
  :GAHR.2022.377338.177doi/910.22034                                                         645-3851:شاپا الکترونیکی

 
 184-204صص ،3، شماره5، دوره1401 زمستانجغرافیا و روابط انسانی، 

بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم )مطالعه موردی: شهرستان 

 1شهر(مشکین

 ، 3زهرا شهبازی شرفه ،2فریبا اسفندیاری  ، 1تکلههروز نظافت ب

 ،)گرایش ژئومورفولوژی(ی عیطب یایجغراف ،گروهیدانشکده علوم اجتماع ،یلیدانشگاه محقق اردب یدکتر یدانشجو -1

  Behrouznezafat75@gmail.com) رانیا ل،یاردب

  اردبیل، ایران، گروه جغرافیای طبیعی،دانشکده علوم اجتماعی استاد دانشگاه محقق اردبیلی، -2

)گرایش  یعیطب یایجغراف ،گروهیدانشکده علوم اجتماع ،یلیدانشگاه محقق اردب ارشد یکارشناس یدانشجو -3

 رانیا ل،یاردب ، ژئومورفولوژی(

 

 09/10/1401تاریخ پذیرش:                                                                                      27/09/1401اریخ دریافت:ت

 چکیده

و مقوله  ییزااشتغال ،ییهر کشور در کنار توجه به درآمدزا یو فرهنگ یاز ابعاد توسعه اجتماع یبه عنوان بخش سمیگسترش و توسعه صنعت تور

. به عبارتی شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای است که برای ارتقا بخشیدن برخوردار است یتوجه انیشا تیاقتصاد و فرهنگ از اهم

ست. ا شهرنیشهرستان مشک سمیمخاطرات بر توسعه تور یرگذاریتاث یابیو ارز یبررسگیرد. هدف از این پژوهش ها مورد استفاده قرار میسیستم

های داخلی وارد شده به شهرستان تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیل و به کمک دو جامعه آماری مرتبط با گردشگری یعنی توریست

شهر و مسئولین فعال در صنعت گردشگری منطقه به بررسی مخاطرات تاثیرگذار در توسعه توریسم پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که مشکین

ترین امتیاز را جهت تهدید توسعه توریسم به خود اختصاص داده است. بیش 75/3محیطی از نظر گردشگران با مقدار  و قوع خطر بهداشتیاحتمال و

مطالعه ترین تاثیرگذاری بر توسعه توریسم منطقه مورد دارای بیش 26/3چنین احتمال وقوع خطر ساختاری و عملکردی از نظر مسئولین با امتیاز هم

از حد متوسط  89/2در نهایت بر اساس نتایج حاصله مجموع امتیازات پاسخگویان بر تاثیرگذاری مخاطرات ذکرشده نشان داد که با مقدار  دارد.

احتمالی  هایشود با توسعه در بخشگیری میشهر ندارد. بنابراین نتیجهمخاطره پایین بوده و تاثیرات چندانی بر توسعه توریسم شهرستان مشکین

شهر شود. توان احتماالت خطر در جهت توسعه توریسم را به حداقل رساند تا منجر به توسعه صنعت گردشگری در شهرستان مشکینخطر می

 های آتی منجر به پیشرفت روزافزون صنعت توریسم درشود با توسعه رفاهی، اقتصادی، بهداشتی، زیرساختی و حقوقی در سالبنابراین پیشنهاد می

 شهر شود.سطح شهرستان مشکین

 " ،شهرشهرستان مشکین " ،سمیتوسعه تور " ،مخاطرات "، تاثیرگذاری "، ارزیابی " کلیدواژگان:
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 مقدمه

شود که به کشور (، گردشگر یا توریست به افرادی اطالق می1WTOبراساس تعریف سازمان جهانی گردشگری )

چه در کشور خود دارد دنبال نماید مسافرت کند و هدفی را غیر از آندیگری غیر از کشور محل سکونت خود 

ها و نقاطی خارج از محل های افرادی که به مکان( درواقع، به آن دسته از فعالیت15: 1395)عابدینی و رنجبری، 

در آنجا  کنند و بیش از یک سال متوالیسکونت و کار خود با هدف تفریح، استراحت و انجام سایر امور سفر می

(. گسترش و 1395گردد )داس ویل به نقل از زارع و قراچورلو، کنند، گردشگری یا توریستم اطالق میاقامت نمی

توسعه صنعت توریسم به عنوان بخشی از ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور در کنار توجه به درآمدزایی، 

ها تالش دارند تا بخش تر دولتن توجهی برخوردار است. بیشزایی و مقوله اقتصاد و فرهنگ از اهمیت شایااشتغال

قابل توجهی از درآمد سرانه ملی خویش را از این صنعت تأمین نمایند چرا که درآمدزایی این صنعت در مقایسه با 

ا شوند تا باشد که در هر شهر باید مهیهای ناچیز آن بسیار زیاد است. این امر نیازمند تأسیسات و امکاناتی میهزینه

منظور جذب توریست الزم به کنند باشد و زمینههایی که به آن شهر سفرمیگوی نیازهای مردم و توریستجواب

ها تامین نماید پذیری برای آنها فراهم نموده و محیط آرام و دلمندی و آسایش را برای آنمهیا شده و رضایت

مدارانه خود نقش بارزی در وریسم با خصوصیات توسعه(. صنعت ت1395)ابراهیمی، به نقل از شیخ محمدی، 

کند؛ رشد و توسعه صنعت گردشگری در هر کشوری مستلزم استراتژی مناسب و اقتصاد کشورهای جهان ایفا می

 در حال حاضر توریسمصنعت توان گفت که (. می1394باشد )اصغری و همکاران، ریزی مدیریتی مؤثر میبرنامه

رود )بابلی مؤخر و به شمار میترین صنایع و پاک ترینوسیعیکی از پردرآمدترین، جزو ا از کشوره شماریدر 

 (. 1398رامشت، 

 .مورد توجه همگان است یالمللنیدر سطح ب یاقتصاد یهابخش نیتراز بزرگ یکیعنوان به یامروزه گردشگر

 یاز گردشگر یاگونه سم،یوتورئو مهم در حال رشد است. ژ یاقتصاد یهاتیاز فعال یکی یبدون شک، گردشگر

 یهامکان یعلم یهاارزش تیو تقو یگردشگر یمقصدها یاجتماعی، با هدف توسعه اقتصاداست که 

دارد.  دیکردن علوم آن تاک یو مردم نیزم راثیاست که بر حفاظت از م یو خدمات گردشگر یشناختنیزم

 نمایـددر اقتصـاد کشـورهای جهـان ایفـا مـی اساسیهای توسعه مدارانۀ خود نقـش گردشگری با ویژگی

بشری و توسعه در جوامع  فاکتورهای تریناساسیعنـوان یکی از از گردشگری به( 2008)موناواری و فریدونی، 

  (.1395شود )حسام، مییاد علمی 

 
1- World Tourism Organization 
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)مختاری،  شده است انیب ایو جغراف یشناسنیزم تیدر قالب دو شخصکه  است ییوپان دهیپد سمیژئوتورعبارتی به

های ژئومورفولوژیک در ژئوتوریسم پدیدهگردد. (. ژئوتوریسم از ارتباط طبیعت و ساخته دست بشر ایجاد می1394

شناسی دارند. این مخاطبان متخصصان و کارشناسان ژئومورفولوژی نهای زمیتری نسبت به سایر پدیدهغلبه بیش

تر بازارهای گردشگری به طبیعت هم هستند. امروزه بیش مندانعالقهگردشگران عادی و  بلکهشناسی، تنها و زمیننه

ایی با هتحت تأثیر ژئوتوریسم قرارگرفته است. این موضوع متأثر از فراوانی گردشگرانی است، که در پی جاذبه

گردشگری در دهۀ اخیر پا را (. 1393همکاران، )فخاری و  باشندمنحصر به فرد می کامالماهیت طبیعی هستند که 

 هـایمنـدی از توانـاییو بهـره کارگیریچـون بـه های بسیار جدی و جدیدتری همفراتر گذاشته و وارد عرصه

 (.1388)زندمقدم،  ژئوتوریســــم شــــده اســــت

منظور گردشگری در هر منطقه داشته و به های طبیعی پیوند عمیقی با پایداریطور کلی گردشگری مرتبط با پدیدهبه

 گردشگری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است ی و طبیعی محیط، مدیریت این نوع ازکحفظ تنوع، غنای بیولوژی

بت فراوانی دارد و روز به روز در حال گسترش است اما حوادث و ثری اثرات مگکه گردشدرحالی (.2012)تزار، 

اهمیت دارد این است که همواره باید  میانکه در این  چهنآکند خالی از بحث نیست. دید میهرا ت آنخطراتی که 

 آماده نری در مواقع بحرانی و قبل از وقوع بحراگریزی و مدیریت گردشهمنسجم برای حمایت، برنام سیستمی

 عیندر  تواندمیما  که هر یکباشد ددی میعناصر متعری که وابسته به گگردش چونای مقوله آاقدام باشد. خصوص

 (.1388د )معصومی، را وارد نمای جبران، شوکی غیرقابل بودنمفید 

های اخیر در سالباشد که در طی ترین شهرهای توریستی در استان اردبیل میشهر یکی از مهمشهرستان مشکین

اندازهای زیبا، اطراف این ا وجود شرایط مساعد اقلیمی و چشمصنعت توریسم توسعه شگرفی داشته است ب

های ارتیاطی شاهد تغییراتی بسیار شهرستان همه ساله با احداث مناطق مسکونی، گسترش ویالسازی، گسترس راه

یامدهای این امر اثرات مخاطرات طبیعی و انسانی در منطقه ترین پایم که یکی از مهمزیادی در صنعت توریسم بوده

بوده است. لذا بررسی و ارزیابی تاثیر مخاطرات در شهرستان توریسم جهت ایجاد راهکارهای مناسب جهت توسعه 

در همین راستا در این تحقیق سعی بر این است تا با شناسایی اثرات مخاطرات گامی مهم  .باشدتوریسم الزامی می

 ییدر شناسا تواندیم پزوهش نیا جینتا شهر برداشته شود.سم در شهرستان مشکینجهت توسعه صنعت توری در

کار جهت کمک  یعنوان الگوتواند بهیشهر کمک کند که منیشهرستان مشک سمیاثرات مخاطرات در توسعه تور

هدف از پژوهش حاضر  منطقه منجر گردد. نیدر ا یتوسعه گردشگر نیچنو هم یریشگیمنظور پبه اقدامات به

 باشد.می (شهرنی: شهرستان مشکی)مطالعه مورد سمیمخاطرات بر توسعه تور یرگذاریتاث یابیو ارز یبررس
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 پیشینه تحقیق

های با استفاده از روش نیشهرستان سرع یمخاطرات بر توسعه گردشگر ریتأث یبررس(، 1395زاده و همکاران )زمان

 گردشگران دگاهیاز د یطیو مح یداشتهاحتمال وقوع مخاطرات بایشان به این نتیجه رسیدند که  .آماری پرداختند

غالمی و  .باشدیم گریال در بخش گردشعف نیمسئول دگاهیاز د یملکردع - یمخاطرات ساختار نیچنو هم

با  شهر اصفهان یبر تعداد گردشگران خارج ییخاطرات آب و هواتأثیر م(، به بررسی و ارزیابی 1397همکاران )

 یآلودگ بیترتمورد مطالعه به یدوره آمار یطهای آماری پرداختند .ایشان به این نتیجه رسیدند که استفاده از مدل

 دیبارش شد تیو در نها یگردو غبار، خشکسال ن،یفر یسرماها خبندان،یهمراه با  یروزها ن،یفر یهوا، گرماها

(، به 1399سراسکانرود و نظافت تکله ) یاصغر مخاطرات با تعداد گردشگران ارتباط داشته است. ریاز سا شیب

 درق،لهی: بی)مطالعه مورد نیشهرستان سرع یستیمناطق ژئوتور یریپذرقابت لیو تحل یستیتوان ژئوتور یابیارز

که منطقه  دندیرس جهینت نیبه ا شانیپرداختند. ا کیسران، آلوارس( با استفاده مدل پائولووا و هادزدربند ورگه

 یبرا یمناسب یهالیمورد مطالعه پتاس یمناطق گردشگر رینسبت به سا یریپذاز نظر رقابت سآلوار یگردشگر

موانع (، به بررسی 1400بدی و همکاران )عا رابه خود اختصاص داده است. نیجذب گردشگر به شهرستان سرع

 ساختهمحقق نامۀپرسش نیچنو هم افتهیساختارمهیاز مصاحبۀ ن رانیدر ا یساحل-یآب یهاورزش یتوسعه گردشگر

 کیعدم تفک ا،یدر میدر حر هیرویساز بومانند ساخت یبا حذف موانع پرداختند. ایشان به این نتایج دست یافتند که 

فراهم  یآب یهاورزش یتوسعۀ گردشگر نۀیزم انیناج یناکاف زاتیتجه نیچنو شنا و هم یرانقیمحل استراحت و قا

 ۀدر جهت توسع یدیجد یراهکارها یـ ساحل یآب یهاها و مسابقات ورزشجشنواره یبرگزار نیچنهم شود؛یم

گسل  تیحاصل از فعال کیاشکال ژئومورفولوژ یتوانمند یابیارز(، به 1401مقیمی و همکاران ) هستند. یگردشگر

 زیگسل فعال تبرپرداختند. ایشان به این نتایج دست یافتند که  زایبا استفاده از روش پان سمیدر توسعه ژئوتور زیتبر

 یارتقا یبرا یعیفرصت طب کیوه و لقاب یطیتوان مح کیعنوان بلکه به ،یشگیهم دیتهد کیعنوان را نه به

و  یتوان گردشگر لیو تحل یابیارزبه  (،1401ندیاری درآباد و همکاران )اسف کرد. یمنطقه معرف یگردشگر

خلخال،  ر،ی: هی)مطالعه مورد کیهادز یکینامیبا استفاده از مدل پائوولوا و مدل د لیاستان اردب یریپذرقابت

نسبت به  یریپذاز نظر رقابت نیسرع یمنطقه گردشگرپرداختند. این محققین به این نتیجه رسیدند که  (نیسرع

و  جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است یبرا یمناسب یهالیمورد مطالعه پتاس یمناطق گردشگر ریسا

طاهری و همکاران  (،1401)(، روستا 1401(، رحیمی و همکاران )1400مطالعاتی مانند خانزاده و همکاران )

نین از مطالعات خارجی نیز چهم ( اشاره نمود.1401همکاران ) (، نعمتی و1401اکبری و همکاران ) (،1401)

سالمت:  یدر بازار گردشگر یعلم قاتیبا عنوان تحق یقیدر تحق ،(2020و همکاران ) لتونوسکاتوان به مطالعه می

سالمت  یگردشگر یابیمقاالت در بازار ترشیگرفت که ب جهینت کردند. ایشان انیب کیستماتیس اتیادب یبررس کی
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با عنوان انتخاب  یقیدر تحق ،(2020و همکاران ) وکوزانیب .هستند هیاز منابع ثانو کیستماتیس ،یلیتحل یهاداده

نمودند که  انیب AHP-MABAC کردیو رو SWOT لیو تحل هیتجز قیسالمت از طر یگردشگر یاستراتژ

 یدرمان افراد متمرکز است. در راستا یبرا یتجار یسفرها یاتیو عمل یسازمان یهاسالمت بر جنبه یگردشگر

 انیج، (2019و همکاران ) یالنین است. افتهیتکامل  یطور قابل توجهصنعت در چند دهه گذشته به ،یرشد اقتصاد

   انجام گرفته است.( 2015) میو ک یل، (2017و کارامهت ) نیدیآ، (2018و همکاران ) سیسوئ، (2018و آجمرا )

 مواد و روش

 معرفی محدوده مورد مطالعه

است و تابستان  ریسرد س یشهرستان گردشگر نیاست. ا لیدر استان اردب یو گردشگر یستیتور یشهر شهرنیمشگ

شهر  نیاستان دارد که ا یهاشهرستان ریاز سا ترشیو ب یفراوان یخیشهر مناطق تارنیمشگ دارد. یچسب و خنکدل

آبگرم فراوان شهرت  یهاخاطر دارا بودن چشمههشهر بنیبوده است. مشگ جانیشهر متمدن در توسعه آذربا 5جزو 

در  یمکان گردشگر نیشهر بهترنیگفت مشگ توانیمتنوع هستند و م اریشهر بسنیمشگ یمناطق گردشگر. دارد

 ،لیمنطقه ارشق و شاب ،کوه سبالن ،رودخانه ها ،یو قشالق یالقییمراتع  ،آبشار یشهر دارا نیا .است لیاستان اردب

 نیدر ا4811در مقام سوم با ارتفاع  رانیدر ا ی. کوه سبالن از نظر بزرگاست یجنگل منطقه ن،یپالیز ،پل معلق

و قرار گرفتن در دامنه کوه  ریسردس یخاطر هواهشهر بنیهستند. مشگ یشهر ترک آذر ی. اهالشهرستان قرار دارد

 یغذا. است یوحش غن اتیبکر و سرسبز و ح عتیطب یدارا یکاف یرندگو با ادیز یهاها و جنگلخانهاشتن رودد

مکان  نیتریو اصول نیترشهر مهمنیمشگ نیپالیپل معلق، آبگرم و ز .و آش دوغ است ریشهر نان فط نیا یسنت

 شهرنی. شهرستان مشگباشدیشهر بزرگ استان م نیشهر بعد از مرکز استان دوم نیا شهر است. نیدر ا یگردشگر

و از  باشدیپنج بخش و هفت شهر م یاست و دارا لیشهرستان استان اردب نیتربزرگ لومترمربعیک 3825با وسعت 

بالغ بر  یتیاست و جمعتهران واقع شده یلومتریک 500و  رانیا یدر شمال غرب ران،یدر ا ییایجغراف تینظر موقع

 25است. کوه سبالن در  یشهرستان معتدل کوهستان نیا یداده است. آب و هوا ینفر را در خود جا 181156

با قدمت  یاز تمدن تیحکا ،یریشهر یه باستاندست آمده از منطقبهاست. شواهد شهر واقع شده نیا یلومتریک

واقع  لیغرب شهرستان اردب یلومتریک 90شهرستان در  نیدارد. ا شهرنیدر منطقه مشگ الدیشش هزار سال قبل از م

 یمعدن یهاخنک و آب ییو آب و هوا بایز یعتیشهر به جهت واقع شدن در دامنه سبالن، از طبنیاست. مشگشده

از مرکز  یلومتریک 19 یبیاست که به فاصله تقر یچشمه معدن 10 یشهرستان دارا نیفراوان برخوردار است. ا

 (.1)شکل  شهر قرار دارند نیمشگ هرستانش
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 (1401)منبع: نگارندگان،  شهر در استان اردبیل: موقعیت جغرافیایی شهرستان مشکین1شکل 

 

 مواد و روش تحقیق

مخاطرات  ریتأث لیو تحل یبررس رایز شود،یمحسوب م ای، میدانی و کتابخانهیکاربرد قاتیحاضر از نوع تحق قیتحق

 داریتوسعه پا یبرا یزیردر امر برنامه قیتحق نیا جیشهر بوده که نتانیشهرستان مشک یبر توسعه گردشگر

در پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن  یبندمیتقس کی براساس نیچن. همباشدیم دهمنطقه قابل استفا یگردشگر

نامه استفاده از ابزار پرسش ازیاطالعات مورد ن یآورجمع یبرا .شودمیمحسوب  یلیتحل -یفیتوص قاتیاز نوع تحق

 قاتیاستفاده شده است از تحق هاپژوهش از آن ازیمورد ن یهاداده یجمع آور یکه برا یهاشده است. شاخص

 -یاقتصاد ،یحقوق ،یاسیکه شامل احتمال خطرات س دیصورت گرفته بود استخراج گرد نهیزم نیکه در ا نیشیپ

 ی. براباشندیم تیو امن یمنیو ا یعملکرد -یساختار ،یفناور ،یو بهداشت یطیمح ،یفرهنگ -یتماعاج ،یمال

 یآورجمع یبرا است. شده ینامه طراحصورت پرسشمشخص شده و سپس به ییهاهیها گوهرکدام از شاخص

 هستند: زیرصورت ها استفاده شده که بهداده یآورجمع وهیاز سه ش یقیکار تحق نیالزم در ا یهاداده
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 یامطالعات کتابخانه .1

 ها و ادارات مرتبطموجود سازمان یاسناد و آمارها یبررس .2

  .یدانیم یهاو پژوهش مطالعات .3

بندی و پردازش شدند. دست آمده خالصه، کدگذاری و دستههای بهاطالعات دادهپس از اتمام مرحله گردآوری 

ها را در مسیر هدف تحقق چه در مرحله تجزیه و تحلیل مهم است این است که محقق باید دادهعبارتی آنبه

ثیرگذار بر های موجود به ارزیابی مخاطرات تاپاسخگویی به سواالت تحقیق انجام دهد. بنابراین بر اساس گویه

 شهر پرداخته خواهد شد.توسعه توریسم شهرستان مشکین

 های تحقیق ها، معیارها و گویهابعاد، شاخص :1جدول 

انواع احتمال خطرات 

 تهدیدکننده گردشگری

 هاگویه معیارها هاشاخص

ها در جهت معلوم نبودن سیاست های دولتیسیاست سیاسی های بیرونیریسک

 گردشگریتوسعه 

های محلی و هماهنگ نبودن برنامه

 کشوری

 هاتبلیغات مننفی رسانه ارتباط بین المللی

 ثابت نبودن مسائل سیاسی شرایط سیاسی

حمایت نشدن و نداشتن قوانین برای  قوانین حقوقی

 گردشگران

 ابهام در اجرای صحیح قوانین

 التیبر تما تغییرات ارز زانیم نوسانات قیمتی اقتصادی و مالی

 گردشگران

میزان افزایش قیمت بر تمایالت  

 گردشگران

 هزینه خدمات گردشگری

 هامیزان تناسب قیمت

 میزان مراکز فعال در بخش توریسم اعتماد مالی

 میزان درآمد حاصل گردشگری ضررهای مالی
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اجتماعی و 

 فرهنگی

بودن رفتار افراد بومی با مناسب  جرم و جنایت

 گردشگران

 برخورد مناسب با گردشگران

 میزان نزاع و درگیری در منطقه

 میزان زنده نگه داشتن فرهنگ محلی

میزان گران فروشی در مناطق 

 گردشگری 

 میزان سرقت

میزان حساسیت ساکنان بومی به محیط  ناسازگاری اجتماعی

 زیست 

میزان تصور منفی افراد بومی به  تهدیدات روانی

 گردشگران

 میزان ترغیت گردشگرا قبلی 

 میزان رضایت گردشگران

بهداشتی و 

 محیطی

 هامیزان آلودگی بهداشت محیط

 میزان رضایت گردشگران از بهداشت

 ها و امراضبیماری بیولوژیکی

میزان تمایل گردشگران به سفر در  آب و هوا

 های سرد سالفصل

 

های تلویزیونی در میزان فعالیت شبکه های فنینارسای سیستم فناوری

 جهت گردشگری

 میزا تجهیزات مراکز اقامتی

میزان رضایت گردشگران از 

 های بانکیسیستم

برخورداری مننطقه از امکانات میزان 

 مطلوب

 یهاستمیس ینارسا

 حمل و نقل

 ضعف وسایل حمل و نقل

 نحوه مدیریت مسائل گردشگری مدیریتی 
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ساختاری و  های درونیریسک

 عملکردی

میزان عمل کردن مسئولین به اهداف 

 توسعه گردشگری

های مسافرتی های آژانسمیزان فعاالیت

 منطقهبا نظم 

 رسانانمیزان نظم و هماهنگی خدمات ریزیبرنامه

میزان تعمیرات و بازسازی مناطق 

 تاریخی

 میزان تبلیغات بازاریابی

 میزان نگهداری از منابع گردشگری اجرایی  

میزان آسیب رساندن گردشگران به 

 منابع توریستی

 کارکنانر زیاد به اآموزش دادن بسی منابع انسانی

های مسافرتی از میزان استفاده آژانس

 افراد مجرب 

 میزان راهنمای تورلیدرها

 های اقامتیمیزان امنیت محل ایمنی در تجهیزات ایمنی و امنیت

میزان امنیت مناطق رفاهی و 

 گردشگری

 های ارتباطیمیزان امنیت راه

رعایت اصول بهداشتی کارکنان 

 هاها و رستورانآبگرم

 میزان امنیت مناطق توریستی امنیت جانی

 های بیمهمیزان حمایت

 وجود مراکز درمانی

 (1391 عیاشی،مآخذ: )

 مخاطرات بر توسعه توریسممحاسبه احتمال  روش

مده در این زمینه آدست های به، از شاخصمخاطرات تاثیرگذار بر توسعه توریسماحتمال دست آوردن میزان بهرای ب

 دشگرانو گر توریسمال بخش عف نو کارشناسا مسئولیننامه از دو گروه پرسش طرح ، در قالبگذشته مطالعاتدر 
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 کار گرفته شده در این پژوهش برایهای بهت. مقیاسده اساستفاده ش شهروارد شده به شهرستان مشکینداخلی 

د ساده و قابل فهم باشند تا پاسخ دهندگان توانایی درک سواالت را بای شوندحوادث استفاده می رخدادال احتم

عبارتی طیف ها از طیف لیکرت استفاده شد. بههمین منظور برای طراحی پرسشنامهبه(. 1391)عیاشی،  داشته باشند

ده است. نامه است که از تعدادی عبارت و گزینه استفاده ششترین مقیاس ترتیبی برای طراحی پرسلیکرت معمول

ها برای هر یک از مخاطرات میانگین، میانه و اد فراوانیدبر این اساس سواالت طراحی و در پایان بر اساس تع

 شود.ها از طریق طیف لیکرت انجام میانحراف معیار محاسبه خواهد شد و ارزش گویه

 

 نتایج تحقیق

آمده  زیردر به تفکیک شهر شهرستان مشکین توریسمات مخاطرات بر توسعه دست آمده از احتمال تاثیرنتایج به

 .است

 احتمال مخاطرات تاثیرگذار سیاسی

 ینامه برادست آمده از پرسشبه نیانگیکه م دهدیحاصله نشان م جی(، نتا2دست آمده از جدول )به جیبر اساس نتا

و از  41/2گردشگران با مقدار  دگاهیاز د شهرنیشهرستان مشک سمیدر توسعه تور یاسیشاخص احتمال خطر س

مخاطرات بر  یرگذاریدست آمده در جهت تاثبه 38/2با مقدار  یینها نیانگیو م 36/2با مقدار  نیمسئول دگاهید

از حد  شهرنیدر شهرستان مشک یاسیمخاطرات س یرگذاریاست که تاث نیدهنده اباشد که نشان سمیتوسعه تور

 است. نییمتوسط پا

 

 انیاز نظر پاسخگو شهرنیشهرستان مشک سمیبر توسعه تور سیاسی رگذاریتاث خطراحتمال  یبررس جی: نتا2جدول 

 میانه میانگین پاسخگویان هاشاخص

 2/ 5 2/ 41 گردشگران سیاسی

 2/ 30 2/ 36 مسئولین

 2/ 40 2/ 38 نهایی

 (1401)منبع: نگارندگان، 
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 احتمال مخاطرات تاثیرگذار حقوقی

نامه برای دست آمده از پرسشدهد که میانگین به(، نتایج حاصله نشان می3دست آمده از جدول )بهبر اساس نتایج 

و از  69/2شهر از دیدگاه گردشگران با مقدار شاخص احتمال خطر حقوقی در توسعه توریسم شهرستان مشکین

ر جهت تاثیرگذاری مخاطرات بر دست آمده دبه 86/2و میانگین نهایی با مقدار  03/3دیدگاه مسئولین با مقدار 

شهر از حد دهنده این است که تاثیرگذاری مخاطرات حقوقی در شهرستان مشکینتوسعه توریسم باشد که نشان

هرستان توان گفت خطرات حقوقی زیادی گردشگری شدلیل مشغله کاری افراد میعبارتی بهمتوسط پایین است. به

 د.کنشهر را تهدید نمیمشکین

 

 انیاز نظر پاسخگو شهرنیشهرستان مشک سمیبر توسعه تور حقوقی رگذاریتاث خطراحتمال  یبررس جی: نتا3جدول 

 میانه میانگین پاسخگویان هاشاخص

 حقوقی

 

 2/ 5 2/ 69 گردشگران

 3 3/ 03 مسئولین

 2/ 75 2/ 86 نهایی

 (1401)منبع: نگارندگان، 

 

 اقتصادی و مالیاحتمال مخاطرات تاثیرگذار 

نامه برای دست آمده از پرسشدهد که میانگین به(، نتایج حاصله نشان می4دست آمده از جدول )بر اساس نتایج به

 45/3شهر از دیدگاه گردشگران با مقدار شاخص احتمال خطر اقتصادی و مالی در توسعه توریسم شهرستان مشکین

اری مخاطرات بر دست آمده در جهت تاثیرگذبه 32/3و میانگین نهایی با مقدار  19/3و از دیدگاه مسئولین با مقدار 

شهر از حد در شهرستان مشکین اقتصادیدهنده این است که تاثیرگذاری مخاطرات توسعه توریسم باشد که نشان

شهر را توان نتیجه گرفت خطر اقتصادی زیادی توسعه توریسم در شهرستان مشکینمتوسط باالتر است. بنابراین می

 جهت توسعه اقتصاد شهرستان برای جلوگیری از خطر مالی شود. کند. بنابراین باید تمهیدات الزم درتهدید می
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از نظر  شهرنیشهرستان مشک سمیبر توسعه تور اقتصادی و مالی رگذاریاحتمال خطر تاث یبررس جی: نتا4جدول 

 انیپاسخگو

 میانه میانگین پاسخگویان هاشاخص

 اقتصادی و مالی

 

 3/ 5 3/ 45 گردشگران

 3/ 11 3/ 19 مسئولین

 3/ 30 3/ 32 نهایی

 (1401)منبع: نگارندگان، 

 

 جتماعی و فرهنگیا رگذاریاحتمال مخاطرات تاث

 ینامه برادست آمده از پرسشبه نیانگیکه م دهدیحاصله نشان م جی(، نتا5دست آمده از جدول )به جیاساس نتا بر

گردشگران با مقدار  دگاهیاز د شهرنیشهرستان مشک سمیدر توسعه تور یو فرهنگ یشاخص احتمال خطر اجتماع

 یرگذاریدست آمده در جهت تاثبه 91/2 قداربا م یینها نیانگیو م 79/2با مقدار  نیمسئول دگاهیو از د 04/3

در  یو فرهنگ یمخاطرات اجتماع یرگذاریاست که تاث نیدهنده اباشد که نشان سمیمخاطرات بر توسعه تور

 یادیز یو فرهنگ یگرفت خطر اجتماع جهینت توانیم نیاست. بنابرا ترپاییناز حد متوسط  شهرنیشهرستان مشک

 . کندیمن دیرا تهد شهرنیدر شهرستان مشک سمیتوسعه تور

 

از نظر  شهرنیشهرستان مشک سمیبر توسعه تور اجتماعی و فرهنگی رگذاریاحتمال خطر تاث یبررس جی: نتا5جدول 

 انیپاسخگو

 میانه میانگین پاسخگویان هاشاخص

 3 3/ 04 گردشگران اجتماعی و فرهنگی

 2/ 5 2/ 79 مسئولین

 2/ 75 2/ 91 نهایی

 (1401)منبع: نگارندگان، 

 

 بهداشتی و محیطی رگذاریاحتمال مخاطرات تاث

 ینامه برادست آمده از پرسشبه نیانگیکه م دهدیحاصله نشان م جی(، نتا6دست آمده از جدول )به جیاساس نتا بر

گردشگران با مقدار  دگاهیاز د شهرنیشهرستان مشک سمیدر توسعه تور یطیو مح یبهداشتشاخص احتمال خطر 

 یرگذاریدست آمده در جهت تاثبه 18/3 قداربا م یینها نیانگیو م 61/2با مقدار  نیمسئول دگاهیو از د 75/3
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در شهرستان  یطیو مح یبهداشتمخاطرات  یرگذاریاست که تاث نیدهنده اباشد که نشان سمیمخاطرات بر توسعه تور

 سمیتوسعه تور یادیز یطیو مح یبهداشتگرفت خطر  جهینت توانیم نیاست. بنابرا باالتراز حد متوسط  شهرنیمشک

 . کندیم دیرا تهد شهرنیدر شهرستان مشک

 

از نظر  شهرنیشهرستان مشک سمیبر توسعه تور بهداشتی و محیطی رگذاریاحتمال خطر تاث یبررس جی: نتا6جدول 

 انیپاسخگو

 میانه میانگین پاسخگویان هاشاخص

 3/ 5 3/ 75 گردشگران بهداشتی و محیطی

 2/ 41 2/ 61 مسئولین

 2/ 95 3/ 18 نهایی

 (1401)منبع: نگارندگان، 

 

 فناوری رگذاریاحتمال مخاطرات تاث

 ینامه برادست آمده از پرسشبه نیانگیکه م دهدیحاصله نشان م جی(، نتا7دست آمده از جدول )به جیاساس نتا بر

و از  84/2گردشگران با مقدار  دگاهیاز د شهرنیشهرستان مشک سمیدر توسعه تور یفناورشاخص احتمال خطر 

مخاطرات بر  یرگذاریدست آمده در جهت تاثبه 81/2 قداربا م یینها نیانگیو م 79/2با مقدار  نیمسئول دگاهید

از حد  شهرنیدر شهرستان مشک یفناورمخاطرات  یرگذاریاست که تاث نیدهنده اباشد که نشان سمیتوسعه تور

 شهرنیدر شهرستان مشک سمیتوسعه تور یادیز یفناورگرفت خطر  جهینت توانیم نیاست. بنابرا ترپایینمتوسط 

 . کندیمن دیرا تهد

 

 انیاز نظر پاسخگو شهرنیشهرستان مشک سمیبر توسعه تور فناوری رگذاریاحتمال خطر تاث یبررس جی: نتا7جدول 

 میانه میانگین پاسخگویان هاشاخص

 2/ 69 2/ 84 گردشگران فناوری

 2/ 5 2/ 79 مسئولین

 2/ 59 2/ 81 نهایی

 (1401)منبع: نگارندگان، 
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 ساختاری و عملکردی رگذاریاحتمال مخاطرات تاث

 ینامه برادست آمده از پرسشبه نیانگیکه م دهدیحاصله نشان م جی(، نتا8دست آمده از جدول )به جیاساس نتا بر

گردشگران با مقدار  دگاهیاز د شهرنیشهرستان مشک سمیدر توسعه تور یو عملکرد یساختارشاخص احتمال خطر 

 یرگذاریدست آمده در جهت تاثبه 92/2 قداربا م یینها نیانگیو م 26/3با مقدار  نیمسئول دگاهیو از د 59/2

در  یو عملکرد یساختارمخاطرات  یرگذاریاست که تاث نیدهنده اباشد که نشان سمیمخاطرات بر توسعه تور

 یادیز یو عملکرد یساختارگرفت خطر  جهینت توانیم نیاست. بنابرا ترپاییناز حد متوسط  شهرنیشهرستان مشک

 . کندیمن دیرا تهد شهرنیدر شهرستان مشک سمیتوسعه تور

 

از نظر  شهرنیشهرستان مشک سمیبر توسعه تور ساختاری و عملکردی رگذاریاحتمال خطر تاث یبررس جی: نتا8جدول 

 انیپاسخگو

 میانه میانگین پاسخگویان هاشاخص

 2/ 5 2/ 59 گردشگران ساختاری و عملکردی

 3/ 15 3/ 26 مسئولین

 2/ 82 2/ 92 نهایی

 (1401)منبع: نگارندگان، 

 

 ی و امنیتیایمن رگذاریاحتمال مخاطرات تاث

 ینامه برادست آمده از پرسشبه نیانگیکه م دهدیحاصله نشان م جی(، نتا9دست آمده از جدول )به جیاساس نتا بر

 51/2گردشگران با مقدار  دگاهیاز د شهرنیشهرستان مشک سمیدر توسعه تور یتیو امن یمنیاشاخص احتمال خطر 

مخاطرات بر  یرگذاریدست آمده در جهت تاثبه 74/2 قداربا م یینها نیانگیو م 98/2با مقدار  نیمسئول دگاهیو از د

از  شهرنیدر شهرستان مشک یتیو امن یمنیامخاطرات  یرگذاریاست که تاث نیدهنده اباشد که نشان سمیتوسعه تور

در شهرستان  سمیتوسعه تور یادیز یتیو امن یمنیاگرفت خطر  جهینت توانیم نیاست. بنابرا ترپایینحد متوسط 

 . کندیمن دیرا تهد شهرنیمشک
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از نظر  شهرنیشهرستان مشک سمیبر توسعه تور ایمنی و امنیتی رگذاریاحتمال خطر تاث یبررس جی: نتا9جدول 

 انیپاسخگو

 میانه میانگین پاسخگویان هاشاخص

 ایمنی و امنیتی

 

 2/ 45 2/ 51 گردشگران

 2/ 80 2/ 98 مسئولین

 2/ 65 2/ 74 نهایی

 (1401)منبع: نگارندگان، 

 

(، میانگین محاسبه شده برای تمامی احتماالت مخاطرات تهدید کننده توسعه توریسم 10بر اساس نتایج جدول )

باشد. بنابراین این مقدار از حد می 89/2شهر از نظر پاسخ گردشگران و مسئولین برابر با مقدار شهرستان مشکین

 کند. تر بوده و خطرات زیادی بخش توسعه گردشگری را تهدید نمیباالی خطر کم

 

 شهر: مجموع احتمال مخاطرات تاثیرگذار بر توسعه توریسم شهرستان مشکین10جدول 

 2/ 89 میانگین

 2/ 77 میانه

 (1401)منبع: نگارندگان، 

 

(، 3(، اقتصادی و مالی )2حقوقی )، (1(، احتمال خطر را نشان داده است که خطرات سیاسی )2بر اساس شکل )

باشد. ( و ایمنی و امنیت می7(، ساختاری و عملکردی )6(، فناوری )5محیطی )(، بهداشتی و 4اجتماعی و فرهنگی )

مربوط به بخش بهداشتی و محیطی است. بنابراین  75/3بنابراین بیشتر خطر تهدید کننده از نظر گردشگران با مقدار 

 برسد. به حداقل خود باید باید تمهیدات الزم در جهت به حداقل رساندن احتمال خطر این نوع شاخص
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)منبع، نگارندگان،  گردشگران دگاهیاز د شهرمشکینشهرستان  توریسم تاثیرگذار بر توسعهاحتمال خطرات  :2شکل

1401) 

 

(، 3(، اقتصادی و مالی )2(، حقوقی )1(، احتمال خطر را نشان داده است که خطرات سیاسی )3بر اساس شکل )

باشد. ( و ایمنی و امنیت می7(، ساختاری و عملکردی )6(، فناوری )5(، بهداشتی و محیطی )4اجتماعی و فرهنگی )

است. بنابراین باید  یو عملکرد یساختارمربوط به  26/3بنابراین بیشتر خطر تهدید کننده از نظر مسئولین با مقدار 

 به حداقل خود برسد. باید تمهیدات الزم در جهت به حداقل رساندن احتمال خطر این نوع شاخص
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مسئولین )منبع، نگارندگان،  دگاهیاز د شهرمشکینشهرستان  توریسم تاثیرگذار بر توسعهاحتمال خطرات  :3شکل

1401) 

 

 و بحث گیرینتیجه

بنابراین بر اساس نتایج حاصله از بررسی و ارزیابی شود یک سیستم تحلیل و تفسیر می منزلهبهی گرامروزه گردش

حتماالت مخاطرات از دیدگاه گیری شد که بر اساس محاسبه مجموع اتاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم نتیجه

این نتایج حاصل شد که احتمال تهدید سیستم گردشگری محدوده مورد مطالعه در زمینه احتمال خطر گردشگران 

مجموع احتماالت مخاطرات از چنین ترین میزان را کسب کرده است. همبیش 75/3با مقدار  بهداشتی و محیطی

احتمال  نهیمحدوده مورد مطالعه در زم یگردشگر ستمیس دیتمال تهدحاصل شد که اح جینتا نیا مسئولین دگاهید

ترین امتیاز را کسب کرده است که این نتایج نشان از تهدیدات برای بیش 26/3ساختاری و عملکردی با مقدار  خطر

 (،1395زاده و همکاران )زمان چونشهر است. نتایج مشابهی مطالعات همتوسعه توریسم در شهرستان مشکین

 نیبه ا شانیپرداختند ا یآمار یهابا استفاده از روش نیشهرستان سرع یمخاطرات بر توسعه گردشگر ریتأث یبررس

 یمخاطرات ساختار نیچنگردشگران و هم دگاهیاز د یطیو مح یکه احتمال وقوع مخاطرات بهداشت دندیرس جهینت

 یشهر ی(، گردشگر1401و همکاران ) ییخدا. باشدیم یفعال در بخش گردشگر نیمسئول دگاهیاز د یعملکرد -

به  شانیپرداختند. ا یشهر زنجان( با استفاده از روش دلف ی)مطالعه مورد یشهر ینیبازآفر ینو به سو یکردیرو

و اطالعات حاصل  دهیگرد یخیاماکن تار ینیو بازآفر یبخش تیباعث هو یگردشگر شیافزاکه  دندیرس جهینت نیا



 و همکاران تکلهنظافت                               

  

 

201 
 

 یبه بهساز یشهر رانیمد شتریو توجه هر چه ب یدرآمد باعث رونق گردشگر شیفزااز حضور گردشگران با ا

 نهیاشتغال زم جادیضمن ا تیاست که در نها دهیگرد ریاخ یسالها یزنجان ط یخیبا ارزش و تار هایبافت

از نظر  یاسالم یکشورها گاهی(، سنجش جا1401و همکاران ) یرا فراهم کرده است. اکبر یشهر ینیبازآفر

 نیبه ا شانی( پرداختند. اMABACبا استفاده از روش ماباک ) یسفر و گردشگر یجهان یریپذرقابت یهاشاخص

و بسته بودن  تیمساله امن یاسالم یدر اکثر کشورها یمانع بر سر راه صنعت گردشگر نیترکه اصلی دندیرس جینتا

 یتوانمند یابی(، به ارز1401و همکاران ) یمیمق کرده است. یریبه رشد باالتر جلوگ دنیبوده که از رس کشورها

پرداختند.  زایبا استفاده از روش پان سمیدر توسعه ژئوتور زیگسل تبر تیحاصل از فعال کیاشکال ژئومورفولوژ

توان  کیعنوان بلکه به ،یشگیهم دیتهد کیعنوان را نه به زیکه گسل فعال تبر افتندیدست  جینتا نیبه ا شانیا

شود با بکارگیری بنابراین پیشنهاد می کرد. یمنطقه معرف یگردشگر یارتقا یبرا یعیفرصت طب کیو  قوهبال یطیمح

تمال خطرات بهداشتی و محیطی و ساختار عملکردی میزان احتمال خطر را کاهش داد از طریق تمهیدات در اح

 د.شهر انجامها و توسعه امکانات منجر به توسعه شرایط توریستی در شهرستان مشکینزیرساخت توسعه

 

 منابع

در  افتهیتوسعه کینقش منابع کارست یابیارز(، 1400ابراهیمی، ع، مختاری، د، روستایی، ش، ) .1

، 39شماره های ژئومورفولوژی کمی، ، پژوهشارانیشهرستان کام یسمیژئوتور یهایتوانمند

 .1-18صص

توان  لیو تحل یابی(، ارز1401زاده، م، پاسبان، ا م. )درآباد، ف، نظافت تکله، ب، حسن یاریاسفند .2

)مطالعه  کیهادز یکینامیبا استفاده از مدل پائوولوا و مدل د لیاستان اردب یریپذو رقابت یگردشگر

-5201، صص 3، شماره 7دوره  ست،یز طی(، فصلنامه مطالعات محنیخلخال، سرع ر،ی: هیمورد

5188. 

 یریپذرقابت لیو تحل یستیتوان ژئوتور یابی(، ارز1399سراسکانرود، ص، نظافت تکله، ب. ) یاصغر .3

 194-203، 137شماره  ،ییایجغراف قاتیتحق ن،یشهرستان سرع یستیمناطق ژئوتور
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از  یاسالم یکشورها گاهی(، سنجش جا1401و، ) ،یم، سهراب ،یو، انصار ،یم، بوستان احمد ،یاکبر .4

(، MABACماباک ) کیبا استفاده تکن یسفر و گردشگر یجهان یریپذرقابت یهانظر شاخص

 .1-18، صص 45، شماره 12دوره  ،یامنطقه یزیربرنامه یفصلنامه علم

بر  تهایژئوسا یگرگردش تیریها و مدتوان نیی(، تب1401ع. ) ،یقنوات ر،یس، کرم، ام مند،غیجهان ت .5

در شهرستان  یتنگه واش ی: منطقه گردشگری)مطالعه مورد ینیتنوع زم یهامحوطه یابیارز هیپا

 .312-332، صص 65شماره  ،ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتی(، تحقروزکوهیف

 یسـتیطزیو مح یاقتصـادی، اجتمـاع راتیبه تأث زبانی(، سنجش نگرش جامعه م1395حسام، م. ) .6

 21،شماره  6شهرستان آمل، سال  جـانیتوسـعه گردشگری. مطالعه موردی: روستاهای بخش الر

 45-60،صص 

 یشهر ینیبازآفر ینو به سو یکردیرو یشهر ی. گردشگر1401گارگر، ب، سرور، ر.  ،ی ،ییخدا .7

، 14انداز زاگرس، دوره چشم یشهر یزیرو برنامه ایشهر زنجان(، فصلنامه جغراف ی)مطالعه مورد

 .49-81، صص 52شماره 

استان  یگردشگر داریتوسعه پا ینگارندهیو آ یزیر(، برنامه1401ا، ) ،یانیف، روم ،یم، هنر ،یمیرح .8

 .51-66، صص 45، شماره 12دوره  ،یامنطقه یزیربرنامه یخوزستان، فصلنامه علم

 یو وفادار تیبر رضا یگردشگران در مناطق شهر زشیاثرات تجربه و انگ نیی(، تب1401روستا، ع، ) .9

دوره  ،یامنطقه یزیربرنامه یو قشم(، فصلنامه علم شیک یگردشگران )مورد مطالعه: مناطق گردشگر

 .211-228، صص 45، شماره 12

مخاطرات  ریتأث یبررس. 1395زمان زاده، س. م.، قدیری معصوم، م.، فرجی سبکبار، ح.، واعضی.، ه.  .10

 .135-151، 20ی، شماره طیو مخاطرات مح ایجغراف. نیشهرستان سرع یگردشگربر توسعه 

عنوان ژئوپارک ایران مرکزی و نقـش هـای دشت کویر بهبررسـی توانمنـدی(، 1388م ر. )زندمقدم،  .11

،صص  6،شماره  2آن در توسعه پایدار اسـتان سـمنان، فصـلنامه جغرافیـایی آمایش محیط، سال 

20-1. 

 -نیزم یهاتوان یبندتی(، اولو1399سبحان، م ر. ) یمیس، سل مند،غیم، جهان ت ،یطاهرخان .12

و بین  یـ پژوهش ی(، جغرافیا )فصلنامه علمنی: الموت قزوی)مطالعه مورد هاتیژئوسا یگردشگر

 .106-119، 64، شماره 18ایران(، سال  یانجمن جغرافیای یالملل



 و همکاران تکلهنظافت                               

  

 

203 
 

 یهاستمیبراکوس یگردشگر یها تیفعال یامدهایپ ی(. بررس1401ا. )ی، ریام، آ ی،نیحس ،ک ی،طاهر .13

 .382-369(, 1)5 ی،و روابط انسان ای. جغرافیعیطب

 صفحه.297 یجان شرقی، انتشارات نگین سبالن،. ژئوتوریسم آذربا1395رنجبری، احد.  م.، ،ینیعابد .14

سیستمهای گردشگری )مطالعه موردی: . ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه 1391عیاشی، ا.  .15

 شهرستان خرم آباد(. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

مطالعه موردی: ) ی به منظور توسعه پایدارکسازی ژئومورفولوژیمدل(، 1393س. )فخاری،  .16

قنواتی، دانشگاه هلل ت اساله دکتری، استاد راهنما، عزر (،های پیشنهادی منطقه دماوندژئوپارک

 خوارزمی

حاصل  کیاشکال ژئومورفولوژ یتوانمند یابی(، ارز1401د. ) ،یا، زارع احمد آباد، م، مختار ،یمیمق .17

 ،یاو منطقه یشهر یاستگذاریس زا،یبا استفاده از روش پان سمیدر توسعه ژئوتور زیگسل تبر تیاز فعال

 .1-13، صص 1، شماره 1دوره 

عوامل مؤثر بر توسعه  یابی(، ارز1401ور، ح، مرزبان، س، نظافت تکله، ب، )پ میو، ابراه ،ینعمت .18

، 7دوره  ست،یز طیفصلنامه مطالعات مح ،یپژوهندهیآ کردیسالمت در استان تهران با رو یگردشگر

 .5746-5756، صص 4شماره 

19. Aydin, G. and Karamehmet, B. (2017), Factors affecting health tourism and 

international health-care facility choice, International Journal of 

Pharmaceutical and Healthcare Marketing, Vol.11 No. 1, pp.16-36. 

20. Büyüközkan, G, Mukul, E, Kongar, E. (2020), Health tourism strategy 

selection via SWOT analysis and integrated hesitant fuzzy linguistic AHP-
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