
JOURNAL OF SUSTAINABLE REGIONAL & URBAN DEVELOPMENT STUDIES JSRUDS 
 

Serial Number 1, Autumn 2020 -Volume 1, Issue 1   

ISSN: 2783-0764 
 

Investigating the Motivational Factors of Health Tourism in Lake Urmia 
 
Pakzad Azadkhani 1 ,Akram Imanfard 2 ,Azam Soltani 2 
1 Assistant Professor, Department of Architecture & Urban Planning, Bakhtar Ilam University,Ilam, Iran 
2 MA Student, Tourism Management, Department of Geography & Urban Planning, Bakhtar Ilam 
University, Ilam, Iran 
 

Received Date: 27 October 2020 Accepted Date: 04 January 2021 
 

 

Abstract 
 

Investigating and analyzing motivations of tourists are some of the most important sections 
in tourism industry with the purpose of giving appropriate services to the travelers. Health 
tourism is a type of tourism which plays a main role in tourism development. Lake Urmia is 
one of the best tourist attractions from natural and adventurous view. Therefore, we can 
provide the conditions for the growth of tourism and regional development in different 
aspects with an approach of resource conservation if we recognize the potential of this area 
and make strategies for future. In order to do it better, it’s required to recognize the 
motivations of the tourists. So, the main aim of this paper is to investigate the motivations 
of tourists in Lake Urmia. The population of research includes all the travelers to Urmia 
City that 384 of them were chosen as the sample by the table of Krejcie and Morgan. The 
data was gathered by the use of questionnaires (with 0.925 Cronbach’s Alpha) of Alizadeh 
Sani et al. The questionnaires were given to the tourists by Cluster Sampling Method. To 
analyze the data, Confirmatory Factor Analysis was done in SPSS software. The findings 
reveal that 8 repulsive motivational factors of gain of knowledge and cure for diseases, 
increase of communications, thinking and taking advice, pursuit of peacefulness, increase 
of social cycle, sightseeing, meditations and getting to know with other cultures and also 4 
attracting motivational factors of easy and various access to services, adventures, history 
and culture, and events and activities are recognized as the most important motivational 
factors among health tourist of Lake Urmia. 
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 چکیده

 ها از مهم خدمات درخور و مناسب به آن یهای گردشگران با هدف ارائهتحلیل انگیزهوشناسایی و تجزیه

تواند نقش به هایی است که میبندی در بازار این صنعت است. گردشگری سالمت یکی از حوزههای بخشترین روش

های گردشگری در چارچوب ارومیه، یکی از بهترین جاذبه یگردشگری ایفا نماید. دریاچه یسزایی در جهت توسعه

 ءراهبردهای آینده، با اتکا ها و ترسیمتوان از طریق شناخت قابلیتشود که میطبیعی و کنشگران انسانی محسوب می

ای را در ابعاد متفاوت، با نگرشی در منطقه یرشد و صنعت گردشگری و توسعه یگردشگری، زمینه یبه این جاذبه

گردد. گردشگران بهتر محقق می هایچارچوب پایداری منابع در این منطقه مهیا کرد و این مهم با شناسایی انگیزه

گیرد. این شگران سالمتی دریاچه ارومیه هدف اصلی پژوهش حاضر را در بر میهای گردبنابراین شناسایی انگیزه

آماری در این تحقیق گردشگران ورودی به شهر  یپیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه-پژوهش به روش توصیفی

نه انتخاب شد. ها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان حجم نمونفر از آن 383دهد که ارومیه تشکیل می

( است که بین حجم نمونه به روش 529/0ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه علیزاده ثانی و همکاران )با آلفای 

انجام شد.  SPSSافزار ییدی در نرمأها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تای توزیع شد. تجزیه و تحلیل دادهخوشه

ها، افزایش ارتباطات، تفکر و گرفتن کسب دانش و درمان بیماری؛ یزشی رانشیعامل انگ 8ها نشان داد که یافته

زندگی، به دنبال آرامش، افزایش چرخه اجتماعی، دیدن مناظر گوناگون، تمدد اعصاب و شناخت سایر  یمشاوره

دسترسی آسان و راحت و تنوع، ماجراجویی، تاریخ و فرهنگ و رخدادها و  انگیزشی کششی عامل 3ها و فرهنگ

 ارومیه شناسایی شدند. یترین عوامل انگیزشی در بین گردشگران سالمتی دریاچه ها به عنوان مهمفعالیت
 

 ، عوامل رانشی و کششی، دریاچه ارومیه.گردشگری سالمت، انگیزهها: کلید واژه
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 مقدمه و بیان مسأله
 به توجه که است کرده ایجاد مختلف جوامع مردم برای را نیازهایی دنیا کشورهای بیش تر در صنعتی زندگی

 کشورشان موجود هایفرصت از مندیبهره درصدد نیاز این دادن قرار مدنظر با کشورهایی. هاستآن ترینمهم از سالمت

 از امروزه بهداشتی، و درمانی گردشگری (.Sarmayeh Issue,2008: 1) هستند« درمانی توریسم» نام به بحثی مقابل در

 مندعالقه کشورهای و اندرکاردست هایسازمان شده باعث که است جهان گردشگری صنعت هایبخش رشدترین به رو

 مردم تمایل امروزه .کنند ریزیبرنامه آن برای و جلب توریسم صنعت از بخش این به را خود توجه گردشگری توسعه به

 و روان و روح سالمت افزایش و استرس بر تسلط درد، کاهش ها،ویتامین و طبیعی منابع از استفاده اندام، تناسب برای

 از استفاده مانند طبیعی درمانی هایروش جهان مختلف نقاط در که است دلیل همین به .است چشمگیر بسیار جسم

 نوع این سمت به پردرآمدها و درآمدهاکم از اعم مردم اقشار تمامی و گیردمی قرار توجه مورد بسیار گرم آب هایچشمه

 (. 00: 1359)توکلی و محمدیان، دارند تمایل گردشگری از

 به که خدماتی از استفاده :کندمی تعریف خاص، چنین طور به را سالمت گردشگری، 1گردشگری جهانی سازمان

 در و شودمی منجر پزشکی مداخالت یا هوا وآب معدنی، هایآب از استفاده با فرد روحیه و سالمتی افزایش یا بهبود

 (. WTO,1995: 18)انجامد می طول به است ساعت 23 از و بیش فرد سکونت محل از خارج که مکانی

 هایروش شامل و سالمتی بهبود که برای است اصطالحی درمانی، گردشگری که کندمی (، بیان2013) 2کانل

 شود.می استفاده بهداشتی هایمراقبت به مربوط هایرویه همراه با تر منفعل هایروش از پزشکی معاینات و ترتهاجمی

 هایرو، جاذبه. از این(Connell,2013: 10) شودمی گرفته نظر در پزشکی هایبا درمان همراه درمانی گردشگری بنابراین

 پزشکی، خدمات صادرات زیرا گیرد؛می قرار توجه مورد اقتصادی دالیل به درمانی توریسم درمانی هایروش و طبیعی

 .کشورهاست درمان و بهداشت ساختار تقویت برای شده شناخته اصل یک

-می محسوب گردشگری درمانی مقاصد عمده عنوانبه فیلیپین و مالزی هند، سنگاپور، تایلند، کشورهای آسیا در

 امکان به توجه با اند.کرده شروع را گردشگری درمانی حوزه در رقابت ترکیه و امارات ژاپن، مانند کشورهایی و شوند

 آب هایچشمه داشتن جهت به درمانی و سالمت گردشگری الخصوصعلی ایران در گردشگری از مختلفی انواع توسعه

 دندانپزشکی، یزد، صدوقی شهید ناباروری درمانی هایبخش قم، در کویری مناطق کشور، هایاستان اکثر در معدنی

 پیوند انجام ، تهران و مشهد هایبیمارستان در وارتوپدی چشم و پالستیک قلب، های جراحی انواع انجام و دیالیز مراکز

 Health) همدان گیاهی دارویی طب شیراز و خدمات نمازی شهید در بیمارستان و کبد کلیه استخوان، پیوند مغز

Tourism In Iran, 2009: 1)، سیاستگذاری و شناسایی گردشگری درمانی صنعت توسعه بر مؤثر عوامل است نیاز 

 شود. اتخاذ آن توسعه برای مناسبی

 در ویژه به درمانی گردشگران جذب مراکز از یکی به شدن تبدیل توانایی این کشور ایران، موقعیت به توجه با 

 .(33: 1353، و همکاران ثانیعلیزاده؛ 35: 1359)بیات و همکاران، دارد را اسالمی و کشورهای خاورمیانه حوزه

 و دوباره مراجعه جهت در قصد رفتاری بر آن تاثیرگذاری و گردشگری درمانی موثر عوامل اهمیت به توجه با 

و  درمانی گردشگران جذب در مؤثر انگیزشی عوامل است ضروری و الزم استان، صنعت درمانی از بخش این بازار توسعه

-برنامه بتوانند آذربایجان غربی استان درمانی گردشگری حوزه در ریزانو برنامه گذارانسیاست شود تا سالمت شناسایی

 بدهند. ارائه درمانی گردشگری توسعه راستای در کارآمد را و اثربخش های

های طبیعی متمایز در نیز با توجه به موقعیت خاص اقلیمی و جغرافیایی خودو با شاخص غربی استان آذربایجان 

های گرم و سرد و دریاچه و های کشور از جمله آب و هوای مطبوع در فصل بهار و تابستان و داشتن چشمهمیان استان

ویژه در گردشگری سالمت قابلیت های طبیعت بکر و جذاب و محیطی آرام از نظر فرهنگی و اجتماعی به عنوان استان

                                                             
1. World Tourism Organization(WTO) 
2. Connell 
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ریزی عوامل ها نیازمند شناسایی و برنامهداری از ظرفیتهای موجود، بهرهمطرح شدن را دارند. با توجه به پتانسیل

های گردشگری استان آذربایجان غربی، دریاچه ارومیه، یکی از باشد. در میان جاذبهانگیزشی گردشگران این حوزه می

توان از طریق شناخت شود که میی گردشگری در چارچوب طبیعی و کنشگران انسانی محسوب میهابهترین جاذبه

ای گردشگری، زمینه رشد و صنعت گردشگری و توسعه منطقه ها و ترسیم راهبردهای آینده، با اتکا به این جاذبهقابلیت

های یا کرد. و این مهم با شناسایی انگیزهرا در ابعاد متفاوت، با نگرشی در چارچوب پایداری منابع در این منطقه مه

 گردد. گردشگران بهتر محقق می

و  حاضر بررسی عوامل انگیزشی گردشگری سالمت در دریاچه ارومیه است تحقیق هدف از انجام در این راستا

 سوالی که به دنبال این هدف مطرح است به شرح ذیل است:

  دریاچه ارومیه کدامند؟گردشگری سالمت در کششی عوامل انگیزشی  -

  گردشگری سالمت در دریاچه ارومیه کدامند؟رانشی عوامل انگیزشی  -

 

 مبانی نظری 
 گردشگری سالمت

 توسعه هارومی توسط پیش سال هزار دو حدود در ابتدا معدنی گرم آب های چشمه وجود با سالمت گردشگری

 سالمت، گردشگری توسعه از دیگری شکل .گرفت قرار استقبال و توجه مورد بسیار نوزدهم قرن طول در ادامه در و یافته

 گردشگری هایمجتمع آن نمودهای جمله از و است، گرفته قرار توجه مورد بیشتر اخیراً که است درمانی گردشگری

 توان بازیابی یا و وزن افزایش یا کاهش برای عالقمندان که ییاهمجتمع .باشدمی تغذیه و غذایی رژیم بر مبتنی سالمت

 (.3: 353عزیزی، و پور)حسن کنندمی مراجعه آنها به جسمی

 و بهبود حفظ منظور به که است دیگر مکان به فرد زندگی محیط از یافته سازمان سفری سالمت، گردشگری

 (.00: 1351،و همکاران )ایزدی پذیردمی صورت فرد روحی و جسمی سالمت به مجدد دستیابی

 سالم و تندرستی افزایش یا حفظ سفر، از هاآن اولیه انگیزه که است گردشگرانی با رابطه در سالمت گردشگری

 سالم یا و معنویت روحیه، جسم، کردن توانا و تقویت برای خاص طوربه که تسهیالتی در شب یک حداقل و بوده ماندن

 بودن سالم کلی احساس از ترکیبی که است تندرستی از حالتی سالمتی. است، بمانند شده طراحی مردم اجتماعی بودن

 است فیزیکی مشکالت شامل تنها نه تندرستی گردشگری .بیندمی روح و فکر، جسم، از متشکل را شخص و باشدمی

 و ترپیچیده سالمت، و تندرستی تعاریف که است زمانی این و گیردبرمی در نیز را روانشناسانه و روحی مشکالت بلکه

 .(39: 1353ثانی و همکاران،)علیزاده شود دیده همگراتر

 .است پیشگیرانه گردشگری و صحت گردشگری درمانی، گردشگری شامل سالمت گردشگری

 مدت در) مبدا کشور از خارج درمانی مراکز یا هابیمارستان در عمل یا خاص درمان برای سفر :درمانی گردشگری

 است (هفته 2 میانگین زمانی

 از نوع این در .شودمی گفته نیز شفابخش گردشگری سالمت، گردشگری از نوع این به :صحت گردشگری

 اکتیو، رادیو زارهایشن طبی، هایلجن نمک، هایدریاچه معدنی، آبهای و هاگرم آب) طبیعت امکانات از گردشگری

 .شودمی استفاده آن( مانند و هوا و آب و خورشید گیاهی، هایحمام

 صحت گردشگری مشابه سفر از هدف و طبیعی منابع تمام سالمت گردشگری نوع این در :پیشگیرانه گردشگری

 روحی و جسمی ناراحتی و بیماری بروز از واقع در بلکه ندارند، خاصی بیماری یا ناراحتی افراد که تفاوت این با باشدمی

 (. 139: 1352)عربشاهی کریزی و آریانفر، کنندمی جلوگیری
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  انگیزه گردشگری

درک انگیزه در گردشگری باید دریافت که چه چیزی گردشگران را برای انتخاب یک مقصد خاص تحریک برای 

-شبکه یکپارچه سازی جهانی نیروهای زیستی و فرهنگی که به انتخاب»( انگیزه گردشگر را 1558) 1کند. موریسونمی

 مقوله مورد در که هنگامی(. Kim Liên,2010: 5تعریف کرد )« دهدهای سفر، رفتار و تجربه، جهت و ارزش می

 و محققان گذاران،سیاست گردشگری، صنعت ریزانبرنامه ذهن به که سوالی نخستین شود،می بحث گردشگری

 را گردشگری مقاصد کدام مردم .کنندمی سفر مردم چرا که است این کندمی خطور گردشگری بازاریابی متخصصان

 (. 20: 1351،غفاری و امامی )رنجبریان چیست انتخاب این برای دلیلشان و انگیزه و کنندمی انتخاب

« عوامل کششی و رانشی»ی بررسی انگیزه در گردشگری استفاده از تئوری تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه

تداول و های گردشگری بر مبنای عوامل کششی و رانشی است، مفهومی که استفاده از آن ماست. در واقع مفهوم انگیزه

  (.99: 1353پذیرفته است )اکبری و تاجزاده نمین،

 نیز کششی عوامل و انگیزانندمی بر را مسافرت برای تصمیم رانشی عوامل که دارندمی بیان( 2002) کانل و 2پیج

 .تأثیرگذارند تصمیم این شدن عملی در و آورده وجود به اولیه جذابیت شده، انتخاب مقصد برای که هستند آنهایی

 تمدد (ت خود، ارزیابی و کشف (ب محیط، از فرار (الف شامل؛ روانشناسی رانشی انگیزه هفت (1505) 3کرامپتون 

 چند و اجتماعی روابط سازیراحت (خ خویشاوندی، روابط افزایش (ح بازیابی، (ج (،منزلت و قدر) پرستیژ (ث اعصاب،

 ادبیات در گسترده طوربه مفهوم این .داد تشخیص را تحصیالت ( ذ و تازگی( د شامل؛ کششی انگیزه دو و فرهنگی؛

 (.38: 1353)علیزاده ثانی و همکاران،  است شده پذیرفته گردشگری

 Dann, 1997: 85; Iso) 3رانشی -کششی عوامل مفهوم گردشگر، انگیزشی هاینظریه ترینشده شناخته از یکی

Ahola, 1982: 257  ) .انگیزانندمی بر را مسافرت برای تصمیم رانشی عواملدارند که بیان می( 2002) کانل و پیجاست 

 این شدن عملی در و آورده وجود به اولیه جذابیت شده، انتخاب مقصد برای که هستند آنهایی نیز کششی عوامل و

  .گذارند تأثیر تصمیم

 تمدد (ت خود، ارزیابی و کشف (ب محیط، از فرار (الف شامل؛ شناسیروان رانشی انگیزه هفت (1505) کرامپتون

 چند و اجتماعی روابط سازی راحت (خ خویشاوندی، روابط افزایش (ح بازیابی، (ج (،منزلت و قدر) پرستیژ (ث اعصاب،

 .(Crompton, 1979: 410) داد تشخیص را تحصیالت ( ذ و تازگی( د شامل؛ کششی انگیزه دو و فرهنگی؛

 Chan and Baum, 2007: 350; Yoon and) است شده پذیرفته گردشگری ادبیات در گسترده طوربه مفهوم این 

Uysal, 2005: 48; Jang and Wu, 2006: 308; Kim, Lee, and Klenosky, 2003: 260; Swanson and Horridge, 

 برای کاربردی دیدگاه یک رانشی - کششی انگیزه یعنی مفهوم این که کندمی اظهار واقع در مطلب این و( 675 :2006

 مقصد انتخاب تجزیه رانشی - کششی مدل ایده .است کننده بازدید و گردشگر رفتار در موجود هایانگیزه سنجش

  (.Bansal & Eiselt, 2004; 390است ) رانشی و کششی عامل دو به گردشگر

 شخص مسافرت برای را زمینه که شوندمی گرفته نظر در روانشناسی -اجتماعی هایانگیزه عنوانبه رانشی عوامل

 را او برای مسافرت، شخص تصمیم محض به که هستند عواملی از دسته آن کششی عوامل که حالی در کنند،می فراهم

 که است رانشی عوامل انگیزشی شامل هم انگیزه مفهوم این (.Kim and Lee, 2002: 260کشانند )می مقصد آن به

 مقصد هایانتخاب ویژگی همراه که است کششی انگیزشی عوامل شامل هم و شودمی گردشگر آرزوی به مربوط

 (. Kim and Lee, 2002: 260; Kim, et al, 2003: 173; Jang and Wu, 2006: 310) است موردنظر

                                                             
1. Morrison 
2. Page 
3. Crompton 
4. Push-pull Factors 



 
 

 

 ....بررسی عوامل انگیزشی گردشگری سالمت 
 55 

 

شود افراد رفتارهای گردشگری خاصی را از خود نشان عوامل اصلی ایجاد کننده انگیزه در گردشگران که باعث می

طوری که اند، بههای مختلفی پرداختهپردازان مختلف، به بیان نظریهطور کامل شناخته نشده است و نظریه دهند، به

-محرک ؛اند که عبارتند ازهای گردشگران را بیان کردهمیالدی نوع شناسی انگیزه 2009در سال  2و اسواربروک 1هورنر

های این نوع شناسی انگیزه (1)های فرهنگی. شکل های فیزیکی، عاطفی، شخصیتی، توسعه فردی، منزلتی و محرک

 (.90: 1353زاده نمین،به نقل از اکبری و تاج 8: 1350پور و اربطانی،دهد )ابراهیمگردشگران را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نوع شناسی ا 1شکل 

 

 

 (.7: 3444مأخذ: ابراهیم پور و اربطانی به نقل از اسواربروک و هورنر،  نوع شناسی انگیزه های گردشگران ) 1شکل 

 

 در شودمی درونی احساسی هایجنبه به مربوط بیشتر رانشی هایانگیزه که کردند عنوان (2009) 3یوسال و 3یون

 رانشی عوامل دیگر، عبارتبه. است تشخیصی یا موقعیتی، بیرونی، هایجنبه به مربوط کششی هایانگیزه که حالی

 اندام، تناسب و سالمتی اعصاب، تمدد و استراحت فرار، آرزوی مانند مسافران محسوس غیر یا اصلی ذاتی، آرزوهای

 توسط که مقصدی به کشش نتیجه در کششی عوامل که حالی در هستند اجتماعی تبادالت و پرستیژ ماجراجویی،

 تفریحی رفاهی، تاریخی، منابع سواحل، مانند لمس قابل منابع شامل که کندمی پیدا ظهور شود،می درک مسافر شخص

 .است مقصد از بازاریابی تصویر و سود توقع تازگی، مانند مسافر توقع و درک عالوه به

 انتخاب در که عواملی و کنندمی انتخاب مقصدی چه که گردشگران سفر دلیل اهمیت بر گردشگری پژوهشگران 

ببرند  پی رانشی و کششی عوامل ادبیات مفهوم به که عالقمندند بسیار هاآن .کنند می تأکید دارند اساسی نقش مقصد

(Davis and Sternquist, 1987: 30; Chun, 1989: 5; Um and Crompton, 1990: 435; Kucukkurt, 1981: 12; 

Shih, 1986: 5; Mak, and Moncur, 1980: 38 )است شده هئارا حوزه این در شده انجام های پژوهش از برخی ذیل در. 

 

 

                                                             
1. Swarbrooke 
2. Horner 
3. Yoon 
4. Uysal 

 فرهنگی:
 فرهنگ های جدیدتجربه -

 

 هاشناخت فرهنگ-

 موقعیت:

 اشتیاق و انگیزش-

 تجربه موقعیت های خوب-
 انعطاف پذیری-

 فرصت ها-

 

 :توسعه فردی
 افزایش دانش-

 یادگیری مهارتهای جدید-

 شخصی:

 دیدار با دوستان و آشنایان-

 آشنایی با دوستان جدید-
 نیازهای دیگران تامین-

 جستجوی کسب درآمد-

 عاطفی:
 ماجراجویی-

 نیازهای روانی-

 هیجانات-

 فیزیکی:

 استراحت و آرامش -

 بهداشت و سالمتی-

 انگیزه های گردشگران
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 پیشینه پژوهش 
 با «انگیزه سفر سالمندان و عوامل تأثیرگذار: بررسی سالمندان تایوانی»ای با عنوان در مقاله(2002) 2وو و 1جانگ

 رانشی هایانگیزه :دادند نشان زیر شرح به را تایوانی سالمندان سفر هایانگیزه رانشی و کششی بعد دو گرفتن نظر در

 کششی هایانگیزه که حالی در بوده شدن اجتماعی و اعصاب تمدد دانش، جستجوی نفس، به اعتماد خودافزایی، شامل

 .باشدمی طبیعی و تاریخی هایسایت و قیمت و رخداد تسهیالت، نظافت، و امنیت شامل

 «ها و خصوصیات افرادسالمتی یا خودآگاهی؟ انگیزه»ای با عنوان در مقاله (2005) 9و چانگ 3، وانگ3مک 

 هایچشمه عازمان میان در را رانشی انگیزشی عامل پنج آنها .اندکرده مطالعه را گرم آب هایچشمه از بازدید هایانگیزه

 اعصاب تمدد خودافزایی، سالمتی، و زیبایی دوستی، رابطه ایجاد شامل عامل پنج این .دادند نشان کنگ و هنگ گرم آب

  .است فرار و

 یاز مقصد: مطالعه مورد ستیانتخاب تور یبرا تیاولو لیتحل»ای با عنوان در مقاله (2005) و وو 0، تایی2هسو

 از فرار شامل که دادند نشان تایوان در سالمت گردشگران مقصد انتخاب تعیین برای را انگیزه رانشی عامل هفت« وانیتا

 اجتماعی ارتباطات تسهیل و حسنه روابط افزایش احیاء، و پرستیژ اعصاب، تمدد ها، اقامتگاه ارزیابی و کشف روزمرگی،

  .است

توسعه سالمتی: یک نمونه عملی از مفهوم -دریاچه»با عنوان  مطالعه در( 2010) 10و کامپوال5، توهینو 8کونو

 تندرستی و فیزیکی فعالیت به مربوط انگیزشی عوامل که دریافتند «در صنعت گردشگری (NSV) خدمات جدید

 شناسایی را انگیزشی عامل هفت نیز آنها. داشتند سالمت گردشگری مقصدهای به سفر تعیین را بر تأثیر بیشترین

 طبیعت، غربت، احساس و تنهایی روزمره، زندگی از فرار و ارتباط فیزیکی، هایفعالیت و سالمتی خودافزایی، :کردند

سالمت و تجارت »در پژوهشی با عنوان  (2010) 12، کیم و چان11آزمن. اجتماعی موقعیت انگیزه، و خودمختاری

: گردشگران سالم، تجارت یو گردشگر ی، سالمتی. سالمتیزشیآبگرم: مشخصات گردشگران و عوامل انگ یگردشگر

 خرید تصویر و ملموس منابع شامل کششی انگیزه دو و اندوه و غم از رهایی و تنعم، فرار، یعنی رانشی انگیزه سه« سالم

 . کردند شناسایی را

های گردشگران خارجی جهت سفر به شناسایی انگیزه» ا عنوانی خود ب( در مقاله1352رنجبریان و همکارن )

که عبارتند  وجود داردکه شش انگیزه سفر برای گردشگران خارجی شناسایی به این نتیجه دست یافتند  «شهر اصفهان

  از: انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی و انگیزه استراحت.

در سفر به شهر  های گردشگرانها و محدودیتانگیزه»( در پژوهش خود با عنوان 1353زاده نمین )اکبری و تاج

-های فرهنگی و تاریخی شیراز و استفاده از طبیعت این شهر از مهمبه این نتیجه دست یافتند که دیدن جاذبه «شیراز

های گردشگران برای سفر است و مسافت زیاد بین شهرهای تهران و شیراز، هزینه سفر و نداشتن زمان ترین انگیزه

  اند.ه گردشگران با آن مواجههایی است کترین محدودیتکافی از مهم

                                                             
1. Jang 
2. Wu 
3. Mak 
4. Wong 
5. Chang 
6. Hsu 
7. Tsai 
8
. Konu 

9. Tuohino 
10. Komppula 
11. Azman 
12. Chan 
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های بررسی عوامل انگیزشی گردشگری سالمت در چشمه»ی خود به ( در مقاله1353ثانی و همکاران )علیزاده

پرداختند. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که تفاوت معناداری میان میانگین عوامل رانشی و  «آب گرم استان مازندران

 کششی گردشگران وجود دارد.

 مطالعات حوزه برای بازاریابی، هایاستراتژی تعیین در ویژهبه مهم، بسیار عامل یک گردشگر انگیزه فهم ابراینبن

 شامل و گیریتصمیم در پیچیده فرایند یک دارد، تمایل بیشتر آن به گردشگر که مقصدی انتخاب زیرا؛ است گردشگری

-می بر هاانگیزه رانشی و کششی هایآیتم بین رابطه دریافتی اهمیت به معموالً خدمات بسته مفهوم .است زیادی عوامل

 در دستیابی و گیریاندازه قابل که معینی منافع با است ممکن سفر برای معینی دالیل که است آن از حاکی این و گردد

 که باشند داشته نظر در باید گردشگری در مقصد دهندگانتوسعه و بازاریابان بنابراین، کند. مطابقت باشد، مقصد سایت

 باید و باشند،می پاسخگو را بسته یک در شده ارائه بازار بخش در نیازها بیشترین که هستند هایی آن تر،موفق خدمات

 طبق بر دهند. انجام گردشگران شناسیروان مختلف نیازهای و مقصد اصلی هایویژگی تطبیق برای زیادی هایتالش

 با نظر مورد خدمات هایویژگی از تواندمی ادراکات این و سازدمی را خود درک گردشگر خارجی، و ذاتی هایانگیزه

 (. Gartner, 1993: 195) باشد متفاوت کند،می پردازش و دریافت را اطالعات چگونه فرد یک اینکه به توجه

سالمتی در محل با توجه به نقش مهم گردشگری سالمت دریاچه ارومیه، موقعیت مناسب آن و حضور گردشگران 

دهد این است که پژوهش حاضر برآن است تا با ها نشان میدریاچه آنچه که تفاوت کار پژوهش حاضر با سایر پژوهش

های کششی و رانشی گردشگران براساس نتایج پیشنهاداتی به منظور توسعه گردشگری سالمتی در بندی انگیزهاولویت

ی گردشگری سالمتی و سایر انواع گردشگری در شهر ارومیه و کل استان این محدوده ارائه دهد تا مسیر توسعه برا

 .آذربایجان غربی هموار گردد

 

 پژوهش روش
-کننده به دریاچه ارومیه میبندی عوامل انگیزشی گردشگران مراجعههدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت

های ماهیت، روش و چگونگی به دست آوردن دادهباشد، بنابراین پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و بر اساس 

 مربوط ادبیات تدوین و نیاز مورد هایداده آوریجمع منظوربه حاضر پژوهش باشد. درپیمایشی می -مورد نیاز، توصیفی

 آوری جمع جهت .است شده استفاده میدانی و ایکتابخانه روش دو هر از پژوهش سوابق بررسی و پژوهش موضوع به

 گردشگران) فرد سطح حاضر، پژوهش تحلیل سطح. شد استفاده پرسشنامه و مصاحبه هایروش از نیز پژوهش هایداده

ثانی و از پرسشنامه علیزاده (،)دریاچه ارومیه پژوهش محیط از اطالعات آوریجمع راستای در. باشدمی دریاچه ارومیه(

 حاضر پژوهش آماری آماری موردنظر استفاده شد. جامعه( متناسب با محدوده مورد مطالعه و جامعه 1353همکاران )

 .باشدمی دریاچه ارومیه گردشگران

 2مورگان و 1جدول کرجسی مبنای بر نمونه حجم تعیین برای باشد، می نامشخص جامعه حجم اینکه به باتوجه 

 همچنیننفر عضو(.  10000)برای جامعه باالی  بود خواهد قبول مورد نفر 383 تعداد نمونه حجم حداقل (1500)

 اینکه به محاسبه شده بود، توجه 52/0پرسشنامه توسط علیزاده ثانی و همکاران  برای شده محاسبه کرونباخ آلفای

 30بوده بنابراین پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است. لذا به منظور اطمینان بیشتر پرسشنامه بین  0/0 از بیشتر

 باالی اعتبار که بیانگربود  529/0از جامعه آماری موردنظر توزیع و آلفای آن محاسبه شد، آلفای به دست آمده  نفر

 . است پایا گیری اندازه ابزار و پرسشنامه های سوال

هایی که در این پرسشنامه مورد پرسش واقع شده بودند عبارتند از: عوامل رانشی )برآوردن نیاز پرستیژ، شاخص

ها( و یش ارتباطات، به دنبال آرامش، افزایش چرخه اجتماعی، دیدن مناظر گوناگون، کسب دانش و درمان بیماریافزا

                                                             
1. Krejcie 
2. Morgan 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار


 

 
  1911، پاییز 1،شماره پیاپی 1شماره  ،1دوره           

14 

 
ها، دسترسی آسان و راحت، تاریخ و فرهنگ، در جستجوی تنوع و ماجراجویی(. به عوامل کششی )رخدادها و فعالیت

 . استفاده شد SPSSافزار در نرمها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی منظور تجزیه و تحلیل داده

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه
کیلومتری شمال غربی شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی قرار  19( در فاصله 2دریاچه ارومیه )شکل 

درجه طول  39دقیقه عرض شمالی و  10درجه و  38دقیقه تا  3درجه و  30دارد. از نظر موقعیت جغرافیایی بین 

 500رسد که در حدود کیلومتر مربع می 200به حدود  9/1200واقع شده است. محیط دریاچه در حدود تراز  شرقی

دهند. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب کیلومتر مربع آن را اراضی باتالقی تشکیل می

ارومیه بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی است که در  باشد. همچنین دریاچهشور دنیا پس از بحرالمیت در اردن می

میه پس از مرداب وشود. پارک ملی دریاچه اردرصد مساحت ایران را شامل می 3غرب فالت ایران قرار گرفته است و 

 102ی ود. دریاچه ارومیه دارارهای طبیعی جانوران بومی و مهاجر در ایران به شمار میترین زیستگاهبدیلانزلی از بی

جزیره بزرگ و کوچک است که همه آنها از سوی سازمان یونسکو به عنوان اندوخته طبیعی جهان به ثبت رسیده است 

 (.3: 1351، دادورخانی و همکاران)

 طبیعی متفاوت محیط دو تالقی محل در که هستند آن زیبای سواحل ارومیه، دریاچه گردشگری هایجاذبه از

 دیده رنگ خوش منظره پهناور، بنفش و کبود آب و درخشان آفتاب و دریا نسیم و لطیف هوای با همراه (دریا و خشک)

 به»است.  فراوان اهمیت حائز درمانی لجن نظر از دریاچه، سواحل مخصوص لجن همچنین .دهندمی آن به را نوازی

 ریز بسیار هایرگ و عروق در خون جریان آن، در موجود گوگرد و اکتیوتیه رادیو تأثیر و ثابت موضعی گرمای خاطر

 ارومیه دریاچه «.کندمی آنها بهبود به مؤثری کمک و شودمی بیماران رماتیسمی تسریع دردناک مفاصل و جلدی تحت

-لجن در معدنی مواد و امالح وجود. باشد سالمت گردشگری جاذب تواندمی آن، در درمانی لجن هایویژگی به توجه با

 خاصیت با هالجن این شد، ذکر قبال که گونههمان .است آورده پدید را باالیی درمانی قابلیت ارومیه، دریاچه سواحل های

 با که کندمی ایجاب نکته این .شوند واقع مفید روماتیسم همچون هاییبیماری بهبود برای توانندمی خود درمانی

 (.30: 1383عبداللهی، و سقایی) آید فراهم الزم هایزمینه سالمتی، گردشگری جذب برای مدنظر مکان شناسایی

 

 
 .4: 1911: قاسمی و همکاران، ، مأخذموقعیت منطقه مورد مطالعه 3شکل 
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 داده ها تجزیه و تحلیل
دهندگان مجرد و درصد پاسخ 99حدود ، درصد مرد 05دهندگان را زن و درصد پاسخ 21حدود طبق جدول زیر 

ترین فراوانی  بیش، سال 30تا  30 یسن گروه ترین فراوانی مربوط به بیشهمچنین، دهد. درصد متاهل تشکیل می 39

رو با باشد. از اینمی 2/28دهندگان کارمند شرکت خصوصی با تر پاسخ درصد و شغل بیش2/38لیسانس با  تحصیالت

ی تقریباً گروه سنی جوان با توان بیان کرد که نمونه آماری مورد بررسدهنده میهای فردی افراد پاسختوجه به ویژگی

اند که تا حدودی اند. هم چنین اکثر آن ها یا کارمند شرکت خصوصی و یا شغل آزاد داشتهجنسیت مرد و باسواد بوده

 رود این گروه بیش تر به سفر و گردشگری بپردازند.رو، انتظار میاز استقالل بیشتری برخوردارند. از این

 

 دهندگانجمعیت شناختی پاسخ (: فراوانی اطالعات1جدول )

 درصد فراوانی متغیر درصد فراوانی متغیر

  5/08 303 مرد جنسیت

 

 سطح تحصیالت

9/15 09 دیپلم و کمتر  

3/13 91 فوق دیپلم 1/21 81 زن  

 

 

 سن

2/38 189 لیسانس 8/2 22 20کمتر از   

2/18 00 لیسانس فوق 3/32 123 20-30  

8/0 3 دکتری 9/33 120 30-30  

30-90 25 2/0  
 

 

 

 شغل
 

 
 

0/23 51 آزاد  

0/12 23 دولتی 5/5 38 به باال 90  

0/30 183 مجرد تأهل 2/28 110 شرکت خصوصی   

3/92 201 متاهل 8/13 93 دانشجو   

 2 23 بیکار 

3/3 10 خانه دار  

8/2 22 بازنشسته  

 های پژوهش.مأخذ: یافته

 

گردشگران سالمت  رانشی - عوامل انگیزشی کششیتحلیل نظر پاسخگویان در خصوص و بارتلت:  KMOآزمون 

 KMO ها برای تحلیل عاملی از ضریببا استفاده از تحلیل عاملی انجام شد. برای تعیین مناسب بودن دادهدریاچه سالمت ارومیه 
 ( و070/3493) ماره آزمون بارتلت برابر( و هم چنین مقدار آ137/0برابر با ) KMOو آزمون بارتلت استفاده شد. مقدار 

(000/0=P) تحلیل عاملی مناسب هستند از کفایت الزم برای انجامها به دست آمد و این بدین معناست که داده. 
 

 و آزمون بارتلت در چرخش تحلیل عوامل انگیزشی مؤثر KMOضریب  -3جدول 
KMO سطح معنی داری آزمون بارتلت 

691/4 414/9157 444/4 

 های پژوهش.مأخذ: یافته
 

در این تحقیق هشت عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک و بارتلت چرخش انجام شد.  KMOپس از انجام آزمون 

درصد باقیمانده مربوط  02/32کردند و ها را تبیین میدرصد از واریانس کل عامل 50/23استخراج شدند که در مجموع 

درصد  23اند حدود به این معنی که عواملی که استخراج یافتهبه عواملی بود که در تحلیل عاملی شناسایی نشده بودند. 

ای مربوط به هر عامل و بار عاملی آنها، نتایج نشان داد که پس از بررسی گویهدر انگیزه رانشی گردشگران تأثیرگذارند. 

 به عبارتی این عوامل از بار عاملی مناسبی برخوردارند. است.  9/0ها باالی ر عاملی بیشتر گویهبا
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 -2ها، کسب دانش و درمان بیماری-1گذاری شدند: های مزبور به ترتیب نامبعد از چرخش واریماکس عامل

دیدن مناظر  -2افزایش چرخه اجتماعی،  -9به دنبال آرامش،  -3تفکر و گرفتن مشاوره زندگی، -3افزایش ارتباطات، 

 .هاشناخت سایر فرهنگ -8تمدد اعصاب و  -0گوناگون، 

از تمامی عوامل ها یعنی کسب دانش و درمان بیماری( آمده است مقدار ویژه عامل اول 3همانطور که در جدول )

، یعنی بیشترین ص داده استدرصد از واریانس کل را به خود اختصا05/15( که در مجموع 33/9دیگر بیشتر است )

کمترین  05/1ها با مقدار ویژه و آخرین عامل یعنی شناخت سایر فرهنگ تأثیر را در افزایش انگیزه گردشگران داشته

 و کمترین تأثیر را در انگیزه گردشگران دارد. ( را تبیین نموده است03/3میزان از واریانس کل )

 

 چرخ یافته با روش واریماکس انگیزشی رانشی(: ماتریس عوامل 9جدول )
 گویه ها عوامل اشتراکات

8 0 2 9 3 3 2 1 

671/4         821/0  در پی گیاهان دارویی 

699/4         839/0  یاد گرفتن مهارت های گوناگون بومی 

657/4         833/0 دیدن اینکه مردم با فرهنگ های مختلف چگونه  

 زندگی میکنند.

649/4         820/0  درمان بیماری ها 

733/4         252/0  تجربه سبک های جدید زندگی 

439/4         239/0  بازدید از مکانی که قبالً ندیده ام  

344/4  التیام شکست های روحی          

635/4        812/0   تبادل رسوم و سنت ها   

744/4        095/0  تحسین طبیعت  

744/4        285/0  انداز مکانی که قبال دوستانم به آنجا رفتهبازدید   

749/4     319/0   230/0  از محیط خانه دور بودن  

694/4       902/0  989/0  به یادآوردن نقاط کور زندگی  

736/4      332/0  982/0 باردید از مکانی که احتماال دوستان و خانواده را   
 تحت تأثیر قرار میدهد.

447/4        350/0  افزایش ارتباط با مردم محلی  

777/4       003/0  گرفتن مشاوره زندگی    

419/4       233/0  بازدید از نقاط گردشگری   

433/4      223/0  شور و هیجان    

641/4      230/0  استراحت جمعی    

749/4      355/0  باال بردن جایگاه اجتماعی    

774/4     238/0 325/0  جدید مالقات مردم    

477/4     902/0  برآوردن نیاز که در جای دیگری باشم     

997/4     913/0  داشتن اوقات خوب در سفر     

743/4    009/0   درمان استرس زیاد      

743/4    210/0  فرار از کارهای روزمره       

616/4    922/0  از بین بردن ترس و عادت های قدیمی      

641/4   820/0  تمدد اعصاب       
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744/4  800/0  شناخت سایر فرهنگ ها        

 ارزش ویژه 33/9 35/3 09/1 90/1 35/1 33/1 12/1 05/1 

 واریانس 05/15 59/12 90/2 83/9 93/9 55/3 31/3 03/3 

 های پژوهش.مأخذ: یافته

 

شدند که در مجموع های انگیزشی کششی چهار عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک استخراج در بخش عامل

درصد باقیمانده مربوط به عواملی بود که در  309/23کردند و ها را تبیین میدرصد از واریانس کل عامل 259/02

درصد در انگیزه کششی  00اند حدود به این معنی که عواملی که استخراج یافتهتحلیل عاملی شناسایی نشده بودند. 

ای مربوط به هر عامل و بار عاملی آنها، نتایج نشان داد که بار عاملی همه گویه. پس از بررسی گردشگران تأثیرگذارند

 به عبارتی این عوامل از بار عاملی مناسبی برخوردارند. است. 9/0ها باالی گویه

 -2دسترسی آسان و راحت و تنوع، -1گذاری شدند: های مزبور به ترتیب نامبعد از چرخش واریماکس عامل

 ها.رخدادها و فعالیت-3تاریخ و فرهنگ و  -3ماجراجویی، 

از تمامی عوامل تنوع ( آمده است مقدار ویژه عامل اول یعنی دسترسی آسان و راحت و 3همانطور که در جدول )

و بیشترین  درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده است 380/90( که در مجموع 302/11دیگر بیشتر است )

کمترین میزان از  033/1ها با مقدار ویژه و آخرین عامل رخدادها و فعالیت نگیزه گردشگران داشتهتأثیر را در افزایش ا

 و کمترین تأثیر را در افزایش انگیزه گردشگران دارد. ( را تبیین نموده است120/9واریانس کل )

 
 چرخ یافته با روش واریماکس انگیزشی کششی (: ماتریس عوامل5جدول )

 هاگویه   اشتراکات

3 3 2 1 

715/4     833/0  استفاده از منابع طبیعی 

715/4     833/0  برف بازی 

715/4     833/0  مقصد امن 

679/4     018/0  تفریح 

696/4   920/0   018/0  خرید 

645/4   920/0   013/0  غذای سنتی ارومیه 

747/4     290/0  تلویزیوندعوت مهمانها به دیدن دریاچه ارومیه به جای تماشای  

747/4   338/0   229/0  آب و هوا 

761/4    330/0  980/0  فعالیت های تفریحی 

767/4   325/0  330/0  929/0  منظره چشمگیر دریاچه ارومیه 

641/4    835/0  کوه پیمایی  

641/4    835/0  فرهنگ و هنرهای سنتی ارومیه  

173/4    031/0  پیاده روی  

173/4     031/0  دسترسی آسانقابلیت   

733/4     221/0  کاخ های تاریخی  

733/4     958/0  اسکی  

444/4     823/0  زندگی ساده محلی   

556/4   931/0  جشنواره ها   

496/4  803/0  های سرگرمیپارک    

611/4  803/0  فعالیتی برای کل خانواده     
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 03/1  12/1  22/1  302/1  ارزش ویژه 

 12/9  83/9  31/8  38/90  واریانس 

 های پژوهش.مأخذ: یافته

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
این پژوهش با هدف بررسی عوامل انگیزشی گردشگری سالمت در دریاچه ارومیه انجام گرفت. نتایج آمار 

درصد مرد  05دهندگان زن و درصد پاسخ 21های گردآوری شده نشان داد که حدود توصیفی حاصل از بررسی داده

 2/38باشد. بیشترین فراوانی مربوط به لیسانس با سال می 30تا  30ترین فراوانی مربوط به سن  دهد. بیشتشکیل می

-دهد. شغل بیشتر پاسخدرصد متاهل تشکیل می 39دهندگان را مجرد و درصد پاسخ 99باشد. حدود درصد می

 باشد. می 2/28دهندگان کارمند شرکت خصوصی با 

ی عوامل انگیزشی رانشی نشان داد هشت عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک استخراج آمار استنباطی برای بررس

-1گذاری شدند: به ترتیب نامکردند این عوامل ها را تبیین میدرصد از واریانس کل عامل 50/23شدند که در مجموع 

افزایش  -9به دنبال آرامش،  -3، تفکر و گرفتن مشاوره زندگی-3افزایش ارتباطات،  -2ها، کسب دانش و درمان بیماری

یعنی مقدار ویژه عامل اول ها. شناخت سایر فرهنگ -8تمدد اعصاب و  -0دیدن مناظر گوناگون،  -2چرخه اجتماعی، 

درصد از واریانس کل را 05/15( که در مجموع 33/9از تمامی عوامل دیگر بیشتر بود )ها دانش و درمان بیماری کسب

کمترین میزان از واریانس کل  05/1ها با مقدار ویژه آخرین عامل یعنی شناخت سایر فرهنگبه خود اختصاص داد و 

 ( را تبیین نموده است. 03/3)

 25/02های انگیزشی کششی چهار عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک استخراج شدند که در مجموع در بخش عامل

دسترسی آسان و راحت و -1گذاری شدند: ها به ترتیب نامن عامل. ایکردندها را تبیین میدرصد از واریانس کل عامل

مقدار ویژه عامل اول یعنی دسترسی آسان و راحت  ها.رخدادها و فعالیت-3تاریخ و فرهنگ و  -3ماجراجویی،  -2تنوع، 

اختصاص  درصد از واریانس کل را به خود 380/90( که در مجموع 30/11از تمامی عوامل دیگر بیشتر است )تنوع و 

( را تبیین 12/9کمترین میزان از واریانس کل ) 033/1ها با مقدار ویژه داده است و آخرین عامل رخدادها و فعالیت

 نموده است. 

ترین عامل انگیزشی ترین عامل انگیزشی رانشی گردشگران درمان بیماری و کسب دانش و مهمبنابراین مهم

کند. البته ( مطابقت نمی2002تایج تحقیق حاضر با تحقیق جانگ و وو )کششی تنوع و دسترسی آسان و راحت بود. ن

-علت عدم تطابق نتایج بخاطر متفاوت بودن جامعه آماری موردنظر در هر دو تحقیق بود. در تحقیق حاضر فقط انگیزه

( هم 2005های کششی رانشی گردشگران سالمت مدنظر بود. همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق آزمن و همکاران )

( به بررسی تفاوت بین عوامل رانشی و کششی در بین گردشگران پرداختند 1353ثانی و همکاران )راستا است. علیزاده

های انگیزشی گردشگران را شناسایی ترین اولویتکه پژوهش حاضر به دنبال تفاوت بین این دو عامل نبود، بلکه مهم

( هم راستا بود. دیگر 2010(، هسو و همکاران )2005ک و همکاران )نمود. همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش م

( انگیزه 1352های گردشگران را مورد بررسی قرار داده بودند از جمله در تحقیق رنجبریان و همکاران )ها انگیزهپژوهش

زاده نمین تاج های مهم در بین گردشگران شناسایی نمودند و اکبری وماجراجویی، بهداشتی و استراحت از انگیزه

گردشگران عنوان کردند. این نتایج به علت تفاوت در نوع  ترین انگیزههای فرهنگی را مهم( دیدن جاذبه1353)

باشد. لذا این پژوهش در مورد گردشگران سالمتی دریاچه ارومیه به گردشگری مورد بررسی و جامعه آماری متفاوت می

های کششی گردشگران سالمتی و فراهم نمودن یی اولویت بندی انگیزهنتایج مهمی دست یافت، چرا که با شناسا

ریزان و مسئوالن فرصت دستیابی و پیشبرد های شناسایی شده توسط برنامهامکانات و تسهیالت الزم براساس اولویت

 اهداف توسعه پایدار در منطقه بهتر فراهم خواهد شد.
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بایست متناسب با این گروه از ین پژوهش مرد بود بنابراین میبا توجه به اینکه بیشتر گردشگران پاسخگو در ا

 گردشگران امکانات و تسهیالت الزم فراهم شود، به طور مثال:

 معرفی و شناساندن تفریحات برای برآورده ساختن حس ماجراجویی و هیجان -

 شیک، و سنتی هایمهیج و اقامتگاه های سایتمعرفی -

 قایق سواری، جت اسکی، مسابقات و. .. هایبرنامه برگزاری انواع-

 زندگی هایمشاوره سالمت، کسب منظور به هفته از خاص روزهای در اندام تناسب و سازی بدن تمرینات آموزش-

 آقایان، خاص

 مشتریان، از نوع این مجدد بازگشت یا جذب برای سالم تغذیه هایدوره آموزش-

ها، افزایش ارتباطات، کسب دانش و درمان بیماری؛ های کششی گردشگرانانگیزههای ترین اولویتباتوجه به اینکه مهم 

تفکر و گرفتن مشاوره زندگی، به دنبال آرامش، افزایش چرخه اجتماعی، دیدن مناظر گوناگون، تمدد اعصاب، شناخت 

وع، ماجراجویی، تاریخ دسترسی آسان و راحت و تن های انگیزشی رانشی گردشگرانترین اولویتو مهم، هاسایر فرهنگ

 های زیر در محدوده مورد مطالعه اجرا شود:شود برنامهبود بنابراین پیشنهاد می هاو فرهنگ و رخدادها و فعالیت

 ها به دلیل ماهیت درمانی دریاچه های طبیعی بیماریمعرفی انواع درمان-

  آرام دریاچه، طبیعت در تفکر و زداییتنش اجرای برنامه-

 ،... های زندگی؛ زندگی زناشویی، تربیت فرزند وهای زندگی در همه زمینهشاورهارائه م-

 ،آورندهای گردشگری سالمت بازدید به عمل میارائه تخفیفات به گردشگرانی که بیش از دوبار از دریاچه و سایت-

 ،ابهای آرام و معنوی به گردشگران برای فرار از فشارهای روزمره و تمدد اعصمعرفی مکان-

 ،(سنتی نمایشی حرکات سنتی، معماری غذا، جشنواره) هاجشنواره انواع برگزاری-

 .معرفی فرهنگ و تمدن آذربایجان و بخصوص شهر ارومیه به گردشگران-
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