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سنتزپژوهی مدل برندسازی کارآفرینانۀ بین المللی در صنعت گردشگری سالمت◄
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چکیده
امــروزه، برندســازی مقصــد بــه یکــی از جذاب تریــن مباحــث در حوزۀ صنعــت گردشــگری تبدیل شــده اســت. دراین میان، 
صنعــت گردشــگری ســامت نقــش مهمــی در توســعۀ پایــدار ایفــا می کنــد و یکــی از پویاتریــن فعالیت هــای اقتصــادی 
عصــر حاضــر به شــمار مــی رود. ایــن پژوهــش، از نظــر هــدف، »کاربــردی تحلیلــی« اســت و برحســب گــردآوری داده هــا، 
کیفــی اســت. جامعــۀ آمــاری تحقیــق، خبــرگان گردشــگری ســامت شــامل: اعضــای هیئــت علمــی و پزشــکان، مدیــران 
ــور  ــامت اند. به منظ ــگری س ــد و گردش ــی و برن ــوزۀ بازاریاب ــران ح ــران و صاحب نظ ــی، مدی ــی و آموزش ــز درمان مراک
ــا  ــت گردشــگری ســامت، ب ــی صنع ــۀ بین الملل ــازی کارآفرینان ــوی برندس ــر در طراحــی الگ ــای مؤث ــتخراج مؤلفه ه اس
ــن ترتیــب کــه مقــاالت  ــت. روش گــردآوری داده هــا متاســنتز اســت. بدی ــۀ عمیــق انجــام گرف ــره مصاحب 25 نفــر خب
ــد.  ــردآوری ش ــامت گ ــگری س ــی، گردش ــی بین الملل ــه، کارآفرین ــازی کارآفرینان ــی، برندس ــای کارآفرین ــا کلیدواژه ه ب
ــان،  ــم. در پای ــاز و محــوری اســتخراج کردی ــه، زمینه هــای اصلــی را از طریــق کدگــذاری ب پــس از اســتخراج صــد مقال
ــهر  ــاب ش ــد، انتخ ــور مقص ــاب کش ــِی انتخ ــۀ اصل ــار زمین ــه و چه ــیزده مقول ــا در س ــن ویژگی ه ــرگان، ای ــر خب ــا نظ ب
ــا کدگــذاری محــوری، طبقه بنــدی شــدند: زمینــۀ انتخــاب کشــور مقصــد شــامل  ــد و وب ســایت، ب مقصــد، تصویــر برن
ــهر  ــاب ش ــۀ انتخ ــی؛ زمین ــادی و سیاس ــی، اقتص ــل فرهنگ ــاخت ها، عوام ــران، زیرس ــد مدی ــی، تعه ــای حاکمیت مقوله ه
ــد مرکــز  ــۀ برن ــا آن؛ زمین شــامل مقوله هــای دسترســی آســان، جذابیت هــای گردشــگری شــهر موردنظــر و آشــنایی ب

ــع انســانی. درمانــی شــامل: مقوله هــای ترفیعــات، کیفیــت مرکــز درمانــی و کیفیــت مناب
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مقدمه
امــروزه توجــه به گردشــگری و آثــار مثبت آن بســیار افزایش 
ــت  ــن صنع ــت )Hall & Lew, 2009, p. 17( و ای ــه اس یافت
نقــش بســیار مهمــی در رفــاه اجتماعــی و اقتصــادي جوامــع 
 .)Walker & Walker, 2011: 38( میزبــان ایفــا می کنــد
صنعــت گردشــگری ســامت، که ســفر بــه کشــورهای دیگر 
بــا اهــداف درمانــی اســت، زیرمجموعــۀ صنعــت گردشــگری 
به شــمار مــی رود و در بــازار به ســرعت رو بــه پیشــرفت 

 .)Transparency Market Research, 2013( اســت
شــواهد حاکــی از آن اســت کــه شــمار کشــورهای 
ــرای  ــي ب ــات درمان ــهیات و خدم ــاد تس ــان ایج خواه
مثــًا  اســت.  افزایــش  بــه  رو  گردشــگران خارجــي 
ــان  ــالیانه میزب ــدک، س ــعت ان ــود وس ــا وج ــتاریکا، ب کاس
ــد  ــدود 90 درص ــت و ح ــامت اس ــگر س ــزار گردش 150ه
مشــتریان خدمــات آرایشــي آن را مصرف کننــدگان خارجي 
 .)Bookman & Bookman, 2008: 5( ــد ــکیل مي دهن تش
صنعــت گردشــگري ســامت یکــي از مــواردی 
اســت کــه در نقشــۀ ســامت کشــور بــه آن اشــاره شــده 
اســت؛ به طوري کــه 0/5 درصــد از کل منابــع نظــام 
ــادي،  ــعۀ اقتص ــم توس ــۀ پنج ــان برنام ــا پای ــامت، ت س
فرهنگــي و اجتماعــي، از محــل درآمدهــاي ناشــي 
ــال  ــران از س ــود. ای ــن ش ــامت تأمی ــگري س از گردش
ــذب  ــعه و ج ــت توس ــده درجه ــورت پراکن 1384 به ص
ــی، 1396(.  ــت )ویس ــرده اس ــاش ک ــي ت ــار خارج بیم
ــن، تعــداد محــدود بیمــار خارجــي باعــث  ــا وجــود ای ب
ــران  ــامت ای ــگري س ــد گردش ــه درآم ــت ک ــده اس ش

 .)Zia Sheikholeslami et al., 2010( ناچیــز باشــد
بــا وجــود مزیت هــای رقابتــی بالقــوه ای نظیــر 
ــۀ پاییــن  ــت بــاال و هزین ــا کیفی ــکی ب خدمــات پزش
)Azimi et al., 2017(، صنعــت گردشــگری ســامت 
ــا  ــن، ب ــدارد. بنابرای ــی ن ــازار رقابت ــی در ب ــت خوب وضعی
توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود در کشــور ازحیــث وجــود 
ــن  ــات، پرداخت ــت خدم ــاخت های مناســب و کیفی زیرس
ــه موضــوع گردشــگری ســامت و برندســازی اهمیتــی  ب

ــذار  ــای تأثیرگ ــی از مؤلفه ه ــردی دارد و درک جامع راهب
و  بلندمــدت  برنامه ریزی هــای  در  مزبــور  صنعــت  در 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــوزه مؤث ــن ح ــران ای ــدت مدی کوتاه م

پیشینۀ تحقیق
گردشگري از پویاترین و سریعترین صـنایع درحـال رشد 
جهان است. سازمان ملل متحـد ایـن صـنعت را به منزلــۀ 
ــاد اشـتغال  یکي از ابزارهاي اصلي توسـعۀ اقتصـادي، ایج
و منبعي براي کسب درآمد باالتر به رسمیت شناخته است. 
در کشورهاي توسعه یافته، گردشگري باعث تنوع درآمـدها 
در  درحالي که  مي شود،  اقتصاد  در  انسجام  افزایــش  و 
کشورهاي درحالِ توسعه این صنعت فرصتي بـراي صادرات 
با شیوه اي سریعتر از روشهاي سنتي اسـت )ایــزدی و 

همــکاران، 1391(.
ــد  ــه نشــان می ده ــام گرفت ــات انج پیشــینۀ تحقیق
محققــان بــا دیــدگاه محــدودی بــه برندســازی و جــذب 
از  مثــًا  پرداخته انــد.  درمــان  حــوزۀ  در  گردشــگر 
ــوی  ــاخت های ق ــود زیرس ــان وج ــی محقق ــدگاه برخ دی
ــاخت های  ــرفته، زیرس ــزات پیش ــات و تجهی ــر، امکان نظی
ــاخت های  ــد، زیرس ــانی کارآم ــای انس ــل، نیروه حمل ونق
مناســب جایگزیــن نظیــر آب درمانــی در ایجاد برندســازی 
ــت  ــه اس ــن مؤلف ــامت مهم تری ــگر س ــذب گردش و ج
 Luka & Muiznieks, 2012; Snyder et al., 2011;(

 .)Cormany, 2010

به طــور کلــی رقابــت در زمینــۀ گردشــگری پیشــرفت 
چشــمگیری داشــته و تحقیقــات دانشــگاهی زیــادی در این 
زمینــه انجــام شــده اســت )Matias et al., 2013: 10(. ایــن 
کار بــا همــکاری انجمن هــای بین المللــی صــورت می گیــرد. 
بــرای مثــال، کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اقتصادی 
و توســعه بــه دنبــال اتحــاد و گســترش همــکاری در زمینــۀ 
ــد  ــعۀ اقتصادی ـ اجتماعی ان ــه توس ــگری و درنتیج گردش

 .)Dupeyras & MacCallum, 2013(
در پژوهــش دیگــری کــه دربــارۀ ترویــج گردشــگري 
پزشــکی هنــد انجــام شــد، پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه 
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رســیدند کــه موفقیــت درزمینــۀ گردشــگري پزشــکی بــه 
موفقیــت در اطاع رســانی بــه بیمــاران دربــارۀ رویه هــاي 
درمانــی، امکانــات درمــان، فرصت هــاي گردشــگري، 
ترتیبــات ســفر و کشــورهاي مقصــد گردشــگري پزشــکی 
بســتگی دارد و ترویــج گردشــگري پزشــکی شــامل 
طیــف گســترده اي از ابزارهــاي بازاریابــی ماننــد تولیــد و 
ــت  ــاد وب سایت هاس ــا و ایج ــا، کتابچه ه ــش آگهی ه پخ

 .)Crooks et al., 2011(
کاظمــی )2008( در پژوهشــی بــا عنــوان »عوامل مؤثر 
ــه ایــن نتیجــه  بــر جــذب گردشــگر پزشــکي در ایــران« ب
رســید که امنیــت اجتماعــي، برخــورداري از اســتانداردهاي 
ــدور  ــکي و ص ــزات پزش ــي، تجهی ــز درمان ــي در مراک جهان
ــعۀ  ــر توس ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــان از مهم تری ــد درم روادی
ــرو و  ــال 2007، کابال ــت. در س ــران اس ــت در ای ــن صنع ای
ــگري  ــوان »گردش ــت عن ــري تح ــش دیگ ــا پژوه موگومب
ــي  ــدف چارچوب ــا ه ــي ب ــاي کارآفرین ــکي و فرصت ه پزش
نظــري بــراي ورود بــه ایــن صنعــت« انجــام دادنــد .در ایــن 
پژوهــش مشــخص شــد کــه گردشــگران ترجیحــاً بــه دنبال 
ــگري اند  ــوب گردش ــور در چارچ ــارج از کش ــان در خ درم

 .)Caballero-Danell & Mugomba, 2006(

ــي  ــري رقابت ــان برت ــن بی ــان )2004(، ضم ناگاراج
هنــد درزمینــۀ گردشــگري پزشــکي، عوامــل مهــم 
ــت،  ــدۀ توســعۀ ایــن صنعــت را کمــي ابتــکار دول بازدارن
کاســتي در هماهنگــي ارکان ایــن صنعــت، فقــدان وجــود 
ــت  ــود سیاس ــتان ها، نب ــي بیمارس ــازوکار اعتباربخش س
بیمارســتان های  در  اســتاندارد  و  قیمــت  یك پارچــۀ 

ــرد. ــرح ک ــور مط کش
فرصت هــای   )2018( مومیتــا  و  چاکرابورتــی 
ــه  ــد و ب ــی کردن ــد را بررس ــکی در هن ــگری پزش گردش
ــرای جــذب گردشــگران از کشــورهای  موضــوع رقابــت ب
ــت  ــه دس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــد.  آن ه ــی پرداختن خارج
ــش  ــکی نق ــم پزش ــان و تی ــرد کارکن ــه عملک ــد ک یافتن

بســیار مهمــی در جــذب گردشــگران دارد.
بــه علــت اهمیــت موضوع برندســازی در گردشــگری 

ســامت، اخیــراً روی و همــکاران )2018( برندســازی در 
گردشــگری ســامت را هــدف پژوهــش  خــود قــرار دادند. 
آن هــا در ایــن تحقیــق دالیــل گردشــگران بــرای انتخــاب 

کشــورهای غربــی را بررســی کردنــد.
رکنــی و پــارک )2018( در پژوهــش خــود بــه 
ــه  ــران پرداختنــد و ب ــی گردشــگری پزشــکی در ای ارزیاب
ــد  ــاره کردن ــتا اش ــن راس ــی در ای ــات و فعالیت های اقدام
ــان  ــی نش ــی جهان ــازار رقابت ــران را در ب ــگاه ای ــه جای ک

می دهــد. 
ــا  ــی ب ــز پژوهش ــکاران )2019( نی ــی و هم الطالبان
ــدۀ  ــارات متح ــکی در ام ــگری پزش ــاء گردش ــدف ارتق ه
عربــی انجــام دادنــد و بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه 
ــرای مقاصــد گردشــگری  گردشــگری پزشــکی مزیتــی ب
را  اقتصــادی  محســوب می شــود. همچنیــن عوامــل 
ــکی در  ــگری پزش ــت گردش ــعۀ صنع ــم توس ــل مه عام

ــد.  ــی کردن ــی معرف دب
زارعــی و ملکــی )2019( بــه بررســی عوامــل مؤثــر 
ــد.  ــی گردشــگری پزشــکی در آســیا پرداختن ــر بازاریاب ب
آن هــا مقــاالت چاپ شــده در ایــن زمینــه طــی ســال های 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــه کردن ــا 2017 را مطالع 2000 ت
رســیدند کــه در حــوزۀ بازاریابــی گردشــگری پزشــکی در 

ــه شــود. آســیا الزم اســت مدل هــای بیشــتری ارائ
بــه موضــوع   )2019( کاتســونی  و  کولیوپولــوس 
توانایــی ارزیابــی پروژه هــای مدیریــت نوآورانــه در حــوزۀ 
ــه  ــد ک ــا دریافتن ــد. آن ه ــامت پرداختن ــگری س گردش
ــی  ــر جامعــه، راهــکار عمل ــدار، مبتنــی ب گردشــگری پای
ــرای پیشــرفت توســعه در گردشــگری ســامت اســت. ب

نظیــر  نیــز عوامــل سیاســی  برخــی محققــان 
پایــداری سیاســی، تصویــر جوامــع بین المللــی از کشــور 
مقصــد، وجــود امنیــت بــرای مســافران خارجــی و وجــود 
قوانیــن حمایتــی از مســافران خارجــی را مهــم قلمــداد 
 Sim, 2014; Noori & Kargari, 2016;( نموده انــد 

  .)Jabbari et al., 2012; Johns ton et al., 2015

گــروه دیگــری از محققــان عوامــل اقتصــادی نظیــر 
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هزینــۀ پاییــن خدمــات پزشــکی، هزینــۀ پاییــن اقامــت 
و حمل ونقــل را مهم تریــن عامــل جــذب گردشــگری 
 James,( ســامت دانســته و دربــارۀ آن تحقیــق کرده انــد
 .)2012; Lunt & Carrera, 2010; Mogaka et al., 2017

بعضــی محققــان نیــز عواملــی نظیــر قوانیــن تســهیل گر 
ــن  ــد و قوانی ــدور روادی ــد ص ــگری مانن ــذب گردش در ج
ــامت  ــگری س ــت گردش ــهیل گران صنع ــی از تس حمایت
 Chin et al., 2017;( ــته اند ــل دانس ــی ترین عوام را اساس

 .)Rezaee & Mohammadzadeh, 2016

ــان  ــه محقق ــد ک ــان می ده ــات نش ــی تحقیق بررس
ــذب  ــذار در ج ــل تأثیر گ ــه عوام ــی ب ــای جامع نگرش ه
گردشــگری و برندســازی نداشــته اند. بنابرایــن خــأ 
ــای  ــه زمینه ه ــت یابی ب ــش دس ــن پژوه ــی ای تحقیقات
اصلــی و فرعــی جــذب گردشــگری ســامت اســت. 
ــوع  ــه موض ــد ب ــع و نظام من ــی جام ــی، نگرش به طورکل
ایجــاد  بــر  مؤثــر  عوامــل  دســته بندی  و  شناســایی 
ــا  ــه ب ــد ک ــت، هرچن ــروری اس ــت ض ــازی صنع برندس
وجــود اهمیــت ایــن بحــث در کشــور، تاکنــون تحقیقــات 
و  جزیــره ای  به صــورت  زمینــه  ایــن  در  انجام شــده 
محــدود بــه عوامــل مؤثــر بــر جــذب گردشــگری ســامت 
ــن  ــی ای ــدف اصل ــن ه ــت. بنابرای ــوده اس ــور ب در کش
تحقیــق یك پارچه کــردن مؤلفه هــای اصلــی و فرعــی 
ــی صنعــت گردشــگری  ــۀ بین الملل برندســازی کارآفرینان

ــت. ــع اس ــی جام ــامت در مدل س

روش تحقیق
ایــن پژوهــش از منظــر هــدف کاربــردی تحلیلــی اســت 
و از لحــاظ گــردآوری  داده هــا، پژوهشــی آمیختــه از نــوع 
کیفــی اســت کــه بــا تأییــد نظــر خبــرگان انجــام شــده 
ــي اجــرا شــده و  اســت. پژوهــش حاضــر به صــورت کیف
مدلــي از داده هــا اســتخراج می شــود، داده هــا و اطاعــات 

به صــورت متنــي به دســت آمده انــد.
در تحقیــق حاضــر، پــس از تعییــن هــدف تحقیــق و 
انجــام مصاحبه هــای عمیــق و نیــز مطالعــۀ مســتندات و 

مطالعــات کتابخانــه ای و تهیــۀ طــرح تحقیــق و مطالعــه 
و جمــع آوری مبانــی نظــری آن، عوامــل مؤثــر بــر 
ــی صنعــت گردشــگری  ــۀ بین الملل برندســازی کارآفرینان
ــوط  ــه، مرب ــؤاالت مصاحب ــد و س ــخص ش ــامت مش س
ــی  ــۀ بین الملل ــازی کارآفرینان ــدل برندس ــی م ــه طراح ب
ــای  ــامل زمینه ه ــه ش ــامت ک ــگری س ــت گردش صنع
اصلــی و فرعــی حاصــل از مطالعــۀ کیفــی بــود، پــس از 

ــرگان رســید.  ــه تأییــد خب ــن ب تدوی
گردشــگری  خبــرگان  تحقیــق  آمــاری  جامعــۀ 
ســامت یعنــی پزشــکان، اعضــای هیئــت علمــی و 
ــی و گردشــگری  ــد، بازاریاب ســایر متخصصــان حــوزۀ برن
ــارت  ــی و نظ ــام ارزیاب ــان نظ ــران و معاون ــامت، مدی س
ــی و آموزشــی اند.  ــران مراکــز درمان ــر گردشــگری، مدی ب
طراحــی  در  مؤثــر  مؤلفه هــای  اســتخراج  به منظــور 
بین المللــی صنعــت  برندســازی کارآفرینانــۀ  الگــوی 
گردشــگری ســامت، بــا 25 نفــر خبــره مصاحبــۀ عمیــق 
ــکان  ــر از پزش ــج نف ــامل پن ــرگان ش ــت. خب ــام گرف انج
بیمارســتان های عالی نســب تبریــز، حکیــم جرجانــی 
ــین )ع(  ــام حس ــودکان ام ــران، ک ــینای ته ــرگان، س گ
ــیراز،  ــۀ ش ــای خاورمیان ــد اعض ــز پیون ــان و مرک اصفه
ــتان ها،  ــن بیمارس ــان ای ــران و معاون ــر از مدی ــت نف هش
پنــج نفــر از مدیــران و دســت اندرکاران ســازمان میــراث 
فرهنگــی و مدیریــت هتل هــای جهانگــردی تهــران 
و هفــت نفــر از مدیــران شــرکت های گردشــگری و 

نــد. یی ا پیما ا نس های هو ا ژ آ
ــد  ــه ای مانن ــات کتابخان ــا اســتفاده از مطالع ــدا ب ابت
گزارش هــای  داخلــی،  و  خارجــی  مقــاالت  مطالعــۀ 
ــه بررســی  ــی و کتاب هــای مرتبــط، ب ســازمان های جهان
مبانــی نظــری و ادبیــات و پیشــینۀ گردشــگری ســامت 
ــل  ــایی عوام ــور شناس ــپس، به منظ ــد و س ــه ش پرداخت
ــۀ گردشــگری ســامت،  ــازی کارآفرینان ــر برندس ــر ب مؤث
مصاحبه هایــی بــا خبــرگان ایــن صنعــت صــورت گرفــت. 
ــتفاده  ــنتز« اس ــا از روش »متاس ــردآوری داده ه ــرای گ ب
شــد. بدیــن ترتیــب کــه مقــاالت بــا کلیدواژه هــای 
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کارآفرینــی  کارآفرینانــه،  برندســازی  کارآفرینــی، 
شــد.  گــردآوری  ســامت  گردشــگری  بین المللــی، 
مقــاالت و اطاعــات آن هــا در جدولــی لیســت شــد. پــس 
ــق  ــی از طری ــای اصل ــه، زمینه ه ــد مقال ــتخراج ص از اس

ــد. ــتخراج ش ــوری اس ــاز و مح ــذاری ب کدگ
ــردی  ــای ف ــل از مصاحبه ه ــای حاص ــل داده ه تحلی
و گروهــی بــا روش تحلیــل کیفــی صــورت گرفتــه اســت. 

پایایی تحقیق
به منظــور تعییــن پایایــی پروتــکل مصاحبــه از روش 
ــدا  ــت. ابت ــده اس ــتفاده ش ــذار اس ــن دو کدگ ــی بی پایای
از یــك همــکار پژوهشــی کــه در زمینــۀ کدگــذاری 
داده هــای کیفــی دارای تجربــه بــود درخواســت شــد تــا 
ــه،  ــج مصاحب ــن نتای ــد. از بی ــارکت کن ــش مش در پژوه
ــۀ اول، پنجــم، نهــم، چهاردهــم و نوزدهــم  ــج مصاحب پن
انتخــاب شــد )مــاک انتخــاب بیــش از 10 درصــد کل 
دو کدگــذار  به طــور جداگانــه  و  اســت(  مصاحبه هــا 
)پژوهشــگر و همــکار پژوهشــی( آن هــا را کدگــذاری 
کردنــد. در هرکــدام از مصاحبه هــا، کدهایــی کــه در 
نظــر دو نفــر بــا هــم مشــابه بودنــد »موافــق« و کدهــای 
غیرمشــابه »ناموافــق« تشــخیص داده شــد. ســپس 
محقــق بــه همــراه ایــن همــکار تعــداد پنــج مصاحبــه را 
کدگــذاری کردنــد و درصــد توافــق درون موضوعــی، کــه 
ــا  ــی رود، ب ــه کار م ــل ب ــی تحلی ــاخص پایای ــۀ ش به منزل

ــد: ــبه ش ــر محاس ــول زی ــتفاده از فرم اس

جدول 1: درصد توافق درون موضوعی برای بررسی پایایی کیفی

ــگر و  ــه پژوهش ــد ک ــداد 95 ک ــه از تع ــود ک ــاهده می ش مش
همــکار پژوهشــی ثبــت کــرده بودنــد، دربــارۀ 37 کــد توافــق 
داشــته اند. درصــد توافــق درون موضوعــی یــا نــرخ ســازگاری 
درونــی بــرای ایــن ابــزار براســاس رابطــۀ بیان شــده برابــر بــا 

ــت.  ــد اس 77/89 درص

یافته ها
ــکل مصاحبــه، کــه مــاک تهیــۀ  پــس از آماده ســازی پروت
ــر  ــۀ معتب ــد مقال ــنتز ص ــده از متاس ــای تأییدش آن گویه ه
ــی،  ــز آموزش ــران مراک ــکان و مدی ــر از پزش ــا 25 نف ــود، ب ب
درمانــی و گردشــگری مصاحبــه شــد و پــس از ترانویســی، 
کدگــذاری انجــام شــد و بــه نتایــج حاصــل از متاســنتز اضافه 
ــه  ــه ب ــی، ک ــدل کیف ــۀ م ــی و ارائ ــذاری انتخاب ــد. کدگ ش
ــی  ــزار اطلس ـ ت ــق نرم اف ــیده، از طری ــرگان رس ــد خب تأیی
ارائــه شــده اســت. در ایــن تحقیــق پایــه و اســاس الگوهــای 
استخراج شــده 85 ویژگــی اســت کــه از صــد مطالعــۀ معتبــر 
و مصاحبــۀ عمیــق اســتخراج شــد. ایــن ویژگی هــا در 
چهــار زمینــۀ اصلــی و ســیزده مقولــه، کــه مــدل برندســازی 
کارآفرینانــۀ گردشــگری ســامت را تعریــف می کننــد، 

ــدند. ــدی ش ــدی و طبقه بن کدبن
جــدول 2 نتایج کدگــذاری محوری و اســتخراج مقوالت 
مربــوط بــه انتخــاب کشــور مقصــد را نشــان می دهــد. در این 
زمینــه، شــش مقولــه مطــرح شــد کــه عبارت انــد از تعهــد 
راهبــردی مدیــران در ســطح عالــی، وجــود زیرســاخت های 
قــوی صنعت گردشــگری ســامت، عوامــل فرهنگــی، عوامل 

سیاســی، عوامــل اقتصــادی و عوامــل حاکمیتی.

شمارۀ ردیف
مصاحبه

تعداد کل 
کدها

تعداد
 کدهای موافق

پایایی 
بازآزمون

77/78 %187مصاحبۀ 11
62/5 %165مصاحبۀ 25
83/3 %2410مصاحبۀ 39
66/67 %124مصاحبۀ 414
88 %2511مصاحبۀ 519

77/89 %9537کل



56
سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399فصلنامة علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

ی 
ها

نه 
می

ز

ی
صل

کد ا
محوری

)مقوله ها(
منابعکد باز )ویژگی ها(

صد
مق

ور 
ش

ک

ی
عال

ح 
سط

در 
ن 

یرا
مد

ی 
رد

هب
 را

هد
ایجاد ساختار مسئول و پاسخ گو در زمینۀ صنعت گردشگری سامت نظیر سازمان و مؤسسه در سطح تع

Kácha et al., 2016کان

وجود سیاست ها و قوانین تسهیل گر گردشگری سامت نظیر سیاست های درمان بیمه ای در 
Pocock & Phua, 2011کشور

ایجاد اتحادهای راهبردی، نظیر قراردادهای همکاری با بیمارستان های بین المللی برای حمل ونقل 
Guo et al. 2013بیماران

Samadbeik et al., 2017ایجاد بانك اطاعاتی درخصوص صنعت گردشگری سامت مناطق کشور

Rice et al., 2018برنامه های اعتبارسنجی مراکز درمانی و دریافت شکایت های بین المللی بیماران

Wendt, 2012برنامه های تشویقی جذب سرمایه گذار داسخلی و خارجی در صنعت گردشگری سامت

Lunt et al., 2010برنامه های ترفیعی و ترویجی نظیر آموزش ها، کنفرانس ها و تبلیغات

ی 
گر

دش
گر

ت 
نع

 ص
ی

قو
ی 

ها
ت 

اخ
رس

 زی
ود

وج

ت
الم

س

Snyder et al., 2011وجود امکانات و تجهیزات قوی پزشکی نظیر آزمایشگاه های مجهز 

Pechlaner & Raich, 2001وجود تحقیقات و فّناوری پیشرفتۀ پزشکی

John, 2017وجود زیرساخت های قوی تبلیغات مدرن نظیر انواع رسانه ها، شبکه های اجتماعی و چاپ و نشر 

Connell, 2006وجود زیرساخت های قوی حمل ونقل

Donabedian, 2005قابل دسترس بودن مراکز پزشکی

Smith & Forgione, 2007وجود زیرساخت های مناسب جذب گردشگر

Luka & Muiznieks, 2012وجود زیرساخت های مناسب جایگزین پزشکی نظیر مراکز آب درمانی 

Cormany, 2010وجود نیروهای انسانی با تجربه و آموزش دیده نظیر پزشکان، پرستاران و کارکنان

ی
نگ

ره
ل ف

وام
ع

Zamani-Farahani & Gazali, 2012فرهنگ اسامی ـ ایرانی

شماعی، 1387وجود اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی با همسایگان

Henderson, 2016وجود غذاها و نوشیدنی های حال

Jabbari et al., 2014کنجکاوی زائران مسافران شیعه

Jabbari et al., 2013جذابیت های فرهنگی و تاریخی ملی ایران نظیر پاسارگاد 

Röysky, 2015وجود اشتراکات زبانی

ی
اس

سی
ل 

وام
ع

Johns ton et al., 2015پایداری سیاسی

Jabbari et al., 2012تصویر جوامع بین المللی از ایران

Noori & Kargari, 2016وجود امنیت اجتماعی برای مسافران خارجی

Sim, 2014وجود قوانین حمایتی از حقوق مسافران خارجی در قبال جرایمی مانند کاهبرداری

Khan & Alam, 2014وجود استانداردهای نظارتی و اعمال آن ها از طریق وزارت بهداشت و پزشکی قانونی

ی
اد

ص
قت

ل ا
وام

ع

Mogaka et al., 2017هزینه های پایین خدمات پزشکی

Sultana et al., 2014هزینه های پایین اقامت و حمل ونقل

Lunt & Carrera, 2010شرایط آسان حمل ونقل پول برای مسافران خارجی

James, 2012پذیرش کارت های اعتباری بین المللی

Lee, 2007اصاح قوانین باالدستی مانع رفتار کارآفرینی

ی
یت

کم
حا

ل 
وام

ع

Alberti et al., 2014حمایت دولت از صنعت گردشگری ایران

Crooks et al., 2013حذف قوانین و آیین نامه های ناکارآمد در صنعت گردشگری

Rezaee & Mohammadzadeh, 2016وجود قوانین تسهیل گر در صدور روادید

Chin et al., 2017وجود تسهیات به ارائه دهندگان خدمات گردشگری برای افزایش توان رقابتی بین المللی

Barišić & Marić, 2012مدیریت یکپارچه جهت هماهنگی بین سازمان های درگیر و مرتبط با حوزۀ گردشگری سامت

جدول 2: نتایج کدگذاری محوری و استخراج مقوالت مربوط به انتخاب کشور مقصد 
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جــدول 3 نتایــج کدگــذاری محــوری و اســتخراج مقوالت 
مربــوط بــه انتخــاب شــهر مقصــد را نشــان می دهــد. در 
ایــن زمینــه، ســه مقولــۀ جذابیت هــای گردشــگری، 

دسترســی آســان و آشــنایی مطــرح شــده اســت. 

 جدول 3: نتایج کدگذاری محوری و استخراج

 مقوالت مربوط به انتخاب شهر مقصد

ــتخراج  ــوری و اس ــذاری مح ــج کدگ ــدول 4 نتای ج
ــی را  ــز درمان ــد از مرک ــر برن ــه تصوی ــوط ب ــوالت مرب مق
ــۀ ترفیعــات،  ــن زمینــه، ســه مقول نشــان می دهــد. در ای
کیفیــت مرکــز درمانــی و کیفیــت منابــع انســانی مطــرح 

شــده اســت.

 جدول 4: نتایج کدگذاری محوری و استخراج 

مقوالت مربوط به تصویر برند از مرکز درمانی

لی
 اص

ای
ه ه

مین
ز

کد محوری
منابعکد باز )ویژگی ها()مقوله ها(

صد
 مق

هر
ش

ری
شگ

رد
ی گ

ت ها
ذابی

ج

وجود مراکز درمانی چندملیتی و 
Amodeo, 2010باکیفیت در شهر مدنظر

وجود جاذبه های گردشگری فرهنگی، 
Milenkovski et al., 2016تاریخی و طبیعی

Zaidan, 2015وجود مراکز تفریحی و خرید

وجود جذابیت های درمانی جایگزین 
Hashemi et al., 2015مانند آبگرم 

ان
آس

ی 
رس

ست
د

نزدیکی شهر گردشگری به شهر 
Crooks et al., 2011درخواست کننده

وجود فرودگاه بین المللی و برنامه های 
Hall & Lew, 2009: 91پرواز در شهر مدنظر

وجود زیرساخت های حمل ونقل 
Musa & Ndawayo, 2011زمینی و جاده ای

وجود اقامتگاه های باکیفیت و مناسب 
Han & Hyun, 2014مانند هتل ها 

یی
شنا

آ

تجربیات قبلی درخواست  کننده از 
Crooks et al., 2011بازدید شهر 

داشتن دوستان و آشنایان در شهر 
فرجی راد و آقاجانی، 1388مدنظر

شباهت های فرهنگی و تاریخی با 
شماعی، 1387فرهنگ درخواست  کننده

رفتار صمیمی مردم در برخورد با 
رحیمی مقدم و ناظری، 1392افراد گردشگر

لی
 اص

ای
ه ه

مین
ز

کد محوری
منابعکد باز )ویژگی ها()مقوله ها(

نی
رما

ز د
رک

ز م
د ا

برن
یر 

صو
ت

ت
یعا

رف
ت

 ,.Azimi et alتبلیغات از طریق انواع رسانه ها و شبکه های اجتماعی
2017

تبلیغات از طریق چاپ و نشر و بروشور به ویژه 
در فرودگاه ها

حاجي نژاد و 
همکاران، 1395

برگزاری دوره های آموزشی و کنفرانس ها
Lunt et al., 

2010; Foote, 
2017

 ,.Paştiu et alارائۀ اطاعات رایگان درخصوص پزشکی
2014

Amodeo, 2010ارتباط با سایر آژانس های مسافرتی

 ,Saiprasertارتباط با سایر مراکز درمانی ملی و بین المللی
2011

نی
رما

ز د
رک

ت م
فی

کی

خدمات پذیرش مناسب و آسان )روادید و 
پذیرش بیمارستان و اقامت و...(

Snyder et al., 
2011

برخورد اجتماعی مناسب پرسنل مراکز درمانی 
با گردشگران

Jotikas thira, 
2010

 ,.Gunter et alتجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مناسب
2010

 تقوایی و گودرزی،نظام اداری ساده و شفاف
1395

وجود روش های جدید درمان نظیر سلول های 
بنیادین 

Mogaka et al., 
2017

 Dellande etبسته های پزشکی، تندرستی، درمانی، جراحی
al., 2004

هزینه های درمانی مناسب
Joy & 

McCrys tal, 
2015

 Fallah andخدمات پزشکی، مراقبتی و اداری مناسب
Akbari, 2017

 رحیمی زارچی وخدمات مشاوره ای مناسب پیش از سفر
همکاران، 1396

ملکی و توانگر، خدمات ترجمه
1394

Zaidan, 2015پیگیری های مراقبتی بعد از درمان

 ,.Mogaka et alارائۀ خدمات حمل ونقل و اقامتی
2017

ارائۀ خدمات جنبی گردشگری، تفریحی و ...

نی
سا

ع ان
ناب

ت م
فی

کی

Nandi, 2012وجود پزشکان متخصص و معروف

 ,Cormanyوجود کارکنان متخصص
2010;

 ,Cormanyوجود پرستاران ممتاز
2010

برنامه های آموزشی به منظور ارتقای کیفیت 
منابع انسانی

Singh & Negi, 
2013

 ,.Ciasullo et alسیاست های حمایتی از خاقیت و نوآوری
2017

 ,.Crooks et alانتقال پزشکان مجرب از سایر مراکز ملی و بین المللی
2011

 & Ratnapalanتیم تخصصی و حرفه ای پزشکی
Uleryk, 2014

 ,.Crooks et alوجود اخاق حرفه ای منابع انسانی
2012
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جــدول 5 نتایــج کدگــذاری محــوری و اســتخراج مقوالت 
مربــوط بــه ســایت و اقدامــات تأثیرگــذار در ایــن حــوزه را 

نشــان می دهــد. 

 جدول 5: نتایج کدگذاری محوری و استخراج

 مقوالت مربوط به سایت

ــا و  ــتخراج چالش ه ــا و اس ــذاری مصاحبه ه ــس از کدگ پ
پیشــنهادها در زمینه هــای برندســازی صنعــت گردشــگری 
ــدل در  ــی م ــد نهای ــرای تأیی ــی ب ــروه کانون ــامت، گ س
ــس از  ــد و پ ــکیل ش ــز تش ــب تبری ــتان عالی نس بیمارس
ــۀ  ــده از مصاحب ــای استخراج ش ــدک ویژگی ه ــل ان تعدی
ــی  ــدل نهای ــی، م ــزار اطلس ـ ت ــق نرم اف ــق، از طری عمی
ــدل  ــی اســتخراج شــد. شــکل 1 م حاصــل از روش کیف
را  اطلس ـ تــی  نرم افــزار  از  استخراج شــده  نهایــی 

ــد. ــان می ده نش

شکل 1: خروجی اطلس-تی، مدل نهایی

بحث و نتیجه گیری
در ایــن مقالــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه زمینه هــای 
تأثیرگــذار در ایجــاد برنــدی بین المللــی از ایــران و 
مراکــز درمانــی کشــور تحــت تأثیــر چهــار زمینــۀ اصلــی 
ــود  ــد، وج ــهر مقص ــاب ش ــران، انتخ ــد ای ــاب مقص انتخ
ســایتی قــوی و ایجــاد تصویــر برنــد قــرار می گیــرد کــه 

ــد. ــل ذیل ان ــر عوام ــت تأثی ــا تح ــن زمینه ه ای
نتیجــۀ ایــن ســنتزپژوهی نشــان می دهــد کــه 
ــت  ــد اس ــور مقص ــاب کش ــه انتخ ــوط ب ــۀ اول مرب زمین
کــه بــه شــش مقولــۀ عوامــل حاکمیتــی، تعهــد مدیــران، 
ــادی و  ــل اقتص ــگ، عوام ــب، فرهن ــاخت های مناس زیرس

ــود: ــیم می  ش ــل تقس ــرح ذی ــه ش ــی ب ــل سیاس عوام
ــرای  ــران ب ــاب ای ــذار در انتخ ــۀ تأثیرگ ــن زمین اولی
ــهیل گر و  ــرک، تس ــای مح ــود نهاده ــی وج ــد نهای مقص
ــت از صنعــت گردشــگری در کشــور اســت  حمایــت دول
کــه در ایــن متاســنتز زمینــۀ حاکمیتــی درنظــر گرفتــه 
شــده اســت. زیــرا امــروزه ثابــت شــده اســت کــه نهادهــا 
تعیین کننــدۀ رفتارهــای اقتصــادی در کشــورها هســتند 
و در صورتــی کــه نهادهــا از رفتارهــای مولــد و کارآفریــن 

لی
اص

ی 
ه ها

مین
ز

کد محوری
)مقوله ها(

منابعکد باز )ویژگی ها(

ت
سای

ت
سای

وجود سایت چندزبانه
Cons tantin & 

Kavoura, 2016

ارائۀ اطاعات پزشکی مناسب 
و ارائۀ اطاعات مربوط به 

تخصص مرکز درمانی

Plianbangchang, 
2018

ارائۀ خدمات و اطاعات 
مربوط به پذیرش، صدور 

روادید، حمل ونقل هتل

Chinai & Goswami, 
2007; Turner, 2011

فیلم های کوتاه از نمونه های 
موفق

Ratnapalan& 
Uleryk, 2014

معرفی تیم های متخصص 
پزشکی

نصیري پور و سلماني، 
1389

امکان دریافت اطاعات اولیه 
و مشاورۀ رایگان از طریق 

سایت
Johns ton et al., 2015

امکان پیگیری های مراقبتی 
مصباحی و همکاران، 2018بعد از درمان

تعبیۀ سیستم ارزیابی 
پیشنهادی درمانی

Cons tantin & 
Kavoura, 2016
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حمایــت کننــد، زمینــۀ ایجــاد و رشــد فعالیت هــای 
 Baumol, 1993:( کارآفرینــی به وجــود خواهــد آمــد
45(. دومیــن مقولــۀ مؤثــر در انتخــاب ایــران بــرای مقصد 

ــرای  ــه در اج ــت ک ــد اس ــران متعه ــود مدی ــی وج نهای
برنامه  ریزی  هــای  تدویــن  تســهیل گر،  سیاســت های 
بلندمــدت و کوتاه مــدت بــرای اجــرای قوانیــن حاکمیتــی 
توانمنــدی الزم را داشــته باشــند و بتواننــد بــا ایجــاد نظام 
ــی عملکــرد مناســب و مهیاکــردن زیرســاخت های  ارزیاب
الزم زمینه هــای مناســب جــذب گردشــگری پزشــکی را 
ــل  ــد عام ــه می توان ــن مؤلف ــازند. ای ــا س ــور مهی در کش
ــود  ــوم وج ــۀ س ــد. مقول ــران باش ــردی مدی ــد راهب تعه
ــی  ــز درمان ــود مراک ــر وج ــب، نظی ــاخت های مناس زیرس
پزشــکان  آن هــا، حضــور  و دردســترس بودن  مجهــز 
ــب  ــی مناس ــاخت های تبلیغات ــود زیرس ــت و وج زبردس
ــور  ــاب کش ــد انتخ ــه در قص ــت ک ــه اس ــن زمین در ای
ایــران از نظــر گردشــگرها مؤثــر اســت. مقولــۀ چهــارم در 
ایــن زمینــه وجــود پایــداری سیاســی در کشــور، وجــود 
ــی از گردشگرهاســت.  ــن حمایت ــت سیاســی و قوانی امنی
در ایــن مطالعــه، ایــن زمینــه در قالــب عوامــل سیاســی 
مطــرح شــده اســت. مقولــۀ پنجــم کشــور مقصــد در ایــن 
ســنتزپژوهی مربــوط بــه وجــود جذابیت هــای گردشــگری 
نظیــر اماکــن تاریخــی و گردشــگری، اشــتراکات زبانــی و 
ــرح  ــی مط ــۀ فرهنگ ــب زمین ــه در قال ــت ک ــی اس تاریخ
می  شــود. نهایتــاً مقولــۀ ششــم ویژگی هایــی نظیــر 
پذیــرش کارت هــای اعتبــاری خارجــی و امــکان دریافــت 
و  درمانــی  هزینه هــای  بین المللــی،  پرداخت هــای  و 
ــۀ عوامــل اقتصــادی را  اقامتــی مناســب اســت کــه مقول

ــد. ــکیل می ده تش
کــه  می دهــد  نشــان  موجــود  مقــاالت  ســنتز 
ــت  ــی صنع ــد بین الملل ــاد برن ــی دوم در ایج ــۀ اصل زمین
گردشــگری ســامت مربــوط بــه انتخــاب شــهر مقصــد از 
ــۀ دسترســی  ــه ســه مقول دیــدگاه گردشگرهاســت کــه ب
آســان، آشــنایی و جذابیت هــای شــهری بــه شــرح ذیــل 

تقســیم می  شــود.

هرچــه  اســت.  آســان  دسترســی  اول  عامــل 
دسترســی بــه شــهر مدنظــر آســان تر باشــد، بــه تعبیــری 
ــل  ــوی حمل ونق ــاخت های ق ــد زیرس ــهر مقص ــر ش دیگ
ــی داشــته باشــد و اقامتگاه هــای موجــود  ــی و هوای زمین
در آن کیفیــت و هزینــۀ مناســبی داشــته باشــد، امــکان 
ــل  ــت. عام ــتر اس ــگرها بیش ــر گردش ــاب آن از نظ انتخ
ــه جذابیت هــای  ــوط ب دوم در انتخــاب شــهر مقصــد مرب
ــود  ــون وج ــی همچ ــه ویژگی های ــت ک ــگری اس گردش
درمانــی  جذابیت هــای  شــهر،  در  باکیفیــت  مراکــز 
ــگ و  ــای فرهن ــی و جذابیت ه ــر آب درمان ــن نظی جایگزی
ــهر  ــاب ش ــوم در انتخ ــۀ س ــر دارد. مقول ــی را درب تاریخ
مقصــد در قالــب آشــنایی در ایــن متاســنتز مطــرح شــده 
ــی  ــافرت قبل ــۀ مس ــر تجرب ــی نظی ــه ویژگی های ــت ک اس
ــهِر  ــهروندان ش ــی ش ــار صمیم ــزان رفت ــگرها، می گردش
مدنظــر و شــباهت های فرهنگــی را شــامل می شــود.

ــۀ  ــن متاســنتز نشــان می دهــد کــه زمین نتیجــۀ ای
ســوم مربــوط بــه ایجــاد تصویــر برنــد از مرکــز درمانــی 
اســت کــه حــاوی ســه مقولــۀ ترفیعــات، کیفیــت مرکــز 
درمانــی و کیفیــت منابــع انســانی بــه شــرح ذیــل اســت.

در صورتــی کــه زمینه هــای مربــوط بــه کشــور 
مقصــد و شــهر هم افزایــی الزم را بــا زمینــۀ تصویــر برنــد 
از مرکــز درمانــی داشــته باشــند، تصویــر خوبــی در اذهان 
گردشــگرها ایجــاد می شــود. ســنتز مقــاالت نشــان 
ــایت ها،  ــق وب س ــات از طری ــود تبلیغ ــه وج ــد ک می ده
مراکــز حمل و نقــل ماننــد فرودگاه هــا و ارتبــاط بــا ســایر 
مراکــز درمانــی در ســطح کشــور و بین المللــی می توانــد 
در انتخــاب مرکــز درمانــی نقــش بســزایی داشــته باشــد. 
ویژگی هــای تشــکیل دهندۀ کیفیــت مرکــز درمانــی 
شــامل وجــود تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاه های 
ــار،  ــال بیم ــرات انتق ــر، تجهی ــز مدنظ ــرفته در مرک پیش
خدمــات مشــاوره ای و ترجمــه ای مناســب، برخــورد 
اجتماعــی مناســب کادر درمــان، خدمــات پذیــرش 
هزینه هــای  اخــذ  و  درمــان  از  بعــد  پیگیری هــای  و 
مناســب اســت و نهایتــاً ویژگی هــای تشــکیل دهندۀ 
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کیفیــت منابــع انســانی نیــز مربــوط بــه وجــود پزشــکان 
ــت. ــی اس ــز درمان ــاق در مرک ــرب و بااخ و کادر مج

ــت  ــوی صنع ــایت ق ــود وب س ــه وج ــن زمین آخری
عامــل  مهم تریــن  کــه  اســت  ســامت  گردشــگری 
به شــمار  گردشــگری  صنعــت  متقاضیــان  ارتباطــی 
مــی رود )Lee et al., 2014(، بــا توجــه به اینکــه ارتباط با 
مقاصــد گردشــگری ســامت، در وهلــۀ نخســت، از طریق 
ــرد.  ــورت می گی ــکی ص ــگري پزش ــایت هاي گردش وب س
ــۀ  ــودن، ارائ ــوب چندزبانه ب ــایت خ ــك س ــای ی ویژگی ه
ــۀ  ــت و ارائ ــکان دریاف ــب، ام ــکی مناس ــات پزش اطاع

ــت.  ــان اس ــا متقاضی ــاط ب ــب و ارتب ــات مناس اطاع
ــاد  ــه ایج ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــۀ ای نتیج
برنــد گردشــگری بین المللــی در کشــور از فراینــدی 
خطــی و مشــخص پیــروی نمی کنــد، بلکــه عوامــل 
متعــددی در ایجــاد تصویری خــوب در اذهان گردشــگرها 
تأثیرگــذار اســت. در ایــن متاســنتز، از ســنتز صــد مقالــۀ 
ــدند، 85  ــاب ش ــد انتخ ــورت نظام من ــه به ص ــر ک معتب
ویژگــی از طریــق کدگــذاری بــاز شناســایی شــد. ســپس، 
ــه و  ــیزده مقول ــا در س ــن ویژگی ه ــرگان، ای ــر خب ــا نظ ب
ــاب  ــد، انتخ ــور مقص ــاب کش ــِی انتخ ــۀ اصل ــار زمین چه
ــا کدگــذاری  ــد و وب ســایت، ب ــر برن شــهر مقصــد، تصوی
ــور  ــاب کش ــۀ انتخ ــدند: زمین ــدی ش ــوری، طبقه بن مح
ــران،  ــد مدی ــی، تعه ــای حاکمیت ــامل مقوله ه ــد ش مقص
ــی؛  ــادی و سیاس ــی، اقتص ــل فرهنگ ــاخت ها، عوام زیرس
زمینــۀ انتخــاب شــهر شــامل مقوله هــای دسترســی 
آســان، جذابیت هــای گردشــگری شــهر موردنظــر و 
ــامل:  ــی ش ــز درمان ــد مرک ــۀ برن ــا آن؛ زمین ــنایی ب آش
مقوله هــای ترفیعــات، کیفیــت مرکــز درمانــی و کیفیــت 

ــع انســانی. مناب

منابع
ــدی،  ــه، جنی ــري، ط ــی، نصی ــان، عل ــی، ایوبی ــزدي، مرتض ای
نعمــت اهلل، فاضــل، مــژگان و حســینیپورفرد، محمدجــواد 
)1391(. »وضعیــت گردشــگري ســامت در ایــران؛ 

ــي، دورۀ 14،  ــب نظام ــۀ ط ــد«. مجل ــا تهدی ــت ی فرص
شــمارۀ 2، ص 75-69.

ــن و  ــد )1395(. »تدوی ــودرزی، مجی ــعود و گ ــی، مس تقوای
اولویت بنــدی راهبردهــای توســعۀ گردشــگری ســامت 
)مطالعــۀ مــوردی: کانشــهر شــیراز(«. فصلنامــۀ علمــی 
پژوهشــی پژوهــش و برنامه ریــزی شــهری، دورۀ 7، 

شــمارۀ 24، ص 22-1.
ــان، محمــد  ــژاد، علــی، عنابســتاني، علی اکبــر و صفری حاجي ن
گردشــگري  اســتراتژیك  برنامــۀ  »تدویــن   .)1395(
ــهر  ــي در ش ــگري مذهب ــر گردش ــد ب ــا تأکی ــکي ب پزش
مشــهد«. فصلنامــۀ تحقیقــات جغرافیایــی، شــمارۀ دوم، 

شــمارۀ پیایــی 121، ص 114-101.
ــم،  ــره و حات ــفقت، طاه ــم، ش ــی، محمدکاظ ــی زارچ رحیم
ــهر  ــکی ش ــگری پزش ــت گردش ــد )1396(. »صنع ناهی
ــت  ــای مدیری ــای توســعه ای«. راهبرده شــیراز: راهکاره

در نظــام ســامت، دورۀ 2، شــمارۀ 2، ص 95-88.
 .)1392( احســان  ناظــری،  و  جــواد  رحیمی مقــدم، 
ــگر«،  ــذب گردش ــان در ج ــۀ میزب ــار جامع ــر رفت »تأثی
ــردی  ــگری و طبیعت گ ــی گردش ــش مل ــن همای دومی
ایران زمیــن، همــدان، شــرکت هم اندیشــان محیــط  

ــردا،  ــت ف زیس
w w w. c i v i l i c a . c o m / P a p e r - C T E I 0 2 -

 C T E I 0 2 _ 0 3 8 . h t m l

شــماعی، علــی )1387(. »نقــش جهانگــردی در فراینــد 
همگرایــی و توســعۀ فرهنگــی کشــورهای اســامی«. 
فصلنامــۀ علمــی مطالعــات فرهنگ ـ ارتباطــات )نامــه 
پژوهــش فرهنگــی ســابق(، دورۀ 9، شــمارۀ 1، ص 106-81.
فرجي راد، عبدالرضــا و آقاجاني، ســمیه )1388(. »تحلیلــي نــو 
پیرامــون گردشــگري و جدیدتریــن طبقه بنــدي آن«. 
.72-61 ص   ،3 شــمارۀ   ،6 دورۀ  سرزمین،  جغرافیایي  فصلنامۀ 
ــمی،  ــاد، هاش ــه، می ــان الریچ ــان، جانقرب ــی، احس مصباح
غریــب،  توفیقــی، شــهرام،  آرزو،  طاهــری،  فاطمــه، 
روح انگیــز، تقی پــور رودســری، فاطمــه و خشــنود، 
فاطمــه )1393(. »ارائــۀ مدلــی بــرای طراحــی ســاختار 



61
سنتزپژوهی مدل برندسازی کارآفرینانۀ بین المللی 

در صنعت گردشگری سالمت ضیاء و همکاران

ــی،  ــگری درمان ــی گردش ــامانۀ اطاعات ــی س دادۀ منطق
بــه عنــوان ابــزاری بــرای توســعۀ گردشــگری پزشــکی«. 
تلــه  کنفرانــس  نخســتین  ویژه نامــه،  بیمارســتان، 
https://jhosp.tums.ac.ir/article- مدیســن، 

 1-5225-fa.pdf
ملکــی، ســعید و توانگــر، معصومــه )1394(. »بررســي و 
تحلیــل چالش  هــاي گردشــگري ســامت مشــهد از 
ــاي  ــعۀ فض ــا و توس ــي«. جغرافی ــاران خارج ــر بیم منظ

شــهري، دورۀ 2، شــمارۀ 3، ص 165-153.
ــش  ــا )1389(. »نق ــلماني، لی ــکان و س ــور، امیراش نصیري پ
ــران در توســعۀ توریســم  ــدي بیمارســتان هاي ته توانمن
درمانــي«. فصلنامــۀ بیمارســتان، ســال نهــم، شــمارۀ 3و 

4، ص 67-57.
ــت  ــت گذاری صنع ــی سیاس ــادی )1396(. »بررس ــی، ه ویس
ــامی  ــوری اس ــتی جمه ــن باالدس ــگری در قوانی گردش
ــی،  ــتگذاری عموم ــردی سیاس ــات راهب ــران«. مطالع ای

ــمارۀ 25، ص 112-93. ــم، ش ــال هفت س

Al-Talabani, H., Kilic, H., Ozturen, A., & Qasim, S. 

)2019). “Advancing Medical Tourism in the 

United Arab Emirates: Toward a Sus tainable 

Health Care Sys tem”. Sus tainability, 11)1), 

230-245.

Alberti, F. G., Gius ti, J. D., Papa, F., & Pizzurno, E. 

)2014). “Competitiveness policies for medical 

tourism clus ters: Government initiatives in 

Thailand”. International Journal of Economic 

Policy in Emerging Economies, 7)3), 281-309. 

http://doi.org/10.1504/IJEPEE.2014.065252.

Amodeo, J. )2010). “Medical Refugees and the 

Future of Health Tourism”. World Medical & 

Health Policy, 2)4), 65-81. doi:10.2202/1948-

4682.1103

Azimi, R., Mahmoudi, Gh., & Esmaeili, H. 

)2017). “A S tudy of the Effect of Advertising 

on Attracting Medical Tourism”. Int J Travel 

Med Glob Health. 5)3), 89-93.

Baumol, W. J. )1993).  Entrepreneurship, 

Management and the S tructure of Payoffs. 

MIT  Press, Cambridge, MA.

Barišić, P., & Marić, I. )2012). “The role of 

management as a s trategic tourism guideline–

Case of Croatia”. International Journal of 

Business and Management S tudies, 1)2), 423. 

Bookman, M. Z., & Bookman, K. R. )2008). 

Medical Tourism in Developing Countries. 

Palgrave Macmillan, New York, NY.

Caballero-Danell, S., & Mugomba, C. )2006). 

Medical Tourism and its Entrepreneurial 

Opportunities. A Conceptual Framework 

for Entry into the Indus try )Mas ter Thesis). 

Goteborg University: Gothenburg. 

Carrera, P., & Bridges, J. )2006). “Health and 

medical tourism: What they mean and imply 

for health care sys tems”. Health and Ageing, 

6 )4), 447-454

Chakraborty, P., & Poddar, M. )2018). 

“Medical Tourism Opportunities in India: 

A S tudy on the Multispecialty Hospitals of 

Kolkata”. Journal of Health Management, 

20)4), 465-474. 

Chin, W. L., Haddock-Fraser, J., & Hampton, 

M. P. )2017). “Des tination competitiveness: 

evidence from Bali”. Current Issues in 

Tourism, 20)12), 1265-1289.

Chinai R, & Goswami, R. )2007). “Medical visas 

mark growth of Indian medical tourism”. Bull 

World Health Organ, 85)3), 164–165. 

Ciasullo, M. V., Cosimato, S. & Pellicano, M. 

)2017). “Service Innovations in the Healthcare 



62
سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399فصلنامة علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

Service Ecosys tem: A Case S tudy”. Sys tems, 

5)37), 1-19. 

Connell, J. )2006). “Medical tourism: Sea, sun, 

sand and … surgery”. Tourism Management, 

27)6), 1093-1100.

Cons tantin, F., & Kavoura, A. )2016). 

“Multilingual Online Communications in 

Corporate Websites: Cases of Romanian 

Dental Practices and Their Application to 

Health Tourism”. In Tourism and Culture in 

the Age of Innovation )pp. 185-196( Springer 

Proceedings in Business and Economics, 

Springer, Cham.

Cormany, D. )2010). “Hospitality and Des tination 

Marketing’s Role in Medical Tourism: A 

Call for Research”. International Journal 

of Behavioural and Healthcare Research, 

2)1), 38-58

Crooks, V. A., Turner, L., Snyder, J., Johns ton, R., 

& Kingsbury, P. )2011). “Promoting medical 

tourism to India: Messages, images, and the 

marketing of international patient travel”, 

Social Science & Medicine, 72)5), 726-732.

Crooks, V. A. Turner, L. Cohen, I. G. Bris teir, 

J. Snyder, J. Casey, V., & Whitmore, R. 

)2013). “Ethical and legal implications of 

the risks of medical tourism for patients: 

a qualitative s tudy of Canadian health and 

safety representatives’ perspectives”. BMJ 

Open, 3)2), 1-8.

Dellande, S., Gilly, M. C., & Graham, J. L. )2004). 

“Gaining Compliance and Losing Weight: 

The Role of the Service Provider in Health 

Care Services”. Journal of Marketing, 

68)3), 78-91.

Donabedian, A. )2005). “Evaluating the Quality of 

Medical Care”. The Milbank Memorial Fund 

Quarterly, 83)4), 691-729.

Dupeyras, A., & MacCallum N. )2013). Indicators 

for measuring competitiveness in tourism: A 

guidance document. France: OECD. 

Fallah, M., & Akbari, O. )2017). “The Role of 

Medical Translator/Interpreter in Bringing 

Satisfaction to Health Touris ts at Razavi 

Hospital”. Razavi Int J Med, 5)1), e42739.

Foote, P. )2017). The Internet’s Impact on the 

Advancement of Medical Tourism )Thesis). 

Aus tria University: Vienna.

Gunter, K., Caplan, A. L., Mason, C., Salzman, R., 

Janssen, W. E., Nichols, K., …, Shimosaka, A., 

& Horowitz, E. )2010). “Cell therapy medical 

tourism: time for action”. Cytotherapy, 

12)8), 965-8. 

Guo, X., Ling, L., Dong, Y., Liang, L. )2013). 

Cooperation Contract in Tourism Supply 

Chains: The Optimal Pricing S trategy of 

Hotels for Cooperative Third Party S trategic 

Websites. Annals of Tourism Research, 41, 

20–41. 

Hall, C. M., & Lew, A. A. )2009). Unders tanding 

and managing tourism impacts: an integrated 

approach. London: Routledge.

Han, H., & Hyun, S. S. )2014). “Medical Hotel 

in the Growth of Global Medical Tourism”. 

Journal of Travel & Tourism Marketing, 

31)3), 366-380.



63
سنتزپژوهی مدل برندسازی کارآفرینانۀ بین المللی 

در صنعت گردشگری سالمت ضیاء و همکاران

Hashemi, S. M., Jusoh, J., Kiumarsi, S., & 

Mohammadi, Sh. )2015). “Influence of 

factors of spa and wellness tourism on revisit 

invention: the mediating role of international 

touris t motivation and touris t satisfaction”. 

International Journal of Research – 

Granthaalayah, 3)7), 1-11.

Henderson, J. C. )2016). “Halal food, certification 

and halal tourism: Insights from Malaysia 

and Singapore”. Tourism Management 

Perspectives, 19, 160–164.

Jabbari, A., Najar, A., Nezamdoos t, F., & 

Ebrahimipour, H. )2014). “Are Mashhad 

hospitals ready for medical touris ts?”. 

International Journal of Health Sys tem and 

Disas ter Management, 2)3), 170-174

Jabbari, A., Rahimi Zarchi, M. K., Kavosi, Z., 

Shafaghat, T., & Keshtkaran, A. )2013). “The 

Marketing Mix and Development of Medical 

Tourism in Shiraz”. Materia socio-medica. 

25)1):32.

Jabbari, A., Delgoshaei, B., Mardani, R., & Tabibi, 

S. J. )2012). “Medical tourism in Iran: Issues 

and challenges”. Journal of Education and 

Health Promotion, 1)39), 1-5. 

James, P. T. )2012). “The impact of medical 

tourism on Thai private hospital management: 

informing hospital policy”. Global journal of 

health science, 4)1), 127-39. 

John, S. P. )2017). “An analysis of the social 

media practices for sus tainable medical 

tourism des tination marketing”. Int. Journal 

of Tourism Policy, 7)3), 222-249.

Johns ton, R., Crooks, V. A., & Ormond, M. 

)2015). “Policy implications of medical 

tourism development in des tination countries: 

revisiting and revising an exis ting framework 

by examining the case of Jamaica”. 

Globalization and Health, 11, 1-13. 

Jotikas thira, N. )2010). Salient factors influencing 

medical tourism des tination choice )DBA 

thesis(. Southern Cross University: Lismore, 

NSW.

Joy J., & McCrys tal, P. )2015). “The role of 

counselling in the management of patients 

with infertility”. The Obs tetrician & 

Gynaecologis t,17, 83–9.

Kácha, O., Kovács, B. E., McCarthy, C., 

Schuurmans, A. A. T, Dobyns, C., Haller, E., 

… & Ruggeri, K. )2016). “An Approach to 

Es tablishing International Quality S tandards 

for Medical Travel”. Frontiers in Public 

Health, 4, 1-4. 

Kazemi, Z. )2008). S tudy of effective factors for 

attracting medical touris t in Iran )thesis).  

Lulea University of Technology: Sweden. 

Khan, S., & Alam, M. S. )2014). “Kingdom 

of Saudi Arabia: A potential des tination 

for medical tourism”. Journal of Taibah 

University Medical Sciences, 9)4), 257–262. 

Koliopoulos, T. K., & Katsoni, V. )2019). “The 

Innovative Health Tourism’s Environmental 

Management Sus tainable Design Facilities 

Assessment Capability”. In: Katsoni V., 

Segarra-Oña M. )eds) Smart Tourism as a 

Driver for Culture and Sus tainability )pp.79-

87(. Springer Proceedings in Business and 

Economics. Springer, Cham



64
سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399فصلنامة علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

Lee, C. )2007). “Medical tourism, an innovative 

opportunity for entrepreneurs”. Journal of 

Asia Entrepreneurship and Sus tainability, 

3)1), 1-12.

Lee, H., Wright, K. B., O’Connor, M., & 

Wombacher, K. )2014). “Framing medical 

tourism: an analysis of persuasive appeals, 

risks and benefits, and new media features 

of medical tourism broker websites”. Health 

communication, 29)7), 637-645.

Luka, M., & Muiznieks, A. )2012). “Rehabilitation centers 

and their role in medical tourism development in 

Latvia”. SHS Web of Conferences, 2, 1-8.

Lunt, N. Hardey, M., & Mannion, R. )2010). 

“Tourism and the Emergence of Web-Based 

Health Information”. The Open Medical 

Informatics Journal, 4, 1–11. http://doi.

org/10.2174/1874431101004010001

Lunt, N., & Carrera, P. )2010). “Medical tourism: 

assessing the evidence on treatment abroad”. 

Maturitas, 66)1), 27–32.

Matias, A., Nijkamp, P., & Sarmento, M. )2013). 

Quantitative methods in tourism economics. 

Heidelberg: Physica-Verlag.

Milenkovski, A. Gramatnikovski, S., & Nakovski, 

D. )2016). “The role of cultural and his torical 

heritage in tourism development of the 

Maleshevo mountains”. Quality as a basis for 

tourism des tination competitiveness, 155-160. 

Mogaka, J. J., Mashamba-Thompson, T. P.,Tsoka-

Gwegweni, J. M., & Mupara, L. M. )2017). 

“Effects of Medical Tourism on Health 

Sys tems in Africa”. African Journal of 

Hospitality, tourism and leisure, 6)1), 1-25.

Musa, I. J. & Ndawayo, B. A. )2011). “The role of 

transportation in the development of tourism 

in Nigeria”. Tourismos: An International 

Multidisciplinary Journal of Tourism. 

6, 297-305.

Nagarajan, G. S. )2004). “Medical Tourism in 

India: S trategy for Its Development”. Crisil 

Young Thought Leader Series. Dissertation, 

G-216, IIM-B Hos tels, Indian Ins titute of 

Management-Bangalore. 

Nandi, Sh. )2012). “Branding India as a Medical 

Tourism des tination”, IJEMR, 2)12), 1-8.

Noori, F., & Kargari, M. )2016). “Iran’s Medical 

Tourism Development Model in Cardiac 

Surgery”. International Journal of Travel 

Medicine and Global Health, 4)2), 57-64. 

Pechlaner, H., & Raich, M. )2001). “The role of 

information technology in the information 

process for cultural products and services 

in tourism des tinations”. Information 

Technology & Tourism, 4)2), 91-106. 

Paştiu, C., Muntean, A., Moisa, C., & Maican, 

S. )2014). “The role of travel agencies in 

tourism development in Alba country”. 

Congress Proceeding, Trends in Tourism and 

Hospitality Indus try, 327-337.

Plianbangchang, S. )2018). “A view on medical 

care globalization and medical tourism”. 

Journal of Health Research, 32)1), 69-73.

Pocock, N., & Phua, K. H. )2011). “Medical Tourism 

and Policy Implications for Health Sys tems: A 

Conceptual Framework from a Comparative 

S tudy of Thailand, Singapore and Malaysia”. 

Globalization and health, 4)7), 1-12.



65
سنتزپژوهی مدل برندسازی کارآفرینانۀ بین المللی 

در صنعت گردشگری سالمت ضیاء و همکاران

Ratnapalan, S., & Uleryk, E. )2014). 

“Organizational Learning in Health Care 

Organizations”. Sys tems, 2, 24-33.

Rezaee, R., & Mohammadzadeh, M. )2016). 

“Effective factors in expansion of medical 

tourism in Iran”. Medical Journal of the 

Islamic Republic of Iran (MJIRI), 30)1), 1-6. 

Rice, B. T., Bisanzo, M., Maling, S., Joseph, 

R., & Mowafi, H., )2018). “Derivation and 

validation of a chief complaint shortlis t for 

unscheduled acute and emergency care in 

Uganda”. BMJ Open, 8)6), 1-11.

Rokni, L., & Park, S. H. )2018). “Medical Tourism 

in Iran, Re-evaluation on the New Trends: A 

Narrative Review”. Iran Journal of Public 

Health, 48)7), 1191-1202. 

Roy, D. G., Battacharya, S., & Mukherjee, 

S. )2018). “Qualitative explorations into 

cus tomer based brand equity )CBBE) for 

medical tourism in India”. Qualitative Report, 

23)10), 2422-2452. 

Röysky, M. )2015). Overcoming Language 

Barriers in Health Care Services in the 

Medical Tourism Context: Health Care 

Companies’ Perspective. Aalto University, 

School of Business, Department of 

Management S tudies.

Samadbeik, M., Asadi, H., Mohseni, M., Takbiri, 

A., Moosavi, A., & Garvand, A. )2017). 

“Designing a Medical Tourism Website: A 

Qualitative S tudy”. Iranian Journal of Public 

Health, 46)2), 249–257.

Saiprasert, W. )2011). An Examination of the 

Medical Touris ts’ Motivational Behavior 

and Perception: A S tructural Model )thesis). 

Oklahoma S tate University: Oklahama.

Singh, G., & Negi, K. S. )2013). “Human Resource 

Management Practices in Large Hospitals of 

Dehradun, Uttarakhand”. Global Journal of 

Management and Business S tudies, 3)5), 555-560.

Sim, N. K. )2014). “The travelling patient: A 

clinician’s guide to the law surrounding 

medical tourism”. Medico-Legal Journal. 

82)4), 159-163.

Smith, P., C., & Forgione, D. A. )2007). “Global 

Outsourcing of Healthcare: A Medical Tourism 

Decision Model”. Journal of Information 

Technology Case and Application Research, 

9)3), 19-30.

Snyder J., Crooks, V. A., Adams, K. Kingsbury, 

P., & Johns ton, R. )2011). “The ‘patient’s 

physician one-s tep removed the evolving 

roles of medical tourism facilitators”. Journal 

of Medical Ethics, 37)9), 530-4.

Sultana, S., Haque, A., Momen, A., & Yasmin, F. 

)2014). “Factors Affecting the Attractiveness 

of Medical Tourism Des tination: An Empirical 

S tudy on India- Review Article”. Iranian 

Journal of Public Health, 43)7), 867–876.

Transparency Market Research, )2013). Medical 

tourism market – Global indus try analysis, 

size, share, growth, trends & forecas t, 2013-

2019. [online] Retrieved from: http:// www.

transparencymarketresearch.com/medical-

tourism.html [Accessed 02 Oct. 2015].

Turner, L. )2011). “Canadian medical tourism 

companies that have exited the marketplace: 

Content analysis of websites used to market 



66
سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399فصلنامة علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

transnational medical travel”. Globalization 

and Health, 7)1(, 1-16.

Walker, J., & Walker, J. )2011(. Tourism Concepts 

and Practices. New Jersey: Prentice Hall.

Wendt, K. )2012(. Medical Tourism: Trends and 

Opportunities )thesis(. University of Nevada: Las 

Vegas. 

Zaidan, E. A. )2015). “Tourism shopping and new 

urban entertainment a case s tudy of Dubai”. 

Journal of Vacation Marketing, 22)1(, 29-41

Zamani-Farahani, H., & Gazali, M. )2012). “The 

relationship between Islamic religiosity and 

residents’ perception of socio-cultural impacts 

of tourism in Iran: Case s tudies of Sare’in 

and Masooleh”. Tourism Management. 

33)4(, 802-814. 

Zarei, A., & Maleki, F. )2019). “Asian medical 

marketing, a review of factors affecting Asian 

medical tourism development”. Journal of 

Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 

20)1(, 1-15.

Zia Sheikholeslami, N., Rezaeian, M., Bahsoun, 

M., & Taghavipoor, M. )2010). “Medical 

Tourism: The view of Rafsanjan Medical 

University S taff”. Iranian Journal of 

Epidemiology, 5)4(, 31-6.


