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  چکیده

ک منبع یعنوان به درحالشرفته و یپ یکشورها که است  یدیموضوع جد باًیتقر یصورت امروزسالمت به یگردشگر

 یکشورهادر  ایمنطقهط یو شرا یل امکانات پزشکیدلبه نیزران یکشور ا .کنندیم گذاریسرمایهد در آن یجد یدرآمد

 ستمیاکوس گیریشکل هایزمینهپیش تحلیل ،حاضر پژوهش هدف رونیازا؛ ن حوزه داردیدر ا ییل باالیپتانس ،هیهمسا

 ۀمتخصصان فعال در حوز ۀجامع پژوهش را یآمار ۀجامع باشد.یم رانیسالمت در ا یگردشگر یامدهایبر پ ینیکارآفر

ن  یانتخاب شدند. ا یآمار ۀعنوان نموننفر به 75 که دهندنفر تشکیل می 94تعداد گردشگری سالمت استان کرمانشاه به

 ایپرسشنامهابزار پژوهش . است شده اجرا ،پیمایشروش به قیاسی رویکرد و باوریاثبات پارادایمِ پژوهش با روش و

-یعامل  یلتحل  اساسبر  یزسازه ن  ییو روا  ،متخصصاناساس نظر  برپرسشنامه    ییو محتوا  یصور  رواییکه    محقق ساخته

معادالت   یداده از الگو  لیوتحلهیتجز ید. براید گردیتائ زیآن ن یاییپا ،کرونباخ یآلفا با آزمون و شده ییدتأ ،تأییدی

 گیریشکل هایزمینهپیشدهد یم ج آن نشانیکه نتا شداستفاده Smart-PLS افزارنرمکمک به PLSبا روش  یساختار

سالمت مؤثر  یگردشگر یامدهایبر پ ینیکارآفر ستمیاکوس گیریشکل و ستمیاکوس گیریشکلبر  ینیکارآفر ستمیاکوس

 .باشدمیسالمت مؤثر  یگردشگر یامدهایبر پ ،کرمانشاهدر استان  یامنطقه وکارکسب  یهاییایپو  . همچنیناست 

 سالمت  یگردشگر  یامدهایپ  و  ینیکارآفر  ستمیاکوس  گیریشکل  انیم  ۀدر رابط  یامنطقه   وکارکسب   یهاییایپو   ت یدرنها

 .دنکنیمنقش تعدیلی ایفا 

استان ، یپزشک ی، گردشگریدرمان یگردشگرسالمت،  یگردشگر ،ینیکارآفر ستمیاکوس :یدیواژگان کل

 کرمانشاه
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 مقدمه

. است  یدیموضوع جد باًیتقر یصورت امروزبه بوده که« 1مهم در گردشگری، »گردشگری سالمت یهاحوزهیکی از 

 یدر برخ یهای خصوصاز بیمارستان یشد که تعداد نیوجود آمد و منجر به ابه ایآس یپس از بحران مال  این موضوع

 یاز کشورها ماری ب ون و پانصد هزاریلیسه محدود  2003باشند. در سال  یمال دیدنبال خلع منابع جدبه ،کشورها

. (2012، 2جباری و همکارانخدمات سالمت سفر کردند ) افت یمنظور درتوسعه بهدرحال یبه کشورها ،یافتهتوسعه

بنابراین گرایش ؛  شود  لیبه سودآورترین صنعت جهان تبد  2020در سال    یصنعت گردشگر  کنندیبینی مکارشناسان پیش

گردشگری  .(2017، 3اسکونتریداکیاست )استبرای کسب مزیت در این حوزه بیشتر شدهکشورها در سطوح مختلف 

وویگت و ) شودیمشامل را  «درمانی ی»گردشگر« یا 5« و »گردشگری پزشکی4»گردشگری تندرستی ۀسالمت دو حوز

مختلفی   یبندطبقه  و  مدل  ،صنعت   این  از  خود  درک   و   نیازبهیک بنا  مختلف هر  یهاسازمانمحققان و  (.  2011،  6همکاران

 ،(2008کوکران ) عنوان مثالبهکه در برخی جزییات با یکدیگر تفاوت دارند. اند داده از گردشگری سالمت ارائه

 ،گردشگری تندرستی  ت:اسهتندرستی، درمانی و پزشکی تقسیم کرد  ۀعمد  بخشسه  به  زیرقرار    به  را  سالمت   گردشگری

زندگی روزمره  یهای از تنش یرهاو آبگرم برای  یمعدن آب یهاسالمت و مناطق دارای چشمه یهادهکدهمسافرت به 

ماری یب گردشگر معموالً ،سالمت  ین نوع از گردشگریدر ا .ندیبدون مداخله و نظارت پزشکی را گو ،قوا دیو تجد

معدنی، نمک،   یها)آب عییمنظور استفاده از منابع درمانی طبمسافرت به ،یدرمان یندارد. گردشگرجسمی مشخصی 

  در  .ندینظارت و مداخله پزشکی را گو تحت  ،ا گذران دوران نقاهت ی هایماریره( جهت درمان برخی بیلجن و غ

نظارت پزشکان جراحی تحت   یهاا انجام نوعی از عملیجسمی    یهایماریمنظور درمان بمسافرت به،  پزشکی  یگردشگر

مار ممکن است پس از درمان و ین نوع از گردشگری سالمت، بی. در اگیردمی صورتو مراکز درمانی  هامارستانیدر ب

 .(2016، 7کائورباشد )( )مانند اسپاها ازمند استفاده از فضاها و خدمات گردشگری درمانیین ،معالجه

 باشدمیی کارآفرینی هاستمیاکوسگردشگری سالمت، مطرح کردن آن در قالب  ۀی گسترش و توسعهاوهیشیکی از 

و روابط   9ستیزطیمحریشه در    کهمرکب از »اکو« و »سیستم« است    یاواژه(. اکوسیستم  2014،  8بادولسکو و بادولسکو)

ریی است که در تعامل با یکدیگهاسمیارگاناز  یامجموعهچیزهای زنده با محیط پیرامون خود دارد. اکوسیستم 
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اکوستتتیستتتتم   2. پلتونومی و وری(2013، 1دورستتتت و پوتنام) کنندیمماده و انرژی را تبادل  ،محیط اطراف خویش و

 توانندیم هاستتازماناین  استتت.هم متصتتل کرده را به هاستتازمانکه جمعیت   دانندیموکار را ستتاختار پویایی کستتب 

ی بخش دولتی و ستایر احزاب باشتند که بر ستیستتم  هاستازمان، مراکز تحقیقاتی،  هادانشتگاهی کوچک و بزرگ، هاشترکت 

  اجتماعی، یهاشتبکهاز دورنماهای فرهنگی متمرکز،  یامجموعه ،اکوستیستتم .(2004پلتونیمی و وری، ) گذارندیم تأثیر

بر   مبتنی زیآممخاطره وکارِکستب حمایتی از  یهاطیمحکه  استت  ی اقتصتادی فعالیهااستت یست و  هادانشتگاهحمایت مالی، 

عنوان ابزاری حیاتی در ایجاد اقتصتادی منعطف، نوآور و کارآفرین نقش دارد. اکوستیستتم  و به کندیمنوآوری را خلق 

مختلف در کارآفرینی را ترکیب و در  یهادگاهیدکارآفرینی، مجموعه  ۀیک نظریه و دیدگاه منستجم در حوز هبجای ارائ

بته جوامعی بتا  3و پررونق موفق یهتاستتتتمیاکوستتت ورود تجتارب  ۀزمینت بنتابراین  ؛دیت نمتایمجغرافیتایی کتارآفرینی ارائته 

اعتقاد دارد  ،پیگلست ا برخالف  5آیزنبرگ البته(. 2017، 4استپیگل) گرددیمفراهم  ،فرهنگی متفاوت-اقتصتادی یهایژگ یو

  .و کشتتوری موردتوجه قرارگیرد یامنطقه یهات یمزباید  ،کارآفرینی ۀو در توستتع بودهتقلید نقابل هاستتتمیاکوستت که 

یک  یمثابهاجتناب شود. وی اکوسیستم کارآفرینی را به ،سیلیکون ولی مانندموفق  یهاستتمیاکوست از تقلید  همچنین باید

 )آیزنبرگ، دینمایمپیشتترفت اقتصتتادی معرفی  تاًینهاکارآفرینی و  ۀدر راستتتای توستتع صتترفهبهمقرونراهبرد جدید و 

2011). 

که   دنینمایمپایداری را پیشتنهاد -وکارها، اکوستیستتم خودمبتنی بر اصتل پیچیدگی اکوستیستتم در کستب  ،پلتونومی و وری

و   ی، نوظهوریدهخودسازماننیازی به دخالت دولت نداشته و از طریق  ،برای ادامه حیات در بازارهای محلی و جهانی

 .وجود دارد زمانهمستتمی رقابت و همکاری . در چنین اکوستیدکنیم، ستازگاری الزم با محیط را کستب یتکاملباهم

پیشتتنهادی دخالت دولت در  یهامدل نظرانصتتاحب برخی  ،پلتونومی و وری برخالفولی  .(2004پلتونیمی و وری، )

بر   مؤثرنقش انواع عوامل  ،کارآفرینی ۀی توستعگذاراستت یست ها در چراکه ازنظر آن؛  دانندیمرا ضتروری  هاستتمیاکوست 

  ۀها در توستتعبه نقش دولت  توانیمی تبیین شتتود. برای مثال خوببهنقش دولت باید  ازجملهاکوستتیستتتم کارآفرینی 

کلی حذف و کاهش موانع کارآفرینی و همچنین ترغیب و تشتویق کارآفرینی اشتاره نمود.   یریگ جهت با دو  ،کارآفرینی

  باندهید، مدل  (OECD،2009)کارآفرینی یورواستتات  ۀدر مدل توستع یگذاریمشت خطویژه در قالب نقش این نقش به

کارآفرینی آنکتاد،  ۀتوستع یهایمشت خطی حمایتی دولت در مدل  هابرنامه، (1393ی و همکاران، زال)جهانی کارآفرینی 

(، مدل 2007، 6آودرتش و همکاران) کیثروکارآفرینی آدرتچ، گریلو و  یهایمشت خطمداخله دولت در مدل  یهاکانال

و بستیاری از  (1386 یصتالح ی وفروه ،فردییدانا) ی دولتیگذاراستت یست  گانهسته یهانقشبر  دیتأک ارتقاء کارآفرینی با 

  . به عبارتدانندیمکارآفرینی را درگرو شتناخت اکوستیستتم آن   ۀتوستع ،گرواستت. آمولو و میتبیین شتدهی دیگر هامدل

از عوامل یامجموعهشد و محقق نخواهد ،موفقیت در کارآفرینی با موفقیت در یک عامل دیگر آنان اعتقاد دارند که
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مالی، فرهنگ، حمایت و پشتتیبانی، سترمایه   نیتأم، هایمشت خطاکوستیستتم باید مطالعه گردد. عواملی همچون  در یک

آمولو و )  دنت گردیممختلف را شتتتامتل  یهتاشتتتاخصو  هتامقولتهاز  یارمجموعتهیزهتا انستتتانی و بتازار کته هر یتک از آن

 (.2015، 1میگیرو

شترکت    کیآنکه در  دنینمایمرا پیشتنهاد  2نوآوری مبتنی بر هاب )شتبکه محور(نوعی از اکوستیستتم  ،نامبیستان و بارون

ۀ ی بر استتتراتژی و آیند توجهقابل تأثیرو  گرفته برعهدهواحد، رهبری اکوستتیستتتم )تنظیم اهداف و پلتفرم نوآوری( را 

وابستتگی به تغییر عدم لگوی ذهنیِاکوستیستتم، این نوع را تغییر ا محور اجتماعمبتنی بر ماهیت   هاآنستایر اعضتا دارد. 

خود را با نیازهای  یهامهارتکارآفرینان نیاز دارند تا استعداد و  در این نوع .ندینمایمالگوی ذهنی اکوسیستمی معرفی 

 میخودتنظبنابراین الزم استت تا فرآیندهای  ؛اختصتاصتی فرد در اکوستیستتم( ستت یزطیمحمحیطی تطبیق دهند ) ۀویژ

 .(2013، 4)نامبیسان و بارون تقویت گردد 3کنندگی

ی مختلفی برای تقویت  هاراه شده وکشتورها محستوب  ۀی توستعهاراهیکی از  ،توجه به امر گردشتگری ستالمت  روایناز

استت  ، پرورش گردشتگری ستالمت در بستتر اکوستیستتمی نوآورانه هاراهاین حوزه وجود دارد. یکی از این  ۀو توستع

و به   دانندیمکارآفرینی را درگرو شتتناخت اکوستتیستتتم آن  ۀتوستتع  ،برخی از محققان (.2018، 5بجازویچ و همکاران)

عوامل در یک اکوستیستتم  ز ا یامجموعهدشتد و موفقیت در کارآفرینی با موفقیت در یک عامل محقق نخواه  ،اعتقاد آنان

مالی، فرهنگ، حمایت و پشتتیبانی، سترمایه انستانی و بازار که هر   نیتأم، هایمشت خطباید مطالعه گردد. عواملی همچون 

برخی از  (.2015آمولو و میگیرو، ) دنگردیممختلف را شتتامل  یهاشتتاخصو  هامقولهاز  یارمجموعهیزها یک از آن

پیشتروی   اند. برای مثال اندیشتمندانِگرفته کارآفرینی موردتوجه قرار ۀپیشتین حوز یهاپژوهشعناصتر این اکوستیستتم در 

در توستتعه  نقش نوآوری ، بهنوآوری ۀمثاب( ضتتمن اشتتاره به کارآفرینی به1934کارآفرینی همچون شتتومپیتر ) ۀحوز

 (.2007، 6سودبرگ) اندنمودهاشاره نیز  وکارهاکسب 

مستتلمان   یکشتتورها در یپزشتتک یگردشتتگر یجهان بازار بررستتی( در پژوهش خود به 2017) 7و همکاران یالنیزا

 ،یپزشتک گروه توستط یاستالم شتعائر ت یرعا) یپزشتک یاستالم خدماتکه   دهدیم پژوهش نشتان یهاافتهی .اندپرداخته

 حالل خدمات و ت یفعال یتمام ۀنیزم یستتازفراهم) مجاز یهات یفعال ،...( و درمان نیح در عبادت ۀنیزم نمودن فراهم

 و( درمتان حین در حرام یهتات یت فعتال هیت کل از زیپره) ممنوع یهتات یت فعتال ،(درمتان طول در رهیغ و حالل یغتذا همچون

 .(2017 ،8و همکاران یالنی)زا دارد مسلمان یپزشک گردشگر کی قصد در یمهم نقش ،کارکنان رفتار

 ی پزشک  یگردشگر  در  کیالکترون  10دهانِبهدهان  غاتیتبل  نقش  ی( به بررس2016)  9گر، محمد ابوبکریدر پژوهش مشابه د

 اعتماد  یریگ شکل  بر  یمؤثر  نقش  ،کیالکترون  دهانِبهدهان   غاتیتبلکه  دهد  یم  ج پژوهش نشانینتا  .است   قبرس پرداخته

 .(2016 ،)ابوبکر دارد یپزشک یگردشگر در سفر مقصد و قصد به
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  یپژوهش حاک های افتهی. اندپرداختهن یچ در ستالمت  یگردشتگر یهالیپتانست   ۀ( به مطالع2013) 1ونگ و کوکوکوستتایه

 با،یز مناظر ،طلب صتل  و  آرام طیمح پاک، آب و تازه یهوا شتامل ت یامن و  یطیمح یهایژگ یو( الف :کهن استت یاز ا

 امکانات  مدرن، و بایز یهااقامتگاه ،یعال  شیهما مراکز شامل بانیپشت  التیتسه( ب  یعیطب یتندرست منابعو   امن طیمح

 یدرمان خدمات ،ت یفیباک  ستالمت  مراکز شتامل ستالمت  التیتسته( ج ستالم یغذاهاو  مناستب  ونقلحمل ،یعال  یحیتفر

 .باشندمی ینیچ یسنت طب  و باال ت یفیباک 

؛ بوددنخواه راهبردها ترینمهماز  یکی ،سالمت  یگردشگر یرشد و ارتقا یبرا نانهیکارآفر یهاستمیسنکه یا وجود با

 درواقعاست.    یمختلف  یهاو محرک   هانهیزمفراهم آوردن    ازمندیبه آن ن  لین  یو برا  ست ین  پذیرامکان  آسانیبهامر    نیا  ولی

 متخصص،  یانسان  یهاهیهمچون سرما  ینمود. عواملحوزه فراهم    نیا  در  ینینظام کارآفر  تقراررا جهت اس  ییبسترها  دیبا

کاپاتینا و هستند )موارد  نای ازجمله …و وکارکسب  نینو یهااستفاده از مدل ،گذارقانونو  یتیحاکم ینهادها ت یحما

 و رقابتی شرایط و عوامل د،نگذار باشتأثیرد بر استقرار اکوسیستم کارآفرینی نتواناز عوامل مؤثر که می .(2017رانکاتی، 

کارآفرینانه   یهات یبر گرایش به فعال  تواندیهر اقلیمی م  در  وکارهاکسب   پویایی  میزان  درواقع  .است   وکارهاکسب   یامنطقه 

 اکوسیستم  یک ارزیابی ی به( در پژوهش2008) 2فان و سان .(2019ایسیکا و همکاران، گذار باشد )تأثیردر آن منطقه 

 منابع  فعالیت   شدت  (3  اجتماعی-اقتصادی  رشد  فشار  (2  گردشگری  منابع  فراوانی  (1  :که  اندپرداختهسالمت    گردشگری

 گردشگری اقتصاد ۀتوسع سط  (5 گردشگری محیط اکولوژی کیفیت  (4 انسانی

، محیطی حفاظت  یهایائیپو (8 گردشگری صنعت  مطلوب یهایمشخط (7 گردشگری یطیمحست یز یهایآگاه (6

 روند. یم شمارن حوزه بهیا در هاشاخص موارد ارزیابی جمله زا

 برنامه شتشتم توستعه و احکام دائمیِزِ انداچشتمران، ستند یکلی ا یهااستت یست جایگاه صتنعت گردشتگری در اصتول و 

صتنعت  ،1404کشتور امیدوار استت تا پایان افق  که نحوی به ؛استت شتده شتناختهتوستعه نیز به رستمیت  یهابرنامه

یکی  عنوانبهکشتور ) ۀاحکام برنامه شتشتم توستع 2یابد. همچنین بند »پ« ماده میلیون گردشتگر دستت  20گردشتگری به 

 98ماده  «الف»بند  2گردشتگری مذهبی(، جزء  ۀ)توستع 97ماده  «ب»از موضتوعات خا  بخش پیشتروی اقتصتاد(، بند 

-و احیای روستتاهای دارای ارزش تاریخی ازیست به) 99گردشتگری(، ماده  ۀمنظور توستعمالیاتی به یهات یمعاف)اعطای 

گردشگری با محوریت  ۀ)تکلیف به تنظیم ستند راهبردی توسع 100رهنگی باهدف تقویت گردشتگری روستتایی(، ماده ف

 ۀمنظور توستتعمالیاتی به یهات یمعافکشتتور )اعطای  ۀتوستتع یهابرنامهاحکام دائمی  23بخش خصتتوصتتی(، ماده 

کارگزار گردشتتگری   ،گواه این مدعا هستتتند. به اعتقاد مارک ستترمدی (1395 ،یاستتالم یشتتورا )مجلسگردشتتگری( 

ستالمت کشتور آلمان و آمریکا در ایران، گردشتگری ستالمت در ایران از سته مزیت نستبی »هزینه«، »کیفیت« و »امنیت« 

درصتد کمتر از ستایر کشتورهای   15الی   10طور متوستط درمانی در ایران به یهانهیهز گویدمی وی استت. برخوردار

هزینه انجام عمل جراحی دریچه قلب   ،مثالعنوان. بهشتودمیاعمال جراحی بستیار کمتر  در برخی از که استت خارجی 

هزار دالر ولی در ایران  5تا  4هزار دالر استتت. همچنین ایمپلنت در آمریکا  15هزار دالر ولی در ایران  150در آمریکا 

برای  ؛است انجام شده  یپزشک یگردشگر ۀنیدر زم داخلی  متعدد یهاپژوهش  .(1396 ی،)سرمددالر هزینه دارد  هزار   1

  گردشگری به مذهبی گردشگری تبدیل بر مؤثر عوامل شناسایی به ،خود پژوهش در( 1398مهربانخو )مثال 

  
                                                                                                   

 
1 V. Heung & Kucukusta 
2 Fan, Q., & Sun, T. 
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  عوامل ۀمؤلف (1: )از اندعبارتبه ترتیب که  شتتدهیبندطبقه کلی ستتط  چهار  در مؤثرعوامل  .استتت  پرداخته پزشتتکی

، هزینه و پزشتتکی خدمات تبلیغات، بازاریابی، هایمؤلفه( 3) مذهبی، هایمناستتبت  و محیطی عوامل ۀمؤلف( 2) فردی،

 .هامحرک  ۀمؤلف (4)

 تبریز شتهر پزشتکی گردشتگری پایدار ۀتوستع در گردشتگری ذینفعان  نقش تحلیل به خود  پژوهش در( 1396) یغالم

 بخش و  دارند وجود  مختلفی ذینفعان ،تبریز پزشکی گردشگری صنعت  در که  دهدمی نشان تحقیق نتایج .است  هپرداخت

 طراحی با توانمی بنابراین ؛استتت  داشتتته تبریز شتتهر پزشتتکیِ گردشتتگری پایدار ۀتوستتع در را تأثیر کمترین غیردولتی

 هر وظایف و نقش  شتدن مشتخص و پزشتکی گردشتگری استتانی شتورای تشتکیل پزشتکی، گردشتگری  ذینفعان یشتبکه

 و یگذاراستت یست  ،یزیربرنامه ،تبریز پزشتکی گردشتگری ۀتوستع راستتای در منستجم و  مندنظام صتورتبه ذینفعان از یک

 .گرفت  کاربه مربوط اهداف تحقق جهت  در را مؤثری راهبردهای و نمود یریگ میتصم

  گردشتگری ۀحوز در کارآفرینی ۀبر توستع مؤثر عوامل یبندو رتبه شتناستایی به( 1395) پیشتکوی ،گرید یدر پژوهشت 

 نی تأم بر  هامیتحر و اثر 0/ 110 وزن با ارز نرخ افزایش که دهندمی نشتتان نتایج .پرداخته استتت  کرمان استتتان ستتالمِت

ۀ حوز در کتارآفرینی ۀتوستتتعت  روی پیش تهتدیتدهتای و هتافرصتتتت  میتان در ترتیتب  بته 0/ 103 وزن بتا ختارجی یداروهتا

  هایجاذبه ،سالمت  گردشگری ۀحوز در کارآفرینی ۀتوسع بر مؤثر داخلیِ عوامل بین از و اول ۀرتب ،سالمت  گردشگری

 ترتیب  به 0/ 086 وزن با پزشتکی خدمات ۀزمین در  متخصتص انستانی نیروی کمبود و 0/ 080 وزن با درمان برای طبیعی

اول را به خود   ۀبتر ،ستالمت  گردشتگری ۀحوز در کارآفرینی ۀتوستع ۀزمین در کرمان استتان ضتعف و قوت نقاط میان در

 .انداختصا  داده

  یمجمع جهان یستفر و گردشتگر یریپذرقابت  گزارش استت. وضتع موجود و وضتع مطلوبدر کشتور ایران، شتکاف بین 

را به خود اختصتا   12 ۀو در منطقه رتب 19 ۀکشتور رتب 131 انیمایران از ، 2015در ستال  که دهدیماقتصتاد نشتان 

ایران )شتتتاید به لحاظ کاهش  قیمتی و ارزان بودن خدمات، یِریپذرقابت اگرچه به لحاظ  ،استتتت. به عبارتی دیگرداده

ولی  باشتتدمیبرابری آن با ارز خارجی( مقصتتدی مطلوب برای گردشتتگری  ضتتعیف ارزش پول ملی ایرانیان و نرخ

توجه   .(2015، 1یسراهیو م یگروتدارد )بسیار نامطلوبی  ۀرتب  ،به لحاظ کیفیت منابع انسانی و پایداری محیطی متأسفانه

توجته و همچنین ایران،  گردشتتتگری طبیعی )اکوتوریستتتم(، تتاریخی و متذهبیِ یو پتتانستتتیتل بتاال التذکرفوقبته موارد 

گردشتتگری ستتالمت ۀ حوزموفقیت  یهاحلقهتواند به تشتتدید  می منطقه به گردشتتگری حالل، کشتتورهای مستتلمانِ

کشتتور  یانهیزممنجر شتتود که از این شتترایط و مقتضتتیات  ،خا  صتتورتبهعام و گردشتتگری پزشتتکی   صتتورتبه

  وکارکستتتب  یهاییایپو گر به همین دلیل در این پژوهش نقش تعدیل .بهره برد توانیمرو( فرصتتتت پیش یهاپنجره)

   .است گرفته قرار بررسی موردگر متغیر تعدیل عنوانبه ،یامنطقه

 

 

  
                                                                                                   

 
1 Crotti & Misrahi 
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ستالمت در  یگردشتگر یامدهایبر پ ینیکارآفر ستتمیاکوست  گیریشتکل هایزمینهپیش تأثیر یبررست  ،هدف پژوهش حاضتر

شتکل شتماره  حاضتر به شترح  ،مدل مفهومی پژوهش ،بررستی مطالعات فوق با که استت  بخصتو  استتان کرمانشتاه ،رانیا

 د:ین پژوهش طرح گردیا یبرا یر با توجه به مدل مفهومیز یهاهیفرضه و یته (1)

 .است  مؤثر اکوسیستم گیریشکل بر کارآفرینی اکوسیستم گیریشکل هایزمینهپیش (1

 .است  مؤثر سالمت  گردشگری پیامدهای بر کارآفرینی اکوسیستم گیریشکل( 2

 .است  مؤثر سالمت  گردشگری پیامدهای بر استان در ایمنطقه وکارکسب  هایپویایی( 3

 گردشگری پیامدهای و کارآفرینی اکوسیستم گیریشکل میان ۀرابط در ایمنطقه وکارکسب  هایپویایی تعدیلی نقش( 4

 سالمت.

 

 
 پژوهش چارچوب مفهومی  : 1شکل 

 
 

 شناسیروش

و  تبیینی ،به لحاظ نتیجه و کاربردی ،. به لحاظ هدفردیگ یمباوری قرار اثبات ۀدر حوز ،پژوهش حاضر از منظر فلسفی

 1399اول    سالنیم  یزمان  یقلمرو  وبوده    یپیمایش  ،. استراتژی پژوهشباشدمیقیاسی(  )  یکم  ،به لحاظ رویکرد  همچنین

نفر تشکیل  94به تعداد  گردشگری سالمت استان کرمانشاه ۀرا افراد و متخصصان فعال در حوز تحقیق ۀاست. جامع

ماری آ ۀبررسی جامع انتخاب و هایعیارم نمونه انتخاب شدند. عنوانبهنفر  75 ،براساس فرمول کوکراندهند که می

 یا یسازم یتصم ۀتجرب کهسالمت  ای یگردشگر ۀمتخصصان حوز و نظرانصاحب  ران،یکارشناسان، مد از اندعبارت

صورت به  یگردشگرۀ  با حوز  باشند. این اشخا  بایدسالمت را داشته  یگذاراست یس  ۀو مشارکت در حوز  یریگ م یتصم

ارتباط   ،یپزشک  ستمیس  یو درمان  یپژوهش  یهابخشبا    حاًیترجهمچنین  باشند.    صورت خا  آشنابه  درمان  ۀحوزعام و  

 ای یکار علم یدرمان ای یگردشگر یهاسالمت و بخش ۀسال در عرص 4حداقل  ت یدرنهایا  داشته باشد یهمکار ای

 باشند.انجام داده یعمل
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 ۀاز مرحل شدهییشناسا یهاو شاخص مؤلفهکه باتوجه به  شدمحقق ساخته استفاده ۀپرسشناماز  هاگردآوری داده یبرا

گیری گیری اکوسیستم کارآفرینی، شکلشکل ۀزمینپیش یرهایمتغ یبرا پرسشنامهن ی. ابودشده هیته ،پژوهش یفیک 

 ه دارد.یگو  34سالمت  وکار و پیامدهای گردشگریکسب  اکوسیستم کارآفرینی، پویایی

دلیل )به Smart PLS و SPSS یافزارهانرمبا کمک  ،یاستنباط یآمار لیتحلو  یفیتوص یآمار لیتحلاز طریق  هاداده

همچنین ارزیابی ابزار  گرفتند. قرار موردبررسی (شدافزار استفادهتعداد متغیرها از این نرمها نسبت کم بودن تعداد نمونه

محتوا و ) ییرواپایایی مرکب( و  از طریق آلفای کرونباخ، میانگین واریانس و) ییایپاها به روش بررسی گردآوری داده

 تأییدیاستاندارد، روایی سازه با اتکا بر تحلیل عاملی  هایپرسشنامه  از  گیریبهره  و  نظرانصاحب   نظر  از  استفادهبا  صوری  

 است.شده انجامو روایی همگرا و واگرا( 

 

 هایافته

ارزیابی شد. پایایی  میانگین واریانسهای پایایی مرکب و منظور دستیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی، آزمونبه

. باشدیدو شرط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی یک سازه م ،0/ 5همراه با میانگین واریانس حداقل  0/ 7باالتر از 

مرکب و میانگین واریانس در جدول شماره  یتحقیق، پایای یهاداد پرسشهمراه تعبه ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

و پایایی مرکب برای هریک   است. در این جدول ضریب آلفای کرونباختفکیک برای هریک از متغیرها آورده شدهبه  (1)

 .(1981الرکر، )فورنل و  است  قبولقابلدر حد  ، 0/ 5و میانگین واریانس باالی  0/ 7از متغیرها باالی 

 

 اطالعات یگردآور ابزار پایایی :1جدول  
 

 شاخص

 ریمتغ
 CR AVE Communality 2R کرونباخ یآلفا

 0.680 0.534 0.534 0.803 0.751 پیامد گردشگری سالمت 

 ___ 0.545 0.545 0.792 0.725 اکوسیستم ۀزمینپیش
 ___ 0.608 0.608 0.861 0.786 وکار کسبپویایی 
 0.585 0.615 0.615 0.874 0.843 وکارکسب  گیریشکل

 

معیار دیگر برای ارزیابی روایی واگرا، روش فورنل و الکر است. روایی واگرا وقتی در سط   (1) جدول شمارهدر 

مربع مقدار ضرایب )  گرید  یهاسازهبیشتر از واریانس اشتراکی آن سازه و    ،برای هر سازه  AVEاست که میزان    قبولقابل

، روایی واگرا وجود دارد (3شماره )جدول  یهاافتهی(. طبق 1981ر، فورنل و الک باشد )در مدل  ها(سازههمبستگی بین 

از اعداد زیرین خود که مقادیر ضرایب همبستگی بین  تربزرگ  ،هستند AVEاعداد قطر اصلی که ریشه دوم مقادیر زیرا 

از برازش  گیریاندازهمدل که گفت  توانیم(. درنهایت 1393،رضازاده آرشداوری و  علی) باشدیمهست،  هاسازه

.خوبی برخوردار است 
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 روایی واگرا به روش فورنل و الکر  :2دول  ج
 

(3) (2) (1) متغیر شاخص  (4) 

 _____ _____ _____ 0.730 پیامد گردشگری سالمت 

 _____ _____ 0.738 0.442 اکوسیستم ۀزمینپیش

 _____ 0.779 0.366 0.314 وکار کسبپویایی 

 0.784 0.182 0.267 0.256 وکارکسب  گیریشکل

 

. شودیاستفاده م تأییدییعامل لیآشکار، از تحل ریهر متغ دهندهلیپرسشنامه و کشف عوامل تشک ییروا لیتحل منظوربه

مربوط به  یعامل ی. بارهااندشده خالصه( 2) جدول شماره در ،پژوهش ۀپرسشنام یهاهیگو تأییدییعامل لیتحل جینتا

 ی دارا ،ییاز جهت روا موردمطالعه یهاسازه نیبنابرا؛ اندبوده معنادار درصد 95 نانیها در سط  اطماز سازه کیهر 

دارد. هر  یشتریسهم ب ،پنهان خود ریمتغ سنجشدر  هیکدام گو  که گفت  توانیم یعامل کمک بارهستند. به ییاعتبار باال

 در خود دارد.  به پنهان مربوط ریدر سنجش متغ یشتریسهم ب ایباشد، قدرت داشته یباالتر یپرسشنامه که بار عامل ۀیگو 

 0.4  یباال  ریمقاد  نیا  چنانچه.  است شده  نوشته  آن  به  مربوط  ستون در  ریمتغ  هر  به  مربوط  یعامل  یبارها (3شماره )جدول

 .(1393،رضازاده آرشداوری و  علی) میندارها به حذف آن  ازین ،باشند

 

 (ریمس بی ضرا)  تأییدییعامل لیتحل جی نتا :3جدول  
 

 

 بار عاملی شاخص متغیر بار عاملی شاخص متغیر

 ۀزمینپیش

 گیریشکل

 اکوسیستم 

 کارآفرینی

1Q 0.634 

 گیریشکل

 اکوسیستم 

 کارآفرینی

18Q 0.500 

2Q 0.723 19Q 0.611 

3Q 0.612 20Q 0.681 

4Q 0.446 21Q 0.557 

5Q 0.558 22Q 0.697 

6Q 0.538 23Q 0.730 

7Q 0.508 24Q 0.789 

8Q 0.539 

 وکار کسبپویایی 

25Q 0.761 

9Q 0.584 26Q 0.763 

10Q 0.462 27Q 0.797 

11Q 0.457 28Q 0.796 

12Q 0.433 

 پیامدهای

 گردشگری سالمت 

29Q 0.816 

13Q 0.584 30Q 0.848 

14Q 0.628 31Q 0.863 

 گیریشکل

 اکوسیستم 

 کارآفرینی

15Q 0.622 32Q 0.407 

16Q 0.552 31Q 0.486 

17Q 0.649 34Q 0.401 
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از  و در آن آیددست میزیر به ۀکنیم. این معیار طبق معادلاستفاده می GOFبرای بررسی برازش کلی مدل نیز از معیار 

با استخراج از شود )ها استفاده میهمبستگی بین سازه  دو شاخص میانگین شاخص تجمعی و میانگین توان دوم ضرایب

 (.2شماره  جدول

GOF=√Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅*R Square̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=√0.730 ∗ 0.795=0.761 

 

 0/ 36برای این شاخص    قبولقابلحداقل مقدار    ازآنجاکهاست.    0/ 761برابر با    ،حاصل آزمون برای شاخص برازش مدل 

 برازش باال و قوی دارد. ،مدل پژوهش که توان ادعا کرد(، پس می1999هالند، ) بوده

 توسط.  است شده استفاده  t-value  و  مسیر  ضریب  جزئی  شاخص  دو  که از  باشدمی  هافرضیه  معناداری  آزمون  حال نوبت  

  از  باالتر t یآماره مقادیر چنانچه ،درصد 95 اطمینان سط  در .شودمی بررسی مسیر ضرایب  داریمعنی  t-value مقادیر

پژوهش  مدل  3و  2های (. در شکل1999هالند، گردد )می رد فرضیه بودن، کمتر در صورت و تأیید فرضیه ،باشد 1.96

 باشد.ت، مشخص میاس قیدوم تحق یمعادله ساختار یبه عبارت ایو  پژوهش یفرع اتیفرض یدربرگیرندهه ک 

 

 

 
 ریمس ب یضرا: 2شکل 

   

 

 بیهمان مقدار ضر درواقع 2شکل . مشخص است  3و  2 هایشکلدر  داریمعنی و ریمس ب یضرا نیدو حالت تخم 

 . دندهیمرا نشان  tمقدار آماره  زین 3 شکلو  ،نییتع ب یضر و ریمس
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 t-value یآماره ب یضرا :3شکل 

 

شماره   جدول  را مشخص نمود.  هاهیفرضوضعیت    توانی م  3و    2اشکال  و مدل تحقیق در    ذکر شدهتوضیحات    به  باتوجه 

 .کندیم منعکس را پژوهش یهاهیفرضنتایج  خالصه (4)

 

 پژوهش یهاهیمربوط به فرض یهاافتهی :4جدول 

 جهینت t آماره ریمس بیضر پژوهش هاییه فرض

 دییتأ 25.925 0.765 مؤثر است. اکوسیستم  گیریشکل بر  اکوسیستم کارآفرینی گیریشکل  هایزمینهپیش( 1

 دییتأ 2.964 0.191 مؤثر است.  پیامدهای گردشگری سالمت  بر اکوسیستم کارآفرینی گیریشکل ( 2

 دییتأ 8.094 0.652 مؤثر است.  پیامدهای گردشگری سالمت بر در استان یامنطقه  وکارکسب  یهاییای پو( 3

   اکوسیستم کارآفرینی گیریشکل  انیم  ۀدر رابط یامنطقه  وکارکسب  یهاییای پو یلی نقش تعد( 4

 . پیامدهای گردشگری سالمت  و
 دییتأ 2.754 0.152
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باتوجه که  است  اکوسیستم    گیریشکلبر    اکوسیستم کارآفرینی  گیریشکل  هایزمینهپیشمیان    ۀرابط  ۀدهندنشان :1  هفرضی

 .گرددیم دییتأ، فرضیه آمدهدست به  t-value 925 /25و آماره  0/ 0.765به ضریب مسیر 

باتوجه به  که است  پیامدهای گردشگری سالمت  بر اکوسیستم کارآفرینی گیریشکلمیان  ۀرابط ۀدهندنشان :2 فرضیه

 .گرددیم دییتأ، فرضیه آمدهدست به t-value 964 /2و آماره  0/ 191ضریب مسیر 

 که است  پیامدهای گردشگری سالمت  بر در استان یامنطقه وکارکسب  یهاییایپو میان  ۀرابط ۀدهندنشان :3فرضیه 

 .گرددیم دییتأ، فرضیه آمدهدست به t-value 094 /8و آماره  0/ 191توجه به ضریب مسیر با

 و اکوسیستم کارآفرینی گیریشکل انیم ۀ در رابط یامنطقه وکارکسب  یهاییایپو  یل ینقش تعد ۀدهند: نشان4 هیفرض

 دییتأ، فرضیه  آمدهدست به  t-value  754 /2و آماره    0/ 152توجه به ضریب مسیر  باکه  است  پیامدهای گردشگری سالمت  

 .گرددیم

 

 یریگجهینتبحث و 

سالمت در  یگردشگر یامدهایبر پ ینیکارآفر ستمیاکوس گیریشکل هایزمینهپیش لیپژوهش حاضر، تحل یهدف اصل

که  دهندمی نشان هاداده لیتحل جیپژوهش مورد آزمون قرارگرفت. نتا یراستا مدل مفهوم نیاست. در ابوده رانیا

جهت استقرار و  درواقعبود. خواهد مؤثر ستمیس نیا گیریشکل رب ،ینیکارآفر ستمیاکوس گیریشکل هایزمینهپیش

 ت یرعا اتیو ضرور هازمینهپیشالزم است  ،سالمت در استان کرمانشاه یگردشگر یِنیکارآفر ستمیاکوس گیریشکل

 ۀکنند تقویت و مقررات  هامشیخط قیاز طر یتیحاکم ینهادها دولت  یبانیپشت ،یانسان یهاهیسرما تیتقو  شوند.

 یپژوهش ینهادها یهمکار ،یگردشگر ۀنوآور در حوز یهاوکارکسب  دهیشکل ،ینیفرهنگ کارآفر جیترو ستم،یاکوس

جهت   نیازمورد  یل  ع  طیو شرا  هازمینهپیش  ترینمهم  ازجمله  …و  یگردشگر  ۀحوزدر  فعال    یهاوکارکسب با    یو دانشگاه

 ید  ،(2013همکاران )و    یپژوهش با مطالعات کولتا  نیدر ا  آمدهدست به  جینتا  بود.دنخواه  ینیکارآفر  ستمیاکوس  یریگیپ

( مطابقت دارد. 1393) انیاسد( و مروتی و 1394توانگر )(، ملکی و 1397محقق )، دلپسند و (2015) کیروبو  تریر

است. دو بعد  گذارتأثیرسالمت  یگردشگر یامدهایبر پ ینیکارآفر ستمیاکوس گیریشکلشد که نشان داده نیهمچن

 توانیم نیبنابرا؛ است بوده یداریپاو خود یگرخودتنظیمشامل  ،حاضر در پژوهش ینیکارآفر ستمیاکوس گیریشکل

. در شدخواهد ریپذامکان سالمت  یمثبت گردشگر یامدهایبه پ افتنیدست ،مذکور دو بعد یانتظار داشت که با ارتقا

(، سزرب و 2017جم )(،  2015)  سونیبا(،  2013)  یکولتا(،  2011)  زنبرگیآ  اتمطالع باپژوهش    یهاافتهیاین حوزه نیز  

 ( مطابقت دارد.2004) یورو  یپلتونوم ۀمطالع با یداریپاخود ۀدر حوز و( 2017همکاران )

در دو   تواندیمدر استان کرمانشاه    خصو بهسالمت    یگردشگر  یکه ارتقا  دهدیم  نشان  حاضر  پژوهش  جینتا  نیهمچن

 یهات یفعال جیها به ترووکارکسب  صورتن یادر  که کند سط  کالن کمک حوزه و نیفعال ا یهاوکارکسب سط  

 ، ارتقا ،ییدرآمدزا ،زاییاشتغال سالمت به یدشگرگر یارتقا زین یشد. در سط  کالن و ملدنمنجر خواه نانهیکارآفر

(، نیلی پور 1395همکاران )ملکی و  ۀمطالع باپژوهش  یهاافتهی همچنین شود.میمنجر  یرفاه مل ت ینهاو در وریبهره

زیر برای مدیران ارشد و   تاشنهادیپ نیز در پایان ( مطابقت دارد.1395ادهم )الحسینی و ( و خادم1394همکاران )و 

 :دنشو یمارائه  گردشگری سالمت  ۀحوز گذاراست یس

و بخش  گرم یتنظ عنوانبههمکاری و تعامل دوسویه بین بخش دولتی  ،محور توجه اکوسیستم پیشنهادی که ییازآنجا

دارد. در  درنتیجه ارتباط صحی  و پویا بین این دو حوزه اهمیت بسیار زیادی ؛عامل کارآفرینی است  عنوانبهخصوصی 
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آفرینان حقیقی اعم از کار)اصلی آن متشکل از نمایندگان بخش خصوصی    ۀکه هست  گرمیتنظی نهادی  ریگشکلاین راستا  

 ادارات  و  های استاندار)  یمحلو مراکز درمانی/تندرستی بخش خصوصی(، نمایندگان بخش دولت    هامارستانیبحقوقی،    و

 و مراکز علوم پزشکی  هادانشگاهگردشگری سالمت در استان کرمانشاه،  ۀکل مرتبط با حوز

 وزارت بودجه،وسازمان برنامه ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ندگانی)نما یدولت مل ندگانیو...( و نما

همچنین  .دینما فایسالمت ا یگردشگر ۀرا در توسع ینقش مهم تواندیم باشد،یو...( م یفرهنگ راثیم گردشگری

تشویق فعاالن و  اهرسانهاستفاده از ظرفیت  ،ی ترویجیهابرنامهترویج فرهنگ گردشگری سالمت در قالب آموزش و 

تقویت نام و برند گردشگری   ،مؤثرارتباط    ،ییافزاهم منظور  ی گردشگری سالمت بههاخوشهبخش خصوصی به تشکیل  

 .گرددیمگرایی و اولویت دادن به کیفیت خدمات در مقابل کمیت خدمات توصیه  سالمت استان کرمانشاه از طریق کیفی

 پیشنهادات پژوهشگر به شرح ذیل می باشد: 

 

اجتماعی  / پایش مستتمر عوامل و مقتضتیات محیطی در قالب عوامل مالحظات محیط اقتصتادی، قانونی، فرهنگی •

 بر اکوسیستم گردشگری سالمت. مؤثرسیاسی  و

ی، حقایق  حقایق فرهنگ ی شتامل پیشتینه تاریخی،امنطقهوکار پایش مستتمر مالحظات مربوط به پویایی کستب  •

 ی گردشگری و موقعیت جغرافیایی.هاجاذبهسیاسی، 

منظور اخذ بازخورد از عملکرد اکوستیستتم گردشتگری ستالمت و ارائه این ی نظارتی دقیق بههاستتمیست اعمال  •

 .گرمیتنظبه متولیان امر در نهاد  بازخوردها

 

 فهرست منابع فارسی

 یخارج  یپزشک  ی: گردشگریسالمت مطالعه مورد  یگردشگر  یهایو ارائه استراتژ  یبررس(.  1394)  ی.علیموری،  ت -

 کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز. نامهانیپا. زیشهر تبرکالن

 یهابر شاخص  یدتأکبا    یشهر  داریپا  ۀسالمت در توسع  ی(. نقش گردشگر1395)  .سهیادهم، نف  ؛احمد  ،ینیالحسخادم -

 .2(، 1) 1 ،ییفضا یمکان یهاپژوهش  هینشر .)موردمطالعه: آبگرم محالت( یاقتصاد - یاجتماع

 فصلنامه.  دولت   نقش  بر  یلیتحل:  رانیا  در  ینیارآفرک   ارتقا(.  1386. )یعل  ،یصالح  د؛یمهش  ،یفروه  حسن؛  ،فردییدانا -

 .262–221(, 42)11 ،یبازرگان پژوهشنامه

(. عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ.  1396) باقرصاد، وجیه. لیال؛ داوری، علی؛ سفیدبری، -

 .120–101(, 1)10 ،کارآفرینی ۀفصلنامه توسع

های مقصد  سازمان در بیمارستان یبر چابک یهوش تجار تأثیر ی(. بررس1397) ادر.ن ،محققفسون؛ ا ،دلپسند -

 ت یریدر مد نینو  یپژوهش یکردهایرو یتخصص یشهر تهران(. فصلنامه علم یسالمت )مطالعه مورد یگردشگر

.38-27(, 8)2 ،یو حسابدار
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کارآفرینانه گردشگری سالمت  یهافرصت از  یبرداربهره(. شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر 1395. )یلع ،رجاییان -

 .دانشگاه تهرانتهران: )مطالعه موردی استان تهران(. 

.  الیل ،یدارسررشته ؛یمحمدمهد، یانیمعمار م؛ی، مریرزائیم ، الهام؛یکابل ؛یدمصطفیس ،یرضو  محمدرضا؛ ،یزال -

 برنامه جینتا) ینیکارآفر یجهان بانییدهد مدل اساس بر رانیا در ینیکارآفر یهاشاخص یابیارز(. 1393)

GEM2014 .)تهران. 

. 5   ،ینتأم نامههفته. یاجتماع ینتأم یپزشک یگردشگر طرح یسامانده یتخصص شیهما(. 1396. )م ،یسرمد -

 www.weekly.tamin.ir: از برگرفته

(. گونه شناسی مشتریان در 1393) حشمتی، فرزانه. نوری، زهره؛ محمد نوری، ابوالفضل؛ طباطبایی، سیدمحمد؛ -

 .76–53(, 26)8 ،گردشگری پزشکی. مطالعات مدیریت گردشگری

دانشگاه اصفهان: گردشگری پزشکی در کالنشهر شیراز.  ۀریزی راهبردی توسع(. برنامه1393. )دیجم ،گودرزی -

 .اصفهان

 یاسالم  یجمهور  یفرهنگ  و  یاجتماع  ،یاقتصاد  ۀتوسع  ششم  سالهپنج  برنامه  حهیال  (.1395)  .یاسالم  یشورا  مجلس -

 یرانا. (1396-1400) رانیا

 یقیتلف کردیسالمت با رو یگردشگر ۀمدل توسع . ارائه(1393) .فائزه ی،اردکان انیاسد ی؛عل ،آبادییفشر یمروت -

 88-73(: 55) 17ش  .سالمت  ت یری. فصلنامه مدزدیدر استان  یریتفس یساختار یسازو مدل یفاز سیتاپس

ی گردشگری پزشکی؛ نمونه موردی ایران. فصلنامه کننده(. عوامل تعیین1394)  .ی، هاد حکیمی  ؛یمحمدتق،  معبودی -

 .106–80 ،(15)4 ،گردشگری ۀو توسع یزیربرنامه

 ۀتوسع یهایاستراتژ نیو تدو یی(. شناسا1395شاهرخ. ) ،خواجه یزادول ؛دریح ،مقدم یرخشان ؛دیسع ی،ملک -

 .130-113(, 2)3 ،یشهر یاجتماع یای(. جغرافزیشهر تبر: کالنیمورد ۀسالمت )مطالع یگردشگر

 مارانیسالمت مشهد از منظر ب یگردشگر یهاچالش لیو تحل ی(. بررس2016. )عصومهم، توانگرد؛ یی، سعملک -

 .165-153(, 2)2 ،یشهر یفضا ۀو توسع ای. جغرافیخارج

و  یی(. شناسا1394. )مجید اصفهانی، کوهی ؛ینمحمدحس اصفهانی، نصر مسعود؛ تقوایی، ؛اکبریعل سید پور، نیلی -

 یاینو در جغراف یهانگرش یو پژوهش یسالمت. فصلنامه علم یگردشگر ۀعوامل مؤثر در توسع یبندت یاولو 

 .60-45(, 4)7 ،یانسان
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