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شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه گردشگری
سالمت در ایران
(مورد مطالعه :استان تهران)
کمال سخدری،8استادیار گروه کارآفرینی سازمانی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
نادرسیدامیری ،استادیار گروه کارآفرینی سازمانی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
علیرضا رجائیان ،دانش آموخته کارشناسی ارشد ،رشته کارآفرینی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
جوادسخدری ،دانشجوی دکترا ،رشته کارآفرینی ،دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی مشهد ،مشهد ،ایران
دریافت79/3/13 :

پذیرش79/1/31:

ارجاع جهت اصالحات79/5/31 :

ﭼﮑیده
با وجود ظرفیتهای فراوان گردشگری سالمت در ایران ،بهرهبرداری مناسبی از پتانسیل های موجود در قالب رفتارهای کارآفرینانه
نشده است .نظریه پیوند عامل -فرصتدر کارآفرینی پیشنهاد میکند که کارآفرینی اساساً حاصل پیوند عامالن (کارآفرینان و سازمان
ها) و محیط یا فرصت (زمینه مناسب) می باشد.یکی از عوامل مهم محیطی که بر فرایندهای کارآفرینی تأثیرگذار است ،عوامل
نهادی است .لذا این پژوهش با رویکردی کیفی و اکتشافی به دنبال شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره
برداری از فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری سالمت با تمرکز خاص بر استان تهران میباشد .در این پژوهش ،از روش
مصاحبه عمیق نیمهساختار یافته باکارآفرینان و صاحبنظران حوزه گردشگری سالمت که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب
شدهاند در شهر تهران و در بازه زمانی فروردین تا تیرماه  3175جهت جمعآوری داده استفاده شده است .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان میدهد که ترتیبات نهادی الزم در ابعاد قانونی ،هنجاری ،شناختی و اقدامات حمایتی میتواند از طریق افزایش
تمایل کارآفرینان برای بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در حوزه گردشگری سالمت ،نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه در این
حوزه را افزایش دهد.

کلیدواژهها :کارآفرینی ،گردشگری سالمت ،عوامل نهادی ،بهرهبرداری از فرصت

.3نویسنده مسئول،

Email: kasakhdari@ut.ac.ir
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مقدمه
وابستگی اقتصاد ایران به در آمد نفت و فرآورده های نفتی یکی از مشکالت اساسی کشور است که همواره
در برنامههای توسعه کشور ،سیاستها و راهکارهای مختلفی برای رهایی و یا کاهش این وابستگی در نظر
گرفته شده است .توسعه صنعت گردشگری یکی از گزینههای مورد تاکید میباشد (عظیمی هاشمی و
اصغری3171 ،؛ عربشاهی کریزی و آراینفر .)3171 ،این صنعت گسترده ترین صنعت خدماتی است که در
آینده با سرعتی بیش از پیش گسترش خواهد یافت (محبی ،خوراکیان و فراحی .)3171 ،توسعه فناوریهای
اطالعات و حملونقل نقش مهمی در گسترش این صنعت داشته است (فتسچرین و استفانو.)1131 ،3
یکی از انواع گردشگری،گردشگری سالمت است که عبارت است از سفری که به منظور درمان بیماریهای
روحی و جسمی و انجام نوعی از عملهای جراحی به دهکدههای سالمت و اسپاها (مراکز آب گرمومعدنی)
صورت میپذیرد (شیخاالسالمی و دیگران.)3117 ،مزایای این نوع گردشکری باعث شده است که بازار آن
در سطح جهانی به شدت رقابتی گردد (هان و هیون .)1135 ،1گردشگری سالمت باعث دسترسی بیماران
به خدمات پزشکی باکیفیتتر با قیمت پایینتر و نیز زمانهای انتظار کوتاهتر میگردد .لذا ،بیمارانی که در
جستوجوی این نوع خدمات هستند از کشورهای توسعهیافته مانند استرالیا ،بریتانیا و ایاالت متحده به
کشورهای در حال توسعه مانند هند،کاستاریکا و تایلند مسافرت مینمایند (یئوه ،عثمان و احمد.)1131 ،1
درآمد جهانی از گردشگری سالمت  11درصد افزایش یافته است (یو و کو .)1131 ،4در سال  1134درآمد
حاصل از توریسم پزشکی حدود  55میلیارد دالر در امریکا بوده و حدود  33میلیون نفر برای دریافت
خدمات سالمت به کشورهای دیگر مسافرت نموده و هر بیمار بین  1511تا  5111دالر برای هر سفر هزینه
نموده است (جوهن و الرک.)1135 ،5آمارهای دقیقی در مورد تعداد افرادی که برای خدمات سالمت به
دیگر کشورها مسافرت میکنند ،به تفکیک کشورها وجود ندارد و این ارقام ضد و نقیض میباشد (مؤمنی،
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5.John & Larke



شناسایی عوامل نهادی موثر بربهره برداری از فرصت های کارآفرینان گردشگری سالمت در ایران

19

جنتی ،ایمانی و خدایاری .)1131 ،3با این وجود ،تعداد مسافران گردشگری سالمت در حال افزایش است
و پیشبینی میشود که در سالهای آتی به شدت افزایش یابد (پیرلو و امنتا.)1131 ،1
مطابق سند چشمانداز بیست ساله  ،3414پیشبینی شده است که یک میلیون و چهار صد هزار نفر برای
خدمات پزشکی به ایران مراجعه نمایند که نشان از پتانسیل باالی ایران برای کسب رتبه باال در توریسم
پزشکی در خاورمیانه دارد (مهدوی 1و همکاران.)1131 ،با وجود فرصتهای فراوان در بخش گردشگری
سالمت برای کارآفرینان ایرانی جهت خلق ثروت و ارزش (مروتی شریف آبادی و همکاران3171 ،؛
اسماعیلی و همکاران ،3171 ،محبی و همکاران ،)3171 ،فهم اندکی در موردعوامل نهادی مؤثر بر بهرهبرداری
از فرصتهای کارآفرینانه در صنعت گردشگری سالمت ایران وجود دارد .نظریه پیوند عامل فرصت (شین
و وانکاترمن)1111 ،4در کارآفرینی ،پیشنهاد میکند که کارآفرینی اساساً حاصل پیوند عامالن (کارآفرینان و
سازمانها) و محیط یا فرصت میباشد .فرصت به مجموعه شرایطی اتالق میشود که ایدههای کارآفرینانه
برای ارائه محصول یا خدمت جدید را مطلوب و امکانپذیر مینماید(دیویدسون .)1131 ،5این مجموعه
عوامل محیطی بر هزینه ،زمان و نوع فعالیت کارآفرینانه تأثیرگذارند به طوری که اگر مجموعه شرایط به نحو
مطلوبی وجود نداشته باشند ،فعالیتهای کارآفرینانه با هزینه و زمان بیشتری صورت میگیرد و نوع فعالیتها
نیز ممکن است از حالت مولد به غیرمولد ،رسمی به غیررسمی؛ نوآورانه به تقلیدی و فرصتمحور به اجباری
منتقل شود(سوبل.)1111،1یکی از عوامل مهم محیطی که بر فرایندهای کارآفرینی تأثیرگذار است ،عوامل
نهادی است .نهادها چارچوبهای تعیین شده توسط انسانها هستند که رفتار آنها را هدایت میکنند
(نورث ،3771،9پنگ 1و همکاران.)1117 ،

1.Momeni, Janati, Imani, Khodayari-Zarnaq
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8.Peng

18

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هفتم ،شماره سیزدهم ،بهاروتابستان8931

با وجود اینکه به نظر میرسد فرصتهای کارآفرینی در حوزه گردشگری سالمت در ایران وجود دارد،
بهرهبرداری از این فرصتها مستلزم ایجاد ترتیبات نهادی الزم برای افزایش مطلوبیت و امکانپذیری فعالیت-
های کارآفرینانه در این حوزه است .پژوهشهای قبلی بینش اندکی در این زمینه ارائه مینمایند؛ به خصوص
در ایران که دارای زمینه نهادی متفاوت میباشد .لذا این پژوهش با رویکردی کیفی و اکتشافی به دنبال
شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در حوزه گردشگری سالمت با تمرکز
خاص بر استان تهران میباشد.
مﺒانی نﻈری و ﭘیﺸینه ﭘﮋوهﺶ
آنچه فعالیتهای کارآفرینی را از پژوهشهای حوزههای نزدیک متمایز میسازد ،توجه به فرایند ظهور
کسبوکار یا فعالیت اقتصادی اجتماعی جدید است (دیویدسون .)1131 ،این پدیده دارای اثرات اقتصادی،
اجتماعی ،محیطی و فردی در سطوح مختلف تحلیل میباشد (شین .)1131 ،بیشترین توجه به پدیده
کارآفرینی و در واقع خاستگاه این پدیده در نظرات اقتصاددانان بوده است که ظهور فعالیت اقتصادی جدید
و مؤثر را از عوامل اساسی رشد و توسعه افتصادی جوامع میدانند .پس از اینکه این پدیده اثرات اقتصادی
خود را نشان داد ،توجه جامعه علمی به این پدیده برای کسب حداکثر دانش در مورد آن جلب شد که
مجموعه پژوهشها در سه پارادایم اصلی ویژگیها ،محیط و ترکیبی تقسیمبندی میشود (دیویدسون.)1111 ،
در واقع ،پس از اینکه اثرات رفتار کارآفرینانه در رشد و توسعه اقتصادی جوامع نشان داده شد ،ابتدا روان-
شناسان به بررسی ویژگیهای فردی کارآفرینان از قبیل ریسکپذیری ،پذیرش ابهام و موفقیتطلبی پرداختند
که در نهایت موفق به ارائه پروفایل مشخصی از کارآفرینان نشدند (گارتنر .)3711 ،3لذا از دهه  3771بیشتر
توجهات کارآفرینی معطوف به محیط شد (زهرا3773 ،1؛ )1119؛ با هدف ارائه محیط مطلوبی که نرخ وقوع
رفتار کارآفرینانه را افزایش دهد .در اواخر این دهه مقاله شین و ونکاترامن ( ،)1111که به عنوان بهترین
مقاله دهه کارآفرینی در سال  1131انتخاب گردید ،نظریه پیوند عامل -فرصت را مطرح نمود که به ترکیب
نظریات قبلی پرداخت و این پیشنهاد اصلی را مطرح نمود که کارآفرینی از ترکیب فرصت (به عنوان مجموعه
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شرایطی که رفتار کارآفرینانه را مطلوب و امکانپذیر میکند) و عامل (به عنوان فرد یا شرکتی که رفتار
کارآفرینانه را انجام میدهد) حاصل میگردد .لذا این مقاله مطرح میکند که هر کدام از دو عامل فرد و
فرصتیا محیط به تنهایی نمیتوانند خروجی کارآفرینانه را شکل دهند و به همان اندازه که عامل مهم است،
زمینه و فرصت نیز در ایجاد و کیفیت فعالیت کارآفرینانه نقش دارد .لذا محیط و مجموعه شرایطی که به
کارآفرین کمک میکند که ایده خود برای بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی را تحقق بخشد ،حائز اهمیت
استبه طوریکه زمینه نامساعد کارآفرین را به سمت عدم بهرهبرداری یا رفتارهای کارآفرینانه با کیفیت پائین
هدایت مینماید (سوبل.)1111 ،یکی از این عوامل محیطی نهادها هستند که در مطلوبیت و امکانپذیری
رفتارها و ایدههای کارآفرینی نقش بیبدیلی دارند .نهادها چارچوبهای تعیین شده توسط انسانها هستند
که رفتار آنها را هدایت میکند(نورث.)3771،
نهادها قوانین بازی در یک جامعه هستند و افراد یا سازمانها به عنوان بازیگران رفتار خود را بر اساس
چارچوب نهادی شکل میدهند(پنگ .)1131 ،دیدگاه نهادی بحث میکند که عالوه بر شرایط و ویژگیهای
شرکتها و ساختار صنعت ،شرکتها الزم است که تأثیرات دیگر عوامل از قبیل قوانین و مقررات و فرهنگ
جوامع را در انتخابهای مدیریتی و فعالیتهای خود در نظر بگیرند .نورث ( )3771نهاد را به دو دسته
رسمی (قوانین و مقررات) وغیررسمی (ارزشها ،باورها و فرهنگ) تقسیم مینماید .اسکات )3775(3نیز
نهادها را درسه دسته قانونی (قانونها ،مقررات وقواعد) ،هنجاری ،که ابزارهای مشروع را برای پیگیری
ارزشها تعری میکند و شناختی ،که به باورهای مسلم فرض شده یا ارزشهایی که توسط عامالن اجتماعی
تحمل و یا درونی شده ،اشاره مینماید .پنگ و همکاران ( )1117این را دو قالب شکل ذیل نشان میدهند.
جدول  .3طبقهبندی نهادها
درجه رسمیت
نهادهای رسمی
نهادهای غیررسمی

مثال

ﭘایه/طﺒقه

قوانین و مقررات

قانونی

هنجارها

هنجاری

فرهنگ و اخالقیات

شناختی

منبع :پنگ و همکاران1117 ،

1.Scott
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بعد قانونی اشاره به مقررات ،سیاستها ،قواعد و قوانینی دارد که بر رفتار افراد و در نتیجه رفتار کارآفرینانه
اثر میگذارند .بعد هنجاری شامل هنجارهای اجتماعی ،ارزشها و باورهایی است که به رفتار انسانی مربوط
میشود و بیانگر گرایشهای ارزشی اجتماعی مربوط به تحسین رفتار کارآفرینانه در جامعه میشود .بعد
شناختی شامل چارچوبهای شناختی است که افراد اطالعات را تفسیر میکنند .به بیان دیگر ،این بعد مربوط
به دانش اجتماعی و توان افراد در بروز رفتار کارآفرینانه است و شامل عواملی از قبیل آموزش و توانمندسازی
افراد برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه میشود (اسکات3775 ،؛ استنهلم 3و دیگران .)1131،استنهلم و
دیگران ( ،)1131بعد دیگری را به نام بعد هدایتگر محیط ،به سه بعد هنجاری ،قانونی و شناختی اسکات
اضافه مینمایند .این بعد بر کیفیت و نوع فعالیت کارآفرینانه (جدید بودن محصول یا تکنولوژی ،گرایش
بینالمللی و پتانسیل رشد) در کشور اثر میگذارد .این بعد از محیط بیانگر نهادها و زیرساختهایی است
که از نوآوری ،مهارتها و منابع مورد نیاز برای راهاندازی کسبوکار جدید با رشد باال حمایت مینمایند.
در تعریفی کاملتر کانا و همکاران (1115؛  )1131با رویکردی اقتصادی و کسبوکار ،نهادها را تمام واسطهها
و طرفهای ثالثی تعریف میکنند که هزینه مبادله را در سیتم و بازار کاهش میدهند .آنها نهادها را شامل
نهادهای رسمی (قوانین و مقررات) ،غیررسمی (ارزشها ،باورها و فرهنگ) ،نرم (نهادهای واسطه تخصصی
شامل نهادهای اطالعاتی ،تأیید کننده اعتبار یا ادعا ،تجمیع کننده ،توزیع کننده ،تسهیلگر و دادرس) و سخت
(زیرساختها) تعریف میکنند .آنها بحث مینمایند که کارکرد اصلی نهادها کاهش عدماطمینان و هزینه
مبادالت است .عدم اطمینان و هزینه مبادالت در یک سیستم از دو طریق کاهش مییابد؛ اول ،از طریق
شخصی و بدون دخالت اشخاص /نهادهای ثالث ارائه کننده اطالعات و دوم ،از طریق نهادهای بازار .در
واقع نهادها از طریق کاهش هزینه و زمان دسترسی به نهادههای باکیفیت (انسانی ،مالی و کاال) ،ارزیابی قبل
از مبادله و رسیدن به حقوق مالکیت بعد از مبادله میتوانند باعث کاهش هزینههای مبادله عامالن بازار گردند
(گائو 1و همکارن.)1139 ،

1.Stenholm
2.Gao
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گردشگری سالمت
تاریخچة سفر باهدف سالمت ،پزشکی و دارویی به سومریها ،یونانیهاو تمدنهای قبل از آن برمیگردد،
که برخی از افراد برای استفاده از چشمههای آب گرم ،حمام در آبهای معدنی و به طور کلی برای استراحت
و تجدید قوا مسافرت میکردند (رشیدی و همکاران .)3173 ،ابراهیم زاده و همکاران ( )1131گردشگری
سالمت را به سه دسته زیر تقسیم کردهاند.
گردشگری تندرستی :سفر به مناطق دارای منابع آبهای معدنی و آبهای گرم برای رهایی از فشارهای
روزمره زندگی و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی ،در مواردی که گردشگر بیماری جسمی خاصی
ندارد را گردشگری تندرستی گویند .بیماران دوره نقاهت خود را در این مناطق و با بهرهمندی ار امکانات
طبیعی و با نظارت درمانگران سرعت میبخشند.
گردشگری درمانی :سفر با هدف استفاده از منابع طبیعی (آب معدنی ،نمک ،گل و غیره) برای درمان برخی
بیماریها یا گذراندن دوره بهبود تحت نظارت و مداخله یک درمانگر را گردشگری درمانی گویند.
گردشگری ﭘزشﮑی :نوع دیگری از گردشگری سالمت است که این سفر با هدف درمان فیزیکی و انجام یک
نوع عمل جراحی تحت نظارت درمانگران در بیمارستانها و مراکز پزشکی انجام میشود(ابراهیم زاده و
همکاران .)1131،
امروزه گردشگری سالمت از پر رشدترین بخشهای صنعت گردشگری در جهان است که موجب شده تا
کشورهای عالقهمند به توسعه این صنعت ،توجه خود را به این بخش از توریسم جلب و برای آن برنامهریزی
کنند ،به طوری که هر ساله 41 ،تا  51میلیارد دالر درآمد ارزی از این نوع تورسیم ،عاید کشورهای اروپایی
و آمریکایی میشود (محبی و همکاران .)3171 ،بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری
پزشکی )1135(3تعداد گردشگران پزشکی که در سال  1135به آسیا مسافرت کردهاند در حدود  31میلیون
نفر بوده است که در این میان هند ،سنگاپور و تایلند کنترل بیش از  11درصد این بازار را در اختیار دارند.
انتظار میرود که بازار گردشگری سالمت در طول سالهای  1134تا  1131در آسیـا  11درصد رشد داشته

)1..Medical Tourism Association (MTA
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باشد .براساس آمارهای این سازمان ،امارت متحده با محوریت دبی ،ترکیه و اردن سه مقصد پیش رو در
منطقه خاورمیانه هستند .در سال  1131درآمد دبی از محل گردشگری پزشکی به  3/17میلیارد دالر رسید.
اردن با داشتن  14بیمارستان خصوصی در سال  1131پذیرای  151هزار غیر اردنی برای خدمات درمان و
پزشکی بوده است .ترکیه در سال  1131میزبان در حدود  151هزار بیمار بینالمللی بوده که چیزی در حدود
 3میلیارد دالر از این محل درآمد داشته است.
در حال حاضر بر اساسا آمارهای موجود در چند سال گذشته بخش گردشگری پزشکی در ایران رشدی بین
 11تا  15درصد را تجربه کرده است و این یعنی رشدی بیشتر از صنعت گردشگری پزشکی در سطح جهان
که بر طبق آمار سازمان جهانی گردشگری رشد بین  31تا  31درصد بوده است .در ایران هر چند آمار دقیقی
از تعداد گردشگران سالمت و رودی به کشور ،به ویژه گردشگران تندرستی ،در دست نیست و سیستمی با
این هدف به صورت منسجم راهاندازی نشده است ،اما بر اساس آمار شورای راهبری گردشگری سالمت
ایران در سال  3175تعداد  351هزار نفر برای خدمات درمانی در سامانه وزارت بهداشت ثبت شدهاند که
در آمدی در حدود  511میلیون دالر برای کشور ایجاد نمودهاند .با لحاظ نمودن افرادی که ثبت نشدهاند،
سهم واقعی ایران حدود یک میلیارد دالر تخمین زده میشود که این کمتر از نیم درصد درآمد جهان
گردشگری است و پتانسیل  9میلیارد دالری در این زمینه وجود دارد .ایران در حال حاضر در علم پزشکی
مانند سلولهای بنیادی و ترمیم ضایعات نخاعی جزء کشورهای برتر جهان است.
همچنین در زمینههای ناباروری ،مباحث رادیولوژی تهاجمی ،کلیه و کبد قادر به رقابت با کشورهای پیشفته
جهان است .ارائه خدمات مراقبتهای بهداشتی مقرون به صرفه در بین کشورهای در حال توسعه و حتی
کشورهای منطقه ،یک مزیت رقابتی به شمار میآید .عالوه بر آن ،کیفیت و درصد موفقیت عملهای جراحی
در کشور ،در سطحی رقابتی با کشورهای ناحیه و رقیب قرار دارد (ابراهیم زاده و همکاران.)1131 ،
جمعبندی و ارائه ﭼارﭼوب نﻈری ﭘﮋوهﺶ
ادبیات پژوهش و مبانی نظری نشان میدهد که بهرهبرداری از فرصتها (مانند گردشگری سالمت) مستلزم
وجود نهادهایی است که توان و تمایل عامالن (کارآفرینان) را برای بهرهبرداری از این فرصتها افزایش
دهد.پژوهشهای قبلی بینش اندکی در مورد عوامل نهادی در حوزه گردشگری سالمت در زمینه و بافت
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نهادی و فرهنگی ایران ارائه مینمایند .بیتردید ،بهرهبرداری از فرصتهای گردشگری سالمت در ایران
نیازمند نهادهای بازار برای کاهش هزینه و زمان رفتارهای کارآفرینانه جهت بهرهبرداری از این فرصتهاست.
لذا این پژوهش با رویکردی کیفی و اکتشافی به دنبال شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهرهبرداری از فرصت-
های کارآفرینی در حوزه گردشگری سالمت ،با تمرکز خاص بر استان تهران میباشد .چارچوب نظری
پژوهش در شکل  3ارائه شده است.
بعد قانونی/اداری
؟

بهرهبرداری از فرصتهای-
کارآفرینانه گردشگری
سالمت

بعد هنجاری/فرهنگی
توان و تمایل

؟

عامل
بعد شناختی/آموزشی
؟

شکل .3چارچوب اولیه پژوهش

بعد هدایتگر/حمایتی
؟

روشﭘﮋوهﺶ
تحقیق حاضر از نظر هدف ،یک تحقیق کاربردی میباشد .تحقیق کاربردی کاوشی است که به منظور کاربرد
نظریههای موجود برای حل مشکالت سازمانها استفاده میشود (سرمد و همکاران .)3173 ،رویکرد پژوهش
کیفی میباشد زیرا ماهیت پژوهش اکتشافی است و محقق در صدد جمعآوری دادهها از زمینه برای پاسخ به
سؤاالت پژوهش میباشد و فرضیه(های) اولیهای برای آزمون ،احصاء شده از ادبیات ،وجود ندارد
(دیویدسون.)1111 ،
قلمرو موضوعی و مکانی شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه حوزه
گردشگری سالمت استان تهران و قلمرو زمانی ،ماههای فروردین تا تیر  75میباشد .جامعه آماری پژوهش
حاضر را کارآفرینـان ومدیرانی که در حوزه گردشـگری سالمت تهران اشتغـال دارند ،تشکیل میدهند .در
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این پژوهش با  31نفر از صاحبان کسبوکار و صاحبنظران حوزه گردشگری سالمت مصاحبه نیمهساختار
یافته عمیق صورت گرفت .با توجه به ناشناخته بودن جامعه آماری کل از روش نمونهگیری گلوله برفی برای
جمعآوری اطالعات استفاده شد .مصاحبه ،روش اصلی گردآوری داده در این پژوهش میباشد .عالوه بر
این مطالعه اسناد و مدارک و مشاهده به عنوان منبع تکمیلی گردآوری دادهها استفاده شده است .اطالعات
جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان
شماره

سمت فرد مصاحﺒه شونده

جنسیت

تحصیالت

I1

رئیس شورای راهبری گردشگری سالمت

مرد

دکترای تخصصی

I2

مشاور گردشگری سالمت سازمان نظام پزشکی

مرد

پزشک

I3

رئیس گردشگری سالمت وزارت بهداشت

مرد

دکترای تخصصی

I4

رئیس بیمارستان گاندی

مرد

پزشک فوق تخصص

I5

پزشک و مسوول فنی آژانس طریقت

مرد

پزشک

8I

مدیر آژانس پاراد

مرد

پزشک متخصص زنان و زایمان

8I

مدیر آژانس آتروپاد پرواز

زن

کارشناس ارشد گردشگری

1I

آقای ( xواسطه بیماران کرد زبان عراقی)

مرد

کاردانی

3I

مدیر سایت گردشگری سالمت

مرد

فوق دیپلم کامپیوتر

81I

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

مرد

دکترای تخصصی

88I

پژوهشگر حوزه گردشگری سالمت

زن

دکترای تخصصی

I12

بیمار عراقی حاضر در بیمارستانهای ایران

زن

فوق دیپلم ریاضیات

89I

کارمند اداره گردشگری

مرد

کارشناسی مدیریت

D1

موارد پیشنهادی شورای گردشگری سالمت

سند

حاصل اجماع نظر اعضای شورا

منبع :یافتههای پژوهش

همزمان با جمعآوری دادهها و انجام مصاحبهها ،کار تحلیل دادهها نیز انجام گرفت ،چراکه الزمه رسیدن به
بینش صحیح که توضیح دهنده پدیدهها باشد ،جمعآوری دادهها ،کدگذاری و تحلیل و مطالعه ادبیات موجود
به صورت همزمان است (گلیزر .)1111 ،کدگذاریهای باز ،محوری و انتخابی برای احصاء مقولههای سطح
اول و دوم (محورها) و ارتباط آنها استفاده گردید .دستهبندیها بر اساس پاالیش کدها ،حذف کدهای
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تکراری ،مقایسه و بررسی کدهای جنینی با کدهایی که پیشتر به دست آمده بود ،انجام گرفت .در پایان نیز
برای رواییسنجی یافتهها ،نتایج در قالب جدول و گزارش در اختیار چند تن از مصاحبهشوندگان قرار
گرفت تا توسط ایشان نیز مورد بررسی و اصالح قرار گیرد؛ چرا که در رویکرد کیفی ،نتایج به دست آمده
میبایست توسط خود کنشگران نیزقابل فهم بوده و به زبان خود آنان بیان شده باشد و اگر کنشگران نتوانند
معنای یافتهها را درک کنند ،پژوهش کیفی امری بیهوده خواهد بود .همچنین یافتهها در مقام مقایسه با
یافتههای سایر پژوهشگران و نظریههای موجود قرار گرفت تا صحت و سقم و معناداری آن تأیید شود
(یین.)1117 ،3
ﭘایایی و روایی
برای افزایش پایایی و روایی این پژوهش اقداماتی به این شرح صورت گرفت :پایایی در پژوهش کیفی
اشاره به امکان انجام پژوهش توسط محقق مستقل دیگر و رسیدن به نتایج مشابه از همان داده دارد .بدین
منظور بر اساس توصیههای ارائه شده توسط محققین کیفی (یین،)1117 ،اوالً همه فرایندهای این پژوهش
از تهیه پروتکل مصاحبه تا کدگذاری به تفصیل مستند سازی شده است که سایر محققین فرآیند رسیدن از
داده ها به نتایج را مانند یک حسابرس دنبال نمایند .همچنین ،با استفاده از چندین نفر در کدبندی و چک
کردن دادهها با مشا رکت کنندگات پایایی پژوهش افزایش داده شد .اعتبار درونی پژوهش نیز اشاره به این
دارد که تا چه حد نتایج و تفسیرها درست و بر اساس واقعیت است تا حدسیات ذهنی محقق .برای افزایش
اعتبار درونی پژوهش استفاده از چندین محقق ،چک نمودن با همکاران ،برگشت به مشارکت کنندگان
استفاده شده است .برای افزایش اعتبار بیرونی مهم ترین استراتژی رسیدن به اشباع نظری در مصاحبهها
میباشد (یین )1117 ،که در این پژوهش با  31مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته ،این مهم محقق گردید.
یافتههایﭘﮋوهﺶ
عوامل نهادی موثر بر بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه از طریق کدگذاری باز و محوری شناسایی شدند.
در مرحله دوم کدگذاری محوری تمامی این صفات دستهبندی و طبقهبندی و در نهایت این طبقات به دست
آمده در چند مقوله اصلی با استفاده از کدگذاری انتخابی جمعبندی گردیدند .جداول کدگذاری در ذیل
1.Yin
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آورده شده است .به علت محدود بودن فضا نمونهای از کدگذاریهای باز ارائه شده است و سپس کدهای
محوری احصاء شده ارائه م گردد.
جدول  .1نمونه کدهای باز و گزارههای کالمی
کد
فرد

گزاره کالمی

کد باز

کد محوری

شنیدهام که بیمارستان جم امکانی را فراهم کرده تا مریض بتواند به
I5

چند زبان به پرستار بفهماند که در چه عضوی درد دارد یا به چه

ایجاد نرمافزار و سختافزاری چندزبانه

چیزی نیاز دارد یا خوابش نبرده یا نفسش باال نمیآید که پاسخش هم

برای انتقال مشکالت بیمار به کادر درمان

خیلی از بیمارستانهای ما در حد بین المللی نیستند و هیچ یک مجوز

عدم وجود بیمارستانهای دارای مجوز بین

 JCIندارند.

المللی

بطور متقابل آماده شده است.
I7

I2

I5

I2

خیلی از کشورها برای مریضشان هواپیمای اختصاصی دارند و یا
هواپیماهایشان دارای اورژانس میباشند.

عدم وجود هواپیمای مجهز

زیرساختها

حتی بخش وی آی پی دارن اما فقط محیطش قشنگتر از سایر بخش

استانداردسازی و بهروز رسانی تجهیزات

هاست

پزشکی

امکانات ما باید در حدی باشد که اگر مریض اورژانسی وارد کشور
شد برای جلوگیری از اتالف وقت از هلیکوپتر استفاده نماییم.

استانداردسازی

عدم امکان انتقال بیمار با بالگرد

ما در این بحث نیازمند اعتباربخشی و خدمات با کیفیت بیشتری
هستیم تا بتوانیم با بیمههای بین المللی کار کنیم و از آنها تأییدیه
I3

بگیریم طبعا بیمه های بین المللی به ماخیلی کمک خواهند کرد
خیلیها تمایل به کمک اما به خاطر تحریم نیامدند .ازجمله وظایف

عدم حضور شرکتهای بین المللی بیمه
در ایران

واسطهای تسهیلگر

وزارت بهداشت قرارداد با این بیمههاست.
خیلی از بیمارهای هندوستانی تمایل دارند با بیمارستان ما همکاری
I4

نمایند اما هنوز انتقال پول به حساب ما قابل انجام نیست و ماموفق به
همکاری نشدهایم

وجود نهادهای
مالی

رفع مشکالت بانکی در خصوص نحوه
پرداختهای بیمهها و بیمارستانها

در خیلی از مسائل نمیدانم چه راهکاری را با توجه به تغییرات قانونی
I8

در نظر بگیرم.حتی بیمار میخواهد در شهری درمان شود که شاید همه

ایجاد مراکز مشاوره

پزشکانش را نمیشناسم
I5

هنوز هم معلوم نیست ما از چه کسی باید پیروی کنیم هر نهاد ساز
خودش را میزند.
من خودم خیلی دوست دارم برای افزایش اعتبارم نزد بیمار ،به آنها

I8

اعالم نمایم که کارم قانونی است و با دیگر واسطهها متفاوتم اما
نمیدانم چطور.

I4

مشکل عمده دیگر ،عدم توانایی بیمار در فالو آپ هست که وقتی به
کشورشان برگردند واقعا پیگیری برایشان دشوار هست

معرفی متولیان حمایت کننده اصلی
عدم راهنمایی دقیق واسطهها به نحوه
ایجاد شرکت قانونی
عدم وجود نهادهای واسطهای شناختی

حمایت مشاوره ای



39

شناسایی عوامل نهادی موثر بربهره برداری از فرصت های کارآفرینان گردشگری سالمت در ایران

ادامه جدول 1
کد فرد
I5

I7

گزاره کالمی
به نظر من مسئولین اصال تمایل ندارند کارأفرینان و آژانسهای
هواپیمایی به موفقیت برسند و هیچ کس از ما حمایت نمیکند.
دولت هیچ حمایتی از ما نمیکند من نزدیک به 111میلیون تومان

شد چرا حمایت مالی نکنند تا بیمارستان و هتل بیمارستان درجه
یک اضافه کنیم.

I1

عدم حمایتهای مالی

هزینه کردهام که هنوز سود مناسبی کسب نکردهام.
زمانی که مسئولین میدانند از این صنعت درآمدخوبی کسب خواهد

I4

کد باز

عدم وجود تسهیالت برای تأسیس هتل
بیمارستانها

واقعا منبعی وجود ندارد که بتوان توانایی پزشکان و کیفیت

عدم وجود نهاد برای رتبهبندی پزشکان

بیمارستانها را تفکیک کرد.

بیمارستانها و آژانسها

چراکه تجربه آنها در این زمینه بیشتر از ماست فقط آنها از مسائل

ضمانت سرمایهگذاری برای غیر بومیها

ایجاد نهادهای واسطه-

سیاسی ترس دارند.
من همکاران دیگرم را نمیشناسم.

I6
I8
I4
I4

عدم وجود سندیکا (اتحادیه) به خصوص
برای واسطهها
ایجاد نهادهای واسطه-

راحت نیستند.
عدم وجود دانش بازار

شوند.
متأسفانه اصال این ذهنیت در مسئولین هنوز به وجود نیامده که ما
نیاز به بحثهای آموزشی داریم.

ای اطالعات و تأیید
کننده اعتبار

خیلی از اعراب غذای شورو چرب را ترجیح میدهند و با غذاهای ما
بسیاری از بیماران عرب عالقه دارند در لحظه ورود با قهوه پذیرایی

تسهیالت و کمک های
مالی

ما باید فعالیت سرمایهگذاران خارجی را در کشور گارانتی کنیم
I2

کد فرد

ای اطالعات و تأیید
کننده اعتبار

عدم وجود ذهنیت مبنی بر نیاز به آموزش

در رابطه با آموزش تا االن که چیزی نبوده مگر مجالتی بوده باشه
I5

مقاله ای بوده باشهو یا در بهمن ماه نمایشگاهی بود که مطالب همه

عدم آموزش مسئولین فنی آژانس ها

خدمات آموزشی

تکراری بوده
I6
I6
I4
I9

I11

بردار عدهای مریض را اذیت میکنند مریضها هم ایرانیان را کاله

نیاز به آموزش به واسطهها جهت احترام به

دانسته و حتی از ما یادمیگیرند.

مسافر

مثال هند پرواز رایگان گذاشته برای عراقیها از بصره به هند برای

ایجاد تسهیالت و مشوق برای بیماران

همینعراقیها هندوهارا قبول دارند

کشورهای همسایه

نهتنها برای ما امتیازات خاصی قائل نشدهاند ،که تشویق معمولی هم
نشدهایم.
به نظرم باید در برنامههای تلویزیونی از این شغل بیشتر تعریف کنند
و حتی در همایشها از کارآفرینان این عرصه تقدیرنمایند.

تشویق بیمارستانهای فعال
تقدیر از کارآفرینان در جشنها

چقدر خوب خواهد شد اگر ما برای تشویق مثال از مالیات معاف-

نیاز به معافیتهای مالیاتی به خصوص برای

شان کنیم حتی باعث جذب سرمایهگذارخارجی خواهدشد.

سرمایهگذار خارجی

منبع :یافتههای پژوهش

افزایش برنامه های
تشویقی و ترویجی
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جدول  .4احصاء کدهای محوری ثانویه (ابعاد/مؤلفهها) و نمونه ابزارهای سیاستی
ابعاد/مؤلفهها

نمونه ابزارهای سیاستی

عوامل محوری

 تسریع در اجرای برنامههای گسترش صنعت گردشگری سالمت
 حذف موانع و تسریع فرایند اخذ جواز تأسیس
 شناسایی و ساماندهی واسطهها

 تسریع ورود بیمار و صدور روادید خاص بیماران

 ایجاد بستر امن و قانونمند برای ورود عموم عالقهمندان به این
صنعت

بعد تنﻈیمی

اصالحات
اداری و قانونی

 تعیین متولی واحد و ارائه قدرت نظارت شده به نهاد مذکور
برای قانونگذاری

عوامل نهادی اثرگذار بربهره برداری از فرصتهای کارآفرینی حوزه گردشگری سالمت

 افزایش ضمانت اجرایی قراردادها

 هویتبخشی به شهرکهای سالمت

 تدوین قانون مؤثر برای حضور واسطهها وکارآفرینان در فضای
مجازی
 تعیین تکلیف رسیدگی به شکایات بیمار (براساس قانون کشور
مبدأ یا مقصد)
 ایجاد امکان فالوآپ بیمار بعد از جراحی
فعالیتهای تشویقی برای
کارآفرینان و سرمایهگذاران
بعد هنجاری

 تشویق پزشکانی دارای بیشترین رضایت مشتری

 تشویق مراکز درمانی دارای بیشترین رضایت مشتری
 ارائه مشوقهای مالی ومعافیتهای مالیاتی
 معرفی برترین مراکز از دید بیماران

فعالیتهای ترویجی

 فرهنگسازی ازطریق تیزرهای تبلیغاتی

 برگزاری گردهمایی و همایش ساالنه ملی و بین المللی
 آموزش بازاریابی ،مدیریت وکارآفرینی برای شرکتهای واسطه
تخصصی و مراکز درمانی

 آموزش فوریتهای پزشکی به کارآفرینان ومسئولین گردشگری

بعد شناختی

خدمات آموزشی

 آموزش زبانهای خارجه به خصوص زبان کشورهای بازارهدف
 ایجاد آموزشهای رسمی و دانشگاهی این رشته

 فراهم نمودن زمینه استفاده از تجربیات سایر کشورها

 ایجاد مستندات و محتوای آموزشی فیزیکی و مجازی
 ایجادنهادهای واسطهای تسهیلگر اطالعاتی
ایجاد نهادهای نرم

 ایجادنهادهای واسطهای تسهیلگرمالی
 تسهیالت و کمکهای مالی
ایجاد نهادهای مشاورهای

ایجاد زیرساختها

منبع :یافتههای پژوهش

 ایجاد زیرساختهای فیزیکی (حملونقل و غیره)
 ایجاد زیرساختهای مبتنی بر فناوری اطالعات
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان میدهد که ترتیبات نهادی الزم در ابعاد قانونی (شامل اقداماتی از قبیل تسهیل مراحل
اخذ مجوز،ساماندهی واسطهها ،و غیره) هنجاری (ترویج رفتار کارآفرینانه در حوزه گردشگری سالمت)،
شناختی و ادراکی (شامل آموزش کلیه اعضای زنجیره تأمین و اقدامات حمایتی و هدایتگر (شامل ایجاد
نهادهای واسطهای مالی و اطالعاتی ،استاندارد سازی زیرساختها و تسهیالت مالی) میتواند از طریق
افزایش توان و تمایل کارآفرینان برای بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در حوزه گردشگری سالمت
نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه در این حوزه را افزایش دهد (شکل .)1

38

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هفتم ،شماره سیزدهم ،بهاروتابستان8931

بعدتنﻈیمی/قانونی/اداری:

 تسریع در اجرای برنامههای گسترش صنعت گردشگری سالمت
 حذف موانع و تسریع فرایند اخذ جواز تأسیس
 شناسایی و ساماندهی واسطهها
 تسریع ورود بیمار و صدور روادید خاص بیماران
 ایجاد بستر امن و قانونمند برای ورود عموم عالقهمندان به این صنعت
 تعیین متولی واحد و ارائه قدرت نظارتشده به نهاد مذکور برای قانونگذاری
 افزایش ضمانت اجرایی قراردادها
 هویت بخشی به شهرکهای سالمت
 تدوین قانون مؤثر برای حضور واسطهها وکارآفرینان در فضای مجازی
 تعیین تکلیف رسیدگی به شکایات بیمار (براساس قانون کشور مبدأ یا مقصد)
 ایجاد امکان فالوآپ بیمار بعد از جراحی

بعدشناختی/آموزشی:

 آموزش بازاریابی،مدیریت وکارآفرینی برای شرکتهای واسطه
تخصصی و مراکز درمانی
 آموزش فوریتهای پزشکی بهکارآفرینان ومسؤلین گردشگری
 آموزش زبانهای خارجه به خصوص زبان کشورهای

بهرهبرداری از

فرصتهای

توان و تمایل

کارآفرینانه در

فرد به اقدام

گردشگری

کارآفرینانه

سالمت

بازارهدف
 ایجاد آموزشهای رسمی و دانشگاهی این رشته
 فراهم نمودن زمینه استفاده از تجربیات سایر کشورها

 ایجاد مستندات و محتوای آموزشی فیزیکی و مجازی
بعدهنجاری:
 تشویق پزشکانی دارای بیشترین رضایت مشتری
 تشویق مراکز درمانی دارای بیشترین رضایت مشتری
 ارائه مشوقهای مالی و معافیتهای مالیاتی

بعدهدایتگر/حمایتی:

 ایجاد نهادهای واسطهای تسهیلگر اطالعاتی

 معرفی برترین مراکز از دید بیماران

 تسهیالت و کمکهای مالی

 برگزاری گردهمایی و همایش ساالنه ملی و بین المللی

 ایجاد نهادهای واسطهای تسهیلگر مالی
 ایجاد نهادهای مشاورهای

 فرهنگسازی از طریق تیزرهای تبلیغاتی

 ایجاد زیرساختهای فیزیکی و مجازی (فناوری اطالعات)

شکل .1چارچوب نهایی پژوهش
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با توجه به نظریه پیوند عامل -فرصت (شین و ونکاترامن )1111 ،هر کدام از دو عامل فرد و فرصت یا
محیط به تنهایی نمیتوانند خروجی کارآفرینانه را شکل دهند و به همان اندازه که عامل مهم است ،زمینه و
فرصت نیز در ایجاد و کیفیت فعالیت کارآفرینانه نقش دارد .لذا محیط و مجموعه شرایطی که به کارآفرین
کمک میکند که ایده خود برای بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی را تحقق بخشد ،حائز اهمیت است.
این مجموعه عوامل محیطی بر هزینه ،زمان و نوع فعالیت کارآفرینانه تأثیرگذارند (سوبل .)1111 ،در همین
راستا ،وجود محیط قانونی ،هنجاری ،حمایتی و آموزشی مناسب بر توان و تمایل عامالن بازار برای شناسایی
و بهرهبرداری از فرصتهای گردشگری سالمت در ایران تأثیر خواهد داشت .نتایج این پژوهش بینشهای
کاربردی زیر برای سیاستگذاران و مدیران حوزه گردشگری سالمت ایران ارائه مینماید:
 در راستای نقش تنظیمی و قانونی خود ،سیاستگذاران الزم است به اصالح رویهها و قوانین و مقررات
جهت تسهیل فعالیت کارآفرینانه در حوزه گردشگری بپردازند .در این زمینه پشنهاد میشود که در گام
اول قدرت شورای راهبری گردشگری سالمت به عنوان متولی اصلی این حوزه مشخص شده و تحت
نظارت افزایش یابد .سپس باید مراحل اخذ جواز تسهیل و برنامههای جامع برای ساماندهی واسطهها از
سوی متولیان اجرایی گردد.
 در راستای نقش هنجاری ،سیاستگذاران باید برنامههای تشویقی جهت افزایش اعتبار کارافرینان نزد
مشتریان بهکارگیرند .پیشنهاد میشود فعالین برتر مراکزدرمانی در این صنعت ،شناسایی و در همایشها
و جشنهای ساالنه ازآنان تقدیر به عمل آید.
 در راستای بعد شناختی عواملی از قبیل آموزش و توانمندسازی افراد برای انجام فعالیت های کارآفرینانه
در دستور کار نهاد متولی قرار گیرد.در این زمینه باید شفافسازی (اعم از شفافسازی در قیمتها،
قوانین و حمایتها) به شدت مورد توجه قرارگیرد .همچنین برای توانمندسازی کارآفرینان نیاز به ارائه
آموزشهای الزم در زمینه بازاریابی ،فوریتهای پزشکی،گردشگری و زبانهای خارجه برای تمامی
اعضای زنجیره تأمین وجود دارد.
 در نهایت نسبت به بعد حمایتی باید اشاره کرد که رفتار کارآفرینانه با گرایش رشد باال (با گرایش بین
المـللی ،پتـانسیـل رشد باال ونوآور) فقط تحت تاثیر عوامـل قانونی و شنـاختی نیست؛ بلکه در محیط
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اتفاق میافتد که عوامل تولید و ارائه خدمات سطح باال مانند فناوریهای جدید ،تولید دانش و نوآوری
وجود دارد .پیشنهاد میشود برای این مهم ،سیاستگذاران ابتدا زیرساختهای کشور را هر چه سریعتر به
سطح اول دنیا نزدیک نموده ،برای کارآفرینان واجد شرایط ،تسهیالت مناسب را قرار دهند و با گسترش
روابط بانکی و اجازه ورود بیمههای بینالمللی عامالن را مورد حمایت قرار دهند .همچنین ایجاد نهادهای
واسطه اطالعاتی و یا مالی به تسهیل کارآفرینی از طریق کاهش هزینه مبادله و تولید کمک مینمایند.
این پژوهش همچنین مسیرهایی پژوهشهای ذیل را برای محققین حوزه گردشگری سالمت ارائه مینماید:
با توجه به نظریه پیوند عامل فرصت هر دو عامل فرد و فرصت بر شکلگیری رفتار کارآفرینانه نقش دارند.
در این پژوهش به بررسی نقش محیط نهادی بر بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه در گردشگری سالمت
پرداخته شد .پژوهشهای آتی میتوانند به بررسی نقش عامل و اینکه اساسا چه کسانی با چه فرآیندهایی
بهتر میتوانند از این فرصتها استفاده نمایند بپردازند.
 همچنین این پژوهش به بررسی عوامل نهادی مؤثر بر بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی با نظرسنجی
از خبرگان و صاحبنظران این حوزه پرداخته است .اینکه آیا واقعاً این عوامل نهادی نرخ رفتار کارآفرینانه
را افزایش میدهد مستلزم طرحهای پژوهشی چندمقطعی و یا مقایسه زمینههای نهادی متفاوت برای
بررسی مقایسهای این عوامل است که میتواند مسیری جذاب برای پژوهشهای آتی باشد.
به طور کلی این پژوهش بینشهای جدیدی در رابطه با عوامل نهادی مؤثر بر بهرهبرداری از فرصتهای
کارآفرینی در حوزه گردشگریارائه مینماید و امید است نتایج این پژوهش مورد استفاده پژوهشگران ،مدیران
و سیاستگذاران قرار گیرد .فهم بهتر در مورد این پدیده منتظر پژوهشهای آتی میماند.
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