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چکیده
امــروزه ،برندســازی مقصــد بــه یکــی از جذابتریــن مباحــث در حوزۀ صنعــت گردشــگری تبدیل شــده اســت .دراینمیان،
صنعــت گردشــگری ســامت نقــش مهمــی در توســعۀ پایــدار ایفــا میکنــد و یکــی از پویاتریــن فعالیتهــای اقتصــادی
عصــر حاضــر بهشــمار مـیرود .ایــن پژوهــش ،از نظــر هــدف« ،کاربــردی تحلیلــی» اســت و برحســب گــردآوری دادههــا،
کیفــی اســت .جامعــۀ آمــاری تحقیــق ،خبــرگان گردشــگری ســامت شــامل :اعضــای هیئــت علمــی و پزشــکان ،مدیــران
مراکــز درمانــی و آموزشــی ،مدیــران و صاحبنظــران حــوزۀ بازاریابــی و برنــد و گردشــگری ســامتاند .بهمنظــور
اســتخراج مؤلفههــای مؤثــر در طراحــی الگــوی برندســازی کارآفرینانــۀ بینالمللــی صنعــت گردشــگری ســامت ،بــا
 25نفــر خبــره مصاحبــۀ عمیــق انجــام گرفــت .روش گــردآوری دادههــا متاســنتز اســت .بدیــن ترتیــب کــه مقــاالت
بــا کلیدواژههــای کارآفرینــی ،برندســازی کارآفرینانــه ،کارآفرینــی بینالمللــی ،گردشــگری ســامت گــردآوری شــد.
پــس از اســتخراج صــد مقالــه ،زمینههــای اصلــی را از طریــق کدگــذاری بــاز و محــوری اســتخراج کردیــم .در پایــان،
اصلــی انتخــاب کشــور مقصــد ،انتخــاب شــهر
بــا نظــر خبــرگان ،ایــن ویژگیهــا در ســیزده مقولــه و چهــار زمینــۀ
ِ

مقصــد ،تصویــر برنــد و وبســایت ،بــا کدگــذاری محــوری ،طبقهبنــدی شــدند :زمینــۀ انتخــاب کشــور مقصــد شــامل

مقولههــای حاکمیتــی ،تعهــد مدیــران ،زیرســاختها ،عوامــل فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی؛ زمینــۀ انتخــاب شــهر
شــامل مقولههــای دسترســی آســان ،جذابیتهــای گردشــگری شــهر موردنظــر و آشــنایی بــا آن؛ زمینــۀ برنــد مرکــز
درمانــی شــامل :مقولههــای ترفیعــات ،کیفیــت مرکــز درمانــی و کیفیــت منابــع انســانی.
واژههای کلیدی :برندسازی ،کارآفرینی بینالمللی ،گردشگری ،گردشگری سالمت

 .1دانشآموختۀ دکتری تخصصی کارآفرینی ،گروه كارآفريني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قزوين ،قزوين ،ايران؛
 .2نویسندۀ مسئول :استادیار دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران ،گروه کارآفرینی سازمانی ،تهران،
 .3استادیار دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران ،گروه کارآفرینی سازمانی ،تهران ،ایران؛
 .4استادیار دانشگاه فرهنگیان ،گروه مدیریت آموزشی ،تهران ،ایران؛
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مقدمه

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

راهبــردی دارد و درک جامعــی از مؤلفههــای تأثیرگــذار

امــروزه توجــه به گردشــگری و آثــار مثبت آن بســیار افزایش در صنعــت مزبــور در برنامهریزیهــای بلندمــدت و
یافتــه اســت ( )Hall & Lew, 2009, p. 17و ایــن صنعــت کوتاهمــدت مدیــران ایــن حــوزه مؤثــر خواهــد بــود.

نقــش بســیار مهمــی در رفــاه اجتماعــی و اقتصــادي جوامــع
میزبــان ایفــا میکنــد (.)Walker & Walker, 2011: 38

صنعــت گردشــگری ســامت ،که ســفر بــه کشــورهای دیگر

بــا اهــداف درمانــی اســت ،زیرمجموعــۀ صنعــت گردشــگری
بهشــمار مــیرود و در بــازار بهســرعت رو بــه پیشــرفت
اســت (.(Transparency Market Research, 2013

شــواهد حاکــی از آن اســت کــه شــمار کشــورهای

خواهــان ایجــاد تســهیالت و خدمــات درمانــي بــرای
گردشــگران خارجــي رو بــه افزایــش اســت .مثــ ً
ا
کاســتاریکا ،بــا وجــود وســعت انــدک ،ســالیانه میزبــان

150هــزار گردشــگر ســامت اســت و حــدود  90درصــد

پیشینۀ تحقیق

ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ درﺣـﺎلرﺷﺪ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ را بهمنزلــۀ

ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻌۀ اﻗﺘﺼـﺎدي ،ایجــاد اﺷـﺘﻐﺎل

و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻮع درآﻣـﺪﻫﺎ
و افزایــش اﻧﺴﺠﺎم در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در

درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑـﺮاي ﺻﺎدرات
ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ِ

ﺑﺎ ﺷﯿﻮهاي ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﺳـﺖ (ایــزدی و

همــکاران.)1391 ،

پیشــینۀ تحقیقــات انجــام گرفتــه نشــان میدهــد

مشــتریان خدمــات آرایشــي آن را مصرفکننــدگان خارجي
محققــان بــا دیــدگاه محــدودی بــه برندســازی و جــذب
تشــکیل ميدهنــد (.)Bookman & Bookman, 2008: 5
گردشــگر در حــوزۀ درمــان پرداختهانــد .مثــ ً
ا از
صنعــت گردشــگري ســامت يكــي از مــواردی
دیــدگاه برخــی محققــان وجــود زیرســاختهای قــوی
اســت كــه در نقشــۀ ســامت كشــور بــه آن اشــاره شــده
نظیــر ،امکانــات و تجهیــزات پیشــرفته ،زیرســاختهای
اســت؛ بهطوريكــه  0/5درصــد از كل منابــع نظــام
حملونقــل ،نیروهــای انســانی کارآمــد ،زیرســاختهای
ســامت ،تــا پايــان برنامــۀ پنجــم توســعۀ اقتصــادي،
مناســب جایگزیــن نظیــر آبدرمانــی در ایجاد برندســازی
فرهنگــي و اجتماعــي ،از محــل درآمدهــاي ناشــي
و جــذب گردشــگر ســامت مهمتریــن مؤلفــه اســت
از گردشــگري ســامت تأميــن شــود .ايــران از ســال
(;Luka & Muiznieks, 2012; Snyder et al., 2011
 1384بهصــورت پراكنــده درجهــت توســعه و جــذب
.)Cormany, 2010
بيمــار خارجــي تــاش کــرده اســت (ویســی.)1396 ،
بهطــور کلــی رقابــت در زمینــۀ گردشــگری پیشــرفت
بــا وجــود ايــن ،تعــداد محــدود بيمــار خارجــي باعــث
چشــمگیری داشــته و تحقیقــات دانشــگاهی زیــادی در این
شــده اســت كــه درآمــد گردشــگري ســامت ايــران
زمینــه انجــام شــده اســت ( .)Matias et al., 2013: 10ایــن
ناچيــز باشــد (.)Zia Sheikholeslami et al., 2010
کار بــا همــکاری انجمنهــای بینالمللــی صــورت میگیــرد.
بــا وجــود مزیتهــای رقابتــی بالقــوهای نظیــر
بــرای مثــال ،کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اقتصادی
خدمــات پزشــکی بــا کیفیــت بــاال و هزینــۀ پاییــن
و توســعه بــه دنبــال اتحــاد و گســترش همــکاری در زمینــۀ
( ،)Azimi et al., 2017صنعــت گردشــگری ســامت
گردشــگری و درنتیجــه توســعۀ اقتصادی ـ اجتماعیانــد
وضعیــت خوبــی در بــازار رقابتــی نــدارد .بنابرایــن ،بــا
(.)Dupeyras & MacCallum, 2013
توجــه بــه ظرفیتهــای موجــود در کشــور ازحیــث وجــود
در پژوهــش دیگــری کــه دربــارۀ ترویــج گردشــگري
زیرســاختهای مناســب و کیفیــت خدمــات ،پرداختــن
پزشــکی هنــد انجــام شــد ،پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه
بــه موضــوع گردشــگری ســامت و برندســازی اهمیتــی
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رســیدند کــه موفقیــت درزمینــۀ گردشــگري پزشــکی بــه ســامت ،اخیــرا ً روی و همــکاران ( )2018برندســازی در

موفقیــت در اطالعرســانی بــه بیمــاران دربــارۀ رویههــاي گردشــگری ســامت را هــدف پژوهـش خــود قــرار دادند.

درمانــی ،امکانــات درمــان ،فرصتهــاي گردشــگري ،آنهــا در ایــن تحقیــق دالیــل گردشــگران بــرای انتخــاب
ترتیبــات ســفر و کشــورهاي مقصــد گردشــگري پزشــکی کشــورهای غربــی را بررســی کردنــد.

بســتگی دارد و ترویــج گردشــگري پزشــکی شــامل

رکنــی و پــارک ( )2018در پژوهــش خــود بــه

طیــف گســتردهاي از ابزارهــاي بازاریابــی ماننــد تولیــد و ارزیابــی گردشــگری پزشــکی در ایــران پرداختنــد و بــه
پخــش آگهیهــا ،کتابچههــا و ایجــاد وبسایتهاســت اقدامــات و فعالیتهایــی در ایــن راســتا اشــاره کردنــد

(.)Crooks et al., 2011

کــه جایــگاه ایــران را در بــازار رقابتــی جهانــی نشــان

کاظمــی ( )2008در پژوهشــی بــا عنــوان «عوامل مؤثر میدهــد.

بــر جــذب گردشــگر پزشــكي در ايــران» بــه ايــن نتيجــه

الطالبانــی و همــکاران ( )2019نیــز پژوهشــی بــا

رســيد كه امنيــت اجتماعــي ،برخــورداري از اســتانداردهاي هــدف ارتقــاء گردشــگری پزشــکی در امــارات متحــدۀ

جهانــي در مراكــز درمانــي ،تجهيــزات پزشــكي و صــدور عربــی انجــام دادنــد و بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه
رواديــد درمــان از مهمتريــن عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری پزشــکی مزیتــی بــرای مقاصــد گردشــگری
ايــن صنعــت در ايــران اســت .در ســال  ،2007كابالــرو و محســوب میشــود .همچنیــن عوامــل اقتصــادی را

موگومبــا پژوهــش ديگــري تحــت عنــوان «گردشــگري عامــل مهــم توســعۀ صنعــت گردشــگری پزشــکی در

پزشــكي و فرصتهــاي كارآفرينــي بــا هــدف چارچوبــي دبــی معرفــی کردنــد.

نظــري بــراي ورود بــه ايــن صنعــت» انجــام دادنــد .در ايــن
پژوهــش مشــخص شــد كــه گردشــگران ترجيحـاً بــه دنبال بــر بازاریابــی گردشــگری پزشــکی در آســیا پرداختنــد.

زارعــی و ملکــی ( )2019بــه بررســی عوامــل مؤثــر

درمــان در خــارج از كشــور در چارچــوب گردشــگرياند آنهــا مقــاالت چاپشــده در ایــن زمینــه طــی ســالهای
(.)Caballero-Danell & Mugomba, 2006

 2000تــا  2017را مطالعــه کردنــد و بــه ایــن نتیجــه

ناگاراجــان ( ،)2004ضمــن بيــان برتــري رقابتــي رســیدند کــه در حــوزۀ بازاریابــی گردشــگری پزشــکی در

هنــد درزمينــۀ گردشــگري پزشــكي ،عوامــل مهــم آســیا الزم اســت مدلهــای بیشــتری ارائــه شــود.
بازدارنــدۀ توســعۀ ايــن صنعــت را كمــي ابتــكار دولــت،

کولیوپولــوس و کاتســونی ( )2019بــه موضــوع

كاســتي در هماهنگــي اركان ايــن صنعــت ،فقــدان وجــود توانایــی ارزیابــی پروژههــای مدیریــت نوآورانــه در حــوزۀ
ســازوکار اعتباربخشــي بيمارســتانها ،نبــود سياســت گردشــگری ســامت پرداختنــد .آنهــا دریافتنــد کــه

يكپارچــۀ قيمــت و اســتاندارد در بيمارســتانهای گردشــگری پایــدار ،مبتنــی بــر جامعــه ،راهــکار عملــی

كشــور مطــرح کــرد.

چاکرابورتــی و مومیتــا ( )2018فرصتهــای

بــرای پیشــرفت توســعه در گردشــگری ســامت اســت.
برخــی محققــان نیــز عوامــل سیاســی نظیــر

گردشــگری پزشــکی در هنــد را بررســی کردنــد و بــه پایــداری سیاســی ،تصویــر جوامــع بینالمللــی از کشــور
موضــوع رقابــت بــرای جــذب گردشــگران از کشــورهای مقصــد ،وجــود امنیــت بــرای مســافران خارجــی و وجــود

خارجــی پرداختنــد .آنهــا بــه ایــن نتیجــه دســت قوانیــن حمایتــی از مســافران خارجــی را مهــم قلمــداد
یافتنــد کــه عملکــرد کارکنــان و تیــم پزشــکی نقــش

نمودهانــد (;Sim, 2014; Noori & Kargari, 2016

بــه علــت اهمیــت موضوع برندســازی در گردشــگری

گــروه دیگــری از محققــان عوامــل اقتصــادی نظیــر

بســیار مهمــی در جــذب گردشــگران دارد.

.)Jabbari et al., 2012; Johnston et al., 2015
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هزینــۀ پاییــن خدمــات پزشــکی ،هزینــۀ پاییــن اقامــت مطالعــات کتابخان ـهای و تهیــۀ طــرح تحقیــق و مطالعــه
و حملونقــل را مهمتریــن عامــل جــذب گردشــگری و جمــعآوری مبانــی نظــری آن ،عوامــل مؤثــر بــر
ســامت دانســته و دربــارۀ آن تحقیــق کردهانــد ( James,برندســازی کارآفرینانــۀ بینالمللــی صنعــت گردشــگری

 .)2012; Lunt & Carrera, 2010; Mogaka et al., 2017ســامت مشــخص شــد و ســؤاالت مصاحبــه ،مربــوط
بعضــی محققــان نیــز عواملــی نظیــر قوانیــن تســهیلگر بــه طراحــی مــدل برندســازی کارآفرینانــۀ بینالمللــی

در جــذب گردشــگری ماننــد صــدور روادیــد و قوانیــن صنعــت گردشــگری ســامت کــه شــامل زمینههــای
حمایتــی از تســهیلگران صنعــت گردشــگری ســامت اصلــی و فرعــی حاصــل از مطالعــۀ کیفــی بــود ،پــس از
را اساســیترین عوامــل دانســتهاند (; Chin et al., 2017تدویــن بــه تأییــد خبــرگان رســید.

.)Rezaee & Mohammadzadeh, 2016

جامعــۀ آمــاری تحقیــق خبــرگان گردشــگری

بررســی تحقیقــات نشــان میدهــد کــه محققــان ســامت یعنــی پزشــکان ،اعضــای هیئــت علمــی و

نگرشهــای جامعــی بــه عوامــل تأثیرگــذار در جــذب ســایر متخصصــان حــوزۀ برنــد ،بازاریابــی و گردشــگری
گردشــگری و برندســازی نداشــتهاند .بنابرایــن خــأ ســامت ،مدیــران و معاونــان نظــام ارزیابــی و نظــارت
تحقیقاتــی ایــن پژوهــش دســتیابی بــه زمینههــای بــر گردشــگری ،مدیــران مراکــز درمانــی و آموزش ـیاند.

اصلــی و فرعــی جــذب گردشــگری ســامت اســت .بهمنظــور اســتخراج مؤلفههــای مؤثــر در طراحــی

بهطورکلــی ،نگرشــی جامــع و نظاممنــد بــه موضــوع الگــوی برندســازی کارآفرینانــۀ بینالمللــی صنعــت
شناســایی و دســتهبندی عوامــل مؤثــر بــر ایجــاد گردشــگری ســامت ،بــا  25نفــر خبــره مصاحبــۀ عمیــق

برندســازی صنعــت ضــروری اســت ،هرچنــد کــه بــا انجــام گرفــت .خبــرگان شــامل پنــج نفــر از پزشــکان
وجــود اهمیــت ایــن بحــث در کشــور ،تاکنــون تحقیقــات بیمارســتانهای عالینســب تبریــز ،حکیــم جرجانــی
انجامشــده در ایــن زمینــه بهصــورت جزیــرهای و گــرگان ،ســینای تهــران ،کــودکان امــام حســین (ع)
محــدود بــه عوامــل مؤثــر بــر جــذب گردشــگری ســامت اصفهــان و مرکــز پیونــد اعضــای خاورمیانــۀ شــیراز،

در کشــور بــوده اســت .بنابرایــن هــدف اصلــی ایــن هشــت نفــر از مدیــران و معاونــان ایــن بیمارســتانها،

تحقیــق یکپارچهکــردن مؤلفههــای اصلــی و فرعــی پنــج نفــر از مدیــران و دس ـتاندرکاران ســازمان میــراث

برندســازی کارآفرینانــۀ بینالمللــی صنعــت گردشــگری فرهنگــی و مدیریــت هتلهــای جهانگــردی تهــران
ســامت در مدلــی جامــع اســت.
روش تحقیق

ایــن پژوهــش از منظــر هــدف کاربــردی تحلیلــی اســت
و از لحــاظ گــردآوریدادههــا ،پژوهشــی آمیختــه از نــوع

کیفــی اســت کــه بــا تأییــد نظــر خبــرگان انجــام شــده
اســت .پژوهــش حاضــر بهصــورت كیفــي اجــرا شــده و

مدلــي از دادههــا اســتخراج میشــود ،دادههــا و اطالعــات

بهصــورت متنــي بهدســت آمدهانــد.

در تحقیــق حاضــر ،پــس از تعییــن هــدف تحقیــق و

انجــام مصاحبههــای عمیــق و نیــز مطالعــۀ مســتندات و

و هفــت نفــر از مدیــران شــرکتهای گردشــگری و

آژانسها یهواپیماییانــد.

ابتــدا بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانــهای ماننــد

مطالعــۀ مقــاالت خارجــی و داخلــی ،گزارشهــای
ســازمانهای جهانــی و کتابهــای مرتبــط ،بــه بررســی

مبانــی نظــری و ادبیــات و پیشــینۀ گردشــگری ســامت

پرداختــه شــد و ســپس ،بهمنظــور شناســایی عوامــل
مؤثــر بــر برندســازی کارآفرینانــۀ گردشــگری ســامت،
مصاحبههایــی بــا خبــرگان ایــن صنعــت صــورت گرفــت.

بــرای گــردآوری دادههــا از روش «متاســنتز» اســتفاده

شــد .بدیــن ترتیــب کــه مقــاالت بــا کلیدواژههــای

ضیاء و همکاران
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کارآفرینــی ،برندســازی کارآفرینانــه ،کارآفرینــی مشــاهده میشــود کــه از تعــداد  95کــد کــه پژوهشــگر و
بینالمللــی ،گردشــگری ســامت گــردآوری شــد .همــکار پژوهشــی ثبــت کــرده بودنــد ،دربــارۀ  37کــد توافــق
مقــاالت و اطالعــات آنهــا در جدولــی لیســت شــد .پــس داشــتهاند .درصــد توافــق درونموضوعــی یــا نــرخ ســازگاری
از اســتخراج صــد مقالــه ،زمینههــای اصلــی از طریــق درونــی بــرای ایــن ابــزار براســاس رابطــۀ بیانشــده برابــر بــا

کدگــذاری بــاز و محــوری اســتخراج شــد.

تحلیــل دادههــای حاصــل از مصاحبههــای فــردی

و گروهــی بــا روش تحلیــل کیفــی صــورت گرفتــه اســت.
پایایی تحقیق

 77/89درصــد اســت.
یافتهها

پــس از آمادهســازی پروتــکل مصاحبــه ،کــه مــاک تهیــۀ

آن گویههــای تأییدشــده از متاســنتز صــد مقالــۀ معتبــر

بهمنظــور تعییــن پایایــی پروتــکل مصاحبــه از روش بــود ،بــا  25نفــر از پزشــکان و مدیــران مراکــز آموزشــی،
پایایــی بیــن دو کدگــذار اســتفاده شــده اســت .ابتــدا درمانــی و گردشــگری مصاحبــه شــد و پــس از ترانویســی،

از یــک همــکار پژوهشــی کــه در زمینــۀ کدگــذاری کدگــذاری انجــام شــد و بــه نتایــج حاصــل از متاســنتز اضافه

دادههــای کیفــی دارای تجربــه بــود درخواســت شــد تــا شــد .کدگــذاری انتخابــی و ارائــۀ مــدل کیفــی ،کــه بــه

در پژوهــش مشــارکت کنــد .از بیــن نتایــج مصاحبــه ،تأییــد خبــرگان رســیده ،از طریــق نرمافــزار اطلس ـ تــی
پنــج مصاحبــۀ اول ،پنجــم ،نهــم ،چهاردهــم و نوزدهــم ارائــه شــده اســت .در ایــن تحقیــق پایــه و اســاس الگوهــای

انتخــاب شــد (مــاک انتخــاب بیــش از  10درصــد کل استخراجشــده  85ویژگــی اســت کــه از صــد مطالعــۀ معتبــر
مصاحبههــا اســت) و بهطــور جداگانــه دو کدگــذار و مصاحبــۀ عمیــق اســتخراج شــد .ایــن ویژگیهــا در

(پژوهشــگر و همــکار پژوهشــی) آنهــا را کدگــذاری چهــار زمینــۀ اصلــی و ســیزده مقولــه ،کــه مــدل برندســازی
کردنــد .در هرکــدام از مصاحبههــا ،کدهایــی کــه در کارآفرینانــۀ گردشــگری ســامت را تعریــف میکننــد،

نظــر دو نفــر بــا هــم مشــابه بودنــد «موافــق» و کدهــای کدبنــدی و طبقهبنــدی شــدند.
غیرمشــابه «ناموافــق» تشــخیص داده شــد .ســپس

جــدول  2نتایج کدگــذاری محوری و اســتخراج مقوالت

محقــق بــه همــراه ایــن همــکار تعــداد پنــج مصاحبــه را مربــوط بــه انتخــاب کشــور مقصــد را نشــان میدهــد .در این

کدگــذاری کردنــد و درصــد توافــق درونموضوعــی ،کــه زمینــه ،شــش مقولــه مطــرح شــد کــه عبارتانــد از تعهــد
بهمنزلــۀ شــاخص پایایــی تحلیــل بــهکار مــیرود ،بــا راهبــردی مدیــران در ســطح عالــی ،وجــود زیرســاختهای

قــوی صنعت گردشــگری ســامت ،عوامــل فرهنگــی ،عوامل

اســتفاده از فرمــول زیــر محاســبه شــد:

سیاســی ،عوامــل اقتصــادی و عوامــل حاکمیتی.

جدول  :1درصد توافق درونموضوعی برای بررسی پایایی کیفی
ردیف

شمارۀ
مصاحبه

تعداد کل
کدها

تعداد
کدهای موافق

1

مصاحبۀ 1

18

7

2
3
4
5

پایایی
بازآزمون
77/78

%

مصاحبۀ 5
مصاحبۀ 9
مصاحبۀ 14
مصاحبۀ 19

16
24
12
25

5
10
4
11

62/5
% 83/3
% 66/67
% 88

کل

95

37

77/89

%

%
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جدول  :2نتایج کدگذاری محوری و استخراج مقوالت مربوط به انتخاب کشور مقصد
اصلی

زمینههای

کد
محوری
(مقولهها)

کد باز (ویژگیها)

تعهد راهبردی مدیران در سطح عالی

ایجاد ساختار مسئول و پاسخگو در زمینۀ صنعت گردشگری سالمت نظیر سازمان و مؤسسه در سطح
کالن
وجود سیاستها و قوانین تسهیلگر گردشگری سالمت نظیر سیاستهای درمان بیمهای در
کشور
ایجاد اتحادهای راهبردی ،نظیر قراردادهای همکاری با بیمارستانهای بینالمللی برای حملونقل
بیماران
ایجاد بانک اطالعاتی درخصوص صنعت گردشگری سالمت مناطق کشور
برنامههای اعتبارسنجی مراکز درمانی و دریافت شکایتهای بینالمللی بیماران
برنامههای تشویقی جذب سرمایهگذار داسخلی و خارجی در صنعت گردشگری سالمت
برنامههای ترفیعی و ترویجی نظیر آموزشها ،کنفرانسها و تبلیغات

سالمت

وجود زیرساختهای قوی صنعتگردشگری

وجود امکانات و تجهیزات قوی پزشکی نظیر آزمایشگاههای مجهز
وجود تحقیقات و ف ّناوری پیشرفتۀ پزشکی
وجود زیرساختهای قوی تبلیغات مدرن نظیر انواع رسانهها ،شبکههای اجتماعی و چاپ و نشر
وجود زیرساختهای قوی حملونقل
قابلدسترسبودن مراکز پزشکی

منابع

Kácha et al., 2016
Pocock & Phua, 2011
Guo et al. 2013
Samadbeik et al., 2017
Rice et al., 2018
Wendt, 2012
Lunt et al., 2010
Snyder et al., 2011
Pechlaner & Raich, 2001
John, 2017
Connell, 2006
Donabedian, 2005

وجود زیرساختهای مناسب جذب گردشگر

Smith & Forgione, 2007

وجود زیرساختهای مناسب جایگزین پزشکی نظیر مراکز آبدرمانی

Luka & Muiznieks, 2012

وجود نیروهای انسانی باتجربه و آموزشدیده نظیر پزشکان ،پرستاران و کارکنان
فرهنگ اسالمی ـ ایرانی

کشور مقصد

عوامل فرهنگی

وجود اشتراکات فرهنگی ،تاریخی و مذهبی با همسایگان
وجود غذاها و نوشیدنیهای حالل

Cormany, 2010
Zamani-Farahani & Gazali, 2012
شماعی1387 ،
Henderson, 2016

کنجکاوی زائران مسافران شیعه

Jabbari et al., 2014

جذابیتهای فرهنگی و تاریخی ملی ایران نظیر پاسارگاد

Jabbari et al., 2013

وجود اشتراکات زبانی
پایداری سیاسی

عوامل سیاسی

تصویر جوامع بینالمللی از ایران
وجود امنیت اجتماعی برای مسافران خارجی
وجود قوانین حمایتی از حقوق مسافران خارجی در قبال جرایمی مانند کالهبرداری

Röysky, 2015
Johnston et al., 2015
Jabbari et al., 2012
Noori & Kargari, 2016
Sim, 2014

عوامل اقتصادی

وجود استانداردهای نظارتی و اعمال آنها از طریق وزارت بهداشت و پزشکی قانونی

Khan & Alam, 2014

هزینههای پایین خدمات پزشکی

Mogaka et al., 2017

هزینههای پایین اقامت و حملونقل

Sultana et al., 2014

شرایط آسان حملونقل پول برای مسافران خارجی
پذیرش کارتهای اعتباری بینالمللی
اصالح قوانین باالدستی مانع رفتار کارآفرینی
حمایت دولت از صنعت گردشگری ایران

عوامل حاکمیتی

حذف قوانین و آییننامههای ناکارآمد در صنعت گردشگری
وجود قوانین تسهیلگر در صدور روادید
وجود تسهیالت به ارائهدهندگان خدمات گردشگری برای افزایش توان رقابتی بینالمللی
مدیریت یکپارچه جهت هماهنگی بین سازمانهای درگیر و مرتبط با حوزۀ گردشگری سالمت

Lunt & Carrera, 2010
James, 2012
Lee, 2007
Alberti et al., 2014
Crooks et al., 2013
Rezaee & Mohammadzadeh, 2016
Chin et al., 2017
Barišić & Marić, 2012

ضیاء و همکاران
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جــدول  3نتایــج کدگــذاری محــوری و اســتخراج مقوالت

مقوالت مربوط به تصویر برند از مرکز درمانی

مربــوط بــه انتخــاب شــهر مقصــد را نشــان میدهــد .در
دسترســی آســان و آشــنایی مطــرح شــده اســت.

زمینههای اصلی

ایــن زمینــه ،ســه مقولــۀ جذابیتهــای گردشــگری،

سنتزپژوهی مدل برندسازی کارآفرینانۀ بینالمللی
در صنعت گردشگری سالمت

کد محوری
(مقولهها)

جدول  :3نتایج کدگذاری محوری و استخراج
مقوالت مربوط به انتخاب شهر مقصد
زمینههای اصلی

وجود مراکز درمانی چندملیتی و
باکیفیت در شهر مدنظر
جذابیتهای گردشگری

وجود جاذبههای گردشگری فرهنگی،
تاریخی و طبیعی
وجود مراکز تفریحی و خرید

تبلیغات از طریق چاپ و نشر و بروشور بهویژه
در فرودگاهها

حاجينژاد و
همکاران1395 ،
Lunt et al.,
2010; Foote,
2017
Paştiu et al.,
2014

برگزاری دورههای آموزشی و کنفرانسها
ارائۀ اطالعات رایگان درخصوص پزشکی

ارتباط با سایر مراکز درمانی ملی و بینالمللی
Milenkovski et al., 2016

Zaidan, 2015

نزدیکی شهر گردشگری به شهر
درخواستکننده

Crooks et al., 2011

شهر مقصد

دسترسی آسان

Musa & Ndawayo, 2011

آشنایی

وجود اقامتگاههای باکیفیت و مناسب
مانند هتلها

Han & Hyun, 2014

تجربیات قبلی درخواستکننده از
بازدید شهر

Crooks et al., 2011

داشتن دوستان و آشنایان در شهر
مدنظر

فرجیراد و آقاجانی1388 ،

شباهتهای فرهنگی و تاریخی با
فرهنگ درخواستکننده

شماعی1387 ،

رفتار صمیمی مردم در برخورد با
افراد گردشگر

رحیمیمقدم و ناظری1392 ،

تصویر برند از مرکز درمانی

Hall & Lew, 2009: 91

برخورد اجتماعی مناسب پرسنل مراکز درمانی
با گردشگران

Jotikasthira,
2010

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مناسب

Gunter et al.,
2010
تقوایی و گودرزی،
1395

وجود روشهای جدید درمان نظیر سلولهای
بنیادین

Mogaka et al.,
2017

بستههای پزشکی ،تندرستی ،درمانی ،جراحی

Dellande et
al., 2004
& Joy
McCrystal,
2015

هزینههای درمانی مناسب
خدمات پزشکی ،مراقبتی و اداری مناسب

Fallah and
Akbari, 2017

خدمات مشاورهای مناسب پیش از سفر

رحیمی زارچی و
همکاران1396 ،

پیگیریهای مراقبتی بعد از درمان
ارائۀ خدمات حملونقل و اقامتی

Mogaka et al.,
2017

ارائۀ خدمات جنبی گردشگری ،تفریحی و ...
وجود پزشکان متخصص و معروف

کیفیــت مرکــز درمانــی و کیفیــت منابــع انســانی مطــرح
شــده اســت.

کیفیت منابع انسانی

نشــان میدهــد .در ایــن زمینــه ،ســه مقولــۀ ترفیعــات،

ملکی و توانگر،
1394
Zaidan, 2015

وجود کارکنان متخصص

مقــوالت مربــوط بــه تصویــر برنــد از مرکــز درمانــی را

Saiprasert,
2011

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

خدمات ترجمه

جــدول  4نتایــج کدگــذاری محــوری و اســتخراج

Amodeo, 2010

Snyder et al.,
2011

نظام اداری ساده و شفاف

کیفیت مرکز درمانی

وجود جذابیتهای درمانی جایگزین
مانند آبگرم

وجود زیرساختهای حملونقل
زمینی و جادهای

تبلیغات از طریق انواع رسانهها و شبکههای اجتماعی

Azimi et al.,
2017

ارتباط با سایر آژانسهای مسافرتی

Amodeo, 2010

Hashemi et al., 2015

وجود فرودگاه بینالمللی و برنامههای
پرواز در شهر مدنظر

ترفیعات

کد محوری
(مقولهها)

کد باز (ویژگیها)

منابع

کد باز (ویژگیها)

منابع

وجود پرستاران ممتاز

Nandi, 2012
Cormany,
;2010
Cormany,
2010

برنامههای آموزشی بهمنظور ارتقای کیفیت
منابع انسانی

Singh & Negi,
2013

سیاستهای حمایتی از خالقیت و نوآوری
انتقالپزشکانمجربازسایرمراکزملیوبی نالمللی

Ciasullo et al.,
2017
Crooks et al.,
2011

تیم تخصصی و حرفهای پزشکی

& Ratnapalan
Uleryk, 2014

وجود اخالق حرفهای منابع انسانی

Crooks et al.,
2012
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شکل  :1خروجی اطلس-تی ،مدل نهایی

مربــوط بــه ســایت و اقدامــات تأثیرگــذار در ایــن حــوزه را

نشــان میدهــد.

جدول  :5نتایج کدگذاری محوری و استخراج
مقوالت مربوط به سایت
زمینههای اصلی

کد محوری
(مقولهها)

سایت

سایت

کد باز (ویژگیها)

منابع

وجود سایت چندزبانه

& Constantin
Kavoura, 2016

ارائۀ اطالعات پزشکی مناسب
و ارائۀ اطالعات مربوط به
تخصص مرکز درمانی

Plianbangchang,
2018

ارائۀ خدمات و اطالعات
مربوط به پذیرش ،صدور
روادید ،حملونقل هتل

Chinai & Goswami,
2007; Turner, 2011

فیلمهای کوتاه از نمونههای
موفق

&Ratnapalan
Uleryk, 2014

معرفی تیمهای متخصص
پزشکی

نصيريپور و سلماني،
1389

امکان دریافت اطالعات اولیه
و مشاورۀ رایگان از طریق
سایت

Johnston et al., 2015

امکان پیگیریهای مراقبتی
بعد از درمان

مصباحی و همکاران2018 ،

تعبیۀ سیستم ارزیابی
پیشنهادی درمانی

& Constantin
Kavoura, 2016

پــس از کدگــذاری مصاحبههــا و اســتخراج چالشهــا و

پیشــنهادها درزمینههــای برندســازی صنعــت گردشــگری
ســامت ،گــروه کانونــی بــرای تأییــد نهایــی مــدل در

بیمارســتان عالینســب تبریــز تشــکیل شــد و پــس از

تعدیــل انــدک ویژگیهــای استخراجشــده از مصاحبــۀ

عمیــق ،از طریــق نرمافــزار اطلس ـ تــی ،مــدل نهایــی

حاصــل از روش کیفــی اســتخراج شــد .شــکل  1مــدل

نهایــی استخراجشــده از نرمافــزار اطلس ـ تــی را
نشــان میدهــد.

بحث و نتیجهگیری

در ایــن مقالــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه زمینههــای

تأثیرگــذار در ایجــاد برنــدی بینالمللــی از ایــران و
مراکــز درمانــی کشــور تحــت تأثیــر چهــار زمینــۀ اصلــی

انتخــاب مقصــد ایــران ،انتخــاب شــهر مقصــد ،وجــود
ســایتی قــوی و ایجــاد تصویــر برنــد قــرار میگیــرد کــه

ایــن زمینههــا تحــت تأثیــر عوامــل ذیلانــد.

نتیجــۀ ایــن ســنتزپژوهی نشــان میدهــد کــه

زمینــۀ اول مربــوط بــه انتخــاب کشــور مقصــد اســت

کــه بــه شــش مقولــۀ عوامــل حاکمیتــی ،تعهــد مدیــران،
زیرســاختهای مناســب ،فرهنــگ ،عوامــل اقتصــادی و
عوامــل سیاســی بــه شــرح ذیــل تقســیم میشــود:

اولیــن زمینــۀ تأثیرگــذار در انتخــاب ایــران بــرای

مقصــد نهایــی وجــود نهادهــای محــرک ،تســهیلگر و
حمایــت دولــت از صنعــت گردشــگری در کشــور اســت

کــه در ایــن متاســنتز زمینــۀ حاکمیتــی درنظــر گرفتــه
شــده اســت .زیــرا امــروزه ثابــت شــده اســت کــه نهادهــا

تعیینکننــدۀ رفتارهــای اقتصــادی در کشــورها هســتند
و در صورتــی کــه نهادهــا از رفتارهــای مولــد و کارآفریــن
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سنتزپژوهی مدل برندسازی کارآفرینانۀ بینالمللی
در صنعت گردشگری سالمت

عامــل اول دسترســی آســان اســت .هرچــه

کارآفرینــی بهوجــود خواهــد آمــد ( Baumol, 1993:دسترســی بــه شــهر مدنظــر آســانتر باشــد ،بــه تعبیــری
 .)45دومیــن مقولــۀ مؤثــر در انتخــاب ایــران بــرای مقصد دیگــر شــهر مقصــد زیرســاختهای قــوی حملونقــل
نهایــی وجــود مدیــران متعهــد اســت کــه در اجــرای زمینــی و هوایــی داشــته باشــد و اقامتگاههــای موجــود

یهــای در آن کیفیــت و هزینــۀ مناســبی داشــته باشــد ،امــکان
سیاســتهای تســهیلگر ،تدویــن برنامهریز 

بلندمــدت و کوتاهمــدت بــرای اجــرای قوانیــن حاکمیتــی انتخــاب آن از نظــر گردشــگرها بیشــتر اســت .عامــل
توانمنــدی الزم را داشــته باشــند و بتواننــد بــا ایجــاد نظام دوم در انتخــاب شــهر مقصــد مربــوط بــه جذابیتهــای

ارزیابــی عملکــرد مناســب و مهیاکــردن زیرســاختهای گردشــگری اســت کــه ویژگیهایــی همچــون وجــود
الزم زمینههــای مناســب جــذب گردشــگری پزشــکی را مراکــز باکیفیــت در شــهر ،جذابیتهــای درمانــی

در کشــور مهیــا ســازند .ایــن مؤلفــه میتوانــد عامــل جایگزیــن نظیــر آبدرمانــی و جذابیتهــای فرهنــگ و
تعهــد راهبــردی مدیــران باشــد .مقولــۀ ســوم وجــود تاریخــی را دربــر دارد .مقولــۀ ســوم در انتخــاب شــهر

زیرســاختهای مناســب ،نظیــر وجــود مراکــز درمانــی مقصــد در قالــب آشــنایی در ایــن متاســنتز مطــرح شــده
مجهــز و دردســترسبودن آنهــا ،حضــور پزشــکان اســت کــه ویژگیهایــی نظیــر تجربــۀ مســافرت قبلــی

زبردســت و وجــود زیرســاختهای تبلیغاتــی مناســب گردشــگرها ،میــزان رفتــار صمیمــی شــهروندان شــه ِر
در ایــن زمینــه اســت کــه در قصــد انتخــاب کشــور مدنظــر و شــباهتهای فرهنگــی را شــامل میشــود.

ایــران از نظــر گردشــگرها مؤثــر اســت .مقولــۀ چهــارم در

نتیجــۀ ایــن متاســنتز نشــان میدهــد کــه زمینــۀ

ایــن زمینــه وجــود پایــداری سیاســی در کشــور ،وجــود ســوم مربــوط بــه ایجــاد تصویــر برنــد از مرکــز درمانــی
امنیــت سیاســی و قوانیــن حمایتــی از گردشگرهاســت .اســت کــه حــاوی ســه مقولــۀ ترفیعــات ،کیفیــت مرکــز

در ایــن مطالعــه ،ایــن زمینــه در قالــب عوامــل سیاســی درمانــی و کیفیــت منابــع انســانی بــه شــرح ذیــل اســت.
مطــرح شــده اســت .مقولــۀ پنجــم کشــور مقصــد در ایــن

در صورتــی کــه زمینههــای مربــوط بــه کشــور

ســنتزپژوهی مربــوط بــه وجــود جذابیتهــای گردشــگری مقصــد و شــهر همافزایــی الزم را بــا زمینــۀ تصویــر برنــد

نظیــر اماکــن تاریخــی و گردشــگری ،اشــتراکات زبانــی و از مرکــز درمانــی داشــته باشــند ،تصویــر خوبــی در اذهان
تاریخــی اســت کــه در قالــب زمینــۀ فرهنگــی مطــرح گردشــگرها ایجــاد میشــود .ســنتز مقــاالت نشــان
میشــود .نهایتــاً مقولــۀ ششــم ویژگیهایــی نظیــر میدهــد کــه وجــود تبلیغــات از طریــق وبســایتها،
پذیــرش کارتهــای اعتبــاری خارجــی و امــکان دریافــت مراکــز حملونقــل ماننــد فرودگاههــا و ارتبــاط بــا ســایر
و پرداختهــای بینالمللــی ،هزینههــای درمانــی و مراکــز درمانــی در ســطح کشــور و بینالمللــی میتوانــد
اقامتــی مناســب اســت کــه مقولــۀ عوامــل اقتصــادی را در انتخــاب مرکــز درمانــی نقــش بســزایی داشــته باشــد.
تشــکیل میدهــد.

ویژگیهــای تشــکیلدهندۀ کیفیــت مرکــز درمانــی

ســنتز مقــاالت موجــود نشــان میدهــد کــه شــامل وجــود تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاههای

زمینــۀ اصلــی دوم در ایجــاد برنــد بینالمللــی صنعــت پیشــرفته در مرکــز مدنظــر ،تجهیــرات انتقــال بیمــار،

گردشــگری ســامت مربــوط بــه انتخــاب شــهر مقصــد از خدمــات مشــاورهای و ترجمــهای مناســب ،برخــورد
دیــدگاه گردشگرهاســت کــه بــه ســه مقولــۀ دسترســی اجتماعــی مناســب کادر درمــان ،خدمــات پذیــرش

آســان ،آشــنایی و جذابیتهــای شــهری بــه شــرح ذیــل و پیگیریهــای بعــد از درمــان و اخــذ هزینههــای
مناســب اســت و نهایتــاً ویژگیهــای تشــکیلدهندۀ
تقســیم میشــود.

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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کیفیــت منابــع انســانی نیــز مربــوط بــه وجــود پزشــکان

و کادر مجــرب و بااخــاق در مرکــز درمانــی اســت.

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

فرصــت يــا تهديــد» .مجلــۀ طــب نظامــي ،دورۀ ،14
شــمارۀ  ،2ص .75-69

آخریــن زمینــه وجــود وبســایت قــوی صنعــت تقوایــی ،مســعود و گــودرزی ،مجیــد (« .)1395تدویــن و

گردشــگری ســامت اســت کــه مهمتریــن عامــل
ارتباطــی متقاضیــان صنعــت گردشــگری بهشــمار
مـیرود ( ،)Lee et al., 2014بــا توجــه به اینکــه ارتباط با
مقاصــد گردشــگری ســامت ،در وهلــۀ نخســت ،از طریق

اولویتبنــدی راهبردهــای توســعة گردشــگری ســامت
(مطالعــة مــوردی :کالنشــهر شــیراز)» .فصلنامــۀ علمــی

پژوهشــی پژوهــش و برنامهریــزی شــهری ،دورۀ ،7
شــمارۀ  ،24ص .22-1

وبســایتهاي گردشــگري پزشــکی صــورت میگیــرد .حاجينــژاد ،علــی ،عنابســتاني ،علیاکبــر و صفریــان ،محمــد

ویژگیهــای یــک ســایت خــوب چندزبانهبــودن ،ارائــۀ
اطالعــات پزشــکی مناســب ،امــکان دریافــت و ارائــۀ
اطالعــات مناســب و ارتبــاط بــا متقاضیــان اســت.

نتیجــۀ ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه ایجــاد

(« .)1395تدویــن برنامــۀ اســتراتژیک گردشــگري

پزشــکي بــا تأکیــد بــر گردشــگري مذهبــي در شــهر
مشــهد» .فصلنامــۀ تحقیقــات جغرافیایــی ،شــمارۀ دوم،
شــمارۀ پیایــی  ،121ص .114-101

برنــد گردشــگری بینالمللــی در کشــور از فراینــدی رحیمــی زارچــی ،محمدکاظــم ،شــفقت ،طاهــره و حاتــم،

خطــی و مشــخص پیــروی نمیکنــد ،بلکــه عوامــل
متعــددی در ایجــاد تصویری خــوب در اذهان گردشــگرها
تأثیرگــذار اســت .در ایــن متاســنتز ،از ســنتز صــد مقالــۀ

ناهیــد (« .)1396صنعــت گردشــگری پزشــکی شــهر
شــیراز :راهکارهــای توســعهای» .راهبردهــای مدیریــت
در نظــام ســامت ،دورۀ  ،2شــمارۀ  ،2ص .95-88

معتبــر کــه بهصــورت نظاممنــد انتخــاب شــدند 85 ،رحیمیمقــدم ،جــواد و ناظــری ،احســان (.)1392

ویژگــی از طریــق کدگــذاری بــاز شناســایی شــد .ســپس،
بــا نظــر خبــرگان ،ایــن ویژگیهــا در ســیزده مقولــه و
اصلــی انتخــاب کشــور مقصــد ،انتخــاب
چهــار زمینــۀ
ِ
شــهر مقصــد ،تصویــر برنــد و وبســایت ،بــا کدگــذاری
محــوری ،طبقهبنــدی شــدند :زمینــۀ انتخــاب کشــور

مقصــد شــامل مقولههــای حاکمیتــی ،تعهــد مدیــران،

«تأثیــر رفتــار جامعــۀ میزبــان در جــذب گردشــگر»،
دومیــن همایــش ملــی گردشــگری و طبیعتگــردی

ایرانزمیــن ،همــدان ،شــرکت هماندیشــان محیــط
زیســت فــردا،
 w w w. c i v i l i c a . c o m / P a p e r - C T E I 0 2CTEI02_038.html

زیرســاختها ،عوامــل فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی؛ شــماعی ،علــی (« .)1387نقــش جهانگــردی در فراینــد

زمینــۀ انتخــاب شــهر شــامل مقولههــای دسترســی

آســان ،جذابیتهــای گردشــگری شــهر موردنظــر و
آشــنایی بــا آن؛ زمینــۀ برنــد مرکــز درمانــی شــامل:
مقولههــای ترفیعــات ،کیفیــت مرکــز درمانــی و کیفیــت

منابــع انســانی.
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