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 چکیده

ری انگردشگریدرجهتهایکارآفرینانةبکریرابرایبرنامهفرصتتوسعةجهانیگردشگریتندرستی

دراینتوسعةبازارمقصدومتنو  پتانسیلسازیآنبهارمغانآوردهاست. هایمیان،سرزمینایراناز

برنامه و مدیریت با که است برخوردار سرشاری فرهنگی و بهطبیعی تبدیل قابلیت صحیح ری ی

ازاینهایصنعتتندجاذبه دارند. روهدفازاینپژوهشکیفیارا ةچارچوبیبرایشناساییرستیرا

هایکارآفرینیگردشگریتندرستیاست.اینپژوهشبااتخاذروشاستقراییوتفسیریتئوریفرصت

نوخاستهداده )رویکرد  ـ بنیاد محیطی قلمرو دو و شده انجام متونیبررسیبرایاکتابخانهگلی ری(

طورگردشگریبهصنعتوفعاالنمتخصصانومصاحبهباخبرگانیبرایسازماندانشگاهیوو،نیشیپ

برفیگیریهدفمندوگلولهطورخاصرادربرداردکهبهروشترکیبینمونهسالمتبهیگردشگرعامو

هایابعادومؤلفهآمدهبهروشکدگذاریدستی،دستهایبهوتحلیلدادهاند.براساستج یهانتخابشده

کسب توسعة در اثرگذار مقولة چهار در تندرستی کسب»وکارهای «وکارمحیطکالن محیطخرد»،

تندرستی گردشگری «صنعت چالش»، و توسعهموانع های » گردشگری»و توسعة تبعات و آثار

تندرستی می« جای مقولة قالب در صنعت، این توسعة راهبردهای شناسای»گیرند. وفرایند ی

پتانسیل)به«سازیتجاری و مرحلةشناختبازار از تاعنوانهستةمرک یمدلخروجیپژوهش(، ها

دربرمیاف اییوتجاریدانش گیردکههرکدامشاملچندینسازیمحصوالتوخدماتتندرستیرا

تندرستیاست.ویژهکارآفرینیگردشگریوکاروبههایکسبگیریپایدارازفرصتاقدامدرجهتبهره



بنیاد)نظریةدادهتئوریکارآفرینی،تندرستی،گردشگریتندرستی،گردشگری،:کلیدی های واژه

ها(دادهازبرخاسته
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 مقدمه

برایکسانیاستکهدرصددپیشگیریازگردشگریتندرستییکیازبخش بازار هایدرحالظهور

آساییهستند؛هایفرهنگیتنشرکتدربرنامهبیماری،تجدیدقوایجسمیوتعادلروحییاحتی

ایازهازیرساختوامکاناتوتجهی اتیباکیفیتبسیارخوب،طیفگستردهگردشگرانیکهجذبآن

هایتفریحیمکملدرهایموجوددراسپاوهمچنینفعالیتمحصوالتوخدماتمرتبطباانوا درمان

 (.Costa et al., 2015طلبد)ایرامییودیگرمنابعمنطقهبطنطبیعتودررابطهبامیراثفرهنگ

بخشدرحال گردشگریتندرستییکیاز محصوالتحاضر خدماتو بازار در رشد هایدرحال

هایبینیکهبراساسپیش(تاجاییPilzer, 2007; Voigt and Pforr, 2014رود)شمارمیتندرستیبه

 سال تا بهداشت، جهانی ب رگ2022سازمان به سالمتی می، تبدیل جهان صنعت وترین شود

سالمتب رگ و بخشگردشگری )ترین داد خواهند تشکیل جهانی منظر از را  ;Lister, 1999ها

Yeoman, 2008; Voigt and Pforr, 2014 میلیارد2/563(.ارزشگردشگریتندرستیدرجهاناز

رسیدهاست.درحقیقت،اینبخشدرطی2017سالمیلیارددالردر4/639به2015دالردرسال

سال ساالنة رشد مذکور صنعت5/6های ساالنة رشد نرخ برابر دو از بیش که داشته درصدی

،2017کردهوپربازدهیاستکهدرسالگردشگریاست.اینرشدمدیونگردشگرانمرفهوتحصیل

المللیدرصدبیشازیکگردشگربین53ر)دال1.528طورمتوسطالمللیخود،بهدرسفرهایبین

داخلی سفر هر در و متوسطبهمعمولی( )609طور داخلی178دالر یکگردشگر درصدبیشاز

(.Global Wellness Institute, 2018اند)معمولی(ه ینهکرده

نگرش تغییر سفر، و تندرستی تلفیق به گردشگران تمایل گردشگری، صنعت جهانی توسعة

تررشدف ایندةطبقةمتوسطجوامعازکنندگاندربارةسالمتورفاهشخصیوازهمهمهممصرف

می تندرستی صنعتگردشگری سبباف ایشتقاضای استکه )عواملی  Global Wellnessشود

Institute, 2014ازهمینرویاستکهمقصدهایجهانیگردشگریمستمراًدرصددایجادوتوسعه.)

با بخشو جذب برای معتبر و خاص تجارب سالمتزاریابی گردشگری بازار از جدیدی اندهای

(Sotiriadis et al., 2016طیفگسترده از برخورداری با نی ، ایران پتانسیل(. از تندرستیای های

بخشبیابانی،غارهاگرمومعدنی،مناطقخلوتوآرامشهایآبازجملهتنو وتوزیعگستردةچشمه

ها،نواحیبکرجنگلیوکوهستانیوطیفوسیعگیاهانهاودریاچهوگنبدهاینمکی،انوا گلفشان

راحتیظرفیتجذبگردشگرانتندرستیراری یومدیریتصحیح،بهدارویی)طبسنتی(،بابرنامه

عالوه و جهان در تندرستی گردشگری اقتصادی اهمیت به توجه با بهرهدارد. ایبر ازمندی ران

اجتماعیپتانسیل عواملاقتصادیو زیست ـ هایگردشگریتندرستی، محیطیحاکیازفرهنگیو

بهرهضرورتاولویت اینصنعتو به سریعدهی فرصتگیریهرچه از گردشگریتر استکه هایی

می قرار کشور توسعة فراروی میتندرستی جمله آن از تقاضایدهد. تضمینی اف ایش به توان

واسطةرشدپیریجمعیت،اف ایشامیدبهزندگیکهبیشترینرشدآنمربوطدشگریسالمتبهگر

طوالنیواسطةبهکشورهایآسیاییبازارگردشگریایراناست،پربازدهبودنگردشگرانتندرستیبه
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داراییآنان،سفرمدتبودن و فرهنگسنتی از هایطبیعیمقصد،حمایتگردشگریتندرستی

زیست موزاین با صنعت این آثار تطبیق درنهایت و محلی کارآفرینی کردترغیب اشاره محیطی

گیریازمنابعتندرستیبرایجذبگردشگرانتندرستیپیشبااینتفاسیر،بهره(.1394)شالبافیان،

شناس مستل م چی  هر پتانسیلاز و برنامهاییمنابع آن، پساز مدیریتهایاینصنعتو ری یو

تبدیلآناثربخشپتانسیل در بهکسبها بهفراموشیها حقیقتیکهتقریباً وکارهاینوآورانهاست؛

رودرازایناند.پارچهومؤثرکمتریرادراینحوزهداشتهسپردهشدهوصنعتودانشگاهاقدامیک

بهپژوهش سعیحاضر، گردشگریتندرستی، صنعتبکر عنواننخستینگامدرجهتتوسعةپایدار

چارچوبی تجاریشناساییبرایشده کشوردرتندرستیگردشگریکارآفرینیهایسازیفرصتو

ابعادومؤلفه بنابراینابتدا هایمؤثردراینحوزهبررسیشدهوعواملحیاتیکهبایدازارا هشود.

ذیسوی صنعتگردشگریتندرستیدرنظرمقاماتمسئولو پایدار توسعة نفعانبرایموفقیتو

گرفتهشوددرطییکالگویفرایندیتحلیلوارزیابیشدهاست.



 مبانی و چارچوب نظری

کند(تندرستیراآسودگیکاملجسمی،روانیواجتماعیتعریفمی2013مؤسسةجهانیتندرستی)

اییصِرفازبیماریوناتوانیاستوبرحفظوبهبودفعاالنةسالمتیوتندرستیتلکیدکهفراترازره

 پیعواملدارد. ناسالم،یزندگهایسبک،م منیهایماریبةکنندنگراناف ایشیت،جمعیریمانند

استرسخدماتپ شکیاف ایشدرحالیهاینهه ی،پ شکهاینظامضعف و مدرنیزندگناشیاز

فعاالنهدرپیکنندگانازمصرفیاریبسرواین.ازنداسالمتجهانیبحرانیجادایبراهاییمحركیهمگ

یبرایشتربپذیرییتومسئولیزندگیوةدرشییراتتغ،ایجادمراقبتازخودیبهتربرایهاهرایافتن

هستند.یحفظسالمت محركینرونداخود صنعتموتور گستردهبهتندرستیاستکهظهور طور

یهایت،فعالاسپا1،وزنرژیمغذاییسالموکاهشویهتغذیگ ین،جامکملوهاییازقبیلطببخش

یوگردشگر3فردیوگیرانهیشپسالمتیباییوضدپیری،ز2بدنی، ـ یذهنهایتمرینواندامتناسب

(.Global Wellness Institute, 2013)گیردتندرستیرادربرمی

 بگیریم، درنظر طیف را تندرستی خوشة اگر چپ سمت طیفدر منفعلاین رویکردهای

یارفعدرمانیبرایوتندرستیقراردارد.رویکردهاییکهدربردارندةسازوکارهاییسالمت4)واکنشی(

عارضههایماریب رسیدگییا و است فرد در موجود مشکالتهای سالمتیبه به درمانمربوط و

هایماریب فرد صرفاً طیفسمتبهرا )نقطةخنثی( سمتراستهدایتمیمرک  در متقابالً، کند.

موجبهاییهستندکهوتندرستیقرارداردکهدربرگیرندةفعالیتسالمت5طیف،رویکردهایفعال

سطوحرابهسمتفردایصورتف ایندهشوندوبهیمیسالمتوضعیتبهبودیوزندگیفیتکیشاف ا

                                                           
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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گردشگریتندرستی،(.Global Spa Summit, 2011دهند)مطلوبتندرستیورفاهشخصیسوقمی

کنندوآنچههایخوشةتندرستی،بهچی یفراترازمکانیکهافرادبازدیدمیمن لةیکیازبخشبه

گیردرادربرمیهایزندگیمسافرانهاوسبکشودوطیفیازارزشدهنداطالقمیدرآنجاانجاممی

(Global Wellness Institute, 2013تاکنونچندینگونه.)ازگردشگریتندرستیارا هشدهشناسی

ازاین وویتوهمکاران)است. یکیاز1(2010میان، انجامدادند، پیمایشیکهدرکشوراسترالیا در ،

درستیبهسهدستةاسپاهایزیبایی،هاراارا هنمودندکهدرآنگردشگریتنشناسیترینگونهجامع

گردشگریمعنوی2هایسبکزندگیاقامتگاه گونهکسببندیمیتقسیم3و اینسه وکارهایشود.

هایمحور،انوا ماساژ،درمانهایآبهایزیباییبدنوصورت،درماندهندةخدماتیچوندرمانارا ه

تحرك انرژیاصالحیو مدیتیشنمحور، درماندرمانی، دربرهایتغذیه، یادگیریرا و مطالعه محور،

وکارهایفعالدرسهگونةمذکوربعضاًستکهارا ةاینخدماتدرکسبگیرند.البتهشایانذکرامی

بین مطالعاتملیو شناساییفرصتهمپوشانیدارند. کارآفرینیدرهایکسبالمللیدربارة و وکار

هایموجوددراینبرآن،عمدهپژوهشصنعتگردشگریتندرستیبسیاراندكومحدوداست.عالوه

درتندرستیگردشگریطبیعیهایپتانسیلینموضوعاتیاستواراست:بررسیحوزهبرمحوریتچن

رویهایپیش(،فرصتBeigi and Zangiabadi, 2010; Yazdi, 2013ژ وتویسم)واکوتوریسمقالب

 ,Lee and King, 2009; Heung and Kucukustaوعواملمؤثربرتوسعةآن)سالمتگردشگری

2013; Armaitiene et al., 2014،گردشگریتوسعة(،الگوی1395؛تیموری،1392؛سلیمیهی چی

گردشگریهای(،قابلیت1393معدنی)گلشیریوهمکاران،وگرمآبهایچشمهبرتلکیدباسالمت

بستاموهمکاران،1393ایران)ای دیوهمکاران،دردرمانیوپ شکی ؛عربشاهیکری یو1395؛

برداریارتقاوبهرههایروشوسالمتگردشگریتوسعةدرگرمآبهایچشمهنقش(،1393آریانفر،

)آناز Lee and King, 2008ها Erfurt-Cooper, 2010؛ نعمتی، 1388؛ ابراهیمی، در1389؛ و )

سالمتهایدهکدهتوسعةونهایتطراحی مبحث1395؛جعفرنژاد،1382وتندرستی)جابریان، .)

همه فرصتجانبتوسعة پتانسیلة و تندرستی گردشگری کارآفرینی عالوههای صنعت این برهای

هایآبگرمومعدنیتاحدودیازنظرپژوهشگراندانشگاهیمغفولماندهاست؛موضوعیکهچشمه

کردنمرجععملیاتیتوسعةگردشگریتندرستیدرکشورحا  اهمیتاست،بلکهتنهابرایفراهمنه

ایپراکندهودرحقیقتتوسعةپایداراینصنعتاست.دهیاقداماتتوسعهیساماننیازیبراپیش

پژوهش عمدة پژوهشضعفدیگر ایناستکه مبنایتعاریفهایم بور بر هایداخلیعمدتاً

تندرستیانجامشده ماهیتگردشگریسالمتو متناقضاز بعضاً ازآنجاکهمؤلفهمبهمو واندو ها

هایهاوظرفیتاند،درمعرفیپتانسیلصنعترابرمبنایاینتعاریفشناسایینمودههایاینگونه

نکرده عمل موفق چندان معادلکشور را تندرستی گردشگری عمدتاً پژوهشگران حقیقت، در اند.

اندهایسالمتموجوددرکشورراازجنبةدرمانیبررسیکردهدرمانیدرنظرگرفتهوپتانسیلطبیعت

                                                           
1. Voigt 

2. Lifestyle retreats 
3. Spiritual Tourism 
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بهبودو برایحفظو سالم یعنیدریافتخدماتتوسطافراد گردشگرانتندرستی، محوریتسفر

پژوهش اغلبدر سالمت، اهمیتسطح بنابر روی، همین از است. شده گرفته نادیده داخلی های

سازیدهیبهاینصنعتدرمتنو معنایصحیحآنوضرورتاولویتصنعتگردشگریتندرستیبه

هایاثرگذاربرتوسعةدشگریکشور،دراینپژوهشتالششدهتاباواکاویمبانیومؤلفهاقتصادگر

وکارهایگردشگریتندرستیمبتنیبرمبانیومفاهیموتعریفصحیحگردشگریتندرستیوکسب

هایهایآننخستینگامعلمیدراینزمینهبرداشتهشودونقطةعطفیبرایپژوهشابعادوگونه

تردرقالبمطالعاتموردیدرحوزةگردشگریتندرستیباشد.تروتخصصییلیتفص



 ها شناسی پژوهش و یافته روش

درصددارا ةالگو/چارچوبیبرایشناساییپژوهشپیشرونوعیپژوهشبنیادینتلقیمی شود،زیرا

بهفرصت تندرستی گردشگری در کارآفرینی پدیدههای است)من لة اجتماعی (.Newman, 1995ای

هایغیرآزمایشیهمچنین،ازآنجاکهدرمحیطیطبیعیوبدوندستکاریانجامشده،درزمرةپژوهش

هایکارآفرینیصنعتدرحوزةفرصتحدودبودنمطالعاتموجودگیرد.باتوجهبهم)توصیفی(جایمی

.تفسیرگرایانهاستیگویمستل مپیرویازالموضو ةجانبشناختوبررسیهمهگردشگریتندرستی،

با(Strauss and Corbin, 1990«)بنیاددادهنظریة»تفسیری ـ روشاستقراییپژوهشاینرودرازاین

تجاربگیریبهره دیدگاهاز کارشناسانها، عقاید و سالمتوخبرگانو فعاالنصنعتگردشگریو

پژوهش( آماری )جامعة اتخاذ رویکردهای میان از است. بهشده دادهمختلف نظریة بنیادکارگیری

)دانایی 1392فرد، Strauss and Corbin, 1990؛ رویکردGlaser, 1992؛ مبنای بر پژوهش این ،)

واسطةدركاهمیتظهورعبارتیرویکردگلی ری(انجامشدهاست؛چراکهپژوهشگران،بهنوخاسته)به

شدةتعیینهایازپیشاندکهفارغازچارچوبداشته(،سعیبرآنGlaser, 1992ها)نظریهازدلداده

درموجودهاینگرشوعقایدتجارب،ها،دادهبطنمند،از(دررویکردنظام1990اشترواسوکوربین)

شناساییاسالمیجمهوریسالمتوگردشگریصنعت برای چارچوبی تدوین و طراحی به ایران،

فرصت گردشگریتندرستیدستیابند. کارآفرینیدر جمعهای آوریاطالعاتمنابع نظریة، مطابق

منابعاولیهکهشاملمصاحبهداده شده(،مشاهدةها)اغلبضبطبنیاد،بهدوشیوهصورتگرفتهاست:

ثانویهااززمینةموردمطالعهودفترچةخاطراتاستومنابعهمشارکتیوغیرمشارکتی،ثبتمصاحبه

ادبیاتموجودومقایسـک دربرهـاآنةهتجاربشخصی، (.Strauss and Corbin, 1990گیرد)یمرا

واسطةترکیبیهابهدشواربودهاست،دادهکهجامعةآماریبالقوةپژوهشمحدودودسترسیبهآنازآنجا

روشنمونه همچنینگیریگلولهاز موضو و مرتبطبا خبرة افراد هدفمندبرایدسترسیبه برفیو

نمونه نظریرویکرد یادداشت و1گیری و عمیق مصاحبة اب ار دو از استفاده مورداستفادهبا فنی های

بههایحاصلازمصاحمنظوراعتبارسنجیداده(.البته،بهVervaeke et al., 2007است)آوریشدهجمع

درتدویننهاییمدل،هاومقولههامؤلفهتباطمیانساختاریافته(وبررسیارهایعمیقنیمه)مصاحبه

                                                           
1. Theoretical sampling 
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طورمیانگیندرحدودیک.هرمصاحبهبه(1390همکاران،ویادگار)گرفتهشدهاستکاربهشیوةدوم

نُ از بعد اگرچه است. انجامیده طول به دقیقه پان ده و ساعت یک تا دادهساعت مصاحبه هایه

هابودندادهپارچگیوکاملشدهتاحدودیتکراریشد،اماپژوهشگرانبرایاطمینانازیکآوریجمع

 ;O’Reilly and Parker, 2012هاادامهدادند)تامصاحبةسی دهموحصولاشبا نظریوتکمیلمقوله

Sousa and Headriks, 2006مصاحبه درحقیقت، د(. فرایندشوندگان طی در و زمان طول ر

شدند؛بدینصورتکه،باتشخیصمفاهیممبهمونقاطضعفمدلوهاانتخابمیوتجلیلدادهتج یه

برایمقوله موردنیاز تخصص و فنی دانش مطابق بعدی شوندگان مصاحبه مصاحبه، هر در ها

تقویتمدلانتخابمیبرطرف مطابقکردنابهاماتو فرایندپژوهش،ایندربنیادهدادتئوریشدند.

استشدهانجامزمانهمواستزنجیروارووابستههمبههادادهوتحلیـلتج یـهوبررسیآوریوجمـع

(Strauss and Corbin, 1990 برایآوریکاملدادها،تج یهوتحلیلدادهبنابراینپیشازجمع(. ها

(.ابتدادرکدگذاریMatteucci and Gnoth, 2017آغازشد)واسطةفرایندیچرخشینی کدگذاریبه

هایمشابهمشخصاندتاپدیدهبندی(شدهبندی)مقولهوسپسمفاهیمطبقهگذاریشدههانامبازپدیده

برایارتباط سپسپژوهشگران شوند. به مفاهیم کدگذاریمحوریشدهدادن مرحلة وارد اندیکدیگر

(Strauss and Corbin, 1990؛Glaser and Strauss, 1967 ؛Strauss and Corbin, 2008درواقع،پس.)

آن مقولهاز قالب در مفاهیم باز، کدگذاری در محوری،که کدگذاری در گرفتند، مختلفجای های

تریازپدیدهتروکاملهامشخصوتبییندقیقهابهسمتهمکشیدهشدندتاروابطمیانآنمقوله

است؛صورتدستیانجامشده(.اینمراحلدرپژوهشحاضربهStrauss and Corbin, 1990)ظاهرشد

شدهوبربدینصورتکههرسهمرحلةکدگذاریبازومحوریوانتخابیازطریقسازوکارهایتعریف

 مبنایدانشپژوهشگرانصورتگرفتهاست.


 شوندگان شناختی مصاحبه های جمعیت . ویژگی1جدول 

نفر3نفر؛کارشناسی:4ارشد:نفر؛کارشناسی6دکتری: مدرک تحصیلی

 حرفه

نفر8کارهایگردشگریسالمت:فعالدرحوزةکسب

نفر4کارشناس/متخصصدانشگاهیدرحوزةگردشگریسالمت:

نفر1فعالومتخصصدانشگاهیدرحوزةگردشگریسالمت:

سال8طورمتوسطبه تجربة کاری
 

پژوهشاعتبارسنجیبرایگوناگونیهایروش کیفی داهای تئوریردوجود رویکرد ازجمله ،

های.نمونه(1393بیرکسوهمکاران،؛1390همکاران،و؛مهرابیMays and Pope, 2002)بنیادداده

کارشناسی موضو )آماریپژوهشبراساسدانشتخصصیو انتخابCreswell, 2005مرتبطبا )

 است. پژوهشینیبازبشده توسطمشارکتنتایج و یافتهکنندگان و فرایند هایپژوهشنظارتبر

شرکتتوسط غیر روشکنندهخبرگان بهازجمله پایاییهای و برایسنجشروایی شده کارگرفته

( است خروجی Creswell, 2005چارچوب همکاران، و بیرکس که1393؛ است ذکر شایان .)
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عالوهشرکت پژوهش، درکنندگان مشارکت از که بودند باور این بر غالباً پژوهش، مدل تلیید بر

هایمختلفخوشةتندرستیاندوبهدانششاندرخصوصجنبهگرفتهگیریمدلخروجیبهرهشکل

کنندگانکهدرحوزةگردشگریپ شکینی فعالبودند،نی اف ودهشدهاست.آندستهازمشارکت

بهاذع که شیوهانداشتند اینپژوهشبه هایجدیدیبرایترکیبمحصوالتتندرستیباواسطة

خودرویخواهندآورد.خدماتفعلی



 های پژوهش یافته

ترینابعادوهابهمادرارزیابیمهمآوریدادهبنیادبههمراهروشکیفیجمعکارگیریتئوریدادهبه

وکارگردشگریتندرستیکمکهایکسبسازیفرصتاییوتجاریهایمؤثردرفرایندشناسمؤلفه

شرکت تمامی است. گردشگریکرده خدمات تقاضای که بودند معتقد پژوهش این در کنندگان

طورروزاف ونیدرحالاف ایشاستوسرزمینایرانپتانسیلباالییبرایتندرستیدرسطحجهانبه

کندوبرپتانسیلدبیاتپژوهشنی اینحقیقتراتصدیقمیوکارهایاینحوزهدارد.اتوسعةکسب

شوندگانهمچنینبراینباورندکههایسالمتوتندرستیتلکیددارد.مصاحبهکشوردرتمامجنبه

ری یصحیحهاومنابعطبیعیبامدیریتوبرنامهایفراهمنشودوپتانسیلتاوقتیبسترهایتوسعه

تبدیلنگردند،جذبمسافرانتندرستیبهکشورممکننخواهدبود.درنهایت،هایتندرستیبهجاذبه

کد)مفهوم(منتجشدهکهدرقالبپنجمقولةاصلیجای158فرایندکدگذاریانتخابیبهاستخراج

کددرچهارزیرمقوله(،محیط19ای)عنوانمقولةهستهسازیبهاند:فرایندشناساییوتجاریگرفته

صن محیطکالنکسب48عتگردشگریتندرستی)خرد زیرمقوله(، چهار در )کد در33وکار کد

( توسعه موانع مشکالتو گردشگری9ششزیرمقوله(، تبعاتتوسعة و آثار زیرمقوله(، دو در کد

درقیدشدههایمقولهازهریکادامه،مدلخروجیپژوهشوکددرسهزیرمقوله(.در7تندرستی)

.شودمیدادهشرحتفکیکاینمدلبه
 

 
 «بنیاد تئوری داده»: مدل خروجی پژوهش در رویکرد 1 شکل
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 سازی مقولة فرایند شناسایی و تجاری 

هایفنیبرگرفتهازمطالعاتپیشینوادبیاتهاویادداشتآمدهازمصاحبهدستتفسیراطالعاتبه

 محور حول همگی استکه آورده پدید را متقابل روابط از چارچوبی و»مرتبط شناسایی فرایند

به«هایکارآفرینیگردشگریتندرستیسازیفرصتتجاری د، محوریاینچارچوب، پدیدة رمن لة

نخستینگامدربرنامهجریان وکارشناختوضعیتموجوداست،چهدرری یوتوسعةهرکسباند.

دیدگاه براساس تقاضا. چه و عرضه مصاحبهبعد کارشناسی بایدهای نخست، وهلة در شوندگان،

خواسته و نیازها آن پساز و تندرستی گردشگران جهانی مقصدترجیحات گردشگری بازار های

سازیشود.درهایجهانیتندرستیبررسیومطابقبانیازبازارداخلیبومیتهشودوگرایششناخ

هایتندرستیمقصدمطابقباتقاضایبازارشناساییوبررسیشوند.مرحلةبعد،بایدمنابعوپتانسیل

ازدستهآنمقصد،درتندرستیگردشگریبالقوةظرفیتداراییابیمناطقترتیب،پسازمکانبدین

سعةتویستارادرمحلیراتبتکاداردواظهوروبروزهاآندرمحلیفرهنگکهتندرستیخدمات

برایتندرستیگردشگریصنعتهایتندرستیشناساییشودوداراییحوزةدرستاییروفرینیرآکا

پسازتندرستیبهخوشةدرعرضهقابلخدماتومحصوالتبهتبدیل طورکاملسرشماریشوند.

پتانسیل و کسبشناختبازار توسعة در عمدتاً آنچه کمهایمقصد، میوکارها شوداهمیتانگاشته

درحالیدانش صورتمغفولاف اییاست؛ در شکستکه با زود یا دیر توسعه فرایند ماندناینمهم

وتندرستیگردشگریماهیتحوزةموردبحث،ابتدابایدروی،درشود.ازاینناپذیریمواجهمیجبران

آنهایمؤلفه ضمن و شود پتانسیلازمحلیمردمسازیآگاهشناخته حوزه،ایندرموجودهای

وبه کارآفرینی درآمدکسبواشتغالمنظور به درمحلیافراد، شرایط کارآفرینیحوزةواجد

نو ویژهپذیرشووبهتندرستیخدماتارا ةةشیوآموزشدادهشود؛آموزشتندرستیگردشگری

بهتندرستیگردشگرانبابرخورد بسیارنیازهایعلتکه گردشگران انوا  دیگر با خاصشان

هایسازیایدهها،آخرینمرحلهدراینمقولهتجاریهایحاصلازمصاحبه.براساسیافتهاندمتفاوت

پذیرد؛گاهیاینمراحلایانجاممیرطیفرایندیمرحلهکارآفرینیگردشگریتندرستیاستکهد

ایدهباهمهمپوشانیدارندوبایدبه ابتدا باهدفتندرستیگردشگریهایصورتموازیطیشوند.

شوندواگراستقبالموردانتظارصورتگیرد،صورتبالینیتولیدمیبازاربهاستقبالسنجشمی ان

ارا ةاینخدماتبهگردشگرانمستل مقالبخدماتتندرستیمیسازیدرواردمرحلةانبوه شوند.

هایبازاراجتماعیباویژگی ـ هاازمنظرتطابقاقتصادیوفرهنگیبندیوعرضهبودنآنبستهقابل

اکثرشرکت ازجملهایران،است. کنندگاندراینپژوهشبرایننظربودندکهدربرخیازمقصدها،

اند.بنابراین،درشوندوبههمینسببکاربریخودراازدستدادهرستیتفریحیتلقیمیخدماتتند

تجاری فرهنگطیفرایند بهصِرفتفریحازتندرستیخدماتکاربریسازیدرجهتتغییرسازی،

عنایتویژهازپیشگیری مم وجایمیبیمارینی  خدماتگردشگریکردنایدهطلبد. با هایم بور

ه ینه رضایتپ شکیموجباف ایشمدتاقامت، نی  و خارجکرد گردشگرانپ شکیو شدنخاطر

انعطاف خشکیو درمانآناناز میفرایند پ شکانوناپذیریمرسوم رای نیبا با بنابراینباید شود.
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بیماراندرفراینددرمانینقاهتدورانتندرستیخدماتهاپ شکیومدیرانبیمارستانصانمتخص

گنجاندهشود.همچنینبایدگردشگرانپ شکیبهسفرباخانواده/همراهترغیبشوندوبهتبعآن،

هایایدهسازیویژهدرابعادتجاریهایتندرستیبرایهمراهانتداركدیدهشود.اینمقوله،بهبسته

بینشجالب ارا هتندرستی، متفاوتیرا اینپژوهشبهروشدیگریبهج میتوجهو دهدکهاگر

شد،حصولاینبینشمیسرنبود.بنیادانجاممیرویکردتئوریداده
 

 ها و ابعاد کلیدی مقوله: زیر1 جدول

 «ارآفرینی گردشگری تندرستیهای ک سازی فرصت فرایند شناسایی و تجاری»

 ابعاد ها زیرمقوله مقوله

ند
رای

ف
 

ی
سای

نا
ش

 و 
ی

ار
تج

 
ی

از
س

 

بازارشناخت

 تندرستیگردشگرانبازارترجیحاتشناسایی

 گردشگرانتندرستیبالفعلبازارتندرستیهایخواستهونیازهاشناسایی

هاآنسازیبومیدرجهتتندرستیجهانیهایگرایششناسایی

شناسایی

هاپتانسیل

 مقصددرتندرستیگردشگریبالقوةظرفیتدارایمناطقیابیمکان

دریستایرونیفریرآکاةتوسعیستارادرمحلیراتبتکاامعرفیویشناسای

 تندرستیحوزة

 داردظهوروبروزهاآندرمحلیفرهنگکهتندرستیخدماتازدستهآنشناسایی

ومحصوالتبههاآنتبدیلبرایتندرستیگردشگریصنعتهایداراییاحصای

تندرستیخوشةدرعرضهقابلخدمات

اف اییدانش

آنهایمؤلفهوتندرستیگردشگریماهیتشناخت

کارآفرینی،منظوربهحوزهایندرموجودهایپتانسیلازمحلیمردمسازیآگاه

 درآمدکسبواشتغال

 وکارکسباندازیوراهتندرستیگردشگریکارآفرینیحوزةدرمحلیافرادآموزش

 تندرستیخدماتارا ةحوزةدرمحلیکارنیرویآموزش

هاآنپذیرشوتندرستیگردشگرانبابرخوردنو درخصوصمحلیمردمآموزش

سازیتجاری

 بازاراستقبالمنظورسنجشبهتندرستیگردشگریهایایدهبالینیتولید

 بازاراستقبالصورتدرگردشگریهایایدهسازیانبوه

خدماتقابل نمودن منظرازخدماتتطابق)تندرستیگردشگرانبهعرضه

هاآنمعرفیوشناساییازپس(هدفبازاربا...وفرهنگیقیمتی،

 بیماریازگیریپیشبهصرفتفریحازتندرستیخدماتکاربریتغییر

تندرستیهایپتانسیلباپ شکیگردشگریکردنخدماتمم وج

تندرستیخدماتپیشنهاددرجهتپ شکیمتخصصانوپ شکانبارای نی

 بیمارانبهنقاهتدوران

تداركوهمراهیاخانوادههمراهبهپ شکیگردشگرانبازاریابیدرجهتجذب

همراهانشوبیماربرایتندرستیپکیج
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 مقولة محیط خرد صنعت گردشگری تندرستی 

کسبآنچه توسعة عاملی هر تحتبیشاز را میوکارهایصنعتتندرستی قرار ماهیتتلثیر دهد،

شدهاستعنوانیکصنعتنوظهورباخدماتوتسهیالتکمترشناختهصنعتگردشگریتندرستیبه

هدفقرار ارتقایسطحسالمتیشان برای منفعل، نه فعاالنه، طییکفرایند در را سالم افراد که

بهدهدمی پتانسیل. عمدتاً نوظهوربودن، همین باورواسطة به است. ناشناخته نی  صنعت این های

خبرگانامر،خدماتصنعتتندرستیدرمقصدهایگوناگونگردشگریازاستانداردخاصیبرخوردار

آن جذابیت و نیست همان گردشگران، برای محل»ها بر مبتنی به« و بومیبودن بودنعبارتی

فرهنگهاستآن ترکیبمنابعطبیعیمقصدبا چراکهاز می؛ بنابراینهایمحلیماهیتپیدا کنند.

آدابواسطةمم وجصنعتگردشگریتندرستیهرمقصدبه ورسوموفرهنگمحلیساکنانبودنبا

گیریازفرهنگمحلیبرحفظوارتقایآنفردودرنو خودخاصاستوضمنبهرهآنجامنحصربه

سنتیتلکید و محلی همین کسبدارند. راهبودن که است آن از حاکی تندرستی اندازیوکارهای

باکسب و ندارد ارا ةخدماتآنبهگردشگرانبهسطوحباالیمهارتینیاز وکارهایاینصنعتو

کارگیرینیرویکارمحلیبامهارتپایینکهدرمناطقروستاییوشهرهایکوچکبهوفوریافتبه

بهراحتیقابلشوندبهمی که اینحوزه مل وماتکارآفرینیدر دیگر از مقصداست. در عنوانتکثیر

هوشیارینسبتدربارةفرصت اهمیتواالییبرخوردارند، وکارتندرستی،هایکسبنخستینقدماز

تفریحیگردشگریمفاهیمومبانیازضمنآگاهی گرفتنوجدیخدماتنکردنتلقیتندرستیو

ارا هشدهاست.شایان2تندرستیاستکهبههمراهسایرموارددرجدولهایگردشگریپتانسیل

هایآبگرمومعدنی،اکثریتهایمختلفکشوردرحوزةچشمهسببغنایبخشذکراستکهبه

تسهیالتآبمصاحبه و اسپاها توسعة اطرافچشمهشوندگانبر هایواجدشرایطتلکیددرمانیدر

بهد و بهاشتند کشور، تندرستیدر فرصتعلتجدیدبودنپدیدة خدماتو سایر کاملاز هایطور

ترینادبیاتبههایموجوددرمرتبطترتیب،ماازمدلوکارخوشةتندرستیآگاهنبودند.بدینکسب

نیحوزةمطالعه)ازجملهگ ارشاقتصادجهانیگردشگریتندرستیمنتشرشدهازسویمؤسسةجها

وکاروخدماتموردارا هدرخوشةتندرستینی بهرهگرفتههایکسبتندرستی(برایتکمیلفرصت

رسیده ایننتیجه به فرصتو کلیدیبههایکسبایمکه هشتمقولة گردشگریحولمحور وکار

تمرینرسندکهعبارتمنسةظهورمی وزیبایی، اسپا  ـ هایذهنیاندازسالمتی، هایفعالیتبدنی،

 Globalگردیوماجراجویی،تناسباندامودرنهایتتغذیةسالم)معنویوارتباطی،رشدشخصی،بوم

Wellness Institute, 2013فرصت قابل(. خدمات و کارآفرینانه گردشگریهای تلسیسات در ارا ه

است.ارا هشده3انددرجدولتندرستیکهبرمبنایاینهشتمقولهقابلتوسعه
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 «تندرستی گردشگری صنعت خرد محیط»ها و ابعاد کلیدی مقولة  : زیرمقوله2 جدول

 ابعاد ها زیرمقوله

ماهیتصنعت
گردشگری
تندرستی

 آنخدماتوتندرستیصنعتنوظهوربودن

 سالمافرادگرفتنهدفباتندرستیصنعتبودنفعال

 تندرستیهایجاذبه/هاپتانسیلبودنبکروناشناخته

 تندرستیخدماتعمدةاستانداردنبودن

 تندرستیخدماتبودنمحل-بر-مبتنی

 تندرستیگردشگریدرکارآفرینیهایفرصتبودنخاص/بودنفردبهمنحصر

محلیهایفرهنگوورسومباآدابتندرستیخدماتبودنمم وج  

بومیومحلیفرهنگارتقایوحفظبرتندرستیگردشگریوکارهایکسبتلکید

مل ومات
کارآفرینی

 مهارتیباالیسطوحوکارهایتندرستیبهکسبنیازیبی

 تندرستیگردشگریمشاغلبرداریکپیوتکثیرقابلیت

 پایینمهارتبامحلیکارنیرویکارگیریبهقابلیت

کوچکشهرهایوروستاییمناطقدرمتوسطکارنیرویوفور
 تندرستیصنعتدرکارآفرینیهایفرصتدربارةهوشیاری

 کارآفرینیبرایصنعتاینخدماتوتندرستیگردشگریمفاهیمومبانیازآگاهی

 تندرستیگردشگریخدماتنکردنتلقیتفریحی

 تندرستیگردشگریهایپتانسیلگرفتنجدی

 تندرستیگردشگریهایپتانسیلدرخصوصمحلیاطالعاتبهدسترسی

 مدیریتیهایتقویتمهارتوتندرستیگردشگریخبرةمتخصصانپرورش

 تندرستیگردشگریوکارهایکسبصحیحشناخت

تندرستیحوزةدرموجودتهدیدهایوهافرصتازدولتآگاهی

هایفرصت
کارآفرینانه

 (سالمغذایطبخمراک )آشپ یاسپای

 روستایینواحیدرکشاورزیاسپای

 ماجراجویانههایورزشاسپای

 اسپاهتل

 روستاییمناطقدرتندرستیبومیهایاقامتگاه

 صبحانهوتختاسپای

 روستاییمناطقدرزندگیسبکهایاقامتگاه

 معدنیوگرمآبهایچشمهاسپای

 ورزشاسپای

 معنویهایاقامتگاه

 غارهاایندرنمکهایاتاقکونمکغارهای

 روستاییهایگاهنقاهتوهاخلوتگاه

 ارگانیکهایسب یومیوهپرورشم ار 

 پ شکیمراک وهابیمارستانجنبسالمتمراک 

 جنگلیمناطقمطبو اقلیمازگیریبهرهباتندرستیهایتفرجگاه

کوهستانیمناطقازگیریبهرهبازمستانیتندرستیهایتفرجگاه
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 ابعاد ها زیرمقوله

خدمات
ارا هقابل

 وزنمدیریتهایبرنامه

زداییسمهایبرنامه
هاسنتازگیریهبهرباارگانیکوسالمغذاییهایرژیم

 هایسنتیحمامدراستحماموتطهیر

 ماسهوشنحمام

 استرسمدیریتوزندگیگریمربی

 شهرنشینیهایشلوغیودغدغهازدوربهسالمزندگیسبک

 تندرستیخدماتبامحلیورسومآدابوهاسنتتلفیق

زیباییوماساژاندام،تناسبخدمات
بدنیذهنیهایتمرینوانگی شیهایفعالیت
زیستمحیطباسازگاروبازفضایهایفعالیت

جایگ ینومکملطب

 

 وکار مقولة محیط کالن کسب 

کسببرنامه توسعة و ری ی صنعتی، هر در محیطوکار از دقیق اطالعات داشتن اختیار در بدون

 آن فرهنگیصنعتپیرامون اقتصادی، جریاناتسیاسی، از  ـ اعم واجتماعی، قانونیمیسرفنّاورانه

آیدکهباتوجهدقیقبهعواملآمی بهاجرادرمیموفقیتصورتبهراهبردهایتوسعةزمانیونیست.

شده تبیین و تدوین کسبباشد.محیطی کالن پژوهشمحیط این ودر خارجی نیروهای وکار،

ک عمدهغیرقابل تلثیرگذاری اما محدود تلثیرپذیری که هستند محیطی توسعةنترل بر ای

ایوکارهایگردشگریتندرستیدارندودرتعدیل،تغییر،تسهیلوتخفیفاینفرایندتوسعهکسب

یافته براساس دارند. مصاحبهنفوذ از حاصل ششهای تفکیکدر به مذکور عوامل پژوهش، های

محیطیکههمانحقوقیوزیست ـ اجتماعی،فنّاورانه،قانونیـتصادی،فرهنگیزیرمقولةسیاسی،اق

(.4اند)جدولابعادمحیطکالنهستندجایگرفته


 «وکار محیط کالن کسب»ها و ابعاد کلیدی مقوله  : زیرمقوله3 جدول

 ابعاد ها زیرمقوله مقوله

ب
س

ن ک
ال

ط ک
حی

م
 

ار
وک

 

سیاسی

المللیبینتعاملبرمبتنیسیاسیرویکرد

سیاسیثبات

منطقهکشورهایبهنسبتداخلیامنیت

اقتصادی

ارزشنرخجاری

وکارکسباولیةمراحلدرمالیهایشکافمی انپرکردن

وکارکسبهایفرصتبههاایدهتبدیله ینةکمکومالیاتیهایمشوق

هابهکارآفریناندهندهازسویشتابشکوفاییونوآوریصندوقخدماتمی ان

وکارهایحوزةگردشگریتندرستیمطلوبیتتسهیالتپولیوبانکیبرایکسب
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 ابعاد ها زیرمقوله مقوله

-فرهنگی

اجتماعی

گردشگریباعالیقخاصدرخصوصجامعهفرهنگیپذیرشسطح

ننخبگاونشگاهیداناللتحصیارغفامیاندرینیفررآکامی انپیشبردفرهنگ

رکشو

فرهنگارتباطیصنعتگردشگریودانشگاهسطح

درکارآفرینیمراک وربطذیهایسازمانوهاسطحفرهنگحمایتیدانشکده

وکارکسبهایفرصتبهتبدیلشانوهاایدهبهدادنجهت

گردشگریونیفریرآکایهازشموآکیفیتویتکممی ان

فنّاورانه

فنّاوریکالنفضایاتفاقات

ارتباطواطالعاتفنّاورییافتگیتوسعهمی ان

پارك پرورشایدهوعلمهایظرفیت و شناسایی در گردشگریفنّاوری های

تندرستی

-قانونی

حقوقی

کاروکسبقانونمی انثبات

صادراتیوگمرکیمالیاتی،هایسیاست

وکارکسبفضایمی انشفافیت

مقامات عنایت اسناددرتندرستیخدماتوکارآفرینیتوسعةبهمی ان

فرادستی

بومیدارم یتزایاشتغالوکارآفرینهایفعالیتازدولتمی انحمایت

صادراتیصنایعدرخصوصوکاربهکسبمی انسهولتفرایند

تندرستیکارآفرینیهایایدهفکریمالکیتبهربطذیهایدستگاهتوجهمی ان

بخشگذاریسرمایهتضمینجهتمدونهاینامهآ ینوقوانینوضعیت

خصوصی

یهاشغلبردتلکیبانیفریرآکاازتحمایمختلفیهاوقصندةتوسعودجایا

نهآورانومشاغلودجدیونوپا

گذاریخارجیوداخلیسطححمایتقوانینازسرمایه

محیطیزیست

 تندرستیهایمنابعوپتانسیلطیف

)بهره طبیعی منابع غنای غنایغارهایوگنبدهاازمندیمی ان نمک،

می انپراکندگیچشمهگلفشان وسعتوگرمآبهایها، کویر،مناطقمعدنی،

 مرتعی(هایریگ ارها،وسعترویشگاهوایماسههایتپهغنای

 می انتنو اقلیمی

 بودنطبیعتمی انفصلی

 وهواییمقصدآبسطحمطلوبیت

دارویی()ازمنظرگیاهیوزیستیمی انتنو 
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 )مقولة آثار و تبعات )توسعة گردشگری تندرستی 

تجاری و شناسایی فرایند مراحل و ابعاد میان متقابل روابط صحیح فرصتمدیریت هایسازی

من لةپیامداصلیاینفرایندمنجرکارآفرینیگردشگریتندرستیبهتوسعةگردشگریتندرستیبه

کردهوپربازدهباپیونددکهعمدتاًتحصیلتندرستیبهوقو میواسطةجذبگردشگرانشودکهبهمی

ف اینده تکاثری یافتهضریب بر مبتنی دیدگاهاند. از حاصل متخصصانهای کارشناسی های

محیطیواجتماعی،زیست ـ فرهنگیایم بوردرسهمقولةکنندهدراینپژوهش،آثارتوسعهشرکت

اند.بهتفکیکمشخصشده5دکهدرجدولبندیبودناقتصادیقابلدسته


 «آثار و تبعات»ها و ابعاد کلیدی مقولة  : زیرمقوله4 جدول

 ابعاد ها زیرمقوله مقوله

ة 
سع

تو
ت )

عا
تب

 و 
ار

آث

ی(
ست

در
تن

ی 
گر

دش
گر

 

ـفرهنگی

اجتماعی

 محلیورسومآدابوهاسنتاحیای

پ شکیهایمراقبته ینهةکاهشوبیماریازگیریپیشفرهنگترویج

محیطیزیست

مقصدطبیعیمنابعوهاداراییازحمایت

زیستترویجفرهنگحفاظتازمحیط

زیستوکارهایسازگاربامحیطپیشبردکسب

اقتصادی
مقصدبردوچنداناقتصادیتلثیراتوباالبازدهباگردشگرانیجذب

محلیجامعةزندگیکیفیتسطحورفاهبهبود



 مقولة موانع و مشکالت 

اینپدیدهجایگاههمچنینهایتندرستیوپتانسیلازمقاصدگردشگریازبرخورداریبرخیباوجود

سازد.درکشورمارادشوارمیاینصنعتشکوفاییوموانعومشکالتچندیرشدن دمقاماتمسئول،

ایناهمّ پژوهشدر این در ساختاریمشکالتکه زیرمقولة گرفته ـ دو شناختیجای انداجراییو

توسعةعبارت از پراکندگیاقسامنامتوازنوناهماهنگاند هایفعالیتنبودنپارچهیکوصنعت،

فقدانتوسعه متولیایو گونه1394ثابت)شالبافیان، و درواقعاقسام هایگردشگریتندرستیدر(.

وندواینپدیدهدرصنعتگردشگریسالمتتاکنونمتولیانگوناگوییشکشوریککلواحددیدهنمی

رفتةبسیاریراشاهدبودههایازدستوفرصتکاریای،موازیداشتهوبههمینسببآشفتگیتوسعه

خود،نقشایفایبهنفعانذیقانونیال امتوانبهنداشتناجراییمی ـ است.ازدیگرمشکالتساختاری

گردشگریهایانجمنتندرستیونبودگردشگریوپ شکیگردشگریمیانهمکارییفضعروحیة

ملیاشارهکرد.درخصوصاینمشکالتبایداذعانکردکهتوسعةپایدارگردشگریومحلیتندرستی

نهادهایمختلفوهمچنینارتباطیکسالمتمستل متعهدذی ایفاینقشخوددر پارچهنفعانبه

من لةدوبخشمکملدرحوزةسالمتاستکهبهمیانگردشگریپ شکیوگردشگریتندرستیبه

طورکلیبهبادغفلتسپردهشدهاستونبودگانپژوهش،متلسفانهدرکشورمانبهشوندزعممصاحبه

بخشد.اما،پیشازتمامیهایگردشگریتندرستیمحلیوملینی ضعفیادشدهراشدتمیانجمن
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موانعبنیادی زمانیمشکالتمذکور، کهبرطرفنشود،تریبرسرراهتوسعةاینصنعتقرارداردوتا

گونه ـ تساختاریمشکال گردشگریتندرستی درحقیقت، ندارند. نمودی بااجرایی گردشگری از ای

عالیقخاصوبخشیکامالًجدیددرصنعتگردشگریایراناستکههنوزدرمیانفعاالناینصنعت

نیفتادهوهمینناآگاهی پیرویتندرستیگردشگریماهیتازجا تناقضوواضحتعاریفنکردنازو

تندرستیودرنتیجهعدمجدیتدرپیگیریهایهاوپتانسیلقابلیتباهایآنموجبناآشناییگونه

شود.ایوحتیشکستاقداماتمتناقضباماهیتاینصنعتمیاقداماتتوسعه


 «تندرستی وکارهای گردشگری موانع توسعة کسب»ها و ابعاد کلیدی مقولة  : زیرمقوله5 جدول

 ابعاد ها زیرمقوله مقوله

ب
س

ة ک
سع

تو
ع 

وان
م

 
ی 

ها
ار

وک

ی
ست

در
تن

ی 
گر

دش
گر

 

شناختی

تندرستیواقسامآنگردشگریماهیتازناآگاهی

هایگردشگریتندرستیگونهنامتناقضوواضحتعاریفازپیرویعدم

صنعتهایپتانسیلباناآشنایی

-ساختاری

اجرایی

نامتوازناقسامصنعتتوسعةناهماهنگو

ایهایتوسعهنبودنفعالیتپارچهپراکندگیویک

فقدانمتولیثابت

خودنقشایفایبهنفعانذیقانونیال امعدم

روحیةضعیفهمکاریمیانگردشگریپ شکیوگردشگریتندرستی

هایگردشگریتندرستیدرسطوحمحلیوملینبودانجمن

 

 گیری نتیجه

موتورمحركتوسعةگردشگریاستودرحوزةگردشگریتندرستیاینامرکاهشآثارکارآفرینی

به انبوه گردشگری اجتماعیمنفی منظر از زیست ـ خصوص و داردفرهنگی دنبال به را محیطی

( جنینگ ، و اگرچه2011کنسبوك از(. نوپاست، نی  جهانی منظر از حتی تندرستی گردشگری

انوا هایسرشپتانسیل ضمنآگاهیاز اریدرسرزمینایرانبرخورداراستوشناختماهیتآن،

فعالیت و گونهخدمات و اقسام از ناشی فرصتهای تندرستی، گردشگری کارآفرینیهای های

دهد.گذارانوکارآفرینانداخلیوخارجیقرارمیفردبسیاریراپیشرویسرمایهمنحصربه

مندیمنطقةآسیاوخاورمیانه،ایرانباطبیعتچهارفصلخودوبهرهدرمیانمقصدهایسالمت

ها،گنبدهاوغارهاینمک،ازسی دهاقلیمجهانی،درکنارغنایمنابعفرهنگیوطبیعی،ازگلفشان

نخوردهونواحیآرامکویریگرفتهتاطبگیاهیهایبکرودستگرمومعدنی،جنگهایآبچشمه

یریازموازیناسالمیبرایحفظوبهبودسالمتی،ازم ایایرقابتیغیرقابلتقلیدیگسنتیبابهره

به درحوزةپ شکینی صالحیتایرانعنوانمقصدگردشگریتندرستیبهرهبرایظهور منداست.

جهانیثابتعنوانیکمقصدرقابتبه بهپذیر بخش، ایندو استو هم،شده کنار مثابةمکملدر

سازند.تروقدرتمندترصنعتگردشگریسالمتکشورراممکنمیدسریعپیشبر
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هایسرشارکشور،درجهتتوسعةگیریازپتانسیلطورکهشرحدادهشد،بهرهحال،هماناینبا

ایتحتعنوانکردنمراحلیاستکهدرقالبمقولهوکارهایگردشگریتندرستی،مستل مطیکسب

دربطنمدلنهاییپژوهشجایگرفتهاست.اگرچهمقولةم بور«سازیریفرایندشناساییوتجا»

گیرد،بنابردانشومطالعاتوتجاربهادربرمیهایحاصلازمصاحبهابعادزیادیرامبتنیبریافته

آن مراحلچهارگانة که نمود ارا ه را درنهایتمدلی ابعاد این غربال پژوهش، این در پژوهشگران

است.درپیرویازدومرحلةوضوحارا هشدهبه2شودکهدرشکلاملسهراهبردکلیمیهرکدامش

مهم که است ضروری نکته این به توجه پیشآخر، تجاریترین برای خدماتنیاز پایدار سازی

است؛امریکهدرنکردنآنگرفتناینخدماتوتفریحیتلقیگردشگریتندرستیدرکشورجدی

بههایحوزه جنگلیادشده، با رابطه چشمهخصوصدر آبها، وهای بیابانی نواحی معدنی، و گرم

طورکلیمغفولماندهواندرکارانوفعاالنگردشگریبهغارهاینمکموجوددرکشور،ازنگاهدست

جهتهایسرشاردرگیریازاینپتانسیلکهبهرهآنناپذیریرادرپیخواهدداشت.حالعواقبجبران

به تندرستی، گردشگری موازینتوسعة با تندرستی گردشگری صنعت تبعات تطبیق واسطة

محیطی،درکاهشتلثیراتمنفیمذکوربسیارمؤثرخواهدبود.زیست




 عنوان هستة مرکزی مدل های کارآفرینی گردشگری تندرستی به سازی فرصت : فرایند شناسایی و تجاری2 شکل

 شناخت بازار

شناخت 

 هاپتانسیل

 افزاییدانش

 سازیتجاری

 تندرستیگردشگرانبازارترجیحات.شناسایی1

گردشگرانبالفعلبازارتندرستیهایخواستهونیازها.شناسایی2

 تندرستی

سازیبومیجهتدرتندرستیجهانیهایگرایش.شناسایی3

 تندرستیگردشگریبالقوهظرفیتدارایمناطقیابی.مکان1

 ستاییروفرینیرآکاتوسعهیستارادرمحلیراتبتکاامعرفیو.شناسایی2

محلیبرایفرهنگبرخاستهازتندرستیهاوخدماتداراییسرشماری.شناساییو3

 تبدیلبهمحصول

 آنهایمؤلفهوتندرستیگردشگریماهیت.شناخت1

 تندرستیوکارهایکسبوهاپتانسیلدرخصوصمحلیمردمآموزشوسازی.آگاه2

 هاآنپذیرشوتندرستیگردشگرانبابرخوردنو درخصوصمحلیمردم.آموزش3

 بازاراستقبالسنجشمنظوربهتندرستیگردشگریهایایدهبالینی.تولید1

 بازاراستقبالصورتدرهانمودنآنعرضهقابلوتندرستیگردشگریهایایدهسازی.انبوه2

نقاهتدورانبرایخصوصاًتندرستیخدماتباپ شکیگردشگریخدماتکردن.مم وج3

 بیماران
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منظورویژهدرسطحملیکامالًاکتشافیاست،امابهطورکهاشارهشد،اگرچهاینپژوهشبههمان

دانششفاف در آن سهم قالبمقولهسازی پژوهش)در نتایج پژاف ایی مدل عناصر و باها وهشی(

مقایسهشدهاست.7هایپیشیندرجدولهایپژوهشیافته


 های پژوهش با مطالعات پیشین مقایسة یافته. 7جدول 

های مدل  مقوله

 پژوهش
 های مطالعات پیشین یافته

مقولة فرایند 

شناسایی و 

سازی  تجاری

)مقولة اصلی(

وکارهایگردشـگریتندرسـتیازکسبجانبةمراحلتوسعةدراینپژوهشبهبررسیهمه

سـازیهایاینصنعتگرفتهتامرحلةنهایییعنـیتجـاریشناختماهیت،مبانیومؤلفه

هـایکهدرپـژوهشمحصوالتوخدماتگردشگریتندرستیپرداختهشدهاست.درحالی

وردصورتراهکارهاوپیشنهادهایپراکنـدهوبعضـاًراهبـردیمـپیشیناینمراحلتنهابه

حـال،(.بااین1393؛محمدزادهوهمکاران،1396نیا،طرحوبحثقرارگرفتهاست)مهدوی

اکتشـاف،رادرقالـبچهـارمرحلـةتوسـعهاینالگـوی(1393)تنهاگلشیریوهمکاران

هادرمحـدودکردنگردشـگریاندکهالبتهضعفآنتثبیتبررسیکردهوتوسعهدرگیری،

گرمومعدنیاست.هایآبآنوتمرک صرفبرچشمهسالمتبهبعددرمانی

 خرد محیط

 صنعت

 گردشگری

 تندرستی

هـایداخلـیازمنظراینمقولهنی حقیقتیادشدهتاحدودیقابلادعـااسـتکـهپـژوهش

هــاوخــدماتگردشــگریتندرســتیراتحــتعنــوانگردشــگریســالمتعمــدتاًپتانســیل

اندوبـرجنبـةمنفـیطیـفسـالمت،درمانیبررسیکردهطبیعتطورکلیویاگردشگریبه

گرمومعدنیتمرکـ هایآبهایطبیعیازجملهچشمهواسطةپتاسیلیعنیدرمانبیماریبه

هـایالمللـی،درعمـدهمـدل(.دربعـدبـین1393اند)عربشاهیوهمکـاران،بیشتریداشته

هایطبیعیباخدماتتندرستیتـایقداراییشدهدرحوزةتندرستی،نقشطبیعتوتلفارا ه

؛ایـن(2012فالجسـتد،وهژالجـر؛Muller and Kaufman, 2001رنـگاسـت)حدودیکم

درحالیاستکهدراینپژوهشطبیعتمناطقمختلفکشورهسـتةمرکـ یمحصـوالتو

فرهنگـیمقصـدبـرایهـایخدماتتندرستیدانستهشدهوبرتلفیقمنابعطبیعیبادارایی

توجهیشدهاست.توسعةمحصوالتگردشگریتندرستیتلکیدقابل

 کالن محیط

 وکار کسب

توسـعةبـرایآسـیاییکشـورهایطبیعیغنایبر1(2008)ویلرولیینگکهطورهمان

ازحاصـلهـاییافتهبهتوجهبانی ،دراینپژوهشاند،کردهتلکیدتندرستیگردشگری

گردشـگریتوسعةبرایکشورمحیطیزیستشرایطبودنفراهمشده،انجامهایمصاحبه

ازپـسشدهودانستهتندرستیگردشگریتوسعةبرایمحركترینرانپیشتندرستی

وراسـتاایندرمحركمؤثرترینفرهنگیغنایآن -قـانونیشـرایطمقابـلدردانسـته

شدهاست.شناختهصنعتاینتوسعةکلیدیهایبازدارندهحقوقی

تـرینوعوامـلقـانونی(،عواملاقتصـادیپیشـران1395آنکهدرپژوهشتیموری)حال

ــم ــرانهســتند.مه ــدهدرتوســعةگردشــگریتندرســتیای ــرینبازدارن ــانآنت ــهچن ک

گـذاریسـرمایهحقـوقی،-قانونیهایمؤلفهکهزمانیتااندداشتهاذعانهاشوندهمصاحبه
                                                           

1. Laing& Weiler 
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های مدل  مقوله

 پژوهش
 های مطالعات پیشین یافته

توسـعةنکنـد،تضـمینراحـوزهایـنبـهاقتصادیکارآفرینانجذبوالمللیبینوملی

شـایان.نمایـدمـیغیرممکنخصوصیبخشتوسطتندرستیگردشگریوکارهایکسب

زمـانبهنسبتهامصاحبهانجامزماندرکشوراقتصادیوسیاسیشرایطکهاستذکر

وکارهایکسبتوسعةبرایرانیپیشومطلوبشرایطحاضر،قسمتتدوینوبندیجمع

هـایتحـریمتشدیدوجودبافعلیشرایطدراماشدند،میمحسوبتندرستیگردشگری

گـذارانسـرمایهسـویازحوزهاینبهورودتورمنرخشدیداف ایشوسیاسی-اقتصادی

.نمایدمیدشواربسیارالمللیبینکارآفرینانوگذارانسرمایهسویازباالخصوداخلی

 و موانع

 های چالش

 توسعه

درتندرسـتیگردشگریصنعتتوسعةهایچالشوموانعبرمج اطوربهپژوهشگریکمتر

انـدنمـودهاشـارهمطالعاتشـانبطـندرموانـعازبرخـیبهفقطواستکردهتمرک کشور

مطالعـاتبـاپـژوهشمشـتركایـنحال،چالشبااین.(1394؛شالبافیان،1388)نعمتی،

نظـارتیوایتوسـعهاقـداماتپیشـبردبـرایواحـدمتـولییکفقداندرخصوصپیشین

اقـداماتپیگیـریدراجحـافوصـنعتایـنبـهعنـایتیبیکهاستتندرستیگردشگری

.گیردمینشئتم بورضعفنقطهاززیادینسبتاًحدتاآناتخاذهایمشیخطوایتوسعه

 توسعة

 گردشگری

 آثار) تندرستی

 (تبعات و

وملــیمیــانمطالعــاتدروجــویپیامــدهایتوســعةگردشــگریتندرســتیدرجســت

ازبرخـیدرفقـطونشـدیافـتانگلیسـیوفارسـیزبانبهخاصیپژوهشالمللی،بین

بـرای.انـدشدهعنوانپراکندهوموردیصورتبهحوزهپیامدهایم بوراینهایپژوهش

(فقطپیامدهایمثبتتوسعةاینبخشرامدنظرقراردادهولـو1394مثال،شالبافیان)

ایـنانـد.(اینپیامدهارافقطبـرگردشـگرتندرسـتیبررسـیکـرده2018وهمکاران)

منفـیومثبتتبعاتدوهردراینپژوهشکهکردادعاتوانمیتقریباًکهاستدرحالی

واقتصـادیاجتمـاعی،-فرهنگیبعدسهدرتندرستی،گردشگریوکارهایتوسعةکسب

.استشدهآشکارمج اطوربهمحیطی،زیست



شدهداده،بایداذعانکردکهازمنظرهرپنجمقولةپوشش7هایمندرجدرجدولباتوجهبهیافته

پیشیندارد.هایهایاینپژوهشجامعیتنسبتاًبیشتریازپژوهشدرمدلاستخراجی،یافته

وکارهایگردشگریاندازیکسبکردنبسترمقدماتیشناساییوراههایاینپژوهشبافراهمیافته

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

ازآنجا هدفمندانتخابطورشوندگانازمیانکارشناسانوخبرگاناینصنعتبهکهمصاحبهحقیقت،

هایگردشگریتندرستیوهایپژوهشنی بینشودانشعمیقیرادرخصوصپتانسیلاند،یافتهشده

وکاراینصنعتدرهایکسبسازیفرصتهایکلیدیمؤثردرفرایندشناساییوتجاریابعادومؤلفه

دهد.ربطقرارمیلتیذیگذارانبخشخصوصیودومشیری انوحتیخطاختیارمسئوالنوبرنامه

بهازآنجا پژوهشپیشرو، در گردشگریتندرستیکه حوزة سببضعفادبیاتداخلیگردشگریدر

وکارهایصنعتباربهکلیاتکسب)خصوصاًمبتنیبرمبانیوتعاریفصحیحاینپدیده(،براینخستین
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می پیشنهاد است، پرداخته تندرستی گرشگری آتی مطالعات در بخششود خوشةبر گوناگون های

هایکشورمطابقباهربخشاینخوشهبررسیطورجداگانهتمرک شودوبررسیظرفیتتندرستیبه

به فرصتشودو توجهبهنقشطورخاصبهموانعومشکالتو با هایپیشرویآنپرداختهشود.

ستی،دخالتومشارکتاینگذاریخصوصیدرتوسعةگردشگریتندرحیاتیمشارکتدولتوسرمایه

دوبخشنی بایدمدنظرپژوهشگرانقرارگیرد.

هایینی مواجهبودهبنیادبامحدودیتدشایانذکراستکهانجاماینپژوهشبارویکردتئوریداه

خصوصتوانبهکمبودادبیاتمرتبطوتخصصیدرحوزةگردشگریتندرستی)بهکهازآنجملهمی

گرفتهبرمبنایمفهومومبانیصحیحزبانفارسی(،محدودبودنتعدادمطالعاتصورتفقدانآندر

ترازهمه،تعدادمحدودمتخصصانوکارشناسانگردشگریتندرستیوگردشگریتندرستیو،مهم

هایآماریتمرک اکثرخبرگانامربرخدماتگردشگریپ شکیودرنتیجهمحدودشدنتعدادنمونه

هکرد.پژوهشاشار
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