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 چکیده
 گونهنیا در ینیکارآفر یفضا جادیا ۀنیزم توانیم ییروستا مناطق در سالمت یگردشگر یهاتیظرف ییشناسا با

 ینیکارآفر ۀتوسع با مرتبط عوامل یبندرتبه و ییشناسا پژوهش، نیا از هدف منظور، نیهم به. آورد فراهم را مناطق
 نفر 36 با و است یشیمایپ ـ یفیتوص پژوهش. است بوده قالت یروستا در ییروستا سالمت یگردشگر ینوآور در
 روش با وهایسنار و هاداده. است گرفته صورت مصاحبه شدند انتخاب یرتصادفیغ صورتبه که سالمت گردشگران از

 یهاافتهی. است شده یطراح یاجتماع یهاشبکه لیتحل از استفاده با پژوهش مدل و لیتحل یفاز یشناخت نگاشت
 یروستا در ییروستا سالمت یگردشگر ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع در یمتعدد عوامل که دهدیم نشان پژوهش

 یشتریب تیمرکز از بیترت به یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما و یراهبرد یزیربرنامه عوامل که اندلیدخ قالت
 یدولت و یخصوص بخش تیحما و یمنطق و درست یزیربرنامه با که است آن از یحاک پژوهش جینتا. برخوردارند

 .داد شیافزا را گردشگران تعداد توانیم سالمت یگردشگر ۀنیزم در روستا تیقابل یارتقا جهت در
 قالت یروستا ،ییروستا یگردشگر سالمت، یگردشگر ،ینوآور ،ینیکارآفر :یدیکل واژگان

 
 
 

 مقدمه

 روستاها یاقتصاد ۀتوسع در یاعمده سهم یگردشگر ۀتوسع
 که دارد وجود یتیریمد ماتیتصم در نظارت همواره. دارد
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 و دارد ستیزطیمح و جامعهو  اقتصاد در یمنف و مثبت راتیتأث
 در(. Lin et al., 2021) گذاردیم ریتأث یمحل یداریپا بر
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گردشگران  یاز اهداف مهم سفر برا یکیامروزه  چارچوب، نیا
 یسفر به مقاصد گردشگر انیم نیسالمت است و در ا یارتقا

 همکاران، و یاصفهان یریگلشاست ) شیافزا به روسالمت 
باعث شده است که بازار آن  ینوع گردشگر نیا یایمزا(. 1394

(.  ,2015Han & Hyun) شود یرقابت شدتبه جهاندر 
 ییروستا ۀجامع یزندگ طیمح در یراتییتغ ییروستا یگردشگر

 در ،ییروستا ۀمثبت جامع ۀمواجه ،اساس نی. بر اکندیم جادیا
 یعامل ۀمنزلبه یگردشگر ۀتوسعبا گردشگران و  زبان،یم گاهیجا
 به و است شده گرفته نظردر یموفق گردشگر ۀتوسع یبرا یاتیح
 ریاز افراد تحت تأث یاعمده گروه یمحل ساکنان کهنیا لیدل

 یگردشگر با آنان مرتبط رفتار درک روند،یم شماربه یگردشگر
 نیا بر(.  ,2017Hwang & Stewart) دارد تیاهم

 بهرا  ییروستا ۀجامع ،یگردشگرساکنان در  رشدنیدرگ اساس،
که مطابق با  یاگونهسالمت به یگردشگر ۀتوسعاز  تیحما

 یگردشگر ینی. کارآفرکندیم قیتشو باشد آنان یهاخواسته
مشارکت  یرا برا نهیزم یدر مقاصد گردشگر ییسالمت روستا

 Ye et. )کرد خواهدفراهم  یگردشگر ۀتوسعساکنان در روند 

al., 2014 .)در ینیکارآفر یهافرصت کشف و ییشناسا 
 قیاز طر وکارها،کسب نیا تا کندیم کمک یگردشگر صنعت
به دنبال بهبود عملکرد  ،است نیعج ینوآور باکه  ینیکارآفر
 زادهیوانیک) باشند شتریجذب گردشگران ب قیاز طر ژهیوخود به

 باشد، داریپا ریمتغ مشاهدهقابل سود یوقت(. 1394 ،یعارف و
 دیجد یهاروش و هاینوآور یاجرا ۀزیانگ شرکت تیریمد

 مناسب و یحیتفر خاص یبهداشت منبع جادیا. دارد را تجارت
 یبرا هاشرکت صاحبان و تیریمد میتصم از یانعکاس
 Dimitrov et) است نوآورانه یروش به شغل یدهسازمان

2016al., ای مناطق ها،بخش ها،سازمان ییتوانا ی  (. نوآور 
 انیب هاینوآور انتشار و یسازادهیپ وجو،جست در کشورها

 ریچشمگ راتییتغ جادیا ای دیجد کار انجام یمعنا بهکه  شودیم
 ,Szymańska) است یابیارز و یریگاندازه قابل که است

2016 .) 
تجارب کشورها  یپس از بررس نظران،صاحب و محققان

 یگردشگر و عام طوربه یگردشگر ۀتوسع در گوناگونو مناطق 
 ،یجوامع محل ریتأثبر  یهمگخاص،  طوربه ییروستا سالمت

 در یگردشگر یهاتیفعال تیدر موفق زبان،یم ۀجامع عنوانبه

ک منطقه  گونهنیا ۀتوسععنصر  نیتریاصل را آنو  ورزندیم دیتأ
 کهنظرند  نیا بر آنان ج،ینتا نیهم اساس بر. دانندیم هاتیفعال

 ۀتوسع ،ییروستا ینواح ازجمله افته،یکمترتوسعه ینواح در
 ساختنبرآورده یبرا ینخست پاسخ ۀدر وهل دیبا یگردشگر

فقر و  ان،یم نیا در و باشد داشته ساکنان یاقتصاد یازهاین
 ۀتوسعکه  رودیم شماربه ینواح نیا ۀدو مشکل عمد یکاریب

 ثمربخش مشکالت نیا کاهش در دیبا یگردشگر یهاتیفعال
گفت  توانیم رو،نیازا(. 1390 همکاران، و انیغن) باشد

 در دیجد یراهکار ییروستا سالمت یگردشگر ینیکارآفر
در مناطق  یسازتیو ظرف یتوانمندساز یبرا توسعه یهاهینظر

 یبرابر جادیا روستا، ودر جهت کاهش شکاف شهر  ییروستا
 نینو یراهبرد ۀمنزلبه و ینهاد و یطیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد

 تیماه داشتنعلت  بهکه  است ییمناطق روستا ۀتوسعدر 
 کارانیب یمولد و برا اشتغال   ان،ییروستا یبرا ،ییزااشتغال

در روستا را  یماندگار و کندیم جادیاشتغال موقت ا ،یفصل
(. 1397 همکاران، و سبحان یمیسل) دینمایم لیتسه

و نقش آن در  ینیکارآفر نیبر ارتباط ب یادیعوامل ز ازآنجاکه
هدف از  گذارد،یم اثر انییسالمت روستا یگردشگر ینوآور

با  هاآن یبندرتبهعوامل و  نیا ییانجام پژوهش حاضر شناسا
 . است یفاز یشناخت نگاشت کردیرو

سالمت  یفراوان در بخش گردشگر یهافرصت وجود با
 ارزش،و خلق ثروت  درجهت نانیکارآفر یبرا ییو روستا
در  ینیکارآفر ۀتوسععوامل مرتبط با  ۀدربار یاندک یهاپژوهش

مثال،  یبرا. است شده انجام ییسالمت روستا یگردشگر
که  افتندی دست جهینت نیا به( 1398و همکارانش ) یسخدر

 و یشناخت ،یهنجار ،یقانون ابعاد در الزم ینهاد باتیترت
 یبرا نانیکارآفر لیتما شیافزا قیطر از ،یتیحما اقدامات

 یگردشگر ۀحوز در ینیکارآفر یهافرصت از یبرداربهره
 شیحوزه را افزا نیادر  نانهیسالمت، نوع وقوع رفتار کارآفر

 ،(1397) همکاران و یانیکاو از گرید یپژوهش در. دهدیم
 انسیوار درصد 7/56که حدود  است آن از یحاک هاافتهی

دهستان استرآباد  یروستاها ۀدر محدود ییروستا داریپا ۀتوسع
 و کندیم نییتب یگردشگر وکارکسب یفضا ۀتوسعرا  یجنوب

. است گرید یرهایمتغ ریسا به مربوط گرید درصد 3/43
 نیا به( در پژوهش خود 1399و همکارانش ) یعباس نیهمچن
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 به ینیکارآفر مستقل یرهایمتغ ریتأث زانیم که افتندیدست  جهینت
 مطالعه، مورد ۀمنطق در یگردشگر ۀتوسع جینتا بر بیترت

 ۀتوسع و رشد توسط جادشدهیا یهافرصت یهاشاخص
 شاخص ؛.است نیشتریب و نخست ۀرتب 98/0 با ینیکارآفر

 87/0 با ینیکارآفر رگذاریتأث یاقتصاد و یاقتصاد ارزش جادیا
 سوم ۀرتب در 43/0 با تیخالق و ینوآور شاخص و دوم ۀرتب در

 ینیکارآفر یطیمح ینیکارآفر شاخص ت،ینها در و دارد قرار
 . دارد قرار چهارم ۀرتب در و است 38/0 یگردشگر

 هاروش و مواد

 منظر از. است یشیمایپ ـ یفیتوص نوع از پژوهش
 یط «ختهیآم قیتحق» روش اساس بر قیتحق نیا ،یشناسروش
 جینتا اساس بر نخست، ۀمرحل در. است شده انجام گام چهار
 پژوهش، ۀنیشیپ و ینظر یمبان درخصوص یاکتابخانه ۀمطالع

 یگردشگر ینوآور و ینیکارآفر یۀاول یمفهوم چارچوب
 ۀجامع دو از پژوهش نیا در. شد استخراج ییروستا سالمت

 نظرانصاحب از نفر ده شامل اول ۀنمون. شد یریگنمونه یآمار
 پنجو  یگردشگر ۀرشت استاد پنج) یگردشگر صنعت خبرگان و

و  یرتصادفیغ صورتکه به است( یفرهنگ راثیکارشناس م
 نیا درهدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. 

 دستبه یپژوهش ۀنیشیپ و اتیادب مرور با عامل زدهیس مرحله،
 ای ادغام حذف، عوامل از یتعداد شدههیته فهرست از. آمد

 دییتأ به یینها عامل ازدهی تعداد تینها در که شدند اضافه
 ۀحوز در میمفاه معناداربودن زین توافق یمبنا. دیرس خبرگان

. بود ییروستا سالمت یگردشگر ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع
 :از اندعبارت عوامل نیا

 روستا، در سالمت یگردشگر یبرا مناسب یتقاضا
 یگردشگر یهاتیفعال انجام یبرا مناسب یمال منابع وجود

 تیفعال انجام یبرا روستا مردم یکاف مهارت و دانش سالمت،
 یبانک خدمات و التیتسه از یبرخوردار سالمت، یگردشگر

 ،یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما ت،یفعال یاندازراه یبرا
 و نانیکارآفر نیب یهمکار و یهماهنگ ،یراهبرد یزیربرنامه
 جادیا ،یقانون و یتجار یهارساختیز ،یمحل ۀجامع

                                                   
1. FCMapper 

2. Ucinet6 
3. Spearman 

 یهاتیمعاف صیتخص گردشگران، یبرا مشوق و التیتسه
 بر یمبتن یهارساختیز جادیا گذاران،هیسرما به یاتیمال

 .اطالعات یفّناور

 که بود سالمت گردشگران از نفر 36 شامل دوم ۀنمون
 ندیفرا دوم گام در. شدند انتخاب مدل ساخت در مشارکت یبرا

 مدنظر خبرگان یعلّ  ۀنقش لیتحل و استخراج ،یفیک یسازمدل
 با مرتبط عوامل از یسیماتر ۀنامپرسش منظور، نیهم به. بود

 هیته ییروستا سالمت یگردشگر ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع
 ارائه کردند سفر قالت یروستا به که سالمت گردشگران به و

 عوامل نیب ارتباط یچگونگ+ 1 تا -1 از یدهنمره با خبرگان. شد
 ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع بر عوامل از کیهر ریتأث شدت و

 و دادند نشان را قالت یروستا در ییروستا سالمت یگردشگر
 یذهن مدل اساس نیا بر کردند؛ لیتکم را سیماتر بیترت نیا به

 افزارنرم در خبره هر یعلّ  ۀنقش سپس. آمد دستبه خبره هر
 و ثبت ندیفرا دقت از نانیاطم یبرا و شد میترس 1مپریساف

 دییتأ به شدهرسم یعلّ  ۀنقش خبرگان، یذهن مدل استخراج
 و نییتع خبرگان یذهن مدل کهآن از پس. دیرس مربوط خبرگان

 میترس 62نتیوسی افزارنرم با یفاز یشناخت نگاشت ۀنقش سپس
 روابط خبرگان یشناخت یهانقشه ادغام امکان یبررس یبرا. شد

 کار، ۀسابق سن، ت،یجنس) خبرگان یشخص یهایژگیو نیب
 یعلّ  ۀنقش قلمرو و یدگیچیپ یهاشاخص و( التیتحص زانیم

 یبررس یبرا ادامه، در. شد استفاده 3رمنیاسپ آزمون از هاآن
 و یعلّ  ۀنقش قلمرو شاخص بر خبرگان یشخص یژگیو ریتأث

 استفاده 4سیوال کروسکال یناپارامتر آزمون از هاآن نیب روابط
 و هاداده تعداد بودنکم آزمون، نیا از استفاده علت. است شده

 تیجنس یبرا 5یو من ویتنی آزمون از سپس. است خبرگان
 شد، استفاده یناپارامتر حالت در مستقل ۀنمون دو وجود
 شاخص و QAP یهمبستگ روش دو از استفاده با نیهمچن
 خبرگان یعلّ  ۀنقش نیب تشابهعدم ای تشابه ۀدرج فاصله، نسبت

 یخطا سطح در بردهنام یهاآزمون یتمام در که شد نییتع
 ۀمرحل در سپس. است شده گرفته درنظر درصد 5 از ترکوچک

 یگردشگر ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع یادغام ۀنقش سوم

4. Kruskal-Wallis 

5. U Mann-Whitney 
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 حاصل یینها یفازید سیماتر از استفاده با ییروستا سالمت
 ۀنسخ با پژوهش مدل میترس و مپریساف افزارنرم 10 ۀازنسخ

 یفیک مدل الزم یهالیتحل و شد انجام 1نتیوسی افزارنرم 6
 یرگذاریتأث و تیمرکز زانیم چهارم، ۀمرحل در. شد ارائه آن یبرا
 ها،آن با مطابق و شد مشخص عوامل یریرپذیتأث و

 یگردشگر ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع یبرا سناریوهایي
 شد سازيشبیه مدل روي بر قالت یروستا در ییروستا سالمت

 مورد افزارنرم. شد بررسي 1مپریساف افزارنرم با هاآن نتایج و
 یبرا و 1مپریساف فازي یشناخت نگاشت انجام یبرا استفاده
 پژوهش این در. بود 6نتیوسی اجتماعي هايشبکه تحلیل

 پایایي تأیید معني به که است آمده دستبه کدگزاران بین توافق
 .است تحقیق این

 تیهو یمحرمانگ حفظ به توجه با ش،یمایپ ندیفرا در
 . نشد دهیپرس افراد یشخص اطالعات دهندگان،پاسخ

 پژوهش یهاافتهی

 یرهایمتغ نیب رمن،یاسپ آزمون از آمدهدستبه جینتا اساس بر
( نقشه یچگال روابط، یچگال روابط، تعداد) یدگیچیپ شاخص

 یشخص یهایژگیو با( روابط شدت کل) قلمرو شاخص و
 کهنیا به توجه با سپس،. نداشت وجود یمعنادار ۀرابط خبرگان

 05/0 از ترکوچک یخطا سطح درکروسکال والیس  آزمون در
 روابط شدت یچگال زانیم نیب دارد، وجود یداریمعن تفاوت

 وجود یتفاوت سن و کار ۀسابق مختلف، یلیتحص سطوح نیب در
 یمعنادار سطح کهنیا به توجه با یتنیو من وی آزمون در. ندارد
 و زنان نیب در روابط شدت یچگال زانیم نیب است، 764/0

 لیتحل به مربوط جینتا یبررس. ندارد وجود یتفاوت مردان
 یهاداده) فاصله نسبت و( شباهت یهاداده) QAP یهمبستگ

 یهانقشه نیبکه  داد نشان خبرگان یعلّ  یهانقشه نیب( تفاوت
 به توجه با. ندارد وجود معنادار تفاوت خبرگان از گروه هر یعلّ 
 یشناخت یهانقشه ادغام فوق، یهاآزمون یهایبررس جینتا

 یهانقشه یفازید سیماتر. شد داده صیتشخ بالمانع خبرگان
 . است شده داده نشان 1 جدول در خبرگان یذهن

 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نقشه
1 0 5/0 75/0 1 1 1 1 0 5/0 5/0 75/0 
2 75/0 0 1 75/0 1 1 1 5/0 1 0 1 
3 25/0 0 0 25/0 75/0 1 1 0 75/0 0 5/0 
4 0 1 5/0 0 25/0 1 5/0 25/0 1 1 1 
5 25/0 1 1 1 0 1 5/0 1 1 1 1 
6 5/0 5/0 25/0 25/0 1 0 1 5/0 1 0 1 
7 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
8 75/0 25/0 25/0 5/0 1 1 0 0 25/0 1 5/0 
9 1 75/0 0 0 0 1 1 0 0 0 75/0 
10 0 1 0 1 5/0 1 0 0 1 0 5/0 
11 5/0 25/0 75/0 0 25/0 1 25/0 0 1 0 0 

 
 بر را یگرید بر ریمتغ هر ریتأث زانیم سیماتر نیا اعداد

 نظر ادغام از پس. دهدیم نشان خبرگان نظر یبندجمع اساس
 در عوامل از کیهر یریرپذیتأث و یرگذاریتأث زانیم خبرگان،

                                                   
1. Ucinet 

 2 جدول در جینتا نیا. شد لیتحل و هیتجز مپریساف افزارنرم
 .است شده داده نشان

 یعل   ۀنقش نیب ۀفاصل زانیم سیماتر : 1 جدول
 مپریساف افزارنرم از مستخرج خبرگان یادغام



 

 

یی
ستا

 رو
ت

الم
ی س

گر
دش

 گر
ری

وآو
در ن

نی 
فری

ارآ
ۀ ک

سع
 تو

ط با
مرتب

مل 
عوا

سی 
برر

 
ت

قال
ی 

ستا
 رو

عه:
طال

د م
مور

 

95 

 
پذیتأث ،یرگذار یتأث زانیم: 2 جدول  التق یروستا در ییروستا سالمت یگردشگر  ینوآور  در ینیکارآفر  ۀتوسع با مرتبط عوامل تیمرکز  و یر یر

پذیتأث یرگذار یتأث عوامل  رتبه تیمرکز  یر یر
 6 12 5 7 روستا در سالمت یگردشگر یبرا مناسب یتقاضا

 3 25/14 25/6 8 سالمت یگردشگر یهاتیفعال انجام یبرا مناسب یمال منابع وجود
 9 10 5/5 5/4 سالمت یگردشگر تیفعال انجام یبرا روستا مردم یکاف مهارت و دانش

 7 25/11 75/4 5/6 تیفعال یاندازراه یبرا یبانک خدمات و التیتسه از یبرخوردار
 2 5/15 75/6 75/8 یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما

 1 16 10 6 یراهبرد یزیربرنامه
 5 25/12 25/6 6 یمحل ۀجامع و نانیکارآفر نیب یهمکار و یهماهنگ

 11 75/7 25/2 5/5 یقانون و یتجار یهارساختیز
 4 13 5/8 5/4 گردشگران یبرا مشوق و التیتسه جادیا

 10 5/8 5/3 5 گذارانهیسرما به یاتیمال یهاتیمعاف صیتخص
 8 11 7 4 اطالعات یفّناور بر یمبتن یهارساختیز جادیا

 
 مفهوم، کی ۀشداعمال راتیتأث ۀدهندنشان یرگذاریتأث

 عوامل از شدهافتیدر راتیتأث زانیم ۀدهندنشان یریرپذیتأث
 یریرپذیتأث و یرگذاریتأث مجموع ۀدهندنشان تیمرکز و گر،ید

 داشته یشتریب تیمرکز یعامل هرچه رو،نیازا. است عوامل
 عوامل ریسا از یشتریب تیاهم یدارا عوامل ۀشبک در باشد،

 زانیم اساس بر عوامل یبندرتبه زین 2 جدول در. بود خواهد
 یابیارز و 2 جدول به توجه با. است عوامل تیمرکز و تیاهم

 نگاشته ییوهایسنار عوامل، ریسا تیوضع بهبود در عوامل نقش
 نیشتریب یدارا که یعوامل برحسب وهایسنار نیا که است شده

 نیا یسیونویسنار یایمزا از. اندشده نوشته اندتیمرکز زانیم
 فراهم هم با را عوامل یتمام مینتوان لیدل هر به اگر که است

 عوامل ریسا راتیتأث میتوانیم یسیونویسنار از استفاده با م،یآور
 پژوهش. میبسنج شود حذف عامل چند ای کی که یصورت در را

 تا شده گرفته درنظر ثابت ویسنار نیاول که دارد ویسنار سه
 ویسنار نیدوم در. کند یریگاندازه را گرید یویسنار دو راتییتغ

 به توجه رغمبه آن، در که است شده یسازهیشب یتیوضع
 یزیربرنامه یبرا یکار ،یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما

 و هاارگان تیحما عامل که صورت نیبد رد؛ینگ انجام یراهبرد
 یراهبرد یزیربرنامه عامل و( کی) فعال یدولت یهاسازمان

 بهبود سوم، یویسنار در. شد گرفته درنظر( صفر) رفعالیغ
 و هاارگان تیحما بهبود به توجه بدون یراهبرد یزیربرنامه

 عامل که یمعن نیبد است، شده یبررس یدولت یهاسازمان
 یهاسازمان و هاارگان تیحما عامل و کی یراهبرد یزیربرنامه

 و راتییتغ 3 جدول در. است شده گرفته درنظر صفر یدولت
 .  است شده داده نشان وهایسنار جینتا

 از حاصل جینتا ،3 جدول یهایخروج با مطابق
 عامل به فقط که یصورت در دهدیم نشان سوم و دوم یویسنار
 یتالش یول شود توجه یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما

 جهت در عوامل ۀهم نشود، انجام یراهبرد یزیربرنامه یبرا
 از استفاده با) کنندیم رییتغ ادیز و متوسط کم، زانیم به و یمنف

 که ویسنار راتییتغ و هااستیس جینتا یهاستون ۀسیمقا لیتحل
 مثبت راتییتغ باشند 5 تا 1 عدد نیب راتییتغ نیا اگر آن با مطابق
 یمنف راتییتغ باشد، 9 تا 6 ۀرد در راتییتغ زانیم اگر یول است،
 ن،یهمچن. است عوامل افتنیرنییتغ ۀدهندنشان 10 عدد و است
. بود خواهد شتریب راتییتغ زانیم باشد ترکوچک عدد هرچه

 به نسبت یشتریب یمنف راتییتغ ۀدهندنشان 6 عدد مثال، یبرا
. است 9 با سهیمقا در 8 عدد و 8 به نسبت 7 نیهمچن و 7

 و شود توجه یراهبرد یزیربرنامه عامل به فقط اگر ن،یهمچن
 مجددا   شود، گرفته دهیناد یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما
 سپس. کرد خواهند حرکت یمنف جهت در عوامل یتمام
 و وارد نتیوسی افزارنرم در خبرگان یادغام سیماتر یهاداده
 .است شده داده نشان 1 شکل در که شد رسم مدل از یگراف
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 یشنهادیپ مدل یرو بر وهایسنار  یساز هیشب جینتا: 3 جدول

 عامل
 ویسنار  راتییتغ استیس جینتا استیس

1 2 3 1 2 3 2 3 
 7 7 98/0 99/0 99/0   1 روستا در سالمت یگردشگر یبرا مناسب یتقاضا

 7 7 993/0 996/0 997/0   1 سالمت یگردشگر یهاتیفعال انجام یبرا مناسب یمال منابع وجود
 یگردشگر تیفعال انجام یبرا روستا مردم یکاف مهارت و دانش

 7 7 98/0 994/0 995/0   1 سالمت

 6 7 97/0 98/0 99/0   1 تیفعال یاندازراه یبرا یبانک خدمات و التیتسه از یبرخوردار
 0 1 0 1 998/0 0 1 1 یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما

 1 0 1 0 99/0 1 0 1 یرابرد یزیربرنامه
 7 7 996/0 99/0 998/0   1 یمحل ۀجامع و نانیکارآفر نیب یهمکار و یهماهنگ

 6 6 77/0 85/0 9/0   1 یقانون و یتجار یهارساختیز
 8 8 99/0 99/0 99/0   1 گردشگران یبرا مشوق و التیتسه جادیا

 6 7 9/0 96/0 96/0   1 گذارانهیسرما به یاتیمال یهاتیمعاف صیتخص
 7 7 99/0 99/0 99/0   1 اطالعات یفّناور بر یمبتن یهارساختیز جادیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قالت یروستا در ییروستا سالمت یگردشگر  ینوآور  در ینیکارآفر  ۀتوسع با مرتبط عوامل یفاز  یشناخت نقشه: 1 شکل
 

 در ینیکارآفر ۀتوسع با مرتبط عوامل نیترمهم 1 شکل
 نشان را قالت یروستا در ییروستا سالمت یگردشگر ینوآور

 نقش که یعامل هر عوامل، نیب یعلّ  روابط به توجه با. دهدیم
 سالمت یگردشگر ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع در یترمهم

. است گرفته قرار شکل مرکز در دارد قالت یروستا در ییروستا
 و هاارگان تیحما و یراهبرد یزیربرنامه عوامل شکل، نیا در

 11 گراف نیا. اندگرفته قرار شکل مرکز در یدولت یهاسازمان
 . است عوامل نیب روابط ۀدهندنشان که دارد کمان 86 و عامل

 یر یگجهینت و بحث

 یبرا مناسب یتقاضا عامل ازدهی پژوهش، یهاافتهی با مطابق
 یبرا مناسب یمال منابع وجود روستا، در سالمت یگردشگر

 یکاف مهارت و دانش سالمت، یگردشگر یهاتیفعال انجام
 یبرخوردار سالمت، یگردشگر تیفعال انجام یبرا روستا مردم

 تیحما ت،یفعال یاندازراه یبرا یبانک خدمات و التیتسه از
 یهماهنگ ،یراهبرد یزیربرنامه ،یدولت یهاسازمان و هاارگان
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 یهارساختیز ،یمحل ۀجامع و نانیکارآفر نیب یهمکار و
 گردشگران، یبرا مشوق و التیتسه جادیا ،یقانون و یتجار
 جادیا گذاران،هیسرما به یاتیمال یهاتیمعاف یاعطا

 با مرتبط عوامل از اطالعات یفّناور بر یمبتن یهارساختیز
 در ییروستا سالمت یگردشگر ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع

 عوامل تیمرکز زانیم اساس بر. است قالت یروستا
 در یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما ،یراهبرد یزیربرنامه
 شناختي نگاشت تحلیل نتایج اساس بر. دارد قرار فهرست صدر

 منظر از عامل نیترمرتبط که کرد ریتفس گونهنیا توانمي فازي،
 ادیز تأثیرگذاري. است یراهبرد یزیربرنامه گردشگران،

 عامل این که دهدمي نشان عوامل سایر بر یراهبرد یزیربرنامه
 سالمت یگردشگر ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع در زیادي نقش

 بر یراهبرد یزیربرنامه ارتباط. دارد قالت یروستا در ییروستا
 در ییروستا سالمت یگردشگر ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع

 هايیافته با است شده داده نشان مدل در که قالت یروستا
( 2019) همکاران و 2یاریالس ،(2020) همکاران و 1دالس
 ینوآور در ینیکارآفر تأثیرپذیري همچنین. دارد تطابق

 تیحما عامل از قالت یروستا در ییروستا سالمت یگردشگر
 گرفته قرار مدنظر مدل در که یدولت یهاسازمان و هاارگان

 همخواني( 2019) همکاران و 3مبویک پژوهش نتایج با است،
 .دارد

 نشان ویسنار لیتحل و هیتجز از آمدهدستبه جینتا
 و مینکن یتوجه یراهبرد یزیربرنامه عامل به اگر که دهدیم

 باز م،یده توسعه را یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما عامل
 کاهش و رییتغ یمنف جهت در مدل در موجود عوامل یتمام هم

 یهاسازمان و هاارگان تیحما که یصورت در نیهمچن. ابدییم
 ارتقا را یراهبرد یزیربرنامه عامل یول میده قرار صفر را یدولت
. ابدییم افت مدل در موجود عوامل یتمام مجددا   م،یده

 سالمت یگردشگر ینوآور در ینیکارآفر ۀتوسع یبرا نیبنابرا
 و یراهبرد یزیربرنامه عامل دو هر قالت یروستا در ییروستا

. داد ارتقا مدل در دیبا را یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما
 جینتا محدودبودن به توانیم پژوهش نیا یهاتیمحدود از

                                                   
1. Dahles 

2. Alseiari 

 در باتجربه خبرگان تعداد بودنکم و قالت یروستا به پژوهش
 .کرد اشاره نهیزم نیا

 عوامل که گفت توانیم پژوهش جینتا با مطابق
 از یدولت یهاسازمان و هاارگان تیحما و یراهبرد یزیربرنامه

 استفاده با و دارند را تیمرکز نیشتریب که است یعوامل نیترمهم
 از استفاده با پژوهش یینها مدل و نگاشته ییوهایسنار هاآن از

 یهاقطب از یکی که فارس استان. شد یطراح نتیوسی افزارنرم
 یبرا یادیز یهاتیقابل و هاجاذبه است سالمت یگردشگر

 یروستاها نیترمعروف از یکی. دارد گردشگران جذب
 داشتن با که است قالت یروستا فارس، استان یگردشگر

 همچون ییهاجاذبه وجود و بودنیکوهستان خاص، یمعمار
 و دولت تیحما و درست یزیربرنامه با فراوان، یهاچشمه

 به شدنلیتبد تیقابل ،یدولت و یخصوص بخش یگذارهیسرما
 را روستا در سالمت یگردشگر یهاقطب نیترمعروف از یکی

 و فعاالن ۀاستفاد مورد پژوهش نیا جینتا است دیام. دارد
 . ردیگ قرار صنعت نیا نانیکارآفر

 ضمن شود،یم شنهادیپ یپژوهش اهداف یراستا در
 ۀنیزم در قالت یروستا در موجود یهاتیقابل ییشناسا

 منظوربه یهدفمند و جامع یزیربرنامه سالمت، یگردشگر
 روستا به سفر به گردشگران قیتشو و جذب و هدف بازار افتنی

 روستا، تیقابل و تیاهم به توجه با نیهمچن. ردیگ صورت
 یخصوص و یدولت مراکز و هاارگان یتمام شودیم شنهادیپ

 و التیتسه یاعطا با ازجمله دهند، انجام را الزم یهاتیحما
 یبرا را الزم یهافرصت یاتیمال یهاتیمعاف و بهرهیب یهاوام

 رد روستا ینیکارآفر ۀتوسع جهت در نانیکارآفر و گذارانهیسرما
 . آورند فراهم سالمت یگردشگر ۀنیزم

 منابع

و  رضایعل ان،یرجائ نادر، ،یریدامیس کمال، ،یسخدر
 بر مؤثر ینهاد عوامل ییشناسا»(. 1398جواد ) ،یسخدر

سالمت  یگردشگر ۀنانیکارآفر یهافرصت از یبرداربهره
 یاجتماع مطالعات. «(تهران استان: مطالعه)مورد  رانیادر 

 . 100-81، ص 13 ۀ، شمار7 ۀدور ،یگردشگر

3. Kimbu 
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 ،یغراو اپنگیو  سلمان ،یضیف محمدرضا، سبحان، یمیسل
 داریپا ۀتوسعبر  ینیاثرات کارآفر لیتحل»(. 1397محمد )
 و فضا اقتصاد. «لیشهرستان اردب ییروستا یگردشگر

 . 36-21، ص 4 ۀ، شمار7 ۀدور ،ییروستا ۀتوسع
و  یمحمدتق ان،یرضو ژن،یب ،یرحمان ابوطالب، ،یانیکاو

 ۀتوسع رینقش و تأث یابیارز»(. 1397عباس ) ،ینخ پوریعل
 یابیدر جهت دست یگردشگر ینیکارآفر وکارکسب یفضا

 : دهستان استرآبادیمورد ۀ)نمون ییروستا داریپا ۀتوسعبه 
 یایجغراف در نو یهانگرش. «در شهرستان گرگان( یجنوب
 . 271-253، ص 2 ۀ، شمار10 ۀدور ،یانسان

 یگردشگر نقش»(. 1394) مانیا ،یو عارف الهام زاده،یوانیک
ک ییروستا ینیکارآفر در  ۀ)مطالع ییروستا ۀتوسعبر  دیبا تأ

. «زدیشهرستان تفت، استان  رکوه،یدهستان ش یمورد
 یکشاورز علوم در نینو یهاپژوهش یالمللنیب کنفرانس

 . ستیزطیمح و
و  عبدالرضا ،یافتخار نیالدرکن زهرا، ،یاصفهان یریگلش

 تیامن ییفضا لیتحل»(. 1394) یمهد ،یپورطاهر
 ،کیتیژئوپل. «رانیا ییروستا مناطق در سالمت گردشگران

 . 197-174، ص 2 ۀ، شمار11 ۀدور
(. 1399) یعل ،یو عبداله الیژ ،یسجاد محمدجواد، ،یعباس

 یگردشگر ینیکارآفر ۀتوسع یامدهایپ یچارچوب بررس»
سو  نیریو ش تیش ی: نواحیمورد ۀ)مطالع ییروستا

 ۀدور ،ییروستا یزیربرنامه و پژوهش. «شهرستان طارم(
 . 120-105، ص 2 ۀ، شمار9

 یابیارز»(. 1390) الیل ،ییو بقا لهیفض ،یخان منصور، ان،یغن
 یمورد ۀ)مطالع ییروستا یگردشگر در ینیکارآفر یفضا

، 3 ۀ، شمار2 ۀدور ،ییروستا یهاپژوهش. «اورامان( ۀمنطق
 . 123-99ص 
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Investigating the Factors Related to Entrepreneurship Development in Rural Health 

Tourism Innovation  
Case Study: Qalat Village 

 

Amir Hossein Shayegh1 

 Abdolhosein karampour2 

 
Abstract 

By identifying the capacities of health tourism in rural areas, it is possible to create an 

entrepreneurial atmosphere in these areas. Therefore, the purpose of this study was identifying 

and ranking the factors related to entrepreneurship development in rural health tourism innovation 

in Qalat village. 

This research is Descriptive survey and interviews were conducted with 36 tourists of health 

tourism who were non-coincidental selected. Data and scenarios were analyzed by using fuzzy 

cognitive mapp and the research model is designed using social network analysis. 

The findings show that several factors are involved in development of entrepreneurship in the 

rural health tourism innovation in Qalat village, where the strategic planning factors and the 

support of government agencies and organizations are more central, respectively. 

The results indicate that the number of tourists can be increased with proper and rational planning 

and support of  private and public sectors in order to enhance the potential of the village in the 

field of health tourism. 

Keywords: Entrepreneurship, Innovation, Health Tourism, Rural Tourism, Qalat Village. 
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