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Extended Abstract
1. Introduction1. Introduction
As a phenomenon appeared in the last decades of the twentieth century and early 
twenty-first century, tourism provides a significant part of many countries' foreign 
exchange revenues, comprising of a diverse range of sub-types including urban 
and rural tourism, ecotourism, health tourism, sports tourism, education tourism, 
religious tourism, etc. Therefore, in most countries of the world, the tourism sector 
is well organized and planned. On the other hand, Iran enjoys great potentials in 
terms of tourism, one of the most important of which is health tourism. Thus, this 
study sought to investigate the potentials of Herbal Medicine and medicinal herbs in 
developing health tourism in Birjand city, located in South Khorasan province, Iran.
2. Theoretical Principles 2. Theoretical Principles 
Today, health tourism and medical tourism are among the increasingly prosperous 
sectors of the world's tourism industry, encouraging the organizations involved 
and countries interested in developing tourism to pay more attention to this type of 
tourism and prepare well-designed plans for it. In this regard, health tourism can be 
divided into the following types: Medical tourism which refers to receiving medical 
services in areas such as fertility, dentistry, organ transplants, etc.; Wellness 
tourism which refers to taking advantage of natural facilities such as hot water, 
etc., to improve one's health and relax oneself mentally and physically; Preventive 
tourism, which is used for preventing diseases; and Curative tourism, which refers 
to travel for special treatment or surgery in hospitals or centers abroad that often 
takes two weeks on average.
3. Methodology 3. Methodology 
The current study is a descriptive-analytical survey research whose statistical 
population comprises experts in South Khorasan Province's tourism (35 people), 
and the tourists visited the province's health tourism attractions. According to the 
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has received much attention, as it facilitates the 
implementation and enforcement of environmental 
ethics and forces the organizations to comply with 
the global environmental standards.
Strict observance of the principles of environmental 
ethics is usually performed to increase the 
efficiency of an organization, use scarce resources, 
and apply green innovations and mechanisms 
to reduce environmental damages and their 
relevant costs. Therefore, as today's organizations 
tend to ensure that their daily activities incur 
the least possible harm to the environment, the 
performance and environmental behaviors of 
employees and their willingness in this regard 
is the most important factor in the success of 
organizations in implementing green measures.
3. Methodology3. Methodology
This study is survey research in terms of its 
purpose and data collection method. The statistical 
population of the study comprised 384 employees 
of Mashhad Municipality (estimated according to 
Morgan Table), who were selected via available 
random sampling. The Cronbach's alpha 
coefficient was used to measure the reliability 
of the research instrument. The calculated 
Cronbach's alpha value for all variables was 
higher than 0.7, indicating appropriate reliability 
of the questionnaire. The collected data were 
analyzed via SPSS software. Finally, the fit of the 
model and testing of the study's hypotheses were 
performed using structural equation modeling 
and Smart PLS software. 
4. Conclusions4. Conclusions
To be socially accountable to stakeholders and 
individuals in society, organizations should 
heed the concerns and issues regarding the 
environment, social and humanitarian affairs, 
developing organizational policies concerning 
social responsibility based on their specific 
organizational culture. Moreover, supporting 
socially responsible activities and actions can 
help organizations creates a positive image of 
themselves in their employees' minds, build 
confidence in their employees, shape their 
identity, get their satisfaction, and affects their 
green behavior. When an organization observes 
a strict environmental guideline, it demonstrates 
fundamental and important ethical values and 
principles to its employees, encouraging them to 

engage in such activities. To participate. In fact, by 
consistently performing environmentally friendly 
behaviors, the managers of an organization 
convey this message to their employees that 
such behaviors are valuable to the organization. 
Therefore, the employees will understand that 
performing such behaviors would be rewarded 
by their organization, getting encouraged to 
participate in such activities.
As an organization responsible for administering 
urban affairs, the municipality must identify its 
social responsibilities and find the best possible 
ways to institutionalize this concept among its 
employees and include such responsibilities in 
its daily activities, considering the fact that any 
negligence of its staff in conducting the daily 
affairs of the municipality can disrupt social order 
and people's lives. Therefore, more attention of the 
municipality's managers to social responsibilities 
can affect the green behaviors of employees. 
Given the importance of social responsibility, 
it appears that organizations' managers can 
encourage their employees to perform responsible 
behaviors and increase their sense of commitment 
through various methods such as rewards, etc. The 
managers should also find the correct behaviors 
and patterns regarding social responsibility 
and put them into practice. On the other hand, 
the responsibilities of employees in each aspect 
of social responsibility (economic, social, and 
environmental) need to be determined. Moreover, 
considering the significant positive effect of social 
responsibility on the employees' green behaviors, 
managers should consistently organize training 
workshops on social responsibility to familiarize 
their employees with the different aspects of 
this concept so that they participate more in 
socially responsible activities. On the other hand, 
managers must identify factors that destroy 
the employee's confidence in the organization, 
trying to build confidence in their employees by 
increasing the interactions between managers 
with employees and receiving feedback from the 
staff.
Keywords:Keywords: Organizational Trust, Green Behavior 
of Employees, Social Responsibility, Municipality.
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 جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی
یت گردشگری سالمت   در توسعه مدیر

ماندانا هاشمی1  |   غالمرضا نوری2
 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، زاهدان )نویسنده مسئول)-1

 استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، زاهدان-2

چکیده
امــروزه صنعــت گردشــگری یکــی از منابــع مهــم تولیــد، درآمــد، اشــتغال و ایجــاد زیــر ســاخت ها 
ــورها  ــادی کش ــل اقتص ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــذا ب ــد ل ــمار می آی ــدار بش ــعه پای ــه توس ــل ب ــرای نی ب
ــه  از ســوی برنامه ریــزان اقتصــادی پذیرفتــه شــده  اســت. گردشــگری درمانــی و بهداشــتی از رو ب
رشــدترین بخش هــای صنعــت گردشــگری جهــان بــوده و باعــث شــده ســازمان های دســت 
ــت  ــش از صنع ــن بخ ــه ای ــود را ب ــه خ ــگری توج ــعه گردش ــه توس ــد ب ــورهای عالقمن ــدرکار و کش ان
ــرای آن برنامه ریــزی کننــد. هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی و تحلیــل جایــگاه  توریســم جلــب و ب
طــب ســنتی و گیاهــان دارویــی در توســعه گردشــگری ســالمت در اســتان خراســان جنوبــی 
توصیفــی-  ماهیــت  اســاس  بــر  و  کاربــردی  تحقیقــات  جــزء  هــدف؛  اســاس  بــر  کــه  می باشــد. 
تحلیلــی اســت. جامعــه آمــاری شــامل؛ کارشناســان و مســئولین ســازمان های مرتبــط بــا گردشــگر 
ســالمت، ادارات مربوطــه  و گردشــگران می باشــد. روش گــردآوری داده هــا، کتابخانــه ای و میدانــی 
تــک  تــی  آمــاری   آزمون هــای  از  بــرای تحلیــل داده هــا  ابــزار پرسشــنامه و مشــاهده اســت.  بــا 
نمونــه ای، و مــدل بهینه ســازی چنــد هدفــه بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل نســبت اســتفاده شــد. 
یافته هــا نشــان می دهــد کــه اســتان خراســان جنوبــی دارای پتانســیل های زیــادی بــرای توســعه 
طــب ســنتی و گیاهــان دارویــی و توســعه پایــدار گردشــگری ســالمت اســت و در صــورت مدیریــت 
توســعه  آینــده  چشــم انداز  می تــوان  تبلیغاتــی  و  ارتباطــی  زیرســاخت های  تامیــن  صحیــح، 
گردشــگری ســالمت اســتان را روشــن ترســیم نمــود. همچنیــن ضعــف زیرســاخت های فیزیکــی، 
ــوان  ــه عن ــب ب ــزی مناس ــناختی و برنامه ری ــعف ش ــح و ش ــت صحی ــدم مدیری ــات، ع ــف تبلیغ ضع
مهم تریــن موانــع پیــش روی توســعه گردشــگری ســالمت در اســتان خراســان جنوبــی می باشــند. 
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مقدمه - 1
آغـــاز  و  بیســـتم  قـــرن  پایانـــی  دهه هـــای  پدیـــده  گردشـــگری، 
قـــرن بیســـت و یکـــم اســـت. گردشـــگری در ایـــن قـــرن، جایـــگاه 
کشـــورها  از  برخـــی  اقتصـــاد  و  کـــرده  بـــاز  خـــود  بـــرای  ویـــژه ای 
بـــر محـــور گردشـــگری نهـــاده شـــده اســـت، بـــه طـــوری کـــه در 
بســـیاری دیگـــر از کشـــورها بخـــش بـــا اهمیتـــی از منابـــع ارزی 
آنهـــا از گردشـــگری تأمیـــن می شـــود )پاپلـــی یـــزدی و ســـقایی، 
1392؛ یعقـــوب زاده، 1393). تنـــوع زیـــادی در گردشـــگری پدیـــد 
آمـــده از جملـــه گردشـــگری شـــهری، روســـتایی، اکوتوریســـم، 
گردشـــگری درمانـــی ســـالمت، ورزشـــی، آموزشـــی، گردشـــگری 
بخـــش  جهـــان،  کشـــورهای  عمـــده  در  غیـــره.  و  مذهبـــی 
شـــده  برنامه ریـــزی  و  شـــده  ســـازماندهی  کامـــاًل  گردشـــگری 
اســـتراتژی های  و  بـــزرگ  اهـــداف  کشـــورها  ایـــن  زیـــرا  اســـت، 
گردشـــگری تعییـــن نمـــوده  بـــرای توســـعه بخـــش  مناســـبی 
اســـت. بخـــش زیـــادی از ســـرمایه ها را بـــه ایـــن ســـمت ســـوق 
داده و بـــه نتایـــج مثبتـــی در ایـــن زمینـــه دســـت یافته انـــد. در 
کشـــور مـــا پتانســـیل های فراوانـــی در زمینـــه گردشـــگری وجـــود 
آن بهره بـــرداری کـــرد. یکـــی از مهم تریـــن  دارد کـــه می تـــوان از 
؛ گردشـــگری ســـالمت می باشـــد. گردشـــگری  آنهـــا عبارتنـــد از
کـــه  ســـالمت و توریســـم درمانـــی یکـــی از حوزه هایـــی اســـت 

ایفـــا  گردشـــگری  توســـعه  جهـــت  در  بســـزا  نقشـــی  می توانـــد 
می شـــود.  شـــامل  را  گســـترده  بســـیار  دامنـــه ای  کـــه  نمایـــد 
و  ســـنتی  طـــب  پتانســـیل های  بررســـی  بـــا  حاضـــر  تحقیـــق 
اســـتان  در  واقـــع  بیرجنـــد  شهرســـتان  در  دارویـــی  گیاهـــان 
ـــن  ـــالمت در ای ـــگری س ـــعه گردش ـــت توس ـــی جه ـــان جنوب خراس

منطقـــه انجـــام شـــده اســـت. 

مبانی نظری- 2
رشـــدترین  بـــه  رو  از  امـــروزه  بهداشـــتی  و  درمانـــی  گردشـــگری 
باعـــث  کـــه  اســـت  جهـــان  گردشـــگری  صنعـــت  بخش هـــای 
شـــده ســـازمان های دســـت انـــدرکار و کشـــورهای عالقمنـــد بـــه 
ــه ایـــن بخـــش از صنعـــت  توســـعه گردشـــگری توجـــه خـــود را بـ
توریســـم جلـــب و بـــرای آن برنامه ریـــزی کننـــد )طالبـــی، 1393). 
ـــود  ـــا خ ـــی را ب ـــا الزامات ـــورهای دنی ـــتر کش ـــی در بیش ـــی صنعت زندگ
همـــراه داشـــته و از ســـویی دیگـــر نیازهایـــی بـــرای مـــردم جوامـــع 
مختلـــف ایجـــاد کـــرده اســـت. امـــروزه تمایـــل مـــردم بـــرای تناســـب 
ــا، کاهـــش درد،  انـــدام، اســـتفاده از منابـــع طبیعـــی و ویتامین هـ
تســـلط بـــر اســـترس و افزایـــش ســـالمت روح و روان و جســـم 
ـــاط  ـــه در نق ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــت. ب ـــمگیر اس ـــیار چش بس
مختلـــف جهـــان روش هـــای درمانـــی طبیعـــی ماننـــد؛ اســـتفاده 
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از چشـــمه های آب گـــرم و گیاهـــان داروئـــی بســـیار مـــورد توجـــه 
قـــرار می گیـــرد و تمامـــی اقشـــار مـــردم اعـــم از کـــم درآمدهـــا و 
پردرآمدهـــا بـــه ســـمت ایـــن نـــوع از گردشـــگری تمایـــل دارنـــد 
و  معیـــن  ســـلطان زاده،  مـــاه  1386؛  ســـقایی،  و  یـــزدی  )پاپلـــی 
ـــالمت  ـــگری س ـــوع گردش ـــر موض ـــی ب ـــا تامل ـــی، 1395). ب محمدیان
ــگری  ــود: گردشـ ــاره نمـ ــر اشـ ــرح زیـ ــه شـ ــواع آن بـ ــه انـ ــوان بـ می تـ
پزشـــکی1: شـــامل دریافـــت خدمـــات پزشـــکی در حـــوزه بـــاروری، 
ـــی، 1394).  ـــودی و حکیم ـــت )معب ـــاء و... اس ـــد اعض ـــدان، پیون دن
گردشـــگری تندرســـتی2: بهره گیـــری از امکانـــات طبیعـــی ماننـــد 
و  روحـــی  آرامـــش  کســـب  و  ســـالمتی  بـــرای  غیـــره  و  گـــرم  آب 
جســـمی اســـت )حقیقـــی کفـــاش و همـــکاران، 1388؛ ضرغـــام، 
بـــروز  از  جلوگیـــری  جهـــت  پیشـــگیرانه3:  گردشـــگری   .(1379
 .(1392 میـــرزاده،  1394؛  نیرومنـــد،  و  )ربیعـــی  اســـت  بیمـــاری 
گردشـــگری درمانـــی4؛ ســـفر بـــرای درمـــان خـــاص یـــا عمـــل جراحـــی 
در بیمارســـتان ها یـــا مراکـــز خـــارج از کشـــور مبـــداء در مـــدت 
زمانـــی میانگیـــن دو هفتـــه اســـت )رافعـــی و جعفـــری، 1385؛ 

.(Mehmetoglu,2007 1392؛  قصابـــی، 
مـــوارد فـــوق را بـــه طـــور خالصـــه می تـــوان در قالـــب شـــکل 

ــان داد. ــماره )1) نشـ شـ
 پوریـــان )1392) در تحقیـــق خـــود جایـــگاه طـــب ســـنتی و 

1- Medical Tourism
2- Wellness Tourism
3- Preventive Tourism
4- Curative Tourism

گیاهـــان دارویـــی در توســـعه گردشـــگری ســـالمت را بررســـی 
ـــاوری  ـــالمت و فن ـــگری س ـــان می دهـــد گردش ـــج نش می کنـــد، نتای
گیاهـــان دارویـــی در صورتـــی کـــه بـــه صـــورت برنامه ریـــزی شـــده 
باشـــد، ســـبب جـــذب گردشـــگران و در پـــی آن ارتقـــاء ســـطح 
گاهـــی مـــردم، ســـالمتی جامعـــه، رونـــق بـــازار گیاهـــان  دانـــش و آ
و  اقتصـــادی  رشـــد  در  همچنیـــن  و  ســـنتی  طـــب  و  دارویـــی 
صـــادرات آن بـــه داخـــل و خـــارج از کشـــور تاثیـــر مســـتقیم خواهـــد 
. امیـــری و همـــکاران )1397) در تحقیقـــی بـــا عنـــوان  داشـــت 
ـــع و  ـــناخت مناب ـــر ش ـــد ب ـــا تأکی ـــکی ب ـــالمت و پزش ـــگری س گردش
پتانســـیل های اســـتان کرمانشـــاه نشـــان می دهنـــد کـــه ایـــن 
ــتان های  ــاران شهرسـ ــه بیمـ ــی بـ ــر خدمات دهـ ــتان عـــالوه بـ اسـ
ــم  ــوزه توریسـ ــتان در حـ ــراف، اولویـــت اسـ ــهرهای اطـ ــود و شـ خـ
ســـالمت بـــه جهـــت هـــم مـــرز بـــودن بـــا کشـــور عـــراق اســـت و 
ــه پایین تـــری نســـبت  ــرم رتبـ در زمینـــه چشـــمه معدنـــی و آب گـ
ـــالمت دارد و  ـــم س ـــوزه توریس ـــال در ح ـــتان های فع ـــایر اس ـــه س ب
گاهـــی و مســـائل دیگـــر نظیـــر ضعـــف شـــدید  آن بـــه علـــت عـــدم آ
دفاتـــر تبلیغاتـــی گردشـــگری ســـالمت، کمبـــود زیرســـاخت ها 
ــی و  ــت. بریمانـ ــده اسـ ــناخته مانـ ــگری ناشـ ــهیالت گردشـ و تسـ
همـــکاران )1397) در تحقیقـــی بـــا عنـــوان ارزیابـــی رقابت پذیـــری 
مقاصـــد گردشـــگری ســـالمت بـــا تاکیـــد بـــر منابـــع و جاذبه هـــای 

شکل )1): تقسیم بندی گردشگری سالمت )منبع: هاشمی، 1397)
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 ( رامســـر گـــرم  آب   چشـــمه های  مـــوردی:  )مطالعـــه  محـــوری 
نشـــان دادنـــد منابـــع و جاذبه هـــای محـــوری بـــا رشـــد و توســـعه 
در  همچنیـــن  دارد.  معکـــوس  رابطـــه  ســـالمت  گردشـــگری 
و  فرهنـــگ  عنصـــر  دو  رامســـر  ســـالمت  گردشـــگری  مقاصـــد 
رقابت پذیـــری  و  توســـعه  در  محیطـــی  جاذبه هـــای  و  تاریـــخ 
عناصـــر  دیگـــر  بـــه  نســـبت  ســـالمت  گردشـــگری  مقاصـــد 
در   (1397( همـــکاران  و  قاســـمی  دارنـــد.  بیشـــتری  اثرگـــذاری 
تحقیقـــی بـــا عنـــوان تاثیـــر عوامـــل انگیزشـــی گردشـــگری درمانـــی 
عوامـــل  واســـطه ای  نقـــش  گردشـــگران؛  رفتـــاری  قصـــد  بـــر 
و  مثبـــت  ارتبـــاط  می دهنـــد  نشـــان  رضایتمنـــدی  و  ادراکـــی 
گردشـــگران  ادراکـــی  و  انگیزشـــی  عوامـــل  بیـــن  معنـــی داری 
کیفیـــت  عامـــل  دارد.  وجـــود  آنهـــا  رفتـــاری  قصـــد  و  درمانـــی 
ـــد  ـــده و قص ـــد درک ش ـــر مقص ـــر تصوی ـــذاری را ب ـــترین تاثیرگ بیش
رفتـــاری دارد. همچنیـــن کیفیـــت درک شـــده بیشـــترین تاثیـــر را 
ـــان پیشـــنهاد  ـــی دارد. محقق ـــگران درمان ـــاری گردش ـــر قصـــد رفت ب
می کننـــد بـــا توجـــه بـــه اینکـــه توســـعه ایـــن صنعـــت نیازمنـــد 
ــبی  ــتراتژی مناسـ ــد اسـ ــد، بایـ ــع می باشـ ــتمی و جامـ ــگاه سیسـ نـ
ـــی  ـــاخت های فن ـــعه زیرس ـــات و توس ـــت خدم ـــود کیفی ـــرای بهب ب
و تخصصـــی در مناطـــق مقصـــد گردشـــگری بـــا هماهنگـــی میـــان 
ــرد و کالن  ــطوح خـ ــش، در سـ ــن بخـ ــا ایـ ــط بـ ــازمان های مرتبـ سـ

ــرا شـــود.  تدویـــن و اجـ

1- Abubakar. and Ilkan
2- Debata at al
3- Radmanesh
4- Fetscherin and Stephano
5- Yu. and Ko 

تاثیـــر  عنـــوان  بـــا  تحقیقـــی  در   (2015( ایلـــکان1  و  ابوبکـــر 
ــدگاه  : از دیـ ــفر ــد سـ ــد و قصـ ــاد مقصـ ــر اعتمـ ــن بـ ــی آنالیـ بازاریابـ
گردشـــگری پزشـــکی نشـــان می دهنـــد کـــه تبلیغـــات آنالیـــن 
اثـــر مثبـــت بـــر اعتمـــاد مقصـــد و تمایـــل بـــه ســـفر دارد. دباتـــا و 
همـــکاران2 )2015) در تحقیقـــی بـــا عنـــوان تعامـــالت کیفیـــت 
خدمـــات و ابعـــاد وفـــاداری خدمـــات در گردشـــگری پزشـــکی 
کیفیـــت  و  درمـــان  رضایت منـــدی  کـــه  می دهنـــد  نشـــان 
ــتریان در  ــاداری مشـ ــر وفـ ــی داری بـ ــت معنـ ــر مثبـ ــات تاثیـ خدمـ
ـــات  ـــت خدم ـــن کیفی ـــکی دارد. همچنی ـــگری پزش ـــش گردش بخ
دارد.  پزشـــکی  گردشـــگران  وفـــاداری  روی  بـــر  مثبتـــی  تاثیـــر 
رادمنـــش3 )2016) در تحقیقـــی بـــا عنـــوان مـــدل تصمیم گیـــری 
بـــرای گردشـــگران پزشـــکی خـــارج از کشـــور نشـــان می دهـــد کـــه 
ـــوز  ـــاال و مج ـــت ب ـــا کیفی ـــات ب ـــرفته، خدم ـــوژی پیش ـــه، تکنول هزین
ـــت  ـــرای بدس ـــی ب ـــگران درمان ـــی گردش ـــای اصل ـــمی از انگیزه ه رس
آوردن درمـــان پزشـــکی در خـــارج از کشـــور اســـت. فنتریـــچ و 
ــگری  ــاخص گردشـ ــوان شـ ــا عنـ ــی بـ ــتفانو4 )2016)  در تحقیقـ اسـ
گردشـــگری  شـــاخص های  مهم تریـــن  بررســـی  بـــه  پزشـــکی 
درمانـــی پرداختنـــد و  شـــاخص گردشـــگری درمانـــی را توســـعه 
ـــد  ، مقص ـــور ـــط کش ـــل؛ محی ـــار عام ـــاخص از چه ـــن ش ـــد. ای داده ان
ـــات  ـــات و امکان ـــکی و خدم ـــگری پزش ـــه گردش ـــگری، هزین گردش
پزشـــکی تشـــکیل شـــده اند. یـــو و کـــو5 )2017) در تحقیقـــی بـــا 

شکل)2): موقعیت استان خراسان جنوبی در کشور
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جدول )1): نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای ارزیابی پتانسیل های استان خراسان جنوبی

اختالف با مقدار محاسبه شدهگویه
حد مبنا

سطح معنی داری

3.860.860.03آب سبز و سفید در آبگرم دیگ رستم

4.231.230.000چشمه آب ترش سربیشه

10.000. 4848. 4آبگرم گزیک درمیان

1.680.000 4.68چشمه  آبگرم مرتضی علی طبس و فردوس

4.251.250.001آب گرم لوت –خوسف

3.880.880.02گیاهان دارویی مانند آویشن

3.750.750.04گیاهان دارویی مانند مستار 

3.860.860.03گیاهان دارویی مانند گل بومادران

4.31.30.000زعفران ارگانیک، داروهای تولیدی مانند عسل، دارو..

4.21.20.000گل محمدی و محصوالت آن

3.950.950.001محصوالتی چون عناب، زرشک و فرآورده های آن مانند عسل عناب و زرشک

0.000-1.611.39زیره سبز

0.000-1.481.52باریجه و کندل  )صمغ و داروی آن)

گیاهان طبیعی و وحشی مانند مخلصه، وشاء، کاکتی، درمنه ترکی، سماق، شاه 
تره و بنه

1.7681.23-0.000

گیاهان مزرع ای مانند نعناع ، خاکشیر ، آلوئه ورا، کلپوره ، به لیمو ، مریم گلی و 
نعناع فلفلی

2.3575.-00.000

جدول )2): شاخص های ارزیابی به همراه کدگذاری

میانگین محاسبه شده متغیرها )مطلوبیت ها) 

17.16 (1 X( ارزش تجربه شده و شهرت درمانی

14.56 (2 X( کیفیت زیرساخت های رفاهی تردد و اسکان

12.16 (3 X( (سایر جذابیت ها و جاذبه های طبیعی مجاور آن )آب وهوا، چشم انداز مسیر دسترسی و محیط پیرامون

17.16 (X4( ارزش و شهرت علمی و ویژگی های درمانی جاذبه هاطبق تحقیقات علمی و رسمی

مقدار محاسبه شده عدم مطلوبیت ها )ضعف و تهدیدها)

9.81 (5 X( سختی و هزینه های مسیر دسترسی

9.72 (X6( هزینه استفاده و یا خرید برای مسافران سالمت
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ـــکی  ـــگری پزش ـــی از درک گردش ـــل فرهنگ ـــه متقاب ـــوان مطالع عن
در میـــان گردشـــگران چینـــی، ژاپنـــی و کـــره ای در کـــره جنوبـــی 
شـــامل  تنهـــا  نـــه  درمانـــی  گردشـــگری  کـــه  می کننـــد  بیـــان 
ســـفر بـــه خـــارج از کشـــور بـــرای اســـت، بلکـــه جســـتجو بـــرای 
کـــه دارای مهـــارت فنـــی بیشـــتر و دارای  مقصدهایـــی اســـت 
ــات  ــی از خدمـ ــد و ترکیبـ ــتند، می باشـ ــی هسـ ــای رقابتـ قیمت هـ

پزشـــکی و صنعـــت گردشـــگری اســـت. 

موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی
شـــمال  و  شـــرق  ســـمت  در  در  جنوبـــی  خراســـان  اســـتان 
درجـــه   57 جغرافیایـــی  طول هـــاى  بیـــن  کشـــور  شـــرق 
عرض هـــاى  و  شـــرقی  دقیقـــه   56 و  درجـــه   60 تـــا  و 40 دقیقـــه 
تـــا 34 درجـــه و 15 دقیقـــه  جغرافیایـــی 30 درجـــه و 31 دقیقـــه 
شهر بیرجند اســـت.  اســـتان،  ایـــن  مرکـــز  دارد.  قـــرار  شـــمالی 
از  رضـــوی،  خراســـان  با اســـتان  شـــمال  از  اســـتان  ایـــن 
بـــا  شـــرق  از  استان های یزد، اصفهان و ســـمنان،  بـــا  غـــرب 
و  استان های سیســـتان  بـــا  جنـــوب  از  کشور افغانســـتان و 
تـــا ســـال 1383 اســـتان  بلوچســـتان و کرمان هم مـــرز اســـت. 
ـــتان  ـــوی ، اس ـــان رض ـــان شمالی و خراس ـــی، خراس ـــان جنوب خراس
خراســـان را تشـــکیل می دادنـــد کـــه در همـــان ســـال بـــا مصوبـــه 
مجلـــس شـــورای اســـالمی اســـتان خراســـان بـــه ســـه اســـتان 
ـــی در  ـــان جنوب ـــتان خراس ـــت اس ـــد. موقعی ـــیم گردی ـــور تقس مذک

شـــکل شـــماره )2) نشـــان داده شـــده اســـت.

روش تحقیق- 3
ـــرد  ـــا رویک ـــه ب ـــوده ک ـــی ب ـــی- تحلیل ـــوع توصیف ـــر از ن ـــق حاض تحقی
پیمایشـــی انجـــام شـــده اســـت. جامعـــه آمـــاری ایـــن مطالعـــه 
خراســـان  اســـتان  گردشـــگری  حـــوزه  کارشناســـان  شـــامل؛ 
ـــگری  ـــای گردش ـــه از جاذبه ه ـــگرانی ک )، و گردش ـــر ـــی )35 نف جنوب
کرده انـــد،  بازدیـــد  جنوبـــی  خراســـان  اســـتان  در  ســـالمت 
می باشـــد. طبـــق آمارهـــای اعـــالم شـــده اداره میـــراث فرهنگـــی، 
ســـازمان گردشـــگری و علـــوم پزشـــکی اســـتان خراســـان جنوبـــی، 
تعـــداد گردشـــگرانی کـــه در شـــش ماهـــه دوم ســـال 1396بـــه 
ایـــن اســـتان ســـفر کرده انـــد، 4700 نفـــر می باشـــند. بـــا اســـتفاده 
ـــران  ـــول کوک ـــای فرم ـــر مبن ـــترس و ب ـــری در دس از روش نمونه گی
ــنامه ها  ــد. لـــذا پرسشـ ــر تعییـــن شـ ــر 354 نفـ ــه برابـ حجـــم نمونـ
بـــه صـــورت اتفاقـــی بیـــن گردشـــگران مراجعـــه کننـــده و مســـافر 

بـــه مقصـــد جاذبه هـــای گردشـــگری ســـالمت اســـتان خراســـان 
جنوبـــی توزیـــع شـــد.

آمارتوصیفی پرسشنامه گردشگران  
ــد 235  ــرار گرفته انـ ــورد پرسشـــگری قـ ــه مـ ــری کـ از بیـــن 354 نفـ
نفـــر معـــادل66/4 درصـــد را مـــردان و 119 نفـــر معـــادل 33/6 
درصـــد را زنـــان تشـــکیل داده انـــد. ترکیـــب ســـنی پاســـخگویان 
درصـــد   16/1 اســـت.  شـــده  طبقه بنـــدی  ســـنی  گـــروه   4 در 
در  درصـــد   33 ســـال،   30-20 ســـنی  گـــروه  در  پاســـخگویان 
-40 ســـنی  گـــروه  در  درصـــد   40/9 ســـال،   40-30 ســـنی  گـــروه 
بـــه  ســـال   50 ســـنی  گـــروه  در  گـــروه  در  درصـــد   10 ســـال،   50
باالتـــر قـــرار دارنـــد. از میـــان ایـــن افـــراد 275 نفـــر معـــادل 77/7 
درصـــد متاهـــل  و 79 نفـــر  معـــادل 22/3 درصـــد را افـــراد مجـــرد  
تشـــکیل داده انـــد. وضعیـــت شـــغلی افـــراد مـــورد مطالعـــه را در 
پنـــج گـــروه تقســـیم بندی گردیـــد. 13 درصـــد دانشـــجو ، 20/3 
درصدکارمنـــد، 16/4 درصـــد بازنشســـته و 40/7 درصـــد دارای 
شـــغل آزاد هســـتند. پاســـخگویان بـــر حســـب ســـواد در پنـــج 
گـــروه طبقه بنـــدی شـــده اند. بیشـــترین فراوانـــی بـــه در گـــروه 
کارشناســـی بـــا 29 درصـــد و کمتـــر از دیپلـــم  بـــا 27/4 درصـــد 
کاردانـــی   گـــروه  در  ترتیـــب  بـــه  فراوانـــی  کمتریـــن  و  می باشـــد 
بـــا9/4 درصـــد و دیپلـــم بـــا16/4 درصـــد می باشـــد. 46 درصـــد 
در  درصـــد   44/6 جنوبـــی،  خراســـان  اســـتان  در  گردشـــگران 
ــاط  ــایر نقـ ــد در سـ ــان و 9/4 درصـ ــوار خراسـ ــم جـ ــتان های هـ اسـ
ــد  ــان می دهـ ــل نشـ ــای حاصـ ــد. یافته هـ ــی می کننـ ــور زندگـ کشـ
گردشـــگری  مناطـــق  از  بازیـــد  بـــه  اقـــدام  کـــه  کســـانی  بیشـــتر 
ســـالمت خراســـان می کننـــد بـــه صـــورت انفـــرادی یـــا گروه هـــای 
دوســـتانه می باشـــد و کمتـــر بـــه صـــورت خانوادگـــی بـــه ایـــن 
تحلیـــل  از  حاصـــل  یافته هـــای  می کننـــد.  مراجعـــه  مناطـــق 
گردشـــگران  اکثـــر  کـــه  می دهـــد  نشـــان  نیـــز  پرسشـــنامه ها 
کمتـــر از یـــک روز در ایـــن مناطـــق اقامـــت می کننـــد. البتـــه بایـــد 
خاطرنشـــان کـــرد نبـــود خدمـــات مناســـب بـــرای اســـکان یکـــی 
گردشـــگران  اقامـــت  کـــم  زمـــان  مـــدت  دالیـــل  مهم تریـــن  از 
 50/9 طرفـــی  از  باشـــد.  مـــی  ســـالمت  گردشـــگری  مناطـــق  در 
در  ســـالمت  گردشـــگری  هزینه هـــا  از  گردشـــگران  درصـــد 
ــد از  ــا 4/2 درصـ ــد و تنهـ ــل دارنـ ــت کامـ ــگری رضایـ ــل گردشـ محـ
ــا رضایـــت ندارنـــد و کامـــال  ــه هـ ــزان هزینـ گردشـــگران از ایـــن میـ
ناراضـــی هســـتند. از بیـــن افـــرادی کـــه مـــورد پرسشـــگری قـــرار 
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گام اول-تهیه ماتریس داده های خام )طبق جدول شماره 3(

جدول )3): ماتریس داده های خام

جاذبه گردشگری 
سالمت

سختی و هزینه های 
مسیر دسترسی

ارزش تجربه شده و 
شهرت درمانی 

کیفیت 
زیرساخت های 

رفاهی تردد و 
اسکان

سایر جذابیت ها و 
جاذبه های طبیعی 

مجاور آن)آب وهوا، 
چشم انداز مسیر 

دسترسی و محیط 
پیرامون)

ارزش و 
شهرت 
علمی و 

ویژگی های 
درمانی 

جاذبه ها 
طبق 

تحقیقات 
علمی و 
رسمی 

هزینه استفاده و یا 
خرید برای مسافران 

سالمت

آب سبز و سفید در 
آبگرم دیگ رستم

11.318.911.211.917.85.9

چشمه آب ترش 
سربیشه

10.517.913.617.618.37.7

9.617.812.813.616.76.9آبگرم گزیک درمیان

چشمه  آبگرم مرتضی 
علی طبس و فردوس 

8.716.913.513.917.511.8

9.617.411.68.316.912.3آب گرم لوت -خوسف

گیاهان دارویی مانند 
آویشن، مستار و گل 

بومادران

12.415.29.414.917.8.16.7

عناب، زرشک و زعفران 
ارگانیک، و داروهای 

تولید شده از آن مانند 
عسل، دارو و ...

6.516.813.316.316.24.8

گیاهان طبیعی و 
وحشی مانند مخلصه، 

وشاء، کاکتی، درمنه 
ترکی، سماق، شاه تره 

و بنه

13.917.78.417.717.413.3

گیاهان مزرعه ای مانند 
، آلوئه  نعناع، خاکشیر

ورا، کلپوره، به لیمو، 
مریم گلی و نعناع 

فلفلی

5.815.815.616.815.88.1

88.3154.4109.4131154.487.5مجموع
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گام دوم- نرمالیزه کردن  داده ها )طبق جدول شماره ۴(

جدول )4): مقادیر نرمالیزه شده داده ها

جاذبه گردشگری 
سالمت

سختی و 
هزینه های مسیر 

دسترسی

ارزش تجربه شده و 
شهرت درمانی 

کیفیت 
زیرساخت های رفاهی 

تردد و اسکان

سایر جذابیت ها و 
جاذبه های طبیعی 

مجاور آن )آب وهوا، 
چشم انداز مسیر 

دسترسی و محیط 
پیرامون)

ارزش و شهرت علمی 
و ویژگی های درمانی 

جاذبه ها طبق تحقیقات 
علمی و رسمی 

هزینه استفاده و یا 
خرید برای مسافران 

سالمت

آب سبز و سفید در 
آبگرم دیگ رستم

0.130.120.100.090.120.07

چشمه آب ترش 
سربیشه

0.120.120.120.130.120.09

0.110.120.120.100.110.08آبگرم گزیک درمیان

چشمه  آبگرم مرتضی 
علی طبس و فردوس

0.100.110.120.110.110.13

0.110.110.110.060.110.14آب گرم لوت -خوسف

گیاهان دارویی مانند 
آویشن، مستار و گل 

بومادران

0.140.100.090.110.120.19

عناب، زرشک و زعفران 
ارگانیک، و داروهای 

تولید شده از آن مانند 
عسل، دارو و ...

0.070.110.120.120.100.05

گیاهان طبیعی و وحشی 
مانند مخلصه، وشاء، 

کاکتی، درمنه ترکی، 
سماق، شاه تره و بنه

0.160.110.080.140.110.15

گیاهان مزرعه ای مانند 
، آلوئه  نعناع، خاکشیر

ورا، کلپوره، به لیمو، مریم 
گلی و نعناع فلفلی

0.070.100.140.130.100.09

گام سوم- محاسبه ماتریس نرمالیزه شده وزنی گزینه ها )طبق جدول شماره 5 و 6(

جدول )5): وزن دهی معیارها به روش تخصیص نقطه ای

سختی و نام معیار
هزینه های 

مسیر 
دسترسی

ارزش 
تجربه 

شده و 
شهرت 
درمانی 

کیفیت 
زیرساخت های 

رفاهی تردد و 
اسکان

سایر جذابیت ها و جاذبه های 
طبیعی مجاور آن )آب و هوا، 

چشم انداز مسیر دسترسی و محیط 
پیرامون)

ارزش و شهرت علمی 
و ویژگی های درمانی 

جاذبه ها طبق تحقیقات 
علمی و رسمی 

هزینه استفاده 
و یا خرید برای 

مسافران سالمت

مقدار 
استاندارد وزن

0.160.200.180.140.210.11
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جدول )6): ماتریس نرمالیزه شده وزنی گزینه ها

جاذبه 
گردشگری 

سالمت

سختی و هزینه های 
مسیر دسترسی

ارزش تجربه 
شده و شهرت 

درمانی 

کیفیت زیرساخت 
های رفاهی تردد و 

اسکان

سایر جذابیت ها و جاذبه های 
طبیعی مجاور آن )آب وهوا، چشم 

انداز مسیر دسترسی و محیط 
پیرامون)

ارزش و شهرت 
علمی و ویژگی های 

درمانی جاذبه ها طبق 
تحقیقات علمی و 

رسمی 

هزینه استفاده و یا 
خرید برای مسافران 

سالمت

آب سبز و 
سفید در آبگرم 

دیگ رستم

0.020.020.020.010.020.01

چشمه آب 
ترش سربیشه

0.020.020.020.020.020.01

آبگرم گزیک 
درمیان

0.020.020.020.010.020.01

چشمه  آبگرم 
مرتضی علی 

طبس

0.020.020.020.010.020.01

آب گرم لوت 
-خوسف

0.020.020.020.010.020.02

گیاهان دارویی 
مانند آویشن، 

مستار و گل 
بومادران

0.020.020.020.020.020.02

عناب، زرشک و 
زعفران ارگانیک، 

و داروهای 
تولید شده از 

آن مانند عسل، 
دارو و ...

0.010.020.020.020.020.01

گیاهان طبیعی 
و وحشی مانند 
مخلصه، وشاء، 

کاکتی، درمنه 
ترکی، سماق، 
شاه تره و بنه

0.030.020.010.020.020.02

گیاهان مزرعه 
ای مانند نعناع، 
، آلوئه  خاکشیر
ورا، کلپوره، به 

لیمو، مریم گلی 
و نعناع فلفلی

0.010.020.030.020.020.01

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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گام سوم- محاسبه دو مدل مورا و مولتی مورا

مرحله الف- محاسبه درجه مطلوبیت و قابلیت هر یک از گزینه ها به کمک مدل مورا )طبق جدول شماره 7(

MOORA جدول )7): محاسبات مدل

رتبه بندیyمجموع منفیمجموع مثبتجاذبه گردشگری سالمت

0.080.030.0524آب سبز و سفید در آبگرم دیگ رستم

0.090.030.0612چشمه آب ترش سربیشه

0.080.030.0553آبگرم گزیک درمیان

0.080.030.0524چشمه  آبگرم مرتضی علی طبس

0.070.030.0415آب گرم لوت -خوسف

0.080.040.0327گیاهان دارویی مانند آویشن، مستار و گل بومادران

عناب، زرشک و زعفران ارگانیک، و داروهای تولید شده از آن مانند عسل، دارو 
و ...

0.080.020.0651

گیاهان طبیعی و وحشی مانند مخلصه، وشاء، کاکتی، درمنه ترکی، سماق، شاه 
تره و بنه

0.080.040.0376

، آلوئه ورا، کلپوره، به لیمو، مریم گلی و  گیاهان مزرعه ای مانند نعناع، خاکشیر
نعناع فلفلی

0.090.020.0651

مرحله ب- محاسبه درجه مطلوبیت و قابلیت هر یک از گزینه ها به کمک مدل مولتی مورا )طبق جدول شماره 8(
Multi-MOORA جدول )8): محاسبات مدل

رتبه بندیuمضرب منفیمضرب مثبتجاذبه گردشگری سالمت

0.000000140.00020.000911آب سبز و سفید در آبگرم دیگ رستم

0.000000240.00020.001324چشمه آب ترش سربیشه

0.000000160.00020.001065آبگرم گزیک درمیان

0.000000170.00020.000746چشمه  آبگرم مرتضی علی طبس

0.000000090.00030.000338آب گرم لوت -خوسف

0.000000120.00050.000259گیاهان دارویی مانند آویشن، مستار و گل بومادران

عناب، زرشک و زعفران ارگانیک، و داروهای تولید شده از آن مانند عسل، دارو 
و ...

0.000000180.00010.002572

گیاهان طبیعی و وحشی مانند مخلصه، وشاء، کاکتی، درمنه ترکی، سماق، شاه 
تره و بنه

0.000000140.00040.000347

، آلوئه ورا، کلپوره، به لیمو، مریم گلی و  گیاهان مزرعه ای مانند نعناع، خاکشیر
نعناع فلفلی

0.000000200.00010.001893
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گرفته انـــد 214 نفـــر هـــدف اصلـــی از ســـفر بـــه مناطـــق گردشـــگری 
ــر   ــان و 140 نفـ ــا هـــدف گردشـــگری ســـالمت و درمـ ســـالمت را بـ
بـــا ســـایر و اهـــداف و بازدیـــد از منطقـــه عنـــوان کردنـــد. بهتریـــن 

ـــنتی  ـــب س ـــای ط ـــا و فرصت ه ـــالع از جاذبه ه ـــنایی و اط روش آش
و گیاهـــان دارویـــی، اســـتفاده از تجربـــه ســـایر گردشـــگران بـــا 
ـــد  ـــی خواه ـــان جنوب ـــتان خراس ـــالمت اس ـــگری س ـــق گردش مناط

جدول )9): عوامل محرک توسعه گردشگری سالمت با تاکید بر طب سنتی و گیاهان داروئی )مطلوبیت ها)

مقدار محاسبه گویه
شده

اختالف با حد 
مبنا

سطح 
معنی داری

شلوغ نبودن فضای جغرافیایی استان بخاطر ازدیاد جمعیت انسانی و سکونت گاه های بزرگ و متصل به 
هم، و مصنوع نبودن چهره استان )بکر بودن و آرام بودن منطقه)

4 .5858 .10.000

4.31.30.001ارتباط جاذبه های گردشگری سالمت به یکدیگر یا قرارگیری آنها با فاصله مناسب از یکدیگر

0.19-2.680.32رضایت بازدیدکنندگان از اثربخشی و نتیجه دهی جاذبه ها در درمان و سالمت

0.12-2.880.12شهرت و آوازه جاذبه ها در سطح استانی و ملی و جایگاه باالی ان در تبلیغات دهان به دهان

0.000-2.750.25آب و هوای مناسب استان )حداقل در بیشتر فصول سال)

تنوع داروهای گیاهی و تنوع جاذبه ها و فرصت های گردشگری درمانی استان )از انواع مختلف و در 
شهرهای مختلف)

4.671.670.000

0.000-1.611.39در دسترس بودن جاذبه های گردشگری معدنی و امکان دسترسی مناسب به آنها 

3.480.480.05در دسترس بودن داروهای گیاهی استان در بازارهای استان و بیرون استان

آبدهی مداوم و فعال بودن جاذبه ها در همه ایام سال )امکان دسترسی به جاذبه ها بخاطر نبود خطراتی 
چون طوفان، برف، سیالب، و ...)

1.7681.23-0.000

3.950.950.001فرهنگ مناسب شهروندان در راهنمایی و همراهی مسافران و گردشگران سالمت

0.740.000-2.35امکانات مناسب در طول مسیرها و در مقصد برای رفاه حال مسافران و گردشگران سالمت

وجود جاذبه هایی غیر از جاذبه های گردشگری سالمت )جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی که 
مسافران و گردشگران را به استان بکشاند) 

2.23-0.770.04

احساس امنیت و آرامش مسافران و گردشگران سالمت )جانی، مالی، رفاهی و ..) در منطقه و محدوده 
پیرامون جاذبه ها 

2.35-0.740.000

0.150.33-2.85چشم انداز مناسب طبیعی استان و نمای زیبای کوه و جنگل و بیابان و ...

1.220.000-1.78جاذبه های عشایری و غذاهای سالم محلی و بومی، بازی ها و سرگرمی های محلی

0.790.041-2.31جاذبه های هنری، شعر محلی و آداب و رسوم جالب و آموزنده ملی

دسترسی مسافران و گردشگران سالمت به باغات و مصوالت کشاورزی و امکان ارتباط مردم با کشاورزان 
در قالب خرید محصول در مزرعه برای مصرف و بازدید از مزارع و فعالیت های مردم

3.360.360.123

3.851.850.000جایگاه مناسب جاذبه های گردشگری درمانی استان در برنامه ریزی های سیاسی 

4.11.10.000جایگاه مناسب جاذبه های گردشگری درمانی استان در تحقیقات علمی
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، 111 نفـــر معـــادل  بـــود. 125 نفـــر معـــادل 35/3 درصـــد دو بـــار
، 101 نفـــر معـــادل 28/5 درصـــد  31/4 درصـــد بـــرای ســـومین بـــار
بـــرای اولیـــن بـــار و 4/8 درصـــد بـــرای چندمیـــن بـــار از جاذبـــه 

گردشـــگری منطقـــه مـــورد مطالعـــه بازدیـــد کرده انـــد. 

آمارتوصیفی پرسشنامه کارشناسان  
در ایـــن قســـمت ویژگی هـــای کارشناســـان مـــورد مطالعـــه )35 
از  ) و متغیرهـــای زمینـــه ای مـــورد بررســـی قـــرار می گیـــرد.  نفـــر
بیـــن 35 نفـــری کـــه مـــورد پرسشـــگری قـــرار گرفته انـــد، 33 نفـــر 
ــر  معـــادل 5/7 درصـــد را  معـــادل 94/3 درصـــد را مـــردان و 2 نفـ
زنـــان تشـــکیل داده انـــد. ترکیـــب ســـنی پاســـخگویان در 4 گـــروه 
ســـنی، شـــامل؛ 8/6 درصـــد پاســـخگویان در گـــروه ســـنی20-
30 ســـال، 51/48 درصـــد در گـــروه ســـنی 30-40 ســـال، 340/3 
درصـــد در گـــروه ســـنی 40-50 ســـال، 5/7 درصـــد در گـــروه در 

ـــی  ـــت تحصیل ـــد. وضعی ـــرار دارن ـــر ق ـــه باالت ـــال ب ـــنی 50 س ـــروه س گ
ــد پاســـخگویان  ــه 77/2 درصـ ــد کـ ــان می دهـ پاســـخگویان نشـ
دارای مـــدرک کارشناســـی و 17/1 درصـــد کارشناســـی ارشـــد و 
کارشناســـان  کـــه  می دهـــد  نشـــان  نتایـــج  می باشـــند.  باالتـــر 
و  جاذبه هـــا  از  اطالع رســـانی  و  آشـــنایی  روش  بهتریـــن 
خراســـان  داروئـــی  گیاهـــان  و  ســـنتی  طـــب  فرصت هـــای 
جنوبـــی را تورهـــای گردشـــگری و جهانگـــردی می داننـــد. چـــرا 
کـــه تشـــکیل ایـــن تورهـــا می توانـــد مهم تریـــن زمینـــه معرفـــی 
از  نفـــر   23 دیگـــر  ســـوی  از  باشـــد.  گردشـــگران  بـــه  جاذبه هـــا 
 5  ، بیشـــتر  و  بـــار  چهـــار  درصـــد   65/8 معـــادل  کارشناســـان  
ــر معـــادل  ــار و 7 نفـ ــر معـــادل 14/3 درصـــد بـــرای ســـومین بـ نفـ
20 درصـــد دو بـــار از جاذبه هـــای گردشـــگری بازدیـــد کرده انـــد. 
نتایـــج نشـــان از شـــناخت کافـــی کارشناســـان از پتانســـیل های 

گردشـــگری منطقـــه مـــورد مطالعـــه دارد.

جدول شماره 10- عوامل درونی و بیرونی محدودکننده توسعه گردشگری سالمت با تاکید بر طب سنتی و گیاهان داروئی در خراسان جنوبی )عدم مطلوبیت ها)

متوسطزیادبسیار زیادگویه

4.781.780.000زیرساخت های فیزیکی ناکافی و توسعه نیافته برای اسکان و پذیرایی گردشگران

3.990.990.04کیفیت پایین خدمات حمل و نقل جاده ای و نبود حمل و نقل ریلی در منطقه

3.730.730.03عدم وجود تسهیالت و تجهیزات مناسب توریستی مانند تسهیالت بهداشتی و اقامتی

3.050.050.40عدم توجه کافی به گسترش تاسیسات تفریحی و ورزشی در کنار جاذبه های درمانی استان

4.301.300.000کمبود تبلیغات در زمینه گردشگری درمانی استان

4.021.020.000عدم توجه کافی به توریسم به عنوان محرک توسعه پایدار منطقه ای و روستایی

3.430.430.00سرمایه گذاری محدود بومی و غیر بومی در جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری درمانی منطقه

4.151.150.000عدم مدیریت صحیح گردشگری در منطقه

3.180.180.01کمبود تحقیقات و صنایع مرتبط با تولید و فراوری داروهای گیاهی استان

گاه محلی در صنعت توریسم درمانی استان 3.780.780.02کمبود نیروی انسانی ماهر و آ

3.960.960.007عدم شناخت و برنامه ریزی مناسب توریستی مدیران محلی مانند بخشداران و دهیاران

3.730.730.03عدم انگیزه بانکها و موسسات اعتباری براس سرمایه گذاری در زمینه گردشگری درمانی

3.780.780.02آب و هوای گرم و خشک یا گرم و مرطوب در اواخر فصل بهار و در فصل تابستان

3.980.980.05عدم وجود، کمبود امنیت ذهنی در گردشگران نسبت به استان و شهرستان های مرزی آن با افغانستان

وجود امکانات، خدمات و زیرساخت های گردشگری مناسب تر در استان های مجاور نسبت به عنوان 
رقبای گردشگری استان 

3.730.730.03
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آمارتحلیلی آزمون فرضیه اول
در راســـتای آزمـــون فرضیـــه اول »اســـتان خراســـان جنوبـــی از 
پتانســـیل های الزم بـــرای توســـعه طـــب ســـنتی و گیاهـــان 
از  اســـت«  برخـــوردار  ســـالمت  گردشـــگری  در  دارویـــی 
آزمـــون تـــی تـــک نمونـــه ای اســـتفاده شـــد. تحلیـــل آمـــاری ایـــن 

ــت. ــده اسـ ــان داده شـ ــماره )1) نشـ ــدول شـ ــه در جـ فرضیـ

آمارتحلیلی آزمون فرضیه دوم
در راســـتای آزمـــون فرضیـــه دوم »اســـتان خراســـان جنوبـــی در 
اســـتراتژی تدافعـــی جهـــت توســـعه گردشـــگری ســـالمت بـــا 
تاکیـــد بـــر طـــب ســـنتی و گیاهـــان داروئـــی قـــرار دارد« از مدل هـــای 
تحلیـــل  شـــد.  اســـتفاده   Multi-MOORA و   MOORA ریاضـــی 
آمـــاری ایـــن aفرضیـــه در جـــدول شـــماره )2) نشـــان داده شـــده 

اســـت.

آمارتحلیلی برای آزمون فرضیه سوم
عوامـــل   « ســـوم  فرضیـــه  آزمـــون  تحلیلـــی  آمـــار  راســـتای  در 
توســـعه  عـــدم  در   عامـــل  مهم تریـــن  مدیریتـــی  و  زیرســـاختی 
گیاهـــان  و  ســـنتی  طـــب  بـــر  تاکیـــد  بـــا  ســـالمت  گردشـــگری 
 ،(9( شـــماره  جـــدول  می باشـــد«  مـــورد  منطقـــه  در  داروئـــی 
ــورد  ــگری را مـ ــعه گردشـ ــرک توسـ ــی محـ ــی و درونـ ــل بیرونـ عوامـ
بررســـی قـــرار داده اســـت. در جـــدول شـــماره )10) نیـــز عوامـــل 
محدودکننـــده توســـعه گردشـــگری نشـــان داده شـــده اســـت.

4- نتیجه گیری 
نشـــان  ســـالمت،  گردشـــگری  وضعیـــت  در  تحقیـــق  نتایـــج 
جملـــه  از  زیـــادی  قـــوت  نقـــاط  دارای  ایـــران  کشـــور  می دهـــد؛ 
پزشـــکان توانمنـــد، تکنولـــوژی بـــه روز و مناطـــق درمانـــی طبیعـــی 
بـــرای جـــذب گردشـــگران ســـالمت اســـت، امـــا بـــا نقـــاط ضعـــف 
ســـازمان های  نامناســـب  هماهنگـــی   : نظیـــر چالش هایـــی  و 
گردشـــگری پزشـــکی و برنامه ریـــزی نامناســـب نیـــز  مســـئول 
چـــه  هـــر  ســـرمایه گذاری  بـــا  می توانـــد  ایـــران  اســـت.  همـــراه 
بـــه  عنـــوان  آنهـــا  معرفـــی  و  خـــود  قـــوت  نقـــاط  روی  بیشـــتر 
ارایـــه خدمـــات، نقـــش  بـــه فـــرد، در  توانمندی هـــای منحصـــر 
نقـــاط  زمینـــه  در  نمایـــد.  تـــر  پررنـــگ  بـــازار  ایـــن  در  را  خویـــش 
قابـــل اصـــالح نیـــز می تـــوان بـــر حســـب مـــورد از طریـــق تدویـــن 
ـــه  ـــا، نتیج ـــی از فرآینده ـــالح برخ ـــی و اص ـــع، بازاریاب ـــای جام برنامه ه

مـــورد نظـــر را حاصـــل نمایـــد.
در    (1393( همـــکاران  و  ویســـی  نتایـــج  کـــه  طـــور  همـــان 
تحقیقـــی تحـــت عنـــوان مکان یابـــی بهینـــه توســـعه مجتمـــع 
هـــای آب درمانـــی در شـــهر ســـرعین نشـــان داد؛ مکان یابـــی 
ــد  ــگری می توانـ ــع گردشـ ــده مجتمـ ــی شـ ــی کارشناسـ و جانمایـ
توریســـتی  مهـــم  قطب هـــای  از  یکـــی  بـــه  را  ســـرعین  شـــهر 
تبدیـــل نمـــوده و رضایـــت خاطـــر گردشـــگران را جلـــب نمایـــد؛ 
از  بهره گیـــری  بـــا  توانـــد  مـــی  نیـــز  جنوبـــی  خراســـان  اســـتان 
گـــرم و برنامه ریـــزی در ایـــن زمینـــه  آب  چشـــمه های طبیعـــی 
بـــه یکـــی از قطب هـــای مهـــم گردشـــگری ســـالمت در ایـــران 
گردشـــگری  می کنـــد  تاکیـــد   (1392( پوریـــان  شـــود.  تبدیـــل 
ســـالمت و فنـــاوری گیاهـــان دارویـــی در صورتـــی کـــه بصـــورت 
و  گردشـــگران  جـــذب  ســـبب  باشـــد،  شـــده  برنامه ریـــزی 
ســـالمتی  مـــردم،  گاهـــی  آ و  دانـــش  ســـطح  ارتقـــاء  آن  پـــی  در 
ــده و  ــنتی شـ ــان دارویـــی و طـــب سـ ــازار گیاهـ ــه، رونـــق بـ جامعـ
، موجبـــات رشـــد اقتصـــادی و صـــادرات  از ســـویی دیگـــر نیـــز
را فراهـــم خواهـــد ســـاخت.  کشـــور  از  بـــه داخـــل و خـــارج  آن 
ایـــن امـــر در مـــورد منطقـــه مـــورد مطالعـــه نیـــز صـــدق می کنـــد. 
فراشـــیان )1392) در تحقیقـــی بـــا عنـــوان گیاهـــان دارویـــی و 
گردشـــگری )بـــا تاکیـــد بـــر اســـتان چهـــار محـــال و بختیـــاری) 
پوشـــش  و  گیاهـــان  از  حراســـت  و  حفـــظ  الزمـــه  داد  نشـــان 
عوامـــل  بررســـی  و  گیاهـــان  شناســـایی  و  جمـــع آوری  گیاهـــی 
مخلتـــف موثـــر در انقـــراض آنهاســـت. چـــرای بیـــش از حـــد و 
پیـــش از موعـــد و برداشـــت بی رویـــه گیاهـــان مهـــم دارویـــی 
، شـــخم  زدن هـــا و تبدیـــل اراضـــی مرتعـــی  در چنـــد ســـاله اخیـــر
از مهم تریـــن عوامـــل تهدیـــد ایـــن گونه هـــا شـــده اســـت. ایـــن 
مهـــم نیـــز در اســـتان خراســـان بـــرای حفـــظ گیاهـــان داروئـــی 
بســـیار ضـــروری بـــه نظـــر می رســـد کـــه مســـتلزم توجـــه بیشـــتر 
مســـئولین اســـتان در ایـــن زمینـــه اســـت. همچنیـــن نتایـــج 
تحقیقـــات در زمینـــه گردشـــگری ســـالمت در ســـایر کشـــورها 
جاذبه هـــای  از  کشـــورها  ایـــن  از  بســـیاری  می دهـــد،  نشـــان 
بـــرای  مناســـب  فرصتـــی  عنـــوان  بـــه  ســـالمت  گردشـــگری 
توســـعه اقتصـــادی خـــود اســـتفاده می کننـــد. کشـــور مالـــزی 
در برنامـــه ی هشـــتم توســـعه ای توجـــه ویـــژه بـــه گردشـــگری 
بـــا  نیـــز  ســـنگاپور  کشـــور  دیگـــر  ســـویی  از  و  دارد  ســـالمت 
برخـــورداری از زیرســـاخت های مناســـب فیزیکـــی و تکنولـــوژی 
از  یکـــی  ســـالمت،  متخصصیـــن  از  بهره منـــدی  و  ســـالمت 
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ـــالمت  ـــات س ـــادرات خدم ـــه ی ص ـــش رو در زمین ـــورهای پی کش
ــل  ــی از عوامـ ــال یکـ ــن حـ ــی رود. در همیـ ــمار مـ ــه شـ ــیا بـ در آسـ
موثـــر بـــر توســـعه ی گردشـــگری ســـالمت در اســـتان خراســـان 
ـــه  ـــا ارائ ـــل ب ـــن عام ـــت. ای ـــانی اس ـــل انس ـــه عام ـــوط ب ـــی  مرب جنوب
ــاری  ــا یـ ــان  بـ ــت و درمـ ــه بهداشـ ــت در زمینـ ــا کیفیـ ــات بـ خدمـ
افـــراد توانمنـــد در طـــب ســـنتی می توانـــد موجبـــات تســـریع 
توســـعه گردشـــگری در اســـتان شـــود. ایـــن در حالـــی اســـت 
کـــه وجـــود تورگردانـــان مجـــرب نیـــز بســـتر توســـعه و رشـــد 
گردشـــگری را فراهـــم می ســـازد. بـــا بررســـی ادبیـــات مرتبـــط، 
گردشـــگری  زمینـــه  در  تایلنـــد  کشـــور  می شـــود؛  مشـــاهده 
ــورها  ــایر کشـ ــه سـ ــبت بـ ــای را نسـ ــن هزینه هـ ــالمت کمتریـ سـ
دارد و ایـــن امـــر موجـــب مســـافرت گردشـــگران کشـــورهای 
خراســـان  اســـتان  اســـت.  شـــده  کشـــور  ایـــن  بـــه  اروپایـــی 
جنوبـــی نیـــز بـــا تنـــوع جاذبه هـــای طبیعـــی )پـــارک، جنـــگل، کـــوه، 
رودخانـــه و....) و ســـاماندهی و بهبـــود چشـــمه های آب گـــرم 
ــرایط  ــز شـ ــده و نیـ ــهیل کننـ ــای تسـ ــوی نهادهـ ــی از سـ و معدنـ
می توانـــد  مناســـب  جـــوی)  شـــرایط  و  هـــوا  و  )آب  اقلیمـــی 
گردشـــگری  توســـعه  در  درمانـــی   هزینه هـــای  کـــردن  کـــم  بـــا 
راهکارهایـــی  ادامـــه  در  باشـــد.  تاثیرگـــذار  کشـــور   ســـالمت 
جهـــت تقویـــت توریســـم ســـالمت در نقـــاط مختلـــف اســـتان 
خراســـان جنوبـــی و اســـتمرار آن بـــه شـــرح زیـــر ارایـــه می شـــود:

مکان ســـنجی     زیرســـاخت ها:  در  ســـرمایه گذاری  عامـــل 
درنظـــر  بـــا  اقامت گاه هـــا  هتل هـــا،  ســـاخت  بـــرای  مناســـب 
گردشـــگری  جاذبه هـــای  بـــه  اقامـــت  محـــل  فاصلـــه  گرفتـــن 
ســـالمت در اســـتان خراســـان جنوبـــی، احـــداث مجتمع هـــای 
گردشـــگران  اســـکان  بـــرای  الزم  کمپینگ هـــای  و  اقامتـــی 
ســـالمت در کنـــار طبیعـــت در راســـتای گردشـــگری گیاهـــان 

روســـتاها. در  دارویـــی 
عامـــل انســـانی: بـــه منظـــور تقویـــت طـــب ســـنتی، بانـــک    

و  اســـتان  ســـنتی  طـــب  تاریخچـــه  بـــر  مشـــتمل  اطالعاتـــی 
معرفـــی طـــب اســـالمی ومعرفـــی گیاهـــان دارویـــی منطقـــه در 
شهرســـتان های اســـتان ایجـــاد شـــود. تربیـــت نیـــروی انســـانی 
مجـــرب بـــرای تورگردانـــی و راهنمایـــی گردشـــگران رشـــته های 
دانشـــگاهی صنعـــت گردشـــگری در دانشـــگاه های اســـتان.

ـــگری     ـــت گردش ـــده مدیری ـــهیل کنن ـــای تس ـــل نهاده عام
امنیـــت  برقـــراری  جهـــت  ویـــژه  کارگـــروه  ایجـــاد  ســـالمت: 
اجتماعـــی گردشـــگران ســـالمت اســـتان بـــا عضویـــت نهادهایـــی 
ماننـــد؛ نیـــروی انتظامـــی، فرمانـــداری، شـــهرداری، راهنمایـــی و 
ــراث  ــتان، میـ ــکی اسـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــده دانشـ ــی، نماینـ رانندگـ

فرهنگـــی و گردشـــگری وصنایـــع دســـتی اســـتان.
و     ماهـــر  پزشـــکان  تربیـــت  درمانـــی:  خدمـــات  عامـــل 

ـــای  ـــع نیازه ـــرای رف ـــکی ب ـــف پزش ـــته های مختل ـــص در رش متخص
ســـالمت. گردشـــگران 

عامـــل طبیعـــی: ایجـــاد مراکـــزی ماننـــد؛ ماســـاژدرمانی، ســـونا،    
رایحـــه درمانـــی و ... در کنـــار چشـــم های آب معدنـــی.

و     محلـــی  غذاهـــای  اقـــالم  شناســـایی  فرهنگـــی:  میـــراث 
طبیعـــی در هـــر منطقـــه از اســـتان بـــه وســـیله اداره گردشـــگری، 
میـــراث فرهنگـــی وصنایـــع دســـتی و تشـــویق بـــه تولیـــد و عرضـــه 
در رســـتوران های منطقـــه بـــرای اســـتفاده گردشـــگران. برگـــزاری 
بازارچه هـــای  اقامت گاه هـــا،  جشـــنواره ها،  نمایشـــگاه ها، 

ــر ــورد نظـ ــوالت مـ ــه محصـ عرضـ
وب ســـایت های     ایجـــاد  اطالعاتـــی:  فناوری هـــای  عامـــل 

مرتبـــط بـــا معرفـــی مراکـــز گردشـــگری اســـتان و بـــه روزرســـانی 
آن. مســـتمر 
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