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تاریخ پذیرش1396/03/24 :

چکیده
گردشگری بهعنوان یکی از صنایع ممتاز ،دارای اهمیت فراوان است .امروزه درمان ،از اهداف
مهم گردشگری بهشمار میرود و گردشگری سالمت و مراقبتهای بهداشتی در دنیا رشد
سریعی دارد .مسئلة اصلی این پژوهش ،دستیابی به مدل جذب گردشگر سالمت در ایران
است .همچنین این تحقیق به این پرسشها پاسخ میدهد که چه عوامل و مؤلفههایی سبب
جذب گردشگر سالمت در ایران میشوند و کارکرد این عوامل چیست .مطالعة پیشرو به روش
کیفی و با اتکا بر فلسفة تفسیری نمادین ،بهدنبال یافتن چیستی و چرایی مدل جذب گردشگر
سالمت در ایران است .بهمنظور تبیین استقرایی نظریة جذب گردشگر سالمت ،از راهبرد نظریة
دادهبنیاد کالسیک با کدگذاری باز ،انتخابی و نظری استفاده شده است .دادهها بهوسیلة مصاحبة
نیمهساختاریافته با  20نفر از گردشگران خارجی سالمت کالنشهر مشهد ،از طریق نمونهگیری
نظری و تا رسیدن به نقطة اشباع نظری جمعآوری شدند و پس از تحلیل باز ،انتخابی و نظری،
مدل جذب گردشگر سالمت کشور تبیین شد .مدل جذب گردشگر سالمت در ایران ،شامل پنج
مقولة اصلی است که عبارتاند از :کیفیت و ارزشآفرینی درمان ،تبلیغات سالمت ،ارزش ویژۀ
برند شهری ،خدمات درمان اسالمی ،و زیرساختها و جاذبههای گردشگری.

واژههای کلیدی :ارزش ویژۀ برند شهر ،راهبرد نظریة دادهبنیاد کالسیک ،گردشگر درمانی،
گردشگر سالمت.

* نویسندة مسئول:

Email: harandi@atu.ac.ir
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مقدمه
سالمت ،یکی از حقوق ثابت همة انسانهاست .تقریباً در میانة قرن گذشته و در آغاز کار سازمان بهداشت جهانی،
متفکران جهان بر این نکته تأکید داشتند که سالمت فقط نداشتن بیماری نیست .برخورداری از رفاه کامل روانی ،جسمی،
اجتماعی و معنوی ،بهعنوان تعریف سالمت در قرون گذشته مورد قبول و اجماع متفکران واقع شد

( Braveman, 2013:

 .)5با افزایش روزافزون جمعیت جهان و باالرفتن سطح انتظارات انسانها برای داشتن رفاه کامل اجتماعی ،بهداشت و
درمان به یکی از مهمترین مسائل تبدیل شد ( .)Schäfer, 2011: 8در عصر جهانیشدن ،بیماران در حال خرید خدمات
مناسب سالمت در سرتاسر جهان هستند و این امر به توسعة گردشگری سالمت منجر شده است (

Ramanna, 2006:

 .)56براساس تعریف سازمان جهانی گردشگری ،یکی از اهدافی که گردشگر را به سفر ترغیب میکند ،کسب سالمتی
است .امروزه گردشگری بهقدری در توسعة اقتصادی -اجتماعی کشورها اهمیت یافته است که اقتصاددانان آن را صادرات
نامرئی نام نهادهاند .گردشگری بهعنوان سومین صنعت جهان ،اهمیت بسیار زیادی دارد .یکی از پتانسیلهای گردشگری،
سفر با هدف درمان است .گردشگری سالمت و مراقبتهای بهداشتی ،در چند سال اخیر رشد شگرفی داشته است.
افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی بهدلیل مسنشدن جمعیت در کشورهای توسعهیافته ،دردسترسبودن خدمات
پیشرفتة پزشکی باکیفیت و ارزان در کشورهای درحالتوسعه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته ،لیستهای طوالنی
انتظار برای عمل جراحی در کشورهای توسعهیافته و نبود بیمة درمانی ،شایعترین عوامل مسافرت پزشکی است .از طرفی
در ایران بهمنظور تنوعبخشیدن به منابع رشد اقتصادی ،قطع وابستگی از درآمدهای نفتی و نیز ایجاد فرصتهای مختلف
شغلی ،توسعة صنعت گردشگری اهمیت دوچندان دارد ،اما کشور ما با چالشها و مسائل جدی در جذب گردشگران
سالمت روبهروست .برخی از این چالشها عبارتاند از :نبود برنامة مدون گردشگری پزشکی ،ناکارآمدی دولت در حمایت
از گردشگری پزشکی ،زیرساختهای درمانی نیازمند ارتقا ،استانداردنبودن هزینههای درمانی و اعتبار بیمارستانها،
همکاری اندک در مشارکتهای بینبخشی در سطح کالن و عملیاتی ،کمبودن منابع انسانی حرفهای بخش سالمت ،نبود
بازاریابی منسجم و مؤثر در زمینة گردشگری پزشکی ،نداشتن نظام ثبت ،کنترل و آمارگیری از گردشگران پزشکی و نبود
نظام پاسخگویی به گردشگران ناراضی

(Mommtaz and Agha-Rahimi, 2010: 520

 .)Sadreبا توجه به مطالب

عنوانشده ،مسئلة اصلی این پژوهش ،دستیابی به مدل جذب گردشگر سالمت در ایران است .همچنین این تحقیق به
این پرسشها پاسخ میدهد که چه عوامل و مؤلفههایی سبب جذب گردشگر سالمت در ایران میشوند و کارکرد این
عوامل چیست .تاکنون پژوهشهایی در حوزة گردشگری سالمت انجام گرفته است ،اما بیشتر آنها با رویکردی
اثباتگرایانه و تحلیل مدلهای غربی و غیربومی ،به شناسایی عوامل مؤثر در این حوزه پرداختهاند .این مقاله ،با مبنای
فلسفی تفسیر نمادین و رویکردی کیفی ،از طریق راهبرد تئوری دادهبنیاد کالسیک ،عوامل مؤثر بر جذب گردشگر
سالمت را با توجه به بستر و زمینة کشورمان شناسایی میکند .نتایج این پژوهش ،به مدیران حوزة سالمت ،گردشگری و
دولت ،درجهت طراحی و اتخاذ راهبردهای گردشگری سالمت کمک میکند .با توجه به مطالب عنوانشده ،اهمیت
پژوهش دربارة گردشگر سالمت ،منافع بسیار گردشگری سالمت ،خأل نظری ،نبود نظریههای بومی مبتنیبر بستر در این
حوزه و کاربرد نتایج آن برای مدیران و مسئوالن حوزه سالمت و گردشگری ،از دالیل انجامشدن این پژوهش است.
هدف این پژوهش ،خلق الگوی دادهبنیاد جذب گردشگر سالمت در ایران است .در این راستا ،پرسشهای پژوهش به
شرح زیر است:
الف) نظریة جذب گردشگر سالمت در ایران چیست؟
ب) عناصر تشکیلدهندة مدل جذب گردشگر سالمت در ایران کداماند؟
ج) کارکرد این عوامل ،در جذب گردشگر سالمت ایران چیست؟

تبیین مدل جذب گردشگر سالمت :با استفاده از راهبرد تئوری داده¬بنیاد کالسیک

89

مبانی نظری
بهطورکلی ،از اوایل دهة  1970گردشگری بهعنوان یک صنعت ،جایگاه خاصی در میان دیگر صنایع یافت .فلورانس
نایتینگل از نخستین افرادی بود که در اواخر قرن  ،19گردشگری پزشکی را رواج داد .او بیماران را برای درمان ،از
چشمههای آبمعدنی سوئیس ،به چشمههای آبمعدنی ترکیه که ارزانتر بودند ،راهنمایی میکرد .در اوایل دهة هشتاد
خورشیدی ،برای نخستین بار در ایران وزارت بهداشت و درمان به این موضوع توجه کرد و پس از ادغام سازمانهای
میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی ،گردشگری درمانی بهصورت مستقل در ایران ایجاد شد (خسروآبادی:1389 ،
 .)45آشنایی با علوم پزشکی و انتقال دانش پزشکی مناطق دنیا ،سبب بهوجودآمدن شاخهای از صنعت گردشگری
بهعنوان گردشگری سالمت شده است .در میان بخشهای مختلف صنعت گردشگری ،گردشگری سالمت اهمیت خاصی
دارد و طبق اعالم بانک جهانی ،سومین عرصة سرمایهگذاری در دنیا مربوط به این حوزه است .گزارشها بیانگر آن است
که درآمد گردشگری مالی و فعالیتهای مربوط به صنعت گردشگری در سال  2004در دنیا ،بیش از  40میلیارد دالر بوده
و در سال  2012به  75بیلیون دالر رسیده است؛ درحالیکه بین  4تا  7درصد گردشگران خارجی را گردشگران سالمت
تشکیل میدهند (.)istta.ir

گردشگری سالمت

گردشگری سالمت ،سفری سازمانیافته از محیط زندگی فرد به مکان دیگر است که بهمنظور حفظ ،بهبود و دستیابی
مجدد به سالمت جسمی و روحی فرد صورت میپذیرد

(et al, 2006: 342

گردشگری پزشکی ،گردشگری صحت و گردشگری پیشگیرانه است

 .)Connellگردشگری سالمت شامل

(and Bridges, 2008: 203

 .)Carreaدر دهة

گذشته ،تالش برای دستیابی به سالمت بیشتر در تعطیالت از طریق تمدد اعصاب ،ورزش یا بازدید از چشمههای معدنی،
با ظهور یک بخش متمایز در صنعت گردشگری ،یعنی گردشگری پزشکی به سطحی جدید وارد شده است .در حقیقت،
گردشگری سالمت ،شاخهای از گردشگری پزشکی است که بهمنظور حفظ ،بهبود و کسب دوبارة سالمت جسمی و ذهنی
فرد ،به مدت بیشتر از  24ساعت و کمتر از یک سال صورت میگیرد .به این ترتیب ،یک گردشگر سالمت ،با سفر از
محل دائم زندگی خود میتواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سالمت جسمی و روحیاش را بهدست آورد .در
این زمینه ،جهانیشدن سالمت بهمعنای درنوردیدن مرزهای کشورها بهوسیلة بیماران با هدف درمان است .امروزه
سالمت ،پدیدهای جهانی است .تأسیس بیمارستانهای چندملیتی ،رقابتیشدن قیمتهای درمانی در سطح دنیا،
بینالمللیشدن استانداردها و نزدیکشدن سطح فناوریهای تخصصی کشورها ،از جمله نشانههای جهانیشدن سالمتاند
( .)Cook and Cook, 2007: 24دلیل ناشناختهماندن گردشگری پزشکی ،نبود تبلیغات مناسب در خارج و حتی داخل
کشور بوده است و درواقع ،کار فرهنگی بسیار اندکی در این زمینه صورت گرفته است ( .)Connell et al, 2006: 342این
در حالی است که ایران بیشترین ظرفیتها و قابلیتها را در حوزة گردشگری سالمت در میان کشورهای اسالمی دارد.
همچنین از نظر تنوع اقلیمی و جاذبههای سیاحتی و زیارتی ،کشورمان دارای ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگرهای
درمانی است ،اما متأسفانه کشوری مانند اردن در جذب گردشگری سالمت ،بسیار موفقتر از ایران بوده است .از جملة
ظرفیتهای ایران میتوان به چشمههای آبمعدنی در بیشتر استانهای کشور ،مناطق کویری در قم ،بخشهای درمانی
ناباروری در یزد ،دندانپزشکی ،مراکز دیالیز و انواع جراحی قلب ،پالستیک و چشم در مشهد و تهران اشاره کرد
(محمدزاده و همکاران.)15 :1393 ،
جهانیشدن یک محصول در کوتاهمدت ،موجب افزایش یکپارچگی اقتصادی ،وابستگی متقابل دولتها و مناطق ،و
تسریع اثر رشد بازار بینالمللی در خدمات بهداشتی میشود و تولیدات و تبادل آزادانة مردم و کاالها را در پی دارد؛ بنابراین،
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در چنین شرایطی ،افزایش حرکات برونمرزی ،چالشهای فراوانی را پیشروی حاکمیت و حفظ مراقبت از گردشگران
درمانی (بیماران) قرار داده است

(and Carrera, 2010: 28

 .)Luntبا وجود این ،گردشگری سالمت با صنعت

چندمیلیارددالری گره خورده است و داللت بر مسافرت افراد به خارج از محل سکونت خود ،برای درمان بهموقع و دسترسی
ارزان به امکانات و خدمات بهداشتی و پزشکی دارد ()Bristow et al, 2009: 70؛ بنابراین ،جهانیشدن بهداشت و درمان،
شکل جدیدی از گردشگری است که عمدتاً بهعنوان گردشگری سالمت شناخته میشود .همگام با توسعة گردشگری
سالمت ،گردشگری پزشکی نیز به یکی از بخشهای سریع تبدیل شده است و بسیاری از کشورها هماکنون در حال ایجاد
طرحهای کاربردی و قانونی خدماترسانی در این زمینه هستند .کاهش هزینههای حملونقل ،درآمدهای باالتر ،انتقال
فناوری و دانش و کاهش هزینهها بر اثر رقابت کشورهای رقیب ،همگی از عوامل اساسی هستند که سبب سفرکردن
گردشگران درمانی به کشورهای دور بهمنظور استفاده از خدمات پزشکی این کشورها میشوند .این صنعت ،اکنون با
سودآوری در سطح جهان ،به یکی از بازارهای پررونق گردشگری تبدیل شده است؛ بنابراین ،تعداد کشورهایی که خواهان
ایجاد تسهیالت و خدمات درمانی برای گردشگران خارجی هستند ،رو به افزایش است ( Bookman and Bookman, 2008:

 .)126از طرفی نباید فراموش کرد که گردشگری پزشکی ،از جهاتی ممکن است نگرانیهای اخالقی متعددی از جمله
تشدید نابرابریهای سالمت در کشور مقصد و اختالل در تداوم مراقبت برای بیماران را نیز بههمراه داشته باشد.
گردشگری سالمت در ایران

ایران از جمله کشورهایی است که در کسب درآمدهای ارزی به نفت وابسته است؛ درحالیکه میتواند با استفاده از
فرصتها و توانمندیهای خود در گردشگری و نیز گردشگری پزشکی ،به درآمدهای ارزی خود بیفزاید .در این راستا،
توجه به فرصتها و چالشهای کشور در زمینة گردشگری برای جذب سرمایه و گردشگران ،ضروری بهنظر میرسد.
ایران با داشتن آبوهوایی چهارفصل ،جاذبههای بیشمار گردشگری ،تاریخی ،مذهبی ،طبیعی و درمانی ،فرصتهای
متعددی برای جذب گردشگر دارد .پایینبودن هزینههای درمانی در مقیاس جهانی و منطقهای ،از جمله مؤلفههای مثبت
در ورود گردشگران پزشکی به ایران بهشمار میرود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،بنیادی -کاربردی است و با جهتگیری اکتشافی ،کیفی بهشمار میرود .راهبرد مورد
استفاده ،نظریة دادهبنیاد کالسیک است .اطالعات به روش کتابخانهای و مصاحبههای عمیق و نیمهساختارمند از
گردشگران سالمت کالنشهر مشهد گردآوری شده است.
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گردشگران
سالمت
کالنشهر
مشهد

نظری تا رسیدن
به نقطة اشباع

 20نفر

جامعة آماری این پژوهش ،شامل تمامی گردشگران خارجی سالمت کالنشهر مشهد است .نمونهگیری بهصورت
نظری و با گفتمانکاوی مصاحبة نیمهساختاریافته ،از  20نفر در جامعة پژوهش صورت گرفته است .نمونهگیری نظری،1
1. Theoretical sampling
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نوعی نمونهگیری هدفمند غیرتصادفی است که پژوهشگر را در خلق یا کشف نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظری آنها با
نظریة در حال تکوین اثبات شده است ،یاری میرساند .در نمونهگیری نظری ،به اسناد خاص اکتفا نمیشود و نمونهگیری،
از رویدادها و پدیدهها صورت میگیرد .بدینترتیب ،اگر به سراغ سند مشخصی میرویم ،با هدف کاوش رویدادهایی است
که نشانگر مقولههای گوناگون مربوط به پدیدة مورد بررسی هستند .راهنمای نمونهگیری نظری ،پرسشها و مقایسههایی
هستند که با تجزیه و تحلیل بروز مییابند و موجب میشوند مقولههای مناسب ،خصوصیات و ابعاد آنها کشف شوند.
نمونهگیری تا زمانی ادامه مییابد که مقولهها به اشباع برسند .اشباع نظری ،مرحلهای است که در آن ،دادهای به مقولة
قبلی اضافه نشود و روابط میان مقولهها تغییر نیابد (خاشعی و هرندی .)78 :1394 ،برای این مطالعه و با استفاده از
نمونهگیری نظری و تا رسیدن به اشباع نظری ،با  20نفر از گردشگران خارجی سالمت کالنشهر مشهد ،در مجموعة
بیمارستانی رضوی ،مصاحبة باز و نیمهساختاریافته صورت گرفت .ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان در جدول
 2آمده است .سپس با بررسی و تحلیل مصاحبهها ،با استفاده از راهبرد نظریة دادهبنیاد کالسیک ،مدل جذب گردشگر
سالمت تبیین شد.
جدول شماره  :2ویژگیهای جمعیتشناختی
سن

جنسیت
ملیت

 30-20سال
 50-30سال
باالتر از  50سال
زن
مرد
تاجیکستان
پاکستان
امارات
کویت
عمان
افغانستان

 5نفر
 11نفر
 4نفر
 12نفر
 8نفر
 1نفر
 3نفر
 4نفر
 6نفر
 4نفر
 2نفر

نظریة دادهبنیاد ،1شیوهای از پژوهش کیفی است که در آن ،با استفاده از دستهای از دادهها ،نظریهای تکوین مییابد.
ایدة اصلی این راهبرد آن است که نظریهپردازی ،از دادههای در دسترس ناشی نمیشود ،بلکه براساس دادههای حاصل از
تعامل مشارکتکنندگان با پدیدة مورد نظر که فرایند پژوهش را تجربه کردهاند ،ایجاد و مفهومسازی میشود .بر پایة این
رویکرد ،نخستین کار کلیدی پژوهشگر ،کشف راههای جدید بهمنظور معنادادن به دنیای اجتماعی است .دوم اینکه هدف
تحلیل در اینگونه مطالعات ،ایجاد یک تئوری ،یعنی فراهمکردن چارچوب رسمی برای درک پدیدة مورد بررسی است.
این تئوری باید بهوسیلة دادهها زمینهدار شود ،نه آنکه بر آن تحمیل شود .به بیان دیگر ،نظریة دادهبنیاد ،بهطور اساسی
روشی برای تحلیل دادههاست و تکنیکی برای گردآوری دادهها بهشمار نمیرود .به همین دلیل است که فرایند جمعآوری
و تحلیل دادهها ،بهصورت همزمان و در قالب مسیری رفت و برگشتی به انجام میرسد (داناییفرد و همکاران:1386 ،
 .)82هدف این راهبرد ،پررنگکردن رویکرد استقرایی در پژوهش بوده است؛ زیرا در پی ایجاد نظریه از طریق دادههای
جمعآوریشده است و به بررسی ادبیات پژوهش و سپس آزمون نظریة تدوینشده نمیپردازد .در دهة گذشته ،استفاده از
روش نظریة دادهبنیاد گسترش یافت ،اما تفاوتهای موجود بین دو بنیانگذار این راهبرد ،به شکلگیری دو شیوة متفاوت
از آن منجر شد .یکی روش گالسر که بهدلیل وفاداری وی به روش آغازین ،از آن به نظریة دادهبنیاد کالسیک یاد
1. Grounded theory Strategy
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میشود و دیگری روش استراوس که بهطور معمول نظریة دادهبنیاد استراوسی نامیده میشود و در محافل آکادمیک
کشور نیز بسیار رایج است ( .)Heath and Cowley, 2004: 147نقدهای بسیاری به روش استراوسی وارد شده است و
حتی بسیاری بر این باورند که روش کالسیک ،روش نظریة دادهبنیاد واقعی است (

Rupsiene and Pranskuniene,

 .)2010: 15از مهمترین انتقادهای بجا ،کدگذاری محوری و چارچوببندی ازپیش تعیینشدة ذهن پژوهشگر است .در
روش استراوسی ،نظریه براساس یک کد نظری پیشپنداشته مرتب میشود .در حقیقت ،محقق بهدنبال یافتن کدهایی
برای مقولههای زمینهای ،مداخلهگر ،شرایط علی و ...است و این موضوعی است که با روش اصلی مغایرت دارد؛ چراکه
گالسر توضیح میدهد که یکپارچهشدن نظریه ،زمانی مطلوب است که مانند مفاهیم ،خودش ظاهر شود .تبیین نظریه
هرگز نباید از کنارهمگذاردن و دستهبندی حاصل شود.
در راهبرد نظریة دادهبنیاد کالسیک ،دادهها همزمان با جمعآوری ،تحلیل و تفسیر میشوند .تحلیل دادهها در فرایند
رفتوبرگشت موضوعی به انجام میرسد و نظریه تبیین میشود .دادههای بهدستآمده از اسناد و منابع ،در قالب
کدگذاری باز ،انتخابی و نظری دستهبندی میشوند تا درنهایت ،پارادایمی منطقی 1یا تصویری عینی از نظریة خلقشده
ارائه شود (هرندی.)175 :1393 ،
محدودۀ مورد مطالعه
این پژوهش ،ابتدا با مصاحبة نیمهساختاریافته با گردشگران خارجی سالمت کالنشهر مشهد در نیمة دوم سال 1394
آغاز شد .همزمان با گردآوری دادهها ،همة مصاحبهها تحلیل و بهوسیلة کدگذاری باز نگارش شدند .مصاحبه تا رسیدن به
نقطة اشباع نظری با  20نفر ادامه یافت .سپس این مصاحبهها در کدگذاری باز ،به کدهای بنیادی (مقوله) تحلیل و تفسیر
شدند؛ زیرا در راهبرد دادهبنیاد ،جمعآوری ،تحلیل و تفسیر داده ،بهصورت رفت و برگشتی و همزمان صورت میپذیرد.
همچنانکه دادهها جمعآوری میشد ،بازبینی و بررسی آن نیز بهصورت مقایسهای و فرایند رفت و برگشتی صورت
میگرفت .سپس مفاهیم از ارتباطات میان مقولهها در کدگذاری انتخابی ،ساخته و بهصورت نظری و تحلیلی در کدگذاری
انتخابی به مفهوم اصلی مرتبط شدند .در گام آخر و در کدگذاری نظری ،نظریة جذب گردشگران سالمت ارائه و در بخش
جمعبندی ،بحثهای تکمیلی و تبیینهای آن مطرح شد.
بهمنظور اطمینان از روایی و پایایی پژوهش و بهعبارتی دقیقبودن یافتهها از منظر پژوهشگر و خوانندگان ،گزارش
اقدامات زیر انجام شد:
2

 تطبیق بهوسیلة اعضا  :فرایند تحلیل دادهها ،مدل نهایی و گزارش نهایی بهوسیلة مصاحبهشوندگان ومشارکتکنندگان در تحقیق ،بررسی ،بازبینی و تأیید شد.
 بررسی همکار :3سه تن از استادان حوزة مدیریت گردشگری و دو تن از دانشجویان دکتری گردشگری ،به بررسییافتهها ،کدها ،مفاهیم و مدل نهایی پرداختند و پس از اعمال دیدگاههای کارشناسانة آنها ،مدل نهایی تأیید شد.
 مشارکتیبودن پژوهش :همزمان از مصاحبهشوندگان و استادان و کارشناسان حوزة گردشگری و متخصصان حوزة سالمتدرخواست میشد که در فرایند تحلیل و تفسیر دادهها ،محققان را یاری رسانند و از کمکهای آنان بهره گرفته شد.
 پایایی پژوهش :با تهیه و بهکارگیری چارچوبی مدون و باثبات بهمنظور بررسی و تحلیل و نمونهگیری نظری درمنابع ،پس از تأیید استادان و صاحبنظران علم گردشگری و متخصصان حوزة سالمت و روش تحقیق و اطمینان
از کارایی آن در پوشش اهداف پژوهش مدنظر قرار گرفت.
1. Logical paradigm
2. Member checking
3. Peer examination
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بحث و یافتهها
کدگذاری باز

در ادامه ،خالصهای از عبارتها ،مقولهها و کدگذاری باز در جدول  3ارائه شده است.
جدول شماره  :3کدگذاری باز
کد
VA001
VA002
VA003
VA004
VA005
VA006
VA007
VA008
VA009
VA010
VA011
VA012
VA013
VA014
VA015
VA016
VA017
VA018
VA019
VA020
VA021
VA022
VA023
VA024
VA025
VA026
VA027
VA028
VA029
VA030

عبارت
کیفیت زیرساختی و امکانات بیمارستانهای مشهد بهویژه بیمارستان رضوی فوقالعاده است و من
از بستریشدن در این بیمارستان احساس رضایت میکنم.
تجهیزات پزشکی بیمارستانهای مشهد ،کامل ،جدید و مطابق با استانداردهای جهانی است.
تخصصهای درمانی متعدد و متنوعی در شهر مشهد وجود دارد.
پزشکان بیمارستانهای مشهد ،از تخصص ،تجربه ،وجدان و مهارت بسیار باالیی برخوردارند و
خطای تجویز آنها نادر است.
هزینههای درمان در مشهد بسیار ارزانتر از سایر کشورهاست.
زمان انتظار و صف درمان در بیمارستانهای مشهد بسیار کم است .بیماران بهسرعت بستری
میشوند و فرایند درمان آنان آغاز میشود.
تعداد بیمارستانها ،کلینیکها ،آزمایشگاهها ،فیزیوتراپی و سایر مراکز درمانی ،زیاد و در دسترس
است.
متخصصان طب اسالمی در این شهر بسیار باتجربهاند و از مهارت باالیی برخوردارند.
گیاهان دارویی و مراکز فروش داروهای گیاهی ،زیاد و در دسترس هستند.
راههای حملونقل هوایی و ریلی به شهر آسان و در دسترس است و کیفیت و قیمت مطلوبی دارد.
آژانسهای مسافرتی و دفاتر خدمات گردشگری که ارائهکنندة پکیجهای گردشگری سالمت
هستند ،در این شهر خدمات بسیار مفید و ارزندهای به گردشگران ارائه میکنند.
شهر مشهد دارای هتلها ،مسافرخانهها و اماکن اقامتی بسیار باکیفیت و متنوع برای تمامی
سلیقهها ،با هزینههای متنوع است.
مؤسسات بانکی و مالی مشهد ،سبب سهولت انتقال وجه از سایر کشورها شدهاند و این امر برای
انتقال وجه هزینههای درمان بسیار مفید و ضروری است.
مؤسسات بیمه ،تسهیالت مناسبی در اختیار گردشگران سالمت در مشهد ارائه میکنند.
شهر مشهد دارای جاذبههای مذهبی و گردشگری و تفریحی است که گردشگران سالمت
میتوانند دوران بیماری و نقاهت پس از آن را در آنجا سپری کنند.
شهر مشهد بهخاطر حرم مطهر رضوی ،همواره از جایگاه ویژهای در ذهن من بهعنوان مقصدی
برای سفر برخوردار بوده است.
مدیریت شهری و امکانات زیرساختی شهر ملموس و برجسته است.
مشهد همواره بهعنوان شهری مذهبی ،معنوی ،تمیز و مجهز در ذهن من بوده است و اکنون نیز
متخصصان پزشکی شهر ،تصاویر ذهنی مرا ارتقا بخشیدهاند.
در گذشته نیز چندین مرتبه به شهر مشهد سفر کرده بودم .همواره مسافرت و خاطراتم را برای
دیگران تعریف میکنم و سفر به این شهر را به آنان توصیه میکنم.
رستورانها ،هتلها ،بیمارستانها ،خدمات زیرساختی درمان و حملونقل ،همگی بهصورت مطلوبی
سازماندهی شدهاند.
ایران و بهخصوص شهر مشهد را مقصدی امن برای درمان میدانم.
شرایط سیاسی کشور ایران و شهر مشهد را مطلوب و باثبات ارزیابی میکنم.
رسیدن و مسافرتکردن به شهر مشهد آسان است و با هزینة مناسب و کیفیت مطلوب صورت
میپذیرد.
مردم مشهد مهماننواز هستند.
پزشکان و پرستاران مشهد مهربان ،انساندوست هستند و برخورد آنان با بیماران ،همواره با
محبت ،انسانیت و لطف همراه است.
اقوام و دوستانم و پزشکان کشورم به من توصیه کردند که مشهد را بهعنوان مقصد درمانی
انتخاب کنم.
با تبلیغاتی که در بیمارستانها ،نشریات و آژانسهای مسافرتی کشورم شده بود ،با ظرفیت درمانی
مشهد آشنا شدم و آن را بهعنوان مقصد درمانی انتخاب کردم.
مشهد ،شهری معنوی است که از بودن در آن احساس آرامش میکنم.
اطالعات پزشکان و متخصصان مشهد در دسترس است و ارتباط با آنان قبل از سفر آسان است.
به نظرم مشهد در منطقه ،بهترین مقصد و نزدیکترین مقصد برای درمان بود.

مقوله
کیفیت بیمارستانها
تجهیزات درمانی باکیفیت و
روزآمد
تنوع تخصصهای درمان
کیفیت نیروی درمان
هزینة درمان
صف درمان و پاسخگویی
تعدد و تنوع مراکز درمانی
طب اسالمی
درمان گیاهی
زیرساخت حملونقل
خدمات گردشگری و مسافرتی
سالمت
اماکن اقامتی
خدمات مالی و بانکی
خدمات بیمه
جاذبههای مذهبی و گردشگری
تصویر برند شهر
کیفیت ادراکشده از برند شهر
تداعی از برند شهر
وفاداری به برند شهر
مدیریت شهری
امنیت شهری
ثبات سیاسی
دسترسی آسان
مهماننوازی
انساندوستی کادر درمان
تبلیغات دهانبهدهان
تبلیغات چندرسانهای
معنویت
ارتباط با کادر درمان
موقعیت جغرافیایی
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کدگذاری محوری

در این مرحله ،مفاهیم از دل ارتباط میان مقولهها و در فرایند کدگذاری انتخاب ارائه میشوند .جدول  4نشانگر ارتباط
میان کدها ،مقولهها و مفاهیم با یکدیگر است.
جدول شماره  :4کدگذاری انتخابی
مقولهها

کدها
VA001- VA002- VA003VA004- VA005- VA006VA007- VA025- VA029

VA008- VA009
VA012- VA011- VA010VA015- VA014- VA013VA022- VA021- VA020VA023- VA028- VA024VA030
VA016- VA017- VA018VA019
VA026- VA027

مفاهیم

کیفیت بیمارستان ،تجهیزات درمانی باکیفیت و روزآمد ،تنوع
تخصصهای درمانی ،کیفیت نیروی درمان ،هزینة درمان ،صف
درمان و پاسخگویی ،تعداد و تنوع مراکز درمانی ،انساندوستی کادر
درمان و ارتباط با کادر درمان از سایر کشورها
طب اسالمی ،درمان گیاهی
زیرساخت حملونقل ،خدمات گردشگری و مسافرتی سالمت ،اماکن
اقامتی ،خدمات مالی و بانکی ،خدمات بیمه ،جاذبههای مذهبی و
گردشگری ،مدیریت شهری ،امنیت شهر ،ثبات سیاسی ،دسترسی
آسان ،مهماننوازی مردم شهر ،معنویت شهر ،موقعیت جغرافیایی
تصویر برند شهر ،کیفیت ادراکشده از برند شهر ،تداعی از برند شهر،
وفاداری به برند شهر
تبلیغات دهانبهدهان ،تبلیغات چندرسانهای

کیفیت و ارزشآفرینی خدمات
درمانی

خدمات درمانی اسالمی
زیرساختها و جاذبههای
گردشگری سالمت

ارزش ویژة برند شهر
تبلیغات سالمت

مدل جذب گردشگر سالمت (کدگذاری نظری)

کدگذاری نظری ،چگونگی ارتباط مقولهها با یکدیگر را مفهومسازی میکند .بهطور معمول در زمان مرتبسازی و
یکپارچهکردن کدها ،گراف اولیة کدگذاری نظری شکل میگیرد .کدگذاری باز و انتخابی ،به طبقهبندی و درواقع تکهتکه-
کردن دادهها میپردازد ،اما در این مرحله و از طریق کدگذاری نظری ،مفاهیم را به یکدیگر ارتباط میدهیم تا مدل نهایی
جذب گردشگر سالمت ترسیم شود.

کیفیت و ارزشآفرینی
درمان

تبلیغات سالمت

ارزش ویژة برند
شهر

جذب گردشگر سالمت
خدمات درمان
اسالمی

زیرساختها و جاذبههای
گردشگری
شکل شماره  :1مدل جذب گردشگر سالمت

کیفیت بیمارستان ،تجهیزات درمانی باکیفیت و روزآمد ،تنوع تخصصهای درمانی ،کیفیت نیروی درمان ،هزینة
درمان ،صف درمان و پاسخگویی ،تعداد و تنوع مراکز درمانی ،انساندوستی کادر درمان و ارتباط با کادر درمان از سایر
کشورها سبب ارتقای ارزشآفرینی درمان در ایران شده است که خود بر ارزش ویژة برند شهری در مشهد و ارتقای
کیفیت خدمات درمان اسالمی مؤثر است.
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توسعة طب اسالمی و درمان گیاهی در ایران ،به توسعة خدمات درمانی اسالمی و سنتی منجر شده و به جذب
گردشگران کشورهای اسالمی انجامیده است ،اما نباید فراموش کرد که جذب گردشگر سالمت ،بدون زیرساختها و
جاذبههای مناسب گردشگری موفق نخواهد بود .زیرساختها و جاذبههای گردشگری ،بر تمامی مقولههای مدل جذب
گردشگر سالمت مؤثرند .زیرساخت حملونقل ،خدمات گردشگری و مسافرتی سالمت ،اماکن اقامتی ،خدمات مالی و
بانکی ،خدمات بیمه ،جاذبههای مذهبی و گردشگری ،مدیریت شهری ،امنیت شهر ،ثبات سیاسی ،دسترسی آسان،
مهماننوازی مردم شهر ،معنویت شهر و موقعیت جغرافیایی از زیرمقولههای مقولة اصلی زیرساخت و جاذبههای
گردشگری بهشمار میروند.
تصویر برند شهر ،کیفیت ادراکشده از برند شهر ،تداعی از برند شهر و وفاداری به برند شهر ،سبب ارتقای ارزش ویژة
برند شهر شده است که خود در جذب گردشگر سالمت تأثیر بسزایی دارد و همانگونه که در این پژوهش مشخص شد،
بسیاری از پاسخگویان بهدلیل تصویر مثبتی که از برند شهر در ذهن داشتند ،مشهد را بهعنوان مقصد درمانی انتخاب
کرده بودند .سیاست جامع و نهایی در جذب گردشگر سالمت ،تبلیغات سالمت است .در حقیقت ،ارزشآفرینی سالمت،
خدمات درمانی اسالمی ،زیرساختها و جاذبهها و ارزش ویژة برند شهری باید با تبلیغات سالمت و توسعة رسانهای
اطالعرسانی شوند و این اطالعرسانی باید بهصورت هدفمند ،آدرسدار و مشخص باشند .تبلیغات دهانبهدهان و تبلیغات
چندرسانهای ،دو ابزار بسیار مهم در تبلیغات سالمت هستند و نقش بسزایی در ارتقای جذب گردشگر سالمت دارند.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،مدل ایرانی جذب گردشگر سالمت ،با استفاده از راهبرد نظریة دادهبنیاد کالسیک تبیین شد .همانگونه
که از تحلیل دادهها مشخص شد ،کیفیت و ارزشآفرینی درمان ،تبلیغات سالمت ،ارزش ویژة برند شهر ،زیرساختها و
جاذبههای گردشگری و خدمات درمانی اسالمی ،از جمله ابعاد مؤثر در جذب گردشگر سالمت هستند.
افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی ،بهدلیل مسنشدن جمعیت در کشورهای توسعهیافته ،دردسترسبودن خدمات
پیشرفتة پزشکی باکیفیت و ارزان در کشورهای درحالتوسعه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته ،لیستهای طوالنی
انتظار برای عمل جراحی در کشورهای توسعهیافته و نداشتن بیمة درمانی ،شایعترین عوامل مسافرت پزشکی است.
امروزه صنعت گردشگری درمانی در جهان ،باالتر از صنایع نفت و طال قرار دارد و کمهزینه و پردرآمد است .اهمیت
بخش گردشگری درمانی ،فقط در جذب گردشگر نیست ،بلکه این حوزه قابلیت آن را دارد که موقعیت و جایگاه ایران را
نیز از نظر علمی ،سیاسی ،اجتماعی و منطقهای تقویت کند .ایران در سال  1383توانست تقریباً  12000بیمار خارجی را
پذیرش کند که این میزان در سال  1384به  17،500نفر افزایش یافت .بهطور متوسط ،هر گردشگر پزشکی بین  3تا 4
هزار دالر در کشور هزینه میکند.
در زمینة گردشگری درمانی و جذب گردشگران سالمت ،همواره باید به چهار عامل اساسی توجه داشت که عبارتاند
از :توانمندیهای شاغالن حرفة پزشکی ،فناوریهای روز و استانداردهای جهانی ،اقتصاد درمان و هزینههای درمانی و
مقررات داخلی کشورها .در این پژوهش ،به مدلی بومی در حوزة جذب گردشگران سالمت رسیدیم .این مدل در حقیقت،
طرحی نوین از جذب گردشگر سالمت با توجه به بستر کشور است و با مطالعات افسون ( ،)2014براومن ( ،)2013چو و
همکاران ( )2012و کوک و کوک ( )2007همراستاست.
ایران در موارد فوق ،در مقایسه با کشورهای همسایه و خاورمیانه ،از توانمندیهای باالتری برخوردار است ،اما
متأسفانه تبلیغات مناسبی برای شناسایی توانمندیهای پزشکی و گردشگری ایران در خارج از کشور صورت نگرفته است.
در این امر ،رسانههای دولتی و سفارتخانهها میتوانند نقش مؤثری داشته باشند.
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مهمترین مزیت رقابتی ایران این است که هزینههای درمانی در ایران ،نهتنها با کشورهای توسعهیافته ،بلکه با
کشورهای درحالتوسعه نیز قابلرقابت است .هزینة بیشتر مداخالت درمانی در ایران ،در مقایسه با کشورهای منطقه
بسیار پایین و در حدود پنجاه درصد است .در منطقة خاورمیانه ،ترکیه ،اردن ،عربستان سعودی و امارات متحده ،از رقبای
جهانی و منطقهای ایران هستند .ایران بهدلیل تقاضای باالی داخلی انواع جراحی زیبایی بهویژه جراحی بینی ،از شهرت
جهانی برخوردار است .همچنین ایران بهدلیل برخورداری از فضای فرهنگی مناسب ،قرارگرفتن در منطقة خاورمیانه و
شمال آفریقا و نیز مجاورت با کشورهای اسالمی متعدد ،تقاضای باالیی از سوی کشورهای مسلمان برای انجامشدن
خدمات درمانی دارد .همچنین با داشتن آبوهوایی مطبوع و طبیعت چهارفصل و جاذبههای گردشگری ،تاریخی ،مذهبی،
فرهنگی و مراکز مدرن و مجهز درمانی ،بهویژه در کشورهای منطقه شهرت جهانی دارد.
مطابق گزارش دفتر بررسی بازار و خدمات سازمان توسعة تجارت ایران ،با ترسیم افق صنعت گردشگری سالمت در
ایران ،در سال  1400میتوان کشور را به یکی از قطبهای اصلی این صنعت در منطقه تبدیل کرد .از این رهگذر ،نهتنها
از میزان خروج ارز کاسته میشود ،بلکه درآمد ارزی باالیی حاصل میشود و زمینة اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم و
جذب سرمایهگذاری فراهم میآید .این در حالی است که کمتر از نیمی از بیمارستانهای خصوصی مجهز و پیشرفته ،در
تهران قرار دارند و بعد از تهران ،شیراز ،مشهد و تبریز ،از عمومیترین مقاصد برای مسافرتهای درمانی بهشمار میروند.
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