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چکیده
هایکارآفرینانةبکریرابرایبرنامهری انگردشگریدرجهت


فرصت
توسعةجهانیگردشگریتندرستی
میان،سرزمینایرانازپتانسیلهای


سازیآنبهارمغانآوردهاست.دراین
توسعةبازارمقصدومتنو 
طبیعی و فرهنگی سرشاری برخوردار است که با مدیریت و برنامهری ی صحیح قابلیت تبدیل به
جاذبههایصنعتتندرستیرادارند.ازاینروهدفازاینپژوهشکیفیارا ةچارچوبیبرایشناسایی

فرصتهایکارآفرینیگردشگریتندرستیاست.اینپژوهشبااتخاذروشاستقراییوتفسیریتئوری

کتابخانهای برای بررسی متون

دادهبنیاد (رویکرد نوخاسته ـ گلی ری) انجام شده و دو قلمرو محیطی 

گردشگریبهطور

پیشین،ودانشگاهیوسازمانیبرایمصاحبهباخبرگانومتخصصانوفعاالنصنعت
گیریهدفمندوگلولهبرفی

سالمتبهطورخاصرادربرداردکهبهروشترکیبینمونه

عاموگردشگری
ابعادومؤلفههای

دستآمدهبهروشکدگذاریدستی،
هایبه 


وتحلیلداده
انتخابشدهاند.براساستج یه

اثرگذار در توسعة کسبوکارهای تندرستی در چهار مقولة «محیط کالن کسبوکار»« ،محیط خرد
صنعت گردشگری تندرستی»« ،موانع و چالشهای توسعه» و «آثار و تبعات توسعة گردشگری
تندرستی» جای میگیرند .راهبردهای توسعة این صنعت ،در قالب مقولة «فرایند شناسایی و
(بهعنوانهستة مرک یمدلخروجیپژوهش)،ازمرحلةشناختبازاروپتانسیلهاتا
تجاریسازی»  

دانشاف اییوتجاریسازیمحصوالتوخدماتتندرستیرادربرمیگیردکههرکدامشاملچندین

وکاروبهویژهکارآفرینیگردشگریتندرستیاست .


هایکسب

گیریپایدارازفرصت
اقدامدرجهتبهره

دادهبنیاد(نظریة
واژههای کلیدی:گردشگری،تندرستی،گردشگریتندرستی،کارآفرینی،تئوری 
دادهها) 
برخاستهاز 
1ـگروهآموزشمدیریتبازرگانیدانشکدهمدیریتدانشگاهتهران
2ـنویسندهمسئول:استادیارگروهکارآفرینیسازمانیدانشکدهکارآفرینیدانشگاهتهران()nadersa@ut.ac.ir
3ـدانشجویکارشناسیارشددانشکدهمدیریتدانشگاهتهران
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مقدمه
گردشگریتندرستییکیازبخشهایدرحالظهوربازاربرایکسانیاستکهدرصددپیشگیریاز

هایفرهنگیتنآساییهستند؛


شرکتدربرنامه
بیماری،تجدیدقوایجسمیوتعادلروحییاحتی
گردشگرانیکهجذبآنهازیرساختوامکاناتوتجهی اتیباکیفیتبسیارخوب،طیفگستردهایاز

هایموجوددراسپاوهمچنینفعالیتهایتفریحیمکملدر

محصوالتوخدماتمرتبطباانوا درمان
ایرامیطلبد(.)Costa et al., 2015


یودیگرمنابعمنطقه
بطنطبیعتودررابطهبامیراثفرهنگ
درحالحاضر گردشگری تندرستی یکی از بخشهای درحال رشد در بازار خدمات و محصوالت

بینیهای
کهبراساسپیش 


)تاجایی
شمارمیرود(Pilzer, 2007; Voigt and Pforr, 2014


تندرستیبه
سازمان جهانی بهداشت ،تا سال  ،2022سالمتی به ب رگترین صنعت جهان تبدیل میشود و
گردشگری و سالمت ب رگترین بخش ها را از منظر جهانی تشکیل خواهند داد ( ;Lister, 1999
.)Yeoman, 2008; Voigt and Pforr, 2014ارزشگردشگریتندرستیدرجهاناز563/2میلیارد
دالردرسال2015به639/4میلیارددالردرسال2017رسیدهاست.درحقیقت،اینبخشدرطی
سالهای مذکور رشد ساالنة  6/5درصدی داشته که بیش از دو برابر نرخ رشد ساالنة صنعت

گردشگریاست.اینرشدمدیونگردشگرانمرفهوتحصیلکردهوپربازدهیاستکهدرسال،2017
درصدبیشازیکگردشگربینالمللی

درسفرهایبینالمللیخود،بهطورمتوسط 1.528دالر( 53

بهطور متوسط  609دالر ( 178درصد بیش از یک گردشگر داخلی
معمولی) و در هر سفر داخلی  
معمولی)ه ینهکردهاند( .)Global Wellness Institute, 2018
توسعة جهانی صنعت گردشگری ،تمایل گردشگران به تلفیق تندرستی و سفر ،تغییر نگرش
کنندگاندربارةسالمتورفاهشخصیوازهمهمهمتررشدف ایندةطبقةمتوسطجوامعاز


مصرف
عواملی است که سبب اف ایش تقاضای صنعت گردشگری تندرستی میشود ( Global Wellness
.) Institute, 2014ازهمینرویاستکهمقصدهایجهانیگردشگریمستمراًدرصددایجادوتوسعه
و بازاریابی تجارب خاص و معتبر برای جذب بخشهای جدیدی از بازار گردشگری سالمتاند
( .)Sotiriadis et al., 2016ایران نی  ،با برخورداری از طیف گستردهای از پتانسیلهای تندرستی
گرمومعدنی،مناطقخلوتوآرامشبخشبیابانی،غارها

ازجملهتنو وتوزیعگستردةچشمههایآب
هاودریاچهها،نواحیبکرجنگلیوکوهستانیوطیفوسیعگیاهان

وگنبدهاینمکی،انوا گلفشان
دارویی(طبسنتی)،بابرنامهری یومدیریتصحیح،بهراحتیظرفیتجذبگردشگرانتندرستیرا

دارد .با توجه به اهمیت اقتصادی گردشگری تندرستی در جهان و عالوهبر بهرهمندی ایران از
فرهنگیوزیستمحیطی حاکیاز

پتانسیل های گردشگریتندرستی،عواملاقتصادیواجتماعی ـ

ضرورت اولویتدهی به این صنعت و بهرهگیری هرچه سریعتر از فرصتهایی است که گردشگری
تندرستی فراروی توسعة کشور قرار میدهد .از آن جمله میتوان به اف ایش تضمینی تقاضای
دشگریسالمتبه واسطةرشدپیریجمعیت،اف ایشامیدبهزندگیکهبیشترینرشدآنمربوط

گر
بهکشورهایآسیاییبازارگردشگریایراناست،پربازدهبودنگردشگرانتندرستیبهواسطةطوالنی


2

طهمورث حسنقلیپور و همکاران

ارائة چارچوبی برای شناسایی و تجاریسازی فرصتهای کارآفرینی در ...

بودن مدت سفر آنان ،حمایت گردشگری تندرستی از فرهنگ سنتی و داراییهای طبیعی مقصد،
ترغیب کارآفرینی محلی و درنهایت تطبیق آثار این صنعت با موزاین زیستمحیطی اشاره کرد
بااینتفاسیر،بهرهگیریازمنابعتندرستیبرایجذبگردشگرانتندرستیپیش

(شالبافیان.)1394،
از هر چی مستل م شناسایی منابع و پتانسیلهای این صنعت و پس از آن ،برنامهری ی و مدیریت
هابهکسب وکارهاینوآورانهاست؛حقیقتیکهتقریباًبهفراموشی


هادرتبدیلآن

اثربخشپتانسیل
ازاینرودر
پارچهومؤثرکمتریرادراینحوزهداشتهاند .


سپردهشدهوصنعتودانشگاهاقدامیک
حاضر،بهعنواننخستینگامدرجهتتوسعةپایدار صنعتبکر گردشگریتندرستی،سعی

پژوهش
شده چارچوبی برای شناسایی و تجاریسازی فرصتهای کارآفرینی گردشگری تندرستی در کشور
ارا هشود.بنابراینابتداابعادومؤلفه هایمؤثردراینحوزهبررسیشدهوعواملحیاتیکهبایداز
سوی مقامات مسئول و ذی نفعان برای موفقیت و توسعة پایدار صنعت گردشگری تندرستی درنظر
گرفتهشوددرطییکالگویفرایندیتحلیلوارزیابیشدهاست .

مبانی و چارچوب نظری
)تندرستیراآسودگیکاملجسمی،روانیواجتماعیتعریفمیکند

مؤسسةجهانیتندرستی(2013
کهفراترازرهاییصِرفازبیماریوناتوانیاستوبرحفظوبهبودفعاالنةسالمتیوتندرستیتلکید
سبکهای زندگی ناسالم،
یماریهای م من  ،

دارد .عواملی مانند پیری جمعیت ،اف ایش نگرانکنندة ب
نظامهای پ شکی ،ه ینههای درحال اف ایش خدمات پ شکی و استرس ناشی از زندگی مدرن
ضعف  
.ازاینروبسیاریازمصرفکنندگانفعاالنهدرپی
سالمتاند 

محركهاییبرایایجادبحرانجهانی

همگی
یافتنراههای بهتربرای مراقبتازخود،ایجاد تغییرات درشیوة زندگی ومسئولیتپذیری بیشتر برای
بهطور گسترده
ی خود هستند .این روند موتور محرك ظهور صنعت تندرستی است که  
حفظ سالمت 
1
یتهای
بخشهاییازقبیلطب مکملوجایگ ین ،تغذیهو رژیمغذاییسالموکاهشوزن ،اسپا،فعال 

تمرینهایذهنی ـ بدنی2،زیباییوضدپیری،سالمتپیشگیرانهوفردی3وگردشگری

تناسباندامو
تندرستیرادربرمیگیرد( .)Global Wellness Institute, 2013

اگر خوشة تندرستی را طیف درنظر بگیریم ،در سمت چپ این طیف رویکردهای منفعل
(واکنشی)4سالمتیوتندرستیقراردارد.رویکردهاییکهدربردارندةسازوکارهاییبرایدرمانیارفع
یماریها یا عارضههای موجود در فرد است و رسیدگی به مشکالت مربوط به سالمتی و درمان

ب
یماریها فرد را صرفاً به سمت مرک (نقطة خنثی) طیف هدایت میکند .متقابالً ،در سمت راست

ب
وتندرستیقرارداردکهدربرگیرندةفعالیتهاییهستندکه موجب

طیف،رویکردهایفعال 5سالمت 
شوندوبهصورتف ایندهایفردرابهسمتسطوح


یمی
اف ایشکیفیتزندگیوبهبودوضعیتسالمت
1. Healthy eating, nutrition, and weight loss
2. Fitness and mind-body
3. Preventive and personalized health
4. Reactive approaches
5. Proactive approaches
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مطلوبتندرستیورفاهشخصیسوقمیدهند(.)Global Spa Summit, 2011گردشگریتندرستی،

بهمن لةیکیازبخش هایخوشةتندرستی،بهچی یفراترازمکانیکهافرادبازدیدمیکنندوآنچه

هاوسبکهایزندگیمسافرانرادربرمیگیرد


شودوطیفیازارزش

دهنداطالقمی

درآنجاانجاممی
).تاکنونچندینگونهشناسی ازگردشگریتندرستیارا هشده

(Global Wellness Institute, 2013
است.ازاینمیان،وویتوهمکاران(،1)2010درپیمایشیکهدرکشوراسترالیاانجامدادند،یکیاز

شناسیهاراارا هنمودندکهدرآنگردشگریتندرستیبهسهدستةاسپاهایزیبایی،


ترینگونه

جامع
3
2
تقسیمبندی میشود .این سه گونه کسبوکارهای

اقامتگاههای سبک زندگی و گردشگری معنوی 

هایآبمحور،انوا ماساژ،درمانهای


هایزیباییبدنوصورت،درمان
ارا هدهندةخدماتیچوندرمان
اصالحی و تحركمحور ،انرژیدرمانی ،مدیتیشن ،درمانهای تغذیهمحور ،مطالعه و یادگیری را دربر
میگیرند.البتهشایانذکراستکهارا ةاینخدماتدرکسبوکارهایفعالدرسهگونةمذکوربعضاً

همپوشانی دارند .مطالعات ملی و بینالمللی دربارة شناسایی فرصتهای کسبوکار و کارآفرینی در
برآن،عمدهپژوهشهایموجوددراین


صنعتگردشگریتندرستیبسیاراندكومحدوداست.عالوه
پتانسیلهای طبیعی گردشگری تندرستی در

حوزهبرمحوریتچنینموضوعاتیاستواراست:بررسی 
هایپیش روی


)،فرصت
قالب اکوتوریسم و ژ وتویسم(Beigi and Zangiabadi, 2010; Yazdi, 2013
گردشگری سالمت وعواملمؤثربرتوسعةآن( Lee and King, 2009; Heung and Kucukusta,
2013; Armaitiene et al., 2014؛سلیمیهی چی1392،؛تیموری،)1395،الگویتوسعةگردشگری
)،قابلیتهایگردشگری

چشمههایآبگرمومعدنی(گلشیریوهمکاران1393،

سالمتباتلکیدبر
پ شکی و درمانی در ایران(ای دیوهمکاران1393،؛بستاموهمکاران1395،؛عربشاهیکری یو
ارتقاوبهرهبرداری

روشهای
چشمههایآبگرمدرتوسعةگردشگریسالمتو 

آریانفر،)1393،نقش
آنها (Lee and King, 2008؛ Erfurt-Cooper, 2010؛ نعمتی1388 ،؛ ابراهیمی )1389 ،و در
از  
نهایتطراحی و توسعة دهکدههایسالمت وتندرستی(جابریان1382،؛جعفرنژاد.)1395،مبحث
توسعة همهجانبة فرصتهای کارآفرینی گردشگری تندرستی و پتانسیلهای این صنعت عالوهبر
چشمه هایآبگرمومعدنیتاحدودیازنظرپژوهشگراندانشگاهیمغفولماندهاست؛موضوعیکه

تنهابرایفراهم کردنمرجععملیاتیتوسعةگردشگریتندرستیدرکشورحا اهمیتاست،بلکه


نه
دهیاقداماتتوسعهایپراکندهودرحقیقتتوسعةپایداراینصنعتاست .


یسامان
پیشنیازیبرا

ضعف دیگر عمدة پژوهشهای م بور این است که پژوهشهای داخلی عمدتاً بر مبنای تعاریف
اندوازآنجاکهمؤلفههاو

مبهموبعضاًمتناقضازماهیتگردشگریسالمتوتندرستیانجامشده
هاوظرفیتهای


اند،درمعرفیپتانسیل

صنعترابرمبنایاینتعاریفشناسایینموده
گونههایاین 

کشور چندان موفق عمل نکرده اند .در حقیقت ،پژوهشگران عمدتاً گردشگری تندرستی را معادل
هایسالمتموجوددرکشورراازجنبةدرمانیبررسیکردهاند


درمانیدرنظرگرفتهوپتانسیل

طبیعت
1. Voigt
2. Lifestyle retreats
3. Spiritual Tourism
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و  محوریت سفر گردشگران تندرستی ،یعنی دریافت خدمات توسط افراد سالم برای حفظ و بهبود
سطح سالمت ،اغلب در پژوهش های داخلی نادیده گرفته شده است .از همین روی ،بنابر اهمیت
معنایصحیحآنوضرورتاولویتدهیبهاینصنعتدرمتنو سازی

صنعتگردشگریتندرستیبه

دشگریکشور،دراینپژوهشتالششدهتاباواکاویمبانیومؤلفههایاثرگذاربرتوسعة

اقتصادگر
کسب وکارهایگردشگریتندرستیمبتنیبرمبانیومفاهیموتعریفصحیحگردشگریتندرستیو

هایآننخستینگامعلمیدراینزمینهبرداشتهشودونقطةعطفیبرایپژوهشهای


ابعادوگونه
تروتخصصیتردرقالبمطالعاتموردیدرحوزةگردشگریتندرستیباشد .

تفص 
یلی

روششناسی پژوهش و یافتهها
پژوهشپیشرونوعیپژوهشبنیادینتلقیمیشود،زیرادرصددارا ةالگو/چارچوبیبرایشناسایی

فرصتهای کارآفرینی در گردشگری تندرستی بهمن لة پدیدهای اجتماعی است (.)Newman, 1995

همچنین،ازآنجاکهدرمحیطیطبیعیوبدوندستکاریانجامشده،درزمرةپژوهشهایغیرآزمایشی

درحوزةفرصتهایکارآفرینیصنعت

(توصیفی)جایمیگیرد.باتوجهبهمحدودبودنمطالعاتموجود

شناختوبررسیهمهجانبة موضو مستل مپیرویازالگویی تفسیرگرایانهاست.

گردشگریتندرستی،
دادهبنیاد»()Strauss and Corbin, 1990با
ازاینرودراینپژوهش روشاستقرایی ـ تفسیری«نظریة  

بهرهگیری از تجارب ،دیدگاهها و عقاید کارشناسان و خبرگان و فعاالن صنعت گردشگری و سالمت

(جامعة آماری پژوهش) اتخاذ شده است .از میان رویکردهای مختلف بهکارگیری نظریة دادهبنیاد
(داناییفرد1392 ،؛ Strauss and Corbin, 1990؛  ،)Glaser, 1992این پژوهش بر مبنای رویکرد

نوخاسته(بهعبارتیرویکردگلی ری)انجامشدهاست؛چراکهپژوهشگران،بهواسطةدركاهمیتظهور
تعیینشدة


هایازپیش

اندکهفارغازچارچوب
نظریهازدلدادهها(،)Glaser, 1992سعیبرآنداشته

نگرشهای موجود در

دادهها ،تجارب ،عقاید و 
)دررویکردنظاممند،از بطن  

اشترواسوکوربین(1990
صنعت گردشگری و سالمت جمهوری اسالمی ایران ،به طراحی و تدوین چارچوبی برای شناسایی
فرصتهای کارآفرینی در گردشگری تندرستی دست یابند .منابع جمعآوری اطالعات ،مطابق نظریة

ها(اغلبضبطشده)،مشاهدة


بنیاد،بهدوشیوهصورتگرفتهاست:منابعاولیهکهشاملمصاحبه

داده
مشارکتیوغیرمشارکتی،ثبتمصاحبههااززمینةموردمطالعهودفترچةخاطراتاستومنابعثانویه

آنهـا رادربر میگیرد(.)Strauss and Corbin, 1990
کهتجاربشخصی،ادبیاتموجودومقایسـة  
هابهواسطةترکیبی
دشواربودهاست،داده 

ازآنجاکهجامعةآماریبالقوةپژوهشمحدودودسترسیبهآن
از روش نمونهگیری گلولهبرفی و هدفمند برای دسترسی به افراد خبرة مرتبط با موضو و همچنین
رویکرد نمونهگیری نظری1و با استفاده از دو اب ار مصاحبة عمیق و یادداشتهای فنی مورداستفاده
منظوراعتبارسنجیدادههایحاصلازمصاحبه


).البته،به
جمعآوریشدهاست(Vervaeke et al., 2007

ومقولهها ،درتدویننهاییمدل

مؤلفهها 
هایعمیقنیمهساختاریافته)وبررسیارتباطمیان 


(مصاحبه
1. Theoretical sampling
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.هرمصاحبهبهطورمیانگیندرحدودیک

بهکارگرفتهشدهاست(یادگاروهمکاران)1390،
شیوةدوم 
ساعت تا یک ساعت و پان ده دقیقه به طول انجامیده است .اگرچه بعد از نُه مصاحبه دادههای
بودندادهها


پارچگیوکامل

شدهتاحدودیتکراریشد،اماپژوهشگرانبرایاطمینانازیک
جمع 
آوری

تامصاحبةسی دهموحصولاشبا نظریوتکمیلمقولههاادامهدادند( ;O’Reilly and Parker, 2012
 .)Sousa and Headriks, 2006درحقیقت ،مصاحبهشوندگان در طول زمان و در طی فرایند
هاانتخابمیشدند؛بدینصورتکه،باتشخیصمفاهیممبهمونقاطضعفمدلو


وتجلیلداده
تج یه
مقولهها در هر مصاحبه ،مصاحبه شوندگان بعدی مطابق دانش فنی و تخصص موردنیاز برای

کردنابهاماتوتقویتمدلانتخابمیشدند.مطابق تئوری دادهبنیاد در این پژوهش ،فرایند


برطرف
همزمانانجامشدهاست
دادههابههموابستهوزنجیرواراستو 
جمـعآوریوبررسیوتج یـهوتحلیـل 

بنابراینپیشازجمعآوریکاملدادها،تج یهوتحلیلدادههابرای

(.)Strauss and Corbin, 1990
کدگذاریبهواسطةفرایندیچرخشینی آغازشد(.)Matteucci and Gnoth, 2017ابتدادرکدگذاری

اندتاپدیدههایمشابهمشخص


بندی)شده

بندی(مقوله

وسپسمفاهیمطبقه
گذاریشده

بازپدیده 
هانام

شوند .سپس پژوهشگران برای ارتباطدادن مفاهیم به یکدیگر وارد مرحلة کدگذاری محوری شدهاند
(Strauss and Corbin, 1990؛ Glaser and Strauss, 1967؛.)Strauss and Corbin, 2008درواقع،پس
از آنکه در کدگذاری باز ،مفاهیم در قالب مقولههای مختلف جای گرفتند ،در کدگذاری محوری،
تروکاملتریازپدیده


هامشخصوتبییندقیق

هابهسمتهمکشیدهشدندتاروابطمیانآن

مقوله
صورتدستیانجامشدهاست؛

ظاهرشد(.)Strauss and Corbin, 1990اینمراحلدرپژوهشحاضربه
بدینصورتکههرسهمرحلةکدگذاریبازومحوریوانتخابیازطریقسازوکارهایتعریفشدهوبر
مبنایدانشپژوهشگرانصورتگرفتهاست .

جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
مدرک تحصیلی
حرفه
تجربة کاری

نفر؛کارشناسیارشد4:نفر؛کارشناسی3:نفر 

دکتری6:
فعالدرحوزةکسبکارهایگردشگریسالمت8:نفر 

کارشناس/متخصصدانشگاهیدرحوزةگردشگریسالمت4:نفر 
فعالومتخصصدانشگاهیدرحوزةگردشگریسالمت1:نفر 
بهطورمتوسط8سال 


پژوهشهای کیفی وجود دارد ،ازجمله رویکرد تئوری

روشهای گوناگونی برای اعتبارسنجی 

.نمونههای

دادهبنیاد(Mays and Pope, 2002؛مهرابیوهمکاران1390،؛بیرکسوهمکاران)1393،

آماری پژوهشبراساسدانشتخصصیو کارشناسی مرتبطباموضو ()Creswell, 2005انتخاب
شده است .بازبینی نتایج پژوهش توسط مشارکتکنندگان و نظارت بر فرایند و یافتههای پژوهش
توسط خبرگان غیر شرکتکننده ازجمله روشهای بهکارگرفته شده برای سنجش روایی و پایایی
چارچوب خروجی است (Creswell, 2005؛ بیرکس و همکاران .)1393 ،شایان ذکر است که
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شرکتکنندگان پژوهش ،عالوه بر تلیید مدل پژوهش ،غالباً بر این باور بودند که از مشارکت در

اندوبهدانششاندرخصوصجنبههایمختلفخوشةتندرستی

گیریمدلخروجیبهره  
گرفته


شکل
نی اف ودهشدهاست.آندستهازمشارکتکنندگانکهدرحوزةگردشگریپ شکینی فعالبودند،
اذعان داشتند که بهواسطة این پژوهش به شیوههای جدیدی برای ترکیب محصوالت تندرستی با
خدماتفعلیخودرویخواهندآورد .


یافتههای پژوهش
هابهمادرارزیابیمهمترینابعادو


آوریداده

بنیادبههمراهروشکیفیجمع

کارگیریتئوریداده

به
هایکسبوکارگردشگریتندرستیکمک


سازیفرصت

اییوتجاری
مؤلفههایمؤثردرفرایندشناس

کرده است .تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش معتقد بودند که تقاضای خدمات گردشگری
تندرستیدرسطحجهانبه طورروزاف ونیدرحالاف ایشاستوسرزمینایرانپتانسیلباالییبرای

توسعةکسبوکارهایاینحوزهدارد.ادبیاتپژوهشنی اینحقیقتراتصدیقمیکندوبرپتانسیل

هایسالمتوتندرستیتلکیددارد.مصاحبهشوندگانهمچنینبراینباورندکه


کشوردرتمامجنبه
هاومنابعطبیعیبامدیریتوبرنامهری یصحیح


ایفراهمنشودوپتانسیل

تاوقتیبسترهایتوسعه
بهجاذبههایتندرستی تبدیلنگردند،جذبمسافرانتندرستیبهکشورممکننخواهدبود.درنهایت،

فرایندکدگذاریانتخابیبهاستخراج  158کد(مفهوم)منتجشدهکهدرقالبپنجمقولةاصلیجای
سازیبهعنوانمقولةهستهای( 19کددرچهارزیرمقوله)،محیط


اند:فرایندشناساییوتجاری

گرفته
خرد صنعت گردشگری تندرستی ( 48کد در چهار زیرمقوله) ،محیط کالن کسبوکار ( 33کد در
شش زیرمقوله) ،مشکالت و موانع توسعه ( 9کد در دو زیرمقوله) ،آثار و تبعات توسعة گردشگری
مقولههای قیدشده در
تندرستی( 7کددرسهزیرمقوله).در ادامه،مدلخروجیپژوهشو هریک از  
میشود .
اینمدلبهتفکیکشرحداده 

شکل  :1مدل خروجی پژوهش در رویکرد «تئوری دادهبنیاد»
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 مقولة فرایند شناسایی و تجاریسازی
هاویادداشتهایفنیبرگرفتهازمطالعاتپیشینوادبیات


آمدهازمصاحبه
تفسیراطالعاتبه 
دست

مرتبط چارچوبی از روابط متقابل را پدید آورده است که همگی حول محور «فرایند شناسایی و
تجاریسازی فرصتهای کارآفرینی گردشگری تندرستی» ،بهمن لة پدیدة محوری این چارچوب ،در

اند.نخستینگامدربرنامهری یوتوسعةهرکسبوکارشناختوضعیتموجوداست،چهدر


جریان
بعد عرضه و چه تقاضا .براساس دیدگاههای کارشناسی مصاحبهشوندگان ،در وهلة نخست ،باید
ترجیحات جهانی گردشگران تندرستی و پس از آن نیازها و خواستههای بازار گردشگری مقصد
هایجهانیتندرستیبررسیومطابقبانیازبازارداخلیبومیسازیشود.در


تهشودوگرایش
شناخ
مرحلةبعد،بایدمنابعوپتانسیل هایتندرستیمقصدمطابقباتقاضایبازارشناساییوبررسیشوند.

ترتیب،پسازمکانیابیمناطقدارایظرفیتبالقوةگردشگریتندرستیدرمقصد،آندستهاز


بدین
آنهابروز و ظهور داردوابتکارات محلی در راستای توسعة
خدمات تندرستی که فرهنگ محلی در  
تندرستیشناساییشودوداراییهای صنعت گردشگری تندرستی برای

کارآفرینی روستایی در حوزة 
تندرستیبهطورکاملسرشماریشوند.پساز

قابلعرضه در خوشة 
تبدیل به محصوالت و خدمات  
شناخت بازار و پتانسیلهای مقصد ،آنچه عمدتاً در توسعة کسبوکارها کماهمیت انگاشته میشود
دانشاف ایی است؛ درحالیکه در صورت مغفولماندن این مهم فرایند توسعه دیر یا زود با شکست

شود.ازاینروی،در حوزةموردبحث،ابتدابایدماهیت گردشگری تندرستی و


ناپذیریمواجهمی

جبران
پتانسیلهای موجود در این حوزه،

آگاهسازی مردم محلی از 
مؤلفههای آن شناخته شود و ضمن  

بهمنظور کارآفرینی و اشتغال و کسب درآمد ،به افراد محلی واجد شرایط در حوزة کارآفرینی

وبهویژهپذیرشونو 
آموزشدادهشود؛آموزش شیوة ارا ة خدمات تندرستی 

گردشگری تندرستی 
برخورد با گردشگران تندرستی که به علت نیازهای خاصشان با دیگر انوا گردشگران بسیار
سازیایدههای


ها،آخرینمرحلهدراینمقولهتجاری

هایحاصلازمصاحبه

.براساسیافته
متفاوتاند

ایانجاممیپذیرد؛گاهیاینمراحل


رطیفرایندیمرحله
کارآفرینیگردشگریتندرستیاستکهد
صورتموازیطیشوند.ابتداایدههای گردشگری تندرستی باهدف


باهمهمپوشانیدارندوبایدبه
صورتبالینیتولیدمیشوندواگراستقبالموردانتظارصورتگیرد،


بازاربه
سنجشمی ان استقبال 
قالبخدماتتندرستیمیشوند.ارا ةاینخدماتبهگردشگرانمستل م

واردمرحلةانبوهسازیدر 

بندیوعرضهبودنآنهاازمنظرتطابقاقتصادیوفرهنگی ـ اجتماعیباویژگیهایبازار

قابل  
بسته

است.اکثرشرکتکنندگاندراینپژوهشبرایننظربودندکهدربرخیازمقصدها،ازجملهایران،

شوندوبههمینسببکاربریخودراازدستدادهاند.بنابراین،در


رستیتفریحیتلقیمی
خدماتتند
طی فرایند تجاریسازی ،فرهنگسازی درجهت تغییر کاربری خدمات تندرستی از تفریح صِرف به
پیشگیری از بیماری نی عنایت ویژهای میطلبد .مم وجکردن ایدههای م بور با خدمات گردشگری
پ شکی موجب اف ایش مدت اقامت ،ه ینهکرد و نی رضایتخاطر گردشگران پ شکی و خارجشدن
فرایند درمان آنان از خشکی و انعطافناپذیری مرسوم می شود .بنابراین باید با رای نی با پ شکان و

8

طهمورث حسنقلیپور و همکاران

ارائة چارچوبی برای شناسایی و تجاریسازی فرصتهای کارآفرینی در ...

متخصصان پ شکیومدیرانبیمارستانها خدمات تندرستی دوران نقاهت درفراینددرمانی بیماران
گنجاندهشود.همچنینبایدگردشگرانپ شکیبهسفرباخانواده/همراهترغیبشوندوبهتبعآن،
ایدههای
ویژهدرابعادتجاریسازی 


هایتندرستیبرایهمراهانتداركدیدهشود.اینمقوله،به

بسته
تندرستی،بینشجالبتوجهومتفاوتی راارا همیدهد کهاگراینپژوهشبهروش دیگریبه ج 

بنیادانجاممیشد،حصولاینبینشمیسرنبود .


رویکردتئوریداده
جدول  :1زیرمقولهها و ابعاد کلیدی
«فرایند شناسایی و تجاریسازی فرصتهای کارآفرینی گردشگری تندرستی»
مقوله

ابعاد

زیرمقولهها

شناساییترجیحاتبازارگردشگرانتندرستی
خواستههایتندرستیبازاربالفعلگردشگرانتندرستی

شناختبازار  شناسایینیازهاو
آنها 
بومیسازی 
گرایشهایجهانیتندرستیدرجهت 

شناسایی

شناسایی
پتانسیلها 


مکانیابیمناطقدارایظرفیتبالقوةگردشگریتندرستیدرمقصد

شناسایی و معرفی ابتکارات محلی در راستای توسعة کارآفرینی روستایی در
حوزةتندرستی
شناساییآندستهازخدماتتندرستیکهفرهنگمحلیدرآنهابروزوظهوردارد
آنهابهمحصوالتو
داراییهایصنعتگردشگریتندرستیبرایتبدیل 

احصای
خدماتقابلعرضهدرخوشةتندرستی 

فرایند شناسایی و تجاریسازی

مؤلفههایآن 
شناختماهیتگردشگریتندرستیو 
بهمنظور کارآفرینی،
آگاهسازی مردم محلی از پتانسیلهایموجود در این حوزه  

اشتغالوکسبدرآمد
دانشاف ایی 
کسبوکار
وراهاندازی 
آموزشافرادمحلیدرحوزةکارآفرینیگردشگریتندرستی 
آموزشنیرویکارمحلیدرحوزةارا ةخدماتتندرستی
آنها 
آموزشمردممحلیدرخصوصنو برخوردباگردشگرانتندرستیوپذیرش 
بهمنظورسنجشاستقبالبازار
ایدههایگردشگریتندرستی 
تولیدبالینی 
ایدههایگردشگریدرصورتاستقبالبازار
انبوهسازی 

قابلعرضه نمودن خدمات به گردشگران تندرستی (تطابق خدمات از منظر
آنها 
قیمتی،فرهنگیو...بابازارهدف)پسازشناساییومعرفی 
تغییرکاربریخدماتتندرستیازتفریحصرفبهپیشگیریازبیماری
تجاریسازی 

پتانسیلهایتندرستی 

مم وجکردنخدماتگردشگریپ شکیبا
رای نی با پ شکان و متخصصان پ شکی درجهت پیشنهاد خدمات تندرستی
دوراننقاهتبهبیماران
بازاریابیدرجهتجذب گردشگران پ شکی به همراه خانواده یا همراه و تدارك
پکیجتندرستیبرایبیماروهمراهانش 
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 مقولة محیط خرد صنعت گردشگری تندرستی
آنچه بیش از هر عاملی توسعة کسبوکارهای صنعت تندرستی را تحتتلثیر قرار میدهد ،ماهیت
صنعتگردشگریتندرستیبهعنوانیکصنعتنوظهورباخدماتوتسهیالتکمترشناختهشدهاست
که افراد سالم را در طی یک فرایند فعاالنه ،نه منفعل ،برای ارتقای سطح سالمتیشان هدف قرار
میدهد .بهواسطة همین نوظهوربودن ،عمدتاً پتانسیلهای این صنعت نی ناشناخته است .به باور

خبرگانامر،خدماتصنعتتندرستیدرمقصدهایگوناگونگردشگریازاستانداردخاصیبرخوردار
نیست و جذابیت آنها برای گردشگران ،همان «مبتنی بر محل» بودن و بهعبارتی بومیبودن
هایمحلیماهیتپیدامیکنند.بنابراین


؛چراکهازترکیبمنابعطبیعیمقصدبافرهنگ
آنهاست

بودنباآدابورسوموفرهنگمحلیساکنان

صنعتگردشگریتندرستیهرمقصدبهواسطةمم وج

آنجامنحصربهفردودرنو خودخاصاستوضمنبهرهگیریازفرهنگمحلیبرحفظوارتقایآن

تلکید دارند .همین محلی و سنتیبودن کسبوکارهای تندرستی حاکی از آن است که راهاندازی
کسب وکارهای این صنعت و ارا ة خدمات آن به گردشگران به سطوح باالی مهارتی نیاز ندارد و با

به کارگیرینیرویکارمحلیبامهارتپایینکهدرمناطقروستاییوشهرهایکوچکبهوفوریافت

میشوند بهراحتی قابل تکثیر در مقصد است .از دیگر مل ومات کارآفرینی در این حوزه که بهعنوان

هایکسبوکارتندرستی،


نخستینقدمازاهمیتواالییبرخوردارند،هوشیارینسبتدربارةفرصت
وجدیگرفتن

تلقینکردن خدمات 
ضمنآگاهی از مبانی و مفاهیم گردشگری تندرستیوتفریحی  
پتانسیلهایگردشگری تندرستیاستکهبههمراهسایرموارددرجدول 2ارا هشدهاست.شایان

هایمختلفکشوردرحوزةچشمههایآبگرمومعدنی،اکثریت


سببغنایبخش

ذکراستکهبه
مصاحبهشوندگان بر توسعة اسپاها و تسهیالت آبدرمانی در اطراف چشمههای واجد شرایط تلکید

داشتند و بهعلت جدیدبودن پدیدة تندرستی در کشور ،بهطور کامل از سایر خدمات و فرصتهای
هایموجوددرمرتبطترینادبیاتبه


ترتیب،ماازمدل

وکارخوشةتندرستیآگاهنبودند.بدین

کسب
حوزةمطالعه(ازجملهگ ارشاقتصادجهانیگردشگریتندرستیمنتشرشدهازسویمؤسسةجهانی
هایکسب وکاروخدماتموردارا هدرخوشةتندرستینی بهرهگرفته

تندرستی)برایتکمیلفرصت
و به این نتیجه رسیدهایم که فرصتهای کسبوکار گردشگری حول محور هشت مقولة کلیدی به
فعالیتهای

اندازسالمتی،اسپاوزیبایی،تمرینهایذهنی ـ بدنی،


رسندکهعبارت
منسةظهورمی
معنویوارتباطی،رشدشخصی،بومگردیوماجراجویی،تناسباندامودرنهایتتغذیةسالم( Global

 .)Wellness Institute, 2013فرصتهای کارآفرینانه و خدمات قابلارا ه در تلسیسات گردشگری
تندرستیکهبرمبنایاینهشتمقولهقابلتوسعهانددرجدول3ارا هشدهاست .






10

طهمورث حسنقلیپور و همکاران

ارائة چارچوبی برای شناسایی و تجاریسازی فرصتهای کارآفرینی در ...

جدول  :2زیرمقولهها و ابعاد کلیدی مقولة «محیط خرد صنعت گردشگری تندرستی»
زیرمقولهها

ماهیتصنعت
گردشگری
تندرستی 

مل ومات
کارآفرینی 

فرصتهای

کارآفرینانه 

ابعاد

نوظهوربودنصنعتتندرستیوخدماتآن
هدفگرفتنافرادسالم
فعالبودنصنعتتندرستیبا 

جاذبههایتندرستی
پتانسیلها /

ناشناختهوبکربودن
استانداردنبودنعمدةخدماتتندرستی
مبتنی-بر-محلبودنخدماتتندرستی
فرصتهایکارآفرینیدرگردشگریتندرستی

خاصبودن
بهفردبودن /
منحصر 

فرهنگهایمحلی

باآدابورسومو

مم وجبودنخدماتتندرستی
کسبوکارهایگردشگریتندرستیبرحفظوارتقایفرهنگمحلیوبومی 
تلکید 
کسبوکارهایتندرستیبهسطوحباالیمهارتی
بینیازی 

کپیبرداریمشاغلگردشگریتندرستی
قابلیتتکثیرو 
بهکارگیرینیرویکارمحلیبامهارتپایین
قابلیت 
وفورنیرویکارمتوسطدرمناطقروستاییوشهرهایکوچک 
فرصتهایکارآفرینیدرصنعتتندرستی

هوشیاریدربارة
آگاهیازمبانیومفاهیمگردشگریتندرستیوخدماتاینصنعتبرایکارآفرینی
تفریحیتلقینکردنخدماتگردشگریتندرستی
پتانسیلهایگردشگریتندرستی

جدیگرفتن

پتانسیلهایگردشگریتندرستی

دسترسیبهاطالعاتمحلیدرخصوص
تقویتمهارتهایمدیریتی

پرورشمتخصصانخبرةگردشگریتندرستیو
کسبوکارهایگردشگریتندرستی
شناختصحیح 
فرصتهاوتهدیدهایموجوددرحوزةتندرستی 

آگاهیدولتاز
اسپایآشپ ی(مراک طبخغذایسالم)
اسپایکشاورزیدرنواحیروستایی
ورزشهایماجراجویانه

اسپای
هتلاسپا
اقامتگاههایبومیتندرستیدرمناطقروستایی

اسپایتختوصبحانه
اقامتگاههایسبکزندگیدرمناطقروستایی

چشمههایآبگرمومعدنی

اسپای
اسپایورزش
اقامتگاههایمعنوی

اتاقکهاینمکدراینغارها
غارهاینمکو 
نقاهتگاههایروستایی

خلوتگاههاو

م ار پرورشمیوهوسب یهایارگانیک
بیمارستانهاومراک پ شکی

مراک سالمتجنب
بهرهگیریازاقلیممطبو مناطقجنگلی
تفرجگاههایتندرستیبا 

بهرهگیریازمناطقکوهستانی 
تفرجگاههایتندرستیزمستانیبا 
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زیرمقولهها

ابعاد

خدمات
قابلارا ه 


برنامههایمدیریتوزن

سمزدایی 
برنامههای 

سنتها 
بهرهگیریاز 
رژیمهایغذاییسالموارگانیکبا 

حمامهایسنتی
تطهیرواستحمامدر 
حمامشنوماسه
مربیگریزندگیومدیریتاسترس

شلوغیهایشهرنشینی

سبکزندگیسالمبهدورازدغدغهو
آدابورسوممحلیباخدماتتندرستی
سنتهاو 
تلفیق 
خدماتتناسباندام،ماساژوزیبایی 
تمرینهایذهنیبدنی 

فعالیتهایانگی شیو

محیطزیست 

فعالیتهایفضایبازوسازگاربا

طبمکملوجایگ ین 

 مقولة محیط کالن کسبوکار
برنامهری ی و توسعة کسبوکار در هر صنعتی ،بدون در اختیار داشتن اطالعات دقیق از محیط

پیرامون آن صنعت اعم از جریانات سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ـ اجتماعی ،فنّاورانه و قانونی میسر
موفقیتآمی بهاجرادرمیآیدکهباتوجهدقیقبهعوامل

بهصورت
نیست.وراهبردهایتوسعةزمانی 
محیطی تدوین و تبیین شده باشد .در این پژوهش محیط کالن کسبوکار ،نیروهای خارجی و
غیرقابل ک نترل محیطی هستند که تلثیرپذیری محدود اما تلثیرگذاری عمدهای بر توسعة
وکارهایگردشگریتندرستیدارندودرتعدیل،تغییر،تسهیلوتخفیفاینفرایندتوسعهای


کسب
نفوذ دارند .براساس یافتههای حاصل از مصاحبه های پژوهش ،عوامل مذکور به تفکیک در شش
حقوقیوزیستمحیطیکههمان

زیرمقولةسیاسی،اقتصادی،فرهنگی ـاجتماعی،فنّاورانه،قانونی ـ
ابعادمحیطکالنهستندجایگرفتهاند(جدول .)4


جدول  :3زیرمقولهها و ابعاد کلیدی مقوله «محیط کالن کسبوکار»
مقوله

ابعاد

زیرمقولهها

محیط کالن کسبوکار

سیاسی 

بینالمللی 
رویکردسیاسیمبتنیبرتعامل 
ثباتسیاسی 
امنیتداخلینسبتبهکشورهایمنطقه 

اقتصادی 

ارزشنرخجاری 
کسبوکار 
شکافهایمالیدرمراحلاولیة 

می انپرکردن
فرصتهایکسبوکار 

ایدههابه
مشوقهایمالیاتیوکمکه ینةتبدیل 

ازسویشتابدهندههابهکارآفرینان 

می انخدماتصندوقنوآوریوشکوفایی
مطلوبیتتسهیالتپولیوبانکیبرایکسبوکارهایحوزةگردشگریتندرستی 
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زیرمقولهها

ابعاد

فرهنگی-
اجتماعی 

سطحپذیرشفرهنگیجامعهدرخصوصگردشگریباعالیقخاص 
رغالتحصیالن دانشگاهی و نخبگان
می انپیشبردفرهنگکارآفرینی در میانفا 
کشور 
سطحفرهنگارتباطیصنعتگردشگریودانشگاه 
ذیربط و مراک کارآفرینی در
سازمانهای  

سطحفرهنگحمایتیدانشکدهها و 

کسبوکار 
فرصتهای 

جهتدادنبهایدههاوتبدیلشانبه

زشهایکارآفرینیوگردشگری 
می انکمیتوکیفیتآمو 

فنّاورانه 

اتفاقاتفضایکالنفنّاوری 
توسعهیافتگیفنّاوریاطالعاتوارتباط 

می ان
ظرفیت پاركهای علم و فنّاوری در شناسایی و پرورش ایدههای گردشگری
تندرستی 

قانونی-
حقوقی 

کسبوکار 
می انثباتقانون 
سیاستهایمالیاتی،گمرکیوصادراتی 

کسبوکار 
می انشفافیتفضای 
می ان عنایت مقامات به توسعة کارآفرینی و خدمات تندرستی در اسناد
فرادستی 
اشتغالزایم یتداربومی 

فعالیتهایکارآفرینو

می انحمایتدولتاز
کسبوکاربهخصوصدرصنایعصادراتی 
می انسهولتفرایند 
ذیربطبهمالکیتفکریایدههایکارآفرینیتندرستی 
دستگاههای 

می انتوجه
سرمایهگذاری بخش

نامههای مدون جهت تضمین 
وضعیت قوانین و آ ین 
خصوصی 
شغلهای
ایجاد و توسعة صندوقهای مختلف حمایت از کارآفرینی با تلکید بر  
نوپاوجدیدومشاغلنوآورانه 
سطححمایتقوانینازسرمایهگذاریخارجیوداخلی 


منابعوپتانسیلهایتندرستی

طیف
می ان غنای منابع طبیعی (بهرهمندی از گنبدها و غارهای نمک ،غنای
آبگرم و معدنی،وسعت مناطق کویر،
گلفشانها،می انپراکندگیچشمههای  

ماسهایوریگ ارها،وسعترویشگاههایمرتعی)
تپههای 
غنای 
زیستمحیطی 

می انتنو اقلیمی
می انفصلیبودنطبیعت
آبوهواییمقصد
سطحمطلوبیت 
می انتنو زیستیوگیاهی(ازمنظردارویی) 
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 مقولة آثار و تبعات (توسعة گردشگری تندرستی)
مدیریت صحیح روابط متقابل میان ابعاد و مراحل فرایند شناسایی و تجاریسازی فرصتهای
کارآفرینیگردشگریتندرستیبهتوسعةگردشگریتندرستیبهمن لةپیامداصلیاینفرایندمنجر

شودکهبهواسطةجذبگردشگرانتندرستیبهوقو میپیونددکهعمدتاًتحصیلکردهوپربازدهبا


می
ضریب تکاثری ف ایندهاند .مبتنی بر یافتههای حاصل از دیدگاههای کارشناسی متخصصان
اجتماعی،زیستمحیطیو

کنندهدراینپژوهش،آثارتوسعهایم بوردرسهمقولة فرهنگی ـ


شرکت
بهتفکیکمشخصشدهاند .

اقتصادیقابلدستهبندیبودندکهدرجدول5


جدول  :4زیرمقولهها و ابعاد کلیدی مقولة «آثار و تبعات»
مقوله

گردشگری تندرستی)

آثار و تبعات (توسعة

زیرمقولهها

ابعاد

فرهنگیـ
اجتماعی 

آدابورسوممحلی
سنتهاو 
احیای 
مراقبتهایپ شکی 

ترویجفرهنگپیشگیریازبیماریوکاهشه ینهة

زیستمحیطی 


اقتصادی 

داراییهاومنابعطبیعیمقصد 

حمایتاز
ترویجفرهنگحفاظتازمحیطزیست 

وکارهایسازگاربامحیطزیست 


پیشبردکسب
جذبگردشگرانیبابازدهباالوتلثیراتاقتصادیدوچندانبرمقصد 
بهبودرفاهوسطحکیفیتزندگیجامعةمحلی 


 مقولة موانع و مشکالت
پتانسیلهایتندرستیو همچنین جایگاه اینپدیده

باوجود برخورداریبرخی ازمقاصدگردشگریاز 
رادشوارمیسازد.درکشورما

ن دمقاماتمسئول،موانعومشکالتچندیرشدوشکوفاییاینصنعت
اهمّ این مشکالت که در این پژوهش در دو زیرمقولة ساختاری ـ اجرایی و شناختی جای گرفتهاند
فعالیتهای

پارچهنبودن 
یک 
عبارتاند از توسعة ناهماهنگ و نامتوازن اقسام صنعت ،پراکندگی و  
توسعهایوفقدان متولی ثابت (شالبافیان .)1394،درواقعاقسام و گونههای گردشگریتندرستیدر

کشوریککلواحددیدهنمیشوندواینپدیدهدرصنعتگردشگریسالمتتاکنونمتولیانگوناگویی

هایازدسترفتةبسیاریراشاهدبوده


وفرصت
کاری
ای،موازی 


داشتهوبههمینسببآشفتگیتوسعه
ذینفعانبهایفاینقشخود،
اجراییمیتوانبهنداشتنال امقانونی 

است.ازدیگرمشکالتساختاری ـ
انجمنهای گردشگری

روحیة ضعیف همکاری میان گردشگری پ شکی و گردشگری تندرستیونبود 
تندرستی محلی و ملیاشارهکرد.درخصوصاینمشکالتبایداذعانکردکهتوسعةپایدارگردشگری
نفعانبهایفاینقشخوددرنهادهایمختلفوهمچنینارتباطیکپارچه

سالمتمستل متعهدذی
میانگردشگریپ شکیوگردشگریتندرستیبهمن لةدوبخشمکملدرحوزةسالمتاستکهبه
گانپژوهش،متلسفانهدرکشورمانبهطورکلیبهبادغفلتسپردهشدهاستونبود

زعممصاحبهشوند


انجمنهایگردشگریتندرستیمحلیوملینی ضعفیادشدهراشدتمیبخشد.اما،پیشازتمامی
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تریبرسرراهتوسعةاینصنعتقرارداردوتازمانیکهبرطرفنشود،


مشکالتمذکور،موانعبنیادی
مشکالت ساختاری ـ اجرایی نمودی ندارند .درحقیقت ،گردشگری تندرستی گونهای از گردشگری با
عالیقخاصوبخشیکامالًجدیددرصنعتگردشگریایراناستکههنوزدرمیانفعاالناینصنعت
وپیروینکردناز تعاریف واضح و تناقض

جانیفتادهوهمینناآگاهی از ماهیت گردشگری تندرستی 
هاوپتانسیلهای تندرستیودرنتیجهعدمجدیتدرپیگیری


قابلیت
گونههایآنموجبناآشنایی با 

ایوحتیشکستاقداماتمتناقضباماهیتاینصنعتمیشود .


اقداماتتوسعه

جدول  :5زیرمقولهها و ابعاد کلیدی مقولة «موانع توسعة کسبوکارهای گردشگری تندرستی»
مقوله

ابعاد

زیرمقولهها

گردشگری تندرستی

موانع توسعة کسبوکارهای

شناختی 

ناآگاهیازماهیتگردشگریتندرستیواقسامآن 
گونههایگردشگریتندرستی 
عدمپیرویازتعاریفواضحونامتناقض 
پتانسیلهایصنعت 

ناآشناییبا

ساختاری-
اجرایی 

توسعةناهماهنگونامتوازناقسامصنعت 
هایتوسعهای 


نبودنفعالیت
پراکندگیویک 
پارچه

فقدانمتولیثابت 
ذینفعانبهایفاینقشخود 
عدمال امقانونی 
روحیةضعیفهمکاریمیانگردشگریپ شکیوگردشگریتندرستی 
نبودانجمنهایگردشگریتندرستیدرسطوحمحلیوملی 


نتیجهگیری
کارآفرینی موتورمحركتوسعةگردشگریاستودرحوزةگردشگریتندرستیاینامرکاهشآثار
منفی گردشگری انبوه بهخصوص از منظر اجتماعی ـ فرهنگی و زیستمحیطی را به دنبال دارد
(کنسبوك و جنینگ  .)2011 ،اگرچه گردشگری تندرستی حتی از منظر جهانی نی نوپاست ،از
پتانسیلهایسرش اریدرسرزمینایرانبرخورداراستوشناختماهیتآن،ضمنآگاهیازانوا 

خدمات و فعالیتهای ناشی از اقسام و گونههای گردشگری تندرستی ،فرصتهای کارآفرینی
گذارانوکارآفرینانداخلیوخارجیقرارمیدهد .


فردبسیاریراپیشرویسرمایه

منحصربه
درمیانمقصدهایسالمت منطقةآسیاوخاورمیانه،ایرانباطبیعتچهارفصلخودوبهرهمندی
ازسی دهاقلیمجهانی،درکنارغنایمنابعفرهنگیوطبیعی،ازگلفشانها،گنبدهاوغارهاینمک،
هایبکرودستنخوردهونواحیآرامکویریگرفتهتاطبگیاهی


گرمومعدنی،جنگ

هایآب

چشمه
سنتیبابهرهگ یریازموازیناسالمیبرایحفظوبهبودسالمتی،ازم ایایرقابتیغیرقابلتقلیدی

عنوانمقصدگردشگریتندرستیبهرهمنداست.درحوزةپ شکینی صالحیتایران


برایظهوربه
بهعنوان یک مقصد رقابتپذیر جهانی ثابت شده است و این دو بخش ،بهمثابة مکمل در کنار هم،

تروقدرتمندترصنعتگردشگریسالمتکشورراممکنمیسازند .


دسریع
پیشبر
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طورکهشرحدادهشد،بهرهگیریازپتانسیلهایسرشارکشور،درجهتتوسعة


حال،همان
با  
این
کردنمراحلیاستکهدرقالبمقولهایتحتعنوان

کسبوکارهایگردشگریتندرستی،مستل مطی

ریسازی»دربطنمدلنهاییپژوهشجایگرفتهاست.اگرچهمقولةم بور
«فرایندشناساییوتجا 
هادربرمیگیرد،بنابردانشومطالعاتوتجارب


هایحاصلازمصاحبه

ابعادزیادیرامبتنیبریافته
پژوهشگران در این پژوهش ،غربال این ابعاد درنهایت مدلی را ارا ه نمود که مراحل چهارگانة آن
بهوضوحارا هشدهاست.درپیرویازدومرحلة
املسهراهبردکلیمیشودکهدرشکل 2

هرکدامش
آخر ،توجه به این نکته ضروری است که مهمترین پیشنیاز برای تجاریسازی پایدار خدمات
نکردنآن است؛امریکهدر


گرفتناینخدماتوتفریحیتلقی

گردشگریتندرستیدرکشورجدی
حوزههای یادشده ،بهخصوص در رابطه با جنگلها ،چشمههای آبگرم و معدنی ،نواحی بیابانی و

اندرکارانوفعاالنگردشگریبهطورکلیمغفولماندهو


غارهاینمکموجوددرکشور،ازنگاهدست
گیریازاینپتانسیلهایسرشاردرجهت


کهبهره
ناپذیریرادرپیخواهدداشت.حال 
آن


عواقبجبران
توسعة گردشگری تندرستی ،به واسطة تطبیق تبعات صنعت گردشگری تندرستی با موازین
زیستمحیطی،درکاهشتلثیراتمنفیمذکوربسیارمؤثرخواهدبود .



شناخت بازار

شناخت
پتانسیلها

دانشافزایی

تجاریسازی

.1شناساییترجیحاتبازارگردشگرانتندرستی
.2شناسایینیازهاوخواستههایتندرستیبازاربالفعلگردشگران
تندرستی
.3شناساییگرایشهایجهانیتندرستیدرجهتبومیسازی
.1مکانیابیمناطقدارایظرفیتبالقوهگردشگریتندرستی
.2شناساییومعرفیابتکاراتمحلیدرراستایتوسعهکارآفرینیروستایی
.3شناساییوسرشماریداراییهاوخدماتتندرستیبرخاستهازفرهنگمحلیبرای
تبدیلبهمحصول
.1شناختماهیتگردشگریتندرستیومؤلفههایآن
.2آگاهسازیوآموزشمردممحلیدرخصوصپتانسیلهاوکسبوکارهایتندرستی
.3آموزشمردممحلیدرخصوصنو برخوردباگردشگرانتندرستیوپذیرشآنها

.1تولیدبالینیایدههایگردشگریتندرستیبهمنظورسنجشاستقبالبازار
.2انبوهسازیایدههایگردشگریتندرستیوقابلعرضهنمودنآنهادرصورتاستقبالبازار
.3مم وجکردنخدماتگردشگریپ شکیباخدماتتندرستیخصوصاًبرایدوراننقاهت
بیماران

شکل  :2فرایند شناسایی و تجاریسازی فرصتهای کارآفرینی گردشگری تندرستی بهعنوان هستة مرکزی مدل
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طورکهاشارهشد،اگرچهاینپژوهشبهویژهدرسطحملیکامالًاکتشافیاست،امابهمنظور


همان
شفافسازی سهم آن در دانشاف ایی نتایج پژوهش (در قالب مقولهها و عناصر مدل پژوهشی) با

هایپژوهشهایپیشیندرجدول7مقایسهشدهاست .


یافته

جدول  .7مقایسة یافتههای پژوهش با مطالعات پیشین
مقولههای مدل
پژوهش

یافتههای مطالعات پیشین

کسبوکارهایگردشـگریتندرسـتیاز
دراینپژوهشبهبررسیهمهجانبةمراحلتوسعة 
شناختماهیت،مبانیومؤلفههایاینصنعتگرفتهتامرحلةنهایییعنـیتجـاریسـازی
مقولة فرایند محصوالتوخدماتگردشگریتندرستیپرداختهشدهاست.درحالیکهدرپـژوهشهـای
پیشیناینمراحلتنهابهصورتراهکارهاوپیشنهادهایپراکنـدهوبعضـاًراهبـردیمـورد
شناسایی و
تجاریسازی
).بااینحـال،

طرحوبحثقرارگرفتهاست(مهدوینیا1396،؛محمدزادهوهمکاران1393،

(مقولة اصلی)  تنهاگلشیریوهمکاران()1393اینالگـویتوسـعهرادرقالـبچهـارمرحلـةاکتشـاف،
اندکهالبتهضعفآنهادرمحـدودکردنگردشـگری


تثبیتبررسیکرده
درگیری،توسعهو
هایآبگرمومعدنیاست .

سالمتبهبعددرمانیآنوتمرک صرفبرچشمه

محیط خرد
صنعت
گردشگری
تندرستی

محیط کالن
کسبوکار

ازمنظراینمقولهنی حقیقتیادشدهتاحدودیقابلادعـااسـتکـهپـژوهشهـایداخلـی
عمــدتاًپتانســیلهــاوخــدماتگردشــگریتندرســتیراتحــتعنــوانگردشــگریســالمت
بهطورکلیویاگردشگریطبیعتدرمانیبررسیکردهاندوبـرجنبـةمنفـیطیـفسـالمت،
هایآبگرمومعدنیتمرکـ 


هایطبیعیازجملهچشمه

واسطةپتاسیل
یعنیدرمانبیماریبه
بیشتریداشتهاند(عربشاهیوهمکـاران.)1393،دربعـدبـینالمللـی،درعمـدهمـدلهـای
ارا هشدهدرحوزةتندرستی،نقشطبیعتوتلفیقداراییهایطبیعیباخدماتتندرستیتـا
حدودیکمرنـگاسـت(Muller and Kaufman, 2001؛هژالجـروفالجسـتد)2012،؛ایـن

درحالیاستکهدراینپژوهشطبیعتمناطقمختلفکشورهسـتةمرکـ یمحصـوالتو
خدماتتندرستیدانستهشدهوبرتلفیقمنابعطبیعیباداراییهـایفرهنگـیمقصـدبـرای
توسعةمحصوالتگردشگریتندرستیتلکیدقابلتوجهیشدهاست .

همان طورکهلیینگوویلر(1)2008برغنایطبیعیکشـورهایآسـیاییبـرایتوسـعة
گردشگریتندرستیتلکیدکردهاند،دراینپژوهشنی ،باتوجهبهیافتههـایحاصـلاز
مصاحبههایانجامشده،فراهمبودنشرایطزیستمحیطیکشوربرایتوسعةگردشـگری
تندرستیپیشرانترینمحركبرایتوسعةگردشگریتندرستیدانسته شدهوپـساز
آنغنایفرهنگیمؤثرترینمحركدراینراسـتادانسـته ودرمقابـلشـرایطقـانونی-
بازدارندههایکلیدیتوسعةاینصنعتشناختهشدهاست .

حقوقی
حالآنکهدرپژوهشتیموری(،)1395عواملاقتصـادیپیشـرانتـرینوعوامـلقـانونی
آنچنــانکــه
مهــمتــرینبازدارنــدهدرتوســعةگردشــگریتندرســتیایــرانهســتند .
مصاحبهشوندههااذعانداشتهاندتازمانیکهمؤلفههایقانونی-حقـوقی،سـرمایهگـذاری
1. Laing& Weiler
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مقولههای مدل
پژوهش

یافتههای مطالعات پیشین

ملیوبینالمللیوجذبکارآفریناناقتصادیبـهایـنحـوزهراتضـمیننکنـد،توسـعة
کسبوکارهایگردشگریتندرستیتوسطبخشخصوصیغیرممکنمـینمایـد.شـایان
ذکراستکهشرایطسیاسیواقتصادیکشوردرزمانانجاممصاحبه هانسبتبهزمـان
جمعبندیوتدوینقسمتحاضر،شرایطمطلوبوپیشرانیبرایتوسعةکسبوکارهای
گردشگریتندرستیمحسوبمیشدند،امادرشرایطفعلیباوجودتشدیدتحـریمهـای
اقتصادی-سیاسیواف ایششدیدنرختورمورودبهاینحوزهازسـویسـرمایهگـذاران
مینماید .
بینالمللیبسیاردشوار 
سرمایهگذارانوکارآفرینان 

داخلیوباالخصازسوی

موانع و
چالشهای
توسعه

توسعة
گردشگری
تندرستی (آثار
و تبعات)

چالشهایتوسعةصنعتگردشگریتندرسـتیدر

کمترپژوهشگریبهطورمج ابرموانعو
کشورتمرک کردهاستوفقطبهبرخـیازموانـعدربطـنمطالعاتشـاناشـارهنمـودهانـد
(نعمتی1388،؛شالبافیان.)1394،بااینحال،چالشمشـتركایـنپـژوهشبـامطالعـات
پیشیندرخصوصفقدانیکمتـولیواحـدبـرایپیشـبرداقـداماتتوسـعهایونظـارتی
گردشگریتندرستیاستکهبیعنـایتیبـهایـنصـنعتواجحـافدرپیگیـریاقـدامات
میگیرد .
نقطهضعفم بورنشئت 
مشیهایاتخاذآنتاحدنسبتاًزیادیاز 
خط 
توسعهایو 

درجســتوجــویپیامــدهایتوســعةگردشــگریتندرســتیدرمیــانمطالعــاتملــیو
بینالمللی،پژوهشخاصیبهزبانفارسـیوانگلیسـییافـتنشـدوفقـطدربرخـیاز
پژوهشهایاینحوزهپیامدهایم بوربهصورتموردیوپراکندهعنوانشدهانـد .بـرای
مثال،شالبافیان()1394فقطپیامدهایمثبتتوسعةاینبخشرامدنظرقراردادهولـو
وهمکاران()2018اینپیامدهارافقطبـرگردشـگرتندرسـتیبررسـیکـردهانـد.ایـن
درحالیاستکهتقریباًمیتوانادعاکردکهدراینپژوهشهردوتبعاتمثبتومنفـی
توسعةکسبوکارهایگردشگریتندرستی،درسهبعدفرهنگی-اجتمـاعی،اقتصـادیو
بهطورمج اآشکارشدهاست .
زیستمحیطی ،



باتوجهبهیافتههایمندرجدرجدول،7بایداذعانکردکهازمنظرهرپنجمقولةپوششدادهشده

درمدلاستخراجی،یافتههایاینپژوهشجامعیتنسبتاًبیشتریازپژوهشهایپیشیندارد .

اندازیکسبوکارهایگردشگری


کردنبسترمقدماتیشناساییوراه

هایاینپژوهشبافراهم

یافته
تندرستی ،کاربردهای مهم بسیاری درجهت توسعة صنعت گردشگری تندرستی در کشور دارد .در
شوندگانازمیانکارشناسانوخبرگاناینصنعتبهطور هدفمندانتخاب


کهمصاحبه

حقیقت،ازآنجا
اند،یافتههایپژوهشنی بینشودانشعمیقیرادرخصوصپتانسیلهایگردشگریتندرستیو


شده
هایکسبوکاراینصنعتدر


سازیفرصت
ابعادومؤلفههایکلیدیمؤثردرفرایندشناساییوتجاری

ربطقرارمیدهد.

مشیگذارانبخشخصوصیودولتیذی
اختیارمسئوالنوبرنامهری انوحتیخط 
ازآنجاکه درپژوهشپیشرو،بهسبب ضعفادبیات داخلی گردشگری درحوزةگردشگریتندرستی
باربهکلیاتکسبوکارهایصنعت

(خصوصاًمبتنیبرمبانیوتعاریفصحیحاینپدیده)،براینخستین
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گرشگری تندرستی پرداخته است ،پیشنهاد میشود در مطالعات آتی بر بخشهای گوناگون خوشة
تندرستیبهطورجداگانهتمرک شودوبررسیظرفیتهایکشورمطابقباهربخشاینخوشهبررسی

طورخاصبهموانعومشکالتوفرصتهایپیشرویآنپرداختهشود.باتوجهبهنقش


شودوبه
حیاتیمشارکتدولتوسرمایهگذاریخصوصیدرتوسعةگردشگریتندرستی،دخالتومشارکتاین
دوبخشنی بایدمدنظرپژوهشگرانقرارگیرد .
بنیادبامحدودیتهایینی مواجهبوده

شایانذکراستکهانجاماینپژوهشبارویکردتئوریداهد
توانبهکمبودادبیاتمرتبطوتخصصیدرحوزةگردشگریتندرستی(بهخصوص


کهازآنجملهمی
زبانفارسی)،محدودبودنتعدادمطالعاتصورتگرفتهبرمبنایمفهومومبانیصحیح

فقدانآندر
گردشگریتندرستیو،مهم ترازهمه،تعدادمحدودمتخصصانوکارشناسانگردشگریتندرستیو

تمرک اکثرخبرگانامربرخدماتگردشگریپ شکیودرنتیجهمحدودشدنتعدادنمونههایآماری
پژوهشاشارهکرد .
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