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   چکیده
 و منابع هافرصت اقدامات کارآفرینی از حیث شناسایی شدنفعال، نیازمند درمانیترویج و رونق گردشگری 

. برای رشد و توسعه این صنعت در کشور نیاز است تا عناصر باشدمی درمانیگردشگری  نةیدر زمموجود 
اضر، ح مقالههدف  لذا ؛مرتبط با تشخیص فرصت در حوزه گردشگری مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد

است.  رمانیدگردشگری  حوزةدر کارآفرینانه  هایفرصت تشخیصدستیابی به درک بهتری از مضامین اصلی 
ا روش که ب باشدیم یکاربرد - یاتوسعه یپژوهشپژوهش با استفاده از روش کیفی انجام شده است. این 

اطالعات استفاده شده است. با  یآورجمعبرای ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند  از .گرفته استصورت یدانیم
مند و هدف یریگنمونهاز روش  پرداخته شده است. هاداده لیوتحلهیتجزاستفاده از روش تحلیل مضمون به 

پس از  مصاحبه انتخاب شدند.برای حوزه گردشگری درمانی  و خبرهنفر کارآفرین  15گلوله برفی 
شناسایی گردید. مضامین  دهندهسازمانمضمون  5مضمون پایه در قالب  00 ،هاداده لیوتحلهیتجز

 باشندیم، تکنولوژی، عوامل فردی و عوامل محیطی وکارکسبشناسی فرصت، محیط شامل نوع دهندهسازمان
   .ارائه گردید هاافتهیبر اساس  شبکه مضامینو 

  ؛ کارآفرینی؛ تحلیل مضمون؛ درمان درمانیتشخیص فرصت کارآفرینانه؛ گردشگری  :های کلیدیواژه

  .JEL: M13 ،I11 ،L21، L26بندی طبقه
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    و بیان مسئله مقدمه
را  عهتوسدرحالیافته و برخی کشورهای یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه ،امروزه گردشگری

ارزیابی بانک جهانی، در حال حاضر گردشگری، بر اساس . (8481و همکاران،  1)جابینووا دهدتشکیل می
در این میان، کشورهای تراز اول در صنعت . ترین صنعت جهان و دارای بیشترین نرخ رشد و توسعه استبزرگ

توسعه  را برای یاند زمینه و فاکتورهایتوانسته، های موجود در کشور خودگردشگری، هر یک بنا به پتانسیل
ه دست ببیشترین سهم را نسبت به سایر کشورها ، گذاری در این صنعتبا سرمایهگردشگری فراهم کنند و 

از  تواندمی 8481تا  8444بینی کارشناسان اقتصادی دنیا، صنعت گردشگری از سال پیش . بر اساساندآورده
سودآورترین صنایع جهان بوده و حتی از صنعت نفت و اتومبیل هم پیشی بگیرد و در شمار سه صنعت عمده 

آشنایی با طب پزشکی و انتقال دانش پزشکی مناطق دنیا با  (.1911،کروبی و احمدی) شودجهان محسوب 
 تواندمیتوجه مؤثر به آن ه شده است ک 2درمانیای به نام صنعت گردشگری شاخه وجودآمدنبهباعث  یکدیگر،

 یدر تمام درمانی یگردشگر (.1912سخدری و همکاران،) باشدداشته  یرا در پ این صنعت ندهیفزا توسعة
دارو  عنوانبه تواندمی ،است یعیمنابع طب یداراکه هر منطقه از جهان  و است توسعهدرحالجهان  یهاقاره

صنعت های شاخه ترینمهمگردشگری درمانی، امروزه از . (8484و همکاران،  3)ایلیسکو ردیقرار گ مورداستفاده
در سال  یپزشک یدامنه صنعت گردشگر .باشداست و دارای منافع اقتصادی و اجتماعی باالیی می گردشگری

. در ابدی شیدالر افزا اردیلیم 94به  8485تا سال  شودمیزده  نیدالر بود و تخم اردیلیم 12حدود  8412
 کهطوریبه. کنندمیهداشتی و جراحی، سفر ب - یهای درمانمردم برای دستیابی به مراقبت درمانیگردشگری 

توجه خود را به این بخش از  شیازپشیب ،در کشورهای مستعد اندرکاردست هایسازمانردیده این مهم باعث گ
 تیتکانلو و اصغرزاده،جعفری  و 8484، 4راستاگیکایوشیک و ) کنندریزی گردشگری جلب نموده و برای آن برنامه

ا و هها، آژانساز دولت یاریمطالعه است. بس یبرا یادهیچیپ طةیح یکپزش ی، گردشگروجودبااین (.1911
 تواندمیه کد رنیگیم در نظر یاقتصاد توسعة عنوان ابزاررا به یکپزش ی، گردشگردرمانی یخصوصدهندگان ارائه

ران یا توسعةششم  برنامةدر (. 5،8416مودزانانی) ندکفراهم  یجهان درمانیالت نظام کمش یبرا را یدرمان رقابت
 عنوانهب سازیجهانی مقولة ندةیفزارشد  لیبه دل یجهان یبهداشت و درمان، حضور فعال در بازارها نةیدر زمز ین

، یجهان یشدن به استانداردها کینزد شور وک درمانیدر بخش  یفیک، رشد زاییاشتغال باهدف یرد اصلکیرو
ر در نظ ،در منطقه درمانی یبه قطب گردشگر شدنتبدیلو  یت از رشد اقتصادیو حما ارزآوری ،سب درآمدک

صادرات  ةتوسع، بر راهبرد یامور اقتصاد سرفصلدر  این برنامه، یلک هایسیاستدر همچنین است.  شدهگرفته
ارت ابد و در تجیاهش کبدون نفت  یتراز بازرگان یسرک کهنحویبهباال،  یورادر بخش خدمات با فن ویژهبه

در  رگذاریتأثیکی از عوامل  ازآنجاکه. (1916محبی و همکاران،) استد شده یکجاد گردد، تأیتوازن ا ،خدمات
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از  هک توجه به صنعت گردشگری درمانی ،باشدیمتوسعه پایدار در هر کشوری، گسترش خدمات گردشگری 
ایران دارای  ، از اهمیت فراوانی برخوردار است.صنعت گردشگری در جهان است یهابخش نیرشدترروبه

ی از به یک تواندیم ،هاتیظرفدر صورت استفاده مطلوب از این  و باشدیمدر این حوزه  یبسیار هایظرفیت
در افرادی که قصد های موجود انگیزه یگردآور لذا گردشگری درمانی در منطقه و آسیا تبدیل شود؛ یهاقطب

ر تانتخاب کشوری را برای درمان بیماری خود خواهند داشت و اینکه چرا برخی کشورها برای این گروه جذاب
نمایان  ازپیشبیشرا در حوزة گردشگری درمانی  انهکارآفرین هایفرصتهستند، ضرورت شناسایی و ارزیابی 

یجاد ا ران به دنبالیا در یادیز افراددر حال حاضر  ازآنجاکهو  صنعت گردشگری یگستردگ بهباتوجهسازد. می
به دنبال  پژوهشگران؛ هستند درمانی در صنعت گردشگری خصوصبه ،وکارکسبگسترش این  اشتغال پایدار و

  .دنباشمی درمانی گردشگری حوزةدر  انهکارآفرین هایفرصت تشخیص شناسایی مضامین اساسی

   پژوهشپیشینه 
گری گردش توسعةخود نشان دادند که تأثیرگذارترین معیارهای اصلی در ( در تحقیق 1915) همکارانبدیعی و 
ها مچنین آنشده است. هساختار، معیار پزشک و معیار کیفیت شناسایی ترتیب اهمیت شامل معیار زیر درمانی به

ولتی و مشارکت و حمایت بخش د های ویژه گردشگری درمانیها و کلینیکپیشنهاد نمودند که ایجاد بیمارستان
 پژوهشدر ( 1912) سخدری و همکاران باشد.از بخش خصوصی جزء راهکارهای توسعه گردشگری درمانی می

ترتیبات نهادی الزم در ابعاد قانونی، هنجاری، شناختی و اقدامات حمایتی از طریق تمایل خود مطرح نمودند که 
کارآفرینی در حوزه گردشگری درمانی، نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه  هایفرصتبرداری از کارآفرینان برای بهره

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که 1912احمدپور داریانی و همکاران ) دهد.در این حوزه را افزایش می
 نیترعمدهو شرایط کشور از  شودمی یعوامل مرتبط با درمان که شامل امکانات و خدمات پزشک، یریپذرقابت

و  1نفیلدها از آنها استفاده نمود. توانیمگردشگری درمانی  یوکارهاکسبهستند که برای توسعه  ییهافرصت
-های زیادی از بیماران که در شرایط مختلف از خدمات دنداننمونه انیدر م کنندمی( بیان 8415) همکاران

دهنده ها، برای شناخت و انتخاب ارائهشبکه، نقش کنندمیپزشکی، جراحی زیبایی و جراحی بارداری استفاده 
در چارچوب پیشنهادی خود، به شناسایی عوامل  (8412) و همکاران 2سویس بسیار مهم است. ،درمان و مقصد

 درمانز ت ایجامعه، رضا یلکت یدرمانی پرداختند؛ این عوامل شامل رضا یمؤثر بر عملکرد اقتصادی گردشگر

 از ٪95( در پژوهش خود دریافتند که 8484) و همکاران 3باگا درمانی است. یو نگرش نسبت به گردشگر
مانی، گردشگری در بادررابطهآنان  ازیموردناطالعات  اصلی منبع ،کنندمیگردشگران درمانی که به هند سفر 

 از ٪05 حداقلهمچنین . است( ٪18) یاجتماع یهارسانه و( ٪10) تار نگارهاو پس از آن  یاواسطه یهاوبگاه
 تفریحاتو  یبهبود یروز برا 94تا  15از  یمدت کوتاه یبرا ،کنندمیمعالجه مراجعه  یکه برا یدکنندگانبازدی
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 نیانگیم) یپزشک تجهیزاتشهرت  مانند یاساده لیبه دال یپزشک یاقامت دارند. مقاصد گردشگر انپس از درم
 دهندهنشاننتایج  نیا نی( انتخاب شدند. همچن0.0 ازیامت نیانگی)م مکاناتو ا زاتیتجه نیترشرفتهیپو  (0.5نمره 
 یگران پزشکگردش کندیمچرا که بیان  خدمات گردشگری تفریحیبا  یخدمات پزشک بیترک یاست برا یفرصت

  به دنبال منافع دوگانه هستند. یپزشک یقبل از انتخاب مقصد گردشگر

  مرور ادبیات

  تشخیص فرصت
زمان، شرایط مطلوب یا نقطه عطفی جهت رسیدن به هدفی، یا روبرو  عنوانبهدر فرهنگ آکسفورد، فرصت 

باشد. همچنین در فرهنگ وبستر، فرصت به  مؤثرشدن با چیزی تعریفی شده است که انجام آن مطلوب و 
 (.1911به توسعه و پیشرفت منجر شود )کردنائیج و همکاران،  تواندمیکه  گرددیمو شرایطی اطالق  هاتیموقع

ر که کاال و خدمتی که در بازار موجود نیست، د شودمیو عقایدی تشکیل  هاتیفعال، هادهیاکارآفرینی از  فرصت
. به عبارتی تشخیص فرصت، توانایی شناسایی یک ایده ناب و انتقال آن شودآینده برای آن امکان تولید ایجاد 

ینانه کارآفر یهاتیفعالارزش افزوده و درآمد تولید شود. هسته اصلی  از آن که یاگونهبهاست  وکارکسببه 
 در توجهجالب یفرصت موضوع ییشناسا .(1912)رستگار و آهن ورز،  تشخیص آن است ندیفراایجاد فرصت و 

 شودمیاز آغ یزمان انهنیعملکرد کارآفر. است نانهیاساس رفتار کارآفر نیوکار و همچنکسب یهاتیمحدودو رشد 
 یصت برافر ییو شناسا صیتشخ ییباشند. توانا ینیکارآفر هایفرصت صیقادر به تشخ نانیکه کارآفر

 ودشمیمحسوب  انهنیوکار و عملکرد کارآفرکسب جادیا یمهم برا یمهم است چون گام اریبس نانیکارآفر
در  یبلدانش ق نیدانش داشته باشند ا دیبا نانی، کارآفرفرصت ییشناسا یبرا .(8481، 1نورادهی و کریستانتی)

 جودآمدنوبهکرده و خطرات را قبل از  ییرا شناسا هافرصتبه افراد کمک کند تا  تواندمی یمورد مسائل اجتماع
 نیکارآفر کیکه چگونه  می، اگر بفهمکنندمی( استدالل 8441) 2و کاتز ویکه گاگل طورهمانو  دهند صیتشخ

 برهیباتک .(8484، 3)یوکویاما و بیرچلی کرد میرا درک خواه ینیکارآفر هی، پاکندمی ییخود را شناسا هایفرصت
 یبه دانش بستگ تنهانهفرصت  ییفرد در شناسا ییه تواناک دهدمی( نشان 8441وربت )ک، یشناختروان هینظر
؛ دارد یبستگ زین کنندمی لیو تبد آورندیم به دستآن اطالعات را  قیه افراد از طرک یندیفراه به ک، بلدارد
 هافرصت بر کشف یریادگیعدم تقارن  ،فرصت ییشناسا فرایندعدم تقارن دانش در  نقش، عالوه بر نیبنابرا

 یتقاضا نیتأم ییرا توانا "فرصت" (8449و همکاران ) 5آردیچولی .(8481و همکاران،  4)اوهلرت گذاردیم ریتأث
فرصت  ییا. شناسکنندمی فیتعر شتریارزش ب جادیا یمنابع برا یابتکار بیترک قی، بهره( از طربازار )تقاضا

 یتوجهقابل ریتأثاجرا شود، درست و صحیح  ، و اگرو نقطه شروع آن است نانهیکارآفر فرایند رهیاز کل زنج یبیترک
اظهار  نیهمچن (8414شورت و همکاران ). (8412،و همکاران یدهکرد)مبینی  دارد ینیکارآفر فرایندبر کل 
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تمام  یاگر فرد دارا یوجود داشته باشند حت توانندینم نانهیکارآفر یهاتیفعال، که بدون فرصت ندداشت
 انهنیکارآفر هایفرصت صیتشخ ییاست. توانا مؤثر یگذارهیسرما جادیا فرایند تیباشد که در موفق ییهایژگیو
 یهاییاناتو نیترمهم دیمشاغل جد یرامناسب ب هایفرصتو انتخاب  ییاست. شناسا ینوآور یاصل شرطشیپ
  .(8481، یستانتیو کر ینوراده) موفق است نیکارآفر کی

  و کارآفرینی درمانیگردشگری 

در کنگره  1توسط آلفرد هویلند 1211در سال  بارنیاولگردشگری درمانی زیرمجموعه جغرافیای پزشکی است و 
سازمان (. 1912)خذرلی،  مطرح شدجهانی پراکندگی جغرافیای سرطان در میان زنان در شهر ولز انگلستان 

 انشو یا بهبود افراد در خارج از محل سکونت سالمتبه افزایش  منجر جهانی گردشگری، استفاده از خدماتی که
است  یاز گردشگر ینوع درمانی یگردشگر(. 1912تعریف کرده است )نعامی،  درمانی یگردشگررا  شودمی

پزشکی خود مسافرت کرده و  یهامراقبت محدودهدستیابی به خدمات پزشکی، به خارج از  منظوربهبیمار ه ک
این نوع هدف از  ،اوقات شتریبو  (1911)سرایی و همکاران،  نمایدمیهزینه این سفر را نیز خود بیمار پرداخت 

ت اس نقاط جهان ریخدمات در سا ترعیسر افتیدر ای یخدمات پزشک نییپا متیق شدن از مندبهره، گردشگری
توسط  هاست ک دهیچیپ بلکه تصمیمی ستیساده ن فرایند کی درمانی یگردشگر .(8481)هادیان و همکاران، 

 تیفیعقول و کم نهی، هزی، امکانات متخصصان بهداشتزبانیکشور م یهایژگیو بر اساس یالمللنیمسافر ب کی
 نیگزیجا کی یدرمان یگردشگر .(8481، 2)میشرا و شارما شودمیاتخاذ  یو گردشگر ینوازخدمات مهمان

 ،ییرایپذ یابر یآمادگ ،ی، دسترسبودندردسترس یپارامترها لهیوسبهاست که  یپزشک مارانیب یبرا رشدروبه
کامل و . تشودمی یریگاندازه زبانیدر خانه و کشور م یپزشک یهاهیرو یاخالق سهیبودن و مقا صرفهبهمقرون

 اقدامات حساس در ،خدمات تیفیک ،یاخالق میداللت دارد. مفاه وعبر شش موض یپزشک یتوسعه گردشگر
 یسازیجهان هایسیاستو  یدرمان یگردشگر یابیبازار ،سالمت ژهیو یدرمان یگردشگر ،یدرمان یگردشگر

و  یگردشگر عیدر صنا ینیکارآفر (.8484)باگا و همکاران،  دهدمیقرار  ریرا تحت تأث المللیبین مارانیکه ب
را  یرصتو ف کندیاضافه م به گردشگری را دیگریبعد  یپزشک ی. گردشگرستین یدیجد زیاوقات فراغت چ

جذب گردشگران  .(8411)رحمان،  کندیفراهم م یو تخصص فردمنحصربه یتجار یهاتیفعال یبرخ یبرا
 و تقویت آنها داشته و هارساختیز، نیاز به بررسی آناندرمانی و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی از طریق 

و  صورت گیرد )صفوی خصوصنیدرادرستی  ریزیبرنامهضروری است که با شناسایی نقاط قوت و ضعف، 
ی تنگناهای محیطی و حت توانندیمکارآفرینان درمانی با استفاده از استعدادها و نیروهای خود  (.1911همکاران، 

کارآفرینی درمانی به افزایش  (.1915طالیی تبدیل نمایند )هزارجریبی و همکاران،  یهافرصتتهدیدات را به 
 باشدیماقتصادی کوچک  یهابنگاهتقاضا برای خدمات و رشد گردشگری وابسته است. گردشگری درمانی از نوع 

ایی و توانایی شناس دهندیمبازار است، توسعه  ازیموردنو کارآفرینان درمانی خدمات و یا محصوالت جدید را که 

                                                                                                                                   
1. Alfred Heviland  2. Mishra & Sharma  
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رار گیرد ق مورداستفادهتا منابع جدید اقتصادی  کنندیمآنان فرصتی را فراهم موجود در بازار را دارند.  یهافرصت
 (. 1910خدمات هستند )سلطانی نژاد و وثوقی،  نیتأمرگ بین محصول و و ارتباط دهنده بز

  روش تحقیق
 حوزةدر  هانکارآفرین هایفرصتشناسایی  به درکی بهتر از مضامین اساسی افتنیدست باهدفپژوهش حاضر 

که با روش میدانی  باشدیمکاربردی  - یاتوسعهانجام شده است. پژوهشی گردشگری درمانی کشور 
 یآمار تیجمع قرار گرفت، مورداستفاده هادادهابزار مصاحبه نیمه ساختارمند برای گردآوری  است. گرفتهصورت

کارآفرینان و فعاالن نفر از  15 .باشدیم یدرمان یگردشگر حوزةو متخصصان در  نانیشامل کارآفر ق،یتحق
ازدهم در مصاحبه ی هادادهاشباع نظری  .هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند صورتبهگردشگری درمانی  عرصة

 لیوتحلهیتجزمصاحبه دیگر نیز صورت گرفت. از تحلیل مضمون برای  0محقق شد و جهت حصول اطمینان 
 های کیفیتحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادهاستفاده شد.  هاداده

های غنی و های پراکنده و متنوع را به دادههای متنی است و دادههبرای تحلیل داد یندیفرااست. این روش، 
 (. 1،8446)براون و کالرکنماید تفصیلی تبدیل می

حله . این مدل شامل سه مرشده استحاضر از مدل آتراید و استیرلینگ برای تحلیل مضمون استفاده  مقالةدر  
هر  سازی اکتشافات. درباشد. مرحله اول، تجزیه متن، مرحله دوم اکتشاف متن و مرحله سوم، یکپارچهکلی می

تناسب مراحل موردنیاز است. همچنین این فرایند یک از این مراحل، سطح انتزاعی بیشتری جهت تحلیل به
های هر یک مراحل و گام (1گیرد. جدول )در مدل شبکه مضامین، توسط شش گام انجام می یامرحلهسهجامع 

   دهد:نشان می قرار گرفته است، مورداستفاده پژوهشدر این که از مراحل را 

(: مراحل انجام تحلیل مضمون1) جدول  

 مرحله اول تحلیل: تجزیه متن

دگذاری داده خامک -ل گام او  
ها و سؤاالت تحقیقالف( تدوین چارچوب کدگذاری، بر پایه مفاهیم و نظریه  

های متنی با استفاده از چارچوب کدگذاریتجزیه متن به بخشب(   

عیین و شناسایی مضامینت -م گام دو  
های متنی کدگذاری شدهنتزاع مضامین از بخشا -ف ال  
منظور دقیق و متمایز بودن مضامینپاالیش مضامین، به -ب  

اخت شبکه مضامینس -م گام سو  
سازی مضامینرتبم -ف ال  

مضامین پایه: )مضامین اولیه مستخرج از متن(انتخاب  -ب  
(دهندهسازمانبندی مضامین پایه توسط مضامین : )خوشهدهندهسازمانسازی مضامین پایه به مضامین مرتب -ج  

دهندهسازمانبندی مضامین استخراج مضمون فراگیر: خوشه -د  

                                                                                                                                   
1. Braun & Clark  
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 مرحله اول تحلیل: تجزیه متن

های مضامینمصور ساختن شبکه -ه  
و فراگیر دهندهسازمانها با مضامین پایه، ارتباط دادهها: ممیزی و پاالیش شبکه -و  

 مرحله دوم تحلیل: اکتشاف متن

های مضامینتوصیف و اکتشاف شبکه -گام چهارم  
های متنی کدگذاری شدهوصیف شبکه: توصیف محتوا شبکه از طریق بخشت -ف ال  

ها در حین توصیف شبکهاکتشاف شبکه: استخراج الگوها و یافته -ب  

لخیص شبکه مضامینت -م گام پنج  

سازی اکتشافاتمرحله سوم تحلیل: یکپارچه  

ها در ارتباط با سؤاالت پژوهشفسیر الگوها: تشریح یافتهت -م گام شش  

 

ه دست ب شناسایی فرصت کارآفرینانه در گردشگری درمانیاز مصاحبه در مورد  هیاول مضمون پایه 00 تیدرنها
شده را در قالب عبارات معنادار استخراج نی، مضامیحذف موارد تکرارو  موارد مشابه . پژوهشگران با ادغامآمد

 ایپژوهش  ییاز روا نانیاطم منظوربهبه دست آمد.  دهندهسازمانمضمون  5مرحله،  نینمودند. در ا یبنددسته

 قیتطب .(1911کرسول، )انجام شد  ریاز منظر پژوهشگر و خوانندگان اقدامات ز هاافتهیبودن  قیدق یبه عبارت
در  دگانکننمشارکتو  شوندگانمصاحبهتوسط  ییگزارش نها ،نهایی مدل ،هاداده لیتحل ندیفراتوسط اعضا: 

دو تن از  و تیریمحترم در حوزه مد دیهمکار: سه تن از اسات یبررسگرفت. قرار  ینیو بازب یمورد بررس قیتحق
 و کدها ،هاافتهی یبه بررس کارآفرینی تیریمد یدکتر انیو دو تن از دانشجو گردشگری درمانیحوزه  دیاسات

 یمشارکت .قرار گرفت دییمورد تأ شبکه مضامین شان،یپرداخته و پس از اعمال اظهارات کارشناسانه ا مضامین
 شدیمدرخواست  یدرمان یو کارشناسان گردشگر دیو اسات شوندگانمصاحبهاز  زمانهمبودن پژوهش: به طور 

 فته شد.بهره گر شانیارزشمند ا یهاکمکرسانند و از  یاری را پژوهشگران ،هاداده ریو تفس لیتحل ندیفراکه در 
 گونهنیدبکننده عمل شده است. روایی( تحقیق در بخش کیفی به شیوه بازخورد مشارکت) برای محاسبه اعتبار

 دربارةشوندگان درخواست شد تا نظرات خود را نفر از مصاحبه 14کنندگان از که برای دریافت بازخورد مشارکت
نوشتن  ثبت، ضبط و ندیفرااجرای  ،قابلیت اعتماد مصاحبه محاسبةها بیان کنند و برای ابعاد موجود در مصاحبه

  ها انجام شد.داده

  پژوهشهای یافته
 است. شدهدادهنشاندر پژوهش  کنندگانمشارکت یشناختتیجمعاطالعات  8در جدول شماره  

  کنندگانمشارکت یشناختتیجمعاطالعات  (:2) جدول

 جنسیت
 11 مرد

 0 زن

 تحصیالت
 1 کاردانی

 9 کارشناسی
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 5 کارشناسی ارشد

 6 دکتری

 سابقه کار

 0 سال 14تا  5بین 

 8 سال 15تا  14بین 

 6 سال 84تا  15بین 

 8 سال 85تا  84بین 

 1 سال 94تا  85بین 

 زمینه فعالیت
 5 کارآفرین در حوزه گردشگری درمانی

 1 مدیر تورهای درمانی

 9 پزشکان طب سنتی

 
ی شد و با دقت بررس افتهیساختارمهین یهامصاحبهشده  یسازادهیپ، نخست متون پژوهش جینتابرای بررسی 

در سطرهای مختلف جدول، عوامل  هاآنجمالت معنادار  جداکردنها و در جدول هاآن واردکردنپس از 
  است. شدهارائه 9جدول بندی شدند. این اطالعات در به روش تحلیل مضمون تحلیل و گروه شدهییشناسا

   هابرخی از نتایج تحلیل مصاحبه (:3) جدول

 کد  شواهد گفتاری
ی مبتن مضمون پایه

 بر استنتاج محقق
 شوندهمصاحبه

کردم که مشتری من چه نیازهایی  وجوپرسمن خوب نگاه کردم و 
ه در این صنعت دنبال این نبودن ک از افراد خیلی داشته باشه، می تواند

مشتری چی نیاز داره و چی نداره فقط دنبال تولید بودن و زودم 
 خوردننیزم

شناسایی نیازهای 
 مشتریان

شناسایی نیازهای 
 بیماران
 

 اول شوندهمصاحبه

زمانی که یک شرکت توریستی افتتاح کردم به این نکته توجه  همان
 دارد و بر اساس گردشگری چه نیازهای تفریحی و سیاحتیکردم که 

 مهیا کردم. نیاآن شرایط سفر و مقصد سفر را برای 
 ی گردشگراننیازها

شناسایی و پاسخ به 
نیازهای گردشگران 

 درمانی
 متهف شوندهمصاحبه

بازار اومده که به درد کردم که تکنولوژی جدید به می جستجوهمیشه 
 از بقیه هستم ترموفق اآلن، همین باعث شد که یا نه بخوردمن 

ابزارهای ارتباطی و 
 سازیشبکه

ها در شناسایی نوآوری
گردشگری  حوزة

 درمانی
اول شوندهمصاحبه  

اینترنتی، الگوبرداری از منابع مهم  سرچنیازهای مشتریان،  داکردنیپ
 .هستندکارآفرینی  هایفرصتدر شناسایی 

رصد نیازهای 
 مشتریان

شناسایی منابع 
 کارآفرینانه

نهم شوندهمصاحبه  

که با متخصصان  کردممیمن در مواجهه با نیازهای مشتریان سعی 
 از منابع مهم و اساسی در شناسایی یکی نیاکنم که  مشورتگفتگو و 

 بود. هافرصت

مواجهه با نیازهای 
 مشتریان

شناسایی منابع 
 کارآفرینانه

 شوندهمصاحبه
 یازدهم

 خطرهایم وانم کارآفرینی خود را تحقق ببخشیبت کهاینمن برای 
 کردم. بررسیخود را شناسایی و  وکارکسب موجود

تهدیدات پیرامونی 
 وکارکسب

دوم شوندهمصاحبه شناسایی تهدیدات  

 اردد تأثیرخیلی روی کارت  یکنیمکار  باهاشکسی که  دارماعتقاد 
ی رو بررس زیروبمشخوب  کارکنم باکسیقبل از اینکه  برای همین

 ت بهتر میشهوکارکسب بخوردخوب به تورت  هایآدماگر   کنممی
سوم شوندهمصاحبه   دسترسی به نیروی کار جذب نیرو  
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 کد  شواهد گفتاری
ی مبتن مضمون پایه

 بر استنتاج محقق
 شوندهمصاحبه

اً پشت سر گذاشتم حتم هاآنشناسایی و تحلیل کردم و  هاریسکاگر 
خود  حوزةشوم. من سعی کردم در کارآفرینی موفق می عرصةدر 

 ها را شناسایی کنم.ریسک ایدوره صورتبه
پذیریریسک شناسایی و تحلیل هفتم شوندهمصاحبه   

 موفقیت در حوزه کارآفرینی و نیازهایپیشخالقیت کارآفرین یکی از 
ردیم و ک برداریکپینباشد یعنی  خالقیت باشد.می هافرصتتشخیص 

 کارآفرینی نکردیم اصالً
دوم شوندهمصاحبه خالقیت خالقیت کارآفرین  

 .هست ریوپاگدستو کارآفرینی خیلی  وکارکسبقوانین ما برای ایجاد 
های رفع محدودیت

 زائد
دهم شوندهمصاحبه تعدیل قوانین  

  است. دهشدادهشینماپژوهشگران بر استنتاج  یمصاحبه مبتن میآمده از مفاهدستبه نیمضام 0در جدول شماره 
 

 پژوهشگرانمبتنی بر استنتاج  از مفاهیم مصاحبه آمدهدستبه مضامین (:0) جدول

   مضمون پایه دهندهسازمانمضمون 

 فرصت یشناسنوع

 گردشگران درمانی یازهاینشناسایی 

 در حوزه درمان موجودهای شناسایی نوآوری

 شناسایی منابع کارآفرینانه گردشگری درمانی

 مالی هایفرصتشناسایی 

 یمال یدهایتهد ییشناسا

 وکارکسبمحیط 

 درمانی گردشگریبالقوه در حوزه  یهامحیط یجستجو

 اطالعات پیرامونی مناطق گردشگری یآورجمع

 یطیمح داتیتهد ییشناسا

 محیطی هایفرصت ییشناسا

 دسترسی به نیروی کار ماهر

 گردشگران یبرا یجاد مراکز درمانیهوشمندانه جهت ا یشناسطیمح

 (رمانیدپتانسیل برای ایجاد منطقه گردشگری  یی )دارادرمان یبه نقاط بالقوه گردشگر یدسترس

 (گردشگران یبرا تردسترسقابل یگردشگری درمانی )مناطق مرز دسترسی به نقاط حساس

 وکارکسبمحیط  هاچالششناسایی خألها و 

 های بکر در حوزه گردشگری درمانیوکارکسبشناسایی 

فناورانهعوامل   

ت(یا تقویجاد یا) های فناوری اطالعاتزیرساخت  

نوین در عرصه خدمات گردشگری درمانی هایفناوریاستفاده از   

در امر خدمات گردشگری المللیبینتجربیات  نیاز بهترالگوبرداری   

ینوین درمان هایفناوریهمسویی با   

 ارتباطی بین گردشگران درمانی هایکانالایجاد 

 اجتماعی درمانی یهاشبکهایجاد 

 موردنظرگردشگران درمانی جهت گرفتن خدمات درمانی در منطقه  یسازاقناع
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   مضمون پایه دهندهسازمانمضمون 

 های توزیع خدماتدسترسی و سهولت کانال

 ایجاد ساختارهای یکپارچه بین بازار و پزشکی سنتی

 های کارآفریناندسترسی به شبکه

 فردیعوامل 

 طلبیتوفیق

 کنترل درونی

 یریپذسکیر

 خالقیت

 تحمل و صبوری

 یطلباستقالل

 قدرت مالی

 محیطیعوامل 

 صدور ویزا و ...() در این حوزه ریوپاگدستحذف یا تعدیل قوانین 

 درمانی گردشگریدر حوزه  گردشگرجذب  هایسیاستاعمال 

ران در ای هایقابلیتو  هاپتانسیلجهت معرفی  المللیبین هاینمایشگاهحضور فعال در سمینارها و 
 درمانی گردشگریحوزه 

 در منطقه درمانی یگردشگر یابیبخش بازار یبرا ژهیو هایگذاریسیاست جادیا

ر د یابیمربوط به بازار هایسازمانو  یو خصوص یدولت یهابخش نیکامل ب یتوازن و هماهنگ جادیا
 درمانی یگردشگر

 درمانی گردشگریدر حوزه  گذارسرمایهجذب 

 کشورها ریبه سا رانیا یتخصص یمراکز درمان یمعرف

 و وزارت خارجه فرهنگیمیراثوزارت بهداشت، وزارت  ربطیذ هاارگانهمکاری 

 یرزرو مراکز درمان ،بلیترزرو هتل و  ،یمترجم، ترانسفر فرودگاه ن،یارائه خدمات آنال

 نیآنال اطالعات کاملارائه 

 به مراجعان یخدمات گردشگر هیمناسب جهت ارائه کل یبسترساز

 به مراجعان یخدمات درمان هیمناسب جهت ارائه کل یبسترساز

 

 شناسینوع -1شامل  دهندهسازمانمضمون برتر، بر پنج  نانیکه تمرکز کارآفر دهدمینشان  پژوهش هاییافته
با  پژوهشگراناست.  یطیوامل محع -5و  یوامل فردع -0 ،یکنولوژت -9وکار، کسب طیحم -8فرصت، 

. در ندمودن ییشناسا دهندهسازمانمضمون  کیرا به تفک هیپا نیمضام ،و استنتاج خود یاستفاده از نظرسنج
 ،یرمانگردشگران د یازهاین ییشامل شناسا هیپا نیفرصت، مضام شناسینوعبه  طمربو دهندهسازمانمضمون 

 هایفرصت ییشناسا ،یدرمان یگردشگر نانهیمنابع کارآفر ییموجود در حوزه درمان، شناسا یهاینوآور ییشناسا
امل ش هیپا نیوکار، مضامکسب طیمح دهندهسازمانمضمون  قرار گرفتند. یمال یدهایتهد ییشناسا ،یمال

 ییساشنا ،یمناطق گردشگر یرامونیاطالعات پ یآورجمع ،یسم درمانیدر حوزه تور لقوهبا یهاطیمح یجستجو
ه جهت هوشمندان یشناسطیکار ماهر، مح یرویبه ن یدسترس ،یطیمح هایفرصت ییشناسا ،یطیمح داتیتهد

 جادیا یراب لیپتانس ی)دارا یدرمان یبه نقاط بالقوه گردشگر یگردشگران، دسترس یبرا یجاد مراکز درمانیا
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 یر براتدسترسقابل ی)مناطق مرز یدرمان یبه نقاط حساس گردشگر یدسترس ،(درمانی یمنطقه گردشگر
 یبکر در حوزه گردشگر یوکارهاکسب ییوکار، شناساکسب طیها محخألها و چالش ییشناسا ،(هاستیتور

 یهارساختیزشامل  هیپا نیمضام ،یکیعوامل تکنولوژ دهندهسازمانمضمون در  .شودمیرا شامل  یدرمان
 یبردارالگو ،یدرمان یدر عرصه خدمات گردشگر نینو یهایاستفاده از فناور ،ت(یا تقویجاد ی)ا اتاطالع یفناور

 یهاانالک جادی، ایدرمان نینو یهایبا فناور ییهمسو ،یدر امر خدمات گردشگر یالمللنیب اتیتجرب نیاز بهتر
رفتن جهت گ یگردشگران درمان یازساقناع ،یدرمان یاجتماع یهاشبکه جادیا ،یگردشگران درمان نیب یارتباط

 نیب کپارچهی یساختارها جادیخدمات، ا عیتوز هایکانالو سهولت  یدر منطقه موردنظر، دسترس یخدمات درمان
 ،یعوامل فرد دهندهسازمانمضمون در  .شودمی نانیکارآفر یهاشبکهبه  یدسترس ،یسنت یبازار و پزشک

قدرت  ،یطلبلاستقال ،یتحمل و صبور ت،یخالق ،یریپذسکیر ،یکنترل درون ،طلبیتوفیقشامل  هیپا نیمضام
در  ریوپاگدست نیقوان لیتعد ایشامل حذف  هیپا نیمضام یطیعوامل مح دهندهسازمانمضمون در  است. یمال

حضور فعال در  ،یدرمان گردشگریدر حوزه  گردشگرجذب  هایسیاستاعمال  ،و ...( زایحوزه )صدور و نیا
 ،یرماند گردشگریدر حوزه  رانیا هایقابلیتو  هاپتانسیل یجهت معرف یالمللنیب هاینمایشگاهو  نارهایسم

کامل  یتوازن و هماهنگ جادیدر منطقه، ا درمانی یگردشگر یابیبخش بازار یبرا ژهیو یهایگذاراستیس جادیا
در  گذارهی، جذب سرمادرمانی یدر گردشگر یابیمربوط به بازار هایسازمانو  یو خصوص یدولت یهابخش نیب

زارت و ربطیذ هاارگان یکشورها، همکار ریبه سا رانیا یتخصص یمراکز درمان یمعرف ،یدرمان گردشگریحوزه 
رزرو هتل و  ،یمترجم، ترانسفر فرودگاه ن،یو وزارت خارجه، ارائه خدمات آنال فرهنگیمیراثبهداشت، وزارت 

نیز شبکه مضامین شناسایی  1در شکل شماره  .باشدمی نیارائه اطالعات کامل آنال ،یرزرو مراکز درمان ت،یبل
   است. شدهدادهنشان یدرمان یدر حوزه گردشگر نانهیکارآفر هایفرصت صیتشخ بادررابطهشده 

 

 
 )محقق ساخته( کارآفرینانه در گردشگری درمانی هایفرصتشبکه مضامین تشخیص  (:1)شکل شماره 
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   گیرینتیجه
حقق ساز تتواند زمینهعوامل فردی نمی تنهاییبه، شدهارائههای نظریه بهباتوجهو  آمدهعملبههای با بررسی

ی شناسای ،گردشگری درمانی باشد، فراهم شدن بسترهای قانونی، رفع موانع محیطی حوزةکارآفرینی در 
حقق مؤثر و... در ت گفتمان ایجادسازی و های محیطی مثبت، فرهنگقویت پیشرانت، بالقوه موجود یهاتیظرف

ن محیط و مجموعه شرایطی که به کارآفری لذا؛ تأثیر دارد هافرصتشناسایی  منظوربههای کارآفرینانه فعالیت
تایج ن کارآفرینی را تحقق بخشد، حائز اهمیت است. هایفرصتبرداری از خود برای بهره دةیاکند که کمک می

درمان به کشور ما سفر  باهدفاین پژوهش حاکی از این است که شناسایی نیازهای گردشگران درمانی که 
نجر به یی که مهافرصتدر ایجاد و شناسایی  تواندمیشود  یبندطبقهیی و شناسا یدرستبه، اگر کنندمی

یی را هافرصتشناخت نیازها و کمبودها در این بخش از گردشگری،  ، کمک شایانی نماید.شودمی کارآفرینی
کارآفرینانه در این حوزه  یهاتیفعال سازنهیزمو  نمایدمیبرای ارائه خدمات و محصوالت به این افراد ایجاد 

از جمله دیگر اجتماعی در عرصه خدمات گردشگری  یهاشبکهایجاد  نوین و هایفناوریاستفاده از . گرددیم
کشف فرصت در گردشگری درمانی  نوآوری و تکنولوژی روز با دهدمینشان که  باشدمیپژوهش  هاییافته

 تواندیمد که تکنولوژی روز در ارائه خدمات و ایجاد شبکه اشاره داردارد و به اهمیت شناخت و استفاده از  ارتباط
 و همکاران 1زاویغیال. نمایدو ارتقاء سطح این صنعت در کشور  تیفیباک، ارائه خدمات کمک شایانی در جذب

باط وجود و گردشگری درمانی ارت بازاریابی پزشکی ،رسانه دیجیتال در پژوهش خود دریافتند که بین ( نیز8411)
 هایفرصتشناسایی تهدیدات و از جمله مواردی که در بخش  .مطابقت داردیافته این پژوهش  با دارد که

موجود در  یناامن بهباتوجه .باشدمی منطقه درپایدار  امنیت به آن اشاره داشتند، وجود کنندگانمشارکتمحیطی 
 ارائه و جذب در ی کهمهم مسائل از یکی، میان کشورهای همسایهبرخورداری ایران از امنیت در  و منطقه

این  .دباشمیبودن کشور  خطریب، امن و کنندمی سفر ایران به درمانی دالیل بهکه گردشگرانی  به خدمات
امنیتی برای درمان خود به ایران مراجعه کرده و بستری  یهادغدغهتا گردشگران بدون  شودمیامنیت موجب 

( نیز در پژوهش 8484) و همکاران 2شرسثای فراهم نمایند. نرا برای کارآفرینان گردشگری درما هافرصتاز 
توسعه و افزایش تعداد مراکز خدمات  بهباتوجه دند.درمانی اشاره نمو گردشگریامنیت در حوزه  خود به اهمیت

 ،ندباشیمالزم دارا  یاستانداردهادرمانی در ایران که توانایی ارائه خدمات به توریست داخلی و خارجی را طبق 
 برای ادافر بیشتر هرچه جذب و صنعت این رونق در تواندمیمعرفی مراکز درمانی تخصصی به سایر کشورها 

 گردشگریدر حوزه  گردشگرجذب  هایسیاستاعمال . دنماین زیادی کمک ما کشور در درمانی خدمات گرفتن
ت از جمله مواردی اس در منطقه یدرمان یگردشگر یابیبخش بازار یبرا ژهیو هایگذاریسیاست جادیاو  یدرمان

ا های گردشگری درمانی روکارکسبشرایط را برای حضور گردشگران خارجی بهبود بخشد و رونق  تواندمی که
در پی داشته باشد. همچنین زمانی که شرایط برای ورود گردشگران خارجی مهیا شده و این افراد برای درمان 

                                                                                                                                   
1. Alghizzawi  2. Shrestha   
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ه برای ایجاد ، زمینکنندمیهایی که در این حوزه فعالیت وکارکسببه کشور مراجعه کنند عالوه بر بهبود شرایط 
جدید در این زمینه در کشور متولد  هایفرصتش تقاضا ایجاد شده و افزای واسطهبههای جدید نیز وکارکسب

تازه خلق شده و خالقیت خود خدمات و  هایفرصتبا استفاده از  توانندمیدر نتیجه کارآفرینان  شودمی
 یت گاهممکن اس رایدارد، ز یاتیجنبه ح ماریبه ب یارائه مشاوره مال محصوالت جدید به گردشگران ارائه نمایند.

 ، مسکن و عوارض بالقوهرمرتبط با سف یهانهیتر باشد اما هزدرمان در خارج از کشور ارزان نهیاوقات هز

های درمانی جمعاً از اقامت و هزینه یهانهیهزاگر  ، بنابرایندیرا از سفر منصرف نما ماریو ب افتهیشیافزا
دلیل مناسبی برای گردشگران درمانی جهت گرفتن  تواندمی ،باشد ترنییپا مبدأهای درمان در کشور هزینه

تفاوت زیاد نرخ ارزهای خارجی و پول ملی، شرایط بسیار  بهباتوجه. خدمات درمانی در آن کشور خاص باشد
به  بسیار رقابتی یهامتیباقمناسبی برای کارآفرینان درمانی فراهم شده است تا خدمات درمانی و رفاهی را 

مالی بیمار و  یهانهیهز( نیز در تحقیق خود دریافت که بین 8411) 1جنگه نمایند. گردشگران خارجی ارائ
ممکن  زین یو ارتباط یموانع زبانگردشگری درمانی ارتباط وجود دارد که با یافته این پژوهش مطابقت دارد. 

 یفرهنگ یهانهیمقصد با زم یکشورها ،دارند لیتما یکند و گردشگران پزشک جادیابرای بیماران  یاست مشکالت
مراکز  رزرو ،بلیترزرو هتل و  ،یمترجم، ترانسفر فرودگاه ن،یارائه خدمات آنالانتخاب نمایند. مشابه  زبانیو 

 بهجهباتوکارآفرینان وجود دارد.  یرو شیپیی است که در صنعت گردشگری درمانی هافرصتاز جمله  یدرمان
ا برای کارآفرینان فراهم است تا بنزدیکی فرهنگی و زبانی ایران با کشورهای همسایه، این ظرفیت بالقوه 

های درمانی، زمینه اشتغال در این بخش را بهبود بخشند. نتایج پژوهش دهدشتی و وکارکسبی در گذارسرمایه
 فرهنگی و انتخاب مقصد گردشگری یهانهیزمکه بین  کندمی دییتأ( نیز این یافته پژوهش را 8416نخعی )

 نیا بهوجهبات. باشدمیمحیطی  هایفرصتیافته دیگر پژوهش شناسایی تهدیدات و  فرهنگی ارتباط وجود دارد.
، ناسب استم نهیمناسب با هز تیفیباک یپزشک یهادرمان افتیدر یگردشگران پزشک یکه هدف اصل تیواقع

در زمینه رقابت باشد و تمرکز  ،شودمیارائه  یخارج هایفرصتباید راهکارهایی که در زمینه تهدیدات و 
    را کاهش دهد. هانهیهزتا  بوده یاتیعمل یبرتر بر زین یداخلو تهدیدات  هافرصت

 میتنظ لزوم د:شوگردشگری درمانی ارائه می حوزةو کارآفرینان فعاالن  ،گذارانزیر برای سیاست یشنهادهایپ 
ر ایجاد و استفاده از نوآوری د .کارآفرینانه یهاتیفعالها و قوانین و مقررات جهت تسهیل قوانین و اصالح رویه

 ورمنظبهتشویقی  هایسیاستها و ایجاد مشوقارائه خدمات درمانی در جهت جذب بیشتر گردشگر درمانی. 
و  یدرمانبالقوه در حوزه گردشگری  یهاطیمح. شناسایی گردشگری درمانی حوزةحمایت از کارآفرینان در 

 .موجود در آن مناطق بالقوه یهاتیظرف یبر مبنا ،یمراکز درمان جادیا یبرا هاطیمح نیموجود در ا یهافرصت
آموزش و توانمندسازی افراد برای انجام  حوزه گردشگری درمانی؛در سازی کارآفرینی و فرهنگ گفتمانجاد یا

الزم در این حوزه جهت بهبود  یهارساختیزایجاد  .در حوزه درمانی و گردشگری درمانی های کارآفرینانهفعالیت

                                                                                                                                   
1. Jang  
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لزوم تبلیغات . جدید برای کارآفرینان این حوزه یهافرصتموجود و خلق  یهافرصتاز  یبرداربهرهخدمات و 
زوم ل. هحوز این در پایدار و گسترده یهاشبکه ایجاد و اطالعات یهایفناور واسطهبهگسترده داخلی و خارجی 

   .جهت گسترش مراکز خدمات درمانی و گردشگری پزشکی یگذارهیسرمادر این حوزه و  گذارهیسرماجذب 

 منابع 

شناسایی و تحلیل عوامل (. »1912احمدپور داریانی، محمود و محمدکاظمی، رضا و خادمی، مهدی و رضائی، رضا )
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