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 چکيده
 آن توان مي كه است حدي به زايي اشتغال و اقتصادي نظر از گردشگري اهميت امروزه

 نظريه پيوند عامل فرصت. كرد محسوب كشوري هر اقتصادي محركه نيروي عنوان به را

و در كارآفريني پيشنهاد مي كند كه كارآفريني اساساً حاصل پيوند عامالن )كارآفرينان 

يکي از عوامل مهم محيطي كه بر فرايندهاي  سازمان ها( و محيط يا فرصت مي باشد.

كارآفريني تاثير گذار هستند، عوامل نهادي مي باشند. نهادها چارچوب هاي تعيين شده 

توسط انسان ها هستند كه رفتار آن ها را هدايت مي كند. با وجود اينکه به نظر مي 

حوزه گردشگري سالمت در ايران وجود دارد، بهره رسد فرصت هاي كارآفريني در 

برداري از اين فرصت ها مستلزم ايجاد ترتيبات نهادي الزم براي افزايش مطلوبيت و 

امکان پذيري فعاليت هاي كارآفرينانه در اين حوزه است. اين پژوهش با رويکردي كمي 

فرصت هاي  همبستگي به دنبال شناسايي عوامل نهادي موثر بر بهره برداري از

در  كارآفريني در حوزه گردشگري سالمت با تمركز خاص بر استان شيراز  مي باشد.

پژوهش حاضر از آنجايي كه موضوع تحقيق متناسب با سطح مديريت شركت ها بوده، 

جامعه آماري پژوهش حاضر را كارآفرينان ومديراني كه در حوزه گردشگري سالمت 

جهت  1395در بازه زماني فروردين تا تيرماه  .فارس اشتغال دارند تشکيل مي دهند

 جمع آوري داده استفاده شده است.

 گردشکري سالمت، كارافريني، نهادها، رفع موانع   :يديکل واژگان
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 4 فرید حسينی، 3 عليرضا رجایيان،  2الهه حسينی،  1علی عبدي جمایران

 .تخصصي كارآفريني سازماني و مدرس دانشگاه دانشجوي دكتري 1
 .دانشجوي دكتري منابع انساني يزد 2
 .كارشناسي ارشد كارآفريني دانشگاه تهران 3
 .كارشناسي مهندسي كامپيوتر دانشگاه شمسي پور 4

 

 نويسنده مسئول:نام 

 علی عبدي جمایران

 هاي فرصت از برداري بهره بر موثر نهادي عوامل شناسایی

 سالمت )مطالعه موردي: شهر شيراز( گردشگري کارآفرینانه
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 مقدمه
 ساز زمينه انساني، زيست محيط سازي آلوده بدون توليدي، صنايع اغلب برخالف زيرا نهاد، نام سفيد صنعت توانمي را گردشگري

 و اقتصادي نظر از گردشگري اهميت امروزه(. 1385 الواني،)آورد مي ارمغان به مردمان براي را صفا و صلح و هاست ملت بين تفاهم و دوستي

 دارد فراواني هاي مزيت گردشگري. كرد محسوب كشوري هر اقتصادي محركه نيروي عنوان به را آن توان مي كه است حدي به زايي اشتغال

 مهارت كمي با محلي مردم و ندارد نياز بااليي كارآموزي و مهارت به صنعت اين در اشتغال كه چرا باشد، اشتغال براي مهمي منبع اندتو مي و

 كشورها توسعه در كليدي بخش يک عنوان به گردشگري ديگر عبارت به .(Brown,2003)شوند كار به مشغول خدماتي مشاغل در توانند مي

   .(UNWTO Annual Report,2014) است شده معرفي

 خاورميانه در چهارم ي رتبه داراي گردشگري صنعت در ايران ،2012سال  در  گردشگري و مسافرت جهاني شوراي گزارش به باتوجه

 به و سازمان اين كارشناسان توسط كه گزارشي در ساالنه گردشگري جهاني سازمان و. باشدمي ام36 رتبه داراي جهان كشور 180 ميان در و

 آن اقتصادي اثرات و گردشگري وضعيت مورد در ساله ده زماني هاي بازه در گزارشي شود، مي تهيه آكسفورد دانشگاه اقتصاد دانشکده كمک

. دارد گردشگري صنعت در درصدي 9/3 رشد ميالدي 2010 سال در ايران ،2010 سال گزارش اساس بر. كند مي ارائه دنيا كشور 181 در

 كل از درصد 5/2 كه است بوده دالر ميليارد 4/2 حدود به ايران به ورودي گردشگران از حاصل درآمد ميالدي، 2010 لسا در همچنين

 و رسدمي دالر ميليارد 1/5 به مبلغ اين ميالدي 2020 سال در گردشگري جهاني سازمان پيش بيني طبق. مي دهد تشکيل را ايران صادرات

 .(WTO,2010)دهد مي تشکيل را ايران صادرات كل از درصد 4/2

 ايران در سالمت گردشگري هايمزيت بررسي: مانند است گرفته صورت ايران در آن اهميت و سالمت گردشگري خصوص در مطالعاتي

 ق،حاذ پزشکان سالمت، خدمات كيفيت پايين، هايايران داراي مزيت هايي از قبيل هزينه زمينه اين كه در پيشرو كشورهاي با مقايسه در

نيز  مورد اين در كه ايران در سالمت گردشگري وضعيت و همچنين مطالعه (Ayoubian,2015)جذاب مي باشد  فرهنگ و وافر طبيعت

 هاييچالش و هاضعف همچنين و جذاب طبيعي مناطق بروز، پزشکي هايفناوري شايسته، متخصصان شامل مواردي از قبيل ايران قوت نقاط

  . (Izadi & et al,2012; Asadi & Daryaei,2011)مربوطه مي باشد  سازمآن هاي ميان ريزيبرنامه و هماهنگي در ضعف از قبيل

اين مطالعات نشان مي دهد كه فرصت هاي مناسبي در بخش گردشگري سالمت براي كارآفرينان ايراني جهت خلق و توليد ثروت و 

 گردشگري صنعت در كارآفرينانه هايعوامل موثر بر بهره برداري از فرصت خصوص در مطالعاتي تا است  الزم ارزش وجود دارد. بنابرين،

در كارآفريني پيشنهاد مي كند كه كارآفريني   (Shane & Venkataraman, 2000)فرصت -نظريه پيوند عامل. گيرد صورت ايران سالمت

فرصت به مجموعه شرايطي اتالق مي شود كه ايده هاي  اساساً حاصل پيوند عامالن )كارآفرينان و سازمان ها( و محيط يا فرصت مي باشد.

اين مجموعه  . (Shane & Venkataraman, 2000)كارآفرينانه  براي ارائه محصول يا خدمت جديد را مطلوب و امکان پذير مي نمايد

ه نحو مطلوبي وجود نداشته باشند عوامل محيطي بر هزينه، زمان و نوع فعاليت كارآفرينانه تاثير گذارند به طوريکه اگر مجموعه شرايط ب

 فعاليت هاي كارآفرينانه با هزينه و زمان بيشتري صورت مي گيرد و نوع فعاليت ها نيز ممکن است از حالت مولد به غير مولد، رسمي به غير

 . (Sobel,2008)رسمي؛ نوآورانه به تقليدي و فرصت محور به اجباري منتقل شود

ر فرايندهاي كارآفريني تاثير گذار هستند، عوامل نهادي مي باشند. نهادها چارچوب هاي تعيين شده يکي از عوامل مهم محيطي كه ب 

افراد يا سازمان ها به  و هستند جامعه يک در بازي قوانين . نهادها(North,1990)توسط انسان ها هستند كه رفتار آن ها را هدايت مي كند 

 چهارچوب نهادي يک سيستم يا كشور شامل نهادهاي. (Peng, 2003)وب نهادي شکل مي دهندعنوان بازيگران رفتار خود را بر اساس چارچ

 .(North,1990) رسمي )شامل قوانين و مقررات( و غير رسمي )شامل ارزش ها، باورها، هنجارها و فرهنگ( در يک جامعه مي شود

قررات و قواعد(، هنجاري )آنچه ديگران انجام مي دهند و ها، م( نيز نهادها را در سه دسته كلي شامل قانوني )قانون1995اسکات )

هايي كه توسط عامالن اجتماعي تحميل و يا دروني شده است( قرار شده يا ارزشهنجار و پذيرفته است( و شناختي )باورهاي مسلم فرض

اين بعد اند. نوني و شناختي اسکات اضافه كردهگر به سه بعد هنجاري، قا( بعد ديگري را به نام بعد هدايت2013دهد. استنهلم و ديگران )مي

اي شامل ارائه عوامل توليد الزم براي انجام فعاليت هاي كارآفرينانه مانند دانش و اطالعات، منابع انساني؛ منابع مالي، وجود تکنولوژي ه

عاليت اثر گذار است. با وجود اينکه به نظر مي پيشرفته در محيط است كه بر كيفيت و نوع فعاليت كارآفرينانه مانند ميزان نوآورانه بودن ف

رسد فرصت هاي كارآفريني در حوزه گردشگري سالمت در ايران وجود دارد، بهره برداري از اين فرصت ها مستلزم ايجاد ترتيبات نهادي الزم 

بينش اندكي در اين زمينه ارائه مي  براي افزايش مطلوبيت و امکان پذيري فعاليت هاي كارآفرينانه در اين حوزه است. پژوهش هاي قبلي

نمايند. بخصوص در ايران كه داراي زمينه نهادي متفاوت مي باشد فهم كافي در خصوص اينکه چه عوامل نهادي مي تواند بهره برداري از 

ل نهادي موثر بر بهره فرصت هاي گردشگري سالمت را تسهيل نمايد، وجود ندارد. لذا اين پژوهش با رويکردي كمي به دنبال شناسايي عوام

 برداري از فرصت هاي كارآفريني در حوزه گردشگري سالمت با تمركز خاص بر استان فارس  مي باشد.  
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 ادبيات تحقيق

 کارآفرینی
ت اقتصادي جديد و بيشترين توجه به پديده كارآفريني و در واقع خاستگاه اين پديده در نظرات اقتصاددان بوده است كه ظهور فعالي

ن داد توجه جامعه علمي ر را از عوامل اساسي رشد و توسعه افتصادي جوامع مي دانند. پس از اينکه اين پديده اثرات اقتصادي خود را نشاموث

و تركيبي تقسيم  به اين پديده براي كسب حداكثر دانش در مورد آن جلب شد كه مجموعه پژوهش ها در سه پارادايم اصلي ويژگي ها، محيط

 .(Davidsson, 2015) بندي مي شود

 

 نهادها
افراد يا سازمان ها به عنوان بازيگران رفتار خود را بر اساس چارچوب نهادي شکل مي دهند  و هستند جامعه يک در بازي قوانين نهادها

(Peng, 2003) .نهاد ديگر بيان هب. هستند اجتماعي رفتارهاي و امور انجام چگونگي و اجتماعي انساني روابط تنظيم روش بيانگر نهادها 

 هاييويژگي با و خاص هدفي و جهت در را اجتماعي روابط كه هايي عرف و هنجارها ها، سازماندهي ها، رويه قواعد، سازوكارها، از عبارتست

 .است اعياجتم -انساني ارتباطات تنظيم روش نهاد. دانست ارتباط و روش توانمي را نهاد مفهوم اصلي عنصر دو. كنندمي ساماندهي مشخص

 شدن ساختارمند به منجر قيود، اين. گيرد مي شکل يکديگر با ها انسان متقابل روابط هدايت براي انسان توسط كه هستند قيودي نهادها،

 و كاال بازار شرايط درباره اطالعات هدايت به منجر نهادها، طرفي از. شود مي بشر اجتماعي و سياسي اقتصادي، مبادالت در نهفته هاي انگيزه

 كنند مي تعيين نهادها. گردد مي معتبرتر و بزرگ قراردادهاي انعقاد و مالکيت حقوق شمردن تر مقدم همچنين و بازار در كنندگان مشاركت

 و ها دارايي زمينه در خود، حقوق مورد در جامعه افراد آگاهي به منجر همچنين. كند كسب زماني چه و را چيزي چه بايد كسي چه كه

 اجراي به كمک و ها انسان روابط بين اختالف بروز احتمال كاهش و بازارها توسعه براي حقوق، اين حفظ توانايي. شود مي اندرآمدهايش

 عدم ها، انسان متقابل كنش براي( كارا لزوما نه)باثبات  ساختار يک ايجاد با نهادها .(peng et al,2014)است اهميت حايز بسيار قراردادها،

 هزينه افزايش به منجر بازار، در رقابت كاهش و مناسب نهادهاي فقدان. شوند مي بازار در رقابت افزايش موجب و كاهش بازار در را اطميناني نا

 توليد سوددهي افزايش و مبادالتي هاي هزينه كاهش در را نهادها اهميت كه است مبادالتي هاي هزينه همين افزايش و شده مبادالتي هاي

 كرده بيان گونه اين نهادها اهميت مورد در( 1965)كس. كندمي تر پررنگ مناسب، اقتصادي رشد به رسيدن براي صادياقت عملکرد بهبود و

 مبادالتي هاي هزينه كاهش و رقابت افزايش به منجر كه هستند نهادها. يابند مي بيشتري اهميت نهادها باشند بر هزينه مبادالت هروقت كه

 مناسبي وضعيت در اقتصادي عملکرد كه كامل رقابت بازار شرايط در)شوند  ناچيز بسيار مبادالتي هاي هزينه كه زماني و شوند مي بازار در

 بيشتر مندي بهره جهت در آن كاهش براي تالش و مبادالتي هاي هزينه چنين وجود. بود نخواهد اهميت حايز ديگر نهادها تاثيرگذاري( است

 (.1،2008نورث و همکاران)است اقتصاد در شده مطرح مباحث از يکي همواره تجاري معامالت و مبادالت توليدات، از

 فردي، عمل فهم و مطالعه در عوامل مهمترين از يکي پديده، يک بر اثرگذار و مربوط نهادهاي از اي مجموعه معني به نهادي محيط

 و قوانين قواعد، امور، انجام عادت متداول، و حاكم عرف ها، سنت رسوم، آداب، مجموعه از است متشکل محيط اين.است جمعي يا و گروهي

 در افراد كه را اطميناني عدم ميزان ترتيب اين به و بخشند مي ثبات و نظم ها كنش برهم و ها كنش به نهادها اين.باشدمي استانداردها

 راحتي به شبکه اعضا ميان تعامالت كه كنند مي فراهم را چارچوبي نهادها اين. دهندمي كاهش شوند،مي مواجه آن با شانروزمره تعامالت

 .سازند مي محدود و مشخص را ممکن هاي انتخاب حيطه آن ها زيرا شود، انجام

 

 ابعاد نهادي از دیدگاه اسکات
 ها ارزش پيگيري براي را مشروع ابزارهاي كه هنجاري، ،(قواعد و مقررات ها، قانون) قانوني دسته سه در را نهادها نيز( 1995)اسکات

 قرار دارد، اشاره شده دروني يا و تحميل اجتماعي عامالن توسط كه هايي ارزش يا شده فرض مسلم باورهاي به كه شناختي، و كند مي تعريف

 .(Marinova,2014, Peng,2003)دهد مي

 

 محيط قانونی بعد
 اقتصادي رشد بر نتيجه در و گذارند مي اثر افراد ررفتا بر كه شود مي قوانيني و قواعد ها، سياست مقررات، به مربوط محيط، از بعد اين

 رفتار و دهد مي كاهش يا افزايش را كارآفريني كار، و كسب يک آغاز و تشکيل ريسک سطح بر گذاشتن اثر با قانوني فرايندهاي. موثرند

 و كار و كسب يک ايجاد براي نياز مورد بعمنا به دسترسي سطح بر همچنين مقررات و قوانين. دارند قرار قواعد اين تاثير تحت كارآفرينانه

                                                           
1 . North 
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 هستند، ورود براي كمتري موانع و آزاد بازارهاي كمتر، مقررات داراي كه اقتصادهايي در كارآفريني هاي فرصت. است موثر ورود چگونگي حتي

 شركت يک تشکيل براي افراد قصد رب كار و كسب يک خاتمه يا تشکيل در ماليات و بوروكراسي ها، رويه اداري، موانع وجود. هستند بيشتر

. كنند مي رشد آهستگي به ها شركت اين و شده تشکيل كمتري جديد هاي شركت تعداد زياد، مقررات با اقتصاد يک در. دارد منفي اثر جديد

 و قانوني چارچوب در اناطمين عدم وجود دليل به كارآفريني براي فرصت هزينه ثبات، بي قانوني ترتيبات با يافته توسعه كمتر كشورهاي در

 خواهند جبران جامعه براي ارزش ايجاد براي كارآفرين هاي تالش كه كنند تضمين توانند نمي نهادها زيرا يابد؛ مي افزايش فساد پتانسيل

 داخل رد قانوني محيط ضعف. دارد قرار قانوني محيط تاثير تحت جديد، كارهاي و كسب شدن المللي بين. (Stenholm et al.,2013)شد

 .(Yamakava, Peng and Deeds,2009)باشد شدن المللي بين به جديد كارهاي و كسب تمايل به منجذ است ممکن كشور،

 

 محيط هنجاري بعد
 ها، ارزش تاثير چگونگي به و شود مي مربوط انساني رفتار به كه است باورهايي و ها ارزش اجتماعي، هنجارهاي شامل محيط از اين

 مثال بعنوان)استانداردها و اهداف تنظيم بر باورها .(Peng et al  ,2008)پردازد مي ها شركت و افراد رفتار بر ديگر افراد رهايهنجا و باورها

 يک در منصفانه بازي چگونگي مثال براي) اهداف به دستيابي ابزارهاي بر هنجارها و( اجتماعي ارزش يا سود كسب براي كار و كسب ايجاد

 شغلي گزينه يک عنوان به كارآفريني مطلوبيت بر هنجارها و باورها اين بنابراين. موثرند( جديد كار و كسب يک ايجاد يا نهكارآفرينا شراكت

 كه حالي در گيرند؛ مي قرار تحسين مورد فعالي پيش و خالقيت براي كارآفرينان كشورها از برخي در .(Stenholm et al.,2013)موثرند

 هاي سازمان عنوان به جديد كارهاي و كسب (Volchek et al,2015)نشوند تلقي مثبت چندان است ممکن ها ويژگي اين ديگر برخي در

 و باورها هنجارها، در را اقدام يک كه است جامعه در كلي درک يک واقع، در مشروعيت. كنند پيدا مشروعيت سرعت به كه دارند نياز جديد،

 روش از يکي شدن المللي بين. شود مي بيشتر منابع جذب به منجر مشروعيت افزايش. دهد مي جلوه مناسب و دلخواه اجتماعي، هاي ارزش

 و باال كيفيت دهنده نشان زيرا باشد، مدنظر يافته توسعه كشورهاي در فعاليت اگر خصوص به است؛ كشور داخل در مشروعيت كسب هاي

 .(Peng et al,2009)است نگذارا سرمايه و دولت مثل منابع كننده ارائه نهادهاي نزد اعتبار

 

 محيط شناختی بعد

 مي هدايت را آن ها خود رفتار كه است كارآفرينان و مديران شده فرض مسلم و شده دروني باورهاي و ها ارزش شامل بعد اين

 عدم از درک قع،وا در. كنند مي تفسير را اطالعات افراد كه است شناختي هاي چهارچوب شامل ديگر، بيان به .(Peng et al,2008)كند

 اندازي راه براي خود هاي قابليت از افراد درک ميزان بر شناخت اين. است اثرگذار كارآفرينانه فعاليت بر ريسک به نگرش همچنين، و اطمينان

 يها قابليت از كارآفرينانه شناخت در مختلف، كشورهاي در .(Stenholm et al.,2013)است موثر فرصت درک و جديد كار و كسب يک

 مهارت و دانش توسعه منابع. است آن علل از متفاوت آموزشي سيستم و ديني و فرهنگي اختالف كا دارد وجود اختالف ها، فرصت و افراد

 آن، آزمايش راه تنها باشد جديد دانش اين كه ووقتي است اجتماعي هاي شبکه از اطالعات جذب و غيررسمي و رسمي تحصيالت شامل

 شدن المللي بين به كارآفرينان از برخي .(Volchek et al.,2015)كند مي پيدا افزايش كارآفرينانه قصد نتيجه در و است آن سازي تجاري

 علي درست، كار يک و كشور موفقيت به مهم كمکي را آن بلکه ؛(هنجاري بعد)كنند نمي نگاه مشروعيت كسب براي ابزاري عنوان به فقط

 شده شناخته آن ها براي اجتماعي كاالي يک عنوان به شدن المللي بين ارزش ديگر، عبارت به. دانند مي آن هاي هزينه و ها ريسک رغم

 .(Yamakava, Peng and Deeds,2009)است

 

 دیگران و ابعاد نهادي از دیدگاه استنهُلم
. اند كرده اضافه اسکات يشناخت و قانوني هنجاري، بعد سه به محيط گر هدايت بعد نام به را ديگري بعد ،(2013)ديگران و استنهلم

 در. گذارد مي اثر كشور در( رشد پتانسيل و المللي بين گرايش تکنولوژي، يا محصول بودن جديد)كارآفرينانه فعاليت نوع و كيفيت بر بعد اين

 كه رسد مي رنظ به و است موثر كارآفريني كيفيت بر محيط گر هدايت بعد و كارآفريني كميت بر اسکات، نهادي محيط بعد سه واقع،

 ندارند؛ قرار شناختي و قانوني عوامل تاثير تحت فقط( نوآور و باال رشد پتانسيل المللي، بين گرايش با)  باال كارآفريني اشتياق با كارآفرينانه

 (.Stenholm et al.,2013)شوند تقويت كند، حمايت منابع و ها مهارت نوآوري، از كه محيطي در بلکه

 نهادي چارچوب در جديد هايگذاري سرمايه ايجاد تحليل منظور به را نورث رويکرد از استفاده محققان از برخي ،كارافريني يحوزه در

 بينند مي ها موسسه ايجاد فرايند كنندگان تسريع و عنوان به را كارآفرينان پژوهشگران رويکرد، اين در (.Welter,2011اند )كرده پيشنهاد
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 شدن اجتماعي فرايند و يادگيري از ناشي غيررسمي هنجارهاي و كارآفريني هاي فعاليت به مربوط راتمقر و قوانين اجراي مسيول كه

  .(Ferri & prior,2011b,p.13)هستند

 و تجزيه و بررسي است الزم دليل همين به و گذارد مي تاثير كارآفرين رفتار در نفوذ با ويژه به اقتصادي عملکرد بر نهادي چارچوب

 حساس بسيار عمومي هاي سياست در تغييرات به اجتماعي هاي موسسه كه اندعقيده اين بر محققان از برخي ترتيب، اين هب. شود تحليل

 تغييرات اين كه زمان همان در عمومي، يتابعه هاي شركت براي مطلوب خدمات نوع با رابطه در ويژه به ،(Neck et al,2009)هستند

 .(Zahra,2008)نندك مي ايجاد جديد اجتماعي هاي فرصت

 توسعه دليل به توسعه حال در كشورهاي در. دهد مي قرار تاثير تحت را آن اقتصادي عملکرد عميقي طور به كشور هر نهادي ساختار

 و فيزيکي سرمايه رشد بر عالوه را عواملي توان مي. است برخوردار بيشتري اهميت از نهادي ترتيبات اقتصادي، هاي مکانيزم ضعف و نيافتگي

 كننده تعيين نقش ترديد بي. است بوده موثر توسعه و رشد در كشورها اين ناكامي يا موفقيت در كه برشمرد فني هاي پيشرفت و كار نيروي

 شرايط و غيررسمي و رسمي محدوديتهاي و قواعد عوامل، از اي گسترده طيف برگيرنده در نهادها. باشد نمي انکار قابل بين اين در نهادها

 (.Fuentelsaz,2015باشند) مي اجتماعي و اقتصادي مناسبات بر تاثيرگذاري از متفاوتي سطوح با آن ها اعمال

 غيررسمي نهادهاي. شوند مي تقسيم غيررسمي نهادهاي و رسمي نهادهاي گروه دو به نهادها شد گفته چنانچه نهادگرايي، ادبيات در

 .برخوردارند رسمي اينهاده به نسبت بيشتري ماندگاري و تنوع پيچيدگي، از

 قراهم قانون، حاكميت برقراري مقررات، و قوانين كارايي افزايش جهت در حقوقي و سياسي نهادهاي عملکرد حوزه در اصالحات هرگونه

 توسعه تجارت، و توليد به مربوط ضوابط تسهيل سياسي، و اقتصادي ثبات ايجاد مالکيت، حقوق تضمين گذاري، سرمايه براي الزم امنيت كردن

 كردن فراهم جهت در اقدامي تواند مي آن نظاير و اقتصاد در رقابتي و شفاف سالم، فضاي ايجاد اقتصادي، هاي زيرساخت و مالي نهادهاي

 نظام ناكارآمدي كشور، اجرايي و اداري نظام در فساد گسترش اجتماعي، و اقتصادي ناامني و ثباتي بي مقابل، در .شود ارزيابي توليد بستر

 قوانين ناكارآمدي و المللي بين هاي تنش و داخلي هاي كشمکش وجود ،...(و عدالتي بي قضايي، نظام در فساد دادرسي، شدن طوالني)اييقض

 كاهش آن پيامد كه شده مولد هاي فعاليت براي انگيزه كاهش و گذاري سرمايه ريسک افزايش مبادالتي، هاي هزينه افزايش موجب مقررات، و

 ;Meyer & Nguyen, 2005) .باشد مي اقتصادي توسعه روند در ركود نتيجه در و عوامل كل وري بهره كاهش و توليد عوامل انباشت

Shi et al., 2012; Shi,Sun, Pinkham, & Peng et al, 2014 
 Peng, Wangثرند)(، نهادها به طور مستقيم در تعيين و اجراي استراتژي شركت و خلق مزيت رقابتي مو2008از نظر پنگ و ديگران)

and Jiang,2008(تئوري نهادي يکي از مهمترين رويکردها در كسب و كار بين المللي است .)Marinova,2014 ؛ چرا كه چهارچوب)

 (. Volchek et al.,2015نهادي نه فقط بر نرخ فعاليت كارآفرينانه بلکه بر نوع آن نيز اثرگذار است)

 

 کارآفرینی با دید نهادي
كند كه سطح كارآفريني در يک كشور به ويژگي هاي روانشناسانه افراد بستگي دارد. در اين ، در كتاب خود بيان مي1961مک كلند

اش بر اين است كه مجموع ويژگي هاي كارآفرينانه افراد تعيين كننده سطح كارآفريني و در نهايت، رشد اقتصادي است، مضمون، وي عقيده

به سبب محدوديت آن مورد انتقاد قرار گرفت. همانطور كه نايت معتقد است، ما نمي توانيم بدون احتساب اين ديدگاه فردي و روانشناسانه 

زمينه هاي نهادي و فرهنگي در تصميم گيري هاي روزانه افراد، در مورد عقالنيت اعمال آن ها قضاوت كنيم.يک چالش جدي اين است كه 

 Smith& Anderson,2002)گيردهاي كارآفرينانه توسط آن جامعه شکل ميد فعاليتعمل كارآفريني در داخل يک جامعه بوده و فرآين

El Harbi, S., & Anderson,2010& Anderson et al,2010) چالش جدي تر و مهمتر اين است كه اگر چه كارآفرينان عامالن .

گويد، در تمام فعاليت هاي اقتصادي كه ما به عنوان  تغيير هستند، ما نمي توانيم از ساختار چشم پوشي كنيم. همانطور كه گاگلياردي مي

گيريم. از آنجا كه نهادها شکل دهنده ساختارند و در واقع ساختار و نهاد در كنيم، توسط نهادها تحت تاثير قرار ميعامالن اقتصادي عمل مي

 ذار باشد و تفاوت در سطح كارآفريني را توضيح دهدقالب يک رابطه پويا عمل مي كنند، ساختار مي تواند بر فعاليت هاي كارآفرينانه اثرگ

(Jack & Anderson,2010). 

 

 کارآفرینی بر نهادي محيط تاثير

 ،(اقتصادي عوامل)ملموس عوامل به فقط نه جديد شركت ايجاد آن تبع به و اقتصادي توسعه كه اندكرده استنتاج زيادي نويسندگان

 و نهادي عوامل ميان ارتباط بر كارآفريني محققان تمركز اخيرا. دارد بستگي نيز( فرهنگي و عياجتما فاكتورهاي)غيرملموس عوامل به بلکه

 فرهنگ،اجتماع،)نهادي و ايزمينه عوامل اهميت نهادي، نظريه كه رسدمي نظر به( 2002)وسيانا هاييافته براساس.است كارآفرينانه فعاليتهاي

 مشابه هدفهاي با نهادي اقتصاد نظريه از متعددي نويسندگان. است كرده دريافت كارآفريني بر ذارتاثيرگ عوامل عنوان به را( اقتصاد و سياست
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 ما به كه ايست نظريه ترديد، بدون نهادي نظريه كه است كرده بيان( 2000)وسيانا آن ها، ميان از. اندكرده استفاده گوناگون هاي زمينه در

 & Jack) دهدمي ارائه كارآفريني و كار و كسب عملکرد بر خارجي عوامل تاثير مطالعه براي را مناسب و سازگار مفهومي چارچوب بهترين

Anderson,2010). 

 اختالف كننده بيينت عوامل از يکي غيرمولد و مولد كارآفرينانه هاي فعاليت ميزان براساس گوناگون كشورهاي ميان تفاوت رو همين از

 ..(Coyne & Sobel & Dove,2010)بود خواهد كشور آن اقتصادي عملکرد

 و بالقوه انكارآفرين ترغيب براي دولت تالش از است عبارت دولت كارآفريني هاي سياست شکست عوامل از يکي بامول خود زعم به

 بهره يبرا منفي تتبعا شرايطي چنين. كارآفرينانه مولد فعاليت جاي به جويي رانت بر مبتني غيرمولد هاي فعاليت در مشاركت به بالفعل

 بر تاثيرگذارزي نه و كارآفريني نرخ بر تاثيرگذاري پي در صرفا كه هايي سياست داشت. خواهد دنبال به اقتصادي رشد و رقابت نوآوري، وري،

 ( Stenholm, Acs and Wuebker, 2013)شوند مي منتهي نامطلوب اغلب و انتظار غيرقابل پيامدهاي به هستند، آن ماهيت و شکل

 نيروي يا و سرمايه همچون كارآفرينانه فرايند هاي ورودي وافر عرضه با و سادگي به توان نمي را مولد كارآفرينان فقدان كه معناست آن به اين

 .( Henrekson & Stenkula,2010)كرد جبران ماهر كار

 رشد نهايي كننده تعيين كند مي تقويت و ترغيب را مولد كارآفريني كه نهادي محيط كه است اين( 1990)بامول تئوري ضمني فرض

 بنابراين. هستند ها تفعالي از گوناگوني انواع به كارآفرينانه هاي تالش تخصيص چرايي تبيين در كليدي عامل نهادها و بود خواهد اقتصادي

 هاي روديو يشافزا هاي برنامه يا كار نيروي آموزش مالي، هاي كمک اعطاي همچون دولت حمايتي هاي برنامه بسط بر تمركز جاي به

 كاهش را كارآفريني دنامول انواع بازده كه است نهادي چارچوب اصالح بهتر مسير مولد، كارآفريني تقويت براي راهي عنوان به كارآفرينانه

 رقرا تاثير تتح را مولد كارآفريني عملکرد و فراواني شود مي تنظيم ها سياست واسطه به كه نهادي چارچوب چنين ( Sobel,2008)دهد

 هاي ليتفعا به كارآفرينانه هاي تالش تخصيص زمينه كه هستند نهادها اين كه آنجا از .( Henrekson & Stenkula,2010)دهد مي

 هايي سياست ازندس مي فراهم هايي فعاليت چنين بر اقتصادي سيستم هاي پاداش و ها مشوق بر تاثيرگذاري واسطه به را مولد غير يا مولد

 كه رو آن زا .(  Bowen&Clercq, 2008)كنند مي ايفا كليدي نقش كارآفرينانه فعاليت و رفتار تقويت در دهند مي شکل را نهادها كه

 پي در ما اگر ست،ا كارآفريني هاي فعاليت بازده و كارآفرينانه رفتار اصلي هاي كننده تعيين از يکي بازيگران هاي كنش بر حاكم قواعد

 آتي هاي فعاليت و اهداف در تغيير ايجاد از تر راحت بازي، قواعد در تغيير طريق از آن تحقق هستيم هكارآفرينان هاي تالش مجدد تخصيص

 .( Baumol,1993)است كارآفرينان خود

 فعاليت از تركيبي عيواق دنياي در اقتصادها است ممکن حالت بهترين مولد كامال كارآفرينانه فعاليت وجود با اقتصاد تصور اگرچه اما

 مخرب و مولد غير فرينيكارآ از گرفتن فاصله متوجه بايد كشورها و ها دولت تالش بيشترين بنابراين. گيرد مي بر در را غيرمولد و لدمو هاي

 اين كليدي مسئله .(Coyne & Sobel & Dove,2010; Henrekson &Stenkula,2010)باشد مولد كارآفريني سوي به حركت و

 خواهد موجود هادين هاي محدوديت پيامد آن فقدان يا توسعه و كارآفريني غالب نوع. بود خواهد غالب اداقتص در فعاليت نوع كدام كه است

 فراهم را نامولد هاي فعاليت كاهش و مولد كارآفرينانه هاي فعاليت تسهيل امکان بايد شده طراحي خوبي به كارآفريني هاي سياست و بود

 & Coyne & Sobel)كشورهاست و ها دولت سوي از مسيري چنين پيگيري ستلزمم خود اقتصادي افول و ركود بر غلبه. سازد

Dove,2010 ). 
 

 گردشگري سالمت:
 يرالمت به صورت زس يرا از گردشگر يمحدود يفتعر يتالياا ي،آلمان، اسلون يا،استرال يبا توجه به مطالعاتش در حوزه كشورها كازن

 كند: يارائه م

 يزندگ تيفيو ارتقا ك يروح ي،روانشناخت ي،است كه هدف آن حفظ و بهبود سالمت جسم يقتصادا يتفعال يسالمت نوع گردشگري»

استفاده  زيامورد ن يجسم ين هاي)مانند ماساژ( و تمريزيکيدرمان ف يوه هايش يعي،)مسافران( بوده و در آن از درمان طبيانمشتر

خاص  يپزشک يت هاياز زمان خود را به فعال يهستند كه بخش نييهمانام ياف كازن گردشگران و يگردشگران سالمت در تعر.«شوديم

سالمت و  يها شتوامان از بخ يسالمت محصول يگردشگر ين. بنابراي نمايندخود صرف م يزمان را مطابق خواسته ها يهاختصاص داده و بق

 و يزاتمناسب گردشگران و تجه ي(، غذاياهي)گيعيطب يداروها مچونرا ه يطسالمت شرا ياست. توسعه خدمات گردشگر يگردشگر

سالمت  هاي هدهکد يجادا يمناسب برا هاي نوع گردشگران و مکان يناقامت مناسب ا يمحل ها ي،نظارت پزشک يي،و دارو يپزشک يالتتسه

 ي،قا سالمت جسمارت و يمارياز ب يريدر جلوگ يسع هوجود دارد ك يعناصر و موارد يانواع گردشگر يكازن، در تمام يدهطلبد. بنابر عق يرا م

 .شوديم يدهمنظور تدارک د ينسالمت است كه سفر بطور خاص به ا يگردشگر دارند اما تنها در گردشگر يو ذهن يروح
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 كردند: يمتقس يرسالمت را به سه دسته ز ي( گردشگر2013)2زاده و همکاران ابراهيم

قوا  يدو تجد يگروزمره زند ياز فشارها ييرها يگرم برا ياو آب ه يمعدن يمنابع آب ها ي: سفر به مناطقِ دارا يتندرست گردشگري

ره نقاهت خود دو يماران. بيندگو يتندرست يندارد را گردشگر يخاص يجسم يماريكه گردشگر ب يدر موارد ي،بدون مداخله و نظارت پزشک

  بخشند. يو با نظارت درمانگران سرعت م يعياز امکانات طب يبهره مند امناطق و ب ينرا در ا

گذراندن  ياا ه يماريب يدرمان برخ ي( برايرهنمک، گل و غ ي،) آب معدن يعي: سفر با هدف  استفاده از منابع طبيدرمان گردشگري

 .يندگو يدرمان يدرمانگر را گردشگر يکدوره بهبود تحت نظارت و مداخله 

حت ت ينوع عمل جراح يکو انجام  زيکييسفر با هدف درمان ف ينسالمت است كه ا ياز گردشگر يگري: نوع ديپزشک گردشگري

 (.Ebrahimzadeh and et al., 2013شود) يانجام م يها و مراكز پزشک يمارستاننظارت درمانگران در ب

 

 چارچوب مفهومی مدل:
 عوامل نهادي

از ديدگاه استنهلم  كه ( چهارچوب هاي تعيين شده توسط انسان ها هستند كه رفتار آن ها را هدايت مي كند1990نهادها از نگاه نورث )

 ( شامل ابعاد قانوني، هنجاري، شناختي و هدايتگر مي شوند.2013و ديگران )

 بعد قانوني.  1

گذارند فراد و در نتيجه رفتار كارآفرينانه اثر ميشود كه بر رفتار اها، قواعد و قوانيني مياين بعد از محيط، مربوط به مقررات، سياست

(Stenholm et al.,2013). 

 بعد هنجاري.  2

  (Stenholm et al.,2013شود )ها و باورهايي است كه به رفتار انساني مربوط مياين بعد از محيط شامل هنجارهاي اجتماعي، ارزش

 (.Volchek et al.,2015رفتار كارآفرينانه در جامعه مي شود ) هاي ارزشي اجتماعي مربوط به تحسينو بيانگر گرايش

 بعد شناختي.  3

يگر، مربوط (؛ به بيان دStenholm et al.,2013كنند )هاي شناختي است كه افراد اطالعات را تفسير مياين بعد شامل چهارچوب

د براي انجام فعاليت هاي به دانش اجتماعي و توان افراد در بروز رفتار كارآفرينانه است و شامل عواملي از قبيل آموزش و توانمندسازي افرا

 (.Volchek et al.,2015ي شود  )كارآفرينانه م

 گربعد هدايت.  4

اندازي كسب و كار ي راهها و منابع مورد نياز براتواند از نوآوري، مهارتاين بعد از محيط بيانگر راهي است كه از آن طريق، محيط مي 

 (.Volchek et al., 2015)جديد با رشد باال حمايت كند 

 ير بعنوان چارچوب تحقيق تدوين گرديده است:با توجه به ادبيات مطرح شده مدل ز

 : چارچوب مفهومی پژوهش1شکل
 

                                                           
2 . Ebrahimzadeh 
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 با توجه به مدل سواالت اينگونه تدوين شد:

  برافزايش بهره برداري از فرصت هاي كارآفرينانه در گردشگري سالمت  با متغير تعديلگر توان و تمايل  "بعد قانوني "ميزان تاثير

 چقدر مي باشد؟ عامل براي اقدام كارآفرينانه 

  برافزايش بهره برداري از فرصت هاي كارآفرينانه در گردشگري سالمت  با متغير تعديلگر توان و تمايل  "بعد هنجاري "ميزان تاثير

 عامل براي اقدام كارآفرينانه  چقدر مي باشد؟

  ري سالمت  با متغير تعديلگر توان و تمايل برافزايش بهره برداري از فرصت هاي كارآفرينانه در گردشگ "بعد شناختي "ميزان تاثير

 عامل براي اقدام كارآفرينانه  چقدر مي باشد؟

  برافزايش بهره برداري از فرصت هاي كارآفرينانه در گردشگري سالمت  با متغير تعديلگر توان و تمايل  "بعد هدايتگر "ميزان تاثير

 عامل براي اقدام كارآفرينانه  چقدر مي باشد؟

 

 روش تحقيق
همبستگي مي باشد. جامعه آماري را در پژوهش حاضر از آنجايي كه موضوع  -اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي

تحقيق متناسب با سطح مديريت شركت ها بوده، جامعه آماري پژوهش حاضر را كارآفرينان ومديراني كه در حوزه گردشگري سالمت فارس 

نفر تعيين  113نفر مي باشد. با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه  160تشکيل مي دهند كه تعداد آن ها  1395اشتغال دارند در سال 

ارايه  1شد كه با استفاده از روش تصادفي ساده از جامعه مذكور انتخاب شدند. ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه در جدول 

 شده است.

 تحقيق از طريق پرسشنامه محقق محور جمع آوري شده است. داده هاي مورد بررسي در اين
 

 : ویژگی هاي جمعيت شناختی گروه نمونه1جدول
 

 درصد فراواني فراواني  

 جنسيت
 مرد

 زن

94 

19 
 

 سن)سال(

25-35 

35-45 

 45باالي

27 

54 

32 

 

 سابقه كاري)سال(

 10زير

10-20 

20-30 

13 

64 

36 

 

 سطح تحصيالت
 كارشناسي و پايين تر

 كارشناس ارشد و باالتر

27 

86 
 

 

گزاره اي جهت انجام تحقيق به كارآفرينان ومديراني كه در حوزه گردشگري سالمت استان فارس اشتغال دارند  34در نهايت پرسشنامه

اي ليکرت بود  تشکيل مي دهند. در نهايت پرسشنامه به اين مديران و كارآفرينان تقديم شد. نحوه نمره گذاري براساس مقياس پنج گزينه

 كه به ترتيب نمرات يک تا پنج به مقياس هاي خيلي كم تا خيلي زياد تعلق مي گرفت. 

مشاهده مي شود، بررسي ها نشان مي دهد كه مقدار ضريب آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي همه سازه ها  2همانگونه كه در جدول 

 هاي اين مطالعه به گونه اي مطلوب داراي پايايي مي باشند. مي باشد؛ لذا سازه  /7بيشتر از حداقل قابل قبول يعني 
 

 : آلفاي کرونباه و پایایی ترکيبی2جدول
 

 پايايي تركيبي آلفاي كرونباخ سازه

 .812 0.83 بعد قانوني

 .767 0.75 بعد هنجاري
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 .821 0.78 بعد شناختي

 .743 0.761 بعد هدايتگر

 .835 0.868 ر گردشگري سالمتبهره برداري از فرصت هاي كارآفرينانه د

كه بيانگر ميانگين واريانس استخراج شده مي باشد، نشان مي دهد كه  AVEمشاهده مي شود، بررسي معيار 3همانگونه كه در جدول

به گونه (، لذا سازه هاي اين مطالعه Fornell & Larcker,1981مي باشند) 5/0تمامي سازه داراي مقدار باالتر از حداقل قابل قبول يعني

 اي مطلوب داراي روايي همگرا مي باشند.
 

 سازه هاي تحقيق AVE: مقدار3جدول
 

 بعد هدايتگر بعد شناختي بعد هنجاري بعد قانوني سازه
بهره برداري از فرصت هاي كارآفرينانه 

 در گردشگري سالمت

AVG 81/0 85/0 92/0 86/0 76/0 

( براي هر سازه با AVE( در بررسي روايي واگراي سازه ها، جذر ميانگين واريانس استخراج شده)1981براساس نظريه فورنل و الركر)

مشاهده مي شود، اعداد پر رنگ كه در قطر اصلي جدول قرار دارند  4ضرايب همبستگي بين سازه ها مقايسه مي شود. همانگونه كه در جدول 

انگين واريانس استخراج شده مي باشند. بررسي هر يک از اين ارزش ها براي هر سازه در مقايسه با همبستگي بين سازه عبارتند از جذر مي

(، براي تمامي سازه ها باالتر از همبستگي بين سازه AVEمذكور با ساير سازه ها نشان مي دهد كه جذر ميانگين واريانس استخراج شده)

 د. لذا تمامي سازه ها از نظر روايي واگرا داراي اعتبار مناسب مي باشند.مربوطه با ساير سازه ها مي باش
 

 : ماتریس سنجش روایی واگرا4جدول

 

 بعد هدايتگر بعد شناختي بعد هنجاري بعد قانوني سازه
بهره برداري از فرصت هاي 

 كارآفرينانه در گردشگري سالمت

     000/1 بعد قانوني

    000/1 506/0 بعد هنجاري

   000/1 627/0 292/0 عد شناختيب

  000/1 471/0 525/0 561/0 بعد هدايتگر

بهره برداري از فرصت 

هاي كارآفرينانه در 

 گردشگري سالمت

709/0 630/0 558/0 681/0 000/1 

 تحليل نتایج
تاري، مدلي آماري براي بررسي در اين مرحله از تحليل داده ها از مدل معادالت ساختاري، استفاده شده است. مدل يابي معادالت ساخ

بکار گرفته  Smart PLSروابط بين متغيرهاي مکنون)مشاهده نشده( و متغيرهاي آشکار)مشاهده شده( است. در اين پژوهش از نرم افزار 

رازش مدل هاي شده است. در ابتدا مدل اوليه با تما جزييات رسم گرديد. سپس ضرايب بارهاي عاملي تمامي اجزا بررسي شده تا در سنجش ب

 4/0اندازه گيري مورد استفاده قرار گيرند. طبق بررسي ها، ضرايب بارهاي عاملي تمامي سواالت و روابط باالتر از حداقل قابل قبول يعني

اي ( كه اين مساله حاكي از مناسب بودن معيارها است. در مرحله دوم، به برازش مدل ساختاري پژوهش و بررسي متغيرهHulland,1999بود)

-Tيا همان مقدار  Zمکنون)سازه ها( همراه با روابط ميان آن ها پرداخته مي شود. بدين منظور از اولين و اساسي ترين معيار، يعني ضريب 

valuesمشاهده مي شود، ضريب  5و جدول 2استفاده شده است. همانگونه كه در شکلT  ،مربوط به سه رابطه از پنج رابطه موجود در مدل

مي باشد؛ كه اين مساله بيانگر صحت و معناداري رابطه بين سازه ها بوده و در نتيجه نشان از تاييد فرضيه ها در سطح اطمينان  96/1بيشتر از 

درصد را دارد. در گام بعدي، جهت مشخص كردن ميزان تاثير متغيرهاي برون زا بر متغيرهاي درون زا، به بررسي ضرايب استاندارد شده  95

وط به مسيرهاي هر يک از فرضيه ها پرداختيم. اين ضرايب بيانگر اين است كه تغييرات متغيرهاي وابسته تا چه ميزان)درصد( بار عاملي مرب

 قابل مشاهده مي باشد. 5و جدول 2توسط متغيرهاي مستقل مطرح شده در مدل تبيين مي شود. اين ميزان تاثير در شکل
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مي باشد؛  7/0كرونباخ و پايايي تركيبي همه سازه ها بيشتر از حداقل قابل قبول يعنيبررسي ها نشان مي دهد كه مقدار ضريب آلفاي 

 لذا سازه هاي اين مطالعه به گونه اي مطلوب داراي پايايي مي باشند.
 

 : نتایج بررسی مسيرهاي مدل با روش معادالت ساختاري5جدول 

 

 آزمون T-Valuesمقدار ضرايب تاثير مسير رديف

 رد فرضيه 27/1 56/0 بهره برداري از فرصت -بعد قانوني 1

 تاييد فرضيه 89/2 48/0 بهره برداري از فرصت -بعد هنجاري 2

 تاييد فرضيه 621/6 76/0 بهره برداري از فرصت -بعد شناختي 3

 رد فرضيه 254/1 67/0 بهره برداري از فرصت -بعد هدايتگر 4

5 
 اقدام براي عامل تمايل و توان

 هره برداري از فرصتب -كارافرينانه
 تاييد فرضيه 367/3 64/0

ها، تعيين متولي اصلي صنعت  ترتيبات نهادي الزم در ابعاد قانوني )شامل اقداماتي از قبيل تسهيل مراحل اخذ مجوز، ساماندهي واسطه

ل از برترين افراد در ارائه خدمات(، و...( هنجاري )ترويج رفتار كارآفرينانه در حوزه گردشگري سالمت از طريق. تشويق كارافرينان وتجلي

 شناختي و ادراكي )شامل آموزش كليه اعضاء زنجيره تامين  و اقدامات حمايتي و هدايتگر )شامل ايجاد نهاد هاي واسطهاي مالي و اطالعاتي،

هره برداري از فرصت هاي كارآفريني استانداردسازي زيرساخت ها و تسهيالت مالي( مي تواند از طريق افزايش توان و تمايل كارآفرينان براي ب

ن در حوزه گردشگري سالمت نرخ وقوع رفتار كارآفرينانه در اين حوزه را افزايش دهد و در نهايت باعث استفاده كارا و اثربخش ظرفيت هاي اي

 حوزه و در نتيجه خلق ثروت و ارزش در جامعه گردد.

كه هر كدام از دو عامل فرد و فرصت يا محيط به تنهايي نمي توانند خروجي فرصت كه مطرح مي كند –با توجه به نظريه تركيب عامل 

محيط كارآفرينانه را شکل دهند و به همان اندازه كه عامل مهم است، زمينه و فرصت نيز در ايجاد و كيفيت فعاليت كارآفرينانه نقش دارد. لذا 

 بهره برداري از فرصت هاي كارآفريني را تحقق بخشد، حائز اهميت است. و مجموعه شرايطي كه به كارآفرين كمک مي كند كه ايده خود براي

شته اين مجموعه عوامل محيطي بر هزينه، زمان و نوع فعاليت كارآفرينانه تاثير گذارند به طوريکه اگر مجموعه شرايط به نحو مطلوبي وجود ندا

رد و نوع فعاليت ها نيز ممکن است از حالت مولد به غير مولد، رسمي باشند فعاليت هاي كارآفرينانه با هزينه و زمان بيشتري صورت مي گي

.همانگونه كه در اين پژوهش مشاهده شد تا زماني  (Sobel,2008)به غير رسمي؛ نوآورانه به تقليدي و فرصت محور به اجباري منتقل شود

 ساختار يک ايجاد با رفتار كارافرينانه را نخواهد داشت. نهادها كه بستر مناسب براي كارافريني  ايجاد نشده باشد، فرد توان وتمايل كافي براي

 فقدان. شوند مي بازار در رقابت افزايش موجب و كاهش داده بازار در را اطمينان عدم ها، انسان متقابل كنش براي( كارا لزوما نه)باثبات 

 اهميت كه است مبادالتي هاي هزينه همين افزايش و شده تيمبادال هاي هزينه افزايش به منجر بازار، در رقابت كاهش و مناسب نهادهاي

 تر پررنگ مناسب، اقتصادي رشد به رسيدن براي اقتصادي عملکرد بهبود و توليد سوددهي افزايش و مبادالتي هاي هزينه كاهش در را نهادها

 برخالف شود، منصرف كارآفرينانه كار و كسب يانداز راه از فرد است ممکن نباشد، حمايتي و مناسب محيطي شرايط در واقع، اگر مي كند

  .باشد داشته بااليي خودكارآمدي احساس يا باشد مثبت كارآفريني به وي نگرش اينکه

پژوهش حاضر نشان مي دهد با وجود ظرفيت ها در حوزه گردشگري در كشور، ترتيبات نهادي الزم براي تحريک و تشويق فعاليت هاي 

 و بنيادي هاي سلول مانند پزشکي علم در حاضر حال در شگري سالمت به نحو شايسته و مطلوب وجود ندارد. ايرانكارآفرينانه در حوزه گرد

 به قادر كبد و كليه تهاجمي، راديولوژي مباحث ناباروري، هاي زمينه در همچنين .باشد مي جهان برتر كشورهاي جز نخاعي ضايعات ترميم

 حتي و توسعه حال در كشورهاي بين در صرفه به مقرون بهداشتي هاي مراقبت خدمات ارائه .است جهان پيشرفته كشورهاي با رقابت

 با رقابتي سطحي در كشور، در جراحي هاي عمل موفقيت درصد و كيفيت آن بر عالوه. آيد مي شمار به رقابتي مزيت يک منطقه كشورهاي

 به توجه ضرورت سالمت، گردشگر جذب رقابتي بازار وجود . با.(Shalbafian and Zargham, 2010)دارد  قرار رقيب و ناحيه كشورهاي

 هواي و آب)طبيعي پتانسيل و حاذق پزشکان نوين، پزشکي علم داشتن با ايران كنوني شرايط در زيرا. شودمي احساس ايران در كمبود اين

 گردشگري جهاني بازار در سهمي مسئولين، توجه عدم و هازيرساخت ايجاد در گذاريسرمايه عدم دليل به ،(معدني آب هايچشمه و متنوع

 تاثيرگذاري پي در صرفا كه هايي در عين حال بايد توجه داشت كه سياست  .ماند خواهد جدا رقابتي بازار از وضعيت اين ادامه با و ندارد سالمت

 ,Stenholm)شوند  مي منتهي نامطلوب اغلب و انتظار غيرقابل پيامدهاي به هستند، آن ماهيت و شکل بر تاثيرگذارزي نه و كارآفريني نرخ بر

Acs and Wuebker, 2013 ) بنابراين متوليان صنعت مذكور، بايد ضمن تسريع در اجراي برنامهها،تعيين متولي، اصالحات قانوني و رفع .
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اين امر مستلزم در نظر گرفتن ابعاد نهادي موانع براي حضور كارافرينان بيشتر در اين حوزه، در پي ايجاد كارافريني مطلوب و مولد باشند. 

 بحث شده در اين پژوهش و ارائه ابزارهاي سياستي الزم براي ايجاد بستر و شرايط مساعد مي باشد. 

 در جدول زير خالصه پيشنهادات در اين بعد از محيط نهادي در گردشگري سالمت را ارائه مينماييم.
 

 پيشنهادات جهت خدمات آموزشی/ شناختی
 

 دمات آموزشيخ

 آموزش به تمام فعالين صنعت براي جلوگيري از سوءاستفاده از عدم آگاهي گردشگر -1

 فرهنگ سازي از طريق تيزرهاي تبليغاتي -2

 آموزش بازاريابي، مديريت و كارافريني براي كاركنان مراكز درماني -3

 آموزش فوريت هاي پزشکي به كارافرينان و مسوولين گردشگري -4

 جه به خصوص زبان كشورهاي بازار هدف به كليه زنجيره تامينآموزش زبآن هاي خار -5

 

 پيشنهادات براي تشویق کارافرینان و افزایش اعتبار آنان نزد مشتري

 

 تشويق فعالين صنعت

 اهداء جوايز و قدرداني از پزشکاني كه بيشترين رضايت مشتري را جلب نمودهاند -1

 بيشترين رضايت مشتري را جلب نموده انداهداء جوايز و قدرداني از مراكز درماني هاي كه  -2

 ارائه مشوق هاي مالي و معافيت هاي مالياتي -3

 معرفي برترين ارائه دهندگان خدمات در بازه هاي زماني مختلف از ديد بيماران -4

 كوچک از كارافرينان اين صنعت صنايع گزاري سرمايهحمايت صندوق ضمانت  -5

 

 ميتوسط نهادهاي رس بازاريابي و اطالع رساني

 حضور رسمي نهاد متولي در فضاي مجازي -1

 حضور رسمي متوليان رسمي در شبکه هاي اجتماعي -2

 تاسيس شبکه هاي ماهواره اي مرتبط با صنعت براي كشورهاي همسايه توسط نهادهاي رسمي -3

 چاپ بروشور و شركت دائمي در نمايشگاه هاي پزشکي منطقه توسط نهادهاي رسمي -4

 اداري/قانونی پيشنهادات در بعد اصالحات
 

 اصالحات اداري /قانوني

 تسريع در اجراي برنامه هاي گسترش صنعت گردشگري سالمت -1

 حذف موانع و تسريع فرايند اخذ جواز تاسيس -2

 شناسايي و ساماندهي واسطه ها -3

 تسريع ورود بيمار و صدور رواديد خاص بيماران-4

 وم عالقه مندان به صنعت اشاره شدهايجاد بستر امن و البته قانونمند براي ورود عم-5

 تعيين متولي واحد و ارائه قدرت نظارت شده به نهاد مذكور براي قانونگذاري-6

 افزايش ضمانت اجرايي قرارداد ها-7

 هويت بخشي به شهرک هاي سالمت-8

 تدوين قانون موثر براي حضور واسطه ها و كارافرينان در فضاي مجازي--9

 به شکايات بيمار )براساس قانون كشور مبدا يا مقصد(تعيين تکليف رسيدگي -10

 ايجاد امکان فالوآپ بيمار بعد از جراحي-11
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 پيشنهادات مربوط به عوامل نهادي هدایتگر موثر بر بهره برداري از فرصت هاي گردشگري سالمت
 

ايجاد نهاد هاي واسطه اي 

 اطالعاتي

ايجاد نهادهاي  واسطه 

 اي   تسهيل گر مالي

كمک هاي  يالت وتسه

 مالي
 ايجاد نهادهاي مشاوره اي ستانداردسازي زيرساخت هاا

نهاد هماهنگ كننده -1

واسطه هاي مسلط بر زبآن 

 هاي مختلف

ايجاد نهادهاي منطبق -2

بر نيازغذايي و تفريحي 

 بيماران

ايجاد نهاد     كنترل -3

 كننده  كيفيت

ايجاد نهادي براي رتبه -4

 صنعتبندي فعاالن 

 ايجاد اتحاديه يا سنديکا-5

ايجاد نهاد   آموزشکده -6

مثل دانشکده يا موسسات 

 آموزش عالي

ورود    شركت هاي -1

بيمه داخلي به صنعت 

 مورد بحث

تسهيل ارتباط -2

بانکي بيمه هاي بين 

 المللي با بيمارستآن ها

ايجاد نهادي براي -3

 پرداخت الکترونيک

هماهنگي با بانک -4

ر استفاده از    ها به منظو

 كارت هاي اعتباري

ايجاد نهاد تضمين -5

 كننده سرمايه گزاري

در اختيار قراردادن -1

زمين براي احداث 

 بيمارستآن ها

پرداخت تسهيالت -2

براي ساخت هتل 

بيمارستآن هاو 

 تجهيزات پزشکي

پرداخت تسهيالت -3

براي استانداردسازي 

 زيرساخت ها

معافيت كارافرينان -4

 ماليات از پرداخت

بروزرساني وسايل حمل و -1

 نقل

تجهيز وسايل نقليه به -2

 تجهيزات پزشکي

الزام بيمارستآن ها به -3

كسب گواهي هاي بين 

 المللي

بروزرساني تجهيزات -4

 پزشکي

استفاده ار نرم افزار و -5

سخت افزار ارتباطي بين 

 بيمار و كادر درمان

تشکيل نهادي به منظور -1

ي ونحوه ارائه اطالعات قانون

 اخذ جواز

تشکيل نهادي براي -2

مشاوره نحوه بازاريابي در 

 صنعت

ايجاد نهاد راهنمايي -3

كننده بيماران در مورد 

 حق و حقوقشان

ايجاد نهادي براي -4

مشاوره نحوه درمان و نحوه 

 فالوآپ
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 نتيجه گيري
، عوامل نهادي مي باشند. نهادها چارچوب هاي تعيين شده يکي از عوامل مهم محيطي كه بر فرايندهاي كارآفريني تاثير گذار هستند

توسط انسان ها هستند كه رفتار آن ها را هدايت مي كند. با وجود اينکه به نظر مي رسد فرصت هاي كارآفريني در حوزه گردشگري سالمت 

افزايش مطلوبيت و امکان پذيري فعاليت هاي  در ايران وجود دارد، بهره برداري از اين فرصت ها مستلزم ايجاد ترتيبات نهادي الزم براي

كارآفرينانه در اين حوزه است. اين پژوهش با رويکردي كمي همبستگي به دنبال شناسايي عوامل نهادي موثر بر بهره برداري از فرصت هاي 

ي كه موضوع تحقيق متناسب با در پژوهش حاضر از آنجاي كارآفريني در حوزه گردشگري سالمت با تمركز خاص بر استان شيراز  مي باشد.

سطح مديريت شركت ها بوده، جامعه آماري پژوهش حاضر را كارآفرينان ومديراني كه در حوزه گردشگري سالمت فارس اشتغال دارند تشکيل 

 جهت جمع آوري داده استفاده شده است. 1395در بازه زماني فروردين تا تيرماه  مي دهند.
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