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چکیده
گردشگری سالمت بهصورت امروزی تقریباً موضوع جدیدی است که کشورهای پیشرفته و درحال بهعنوان یک منبع
درآمدی جدید در آن سرمایهگذاری میکنند .کشور ایران نیز بهدلیل امکانات پزشکی و شرایط منطقهای در کشورهای
همسایه ،پتانسیل باالیی در این حوزه دارد؛ ازاینرو هدف پژوهش حاضر ،تحلیل پیشزمینههای شکلگیری اکوسیستم
کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سالمت در ایران میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را جامعۀ متخصصان فعال در حوزۀ
گردشگری سالمت استان کرمانشاه بهتعداد  94نفر تشکیل میدهند که  75نفر بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .این
پژوهش با روش و پارادایمِ اثباتباوری و رویکرد قیاسی بهروش پیمایش ،اجرا شدهاست .ابزار پژوهش پرسشنامهای
محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه براساس نظر متخصصان ،و روایی سازه نیز براساس تحلیل عاملی-
تأییدی ،تأیید شده و با آزمون آلفای کرونباخ ،پایایی آن نیز تائید گردید .برای تجزیهوتحلیل داده از الگوی معادالت
ساختاری با روش  PLSبهکمک نرمافزار  Smart-PLSاستفادهشد که نتایج آن نشان میدهد پیشزمینههای شکلگیری
اکوسیستم کارآفرینی بر شکلگیری اکوسیستم و شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سالمت مؤثر
است .همچنین پویاییهای کسبوکار منطقهای در استان کرمانشاه ،بر پیامدهای گردشگری سالمت مؤثر میباشد.
درنهایت پویاییهای کسبوکار منطقهای در رابطۀ میان شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی و پیامدهای گردشگری سالمت
نقش تعدیلی ایفا میکنند.
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مقدمه
یکی از حوزههای مهم در گردشگری« ،گردشگری سالمت »1بوده که بهصورت امروزی تقریباً موضوع جدیدی است.
این موضوع پس از بحران مالی آسیا بهوجود آمد و منجر به این شد که تعدادی از بیمارستانهای خصوصی در برخی
کشورها ،بهدنبال خلع منابع جدید مالی باشند .در سال  2003حدود سه میلیون و پانصد هزار بیمار از کشورهای
توسعهیافته ،به کشورهای درحالتوسعه بهمنظور دریافت خدمات سالمت سفر کردند (جباری و همکاران.)2012 ،2
کارشناسان پیشبینی میکنند صنعت گردشگری در سال  2020به سودآورترین صنعت جهان تبدیل شود؛ بنابراین گرایش
کشورها در سطوح مختلف برای کسب مزیت در این حوزه بیشتر شدهاست (استاسکونتریداکی .)2017 ،3گردشگری
سالمت دو حوزۀ «گردشگری تندرستی »4و «گردشگری پزشکی »5یا «گردشگری درمانی» را شامل میشود (وویگت و
همکاران .)2011 ،6محققان و سازمانهای مختلف هر یک بنابهنیاز و درک خود از این صنعت ،مدل و طبقهبندی مختلفی
از گردشگری سالمت ارائه دادهاند که در برخی جزییات با یکدیگر تفاوت دارند .بهعنوان مثال کوکران (،)2008
گردشگری سالمت را به قرار زیر به سهبخش عمدۀ تندرستی ،درمانی و پزشکی تقسیم کردهاست :گردشگری تندرستی،
مسافرت به دهکدههای سالمت و مناطق دارای چشمههای آبمعدنی و آبگرم برای رهایی از تنشهای زندگی روزمره
و تجدید قوا ،بدون مداخله و نظارت پزشکی را گویند .در این نوع از گردشگری سالمت ،معموالً گردشگر بیماری
جسمی مشخصی ندارد .گردشگری درمانی ،مسافرت بهمنظور استفاده از منابع درمانی طبیعی (آبهای معدنی ،نمک،
لجن و غیره) جهت درمان برخی بیماریها یا گذران دوران نقاهت ،تحتنظارت و مداخله پزشکی را گویند .در
گردشگری پزشکی ،مسافرت بهمنظور درمان بیماریهای جسمی یا انجام نوعی از عملهای جراحی تحتنظارت پزشکان
در بیمارستانها و مراکز درمانی صورت میگیرد .در این نوع از گردشگری سالمت ،بیمار ممکن است پس از درمان و
معالجه ،نیازمند استفاده از فضاها و خدمات گردشگری درمانی (مانند اسپاها) باشد (کائور.)2016 ،7
یکی از شیوههای گسترش و توسعۀ گردشگری سالمت ،مطرح کردن آن در قالب اکوسیستمهای کارآفرینی میباشد
(بادولسکو و بادولسکو .)2014 ،8اکوسیستم واژهای مرکب از «اکو» و «سیستم» است که ریشه در محیطزیست 9و روابط
چیزهای زنده با محیط پیرامون خود دارد .اکوسیستم مجموعهای از ارگانیسمهایی است که در تعامل با یکدیگر
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و محیط اطراف خویش ،ماده و انرژی را تبادل میکنند (دورستتتت و پوتنام .)2013 ،1پلتونومی و وری 2اکوستتتیستتتتم
کستتبوکار را ستتاختار پویایی میدانند که جمعیت ستتازمانها را به هم متصتتل کردهاستتت .این ستتازمانها میتوانند
شترکتهای کوچک و بزرگ ،دانشتگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،ستازمانهای بخش دولتی و ستایر احزاب باشتند که بر ستیستتم
تأثیر میگذارند (پلتونیمی و وری .)2004 ،اکوستیستتم ،مجموعهای از دورنماهای فرهنگی متمرکز ،شتبکههای اجتماعی،
حمایت مالی ،دانشتگاهها و تس یاستتهای اقتصتادی فعالی استت که محیطهای حمایتی از کستبوکارِ مخاطرهآمیز مبتنی بر
نوآوری را خلق میکند و بهعنوان ابزاری حیاتی در ایجاد اقتصتادی منعطف ،نوآور و کارآفرین نقش دارد .اکوستیستتم
بجای ارائه یک نظریه و دیدگاه منستجم در حوزۀ کارآفرینی ،مجموعه دیدگاههای مختلف در کارآفرینی را ترکیب و در
زمین ۀ ورود تجتارب اکوستتت یستتتتمهتای موفق و پررونق 3بته جوامعی بتا
تای د؛ بنتابراین ت
جغرافیتایی کتارآفرینی ارائته مینمت
ویژگیهای اقتصتادی-فرهنگی متفاوت ،فراهم میگردد (استپیگل .)2017 ،4البته آیزنبرگ 5برخالف اتس پیگل ،اعتقاد دارد
که اکوستت یستتتمها قابلتقلید نبوده و در توستتعۀ کارآفرینی ،باید مزیتهای منطقهای و کشتتوری موردتوجه قرارگیرد.
اکوسیستتمهای موفق مانند سیلیکون ولی ،اجتناب شود .وی اکوسیستم کارآفرینی را بهمثابهی یک
همچنین باید از تقلید ت
راهبرد جدید و مقرونبهصتترفه در راستتتای توستتعۀ کارآفرینی و نهایتاً پیشتترفت اقتصتتادی معرفی مینماید (آیزنبرگ،
.)2011
پلتونومی و وری ،مبتنی بر اصتل پیچیدگی اکوستیستتم در کستبوکارها ،اکوستیستتم خود-پایداری را پیشتنهاد مینمایند که
برای ادامه حیات در بازارهای محلی و جهانی ،نیازی به دخالت دولت نداشته و از طریق خودسازماندهی ،نوظهوری و
باهمتکاملی ،ستازگاری الزم با محیط را کستب میکند .در چنین اکوستیستتمی رقابت و همکاری همزمان وجود دارد.

(پلتونیمی و وری .)2004 ،ولی برخالف پلتونومی و وری ،برخی صتتاحبنظران مدلهای پیشتتنهادی دخالت دولت در
اکوس یستتمها را ضتروری میدانند؛ چراکه ازنظر آنها در تس یاستتگذاری توستعۀ کارآفرینی ،نقش انواع عوامل مؤثر بر
ت
اکوستتیستتتم کارآفرینی ازجمله نقش دولت باید بهخوبی تبیین شتتود .برای مثال میتوان به نقش دولتها در توستتعۀ
کارآفرینی ،با دو جهتگیری کلی حذف و کاهش موانع کارآفرینی و همچنین ترغیب و تشتویق کارآفرینی اشتاره نمود.
این نقش بهویژه در قالب نقش خطم تش یگذاری در مدل توستعۀ کارآفرینی یورواستتات ( ،)OECD،2009مدل دیدهبان
جهانی کارآفرینی (زالی و همکاران ،)1393 ،برنامههای حمایتی دولت در مدل خطم تش یهای توستعۀ کارآفرینی آنکتاد،
ش یهای کارآفرینی آدرتچ ،گریلو و ثرویک (آودرتش و همکاران ،)2007 ،6مدل
کانالهای مداخله دولت در مدل خطم ت
ارتقاء کارآفرینی با تأکید بر نقشهای ستهگانه تس یاستتگذاری دولتی (داناییفرد ،فروهی و صتالحی  )1386و بستیاری از
مدلهای دیگر تبیین شتدهاستت .آمولو و میگرو ،توستعۀ کارآفرینی را درگرو شتناخت اکوستیستتم آن میدانند .به عبارت
دیگر آنان اعتقاد دارند که موفقیت در کارآفرینی با موفقیت در یک عامل ،محقق نخواهدشد و مجموعهای از عوامل
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ش یها ،تأمین مالی ،فرهنگ ،حمایت و پشتتیبانی ،سترمایه
در یک اکوستیستتم باید مطالعه گردد .عواملی همچون خطم ت
گردند (آمولو و
انستتتانی و بتازار کته هر یتک از آنهتا زیرمجموعتهای از مقولتههتا و شتتتاخصهتای مختلف را شتتتامتل می ت
میگیرو.)2015 ،1
نامبیستان و بارون ،نوعی از اکوستیستتم نوآوری مبتنی بر هاب (شتبکه محور) 2را پیشتنهاد مینمایند که در آنیک شترکت
واحد ،رهبری اکوستتیستتتم (تنظیم اهداف و پلتفرم نوآوری) را برعهده گرفته و تأثیر قابلتوجهی بر استتتراتژی و آیندۀ
ستایر اعضتا دارد .آنها مبتنی بر ماهیت اجتماع محور اکوستیستتم ،این نوع را تغییر الگوی ذهنیِ عدموابستتگی به تغییر
الگوی ذهنی اکوسیستمی معرفی مینمایند .در این نوع کارآفرینان نیاز دارند تا استعداد و مهارتهای خود را با نیازهای
ویژۀ محیطی تطبیق دهند (محیطزیستت اختصتاصتی فرد در اکوستیستتم)؛ بنابراین الزم استت تا فرآیندهای خودتنظیم
کنندگی 3تقویت گردد (نامبیسان و بارون.)2013 ،4
ازاینرو توجه به امر گردشتگری ستالمت ،یکی از راههای توستعۀ کشتورها محستوب شده و راههای مختلفی برای تقویت
و توستعۀ این حوزه وجود دارد .یکی از این راهها ،پرورش گردشتگری ستالمت در بستتر اکوستیستتمی نوآورانه استت
(بجازویچ و همکاران .)2018 ،5برخی از محققان ،توستتعۀ کارآفرینی را درگرو شتتناخت اکوستتیستتتم آن میدانند و به
اعتقاد آنان ،موفقیت در کارآفرینی با موفقیت در یک عامل محقق نخواهدشتد و مجموعهای از عوامل در یک اکوستیستتم
مش یها ،تأمین مالی ،فرهنگ ،حمایت و پشتتیبانی ،سترمایه انستانی و بازار که هر
باید مطالعه گردد .عواملی همچون خط ت
یک از آنها زیرمجموعهای از مقولهها و شتتاخصهای مختلف را شتتامل میگردند (آمولو و میگیرو .)2015 ،برخی از
عناصتر این اکوستیستتم در پژوهشهای پیشتین حوزۀ کارآفرینی موردتوجه قرار گرفتهاند .برای مثال اندیشتمندانِ پیشتروی
حوزۀ کارآفرینی همچون شتتومپیتر ( )1934ضتتمن اشتتاره به کارآفرینی بهمثابۀ نوآوری ،به نقش نوآوری در توستتعه
کسبوکارها نیز اشاره نمودهاند (سودبرگ.)2007 ،6
زایالنی و همکاران )2017( 7در پژوهش خود به بررستتی بازار جهانی گردشتتگری پزشتتکی در کشتتورهای مستتلمان
پرداختهاند .یافتههای پژوهش نشتان میدهد که خدمات استالمی پزشتکی (رعایت شتعائر استالمی توستط گروه پزشتکی،
فراهم نمودن زمینۀ عبادت در حین درمان و  ،)...فعالیتهای مجاز (فراهمستتازی زمینۀ تمامی فعالیت و خدمات حالل
تالی تهتای حرام در حین درمتان) و
کلی ه فع ت
تالی تهتای ممنوع (پرهیز از ت
همچون غتذای حالل و غیره در طول درمتان) ،فع ت
رفتار کارکنان ،نقش مهمی در قصد یک گردشگر پزشکی مسلمان دارد (زایالنی و همکاران.)2017 ،8
در پژوهش مشابه دیگر ،محمد ابوبکر )2016( 9به بررسی نقش تبلیغات دهانبهدهانِ 10الکترونیک در گردشگری پزشکی
قبرس پرداخته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که تبلیغات دهانبهدهانِ الکترونیک ،نقش مؤثری بر شکلگیری اعتماد
به قصد و مقصد سفر در گردشگری پزشکی دارد (ابوبکر.)2016 ،
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پتانس یلهای گردشتگری ستالمت در چین پرداختهاند .یافتههای پژوهش حاکی
هیونگ و کوکوکوستتا )2013( 1به مطالعۀ ت
از این استت که :الف) ویژگیهای محیطی و امنیت شتامل هوای تازه و آب پاک ،محیط آرام و صتل طلب ،مناظر زیبا،
محیط امن و منابع تندرستی طبیعی ب) تسهیالت پشتیبان شامل مراکز همایش عالی ،اقامتگاههای زیبا و مدرن ،امکانات
تفریحی عالی ،حملونقل مناستب و غذاهای ستالم ج) تستهیالت ستالمت شتامل مراکز ستالمت باکیفیت ،خدمات درمانی
باکیفیت باال و طب سنتی چینی میباشند.
با وجود اینکه سیستمهای کارآفرینانه برای رشد و ارتقای گردشگری سالمت ،یکی از مهمترین راهبردها خواهندبود؛
ولی این امر بهآسانی امکانپذیر نیست و برای نیل به آن نیازمند فراهم آوردن زمینهها و محرکهای مختلفی است .درواقع
باید بسترهایی را جهت استقرار نظام کارآفرینی در این حوزه فراهم نمود .عواملی همچون سرمایههای انسانی متخصص،
حمایت نهادهای حاکمیتی و قانونگذار ،استفاده از مدلهای نوین کسبوکار و… ازجمله این موارد هستند (کاپاتینا و
رانکاتی .)2017 ،از عوامل مؤثر که میتوانند بر استقرار اکوسیستم کارآفرینی تأثیرگذار باشند ،عوامل و شرایط رقابتی و
منطقهای کسبوکارها است .درواقع میزان پویایی کسبوکارها در هر اقلیمی میتواند بر گرایش به فعالیتهای کارآفرینانه
در آن منطقه تأثیرگذار باشد (ایسیکا و همکاران .)2019 ،فان و سان )2008( 2در پژوهشی به ارزیابی یک اکوسیستم
گردشگری سالمت پرداختهاند که )1 :فراوانی منابع گردشگری  )2فشار رشد اقتصادی-اجتماعی  )3شدت فعالیت منابع
انسانی  )4کیفیت اکولوژی محیط گردشگری  )5سط توسعۀ اقتصاد گردشگری
 )6آگاهیهای زیستمحیطی گردشگری  )7خطمشیهای مطلوب صنعت گردشگری  )8پویائیهای حفاظت محیطی،
از جمله موارد ارزیابی شاخصها در این حوزه بهشمار میروند.
جایگاه صتنعت گردشتگری در اصتول و تس یاستتهای کلی ایران ،ستند چشتماندازِ برنامه شتشتم توستعه و احکام دائمیِ
برنامههای توستعه نیز به رستمیت شتناخته شتدهاستت؛ به نحوی که کشتور امیدوار استت تا پایان افق  ،1404صتنعت
گردشتگری به  20میلیون گردشتگر دستتیابد .همچنین بند «پ» ماده  2احکام برنامه شتشتم توستعۀ کشتور (بهعنوان یکی
از موضتوعات خا

بخش پیشتروی اقتصتاد) ،بند «ب» ماده ( 97توستعۀ گردشتگری مذهبی) ،جزء  2بند «الف» ماده 98

(اعطای معافیتهای مالیاتی بهمنظور توستعۀ گردشتگری) ،ماده ( 99بهتس ازی و احیای روستتاهای دارای ارزش تاریخی-
فرهنگی باهدف تقویت گردشتگری روستتایی) ،ماده ( 100تکلیف به تنظیم ستند راهبردی توسعۀ گردشگری با محوریت
بخش خصتتوصتتی) ،ماده  23احکام دائمی برنامههای توستتعۀ کشتتور (اعطای معافیتهای مالیاتی بهمنظور توستتعۀ
گردشتتگری) (مجلس شتتورای استتالمی )1395 ،گواه این مدعا هستتتند .به اعتقاد مارک ستترمدی ،کارگزار گردشتتگری
ستالمت کشتور آلمان و آمریکا در ایران ،گردشتگری ستالمت در ایران از سته مزیت نستبی «هزینه»« ،کیفیت» و «امنیت»
برخوردار استت .وی میگوید هزینههای درمانی در ایران بهطور متوستط  10الی  15درصتد کمتر از ستایر کشتورهای
خارجی استت که در برخی از اعمال جراحی بستیار کمتر میشتود .بهعنوانمثال ،هزینه انجام عمل جراحی دریچه قلب
در آمریکا  150هزار دالر ولی در ایران  15هزار دالر استتت .همچنین ایمپلنت در آمریکا  4تا  5هزار دالر ولی در ایران
 1هزار دالر هزینه دارد (سرمدی .)1396 ،پژوهشهای متعدد داخلی در زمینۀ گردشگری پزشکی انجام شدهاست؛ برای
مثال مهربانخو ( )1398در پژوهش خود ،به شناسایی عوامل مؤثر بر تبدیل گردشگری مذهبی به گردشگری

V. Heung & Kucukusta
Fan, Q., & Sun, T.
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پزشتتکی پرداخته استتت .عوامل مؤثر در چهار ستتط کلی طبقهبندیشتتده که به ترتیب عبارتاند از )1( :مؤلفۀ عوامل
فردی )2( ،مؤلفۀ عوامل محیطی و مناستتبتهای مذهبی )3( ،مؤلفههای بازاریابی ،تبلیغات ،خدمات پزشتتکی و هزینه،
( )4مؤلفۀ محرکها.
غالمی ( )1396در پژوهش خود به تحلیل نقش ذینفعان گردشتگری در توستعۀ پایدار گردشتگری پزشتکی شتهر تبریز
پرداخته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که در صنعت گردشگری پزشکی تبریز ،ذینفعان مختلفی وجود دارند و بخش
غیردولتی کمترین تأثیر را در توستتعۀ پایدار گردشتتگری پزشتتکیِ شتتهر تبریز داشتتته استتت؛ بنابراین میتوان با طراحی
شتبکهی ذینفعان گردشتگری پزشتکی ،تشتکیل شتورای استتانی گردشتگری پزشتکی و مشتخص شتدن نقش و وظایف هر
یک از ذینفعان بهصتورت نظاممند و منستجم در راستتای توستعۀ گردشتگری پزشتکی تبریز ،برنامهریزی ،تسیاستتگذاری و
تصمیمگیری نمود و راهبردهای مؤثری را در جهت تحقق اهداف مربوط بهکار گرفت.
در پژوه تش ی دیگر ،پیشتکوی ( )1395به شتناستایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر توستعۀ کارآفرینی در حوزۀ گردشتگری
ت استتتان کرمان پرداخته استتت .نتایج نشتتان میدهند که افزایش نرخ ارز با وزن  0/110و اثر تحریمها بر تأمین
ستتالم ِ
توستتتع ۀ کتارآفرینی در حوزۀ
ت
داروهتای ختارجی بتا وزن  0/103بته ترتیتب در میتان فرصتتتتهتا و تهتدیتدهتای پیش روی
گردشگری سالمت ،رتبۀ اول و از بین عوامل داخلیِ مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سالمت ،جاذبههای
طبیعی برای درمان با وزن  0/080و کمبود نیروی انستانی متخصتص در زمینۀ خدمات پزشتکی با وزن  0/086به ترتیب
در میان نقاط قوت و ضتعف استتان کرمان در زمینۀ توستعۀ کارآفرینی در حوزۀ گردشتگری ستالمت ،رتبۀ اول را به خود
اختصا

دادهاند.

در کشتور ایران ،شتکاف بین وضتع موجود و وضتع مطلوب استت .گزارش رقابتپذیری ستفر و گردشتگری مجمع جهانی
اقتصتاد نشتان میدهد که در ستال  ،2015ایران از میان  131کشتور رتبۀ  19و در منطقه رتبۀ  12را به خود اختصتا
دادهاستتتت .به عبارتی دیگر ،اگرچه به لحاظ رقابتپذیریِ قیمتی و ارزان بودن خدمات ،ایران (شتتتاید به لحاظ کاهش
ارزش پول ملی ایرانیان و نرخ ضتتعیف برابری آن با ارز خارجی) مقصتتدی مطلوب برای گردشتتگری میباشتتد ولی
متأسفانه به لحاظ کیفیت منابع انسانی و پایداری محیطی ،رتبۀ بسیار نامطلوبی دارد (گروتی و میسراهی .)2015 ،1توجه
بته موارد فوقالتذکر و پتتانستتتیتل بتاالی گردشتتتگری طبیعی (اکوتوریستتتم) ،تتاریخی و متذهبیِ ایران ،و همچنین توجته
کشتتورهای مستتلمانِ منطقه به گردشتتگری حالل ،میتواند به تشتتدید حلقههای موفقیت حوزۀ گردشتتگری ستتالمت
بهصتتورت عام و گردشتتگری پزشتتکی بهصتتورت خا

 ،منجر شتتود که از این شتترایط و مقتضتتیات زمینهای کشتتور

(پنجرههای فرصتتتت پیشرو) میتوان بهره برد .به همین دلیل در این پژوهش نقش تعدیلگر پویاییهای کستتتبوکار
منطقهای ،بهعنوان متغیر تعدیلگر مورد بررسی قرار گرفتهاست.

Crotti & Misrahi
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اکوسیستتم کارآفرینی بر پیامدهای گردشتگری ستالمت در
بررسی تأثیر پیشزمینههای شتکلگیری ت
هدف پژوهش حاضتر ،ت
ایران ،بخصتو

استتان کرمانشتاه استت که با بررستی مطالعات فوق ،مدل مفهومی پژوهش ،حاضتر به شترح شتکل شتماره

( )1تهیه و فرضیههای زیر با توجه به مدل مفهومی برای این پژوهش طرح گردید:
 )1پیشزمینههای شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی بر شکلگیری اکوسیستم مؤثر است.
 )2شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سالمت مؤثر است.
 )3پویاییهای کسبوکار منطقهای در استان بر پیامدهای گردشگری سالمت مؤثر است.
 )4نقش تعدیلی پویاییهای کسبوکار منطقهای در رابطۀ میان شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی و پیامدهای گردشگری
سالمت.

شکل  :1چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی
پژوهش حاضر از منظر فلسفی ،در حوزۀ اثباتباوری قرار میگیرد .به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ نتیجه ،تبیینی و
همچنین به لحاظ رویکرد ،کمی (قیاسی) میباشد .استراتژی پژوهش ،پیمایشی بوده و قلمروی زمانی نیمسال اول 1399
است .جامعۀ تحقیق را افراد و متخصصان فعال در حوزۀ گردشگری سالمت استان کرمانشاه به تعداد  94نفر تشکیل
میدهند که براساس فرمول کوکران 75 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .معیارهای انتخاب و بررسی جامعۀ آماری
عبارتاند از کارشناسان ،مدیران ،صاحبنظران و متخصصان حوزۀ گردشگری یا سالمت که تجربۀ تصمیمسازی یا
تصمیمگیری و مشارکت در حوزۀ سیاستگذاری سالمت را داشتهباشند .این اشخا
عام و حوزۀ درمان بهصورت خا

باید با حوزۀ گردشگری بهصورت

آشنا باشند .همچنین ترجیحاً با بخشهای پژوهشی و درمانی سیستم پزشکی ،ارتباط

یا همکاری داشته باشد یا درنهایت حداقل  4سال در عرصۀ سالمت و بخشهای گردشگری یا درمانی کار علمی یا
عملی انجام دادهباشند.

7

تأثیر پیشزمینههای شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سالمت در ایران

برای گردآوری دادهها از پرسشنامۀ محقق ساخته استفادهشد که باتوجه به مؤلفه و شاخصهای شناساییشده از مرحلۀ
کیفی پژوهش ،تهیه شدهبود .این پرسشنامه برای متغیرهای پیشزمینۀ شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی ،شکلگیری
اکوسیستم کارآفرینی ،پویایی کسبوکار و پیامدهای گردشگری سالمت  34گویه دارد.
دادهها از طریق تحلیل آماری توصیفی و تحلیل آماری استنباطی ،با کمک نرمافزارهای  SPSSو ( Smart PLSبهدلیل
کم بودن تعداد نمونهها نسبت تعداد متغیرها از این نرمافزار استفادهشد) موردبررسی قرار گرفتند .همچنین ارزیابی ابزار
گردآوری دادهها به روش بررسی پایایی (از طریق آلفای کرونباخ ،میانگین واریانس و پایایی مرکب) و روایی (محتوا و
صوری با استفاده از نظر صاحبنظران و بهرهگیری از پرسشنامههای استاندارد ،روایی سازه با اتکا بر تحلیل عاملیتأییدی
و روایی همگرا و واگرا) انجام شدهاست.

یافتهها
بهمنظور دستیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی ،آزمونهای پایایی مرکب و میانگین واریانس ارزیابی شد .پایایی
باالتر از  0/7همراه با میانگین واریانس حداقل  ،0/5دو شرط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی یک سازه میباشد.
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ،بههمراه تعداد پرسشهای تحقیق ،پایایی مرکب و میانگین واریانس در جدول شماره
( )1بهتفکیک برای هریک از متغیرها آورده شدهاست .در این جدول ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای هریک
از متغیرها باالی  0/7و میانگین واریانس باالی  ،0/5در حد قابلقبول است (فورنل و الرکر.)1981 ،
جدول  :1پایایی ابزار گردآوری اطالعات
شاخص

آلفای کرونباخ

R2

CR

AVE

Communality

پیامد گردشگری سالمت

0.751

0.803

0.534

0.534

0.680

پیشزمینۀ اکوسیستم

0.725

0.792

0.545

0.545

___

پویایی کسبوکار

0.786

0.861

0.608

0.608

___

شکلگیری کسبوکار

0.843

0.874

0.615

0.615

0.585

متغیر

در جدول شماره ( )1معیار دیگر برای ارزیابی روایی واگرا ،روش فورنل و الکر است .روایی واگرا وقتی در سط
قابلقبول است که میزان  AVEبرای هر سازه ،بیشتر از واریانس اشتراکی آن سازه و سازههای دیگر (مربع مقدار ضرایب
همبستگی بین سازهها) در مدل باشد (فورنل و الکر .)1981 ،طبق یافتههای جدول شماره ( ،)3روایی واگرا وجود دارد
زیرا اعداد قطر اصلی که ریشه دوم مقادیر  AVEهستند ،بزرگتر از اعداد زیرین خود که مقادیر ضرایب همبستگی بین
سازهها هست ،میباشد (علی داوری و آرش رضازاده .)1393،درنهایت میتوان گفت که مدل اندازهگیری از برازش
خوبی برخوردار است.
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جدول  :2روایی واگرا به روش فورنل و الکر
شاخص متغیر

() 1

() 2

() 3

() 4

پیامد گردشگری سالمت

0.730

_____

_____

_____

پیشزمینۀ اکوسیستم

0.442

0.738

_____

_____

پویایی کسبوکار

0.314

0.366

0.779

_____

شکلگیری کسبوکار

0.256

0.267

0.182

0.784

بهمنظور تحلیل روایی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهنده هر متغیر آشکار ،از تحلیل عاملیتأییدی استفاده میشود.
نتایج تحلیل عاملیتأییدی گویههای پرسشنامۀ پژوهش ،در جدول شماره ( )2خالصه شدهاند .بارهای عاملی مربوط به
هر یک از سازهها در سط اطمینان  95درصد معنادار بودهاند؛ بنابراین سازههای موردمطالعه از جهت روایی ،دارای
اعتبار باالیی هستند .بهکمک بار عاملی میتوان گفت که کدام گویه در سنجش متغیر پنهان خود ،سهم بیشتری دارد .هر
گویۀ پرسشنامه که بار عاملی باالتری داشتهباشد ،قدرت یا سهم بیشتری در سنجش متغیر پنهان مربوط به خود دارد .در
جدولشماره ( )3بارهای عاملی مربوط به هر متغیر در ستون مربوط به آن نوشته شدهاست .چنانچه این مقادیر باالی 0.4
باشند ،نیاز به حذف آنها نداریم (علی داوری و آرش رضازاده.)1393،
جدول  :3نتایج تحلیل عاملیتأییدی (ضرایب مسیر)
متغیر

متغیر

شاخص

بار عاملی

Q1

0.634

Q18

Q2

0.723

Q19

0.611

Q3

0.612

شکلگیری

Q20

0.681

Q4

0.446

اکوسیستم

Q21

0.557

Q5

0.558

کارآفرینی

Q22

0.697

پیشزمینۀ

Q6

0.538

Q23

0.730

شکلگیری

Q7

0.508

Q24

0.789

اکوسیستم

Q8

0.539

Q25

0.761

کارآفرینی

Q9

0.584

Q26

0.763

Q10

0.462

Q27

0.797

Q11

0.457

Q28

0.796

Q12

0.433

Q29

0.816

Q13

0.584

Q30

0.848

Q14

0.628

پیامدهای

Q31

0.863

شکلگیری

Q15

0.622

گردشگری سالمت

Q32

0.407

اکوسیستم

Q16

0.552

Q31

0.486

کارآفرینی

Q17

0.649

Q34

0.401

پویایی کسبوکار
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برای بررسی برازش کلی مدل نیز از معیار  GOFاستفاده میکنیم .این معیار طبق معادلۀ زیر بهدست میآید و در آن از
دو شاخص میانگین شاخص تجمعی و میانگین توان دوم ضرایب همبستگی بین سازهها استفاده میشود (با استخراج از
جدول شماره .)2
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅*R
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
GOF=√Communality
Square=√0.730 ∗ 0.795=0.761

حاصل آزمون برای شاخص برازش مدل ،برابر با  0/761است .ازآنجاکه حداقل مقدار قابلقبول برای این شاخص 0/36
بوده (هالند ،)1999 ،پس میتوان ادعا کرد که مدل پژوهش ،برازش باال و قوی دارد.
حال نوبت آزمون معناداری فرضیهها میباشد که از دو شاخص جزئی ضریب مسیر و  t-valueاستفاده شدهاست .توسط
مقادیر  t-valueمعنیداری ضرایب مسیر بررسی میشود .در سط اطمینان  95درصد ،چنانچه مقادیر آمارهی  tباالتر از
 1.96باشد ،فرضیه تأیید و در صورت کمتر بودن ،فرضیه رد میگردد (هالند .)1999 ،در شکلهای  2و  3مدل پژوهش
که دربرگیرندهی فرضیات فرعی پژوهش و یا به عبارتی معادله ساختاری دوم تحقیق است ،مشخص میباشد.

شکل  :2ضرایب مسیر

دو حالت تخمین ضرایب مسیر و معنیداری در شکلهای  2و  3مشخص است .شکل  2درواقع همان مقدار ضریب
مسیر و ضریب تعیین ،و شکل  3نیز مقدار آماره  tرا نشان میدهند.
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شکل  :3ضرایب آمارهی t-value

باتوجه به توضیحات ذکر شده و مدل تحقیق در اشکال  2و  3میتوان وضعیت فرضیهها را مشخص نمود .جدول شماره
( )4خالصه نتایج فرضیههای پژوهش را منعکس میکند.
جدول  :4یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش
ضریب مسیر

فرضیههای پژوهش

آماره t

نتیجه

 )1پیشزمینههای شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی بر شکلگیری اکوسیستم مؤثر است.

0.765

 25.925تأیید

 )2شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سالمت مؤثر است.

0.191

 2.964تأیید

 )3پویاییهای کسبوکار منطقهای در استان بر پیامدهای گردشگری سالمت مؤثر است.

0.652

 8.094تأیید

0.152

 2.754تأیید

 )4نقش تعدیلی پویاییهای کسبوکار منطقهای در رابطۀ میان شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی
و پیامدهای گردشگری سالمت.
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فرضیه  :1نشاندهندۀ رابطۀ میان پیشزمینههای شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی بر شکلگیری اکوسیستم است که باتوجه
به ضریب مسیر  0/0.765و آماره  25/925 t-valueبهدستآمده ،فرضیه تأیید میگردد.
فرضیه  :2نشاندهندۀ رابطۀ میان شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سالمت است که باتوجه به
ضریب مسیر  0/191و آماره  2/964 t-valueبهدستآمده ،فرضیه تأیید میگردد.
فرضیه  :3نشاندهندۀ رابطۀ میان پویاییهای کسبوکار منطقهای در استان بر پیامدهای گردشگری سالمت است که
باتوجه به ضریب مسیر  0/191و آماره  8/094 t-valueبهدستآمده ،فرضیه تأیید میگردد.
فرضیه  :4نشاندهندۀ نقش تعدیلی پویاییهای کسبوکار منطقهای در رابطۀ میان شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی و
پیامدهای گردشگری سالمت است که باتوجه به ضریب مسیر  0/152و آماره  2/754 t-valueبهدستآمده ،فرضیه تأیید
میگردد.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تحلیل پیشزمینههای شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سالمت در
ایران بودهاست .در این راستا مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرارگرفت .نتایج تحلیل دادهها نشان میدهند که
پیشزمینههای شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی ،بر شکلگیری این سیستم مؤثر خواهدبود .درواقع جهت استقرار و
شکلگیری اکوسیستم کارآفرینیِ گردشگری سالمت در استان کرمانشاه ،الزم است پیشزمینهها و ضروریات رعایت
شوند .تقویت سرمایههای انسانی ،پشتیبانی دولت نهادهای حاکمیتی از طریق خطمشیها و مقررات تقویت کنندۀ
اکوسیستم ،ترویج فرهنگ کارآفرینی ،شکلدهی کسبوکارهای نوآور در حوزۀ گردشگری ،همکاری نهادهای پژوهشی
و دانشگاهی با کسبوکارهای فعال در حوزۀ گردشگری و… ازجمله مهمترین پیشزمینهها و شرایط علی موردنیاز جهت
پیگیری اکوسیستم کارآفرینی خواهندبود .نتایج بهدستآمده در این پژوهش با مطالعات کولتای و همکاران ( ،)2013دی
ریتر و روبیک ( ،)2015دلپسند و محقق ( ،)1397ملکی و توانگر ( )1394و مروتی و اسدیان ( )1393مطابقت دارد.
همچنین نشان دادهشد که شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سالمت تأثیرگذار است .دو بعد
شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی در پژوهش حاضر ،شامل خودتنظیمگری و خودپایداری بودهاست؛ بنابراین میتوان
انتظار داشت که با ارتقای دو بعد مذکور ،دستیافتن به پیامدهای مثبت گردشگری سالمت امکانپذیر خواهدشد .در
این حوزه نیز یافتههای پژوهش با مطالعات آیزنبرگ ( ،)2011کولتای ( ،)2013بایسون ( ،)2015جم ( ،)2017سزرب و
همکاران ( )2017و در حوزۀ خودپایداری با مطالعۀ پلتونومی و وری ( )2004مطابقت دارد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که ارتقای گردشگری سالمت بهخصو

در استان کرمانشاه میتواند در دو

سط کسبوکارهای فعال این حوزه و سط کالن کمک کند که در این صورت کسبوکارها به ترویج فعالیتهای
کارآفرینانه منجر خواهندشد .در سط کالن و ملی نیز ارتقای گردشگری سالمت به اشتغالزایی ،درآمدزایی ،ارتقا،
بهرهوری و درنهایت رفاه ملی منجر میشود .همچنین یافتههای پژوهش با مطالعۀ ملکی و همکاران ( ،)1395نیلی پور
و همکاران ( )1394و خادمالحسینی و ادهم ( )1395مطابقت دارد .در پایان نیز پیشنهادات زیر برای مدیران ارشد و
سیاستگذار حوزۀ گردشگری سالمت ارائه میشوند:
ازآنجایی که محور توجه اکوسیستم پیشنهادی ،همکاری و تعامل دوسویه بین بخش دولتی بهعنوان تنظیمگر و بخش
خصوصی بهعنوان عامل کارآفرینی است؛ درنتیجه ارتباط صحی و پویا بین این دو حوزه اهمیت بسیار زیادی دارد .در
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این راستا شکلگیری نهادی تنظیمگر که هستۀ اصلی آن متشکل از نمایندگان بخش خصوصی (اعم از کارآفرینان حقیقی
و حقوقی ،بیمارستانها و مراکز درمانی/تندرستی بخش خصوصی) ،نمایندگان بخش دولت محلی (استانداریها و ادارات
کل مرتبط با حوزۀ گردشگری سالمت در استان کرمانشاه ،دانشگاهها و مراکز علوم پزشکی
و )...و نمایندگان دولت ملی (نمایندگان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان برنامهوبودجه ،وزارت
گردشگری میراث فرهنگی و )...میباشد ،میتواند نقش مهمی را در توسعۀ گردشگری سالمت ایفا نماید .همچنین
ترویج فرهنگ گردشگری سالمت در قالب آموزش و برنامههای ترویجی ،استفاده از ظرفیت رسانهها و تشویق فعاالن
بخش خصوصی به تشکیل خوشههای گردشگری سالمت بهمنظور همافزایی ،ارتباط مؤثر ،تقویت نام و برند گردشگری
سالمت استان کرمانشاه از طریق کیفیگرایی و اولویت دادن به کیفیت خدمات در مقابل کمیت خدمات توصیه میگردد.
پیشنهادات پژوهشگر به شرح ذیل می باشد:
• پایش مستتمر عوامل و مقتضتیات محیطی در قالب عوامل مالحظات محیط اقتصتادی ،قانونی ،فرهنگی/اجتماعی
و سیاسی مؤثر بر اکوسیستم گردشگری سالمت.
• پایش مستتمر مالحظات مربوط به پویایی کستبوکار منطقهای شتامل پیشتینه تاریخی ،حقایق فرهنگی ،حقایق
سیاسی ،جاذبههای گردشگری و موقعیت جغرافیایی.
• اعمال تس یستتمهای نظارتی دقیق بهمنظور اخذ بازخورد از عملکرد اکوستیستتم گردشتگری ستالمت و ارائه این
بازخوردها به متولیان امر در نهاد تنظیمگر.
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