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چکیـده| نظـر به تحریم هـای بین المللی و همه گیری کووید 19، کسـب وکارهای وابسـته به گردشـگری 
کالن شـهر مشـهد بیشـتر از سـایر صنایـع دیگـر تحت تأثیـر عوامل مسـتقیم قـرار گرفته اسـت. تحقیق 
پیـش رو سـعی دارد بـه بررسـی عوامـل مؤثـر بـر بهره بـرداری از فرصت هـای کارآفرینانـۀ گردشـگری 
سـالمت در شـهر مشـهد بپـردازد تـا بتوانـد عـالوه بر بهبـود وضعیت شـرایط موجـود راهکارهایـی برای 
آینـده در جهـت بهبـود ایـن صنعـت ارائه دهـد. این پژوهش بـا اسـتفاده از روش ترکیبی کمـی و کیفی 
بـه جمـع آوری و تجزیه وتحلیـل یافته هـا پرداختـه و براسـاس روش نمونه گیـری ترکیبـی سـازمان دهی 
شـده اسـت. ابـزار جمـع آوری داده هـا، مصاحبـه بـا 204 کارآفریـن در حوزه هـای گردشـگری سـالمت 
بـود کـه بـا اسـتفاده از روش مصاحبـۀ نیمه سـاختاریافته انجام شـد. از آنجاکـه رویکرد داده بنیـاد مبنای 
تحلیـل بـود عوامـل مؤثـر شناسـایی و در قالـب 6 دسـته، 12 جـزء، 16 شـاخص و 66 کد، میـزان توافق 
به دسـت آمده بـا اسـتفاده از آزمـون تامـس کوهـن سـنجیده شـد. پـس از تأییـد یافته هـا، پرسـش نامۀ 
محقق سـاخت تنظیـم و در دور مجـدد در اختیـار متخصصـان و کارآفرینـان قـرار گرفـت. پـس از توزیع 
و جمـع آوری پرسـش نامه ها، داده هـا در نرم افـزار SPSS وارد شـد و بـا اسـتفاده از  آزمـون اولویت بنـدی 
کمـی فریدمـن مـورد تحلیـل قـرار گرفـت. نتایـج نشـان داد کـه مهم تریـن اولویت هـای مؤثـر بـر حوزۀ 
کارآفرینانۀ گردشـگری سـالمت در شـهر مشـهد دربردارندۀ چهار شـاخص اصلی تبلیغ و ترویج فرهنگ 
کارآفرینـی، مدیریـت حمل ونقـل عمومـی، آمـوزش و جمعیت اسـت. در نهایـت پیشـنهادهایی در جهت 

بهبـود وضعیـت گردشـگری سـالمت  شـهر مشـهد از منظر کارآفرینی داده شـده اسـت.
واژگان کلیدی| تئوری داده بنیاد، فرصت های کارآفرینانه، گردشگری سالمت، شهر مشهد.

مقدمـه| امـروزه گونه های گردشـگری زیـادی وجود دارنـد و این 
دیـدگاه سـطحی کـه گردشـگران تنهـا برای لـذت سـفر می کنند 
تـا حـدی بی اعتبار مانـده اسـت؛ ورزش، تفریحات، مذهـب یا امور 
مرتبـط بـا زائران، محیط زیسـت، تجارت و بسـیاری از مـوارد دیگر 
انتخـاب می کننـد؛  بـرای سـفر  انگیزه هایـی هسـتند کـه مـردم 
بنابرایـن به طـور گسـترده اذعـان می شـود کـه دالیـل پیچیـده ای 
برای سـفر مردم وجـود دارد (Lee, 2016). برای برخی از گونه های 

گردشـگری، سـفر راهـی بـرای فـرار از زندگـی روزمـره و فرصتـی 
مناسـب برای آرامش و مواجهه با یک فرهنگ جدید ارائه می دهد. 
در گردشـگری سـالمت، گردشـگران در درجۀ اول به دنبال درمان 
پزشـکی و پـس  از آن ایجـاد یـک تجربـۀ گردشـگری متعارف تـر 
در رابطـه بـا اوقـات فراغـت و اسـتراحت در مکان های گردشـگری 

.(ChowdhuryPrayag, Orchiston & Spector, 2019)هسـتند
فرهنـگ سـفر به خـارج از کشـور برای جراحـی زیبایی به روشـی 
رایـج تبدیل شـده اسـت کـه معمـوالً بـا بازاریابـی و ترویـج آن در 
اشـکال رسـانه ای همراه شـده اسـت. اغلب از گردشـگری سـالمت 



بهار 61401 شمارۀ 8

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانۀ گردشگری...| صدیقه مجتبایی، حسنعلی پیش بین، علی خوشاب

بـه  عنـوان یـک  شـکل منحصربه فـرد گردشـگری و به  عنـوان یک 
مفهـوم گردشـگری لوکـس کـه با اوقـات فراغـت نیز همراه اسـت، 
یـاد می شـود. بـا ایـن  وجـود بـه نظـر می رسـد ترکیـب سـالمت 
و گردشـگری نـوع نسـبتاً جدیـدی از جهانگـردی غیـر انحصـاری 
اسـت. پیش بینـی می شـود طـی چنـد سـال آینـده ایـن نـوع از 
گردشـگری رشـد چشـمگیری داشـته باشـد. ایـن افزایـِش مـورد 
انتظار در گردشـگری سـالمت عمدتـاً به دلیل افزایـش هزینه های 
مراقبت هـای پزشـکی در کشـورهای پیشـرفته تر، لیسـت انتظـار 
طوالنی مـدت برای درمان و وخیم ترشـدن اسـتانداردهای سـالمت 
در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته به دلیل کاهش سطح کارکنان 
و افزایـش فشـار بـر دسـتگاه های درمـان فعلـی اسـت. پیرشـدن 
جمعیـت نیـز یـک دلیـل مهـم بـرای افزایـش سـطح گردشـگری 
سـالمت در حـال حاضـر اسـت. از طـرف دیگـر جهانی سـازی و 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات نیـز بـه اهمیـت وجود چشـمه های 
بخـش  در  اسـت  ممکـن  )اگرچـه  پیـاده روی  تورهـای  آب گـرم، 
گردشـگری ورزشـی نیـز وجـود داشـته باشـد(، تورهـای یـوگا و 
مدیتیشـن، مـزارع سـالمت برای کاهـش وزن و ... دامن زده اسـت 

.(Brown, Smith & Assaker, 2016)
بـه  مربـوط  بازارهـای  مـورد  در  قابل  توجهـی  تحقیقـات 
وجـود  آلمـان  و  سـوئیس  در  به خصـوص  سـالمت  گردشـگری 
درمانـی  بسـته های  و  سـنتی  خدمـات  ارائه دهنـدۀ  کـه  دارد 
آب گـرم هسـتند کـه خـود اهمیـت ایـن نـوع از گردشـگری را در 
کشـور  ده  از   .(Lee, 2016)می دهـد نشـان  مختلـف  کشـورهای 
برتـر در زمینـۀ گردشـگری سـالمت، هفـت کشـور در قـارۀ آسـیا 
علی رغـم  متأسـفانه    .(Health at a Glance, 2020)  هسـتند
قابلیت هـا و توانمندی هـای طبیعـی، تاریخـی و فرهنگـی ایـران، 
گردشـگری  متنـوع  شـاخه های  در  بسـیار  فرصت هـای  از  هنـوز 
آمارهـای  طبـق  اسـت.  اسـتفاده  نشـده  درآمدزایـی  به منظـور 
جاذبه هـای  پنجـم  رتبـۀ  ایـران  جهانگـردی،  جهانـی  سـازمان 
طبیعـی، رتبـۀ دهـم جاذبه هـای تاریخـی و باسـتانی، رتبۀ بیسـتم 
ایـن  دارد.  را  داروسـازی  علـم  شـانزدهم  رتبـۀ  و  پزشـکی  علـم 
آمارهـا در کنـار قابلیت هایـی همچـون وجـود پزشـکان کارآفریـن 
در رشـته های مختلـف، تجهیـزات پزشـکی قابل قبـول، هزینه های 
پاییـن درمـان بـرای گردشـگران کشـورهای مجـاور، برخـورداری 
نمـک،  دریاچه هـای  متعـدد،  معدنـی  و  آب گـرم  چشـمه های  از 
لجنزارهـای طبیعـی و طبـی، کویـر و گنبدهـای نمکـی می توانـد 
کشـورمان را بـه مقصـدی برای گردشـگران دائمی سـالمت تبدیل 
کنـد، چراکـه افـراد می تواننـد عـالوه بر دریافـت خدمـات درمانی 
و کسـب سـالمت جسـمانی بـا اسـتفاده  از جاذبه هـای طبیعـی، 
را  خـود  روح  سـالمت  و  کـرده  سـپری  را  خـود  نقاهـت  دوران 

.(Moghimehfar & Nasr-Esfahani, 2011)بازیابنـد
یکـی از مباحـث اصلـی بـرای دسـتیابی بـه توسـعۀ گردشـگری، 
توانایی هـا  اسـتعدادها،  مبنـای  بـر  پیشـرفت  الگـوی  تدویـن 

و امکانـات هـر جامعـه اسـت و جامعـه را از متأثرشـدن از ابعـاد 
وجـودی آن نمی تـوان برکنار دانسـت چراکه در پـی آن کارآفرینی 
ظهـور می یابـد. کارآفرینـی نقـش مؤثـری در توسـعۀ اقتصـادی-

اجتماعـی، صنعتـی و سیاسـی دارد و از سـویی به عنـوان مهم ترین 
راهـکار رفـع معضل بیـکاری فارغ التحصیالن دانشـگاهی محسـوب 

 .(TRAM, 2008) می شـود 
طبـق آمارهـای سـازمان جهانی گردشـگری بـه ازای جـذب هر 7 
گردشـگر خارجـی یـک شـغل در هـر کشـور ایجـاد می شـود کـه 
ایـن عـدد بـرای گردشـگری سـالمت بـه ازای هر 4 نفر یک شـغل 
برنامـۀ  طبـق   .(World Tourism Organization, 2019) اسـت 
مـدون سـازمان توسـعۀ تجارت کشـور و سـازمان میـراث فرهنگی 
و گردشـگری در افـق 1400 ایـران بایـد بتواند هرسـال 550 هزار 
نفـر گردشـگر سـالمت و در افـق 1404 سـالیانه بیـن 1 الـی 3 
میلیـون نفـر جـذب کنـد کـه در ایـن صـورت بیـش از 137 هزار 
شـغل در کشـور از ایـن راه ایجـاد خواهـد شـد و درآمـد کشـور از 
جـذب گردشـگران سـالمت به بیـش از یـک میلیـارد دالر خواهد 
رسـید )رحمانـی، عرب، سـعیدپور، رجبـی واسـوکالئی و میرزایی، 

.)1399
بـا توجـه بـه افزایـش جمعیـت جـوان کشـور، نیـاز بـه افزایـش 
فرصت هـای شـغلی و لـزوم افزایـش درآمدهـای ارزی غیرنفتـی، 

توجـه بـه ایـن زمینـه می توانـد بسـیار راهگشـا باشـد.
لـزوم شـناخت و بررسـی توان هـای گردشـگری منطقـه از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت؛ بنابراین ضمـن توجه به زیرسـاخت های 
کـه  گردشـگری  توان هـای  و  اثـرات  از  برخـی  بـه  آن  موجـود 
می تواننـد نقـش مؤثـری در جهـت توسـعۀ اقتصـادی ایفـا کننـد 
بایـد توجـه کـرد، زیرا به همـان میزان کـه بازار گردشـگری دارای 
سـودی سرشـار و مضاعف اسـت به همـان میزان باوجـود بحران ها 
سسـت و شـکننده اسـت کـه نمونـۀ بـارز آن را می تـوان سـایۀ 
اپیدمـی کوویـد 19 بـر سـطح جهـان و به خصـوص کشـور ایـران 

نست. دا
مطابـق آمارهـای وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در 
سـال 1397 ایـن آمار در حدود 550 هزار گردشـگر سـالمت بوده 
اسـت، امـا با وجـود همه گیری بیمـاری و تضعیف بازار گردشـگرِی 
سـالمت، مراکـز تشـخیصی-درمانی و شـرکت های تسـهیل گری با 
تنگنـای مالـی روبـه رو شـده اند؛ امـا پـس از بحـران کوویـد 19 
گردشـگری،  زیرسـاخت های  ایجـاد  بـرای  مناسـبی  فرصت هـای 
مجـازی،  فعالیت هـای  مناسـب،  اینترنتـی  سـایت های  قبیـل  از 
فرایندهـای  تسـهیل  نوبت دهـی،  و  پذیـرش  سیسـتم  مدیریـت 
مربـوط بـه بیمـاران بین المللـی و سیاسـت های بـازار کارآفرینـی 
گردشـگری ایجـاد شـده اسـت، به طوری کـه بـر اسـاس آمـار ادارۀ 
گردشـگری سـالمت وزارت بهداشـت در 9 ماهۀ اول سـال 1398 
حـدود 125 هزار گردشـگر بـه مراکـز تشـخیصی-درمانی مراجعه 
کرده انـد امـا در ایـام شـروع بیمـاری )بهمـن 98( تا پایـان خرداد 
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1399 تعداد 250 هزار گردشـگر سـالمت وارد کشـور شـده اند که 
ارزآوری معـادل 2 الـی 3 هـزار دالری را در برداشـته اسـت کـه با 
احتسـاب ایـن مبلغ 625 میلیـون دالر به این صنعت آسـیب مالی 
رسـیده و پیش بینـی می شـود ایـران 30 درصـد از ایـن بـازار را از 
دسـت بدهـد. این در حالي اسـت که بر اسـاس گـزارش دیگري از 
شـوراي جهاني سـفر و گردشـگري، نسبت سهم گردشـگري ایران 
از تولیـد ناخالـص داخلي9/2درصـد و تولیـد اشـتغال مسـتقیم به 
ترتیـب 2/ 2 درصـد بوده که ایـن آمار بیانگـر 1،344،000 فرصت 
شـغلی یعنی چیزی حدود 4/ 5 درصد از کل اشـتغال کشـور بوده 
اسـت. درحالی کـه میانگین سـهم گردشـگري کشـورهای جهان از 
تولیـد ناخالـص داخلي و ایجاد شـغل مسـتقیم )بــه ترتیب 2/ 10 
و 10 درصـد( بـوده کـه ایـن آمارهـا به درسـتی نشـان می دهنـد 
کـه بهره بـرداری از فرصت هـای گردشـگری به درسـتی در کشـور 
نعمت بخـش  کاظمـی،  )سـعیدبخش،  اسـت  نگرفتـه  شـکل  مـا 
و رنجبریـان، 1399(. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـران در میـان 
گردشـگري  بخـش  در  را  توانایـي  باالتریـن  منطقـه  کشـورهاي 
سـالمت داراسـت و این مشـکالت را می توان در تمامی اسـتان های 
آن ازجملـه اسـتان خراسـان رضـوی و شـهر مشـهد مشـاهده و 
بررسـی کـرد. مشـهد به عنـوان پایتخت معنـوی ایران، سـاالنه 20 
میلیـون نفـر زائـر داخلـی و خارجـی دارد کـه مقصد بیـش از 30 
کشـور در زمینـۀ گردشـگری سـالمت بوده انـد. ایـن رقـم همـواره 
در حـال افزایـش چشـمگیر بـوده اسـت. در این میان گردشـگران 
عراقـی بـه دلیـل نزدیکـی و مجـاورت پیشـتازند. در مجمـوع در 
سـال های اخیـر بـا عادی شـدن روابـط میـان دو کشـور ایـران و 
عـراق، مـردم عـراق اسـتقبال زیـادی از سـفر بـه ایـران کرده انـد 
درحالی کـه قبـاًل بـرای درمان بیشـتر به کشـورهای ترکیـه و اردن 
سـفر می کردنـد. بـر طبـق اظهـارات سرکنسـول کشـور عـراق در 
شـهر مشـهد، در سـال 1397، دو میلیـون زائر عراقی بـرای زیارت 
بـه ایـن شـهر سـفر کرده انـد کـه 200 هـزار نفـر از آنـان به عنوان 
گردشـگر سـالمت در بیمارسـتان های شـهر تحت خدمات درمانی 
قـرار گرفته انـد. در سـال 96 کل گردشـگران سـالمت در مشـهد 
120 هـزار نفـر بوده انـد. عـالوه بـر عراقی ها بـه ترتیب کشـورهای 
افغانسـتان، جمهوری آذربایجان، ترکمنسـتان و کشـور های حاشیۀ 
خلیج فارس بیشـترین آمار را در میان گردشـگران سـالمت مشـهد 

داشـته اند )ملکـی و توانگـر، 1398(.
طبیعـی اسـت ایـن افراد بـرای گذرانـدن دوران نقاهـت نیازمند به 
اقامـت طوالنی تـری هسـتند. عالوه بر آن کشـورهای حـوزۀ خلیج 
فـارس عـادت بـه سـفرهای خانوادگـی بـا جمعیـت زیـاد دارنـد و 
عمومـاً هتـل یـا خانـه ای را برای مـدت طوالنی اجـاره می کنند که 
ایـن عامـل باعث تقاضـای خدمـت و شـکل گیری کار و کارآفرینی 

در حوزه هـای مرتبـط می شـود.
نتایـج رفیعـی دارانـی و براتـی )1393( نشـان داد شـهر مشـهد 
افزایـش یک درصدی در سـرمایه گذاری صنعت گردشـگری معادل 

15316 نفراشـتغال در سـطح منطقـه ایجـاد می کنـد کـه از ایـن 
میـان 534 نفرشـغل در صنعت گردشـگری )معـادل  5/ 3 درصدی 
کل اشـتغال ایجادی( ایجاد خواهد شـد. همچنین اشـتغال ایجادی 
بـرای افزایـش یک درصـدی در ارزش افـزودۀ صنعـت گردشـگری 
بیانگـر سـهم 58 درصـدی اشـتغال در خـود بخـش گردشـگری و 

42 درصـد در سـایر فعالیت هـا خواهـد شـد.
بـا توجـه بـه جایـگاه معنـوی و مذهبـی مشـهد، جمعیـت بیش از 
247 میلیـون نفری کشـورهای عربی به نظر می رسـد گردشـگری 
و  فرصت هـا  تمامـی  اسـت  نتوانسـته  مشـهد  شـهر  در  سـالمت 
زمینـۀ  در  چالـش  ایـن  و  کنـد  فعـال  را  مربوطـه  ظرفیت هـای 
فرصت هـای کارآفرینـی بیشـتر نمـود یافتـه اسـت؛ به طوری کـه 
بـه اذعان کارشناسـان و خبرگان حوزۀ گردشـگری سـالمت شـهر 
مشـهد کمتـر از 50 درصـد از ظرفیـت حجم گردشـگری سـالمت 
در کشـور را جـذب کـرده و شـهرهای رقیـب منطقـه )از جملـه 
شـهرهای کشـور ترکیـه( در سـال های اخیـر برنامـۀ مدونـی برای 
جـذب، بهره بـرداری و اشـتغال در ایـن صنعـت داشـته اند. در حال 
حاضر حوزۀ گردشـگری سـالمت در شـهر مشـهد منجر به اشتغال 
اشـتغال 1000  و  لیـدر  از 2000  بیـش  مسـتقیم  کارآفرینـی  و 
پزشـک و پرسـتار و عوامـل درمانـی در 20 کلینیـک پوسـت و مو، 
30 شـرکت گردشـگری سالمت، 12 بیمارسـتان و 2 مرکز جراحی 
شـده اسـت )ملکـی و توانگـر، 1398(. بنـا بـه اذعـان بسـیاری از 
کارآفرینـان کالنشـهر مشـهد دارای ظرفیـت های بسـیار خوبی در 
زمینـۀ گردشـگری سـالمت اسـت امـا از ایـن ظرفیت هـا در زمینۀ 
کارآفرینـی گردشـگری بـه درسـتی اسـتفاده نشـده اسـت؛ این در 
حالـی اسـت که وجـود تحریم هـای بین المللی و همه گیـری کووید 
19 اثـرات مخربـی بر وضعیت کسـب وکار و اشـتغال کارآفرینان در 
سـال های اخیر )98-1400( داشـته اسـت و شـرایط این شـهر را 
در زمینـۀ کارآفرینـی گردشـگری سـالمت محور تحـت تأثیـر قرار 
داده اسـت. ازایـن رو تحقیـق سـعی دارد بـه بررسـی عوامـل مؤثـر 
بـر بهره بـرداری از فرصت هـای کارآفرینانۀ گردشـگری سـالمت در 
شـهر مشـهد بپـردازد تا بتوانـد عالوه بـر توصیف وضعیـت موجود 
راهکارهایـی بـرای آینـده در جهـت بهبود این صنعـت ارائه دهد از 

ایـن رو مهمتریـن سـؤاالت تحقیـق بـه شـرح ذیل اند:
- عوامـل نهـادی مؤثـر بـر بهره بـرداری از فرصت هـای کارآفرینـی 
در حـوزۀ گردشـگری سـالمت بـا تمرکز بر شـهر مشـهد کدام اند؟

- نقـش هـر یـک از عوامـل بـر وضعیـت کارآفرینی حوزۀ سـالمت 
در شـهر مشـهد چگونـه تحلیـل و اولویت بنـدی می شـود؟

مروری بر ادبیات نظری
گردشگری سالمت •

گردشـگری سالمت از زمان بسـیار کهن و هزارۀ سوم قبل از میالد 
وجـود داشـته اسـت. در واقـع مـردم در بین النهرین باسـتان برای 
درمـان اختـالالت چشـمی بـه معبـد یـک خدا یـا الهۀ شـفابخش 
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در تـل بـراک سـوریه سـفر می کردنـد. یونانی هـا و رومی هـا نیـز با 
پـای پیـاده یـا قایق بـه چشـمه های آب معدنی در سرتاسـر دریای 
مدیترانـه سـفر می کردنـد و امـروزه مـردم از اقصی نقـاط جهان به 
اتحادیـۀ اروپـا سـفر می کننـد تـا تحـت درمان هـای پزشـکی قرار 

گیرنـد و بـازاری به نام گردشـگری سـالمت ایجـاد کنند.
گردشـگری سـالمت شـکلی از گردشـگری اسـت کـه مربـوط بـه 
بیمارانـی اسـت کـه بـرای دریافـت درمان یـا کمک به کشـورهای 
دیگـر سـفر می کننـد. ایـن موضـوع شـامل تمـام خدمـات مرتبط 
بـا گردشـگری ماننـد حمل ونقـل، اقامـت و مهمان نـوازی اسـت. 
پزشـکی،  گردشـگری  دسـتۀ  سـه  شـامل  سـالمت  گردشـگری 
گردشـگری سـالمتی )بـه منظـور ارتقـای سـالمت( و گردشـگری 
آب گـرم )اسـپاهایی اسـت کـه اجـزای پزشـکی و سـالمتی را بـا 
هـم ترکیـب می کننـد( می شـود. این سـه دسـته متفاوت هسـتند 
امـا اشـتراک هایی نیـز دارنـد. گردشـگری سـالمتی یـک مفهـوم 
گسـترده اسـت و معنـای آن بـه فرهنـگ و جغرافیا بسـتگی دارد. 
بـه عنـوان مثـال، در جنـوب اروپا، گردشـگری سـالمت به سـاحل 
دریـا، رژیـم غذایـی مدیترانـه ای و سـرعت پایین تر زندگـی مرتبط 
اسـت. در اسـکاندیناوی، تمرکـز تندرسـتی بـر فعالیت هـای خارج 
از منـزل ماننـد پیـاده روی و شناسـت. از ایـن رو می تـوان گفـت 
تعریـف گردشـگری سـالمت متنوع بـوده و باعث همپوشـانی انواع 

.(Tsvetkov, 2018) گردشـگری سـالمت می شـود 
در مجمـوع، تعریف گردشـگری سـالمت واضح نیسـت و گنجاندن 
آن در انـواع گردشـگری را دشـوار می کنـد. درنتیجـه اندازه گیـری 
اهمیـت، رشـد و تأثیـر گردشـگری سـالمت بر صنعت گردشـگری 
و اقتصـاد بـه طـور کلـی را  نیـز مشـکل می کنـد. بـا ایـن حـال، 
بـازار گردشـگری سـالمت در سـال های اخیـر به طـور تصاعـدی 
رشـد کـرده و بـه اشـکال جدیـدی از گردشـگری سـالمت ماننـد 
گردشـگری باروری و گردشـگری دندان پزشـکی منجر شـده است.

کارآفرینی گردشگری •
در سـال های اخیـر مفهـوم »کارآفرینـی« بـه عنـوان حـوزه ای در 
ارتبـاط بـا تحقیقات مدیریـت مورد تأییـد قرار گرفته اسـت. اخیراً 
تعـداد رو بـه رشـدی از تحقیقـات در مـورد جنبه هـای مختلـف 
کارآفرینـی و ایجـاد درک جامـع از ایـن واژه انجـام شـده و به این 
ترتیـب پیش شـرط های مناسـب بـرای کارآفرینـی بـه عنـوان یک 

حـوزۀ مسـتقل تحقیق ارائه شـده اسـت. 
در تحلیـل پیشـرفت تحقیقـات کارآفرینـی کـه بیـن سـال هـای 
 )2014( دیگـران  و  بوزینتـز  شـده،  منتشـر   2009 تـا   1985
اسـتدالل می کننـد کـه این حوزه در حال ظهور دانشـگاهی اسـت. 
بـا توجـه به دیـدگاه سورنسـن، توصیه می شـود فراینـد کارآفرینی 
بـه عنـوان یک پدیـدۀ پویا مـورد مطالعه قـرار گیرد کـه در زمینۀ 
گسـترده تری از ساخت وسـاز مفهومـی فـردی و اجتماعـی شـکل 
می گیـرد. موضوعـات اصلـی در زمینۀ مطالعـات کارآفرینی به طور 
گسـترده مورد بررسـی قرار می گیرد، در حالی که سـایر موضوعات 

 Busenitz, Plummer, Klotz,)هنوز نیاز به تحقیقات بیشـتر دارند
Shahzad & Rhoads, 2014). در مراحـل بسـیار اولیـۀ تحقیقـات 
کارآفرینـی کارلنـد و همـکاران (Carland et al., 1984) تمایـزی 
بیـن کارآفرینـی و تجارت کوچـک ایجاد کرده انـد. چندین مطالعه 
ماهیـت، اهـداف و ویژگی هـای کارآفرینـی را بررسـی کرده انـد. در 
ایـن زمینـه، اهمیـت فرهنـگ و تأثیـر عوامـل فرهنگـی بـر قصـد 
کارآفرینـی نیـز مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. از طـرف دیگر، در 
طـی دو دهـۀ گذشـته، از مفهوم نـوآوری در تحقیقـات کارآفرینی 

جهانگردی اسـتفاده شـده اسـت.
بـه جسـتجوی  گردشـگری،  نوآوری هـای  از  مهـم  دسـتۀ  »پنـج 
ابتـکاری کمـک می کننـد. عـالوه  ایـن رفتـار  عوامـل اصلـی در 
بـر ایـن، تعـدادی از مطالعـات، رابطـۀ بیـن کارآفرینـی، نـوآوری، 
عملکـرد باکیفیـت و رشـد اقتصـادی را مـورد تجزیـه و تحلیـل 
قـرار داده انـد. جریـان دیگـری از تحقیقـات بـه اصطالح »سـرمایۀ 
.(Ram & Barrett, 2020) اسـت«  یافتـه  اختصـاص  اجتماعـی« 

در ایـن تحقیـق سـعی شـده اسـت از نظریـۀ کارآفرینـی براسـاس 
فرصت اسـتفاده شـود. در این نظریه، پس از شناسـایی فرصت های 
و  بـازار  بـه  واردشـدن  بـرای  تصمیم گیـری  از  قبـل  و  مناسـب 
بهره بـرداری از فرصـت، بـا صرف زمان و جمـع آوری اطالعات، عدم 
اطمینـان را کاهـش و منابع شـرکت و قابلیت هـا را ایجاد می کنند. 
زمـان انجـام کار به دوره ای انحصـاری برای اولین واردشـونده قبل 
از اینکـه رقبـا وارد صنعت شـوند، اشـاره دارد. طوالنی کـردن زمان 
انجـام یـک کار می توانـد مزایـای عملکردی مهمـی از جمله کمک 
بـه تقویـت نـام تجـاری شـرکت، گسـترش خـط تولیـد محصول، 
دسـتیابی بـه مزیت هـای هزینـه از طریـق اثـرات تجربـه و حفـظ 
حاشـیه های سـود باالتـر در نبـود قیمـت رقابتـی ایجـاد کنـد. در 
اینجـا فـرد کارآفریـن با ارائۀ ایدۀ مناسـب سـعی در ارائـۀ راه حلی 
بـرای پرکردن خألهای ناشـی از نیاز، مشـکل یا تقاضـا می کند. در 
مرحلـۀ بعـد بـا ارزیابـی و سبک وسـنگین کردن ایده هـای نوآورانـه 
و در نهایـت غربالگـری آنهـا بـه انتخـاب بهترین راه حـل موجود یا 

.(Kirzner, 1979) بهتریـن ایـده می پـردازد
وضعیت کارآفرینی در صنعت گردشگری سالمت شهر  •

مشهد
بـر اسـاس برآوردها سـاالنه افزون بر 200 هزار گردشـگر سـالمت 
وارد ایـران می شـوند کـه در این میان خراسـان رضوی بـا جاذبه ها 
و ظرفیت های مختلف در جذب گردشـگر سـالمت پیشـگام اسـت. 
سـاالنه حـدود سـه میلیـون زائر و مسـافر خارجی به مشـهد سـفر 
می کننـد و ایـن نشـان از ظرفیـت رو بـه افزایـش این حـوزه دارد. 
مطابـق بـا گـزارش انجمن حرفه ای گردشـگری سـالمت خراسـان 
رضـوی، در سـال 1399 شـهر مشـهد بعـد از تهـران بیشـترین 

گردشـگر سـالمت در کشـور را بـه خـود اختصاص داده اسـت. 
هم اکنـون 12 بیمارسـتان و سـه مرکـز جراحـی محـدود، مجـوز 
و چهـار  دارنـد  را  پذیـرش گردشگران سـالمت در شـهر مشـهد 
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بیمارسـتان و چهـار مرکـز جراحـی محـدود نیـز مراحـل نهایـی 
1،100 مجـوز  صـدور  و  می گذراننـد  را  مربوطـه  مجـوز  اخـذ 
موقـت بـرای مترجمان و راهنمایان گردشـگری سـالمت در این 
اسـتان در جهت حـذف واسـطه ها در حوزۀ گردشـگری سـالمت 
بـه همـراه برنامه ریـزی بـرای آمـوزش و سـاماندهی، آغاز شـده 
اسـت. ایـن طـرح بـرای راهنماهـا و مترجمـان زبان هـای عربی، 
روسـی، انگلیسـی و فرانسـه در حـال اجراسـت و عـالوه بـر آن، 
طـرح آمـوزش کارکنان مراکز درمانی و شـرکت های گردشـگری 
سـالمت و راهنمایـان زائـر باجه هـای شـهرداری مشـهد هـم در 
دسـتور کار اسـت کـه تاکنـون بیـش از هـزار نفر در ایـن زمینه 

ثبت نـام کرده انـد )رفیعـی و غمخـوار، 1395(.

تحقیق روش 
تحقیـق حاضـر ازنظـر هدف، کاربـردی و از نظر ماهیـت ترکیبی 
رویکـرد  از  داده هـا  جمـع آوری  زمینـۀ  در  به طوری کـه  اسـت. 
پژوهـش کیفی-کمـی اسـتفاده می کنـد و مهم تریـن روش هـای 
کیفـی بـرای جمـع آوری داده هـا در ایـن پژوهـش تحلیـل متن 
بـا اسـتفاده از مقـاالت و مصاحبه هایی اسـت که برداشـت  شـده 
اسـت و در زمینـۀ کمـی برداشـت اطالعـات از پرسـش نامه های 
محقق سـاختی اسـت کـه از رویکـرد کیفی به دسـت آمده اسـت.

 برای پاسـخ به پرسـش های پژوهش از روش پیمایشـی-تحلیلی 
پرسـش نامه  طریـق  از  کمـی  داده هـای  اسـت.  شـده  اسـتفاده  
از طریـق مصاحبـه و مشـاهدۀ  جمـع آوری و داده هـای کیفـی 
مسـتقیم در رابطـه بـا نقـش کارآفرینـان در توسـعۀ گردشـگری 

شـد. گردآوری 
خبـرگان  شـامل  تحقیـق  ایـن  جامعـۀ  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
در  نمونه گیـری  انجـام  بـرای  لـذا  بـود؛  )گردشـگران سـالمت( 
ابتـدا لیسـت جامعـۀ هـدف تدویـن شـد )جـدول 1( و سـپس 
کمـی  و  )مصاحبـه(  کیفـی  نمونه گیـری  روش هـای  براسـاس 

گردیـد: تنظیـم  نمونه هـا  پرسـش نامه(،  )توزیـع 
پـس از تدویـن لیسـت جامعـۀ تحقیـق در نهایت تعـداد اعضای 
نمونـه، نـوع نمونه بـرداری، فـن برداشـت نمونـه و مدت زمان هر 

یـک از اعضـا مطابـق با جدول 1 تدوین شـده اسـت.
بهتریـن روش بـرای اتخـاذ افراد تحـت نمونـه در مصاحبه روش 
کیفـی گلوله برفـی و میـزان تـا مرحلـۀ اشـباع در نظـر گرفتـه 
شـد. بـا توجـه بـه اهمیـت تحقیـق و بـا تأکیـد و مشـورت های 
انباشـت  روش  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  و  مشـاورین  و  اسـاتید 
نمونـه کـه در مقـاالت کیفـی و مبتنـی بـر نمونه هـای مقاالت و 
پایان نامه هـای مشـابه انجـام شـده اسـت ایـن میـزان 10 درصد 

کل نمونـه انتخـاب شـد.
از روش برداشـت اطالعـات و  بـا اسـتفاده  سـپس در گام دوم 
وارد  یافته هـا  تمامـی  نهایـت  در  انجام شـده  مصاحبه هـای 
نرم افـزار تحلیـل متـن مکس کیـودا قـرار گرفتـه و بـا اسـتفاده از 

روش داده  بنیـاد بـه تحلیـل سـؤاالت و اهـداف تحقیـق پرداختـه 
 . شد

نظریـۀ داده بنیـاد برخاسـته از داده هـا، نظریـۀ زمینـه ای و نظریـۀ 
عـام،  پژوهشـی  راهبـرد  یـک  و  نیـز شـناخته می شـود  بنیـادی 
اسـتقرایی و تفسـیری اسـت کـه در سـال 1967 توسـط گلیزر و 
اشـتراوس1 بـه وجـود آمـد. ایـن راهبـرد عمومـاً به عنـوان بهترین 
نمونـۀ رویکرد اسـتقرایی به شـمار مـی رود. نظریـۀ داده بنیاد یکي 
از راهبردهـای پژوهش محسـوب می شـود که از طریـق آن، نظریه 
مي گیـرد.  داده هـا شـکل  از  اصلـي حاصـل  مفاهیـم  مبنـاي  بـر 
یعنـي رونـد شـکل گیري نظریـه در ایـن راهبـرد حرکـت از جـزء 
بـه کل اسـت )دانایی فـرد و امامـی، 1386(. این گونـه خلـق نظریه، 
داده هـای  اسـاس  بـر  بلکـه  نیسـت  کتابخانـه ای«  و  »قفسـه ای 
ایجـاد  کرده انـد،  تجربـه  را  فراینـدی  کـه  مشـارکت کنندگان 
می شـود )کرسـول، 1391(. تعریفـی دیگـر نظریـۀ داده بنیـاد را 
یـک روش اسـتقرایی رفت وبرگشـتی، تعاملـی و مقایسـه ای بـرای 
ایجـاد یـک نظریه می دانـد؛ یعنی نظریـۀ داده بنیاد بیـن گردآوری 
داده هـا و مفهوم سـازی در حـال رفت وبرگشـت و اصـالح اسـت.

دارای  تولیـد می شـود  داده بنیـاد  نظریـۀ  روش  از  کـه  نظریـه ای 
ویژگی هایـی بـه شـرح زیـر اسـت:

- پژوهشـگر را قـادر بـه توضیـح و تشـریح موضـوع موردمطالعـه 
می سـازد و امـکان پیشـگویی در مورد رخدادهـای ممکن در زمینۀ 

پژوهـش را فراهـم می آورد؛
- در پیشـرفت مبانـی نظری موضـوع موردمطالعه مؤثر اسـت و در 

آن مشـارکت می کند؛
- عـالوه بر مبانـی نظری در زمینه های عملی موضـوع موردمطالعه 

نیز کاربرد دارد؛
- رویکـرد تـازه ای برای نگرش به موضـوع موردمطالعه فراهم آورده 
و پژوهشـگر را بـه مرحلـه ای از شناخت نسـبت به داده می رسـاند 

کـه بتوانـد به دادۀ گردآوری شـده معنا و مفهوم ببخشـد؛
می کنـد  تسـهیل  را  موردنظـر  زمینـۀ  در  آتـی  پژوهش هـای   -

)منصوریـان،1386(.
گوناگـون  موضوعـی  حوزه هـای  در  پژوهشـگر  نظریه بـه  ایـن 
امـکان می دهـد تـا به جـای اتـکا بـه نظریه هـای موجـود و از پیش 
تدوین شـدۀ خـود بـه تدویـن نظریـه و گـزاره اقـدام نمایـد. واژۀ 
گرنـد2 در ایـن موضوع نشـانگر آن اسـت کـه هر نظریـه و گزاره ای 
کـه بـر اسـاس ایـن روش تدویـن می شـود بـر زمینه ای مسـتند از 
داده هـای واقعـی بنیـان نهاده شـده اسـت. درواقـع گرند راهبردی 
اسـت برای کسـب شـناخت پیرامون موضوع موردمطالعه و موضوع 
یـا موضوعاتـی کـه قباًل در مـورد آن هـا پژوهش جامـع و عمده ای 
نشـده و دانـش ما در آن زمینه محدود اسـت )دانایی فـرد و امامی، 

.)1386
سـه رهیافـت مسـلط در نظریه پـردازی داده بنیـاد، مطرح هسـتند: 
کوربین3 شـناخته  و  اثر اشـتراوس  بـا  کـه  نظام منـد  رهیافـت 
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جدول1. وضعیت نمونۀ تحقیق خبرگان و عوامل اجرایی. مأخذ: نگارندگان.

می شـود؛ رهیافـت ظاهرشـونده کـه مربـوط بـه اثر گلیـزر4 اسـت و 
رهیافـت سـاخت گرایان کـه توسـط چارمـاز5 پشـتیبانی می شـود. 
ایـن راهبـرد بـر سـه عنصـر: »مفاهیـم«، »مقوله هـا« و »قضیه هـا« 
اسـتوار اسـت. مفاهیـم واحدهـاي بنیـادي تحلیل هسـتند. مقوله ها 
را می تـوان به طـور خالصـه طبقـه ای از مفاهیـم تعریف کـرد. یعني 
ترکیـب یـا کنار هـم قرار گرفتن چند مفهوم تشـکیل یـک مقوله یا 
طبقـه را مي دهـد. مقوله هـا شـالوده هاي تدویـن نظریه اند. سـومین 
عنصـر نیـز »قضیه هـا« هسـتند کـه بیانگـر روابـط تعمیم یافته بین 
یـک مقولـه و مفاهیـم آن و بیـن مقوله هـاي معیـن اسـت )همان(.

در کدگـذاري محـوري، نظریه پـرداز داده بنیـاد، یـک مقولـۀ مرحله 
کدگـذاري بـاز را انتخـاب کـرده و آن را در مرکـز فراینـدي کـه 
در حـال بررسـي آن اسـت قـرار داده )به عنـوان پدیـدۀ مرکـزی( و 
سـپس، دیگـر مقوله هـا را بـه آن ربـط می دهـد. ایـن مقوله هـاي 
دیگـر عبارت اند از: »شـرایط علـی«، »راهبردها«، »شـرایط زمینه ای 
و مداخله گـر« و »پیامدهـا«. این مرحله شـامل ترسـیم یـک نمودار 
اسـت کـه »الگـوي کدگـذاري« نامیده می شـود. در این الگو، شـش 

جعبـه )یـا مقولـه( از اطالعات وجـود دارد:
- شـرایط علـی: مقوله هایـي مربـوط بـه شـرایطي کـه بـر مقولـۀ 

می گذارنـد، تأثیـر  محـوري 
- زمینه: شرایط خاصی که بر راهبردها اثر می گذارند؛

- مقولـۀ محـوری: یـک صورت ذهنـي از پدیده ای که اسـاس فرایند 
است؛

- شـرایط مداخله گـر: شـرایط زمینـه ای عمومـي کـه بـر راهبردهـا 
تأثیـر می گذارنـد؛

از پدیـدۀ  یـا برهم کنش هـای خاصـي کـه  - راهبردهـا: کنش هـا 
منتـج می شـود؛ محـوري 

- پیامدها: خروجی های حاصل از استخدام راهبردها.
در مرحلـۀ کدگـذاری محـوری، توضیـح و بیـان منطقـی مقوله هـا 
داسـتان صـورت  از طریـق خـط  کار  ایـن  اسـت.  امـری حیاتـی 
می گیـرد. خط داسـتان عبارت اسـت از توضیح مفصـل و جزءبه جزء 

مقوله هـای عمـده بـا ارجاع بـه یادداشـت ها، خالصه ها و اسـتناد به 
نقل قول هـای افـراد موردمطالعـه.

در کدگـذاری گزینشـی بـر اسـاس مـدل مرحلـۀ قبـل، گزاره هـا یا 
توضیحاتـی ارائـه داده می شـود کـه طبقـات مـدل را بـه یکدیگـر 
مرتبـط سـاخته یـا داسـتانی را شـکل می دهد کـه طبقات مـدل را 
بـه یکدیگر مرتبط می سـازد. در حالت پیشـرفته پژوهشـگر کار را با 

ارائـۀ ماتریـس وضعیـت به پایـان می بـرد )کرسـول، 1393(.
در نهایـت یافته هـای تحقیـق کـه از مرحلـۀ کیفـی به دسـت آمده 
بـود تبدیـل بـه پرسـش نامۀ محقق سـاخت و در دور مجـدد در بین 
متخصصـان و کارآفرینـان توزیـع شـد. پـس از توزیـع و جمع آوری 
پایایـی  شـد.  وارد   SPSS افـزار  نـرم  در  داده هـا  پرسـش نامه ها، 
به دسـت آمده با اسـتفاده از ضریـب آلفای کرونباخ برای پرسـش نامۀ 
طراحی شـده بـاالی 0/7 بـود کـه ایـن مسـئله نشـان دهندۀ پایایـی 
بـاالی سـؤاالت پرسـش نامه و همبسـتگی درونـی سـؤاالت بـرای 
سـنجش متغیرهـای تحقیـق بـود. سـپس بـا اسـتفاده از  آزمـون 
اولویت بنـدی کمـی فریدمـن نتایـج مـورد تحلیـل قـرار گرفـت و 
گردشـگری  کارآفرینانـۀ  حـوزۀ  بـر  مؤثـر  اولویت هـای  مهم تریـن 

سـالمت در شـهر مشـهد شناسـایی شـد.

تحلیل یافته های تحقیق
در این زمینه سـعی شـده با اسـتفاده از مصاحبۀ نیمه سـاختاریافته 
بـا کارآفرینـان حـوزۀ گردشـگری عوامـل مؤثر بـر روند گردشـگری 
سـالمت شـهر مشـهد شناسـایی شـوند. آنچـه کـه در ادامـه قابـل 
بررسـی اسـت یافته هایـی از طریق مصاحبـه و تجزیـه و تحلیل این 
اطالعـات مبتنـی بـر روش تحلیـل داده بنیـاد در نـرم افـزار مکـس 

اسـت. کیودا 
تحلیل شرایط عّلی و اثرگذار بر روند توسعۀ کارآفرینانۀ  •

گردشگری سالمت شهر مشهد
تأثیرگـذار  و  مهـم  دالیـل  از  یکـی  مصاحبه شـوندگان  دیـدگاه  از 
موقعیـت  مشـهد  شـهر  در  سـالمت  گردشـگری  کارآفرینـی  بـر 
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سوق الجیشـی و شـرایط خـاص منطقـه ای و جغرافیایـی آن اسـت کـه 
عوامل مهمی همچون بزرگ ترین شـهر شـمال شـرق در کشـور بودن، 
وجـود بـارگاه ملکوتی امام رضا )ع( تعامل منطقه ای و راهبردی، موقعیت 
شـبکۀ حمل ونقلی )که بعد از تهران بیشترین ترانزیت سـفر را داراست( 
و فاصلـه و موقعیـت جغرافیایی آن در مرزهای شـرقی و کشـورهایی که 
در ایـن محـور قرارگرفته انـد نقش مهمی را در سـطح محیطـی و کالن 

گردشـگری سـالمت مشـهد ایفا می کنند.
عوامـل مالی و مادی و نحوۀ سـرمایه گذاری و قیمت گذاری دومین عامل 
مؤثـری اسـت کـه روند کارآفرینی شـهر مشـهد را در حوزۀ گردشـگری 
سـالمت تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت )جـدول 2(. در این زمینـه ایجاد 
نهادهـای مالی و واسـطه ای در زمینۀ گردشـگری که به عنـوان کاتالیزور 
می توانـد در شـرایط بحرانـی زمینه سـاز شـوند و همچنیـن وجـود 
بیمه هـای درمانـی و تسـهیالت و کمک های مالی در زمینۀ گردشـگری 
سـالمت می توانـد یکـی از عوامـل سـازمانی مهـم و تأثیرگذار بـر نحوۀ 

مدیریت و انجام کارآفرینی محسـوب شـود. سـومین عامل تأثیرگذار که 
در حـوزۀ سـازمانی و شـرایط علّـی می توانـد تأثیرگذار باشـد محصول و 
خدمات اسـت. دراین بین تنوع و جذابیت در ارائۀ خدمات سـالمت محور، 
رضایـت مشـتری، منحصربه فرد بودن خدمات سـالمت و درمـان، وجود 
بیمارسـتان ها و مراکـز درمانی-اقامتـی و سـالمت با وجهـۀ بین المللی، 
کوتاه بـودن لیسـت انتظـار بـرای دریافـت خدمـات، حضـور کارآفرینان 
سـالمت محور با مدرک بین المللـی، وجود طب جایگزیـن جهت درمان 
بیماری هـای صعب العـالج، فراگیرشـدن زبان هـای عربـی و انگلیسـی 
به جـای فارسـی در زمینـۀ ارائـه خدمـات، پیاده سـازی متدهـای جدید 
سـالمت و درمـان و وجـود زیرسـاخت های قـوی در حـوزۀ گردشـگری 

سـالمت از کدهای تأثیرگذار شـناخته شـده اند.
توسعۀ  • روند  بر  اثرگذار  و  مداخله گر  شرایط  تحلیل 

کارآفرینانۀ گردشگری سالمت شهر مشهد
در مقولـۀ شـرایط مداخله گـر دو مؤلفـۀ عوامـل تسـهیل کننده و 

شاهدشاخصمؤلفهمقوله

شرایط علّی

موقعیت سوق الجیشی برای علل محیطی
جذب گردشگر

- شرایط ملی و بین المللی شهر مشهد با توجه به جایگاه بارگاه ملکوتی 
حضرت رضا )ع(

- تعامل منطقه ای شهر مشهد با کشورهای پیرامون به خصوص در 
بازارچه های مرزی در کشورهای هدف منطقه )افغانستان، پاکستان، 

ترکمنستان و ...(

- برخورداری از جایگاه شبکۀ حمل ونقلی مناسب )دومین شهر ترانزیتی 
مسافر در ایران(

- موقعیت مکانی مناسب و فاصلۀ جغرافیایی مطلوب با سایر کشورهای 
هدف )316 کیلومتر با هرات، 220 کیلومتر تا عشق آباد(

علل سازمانی

تأمین مالی، سرمایه گذاری و 
کاهش بهای تمام شده

- ایجاد واحدها و نهادهای واسطۀ مالی در زمینۀ گردشگری سالمت

- وجود بیمه های درمانی برای گردشگران سالمت در کشورهای هدف 
خاص

- ایجاد تسهیالت و کمک های مالی در زمینۀ رونق گردشگری سالمت

محصول و خدمت

- به کارگیری زبان های انگلیسی و عربی به جای فارسی در زمینۀ ارائه 
خدمات

- پیاده سازی روش های جدید سالمت و درمان با استانداردهای روز دنیا

- جذب و به کارگیری کارآفرینان سالمت محور با مدرک بین المللی از 
سایر کشورهای هدف

- کوتاه کردن لیست و زمان انتظار برای دریافت خدمات گردشگران 
سالمت

- راه اندازی هتل ها و اقامتگاه های سالمت با وجهۀ بین المللی

- ارائۀ خدمات انحصاری درمان و سالمت

- اجرای برنامه هایی در جهت ارتقای رضایت گردشگران سالمت محور

- تنوع در محصول و جذابیت در ارائۀ خدمت

- ایجاد زیرساخت های قوی بین المللی در زمینۀ ارائۀ خدمات حوزۀ 
گردشگری سالمت

جدول2. عوامل علّی اثرگذار بر کارآفرینی گردشگری سالمت محور. مأخذ: نگارندگان.
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بازدارنـده بـر رونـد توسـعۀ کارآفرینانـۀ گردشـگری سـالمت شـهر 
مشـهد دخیـل بوده اند )جـدول 3(. عوامل تسـهیلگر همـان عواملی 
هسـتند کـه در اجـرای راهبردهـا می تواننـد نقـش اساسـی داشـته 
باشـند. بنـا به مصاحبۀ انجام شـده، سیاسـت گذاری و سیاسـی کاری 
دو عامـل مؤثـر هسـتند کـه راهبردهـای کارآفرینـی گردشـگری 
سـالمت در شـهر مشـهد را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد. مهم تریـن 
کدهـای شناخته شـده در سیاسـت گذاری، تدویـن اسـتراتژی های 
مناسـب بـا ظرفیـت گردشـگری سـالمت شـهر مشـهد، حمایـت از 
ورود بخش خصوصی در گردشـگری سـالمت، ارتباطات دیپلماتیک 
و رایزنی هـای مختلـف داخلـی و خارجـی هسـتند کـه می تواننـد 
سیاسـت های عمدۀ تسـهیلگر در زمینـۀ عوامل مداخله گر شـناخته 

شوند.
در همیـن زمینـه نیـز الزم اسـت تـا عوامـل مداخله گـر بازدارنده از 
راهبـرد نیـز معرفـی شـوند. به نظـر مصاحبه شـوندگان گردشـگری 
عامـل  بـا  کارآفرینـی  زمینـۀ  در  مشـهد  شـهر  سـالمت محور 
سیاسـی کاری روبه روسـت کـه از مهم تریـن آن ها تحریم هایی اسـت 
کـه در سـطح کالن و خرد کشـور و همچنین در زمینۀ گردشـگری 
و سـالمت روی داده اسـت، عـدم ثبـات سیاسـی در کشـور کـه 
معمـوالً بـا تغییـر مسـئوالن ملـی )انتخابـات ریاسـت جمهـوری( و 
محلـی )انتخابـات شـورای شـهر( به کلی سیاسـت های گردشـگری 
نیـز تحـت تأثیـر قـرار می گیرد؛ نوسـانات نـرخ ارز که خـود موجب 
بی اعتمـادی سـرمایه گذاران و گردشـگران سـالمت محور می شـود، 
این در حالی اسـت که اسـتان خراسـان رضوی به دلیل قرارداشـتن 
در پهنـۀ شـرقی کشـور و به خصـوص هم جواری با کشورافغانسـتان 
کانـون اولیـۀ مهاجـران آن کشـور بوده کـه همین عامل تـا حدودی 
امنیـت این شـهر را تحـت تاثیر قرار داده اسـت؛ تمامـی این عوامل 
می تواننـد بـازار اشـتغال و کارآفرینـی گردشـگری سـالمت شـهر 

مشـهد را تحـت تأثیـر منفی قـرار دهند.
توسعۀ  • روند  بر  اثرگذار  و  زمینه ای  شرایط  تحلیل 

کارآفرینانۀ گردشگری سالمت شهر مشهد
در مقولۀ شـرایط زمینـه ای، دو مؤلفۀ عوامل تشـویق کننده و عوامل 

محدودکننـده بـر رونـد توسـعۀ کارآفرینانۀ گردشـگری سـالمت در 
شـهر مشـهد دخیل بوده اند )جـدول 4(.

از مهم تریـن عوامـل آموزشـی می تـوان بـه حمایـت از پژوهش های 
بین رشـته ای کـه منجر بـه دسـتاوردهای علمی جدیـدی در زمینۀ 
گردشـگری و کارآفرینـی می شـود، آموزش های تخصصـی در حوزۀ 
گردشـگری سـالمت بـا تجربیـات کارآفرینان برتـر، ارتقـای آگاهی 
عمومـی از ظرفیت هـای گردشـگری بـرای افـراد و سـرمایه گذاران، 
راه انـدازی دانشـگاه ها و مراکـز گردشـگری بـا رویکـرد کارآفرینی و 
تبـادل و بـه اشـتراک گذاشـتن دانش در جهـت آگاهی شـهروندان 

اشـاره کرد.
در زمینـۀ همـکاری و هماهنگـی ذینفعـان نیـز می توان بـه عواملی 
همچـون مدیریـت هماهنـگ بـا تمامـی مشـاغل گردشـگری کـه 
باعـث هم افزایـی درون سـازمانی می شـود، یکپارچه سـازی خدمـات 
گردشـگری کـه منجـر بـه رضایت و تسـهیل در خدمات می شـود و 
اعمـال مدیـرت یکپارچـه بـا تمامی ذینفعان گردشـگری سـالمت و 

حمایـت دولـت در ایـن زمینـه اشـاره کرد.
موانـع  مصاحبه شـوندگان  زعـم  بـه  نیـز  محدودیت هـا  زمینـۀ  در 
قانونـی می تواننـد شـرایط مداخلـه ای را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد. 
از مهم تریـن نشـانه های ایـن امـر می تـوان بـه بوروکراسـی پیچیدۀ 
اداری، ناکارآمـدی و قدیمی بـودن قوانیـن و عـدم سـاختار قانونـی 

اشـاره کرد. هماهنـگ 
تحلیل پدیدۀ اصلی و اثرگذار بر روند توسعۀ کارآفرینانۀ  •

گردشگری سالمت شهر مشهد
پدیـدۀ اصلـی یـا محـوری در زمینـۀ کارآفرینـی گردشـگری شـهر 
مشـهد در دو بعد عوامل حساسـیت راهبردی و سـیال تقسـیم بندی 
شـده اند کـه مؤلفـۀ سـیال بودن خـود دارای دو شـاخص ذهنیـت و 
جمعیـت و مؤلفـۀ حساسـیت راهبـردی بـه شـاخص توسـعۀ پایدار 

گردشـگری تقسـیم بندی شـده است.
هـر یـک از شـاخص های به دسـت آمده نیـز خـود دارای متغیرها و 

شـواهدی اسـت کـه جزئیات آنهـا در جدول 5 آمده اسـت:
مؤلفـۀ سـیال بودن و حساسـیت راهبـردی کـه هـر دو جزئـی از 

شاهدشاخصمؤلفهمقوله

شرایط مداخله گر

عوامل 
سیاست گذاریتسهیل کننده

- تدوین استراتژی مناسب با گردشگری سالمت
- حمایت از ورود بخش خصوصی به گردشگری  

سالمت محور
- ارتباط دیپلماتیک

سیاسی کاریعوامل بازدارنده

- تحریم
- عدم ثبات سیاسی
- نوسانات نرخ ارز

- عدم امنیت

جدول 3. عوامل مداخله گر اثرگذار بر کارآفرینی گردشگری سالمت محور. مأخذ: نگارندگان.
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شاهدشاخصمؤلفهمقوله

شرایط زمینه ای

عوامل تشویق کننده

آموزش

- حمایت از پژوهش های بین رشته ای با تأکید بر گردشگری سالمت نوین

- آموزش تخصصی و کاربردی فعاالن حوزۀ گردشگری سالمت

- ارتقای آگاهی عمومی از ظرفیت های گردشگری سالمت

- راه اندازی دانشگاه، دانشکده، انستیتوی مجازی با رویکرد گردشگری کارآفرین 
سالمت محور

- تبادل و به اشتراک گذاشتن دانش در حوزۀگردشگری سالمت

هماهنگی و همکاری 
ذینفعان سازمانی

- مدیریت هماهنگ با مشاغل گردشگری سالمت )اقامتی، درمانی، حمل ونقلی 
و ...(

- یکپارچه سازی گردشگری سالمت محور

- اعمال مدیریت یکپارچۀ هماهنگ در گردشگری سالمت محور با تمامی 
ذینفعان و صاحب نفوذان

- حمایت نهادهای کالن از گردشگری سالمت محور

موانع قانونیعوامل محدودکننده

- عدم ساختار قانونی و هماهنگ در زمینۀ گردشگری سالمت محور

- ناکارآمدی یا قوانین منسوخ و قدیمی در زمینۀ کارآفرینی و  گردشگری 
سالمت

- بروکراسی پیچیدۀ اداری در زمینۀ محورهای کار و کارآفرینی گردشگری 
سالمت محور

جدول 4. عوامل زمینه ای اثرگذار بر کارآفرینی گردشگری سالمت محور. مأخذ: نگارندگان.

شـاخص  سـه  دارای  می شـوند،  محسـوب  محـوری  پدیده هـای 
ذهنیـت، جمعیـت و حساسـیت راهبردی هسـتند. این شـاخص ها 
نیـز تحـت تأثیـر شـواهد و متغیرهایـی همچـون بینش گردشـگر 
از خدمـات و محصـول، بـرآوردن نیـاز، جمعیـت سـالخورده، روند 
رشـد جمعیـت، پایدارسـازی منابـع طبیعـی، بهره بـرداری پایـدار 
از ظرفیت هـا و حفـظ تعـادل اکولوژیکـی هسـتند کـه هریـک بـه 
نحـوی قادرنـد تـا رونـد توسـعۀ کارآفرینـی گردشـگری سـالمت 

شـهر مشـهد را دگرگـون سـازند.
کارآفرینانۀ  • توسعۀ  روند  بر  اثرگذار  راهبرد   تحلیل 

گردشگری سالمت شهر مشهد
راهبردهـا گام مهمـی بـرای پیاده سـازی مدل و اقدامات محسـوب 
می شـوند و تمـام عوامـل زمینـه ای مداخله گـر در واقـع بـه ایـن 
مقولـه ختـم می شـوند. ایـن جنبـه بیشـتر از منظـر پیاده سـازی 
اصلـی  عامـل  دو  مصاحبه شـوندگان  اسـت.  مهـم  و  مطلـوب 
گام  اولیـن  را  برون سـازمانی  اقدامـات  و  اقدامـات درون سـازمانی 
بـرای پیاده سـازی راهبرد گردشـگری برشـمرده اند )جـدول 5(. از 
منظـر آنـان شـاخص هایی همچـون ترویـج و تبلیـغ فرهنـگ کار 
و کارآفرینـی سـالمت محور در گردشـگری و مدیریـت حمل ونقـل 
استانداردسـازی  و  برون سـازمانی  عوامـل  مهم تریـن  گردشـگری 
اقدامـات  پیاده سـازی  در  گام  مهم تریـن  خدمـات  و  فعالیت هـا 

درون سـازمانی هسـت )جـدول 6(.
در زمینـۀ شـاخص ترویـج فرهنـگ کار و کارآفرینـی می تـوان بـه 
شـواهدی همچون حمایت از صنایع وابسـته به گردشگری سالمت 

در داخـل، برگـزاری دورۀ آموزشـی، تبلیـغ گردشـگری سـالمت و 
فرهنـگ کار در ایـن حـوزه در تیزرهای تبلیغاتـی تلویزیون داخلی 
و خارجـی، توسـعۀ موزه هـا و پارک هـای مرتبـط بـا گردشـگری 

سـالمت و شـرکت در اجالس هـای مطـرح اشـاره کرد.
مدیریـت حمل ونقـل نقـش بسـیار اساسـی در حـوزۀ گردشـگری 
از  بسـیاری  اشـتغال  حیـات  یک سـو  از  می کنـد.  ایفـا  سـالمت 
شـرکت ها و تورهـای هوایـی، زمینـی و دریایـی وابسـته بـه ایـن 
صنعـت اسـت و کوچک تریـن تحوالتـی می توانـد پایـداری شـغل 
آنـان را تحـت تأثیـر قـرار دهـد و از سـوی دیگـر گردشـگران از 
بـدو سـفر در مقصـد بـا ایـن پدیـده در ارتبـاط هسـتند و هرگونه 
نقطـۀ قـوت یا ضعفـی می تواند بـر کل رونـد اشـتغال و کارآفرینی 
کارآفرینـان ایـن حـوزه اثرگـذار باشـد. از مهم تریـن شـاهد ایـن 
بخـش می توانـد بـه اتخـاذ تدابیـری در زمینـۀ نوسـازی نـاوگان 
حمل ونقلـی، متنـوع سـاختن نـرخ خدمـات حمل ونقلـی و ارتقای 
و  رقیـب  مدهـای  مقابـل  در  صنعـت حمل ونقلـی  رقابت پذیـری 
همچنیـن طبقه بنـدی فرودگاه های کشـور بر اسـاس میـزان تقاضا 

. شد با
شـاخص های  از  دیگـر  یکـی  نیـز  خدمـات  استانداردسـازی 
برون سـازمانی در راهبردهـای حمل ونقلـی محسـوب می شـود این 
شـاخص خود دارای شـواهدی همچون استانداردسـازی خدمات و 
فعالیت هـا، اسـتقرار ضوابـط کیفی و ایـزو در شـرکت ها و نهادهای 
وابسـته بـه گردشـگری و ارسـال گزارش هـای کمـی و کیفـی بـه 
در حیطـۀ  فعالیـت  بین المللـی  اسـتانداردهای  و کسـب  مراجـع 
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شاهدشاخصمؤلفهمقوله

پدیدۀ اصلی

سیال بودن
ذهنیت

- ذهنیت و بینش گردشگری به عوامل، خدمات و محصول گردشگری 
سالمت در مقصد

- برآوردن نیاز گردشگر سالمت از سفر خود شهر مقصد

جمعیت
- وجود جمعیت سالخورده در کشور 

- روند رشد جمعیت 

توسعۀ پایدار گردشگری حساسیت راهبردی
سالمت

- پایدارسازی منابع طبیعی در گردشگری سالمت
- بهره برداری پایدار از منابع و ظرفیت های محیطی-محلی

- حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه

جدول 5.  عوامل اصلی اثرگذار بر کارآفرینی گردشگری سالمت محور. مأخذ: نگارندگان.

شاهدشاخصمؤلفهمقوله

راهبرد

اقدامات 
برون سازمانی

تبلیغ فرهنگی، ترویج  و توسعۀ 
فضای کار و کارآفرینی در حوزۀ 

گردشگری سالمت

- حمایت از صنایع وابسته در حوزۀ گردشگری سالمت

- برگزاری دوره های گردشگری سالمت محور

- حضور کارآفرینان موفق در حوزۀ گردشگری سالمت در رسانه های 
بین المللی، ملی و محلی

- ترویج فرهنگ کارآفرینی با استفاده از ظرفیت رسانه ای و 
مطبوعاتی کشور

- توسعۀ محورها و پارک های موضوعی-موضعی با حوزۀ سالمت
- برگزاری و شرکت در کنفرانس های علمی و بین المللی معتبر

مدیریت حمل ونقل گردشگری با 
رویکرد سالمت محور

- نوسازی ناوگان حمل ونقل برون و درون شهری
- ایجاد رقابت در صنعت حمل ونقل زمینی و هوایی

- متنوع سازی نرخ های خدمات حمل ونقل 
- طبقه بندی مسیرها-فرودگاه ها-ایستگاه ها و ... متناسب با حجم 

خدمت، تقاضا و ...

اقدامات 
استانداردسازی فعالیت و خدمتدرون سازمانی

- استانداردسازی تجهیزات حم  ونقلی
- استقرار ضوابط ایزو و پیاده سازی استانداردهای به روز در حوزۀ 

گردشگری سالمت
- - استقرار متخصصان فنی در کلیۀ واحدها و حوزه های وابسته به 

گردشگری سالمت محور
اخذ استانداردهای بین المللی در حوزۀ درمان

جدول 6. عوامل راهبردی اثرگذار بر کارآفرینی گردشگری سالمت محور. مأخذ: نگارندگان.

گردشـگری کـه منجـر بـه ارتقـای اشـتغال و بهبـود کیفیـت کار 
می شـود اشـاره کـرد.

تحلیل پیامدهای اثرگذار بر روند توسعۀ کارآفرینانۀ  •
گردشگری سالمت شهر مشهد

در ایـن بخـش درصورتی که مـدل بنیادی به درسـتی تدوین شـده 

باشـد می تـوان شـاهد پیامدهـا و نتایـج خـاص از کار بـود. در این 
زمینـه مصاحبه شـوندگان معتقـد بوده انـد کـه با شناسـایی عوامل 
مؤثـر بـر کارآفرینـی در گردشـگری شـهر مشـهد می تـوان شـاهد 

تحوالتـی در سـطح کالن و خـرد بود )جـدول 7(.
شـاخص های  تحلیـل  از   )7 )جـدول  به دسـت آمده  شـواهد 
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اشـتغال زایی و رفاه محـوری گویـای تأثیرگـذاری عواملـی همچـون  
پیشـرفت گروه هـای اقتصـادی هـدف، کارآفرینـی پایـدار، بهبـود 
اشـتغال، جذب تعداد بیشـتر گردشـگر سـالمت، مونتاژ فناوری های 
کارآفرینـی  حـوزۀ  در  محلـی  جوامـع  اقتصـادی  رفـاه  و  جدیـد 

سـالمت محور گردشـگری شـهر مشـهد بـوده اسـت.
در زمینـۀ تأثیـر عوامـل خـرد نیـز می تـوان شـاهد رفـاه اقتصـاد 
محلـی در میـراث فرهنگـی اسـتان خراسـان رضـوی بـود، چراکـه 
برخـوردار  بیشـتری  اقتصـادی  رفـاه  از  فرهنگـی  میـراث  هرقـدر 
باشـد شـغل های جدیـد بـه وجـود می آیـد و موقعیت فعلـی تمامی 
کارآفرینان در حوزۀ اشـتغال گردشـگری سـالمت محور، از پزشک و 
پرسـتار گرفتـه تا راننـدگان نـاوگان حمل ونقلی صاحبـان هتل ها و 

... تقویـت می شـود.
اولویت بندی براساس نظر کارآفرینان •

بـرای تعییـن اولویـت از آزمـون فریدمـن اسـتفاده شـده اسـت کـه 
درواقـع نتایـج نهایـی پرسـش نامۀ توزیع  شـده در بیـن کارآفرینـان 

اسـت )جـداول 11-8(.
جـدول 8 بـا تحلیـل نتایج 204 پرسـش نامه نشـان می دهـد میزان 
تأثیرگـذاری مؤلفه هـا بـر وضعیـت کارآفرینی گردشـگری سـالمت 
در نمـرۀ بیـن 1 تـا 5 قـرار گرفته اسـت.  ضریب کای به دسـت آمده 
برابـر بـا 563/ 45 و سـطح معناداری0/001بـوده اسـت کـه ایـن 
میـزان سـطح آمـاری با اطمینـان 95 درصد در بـازۀ قابل قبولی قرار 
گرفتـه اسـت. برای سـنجش ایـن اولویـت از جـدول 9 اولویت بندی 

فریدمن اسـتفاده شـده است.
طبـق جـدول 9 اولویت بنـدی مؤلفه هـا نیـز نشـان داد کـه عوامـل 
سـازمانی، راهبـردی و برون سـازمانی سـه مؤلفـۀ مهـم و اثرگـذار بر 
وضعیـت کارآفرینـی گردشـگری خواهنـد بـود. این در حالی اسـت 
و  محدودکننـده  عوامـل  تسـهیل کننده،  عوامـل  مؤلفه هـای  کـه 

عوامـل محیطی کمتریـن تأثیـر را دارا بوده اند. عوامل سـیال بودن و 
تشـویق کننده نیـز تأثیـر متوسـطی را دربرداشـته اند.

اولویت بندی شاخص ها •
جـدول 10 بـه اولویت بنـدی شـاخص ها پرداخته اسـت و ضریب کا 
به دسـت آمده برابـر بـا 234/ 56 و سـطح معنـاداری 000/ 0 بـوده 
اسـت کـه ایـن میزان سـطح آماری بـا اطمینـان 95 درصـد در بازۀ 
قابل قبولـی قرارگرفتـه اسـت. برای سـنجش ایـن اولویـت از جدول 

11 اولویت بنـدی فریدمن اسـتفاده شـده اسـت.
طبق جدول 11 اولویت بندی شـاخص ها نیز نشـان داد که شـاخص 
محصـول و خدمـت، سیاسـت گذاری، موانـع قانونـی، هماهنگـی و 
همـکاری ذینفعـان، توسـعۀ پایـدار گردشـگری، جمعیـت و تبلیغ و 
ترویـج فرهنـگ کار بر نتایج کالن )اشـتغال( کارآفرینی گردشـگری 
موقعیـت  همچـون  شـاخص هایی   و  بـود  خواهنـد  تأثیرگـذار 
سوق الجیشـی بـرای جذب گردشـگر، تأمین مالی، سـرمایه گذاری و 
کاهـش قیمـت تمام شـده و آمـوزش نیز بـر روند توسـعۀ کارآفرینی 

خـرد )رفاه اقتصـادی جامعـۀ محلـی( تأثیرگذارند.

نتیجه گیری 
از  بهره برداری  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف 
فرصت های کارآفرینانۀ گردشگری سالمت در شهر مشهد بود. در این 
مقاله با استفاده از ابزارهای کمی و کیفی به دو سؤال عمدۀ تحقیق 
پاسخ داده شده است. مهم ترین ابزار برای جمع آوری داده ها مصاحبه 
با 204 نفر  از کارآفرینان در حوزۀ خدمات درمان به شهر مشهد در 

سال 1400 بود. 
سـؤال ابتدایـی تحقیـق در جهت سـنجش مؤلفه هـای تأثیرگذار بر 
رونـد کارآفرینی گردشـگری سـالمت اسـت با اسـتفاده از مصاحبه 
و تحلیـل متـن مکـس کیـودا بـه دسـت آمد کـه درنهایـت تمامی 

شاهدشاخصمؤلفهمقوله

پیامد
اشتغال زایینتایج در سطح کالن 

- پیشرفت اقتصادی در گروه های هدف 
- ایجاد اشتغال و کارآفرینی

- جذب تعداد بیشتر گردشگر
- مونتاژ فناوری های جدید

- رفاه اقتصاد جوامع محلیرفاه محورینتایج در سطح خرد

جدول 7. عوامل پیامدی اثرگذار بر کارآفرینی گردشگری سالمت محور. مأخذ: نگارندگان.

                  ضریب آماری

204تعداد
45/562ضریب کا

0/001میزان معناداری

جدول 8.  بررسی ضریب آماری فریدمن )اولویت بندی مؤلفه ها(. مأخذ: نگارندگان.
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میانگین تأثیر در نتایج کالن نوع شاخص
)اشتغال(

میانگین تأثیر در نتایج خرد )رفاه 
اقتصاد محلی(

اولویت

ششم14/6318/64علل محیطی

اول12/0321/8علل سازمانی

هشتم8/1614/3عوامل تسهیل کننده

هفتم18/416/7عوامل محدودکننده

پنجم18/918/7عوامل تشویق کننده

دوم16/921/2حسیاست راهبردی

چهارم19/418/3سیال بودن

سوم20/417/69اقدامات برون سازمانی

جدول 9.  نتایج نهایی اولویت بندی مؤلفه ها در پرسش نامۀ توزیع شده میان کارآفرینان. مأخذ: نگارندگان.

جدول 10. بررسی ضریب آماری فریدمن )اولویت بندی شاخص ها(. مأخذ: نگارندگان.

                                                                                 ضریب آماری

204تعداد

56/234ضریب کا

0/000میزان معناداری

میانگین تأثیر در نتایج کالن نوع شاخص
)اشتغال(

میانگین تأثیر در نتایج خرد )رفاه اقتصاد 
محلی(

اولویت

موقعیت سوق الجیشی برای جذب 
گردشگر

پنجم14/6318/64

یازدهم15/1814/8محصول و خدمت

تأمین مالی، سرمایه گذاری و کاهش 
قیمت تمام شده

هفتم16/518/3

دهم16/814/3سیاست گذاری

ششم18/414/7موانع قانونی

سوم17/219/8آموزش

هشتم17/417هماهنگی و همکاری ذینفعان

نهم16/921/2توسعۀ پایدار گردشگری

چهارم19/418/3جمعیت

دوم20/223/3مدیریت حمل ونقل گردشگری

اول26/120/18تبلیغ و ترویج فرهنگ کار

جدول 11. نتایج نهایی اولویت بندی شاخص ها در پرسش نامۀ توزیع شده میان کارآفرینان. مأخذ: نگارندگان.

عوامـل در قالـب 6 مقوله، 12 مؤلفه، 16 شـاخص و 66 کد شناسـایی 
 . شد

سـازمانی،  محیطـی،  علـل  از  عبارت انـد  مؤلفه هـا  مهم تریـن 
تسـهیل کننده، بازدارنـده، محدودکننـده، تشـویق کننده، راهبـردی، 
سـیال، برون سـازمانی، درون سـازمانی، نتایـج کالن و خـرد. درواقـع 

مقوله هـای اصلـی تحـت تأثیـر ایـن عوامل شـناخته می شـوند و این 
عوامـل می تواننـد مفاهیـم و شـاخص های متفاوتـی را خلـق کننـد. 
درمجمـوع از بیـن ایـن 12 مؤلفـه 16 شـاخص اصلـی بـه دسـت 
آمـده اسـت؛ شـاخص موقعیت سوق الجیشـی بـرای جذب گردشـگر، 
محصـول و خدمـت، تأمیـن مالـی، سـرمایه گذاری و کاهـش قیمـت 
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تمام شـده، سیاسـت گذاری، سیاسـی کاری، موانـع قانونـی، آمـوزش، 
هماهنگـی و همـکاری ذینفعان، توسـعۀ پایدار گردشـگری سـالمت، 
جمعیـت، ذهنیـت، مدیریـت حمل ونقل گردشـگری، تبلیـغ و ترویج 
فرهنـگ کار و کارآفرینـی سـالمت محور، استانداردسـازی فعالیـت و 
خدمـات، کارآفرینـی و اشـتغال و رفـاه اقتصـاد محلی را شـامل شـده 
اسـت. درواقع کارآفرینی گردشـگری سـالمت در شـهر مشـهد تحت 
تأثیـر ایـن شـاخص ها قـرار دارد و این شـاخص ها بر رونـد کارآفرینی 

سـالمت محور تأثیرگـذار هسـتند. 
نتایـج این تحقیق بامطالعـۀ ثانوی ثانوی گروسـیان، میرابی، کردلویی 
و حسـن پور )1398( همخوانـی دارد، نتایـج این تحقیق نشـان داد که 
13 عامـل قیمـت و هزینه هـا، برنامه ریـزی مـدون و اجرایـی، کیفیت 
فنـی و اجرایـی خدمـات درمانی، سیسـتم اطالعاتی، فراینـد پذیرش 
و نوبت دهـی، وفـاداری مشـتری، پایداری و تـداوم، قوانیـن و مقررات، 
حضـور در سـطح بین الملـل، برنـد پزشـک، خدمـات اقامتـی، مـکان 
جغرافیایـی، برنـد مرکـز درمانـی، سـرعت ارائـۀ خدمـات  بـه ترتیب 
بیشـترین تـا کمتریـن  اهمیـت را در جـذب گردشـگر سـالمت در 

شهرسـتان مشـهد  دارند. 
همان گونـه کـه مالحظـه مـی شـود تمامـی عوامـل مطرح شـده در 
ایـن پژوهـش در زمینـۀ شـاخص هایی همچون قیمـت، کیفیت فنی، 
مشـتری، پایـداری، قوانیـن، برند، پزشـک، اقامت، مـکان جغرافیایی و 
سـرعت ارائـۀ خدمات با پژوهِش ثانوی گروسـیان، میرابـي و همکاران 
)1398( همخوانی دارد  و در زمینۀ شناسایی عوامل کامالً همسوست.

یافته هـای مطالعـات متعدد نشـان می دهـد که به دلیل رقابت شـدید 
در عرصـۀ جهانـی در ارائـۀ خدمـات در سـطح بین المللی کشـور باید 
ظرفیت های گردشـگری خود را بشناسـد و متناسـب با این ظرفیت ها 
برنامه ریـزی کند؛ بنابراین گردشـگری سـالمت باید به دنبـال راه هایی 
بـرای ارزیابی کیفیت خدمات و ارتقای آن ها باشـد. دقت ابعاد مختلف 
و شناسـایی ایـن عوامـل می توانـد بسـیاری از مشـکالت احتمالـی را 

برطرف سـازد.
برای پاسـخگویی به سؤال دوم تحقیق نیز از آزمون کمی اولویت بندی 
فریدمـن اسـتفاده شـد. ایـن آزمـون در جهـت اولویت بنـدی مؤلفه ها 
بیشـترین کارایـی را در نرم افـزار آمـاری SPSS دارد. داده هـای ایـن 
مرحلـه از توزیـع پرسـش نامه ها در گـروه هدف متخصصان به دسـت 

آمده اسـت. 
معنـاداری  سـطح  و  بـا 45.563  برابـر  رتبه هـا  میانگیـن  مقایسـۀ 
001/ 0 بـوده اسـت و می تـوان گفـت کـه مؤلفه هـای تأثیرگـذار بـر 
تأثیـر  گردشـگری  حـوزۀ  در  سـالمت محور  کارآفرینـی  وضعیـت 
اهمیـت  درجـۀ  از  مؤلفه هـا  از  بعضـی  بلکـه  نداشـته اند،  یکسـانی 

بیشـتری برخـوردار بوده انـد که برای سـنجش ایـن اولویـت از جدول 
اولویت بنـدی فریدمـن اسـتفاده شـده اسـت. بررسـی و اولویت بنـدی 
مؤلفه هـا از منظـر کارشناسـان نشـان می دهـد که مؤلفه ها بیشـترین 
تأثیـر را بـر حوزۀ اشـتغال و کارآفرینی داشـته اند و حـوزۀ رفاه اقتصاد 
محلـی کمتـر تأثیـری از عوامـل مداخله گـر می پذیـرد. درواقـع تأثیر 
مؤلفه هـای محیطـی و راهبـردی بیشـتر بـر وضعیـت اقتصـاد محلی 
تأثیرگـذار خواهـد بود و علل سـازمانی، تسـهیل کننده، محدودکننده، 
تشـویق کننده، سـیال و اقدامات برون سـازمانی بر وضعیت رفاه اقتصاد 

محلـی گردشـگری اثرگـذار خواهنـد بود.
اولویت بنـدی مؤلفه هـا نیـز نشـان داد که عوامـل سـازمانی، راهبردی 
و برون سـازمانی سـه مؤلفـۀ مهـم و اثرگـذار بـر وضعیـت کارآفرینـی 
گردشـگری خواهنـد بـود. ایـن در حالی اسـت کـه مؤلفه هـای عوامل 
تسـهیل کننده، عوامـل محدودکننده و عوامـل محیطی کمترین تأثیر 

را دارا بوده انـد.
نتایـج ایـن تحقیـق با  مقالـۀ  »اولویـت بنـدی عوامل مؤثر بر توسـعه 
صنعت گردشـگری سـالمت ایران در افق 1414 با رویکرد مدل سـازی 
سـاختار تفسـیری« قرابـت مفهومـی و معنایـی دارد )پلویـی، فضلی، 

درویشـی سـه تالنی، بیات و قـادری، 1398(.

پیشنهادها
با توجه به اینکه شـاخص هایی همچون موقعیت سوق الجیشـی شـهر 
مشـهد، تأمین مالی و سـرمایه گذاری مدیریت حمل ونقل گردشـگری 
و آمـوزش شـاخص هایی هسـتند کـه بـا رفـاه اقتصـادی در جوامـع 
محلـی بیشـترین اثرگـذاری و همخوانـی را دارا هسـتند، توصیـه می 
شـود تفاهم نامـه ای بیـن وزارت گردشـگری و وزارت راه و شهرسـازی 
و وزارت کشـور در زمینـۀ توسـعه و سـاماندهی وسـایل حمل ونقـل 
گردشـگری درون و بـرون شـهری اجرا شـود. زیرا به علت فرسـودگی 
نـاوگان و عـدم اعتبارات مالـی و سـرمایه گذاری در این بخش کیفیت 
نـاوگان از وضعیـت اسـتانداری برخوردار نیسـت و بنا به نظر بسـیاری 
از متخصصان، بسـیاری از گردشـگران به دلیل تـرس از همین ناوگان 
تمایلی به گردشـگری سـالمت در کشـور ایران و شـهر مشـهد ندارند.

بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده در این تحقیـق توصیه می شـود 
توافق نامه ای بین وزارت گردشـگری و سـازمان صداوسیما منعقد شود 
تـا عـالوه بر پخش مسـتندها و برنامه هایی در ایـن زمینه تبلیغاتی به 
صـورت رایـگان و یـا نیم بها از کسـب وکارهای این حوزه از شـبکه های 
ملـی و اسـتانی پخش شـود. از طـرف دیگر می تـوان تارنماهایی ایجاد 
کـرد و یـا بزرگ داشـت هایی بـرای کارآفرینـان برتر این حـوزه ترتیب 

داد.
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