدون مداخله و نظا ید قواهای زندگی روزمره و تجدرهایی از تنش

ست ا، تعریف شده که گردشگر بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد مواردی
 نارسایی درمان یا رفعبرای  طبیعی امکانات ازاین نوع گردشگری،  در(. 3)

شود. تفریح در منابع شفابخش طبیعت استفاده می جسمی یا استراحت و
ود قاهت خنو دوره  اندد را پشت سر گذاشتهخو بیمارانی که اعمال جراحی ،همچنین

گیرد، ظر میر ندمعالج  گذرانند نیز با استفاده از برنامه مراقبتی که پزشکرا می
 (.5د )بخشن سرعتبه بهبود خود  ،توانند با استفاده از امکانات طبیعتمی

به منظور توسعه گردشگری تندرستی، مدت اقامت  مؤثریکی از عوامل 

رین ت، یکی از اصلیمدت اقامت در مقصد گردشگری. (6)د باشگردشگران می
طول مدت  ،همچنین .(7، 8) ردشگر استگیری یک گمتغیرهای فرایند تصمیم

کننده و مؤثر گردشگری بر اقتصاد یک عوامل تعیین ینتریکی از مهم ،اقامت
مدت اقامت، با بقیه متغیرهایی که بخشی از تجربه  .(9رود )به شمار میمنطقه 

مانند نوع اقامت، نوع مقصد و...( ارتباط تنگاتنگی دارد دهد )گردشگر را شکل می
تر نیز دارای ارتباط مثبت و مستقیمی با میزان درامد کسب اقامت طوالنی(. 10)

(؛ چرا که گردشگرانی که اقامت 7، 11های گردشگری است )شده از فعالیت
تری دارند، از تری در مقصد دارند نسبت به گردشگرانی که اقامت کوتاهطوالنی

شوند کار در مقصد میکنند و باعث توسعه کسب و های بیشتری بازدید میجاذبه
 به معنای صرف هزینه بیشتر برای خدمات شایدتر گردشگر اقامت طوالنی(. 12)

مد بیشتر برای بخش تجارت و تأثیر ادر ،و خرید کاال خواهد بود و نتیجه آن
  .(13)فراوان بر اقتصاد محلی است 

 
 
 
 
 
 
 

 قق اردبیلیمحدانشگاه  تیکه با حما باشدیم 6156به شماره  طرح تحقیقاتیمقاله حاصل 
 .انجام شده است

ی، م انسانیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علودانشیار، مد -1
 طرف مکاتبه( دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران )نویسنده

Email: info@drgz.ir 

ه بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت د -2
 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 مقاله پژوهشی

http://dx.doi.org/10.22122/him.v16i5.3945
https://orcid.org/0000-0002-4949-5871
mailto:info@drgz.ir


 

 
 

http://him.mui.ac.ir 

  و همکار قاسم زارعی

 215 1398آذر و دی /  پنجم / شماره شانزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

ت مکاناازیربنایی،  یساتکه تأس ه استنشان داد پیشین هایپژوهشنتایج 
در  ریرگذاثعوامل تأ ینترمهم ،نوع وسیله نقلیه و رفاهی، تعداد سفر به منطقه

 .(14) باشدطول اقامت گردشگران می
 و کسبعه (، توس7، 9، 11، 13با توجه به نقش مدت اقامت در درامدها )

یرگذار أثتعوامل  (، بررسی مدت اقامت و9( و توسعه مقصد گردشگری )12) کار
فزایش ارتبط با ماست. بنابراین، مطالعه عوامل  برخوردار زیادی اهمیت از بر آن

 گردشگری به ویژه گردشگری تحقیقات حیطه مدت اقامت، از ضروریات
وامل ای در زمینه عهای پراکندهباشد. با وجود این که پژوهشتندرستی می

العه خاصی (، اما مط7)مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگری انجام شده است 
ده شاهدر زمینه عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگری تندرستی م

حول  شترنگردید و مطالعات حوزه گردشگری سالمت در زمینه مدت اقامت، بی
 .اندبودهها متمرکز مدت اقامت بیمار در بیمارستان

، فرد به رمنحصهای درمانی شهر سرعین به دلیل داشتن منابع طبیعی و آب
ر شما مستعدترین مقاصد گردشگری تندرستی در کشور و منطقه به جمله از

وسعه ی تهای طبیعی و امکانات خدماتی براوجود پتانسیل ود و بر خالفرمی
ین امدت اقامت گردشگران در و ورود گردشگر  ،گردشگری در شهر سرعین

زه لعاتی در حوخأل مطا بر این اساس و با توجه به .(15کاهش یافته است )ناحیه 
 اهمیت به عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی و با توجه

مل شناسایی عوا با هدف این موضوع برای گردشگری سرعین، تحقیق حاضر
 .م شدنجااتندرستی شهر سرعین  افزایش مدت اقامت گردشگران مرتبط با اساسی
 

 روش بررسی
متخصصان حوزه گردشگری و  کنندگان آن رامشارکت بود وپژوهش از نوع کیفی این 

یری این بود که محققان با گتشکیل داد. شیوه نمونهگردشگران تندرستی شهر سرعین 
ها به طور میانگین یافته انجام دادند. مصاحبه ساختار، مصاحبه نیمه کنندگانمشارکت

ها ادامه یافت. اشباع نظری به این تا رسیدن به اشباع داده دقیقه به طول انجامید و 54

های مطالعه اضافه نشود. با مفهوم است که با تکرار مصاحبه، موارد جدیدی به یافته
 نفر برآورد گردید. 19توجه به این موضوع، حجم نمونه 

صورت گرفت  هامصاحبهی در اعتمادساز، هامصاحبهجهت اطمینان از روایی 
 سؤاالتگان مرور گردید. همچنین، با تنظیم با مصاحبه شوند مجددو نتایج آن 

ی افراد، سوگیری در هاصحبتمصاحبه بدون سوگیری و سعی در دخالت کمتر در 
، روایی ین، بر اساس معیار مطرح شدهها به حداقل کاهش یافت. بنابرامصاحبه
برداری برای افزایش پایایی نیز از یادداشت .(16ها مورد تأیید قرار گرفت )مصاحبه

 گسترده و کدگذاری توسط چند نفر استفاده گردید.
از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. بر  هادادهبه منظور تحلیل 

یات یو در قالب جزسازماندهی  ی به دست آمده از مصاحبههادادهاین اساس، 
ابتدا کدهای اولیه استخراج شد و در مرحله بعد، گردید. در این تحلیل، توصیف 

یت، مدل عوامل نها درصورت گرفت و  شده استخراجی کدهای بندمقوله
 یش مدت اقامت گردشگران تندرستی ارایه گردید.افزا بریرگذار تأث

دقت ضبط و  به هامصاحبهبه منظور رعایت اخالق پژوهش، تمام 
 شونده مصاحبهسازی شد. برای مصاحبه و یادداشت نظرات، از کلیه نفرات پیاده
 .گرفته شد اجازه

 

 هايافته
ن حوزه اهای حاصل از مصاحبه با گردشگران تندرستی و متخصصداده

. فتگررار تحلیل قتجزیه و مورد تحلیل محتوا گردشگری، با استفاده از روش 
مراحل در طی  شده بود،نفر استخراج  19ها که از مصاحبه عمیق با این داده

دت فزایش مابندی کدها تحلیل گردید و عوامل مرتبط با کدگذاری اولیه و مقوله
 شد. استخراجاقامت گردشگران تندرستی سرعین 

 استخراجبندی کدهای مقولهدر  و به گفتارهای کلیدی اولیهدر کدگذاری 
افزایش مدت اقامت در گردشگری تندرستی توجه شده مرتبط با شده به عوامل 

 دهد.را نشان می اولیهنتایج کدگذاری  1جدول  است.
 

 کدگذاری اولیه عوامل مرتبط با افزايش مدت اقامت گردشگران تندرستی :1جدول 

 اوليهکدهاي  گفتارهاي کليدي

 سطح تحصیالت .دهندبه تندرستی خود بیشتر اهمیت می ،که تحصیالت باالیی دارند یافراد
 شدت احساس نیاز به بازیابی تندرستی .کنم زیاد بمانمسعی می ،چون نیاز به بازیابی سالمت خود دارم

 موقعیت جغرافیایی .کنم مدت زیادی را در اینجا بگذرانیمآییم سعی میبه خاطر فاصله زیاد وقتی می
 گردشگری مکمل یهاایجاد جاذبه .گذرانند بشودتواند باعث افزایش گردشگر و زمانی که در اینجا میمکمل میهای گردشگری جاذبه

 هزینه اقامت .توانیم چند روز اینجا بمانیمهزینه اقامت باالست و نمی
 وابستگی خانوادگی وقتی با خانواده هستم، دلهره سریع برگشتن ندارم.

 مدیریت ظرفیت در ایام پیک .شودمسافر می یباعث دلزدگ ،م پیکدر ایا از حدیش مراجعه ب
 تفریحی یهاوجود برنامه .تواند باعث افزایش مدت اقامت در شهر شودهای تفریحی میبرنامه

 تنوع امکانات تفریحی .وجود امکانات تفریحی متنوع در شهر است ،است یرگذاراز دیگر عواملی که در جذب مسافر تأث
 سن .دهندگرم ترجیح می ولی را به آبمترها استخرهای معجوانبعضی 

 ایجاد وابستگی عاطفی با مقصد .دهماینجا را دوست دارم و همیشه در انتخاب مقصد برای مسافرت در اولویت قرار می
 تجربه گردشگر .شودخاطرات خوبی از این شهر به یاد دارم و استفاده از آبگرم باعث شادابی من می

 مردم محلی ینوازمهمان .شود در اینجا احساس غریبی نکنمنوازند و باعث میمردم سرعین مهمان
 انگیزه گردشگر شود.یمنوع انگیزه سفر باعث تغییر در مدت ماندن در سرعین 
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 امه()اد کدگذاری اولیه عوامل مرتبط با افزايش مدت اقامت گردشگران تندرستی :2جدول 

 اوليهکدهاي  گفتارهاي کليدي
 کیفیت غذا .ها بسیار ضعیف استکیفیت غذا در بعضی از رستوران

 آرامش روانی در طول اقامت .کنهمدت بیشتری هم اقامت می ،هرقدر گردشگر احساس خوبی رو داشته باشه
 آرام برای گردشگرانایجاد فضای  .شود در اینجا احساس آرامش نکنمفضای شلوغ شهری باعث می

 گرم آب یتنوع خدمات استخرها .شود و محدود به چیزهای معمولی استه نمییخدمات زیادی در استخرها ارا

 شرایط آب و هوایی یر دارد.تأثاب و هوای منطقه بر مدت ماندن گردشگران 
 سفرانهم ترکیب .به خاطر موقعیت کاری دوستانمان مجبور به بازگشت هستیم

 ایجاد امکانات مناسب افراد معلول است. ها در نظر گرفته نشدهگرم امکاناتی در آب ،افرادی که دارای معلولیت هستند برای
 هاگرم توجه به عوامل بهداشتی در آب .شهرعایت نمی گاهیهای بهداشتی ها و سرویسبهداشت در درون استخرها، دوش

ها گرم بآراد به توانند باعث افزایش توجه افمی ،باشند یدهد آموزش یافراد متخصصی که در مورد گردشگری تندرست
 .دهندو زمان زیادی را به اون تخصیص می شوند

 گرم متخصص طب سنتی آب یدهد پزشکان آموزش

 وجود حمایت خانواده به دلیل حمایت خانواده، برای بیشتر ماندن مشکلی ندارم.
 نقل و سیستم حمل شود.یممناسب باعث بیشتر ماندنم در منطقه  نقل و حملسیستم 

 گرم خصوصی ایجاد استخرهای آب .شودهای خصوصی باعث جذب قشر خاصی از گردشگران میگرم آب
 رویدادهای ورزشی برگزاری .تواند باعث جذب گردشگر و عالقه به ماندن بیشتر شودرویدادهای ورزشی می

 وضعیت تأهل با هم متفاوت است. متأهلمدت اقامت افراد مجرد و 
 یروزه خدمات شبانهیارا .توانیم از آن استفاده نماییمشود و نمیها استخرها تعطیل میشب

 وجود خدمات مراقبتی و پرستاری .شود ر این شهراهتشان دتواند باعث عالقه بیماران به گذراندن دوره نقصورت تخصصی می وجود خدمات مراقبتی و پرستاری به
 وضعیت سیستم صف است. دهنده آزارگاهی برای استفاده از یک خدمت باید زمان زیادی منتظر ماند و این موضوع 

 گرم در تندرستی آب یرباور به تأث .شده است گرم در سالمتی برای من ثابت آب یرتأث
 امتیها و مراکز اقامکانات هتل شود.یممراکز اقامتی با امکانات بیشتر، منجر به بیشتر ماندنم 

 تناسب هزینه با امکانات اشه.ها باید با امکانات همخوانی داشته بینههزیعتاً طب
 جنسیت یر داشته باشه.تأثتونه بر مدت اقامت جنسیت می

 گرم تکمیل امکانات استخرهای آب مایند.نه یامکانات خیلی بهتری باشند و خدمات بیشتری به گردشگر اراد دارای نتوانگرم می استخرهای آب
 تیها و مراکز اقامظرفیت هتل .شودولی در ایام شلوغ هتل خالی پیدا نمی ،ها و مراکز اقامتی دارای ظرفیت خوبی استهتل

 خدمات پزشکی یافتگی وجود و توسعه .خدمات پزشکی استل پزشکی و امکانات و یاز نقاط مهم توجه به مسا
 یاتورهای گردشگری درون منطقه .هتواند به تنوع سفر و افزایش گردشگر و مدت اقامت اون کمک کنای میتورهای گردشگری درون منطقه

 میزان درامد .زیادی رو خرج کنم مبلغتونم بمونم و مد کم مدت زیادی نمیابه خاطر در

 ترافیک و شلوغی شهر .مرکز شهر و اطراف استخرها ترافیک زیادی وجود دارهدر 
 نوع شغل .توانم مدت زیادی را خارج از شهر خود بگذرانمبه خاطر اداری بودن کارم نمی

 جانبی هایینههز .مشود که کمتر بتوانیم بمانیخوراک باعث می و زیاد عالوه بر هزینه اقامت و خورد هایینههز
 میزان احساس بهبودی در طول اقامت مانم.یمکنه بیشتر اگر احساس کنم آب گرم حالم را خوب می

 گروه سنی فرزندان کنه.بچه کوچک دارم و زیاد ماندن اذیتم می
 وزش دیده در خدمات گردشگریمآپرسنل  ند.شو شتر آند باعث راهنمایی گردشگر و احساس آرامش روانی بینتواندر خدمات گردشگری می یدهد افراد آموزش

 تعداد شاغلین خانواده .مونندافراد شاغل زیاد مدت کمتری رو می دارایهای خانواده
 فضاهای شهری مناسب استراحت در فضاهای شهری باید مناطق استراحت برای گردشگران دیده شود.

 رستورانی هایینههز مانم.یمبیشتر  احتماالًهای رستورانی اگر مناسب باشه ینههز
 عمومی یهابهداشتی در محل هاییسسرو .شههای عمومی باعث آزار گردشگران مینبود سرویس بهداشتی در مکان

 شخصی هاییمشکالت و گرفتار .توانم زمان زیادی بمونمبه دلیل مشکل شخصی باید زودتر به خونه برگردم و نمی
 مراکز تجاری مناسب کنه.دن بیشتر ترغیب میاگر مراکز تجاری خوبی باشه من را به مان

 اعتماد به مقصد .گرم مطمئن هستم آب یرگذاریمن همیشه به این شهر میام و از امنیت و تأث
 دسترسی به خدمات جنبی اجتماعی .توانم زیاد بمانمینم احتماالًنداشته باشه، دسترسی به خدمات اداری و اجتماعی در این شهر وجود  اگر
 فاصله محل اقامت گردشگر با مقصد گردشگری .مبازگرد گرم به شهر خود دهم برای کم شدن هزینه بعد از استفاده از آبشهر نزدیک اومدم و ترجیح میاز 

 ایجاد فضاهای ورزشی مناسب بیشتر بمانم. احتماالًاگر امکانات ورزشی مناسبی باشه 
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 عوامل مرتبط با افزايش مدت اقامت گردشگران تندرستی شده استخراجبندی کدهای : مقوله3جدول 
 کدها مقوله )طبقه(

عوامل شخصی و 
 شناختیجمعیت

 عداد شاغلینسفران، وضعیت تأهل، جنسیت، میزان درامد، نوع شغل، گروه سنی فرزندان، تهم ترکیبسطح تحصیالت، سن، تجربه گردشگر، 
 شخصی، فاصله محل اقامت گردشگر با مقصد گردشگری هاییخانواده، مشکالت و گرفتار

قامت، ی در طول اامش روانمقصد، انگیزه گردشگر، آرشدت احساس نیاز به بازیابی تندرستی، وابستگی خانوادگی، ایجاد وابستگی عاطفی با  یشناختعوامل روان
 دگرم در تندرستی، میزان احساس بهبودی در طول اقامت، اعتماد به مقص آب یروجود حمایت خانواده، باور به تأث

 یدادهایرو یبرگزاربگرم، آ یتفریحی، تنوع امکانات تفریحی، تنوع خدمات استخرها یهاگردشگری مکمل، وجود برنامه یهاایجاد جاذبه تنوع خدمات گردشگری
 یاورزشی، تورهای گردشگری درون منطقه

 رستورانی هایینهجانبی، هز هایینههزینه اقامت، تناسب هزینه با امکانات، هز ایینهعوامل هز
 ی شهرها و مراکز اقامتی، ترافیک و شلوغمردم محلی، وضعیت سیستم صف، ظرفیت هتل یزنوامدیریت ظرفیت در ایام پیک، مهمان ظرفیت پذیرش گردشگری

 ت استخرهایکمیل امکاناتگرم،  ، تکمیل امکانات استخرهای آبیروزه خدمات شبانهی، ایجاد فضای آرام برای گردشگران، اراکیفیت غذا کیفیت خدمات
 گرم، دسترسی به خدمات جنبی اجتماعی آب

و امکانات زیربنایی  هایتقابل
 مقصد

نقل، فضاهای  و ملحها و مراکز اقامتی، سیستم موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، ایجاد امکانات مناسب افراد معلول، امکانات هتل
 شهری مناسب استراحت، مراکز تجاری مناسب، ایجاد فضاهای ورزشی مناسب

گرم خصوصی، وجود  ستخرهای آبگرم، ایجاد ا متخصص طب سنتی آب یدهد ها، پزشکان آموزشگرم بهداشتی در آبتوجه به عوامل  عوامل بهداشت و سالمتی
 عمومی یهابهداشتی در محل هاییسخدمات پزشکی، سرو یافتگی خدمات مراقبتی و پرستاری، وجود و توسعه

 

ه الگو بود و نه یک نظریه یارا وهش حاضر،پژ از انجام که هدف با توجه به این
عوامل گردید ه الگو سعی یمقوالت و ارا یبندشمول، در این مرحله برای دستهجهان
شناختی، عوامل شخصی و جمعیت»شود که شامل  یبندگروه دسته 8در 
ای، بهداشتی و سالمتی، تنوع خدمات گردشگری، ظرفیت ، هزینهیشناختروان

. جدول بود «ها و امکانات زیربنایی مقصدکیفیت خدمات و قابلیتپذیرش گردشگری، 
، عوامل نتایج تحلیل محتوا با توجه به .دهدات کدگذاری انتخابی را نشان میییجز 2

 1. شکل شدافزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی سرعین شناسایی  مرتبط با
 .دهدتحقیق را نشان می هاییافتهنمایی شماتیک از 

 

 
 عوامل مرتبط با افزايش مدت اقامت گردشگران تندرستی : مدل1شکل 

 ردشگران تندرستیمدت اقامت گ شیافزا

 شناختیعوامل روان

 شدت احساس نیاز به بازیابی تندرستی
 وابستگی خانوادگی

 ایجاد وابستگی عاطفی با مقصد
 انگیزه گردشگر

 آرامش روانی در طول اقامت
 وجود حمایت خانواده

 تندرستیباور به تأثیر آب گرم در 
 میزان احساس بهبودی در طول اقامت

 اعتماد به مقصد

 ظرفیت پذیرش گردشگری

 مدیریت ظرفیت در ایام پیک
 نوازی مردم محلیمهمان

 وضعیت سیستم صف
 ها و مراکز اقامتیظرفیت هتل

 ترافیک و شلوغی شهر

 شناختیعوامل شخصی و جمعیت

 سطح تحصیالت
 سن

 تجربه گردشگر
 همسفران ترکیب

 هلأوضعیت ت
 جنسیت

 میزان درامد
 نوع شغل

 نگروه سنی فرزندا
 تعداد شاغلین خانواده
 های شخصیمشکالت و گرفتاری

 فاصله محل اقامت گردشگر با مقصد گردشگری

 ایعوامل هزینه

 هزینه اقامت
 تناسب هزینه با امکانات

 های جانبیهزینه
 های رستورانیهزینه

 تنوع خدمات گردشگری

 های گردشگری مکملجاذبهایجاد 
 های تفریحیوجود برنامه

 تنوع امکانات تفریحی 
 تنوع خدمات استخرهای ابگرم

 رویدادهای ورزشی برگزاری
 ایتورهای گردشگری درون منطقه

 کیفیت خدمات
 کیفیت غذا

 ایجاد فضای آرام برای گردشگران
 روزیارایه خدمات شبانه

 تکمیل امکانات استخرهای آب گرم
 تکمیل امکانات استخرهای آب گرم
 دسترسی به خدمات جنبی اجتماعی

 عوامل بهداشت و سالمتی

 هاتوجه به عوامل بهداشتی در آب گرم
 پزشکان آموزش دیده متخصص طب سنتی آب گرم

 ی وایجاد استخرهای آب گرم خصوصی، وجود خدمات مراقبت
 پرستاری

 وجود و توسعه یافتگی خدمات پزشکی
 های عمومیبهداشتی در محل هایسرویس

 ها و امکانات زیربنایی مقصدقابلیت

 موقعیت جغرافیایی
 شرایط آب و هوایی

 ایجاد امکانات مناسب افراد معلول
 امتیها و مراکز اقامکانات هتل

 سیستم حمل و نقل
 فضاهای شهری مناسب استراحت

 مناسب یمراکز تجار
 ایجاد فضاهای ورزشی مناسب
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 بحث
قامت اافزایش مدت مرتبط با یکی از عوامل  حاضر، تحقیق نتایجبر اساس 

 جمله این شناختی است. ازعوامل شخصی و جمعیت ،گردشگران تندرستی
 و لجنسیت، نوع شغتوان به سطح تحصیالت، سن، وضعیت تأهل، عوامل می

 هر فرد و هر لف،. با توجه به تفاوت بین افراد مختگروه سنی فرزندان اشاره کرد
 های جمعیتیگروه جمعیتی ممکن است مدت اقامت متفاوتی با سایر افراد گروه

ر شناختی را بیر عوامل شخصی و جمعیتتأثی پیشین هاداشته باشد. پژوهش
ت ت اقامدر زمینه مد زیادی از مطالعاتی که اند. بخشمدت اقامت تأیید کرده

شناختی تمعیگردشگران انجام شده است، درباره بررسی تأثیرگذاری متغیرهای ج
 و همکاران که در Barrosن است. در تحقیق های گردشگران بر آو ویژگی

لی وامرابطه با مدت اقامت گردشگران گلف در کشور پرتغال انجام شد، ع
ین ات و سن به عنوان عوامل مؤثر بر مدت اقامت تحصیال همچون ملیت،

که در  Machadoو  Barros(. نتایج پژوهش 11گردشگران مشخص گردید )
ه کاد زمینه مدت اقامت گردشگران در جزیره مادیرا صورت گرفت، نشان د

لیت[ منند سن، جنسیت )مرد(، تحصیالت و اقتصادی ]ما -های اجتماعیویژگی
و  Peypoch(. همچنین، در مطالعات 12) باشدمؤثر می در افزایش مدت اقامت

عنوان عوامل مؤثر بر (، ملیت و سن به 10و همکاران ) Alen( و 17همکاران )
 طول اقامت گردشگران مشخص گردید.

حساس شدت ا شناختی نیز با افزایش مدت اقامت ارتباط دارد.عوامل روان
قصد، ی با ماطف، ایجاد وابستگی عنیاز به بازیابی تندرستی، وابستگی خانوادگی

 ستیر تندردرم گ آب یرانگیزه گردشگر، آرامش روانی در طول اقامت، باور به تأث
زه در حو یشینتحقیقات پ .رودبه شمار میجمله این عوامل  اعتماد به مقصد از و

تمرکز بر بحث م(، بیشتر 11، 18ی با مدت اقامت )شناختروانرابطه عوامل 
عامل  عنوان بههای سفر ، انگیزهFarstadو  Thrane. در پژوهش اندبودهانگیزه 

ن نتیجه و همکاران نیز به ای Barros(. 18مرتبط با مدت اقامت مطرح شد )
. بر این (11یرگذار است )تأثرسیدند که انگیزه گردشگر بر مدت اقامت وی 

یر تأثزه وح( در 11، 18اساس، مطالعه حاضر ضمن همخوانی با تحقیقات قبلی )
ی، شناختروانل وامانگیزه بر مدت اقامت، با توجه به بیان سایر ابعاد مرتبط با ع

 در توسعه مبانی نظری مدت اقامت گردشگری نقش مهمی ایفا کرد.
امت افزایش مدت اق مرتبط باتنوع خدمات گردشگری از دیگر عوامل 

 یهااذبهجایجاد  توان بهمی جمله این عوامل . ازشدبامی یگردشگران تندرست
ورهای ت و ورزشی یدادهایرو ، برگزاریگردشگری مکمل، تنوع امکانات تفریحی

ن تواند بر زماوجود خدمات متنوع می .نام برد یاگردشگری درون منطقه
. یش دهدفزاتشخیصی گردشگران برای اقامت بیفزاید و مدت اقامت گردشگر را ا

Kim  تی برمثب ریأثتی گوناگون، هاتیعالفو همکاران دریافتند که مشارکت در 
ر ه دکها حاکی از آن بود گردشگرانی مدت اقامت دارد. نتیجه پژوهش آن

ی اقامت توجه قابل طور بهی متنوع مقصد شرکت کرده بودند، هاتیفعال
ها را چاشنی زندگی عنوان گونه فعالیتها اینای از آنتری داشتند و عدهطوالنی

یدن ددهد زمانی که چیزهای متنوعی برای این یافته نشان می (.19کرده بودند )
 ، بیشتر است.تریطوالنو انجام دادن وجود دارد، احتمال اقامت 

 ،مدت اقامت گردشگران تندرستی سرعین یشافزامرتبط با از دیگر عوامل 
اقامت، تناسب  هایینهتوان به هزجمله این عوامل می که از بودعامل هزینه 

مطالعات  رستورانی اشاره نمود. هایینههز و جانبی هایینههزینه با امکانات، هز
 (.9، 17، 20اند )ای بر مدت اقامت گردشگر را تأیید نمودهیر عوامل هزینهتأثقبلی 

Peypoch  بر مدت  مؤثریکی از عوامل اصلی و  عنوان بهها را قیمت ،همکارانو
نیز بودجه و محدودیت  Pouو  Alegre (.17)ارش کردند اقامت گردشگران گز

و همکاران با  Jacobsen(. 9) مالی را با مدت اقامت گردشگران مرتبط دانستند
کننده مدت یینتع عواملیکی از  عنوان بهی، هزینه گردشگری را اانجام مطالعه

 (.20اقامت گردشگر معرفی نمودند )
 ،دشگریظرفیت پذیرش گرتحقیق حاضر،  به دست آمده ازنتایج  بر اساس

ه ک بود مدت اقامت گردشگران تندرستی سرعین یشافزاا ب مرتبطدیگر عامل 
ی و شلوغ ها و مراکز اقامتی، ترافیکمدیریت ظرفیت در ایام پیک، ظرفیت هتل

یر تأثهای انجام شده در خصوص بررسی هستند.این عوامل شهر از جمله 
ر ددت اقامت گردشگران، پژوهش دیگری را ظرفیت پذیرش گردشگری در م

های ارکتمش هجمل ازتوان این یافته را این حوزه نشان نداد. بر این اساس، می
مود. ظ نمطالعه حاضر در توسعه مبانی نظری حوزه مدت اقامت گردشگری لحا

قامت تواند مدت اظرفیت پذیرش پایین نسبت به تعداد گردشگران موجود، می
 اهش دهد.گردشگران را ک

قامت امدت  یشافزابا  ،نشان داد که کیفیت خدمات حاضر نتایج تحقیق
 توان بهیمی این متغیر هاشاخص جمله ازارتباط دارد. گردشگران تندرستی 

 و یروزهه خدمات شبانی، ایجاد فضای آرام برای گردشگران، اراکیفیت غذا
ه نطقهرچه کیفیت خدمات م دسترسی به خدمات جنبی اجتماعی اشاره کرد.

و  Barrosتری هستند. گردشگری بیشتر باشد، افراد راغب به اقامت طوالنی
Machado ن شگرابه این نتیجه رسیدند که کیفیت خدمات بر مدت اقامت گرد

 امت گردشگرانو همکاران نیز کیفیت غذا را بر مدت اق Jonas(. 12یر دارد )تأث
نامناسب در  ا انجام پژوهشی دریافت که برخوردب Gurtner(. 21دانستند ) مؤثر

و  Rodriguez(. نتایج مطالعه 22یر دارد )تأثمقصد، بر کاهش مدت اقامت 
 قامتات همکاران نشان داد که کیفیت مقصد و نسبت کیفیت به قیمت، بر مد

توان گفت که نتیجه بررسی (. بر این اساس، می23گردشگران تأثیرگذار است )
ات حقیقیر کیفیت خدمات بر مدت اقامت گردشگران، با تتأث حاضر مبنی بر

 ( همسو بود.12، 21-23مذکور )
 ط بامرتبدیگر عامل از پژوهش حاضر،  به دست آمدهنتایج  مطابق با

 ی مقصدیربنایو امکانات ز هایتقابل ،افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی
کانات جاد امآب و هوایی، ای شرایطبه توان جمله این عوامل می که از باشدمی

راحت، نقل، فضاهای شهری مناسب است و سیستم حمل، مناسب افراد معلول
ات مطالع ایجنت .نمودایجاد فضاهای ورزشی مناسب اشاره  و مراکز تجاری مناسب

Prayag (24 ،)Nicolau  وMas (25(  وAdongo ( 6و همکاران ،)رایط یر شتأث
ران به و همکا Barros. اندکردهآب و هوایی بر مدت اقامت گردشگران را تأیید 

ن ردشگرات گاین نتیجه رسیدند که شرایط آب و هوایی و نوع هتل بر مدت اقام
ها و امکانات تیر قابلیتأث(. بر این اساس، بررسی حاضر از بعد 11یر دارد )تأث

 راستا بود.( هم6، 11، 24، 25ت پیشین )زیربنایی بر مدت اقامت، با تحقیقا
افزایش  با ،بهداشت و سالمتی عامل نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

توجه به عوامل شامل . این عوامل مرتبط استمدت اقامت گردشگری تندرستی 
گرم،  متخصص طب سنتی آب یدهد ها، پزشکان آموزشگرم بهداشتی در آب

وجود خدمات مراقبتی و پرستاری، وجود و  گرم خصوصی، ایجاد استخرهای آب
عمومی  یهابهداشتی در محل هاییسسروو  خدمات پزشکی یافتگی توسعه

شود ی اساسی افراد محسوب میهادغدغه. امروزه بهداشت و سالمت از شدبامی
های ناسالم و غیر بهداشتی ندارند. و مردم رغبت چندانی به اقامت در محیط



 

 
 

http://him.mui.ac.ir 

  و همکار قاسم زارعی

 219 1398آذر و دی /  پنجم / شماره شانزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

یر عامل بهداشت و سالمتی بر مدت اقامت را مورد تأیید قرار تأثمطالعات قبلی 
 Masو  Nicolau( و 24) Prayagتوان به تحقیقات د که از آن جمله میانداده

را  مدت اقامت یتوجه قابل طور به غیر بهداشتی طیمح اشاره نمود. )25)
 نظر از آلوده طیمح به این نتیجه رسید که Kim. در همین راستا، کندیم ترکوتاه

ی داشته تریطوالنبرای بازدیدکنندگانی که آرزو دارند اقامت مقصد را فیزیکی 
 (.26) کندیمباشند، غیر جذاب 

راه هایی به همپژوهش حاضر نیز مانند دیگر مطالعات میدانی، محدودیت
 اضر درحقیق حبررسی اشاره کرد. ت موردتوان به جامعه می جملهآن  ازداشت که 

مکن مه، شهر سرعین انجام گرفت و با توجه به مباحث فرهنگی خاص هر جامع
مع ه در آن برای سایر جوایشنهاد شدپشده و راهکارهای یی شناسااست علل 

ر جوامع ای سایبر منطبق نباشد. بنابراین، استفاده از نتایج مطالعه حاضر کامالً
 .ورت گیردیاط صاحت باباید 

 

 گیرینتیجه
بر اساس نتایج پژوهش حاضر، عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران 

عوامل »بندی شد که شامل مؤلفه دسته 8تندرستی شهر سرعین در قالب 
ای، بهداشتی و سالمتی، تنوع ، هزینهیشناختشناختی، روانشخصی و جمعیت

ها و کیفیت خدمات و قابلیتخدمات گردشگری، ظرفیت پذیرش گردشگری، 
های . ایجاد تنوع در خدمات گردشگری و برنامهبود «امکانات زیربنایی مقصد

تواند مدت اقامت مکمل گردشگری، تورهای گردشگری و رویدادهای ورزشی می
همچنین، مدیریت مناسب سیستم صف و  گردشگران تندرستی را تغییر دهد.

گذارد. ارایه خدمات یر میتأثها، بر مدت اقامت گردشگران کنترل شلوغی
تواند مدت اقامت روزی کردن خدمات گردشگری میاجتماعی و شبانه

یر قرار دهد. استفاده از پزشکان سنتی آموزش دیده، ارایه تأثگردشگران را تحت 
خدمات آب گرم خصوصی و بهبود وضعیت بهداشت عمومی، رابطه مستقیمی با 

 .قامت گردشگران داردمدت ا
 

 پیشنهادها
ی مختلف هاگروهبهتر است متولیان حوزه گردشگری تندرستی، با تفکیک 

های خود روی یزیربرنامههای شخصیتی، در یژگیو لحاظ ازگردشگری 
ی هاامهبرنگذاری بیشتری نمایند و یهسرماکنند، یمیی که بیشتر اقامت هاگروه

ا ب چنین،هم یند.ی بازار گردشگری متمرکز نماهاگروهتبلیغاتی خود را بر این 
 هباحساس نیاز  ینه افزایش آگاهی گردشگران،زم دریزی مناسب به ویژه ربرنامه

ی مزایا صوصبازیابی تندرستی را بین آنان افزایش دهند و گردشگران را در خ
رم در گه آب ر کماندگاری بیشتر در سرعین آگاه نمایند. همچنین، ایجاد این باو

در  تواند در افزایش مدت اقامت گردشگران ویماست،  مؤثرتندرستی افراد 
رای برام یرگذار باشد. با ایجاد فضای آتأثنتیجه، درامد منطقه گردشگری 

 اندرکاران گردشگریتوان مدت اقامت آنان را افزایش داد. دستیمگردشگران، 
نوع ردشگری مکمل و تگمات ای روی خدیژهویزی ربرنامهتندرستی سرعین باید 

ت دماخخدمات گردشگری داشته باشند. مشارکت دادن مردم محلی در ارایه 
 .یردگیان حوزه گردشگری سالمت قرار متصد دستور کارگردشگری باید در 

 

 تشکر و قدردانی
کر و ند، تشهمکاری نمود مطالعهاین انجام از تمام کسانی که در  بدین وسیله

ی خود نبهاوقت گرا که یشوندگان مصاحبه آید. همچنین، ازقدردانی به عمل می
 . گرددسپاسگزاری می ،دادند قرار محققانرا در اختیار 
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Abstract 
Introduction: Today, worldwide tourism is of great importance to countries, and health tourism is one of the new and developing 

types of tourism in the world. Due to the importance of wellness tourism, this study aimed at identifying the major factors 

associated with the length of stay of wellness tourists in Sarein, Iran. 

Methods: The study was applied in terms of purpose and exploratory in nature, and qualitative in terms of approach. In this study, 

data from interviews with 19 people including tourism experts and wellness tourists of Sarein were analyzed using the content 

analysis method. 

Results: In data analysis, 56 basic codes were extracted from all interviews, and finally these concepts, were categorized into 

eight groups of personal and demographic, psychological, cost, psychological, hygienic and health, diversity of tourism services, 

tourism acceptance capacity, quality of service, and infrastructure capabilities and facilities of the destination. 

Conclusion: Based on the results, organizations related to Sarein tourism should consider the factors identified in this study to 

increase the length of stay of wellness tourists. 
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