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راٝتسدٝای ٗریسیث در ٚناـ ضالٗث
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تاریخ پذیزش1400/08/11 :

ایساف قساحی عر .ةری ٙجسجیب ک ٜةىر از عٛاضایی ْٟٗالتُٗ ،اٝیٖ ك کرٝای ةازاریاةی گسدعگسی پشعػکی
ك ارزیاةی ركایی ك پایایی آفٗ ،رؿ ُٟٗٗٞی اكٔی ٜجحْیِ عکٓ گسَث .از ٗ 100كأىٜی ةازیاةی عرق ٞٚایحػاً
ٗ 8كأىٜی کاٗالً ٗسجتف ةا ٝرؼ ٗكأى ٜةسای اٚجػاـ َساجسکیػب كارد عػرٚر .در ضػك ججشیػ ٜك جحٕیػٓ ك
ةٜٛٗنٟر ارائ ٜأگٟی ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی ،از ركش پشكٝغی کیُی َساجسکیػب ضٛرٟٔضػکی ك ةارضػٟ
( )2006اضحُادق عر.

راهبردهای ندیریت در نظام سالنت ،سال ششم ،شهاره  ،3پاییز  ،1400شهاره پیاپی 21

یافتِّاٗ :رؿ پشكٝظ حاؿس ٗحغکٓ از  5ةىرٗ 10 ،ؤُٔ ٜك  40عادػ ةٟد کٗ ٜیجٟاٚػر أگػٟی ةازاریػاةی
گسدعگسی پشعکی را ٘ٚایظ دٝر 5 .ةىر اؼٕی عاٗٓ؛ کیُیث درٗات پشعکی ك گسدعگسیّ ،ی٘ث درٗات
پشعکی ك گسدعگسی ،جٟضى ٜگسدعگسی ك پشعکی ،اٗکاٚػات ك ججٞیػشات پشعػکی ك گسدعػگسی ك َٛػاكری
اقالوات ك ارجتاقات ةٟد.
ًتیجِ گیزیٚ :حایج جحْیِ ٚغاف ٗیدٝر ک ٜاةىادٗ ،ؤُٜٔٝا ك عادػٝای اضػحذساجی از ركش َساجسکیػب
ٟٗرد جأییر جاٗى ٜدتسگاف ٗیةاعر .یاَحٜٝای حاؼٓ ،أگ ٟك دیرگاق جریری در راضحای چگٟٚگی ةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی ةسای ؼٛىث گسدعگسی در اضحاف آذرةایجاف عسّی ایساف ارائٗ ٜیکٛر ک ٜةسای ٗػریساف،
ةسٚاٜٗریشاف ك ضیاضحگزاراف ٚناـ ضالٗث ک٘ککٛٛرق دٟاٝر ةٟد.
ٍاصُّای کلیذی :ةازاریاةی ،گسدعگسی پشعکی ،ركش َساجسکیب
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رٍش پضٍّصٗ :كأى ٜحاؿس ة ٜؼٟرت پشكٝظ َساجسکیب در چٛریٗ ٙسحٕ ٜدر اضحاف آذرةایجػاف عػسّی
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سهیٌِ ٍ ّذف :گسدعگسی پشعکی ك ةٞراعحی اٗسكزق از ركةٜرعرجسی ٙةذظٝای ؼٛىث گسدعگسی جٞاف
اضث ک ٜةاوخ عرق ضازٗافٝای دضثاٚررکار ك کغٟرٝای والّٜٛٗر ة ٜجٟضى ٜگسدعگسی جٟج ٜدػٟد را ةػٜ
ای ٙةذظ از ؼٛىث گسدعگسی جٕب ك ةسای آف ةسٚاٜٗریش ی کٛٛر .از ای ٙرك ٝػرؼ ایػ ٙپػشكٝظ قساحػی
أگٟی ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی ة ٜركش َساجسکیب در اضحاف آذرةایجاف عسّی ایساف ةٟد.
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اٗسكزق گسدعگسی ة ٜوٟٛاف یکی از ؼٛایه ٗ٘حاز دارای
ا٘ٝیث ةطیار َساكاٚی اضث ك جٞاٚی عرف درٗات ةٞراعحی ٟٚع
جریری از گسدعگسی را ایجاد کسدق اضث کٗ ٜىٟ٘الً ة ٜآف
گسدعگسی ضالٗث ٗیگٟیٛر ( )1ک ٜیکی از ؼٛایه رك ة ٜرعر
دٚیاضث .در ضتک زٚرگی ٗىاؼس ؿسكرت گسدعگسی ضالٗث
ةیغحس از پیظ آعکار ٗیعٟد چسا ک ٜةی٘اریٝای ٗذحٍٕ
جط٘ی ك ركاٚی ةا گزر زٗاف ایجاد ٗیعٟد ( .)2ادیساً ٚیش عیٟع
پاٚرٗی کسكٚا ركی ای ٙؼٛىث جادیس ُٗٛی گزاعح ٜاضث؛ ةا ایٙ
حاؿ کغٟر ٗا ةا جٟج ٜةْٚ ٜاط ّٟت ك َسؼثٝایی ک ٜدر پیظ
رك داردٝ ،س ضأ ٜدرؼر ةیغحسی از ای ٙةازار ةی ٙإٕٔ٘ی را
جؽاحب ٗیکٛر .چٛاٚک ٜةسآكردٝا ٚغاف ٗیدٝر ةا جٟضىٜ
گسدعگسی ضالٗث در جٟ٘ٞری اضالٗی ایساف جا اَِ ،1404
ضأیا 1 ٜٚأی ٗ 2یٕیٟف گسدعگس ضالٗث كارد کغٟر دٟاٛٝر
عر ( .)3ك از قسَی  ٖٝآٗارٝای كزارت ةٞراعث ،درٗاف ك
آٟٗزش پشعکی ٚغاف ٗیدٝر ک ٜدر ضاؿ  1397حركد -550
ٝ 500شار گسدعگس ضالٗث ة ٜکغٟر كارد عرقاٚر .ةحساف کسكٚا
ة ٜوٕث جـىیٍ ك پٟیایی ةازار گسدعگسی ضالٗثٗ ،ساکش
جغذیؽی درٗاٚی ك عسکثٝای جطٞیٕگس را ةا ٗغکالجی در اٟٗر
ٗأی ركةٜرك کسدقاضث .كٔی َسؼث ٗٛاضتی را ةسای ایجاد زیس
ضادثٝای الزـ ةسای دكراف پطاکسكٚا از ّتیٓ ضایثٝا ك
پٕحُسـٝای ایٛحسٚحی ٗٛاضب در زٗیً ٜٛسةأگسی ك ٗساّتث از
ةی٘ار (َ ،)4ىأیث در عتکٜٝای اجح٘اوی ،عکٓ دٝی
کٕیٛیکٝای ٗجازی ،جٟضى ٜةیظ از پیظ پشعکی از راق دكر در
اٟٗر جغذیؽیٗ ،ساّتحی ك درٗاٚیٗ ،ریسیث ضیطحٖ پزیسش ك
ٟٚةث دٝی ،جطٞیٓ َسآیٛرٝای ٗسةٟط ة ٜةی٘اراف ةی ٙإٔ٘ٓ در
ٗؤضطات جغذیؽی درٗاٚی ،ةازةیٛی ضیاضثٝای ٗسةٟط ة ٜةازار
گسدعگسی ضالٗث ك ًیسق را َسا ٖٝآكردق اضث (.)3
ةسای جٟضى ٜگسدعگسی ضالٗث ةایطحی ٗجٟ٘وٜای از وٟاٗٓ
را ٟٗرد جٟجّ ٜسار دادٗ .حْْاف ٗ٘ٞحسی ٙواٗٓ در جٟضىٜ
گسدعگسی ضالٗث را چگٟٚگی ٚگسش گسدعگساف ةْٗ ٜؽر
ٗیداٛٚر  .ةریٛٗ ٙنٟر جٟضى ٜگسدعگسی ضالٗث ٚیاز حیاجی ةٜ
كجٟد ٚگسش ٗكٕٟب از ْٗؽر در ذ ٙٝاَساد دارد ( .)5در حاؿ
حاؿس ٗطاَست ةسای درٗاف از اٝراؼ ٗ ٖٞگسدعگسی اضث،
ةٛاةسای ٙگسدعگسی پشعکی پریرقای ركةٜرعر ك ةا آیٛرقای
ركع ٙاضث .اٗسكزق کغٟرٝایی ةا جاذةٜٝای گسدعگسی در حاؿ

ضسٗایٜگزاری در زٗی ٜٛگسدعگسی پشعکی ٝطحٛر ،ةٜقٟریکٜ
جزب گسدعگس دارجی ة ٜیک رّاةث َشایٛرق در ةیٙ
ضازٗافٝای درگیس در ؼٛىث گسدعگسی جتریٓ عرقاضث (-10
 .)6كیشگیٝایی ٗاٛٚر كجٟد ةی٘ارضحافٝای چٛر رعحٜای،
ّی٘ثٝای رّاةحی ك کیُیث ةیٙإٕٔ٘ی اضحاٚراردٝای جٞاٚی ،در
پیغتسد جٞاٚی عرف ةٞراعث ك درٗاف ٗؤدس اضث (.)11
پیغسَث در َٛآكری پشعکی ك ركیٜٝای درٗاٚی ٗٛجس ة ٜجٟضىٜ
گسدعگسی پشعکی در قٟؿ ّسف ةیطحٖ ك جطحجٟی درٗات
پشعکی َساجس از ٗسزٝای ٕٗی عرق اضث ك ة ٜوٟٛاف َسآیٛری
جىسیٍ ٗیعٟد ،ک ٜدر آف گسدعگساف پشعکی ةٗ ٜکافٝای
جریری ٗیركٚر ك ة ٜدٚتاؿ درٗاف ك ٗساّتث ٝطحٛر ()12-17
ای ٙدرٗات ٗىٟ٘الً ة ٜؼٟرت پسدادث از جیب اضث .کغٟر
جایٕٛر در ضاؿ  2018یکی از ةشرگحسیْٗ ٙاؼر گسدعگسی
پشعکی در دٚیا 38 ،درؼر از ای ٙةازار پسرك ِٚرا در ادحیار
داعح ٜك در ای ٙکغٟر او٘اؿ جساحی زیتایی ،پیٟٚر اوـاء ك
جایگشیٛی ُٗاؼٓ ةا کیُیحی ةاال اٚجاـ ٗیعٟد .کغٟر جسکی ٜةا
کاٝظ ٝشیٜٝٛا ك جـ٘ی ٙکیُیث در ةی٘ارضحافٝا ك ایجاد
عسایف ٝحٓ  5ضحارق ك ارجتاط ةا ٗساکش ٗغٟٞر وٕ٘ی در جٕب
گسدعگسی پشعکی ٗ َِٟو٘ٓ کسدق ك ةس اضاس اوالـ ضازٗاف
گسدعگسی پشعکی ،کغٟر جسکی ٜةا رعر  40درؼری در ضاؿ
ٟٗ 2018اج ٜةٟدق اضث (.)18
از قسَی در ضك کالف ،دكٔثٝا والّٜٛٗر ة ٜةٞسقٗٛری از
ٗشایای اجح٘اوی ك اّحؽادی ٚاعی از ؼٛىث گسدعگسی پشعکی
ٝطحٛر ( .)19در ضاؿ  2010در داكرٗیا ٜٚگشارش عرق اضث
ک ٜحركد ٝ 5شار ُٚس از ٗسدـ و٘اف ةسای دریاَث درٗات
پشعکی ة ٜاٚگٕیص ك ٛٝر ضُس ٗیکٛٛر .والكق ةس ای ،ٙاٗارات
ٗححرق وسةی ٚیش در ضاؿ  2010حركد  8500ةی٘ار را ةسای
ٗىأج ٜة ٜکغٟرٝای دیگس (ٗاٛٚر آٔ٘اف ،جایٕٛر ،ضٛگاپٟر ك
آٗسیکا) ةسای درٗاف اوشاـ کسدق اضث ك ٝس ضأ ٜحركد ٗ 2یٕیارد
دالر در ای ٙزٗیٝ ٜٛشی ٜٛکسدق اضث ( .)20از ضٟی دیگس ،اٗارات
ٗححرق وسةی ،ة ٜكیشق در دةی در ضاؿ  ،2010ةیظ از ٗ 7یٕیارد
در ٖٝاز قسیِ گسدعگسی پشعکی درآٗر کطب کسدق اضث.
والكق ةس ای ،ٙدر ضاؿ  2010کغٟر اردف ضاالٗ 500 ٜٚیٕیٟف
ارز دارجی از قسیِ گسدعگسی پشعکی کطب ٗیکسدقاضث
( .)21ة ٜقٟر کٕی ،ةسآكرد عرق اضث ک ٜدرآٗر کغٟرٝای
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ٗٛكْ ٜدٟاٝر ةٟد ،ك در ٚحیج ٜٚ ٜجٞٛا از دسكج ارز جٕٟگیسی
ٗیکٛر ،ةٕک ٜارز دارجی ّاةٓ جٟجٞی را ةسای کغٟر جزب
ٗیکٛر ( .)21ضاال ٜٚحركد یک ٗیٕیارد دالر جٟضف ایساٚیاف
ٗحْاؿی درٗاف ك جغذیػٝای پشعکی در دارج از کغٟر ،ةٜ
دارج از ایساف ٗٛحْٓ ٗیعٟد .ةس اضاس گشارش دَحس ةسرضی
ةازار ك درٗات ضازٗاف جٟضى ٜججارت کغٟر ،ایساف ٗیجٟاٚر ةٜ
یکی از ٗساکش اؼٕی گسدعگسی در ٗٛكْ ٜجتریٓ عٟد ك ةا ایٙ
کار  ٜٚجٞٛا ٚسخ دسكج ارز را کاٝظ ٗیدٝر ةٕک ٜاز درآٗر ّاةٓ
جٟج ٜارزی ٚیش ةسدٟردار ٗیعٟد ك ٘ٝچٛیَ ٙسؼثٝای عٌٕی
ٗطحْیٖ ك ًیس ٗطحْیٖ ایجاد ٗیکٛر ك ضسٗای ٜگزاراف ةیغحسی
را در ای ٙاٗس جزب ٗیکٛر .ة ٜقٟریک ٜةسآكردٝا ٚغاف ٗیدٝر
در ضاؿ  2021ای ٙضیاضث در ایساف ٗیجٟاٚر ٗٛجس ة ٜجزب
ضسٗایٜگزاری ك ایجاد اعحٌاؿ ةسای ٝ 550شار گسدعگس ضالٗث
ٗ 27/5 ،یٕیٟف دالر درآٗر ارزی 392857 ،ایجاد عٌٓ ك
٘ٝچٛیٝ 550 ٙشار دالر ضسٗای ٜگزاری عٟد (ْٗ .)24سر عرق
ک ٜپص از اجسای ةازاریاةی اجح٘اوی ةحٟاٚر ٟٗجب ایجاد اوحتار ك
دٟعٛاٗی ك ٘ٝچٛی ٙدِٕ جؽٟیس ٗكٕٟب در ذ ٙٝاَساد عٟد.
ةٛاةسای ٙاٚحنار ٗیركد ةا اضحُادق از ةازاریاةی اجح٘اوی ةحٟاف
جؽٟیس ٗكٕٟب در ذ ٙٝگسدعگساف ضالٗث ایجاد کسد (.)27
ةا جٟج ٜةٗ ٜطائٓ ةیاف عرق در دؽٟص ؼػٛىث گسدعػگسی
در ایساف؛ ةسای ٗسجُه ٟ٘ٚدف ٗطائٓ ٗكسح عرق جحْیػِ حاؿػس
ةػػ ٜقساحػػی ٗػػرؿ ةازاریػػاةی گسدعػػگسی درٗػػاٚی ٗحٛاضػػب ةػػا
كیشگیٝای َسٛٝػ ایػساف اضػالٗی پسدادحػ ٜاضػث٘ٝ .چٛػیٙ
ةساضاس ٗكأب ٗكسح عرق ةشرگحسی ٙدًرً ٜؼٛىث گسدعگسی
در ایػػساف ،جػػرا از ٗطػػبٕ ٜةْػػا ك ضػػٟدآكری ،چگػػٟٚگی جػػركیٙ
اضحساجشیٝای ةازاریاةی ٗحٛاضب ةػا عػسایف ٗحیكػی ٗححػٟؿ ك
پٟیا در ایساف اضث .ؼاحبٚنساف ةازاریػاةی ٗىحْرٚػر کػ ٜةْػا ك
پایراری کطػب ك کارٝػا در گػسك َسآیٛػرٝای عٛاضػایی وٟاٗػٓ
ٗحیكی ك ٘ٝگاـ عرف ةا ٗحیف پٟیای َىٕی اضث ک ٜةٜوٛػٟاف
ةرٚػػ ٜعایطػػحگیٝای اؼػػٕی ضػػازٗافٝا ةػػ ٜحطػػاب آٗػػرق ك
اضحساجشیٝای ةازاریاةی را جغکیٓ ٗیدٛٝر ك در قٟؿ زٗػاف ةػٜ
ةسجسی ٙردقٝا ٗیرضٛر ك از رّتای دٟد پیغی ٗیگیسٚر چٛاٚکػٜ
ةٜقٟر ٘ٝشٗاف ة ٜوٟٛاف اٚگیشقای ةسای رعػر ك پیغػسَث دػٟد
و٘ٓ ٗیکٛٛر (ٗ .)1رؿٝا ك أگٟٝای ٗذحُٕی در حٟزق ةازاریاةی
گسدعگسی پشعػگی در دػارج از کغػٟر ارائػ ٜگسدیػرق اضػث ك
٘ٝچٛی ٙجحْیْػات دیگػسی از ّتیػٓ حػاجی ٚػشاد ك ٘ٝکػاراف
( )1395ةا وٟٛاف «جركی ٙةسٚاٗ ٜاضحساجشیک گسدعگسی پشعػکی
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آضیایی از ؼٛىث گسدعگسی پشعکی در ضاؿ  2012حركد 4/4
ٗیٕیارد دالر ةٟدق اضث ( .)20والكق ةس ٚیاز ة ٜؼركر کاال ك
درٗات پشعکی ،درآٗر گسدعگسی پشعکی ٚیش ٗیجٟاٚر ةسای
کغٟرٝا دؽٟؼاً کغٟرٝای آضیایی ک ٜة ٜحسکث در ركٚر
جٟضىٗ ٜیاٚریغٛر كضٟض ٜاٚگیش ةاعر .ای ٙدرآٗر ةاوخ عرق
اضث ک ٜةسدی کغٟرٝای آضیایی چٟف ضٛگاپٟر ،جایٕٛر ك ٛٝر
ة ٜقٟر چغ٘گیسی در حاؿ جتٕیي ضسكیصٝای درٗاٚی دٟد در
ٗیاف ةی٘اراف جٞاف ةاعٛر .درةارق گسدش ٗأی حاؼٓ از
گسدعگسی پشعکی آٗار دّیْی در دضحسس ٚیطث ،اٗا در ضاؿ
 ،2014درآٗر حاؼٓ از گسدعگسی پشعکی جْسیتاً ٗ 55یٕیارد
دالر در آٗسیکا ةٟد ک ٜحركد ٗ 11یٕیٟف ةی٘ار ةسای درٗاف ةٜ
کغٟرٝای دیگس ارجاع عرٚر ك ٝس ةی٘ار ٗىادؿ  3500جا ٝ 5شار
دالر ةسای ٝس كیشیث ٝشی ٜٛکسد (.)22
ٗاٛٚر ةطیاری از کغٟرٝا ،ایساف ٚیش جؽ٘یٖ گسَح ٜاضث در
زٗی ٜٛگسدعگسی پشعکی ضسٗای ٜگزاری کٛر .ایساف از 31
اضحاف جغکیٓ عرق ك حركد ٗ 80یٕیٟف ُٚس ج٘ىیث دارد .از
ٚنس اّحؽادی ،درآٗر ارزی ایساف ة ٜؼادرات ُٚث داـ ة ٜضایس
کغٟرٝا كاةطح ٜاضث .ةا ای ٙحاؿ ،ایساف ةسای کاٝظ كاةطحگی
ة ٜؼٛىث ُٚث در جالش اضث جا از گسدعگسی ة ٜوٟٛاف ٗٛته
درآٗر اضحُادق کٛر .گسدعگسی پشعکی یکی از ای ٙقسحٝا را
ٚغاف ٗیدٝر ( .)23ایساف پحاٚطیٓ ةطیار جزاةی دارد ک ٜعاٗٓ
ٗساّتثٝای ةٞراعحی کٖ ٝشی ،ٜٛپشعکاف ٗغٟٞر ةیٙإٕٔ٘ی،
اٚجاـ َْٟٗیث آٗیش اّراٗات جساحی (پیٟٚر کترّٕ ،ب ك ًیسق)
در ضك جٞاٚی ك زٗاف اٚحنار و٘ٓٝای جساحی ةسای
درٗافٝاضث (٘ٝ .)23اٚكٟر ک ٜضازٗاف جٞاٚی جٞاٚگسدی
داقسٚغاف کسدق اضث ،ضسٗایٜگزاری در ؼٛىث گسدعگسی
ٗٛاةه و٘رق درآٗر را ةسای کغٟرٝای در حاؿ جٟضى ٜایجاد
ٗیکٛر ( .)21ایساف ة ٜدٔیٓ جاذةٜٝای قتیىیَ ،سٛٝگی ،وٕ٘ی
ك ٗزٝتی ،مسَیث ةاالیی ةسای جزب گسدعگس دارد .ةا ای ٙكجٟد
گسدعگسی پشعکی آفقٟر ک ٜةایر رعر ٚکسدق ك ٚیاز ةٜ
ةسٚاٜٗریشی ةیغحسی دارد ( .)24,25در ضاؿ  2005ك  ، 2006ةٜ
جسجیب حركد ٝ 12شار ُٚس ك ُٚ 17500س جحث درٗاف ّسار
گسَحٜاٚر .ةا ای ٙكجٟد ،در ضاؿ  0/35 ،2012درؼر از درآٗر
جٞاٚگسدی جٞاف ةسای ایساف دتث عرق اضث ك رجت 53 ٜرا در
جزب گسدعگساف پشعکی در جٞاف کطب کسدق اضث (.)26
ةساضاس چغٖ اٚراز ٗ 2025( 1404یالدی) ایساف از ٚنس
جٌساَیایی یکی از ّكبٝای اؼٕی گسدعگسی پشعکی در

علیرضا پاشایی فر و ههکاران
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علیرضا پاشایی فر و ههکاران

ةا جاکیر ةس گسدعگسی ٗزٝتی در عٞس ٗغٞر» ( )8ك ًیسق اٚجاـ
عرق اضثٜ٘ٝ .ی ای ٙپشكٝظٝا ةیاٚگس عٛاضایی وٟاٗٓ ادسگزار
ةس ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی اضث ك در ای ٙدؽٟص جحْیْات
ٗحٟٛع ٕٗی ك ةی ٙإٕٔ٘ی جا ة ٜاٗسكز قساحی ك پیادقضػازی عػرق
اضث .اٗا جاکٟٛف پشكٝغی در زٗیٛػ ٜقساحػی أگػٟی ةازاریػاةی
گسدعگسی پشعکی ةسای ؼٛىث گسدعػگسی اضػحاف آذرةایجػاف
عسّی ایساف اٚجاـ ٚگسَح ٜاضث .ةسای ٙاضاسٝ ،رؼ ای ٙپشكٝظ،
قساحػػی أگػػٟی ةازاریػػاةی گسدعػػگسی پشعػػکی در ؼػػٛىث
گسدعگسی اضحاف آذرةایجاف عسّی ایساف ةٟد.
رٍش پضٍّص

ةررسی نتون ةه صورت نظامنند
جستجو و انتخاب نطالعات نناسب
استخراج اطالعات نقاله
تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتهوای کیفی

ارائه یافتهوا
عکٓ َ :1سآیٛر ٗ 7سحٕٜای َساجسکیب ضٛرٟٔضکی ك ةارض)2006( ٟ
()28
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تنظیم سؤال تحقیق

ةسای جٛنیٖ ضؤاؿ پشكٝظ ٗساحٓ زیس قی گسدیر:
 )1چ ٜچیشی :ةسای جٛنیٖ ضؤاؿ پشكٝظ ،اكٔی ٙگاـ ج٘سکش
ةس «چ ٜچیشی» در ٗكأى ٜةٟدق اضثٝ .رؼ ای ٙپشكٝظ
عٛاضاییْٜٟٔٗ ،ةٛری ك گسكقةٛری اةىاد ك ٗؤُٜٔٝای ةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی ةٟد.
 )2چ ٜکطی :در پاضخ ة ٜای ٙضؤاؿ ،جاٗىٟٗ ٜرد ٗكأىٜ
ٗغذػ گسدیر ک ٜعاٗٓ  ٜ٘ٝپشكٝظٝای در دضحسس در
حٟزق ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی ةٟد ك از ٗحٓ پایگاقٝای
اقالواجی جأٗی ٙعر .در ای ٙپشكٝظ پایگاقٝای دادقٗ ،جالت،
کُٛساٚصٝا ك ٟٗجٟرٝای جطحجٟی ٗذحٍٕ (جٞث داٟٕٚد
ٗكأىات اٚگٕیطی ك َارضی) ةسرضی عرٚر.
 )3چ ٜكّث :در پاضخ ة ٜای ٙضؤاؿ ،چارچٟب یا ٗحركدق
زٗاٚی ٗٛاةه یاَث عرق از ٗسحّٕ ٜتٓ ٗغذػ گسدیر ك
ٗكأىات اٚگٕیطی در ای ٙپشكٝظ از ضاؿٝای  2000جا 2020
ك ٗكأىات َارضی از ضاؿٝای  1385جا  1398ةٟدٗ .كأىات
اٚگٕیطی ّتٓ از ضاؿ  2000چٛراف ٟٗرد جٟجّ ٜسار ٚگسَث.
دٔیٓ اؼٕی ای ٙةیجٟجٞی ای ٙاضث ک ٜوتارت «ةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی» در ادةیات ٟٗؿٟوی ٚطتحاً جریر اضث ك ةا
جٟج ٜة ٜاضحُادق از پایگاقٝای اقالواجی ةاال ،ةسای كاژق «ةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی» ٚحیجٜای ةسای ٗكأىات ّتٓ از ضاؿ 2000
كجٟد ٚراعث.
 )4چگ :ٜٟٚة ٜچگٟٚگی ركعی اعارق دارد ک ٜةسای ٗكأىٜ
ٗٛاةه یاَث عرق ،اضحُادق عر .در َساجسکیب ٗح ٙپشكٝظٝای
ّتٕی ،دادقٝای داٟٚیٗ ٜحطٟب ٗیعٟٚر .ةٛاةسای ٙدر ایٙ
پشكٝظ ،از ركش «جحٕیٓ ٗححٟا» ةسای جحٕیٓ دادقٝا اضحُادق
عرٗ .كأىات ٗٛاضب ک ٜكارد َسآیٛر َساجسکیب ك ٗكأىاجی کٜ
از َسآیٛر دارج ٗیعٟٚر عٛاضایی عر .ةىر از ةیاف پاراٗحسٝای
اعارق عرق ،ضؤاؿٝای پشكٝظ ة ٜؼٟرت زیس ٗكسح عر:
 .1اةىاد ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی کراـاٚر؟
ٗ .2ؤُٜٔٝا ك عادػٝای ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی
کراـاٚر؟
ٗ .3رؿ ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی چگٗ ٜٟٚرٔی اضث؟
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ٗكأى ٜحاؿس ةساضاس ركیکسد َسا جسکیب ة ٜركش ضٛركٟٔضػکی
ك ةارضػػ )28( )2006( ٟدر چٛػػریٗ ٙسحٕػػ ٜقساحػػی ك قػػی ضػػاؿ
 1398جا  1399اجسا عرَ .ساجسکیب ٟٚوی ٗكأىػ ٜکیُػی ٗیةاعػر
ک ٜاقالوات ك یاَحٜٝای اضحذساجعرق از ٗكأىػات کیُػی دیگػس ةػا
ٟٗؿٟع ٗسجتف ك ٗغاة ٜرا ةسرضی ٗیکٛر .در ٚحیجٟٗ ٜٟٚ٘ٚ ،ٜردٚنس
ةسای َساجسکیب ،از ٗكأىات کیُی ٗٛحذب ك ةس اضاس ارجتاط آفٝػا
ةا ضؤاؿ پشكٝظ جغکیٓ ٗیعٟدَ .ساجسکیب ،ةس ٗكأىػٜٝای کیُػی
کٔ ٜشكٗاً ٗتاٚی ٚنػسی كضػیىی را عػاٗٓ ٘ٚیعػٟد ،ج٘سکػش دارد ك
ةٜجای ارائ ٜدالؼ ٜجػاٗىی از یاَحػٜٝا ،یػک جسکیػب جُطػیسی از
یاَحٜٝا را ایجاد ٗیکٛر .در ای ٙپشكٝظ ةٛٗ ٜنٟر جحِْ ایٝ ٙرؼ،
از ركش ٗ 7سحٕػٜای ضٛرٟٔضػکی ك ةارضػ )2006( ٟاضػحُادق عػر
( .)28گاـٝای ٗ 7سحٕٜای ضٛرٟٔضکی ك ةارض ٟدر عػکٓ ٚ 1غػاف
دادق عر.

گام اٍل :تٌظین سؤال تحقیق

الگوی بازاریابی گردشگری پزشکی

 ،of scienceایساٚراؾ ك پایگاق دادق اقالوػات وٕ٘ػی ( )SIDةػا
اضػػحُادق از یػک اضػػحساجشی جطػػحجٟی جػػاٗه ةػػسای عٛاضػػایی
ٗكأىاجی ک ٜدر ٗػٟرد ةازاریػاةی گسدعػگسی پشعػکی ٝطػحٛر،
اٚجاـ عر .از کٕیر كاژق ٝػای اٚگٕیطػی ك ٗىػادؿ َارضػی آفٝػا
اضحُادق عر .کٕیر كاژق ٝای اٚگٕیطی عاٗٓ:
medical tourism marketing, tourism marketing,
dimentions of medical tourism marketing, medical
tourism marketing models, medical tourism
marketing definition, marketing varieties

ك کٕیر كاژق ٝای َارضی عاٗٓ ةازاریاةی گسدعگسی پشعػکی،
ةازاریاةی گسدعػگسی ،اةىػاد ك ٗؤُٔػٜٝای ةازاریػاةی گسدعػگسی
پشعکیٗ ،رؿٝای ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی ،جىسیٍ ةازاریػاةی
گسدعگسی پشعکی ك اٟٚاع ةازاریاةی ةٟدٚر.
گام سَم :جستجَ ٍ اًتخاب هطالؼات هٌاسة
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گام چْارم :استخزاج ًتایج
در ضسجاضس َساجسکیب ،ةٜقٟر پیٟضحْٗ ٜاالت ٗٛحذب ك
ٞٚاییعرق ،ةٜٛٗنٟر دضحیاةی ة ٜیاَحٜٝای دركف ٗكأىات،
چٛریٙةار ةازدٟاٚی عرٚر .در جحْیِ حاؿس ،اقالوات ْٗاالت
ٞٚایی ة ٜای ٙؼٟرت دضحٜةٛری عر :در ضحٟف اكؿ ٗسجه
ٗسةٟط ةٝ ٜس ْٗأ ٜدتث عر (عاٗٓ ٚاـ ك ٚاـ داٟٚادگی ٟٚیطٛرق
ة٘ٝ ٜساق ضاؿ اٚحغار ْٗأ)ٜ؛ در ضحٟف دكـ اةىاد ك ٗؤُٜٔی ارجْاء
یا ْٚؾ ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی کٝ ٜس ْٗأ ٜة ٜآف اعارق
کسدق ،ةیاف عر ك در ضحٟف ضٟـ جركؿ ٚیش اقالوات
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 ٗكأىات ٘ٚای ٜعرق در ٚغسیات ك پایگاقٝای اقالواجیٗىحتس
 ٝس ٗكأىٜای ک ٜةس اضاس اةشار حیاجی گٕی ٙاٗحیاز ةاالجس از 75درؼر را کطب ٟ٘ٚد
 ٗكأىات ة ٜزةاف َارضی ك اٚگٕیطی کٗ ٜح ٙکاٗٓ آف دردضحسس ةٟد
ةٜٗحؾ ایٛک ٜجٛاضب ٗكأىات ةا پاراٗحسٝای ٗكأى ٜحاؿس
ةسرضی عر ،در ّرـ ةىری کیُیث ركشعٛادحی ٗكأىات
ارزیاةی عرٝ .رؼ از آف ،حزؼ آف دضح ٜاز ٗكأىاجی ةٟد کٜ
ٗحِْ ة ٜیاَحٜٝای ارائٜعرق اوح٘ادی ٚراعث ،ةٛاةسای٘ٗ ٙکٙ
اضث ٗكأىٜای ّتٓ از اٚجاـ جحٕیٓ ٗححٟای ة ٜدٔیٓ ورـ
کیُیث ركش عٛادحی حزؼ عٟد .از اّراٗات ٗتحٛی ةس عٟاٝر
در رعحٜٝای ٗذحُٕی چٟف وٕٟـ اجح٘اوی ،کطبكکارٗ ،ریسیث،
آٟٗزش ك ةٗ ٜیشاف گطحسدق در جحْیْات پشعکی ك ضالٗث
اضحُادق ٗیعٟد .ةٜٛٗنٟر جىیی ٙایٛک ٜآیا عٟاٝری ک ٜیاَث
ٗیعٟد دّیِٗ ،سجتف ك ٗىحتس ٗیةاعر ٗحِْ ةایر ةٜقٟر داص
ٗكأى ٜرا ٟٗرد ارزیاةی ّسار دٝر .ارزیاةیٝای حیاجی ورـ
اق٘یٛاف را کاٝظ ٗیدٛٝر ك ةَ ٜسد ک٘ک ٗیکٛٛر جا ةس ٗطائٓ
ٗٗ ٖٞح٘سکش گسدد .ةسای ارزیاةی کیُیث ركشعٛادحی ٗكأىات،
از اةشار ارزیاةی حیاجی گٕی ٙاضحُادق عر .ارزیاةی حیاجی ،یک
وٛؽس کٕیری در ٗسكر ٚناـٗٛر ٗیةاعر ک ٜةٛٗ ٜنٟر عٛاضایی
ةٞحسیٗ ٙكأىات در یک ٟٗؿٟع داص کارةسد دارد .ةا اضحُادق از
ای ٙاةشارٝ ،س ْٗأ ٜةس اضاس ٗ 4ىیار «جاٗى ٜآٗاری ،ج٘هآكری
دادقٝا ،قسح جحْیِ ك ٚحایج» ارزیاةی عرٚر ( .)29ارزیاةی
کیُیث ٗكأىات كارد عرق ةٜك ضیٕٜی  2پشكٝغگس ة ٜقٟر
ٗطحْٓ اٚجاـ عر ك ادحالَات ةا ةحخ ك جتادؿ ٚنس ك در ؼٟرت
ٔشكـ ةا جؽ٘یٖ گیسی ةٜكضیٕٜی پشكٝغگس ضٟـ حٓ ك َؽٓ عر.
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در اةحرای َسآیٛر جطحجٗ ،ٟحِْ ٗغذػ کسد آیا ٗكأىات
یاَث عرق ٗحٛاضب ةا ضؤاؿ جحْیِ ٗیةاعر یا دیس؟ ةٜٛٗنٟر
رضیرف ة ٜایٝ ٙرؼ ،ةس اضاس ٗىیارٝای پزیسش
درٚنسگسَحٜعرقٗ ،جٟ٘وٗ ٜكأىات یاَثعرق چٛری ٙةار
ةازةیٛی عرٚر .ةس ای ٙاضاس ،در ٝس ةازةیٛی جىرادی از ٗكأىات
رد عرٚر ك در ٚحیج ٜدر َسآیٛر َساجسکیب ةسرضی ٚغرٚرَ .سآیٛر
ةازةیٛی ة ٜای ٙؼٟرت اٚجاـ عر کٗ ٜحِْ پاراٗحسٝای ٗذحُٕی
را ٗاٛٚر؛ وٟٛاف ،چکیرقٗ ،ححٟا ،جشئیات ْٗأٚ( ٜاـ ٟٚیطٛرق،
ضاؿ ك ًیسق) را در ٚنس گسَح ٜك ركیٜای ة ٜعسح زیس را دٚتاؿ
ٟ٘ٚد؛ اةحرا وٟٛاف ٗكأىات ةسرضی ك آفٝایی ک ٜةا ضؤاؿ ك ٝرؼ
جحْیِ جٛاضتی ٚراعحٛر ،حزؼ عرٚر .در ٗسحٕ ٜةىر ،چکیرقٝا
ةسرضی ك آف دضح ٜاز ٗكأىات ٚاٗسجتف حزؼ گسدیرٚر .پص از
آف ةس اضاس ٗححٟا ك ة ٜوتارجی کٓ ٗح ٙةسرضی ك در ؼٟرت
ًیس ٗسجتف ةٟدف رد عرٚر .در اٚحٞا ٗكأىات ةاّیٗاٚرق دكةارق ةا
دّث ةسرضی ك آفٝایی کَ ٜاّر ٚاـ ٟٚیطٛرق ك یا جشئیات ٗسةٟط
ةٗ ٜكأى ٜةٟدٚر ،کٛار گزاعح ٜعرٚر .جىراد ٗكأىات ةاّیٗاٚرق
كارد گاـ ةىری ركش َساجسکیب عرٚر.
ٗىیارٝای پزیسش:
 وٛاكی ،ٙچکیرق ك ٗححٟای ٗسجتف ةا ٟٗؿٟع ٗكأى ٜك درراةك ٜةا اةىاد ،جىاریٍٗ ،رؿٝا ك وٟاٗٓ حُل ك ارجْای ةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی
 جحْیْات ٗٛحغسعرق از ضاؿ  2000جا ٗ 2020یالدیةسای ٗكأىات اٚگٕیطی ك جحْیْات ٗٛحغسعرق جا  1385جا
 1398ةسای ٗكأىات َارضی
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ركشعٛادحی ٗكأىٟٗ ٜردٚنس آكردق عرٚ .حایج ة ٜدضث آٗرق
ة ٜؼٟرت ٗجشا ةسای ٗٛاةه َارضی ك اٚگٕیطی ةسرضی عر.
گام پٌجن :تجشیِ ٍ تحلیل ٍ تلفیق یافتِّای کیفی
در قٟؿ ججشی ٜك جحٕیٟٓٗ ،ؿٟوات یا جٖٝایی جطحجٟ
گسدیرٚر ک ٜدر ٗیاف ٗكأىات ٟٗجٟد در َساجسکیب پریرار عرق
ةٟدٚر .ضٛرٟٔضکی ك ةارض ٟة ٜایٟٗ ٙرد ةٜوٟٛاف «ةسرضی
ٟٗؿٟوی» اعارق ٗیکٛر .در پشكٝظ حاؿس ،اةحرا ج٘اـ
ٗؤُٜٔٝای اضحذساجعرق از ٗكأىات ةٜوٟٛاف کر در ٚنس گسَحٜ
عر .ضپص ةا در ٚنس گسَحُٟٞٗ ٙـ ٝس یک از ای ٙکرٝا ،در یک
ُٟٗٞـ ٗغاة ٜدضحٜةٛری عرٚر .ةٜایٙجسجیب ُٗاٝیٖ (جٖٝای)
جحْیِ عکٓ گسَث ك ُٗاٝیٖ ٗسجتف ٚیش در یک قتْ ٜکٕیجس
ةٚ ٜاـ ْٟٗالت دضحٜةٛری عرٚر.
گام ضطن :حفظ کٌتزل کیفیت

در ایٗ ٙسحٕ ٜاز ركش َساجسکیب ،دالؼٜای از گسكقةٛری
اةىادٗ ،ؤُٜٔٝا ك عادػٝایی ک ٜاز ادةیات ٗسةٟط ة ٜةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی اضحذساجعرقاٚرٚ ،غاف دادق عر .ةریٙؼٟرت
ک ٜةىر از ضٛحش اةىادٗ ،ؤُٜٔٝا ك عادػٝای ٞٚایی ،از جركؿ
ركشعٛاضی ٗغذؽات اضحُادق عر .گسكٝی از اَساد ٗحذؽػ
در زٗی ٜٛگسدعگسی ضالٗثٗ ،ؤُٜٔٝای ٟٗجٟد در ٝس ةىر را
ةسرضی کسدٚر .در و٘ٓ٘ٝ ،حسازی یک دضح ٜاز ٗؤُٜٔٝا ک ٜدر
ردیٍٝایی کٛار ّ ٖٝسار داعحٛر ةا اةىاد ٟٗجٟد ک ٜدر ضحٟفٝا
ّسار داعحٛر ،ةسرضی عرٚر .ضپص در یک پا ٓٚدتسگاف ك ةٜ
ركش کیُی عادػٝا ك ٗؤُٜٔٝای اضحذساج عرق ٟٗرد ةحخ ك
ةسرضی ٗجرد ّسار گسَح ٜك ةا ٚنس ٗحذؽؽیٞٚ ٙایی عرٚر .در
ٞٚایثٚ ،طذ ٜآُٔا از اةشار قساحی عر.
رٍایی ٍ پایایی اتشارّای اًذاسُگیزی
پایایی :ةٜٛٗنٟر جىیی ٙپایایی ركش َساجسکیب از ركش

جىراد جٟاَِ
جىراد جٟاَِ اٗکافپزیس

;پایایی ارزیابٝا
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پایایی ارزیابٝا اضحُادقعر .ةریٙؼٟرتک ٜركٚر کرگزاری ةٜ
ؼٟرت ٗطحْٓ ة ٜكضیٕٗ 2 ٜحِْ اٚجاـ عر .درؼٟرجیکٜ
کرٝای ایٗ 2 ٙحِْ ةٚ ٖٝ ٜشدیک ةاعرٚ ،غافدٛٝرق جٟاَِ ةاال
ةی ٙای 2 ٙکرگزاری ٗیةاعر ک ٜةیافکٛٛرق پایایی اضث .ةسای
ٗحاضت ٜپایایی ارزیابٝا ،جىراد ْٗ 6أ ٜدر ادحیار ٗحِْ دیگسی
ّسار گسَثٗ .حِْ از دركف ْٗاالت اٚحذابعرق  18کر را
اضحذساج ٟ٘ٚدق ةٟد ك کرگزار دیگس  16کر را از دركف ایٙ
ْٗاالت اضحذساج کسد .جركؿ ٚ 1غافدٛٝرق کرٝای اضحذساجی
جٟضف  2کرگزار ٗیةاعر .در ای ٙجركؿ ورد ٚ 1غاف دٛٝرق
جٟاَِ ةی 2 ٙکر گزار ك ورد ٚ 0غافدٛٝرق ورـ جٟاَِ ةی ٙایٙ
ٗ 2حِْ ٗیةاعر .ؿسایب جٟاَِ  2کرگزاری یا پایایی ارزیاب از
قسیِ َسٟٗؿ زیس ٗحاضت ٜعر.
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در ركش َساجسکیب ك در ای ٙگاـ ،ركیٜٝای زیس ةسای حُل
کیُیث ٗكأىات اٚحذاةی در ٚنس گسَح ٜعرٚر:
 .1در ضسجاضس جحْیِ ،جالش عر جا ةا َسا ٖٝکسدف جٟؿیحات
ك جٟؼیٍ ركع ٙك كاؿ ةسای گشیٜٝٛای ٟٗجٟد در جحْیِ،
گاـٝای اجذاذعرق ة ٜدرضحی ةسداعح ٜعٟد.
 .2در زٗاف ٗٛاضب ،ركیکسدٝا ك ٚگسشٝای ٗطحْس جٞث
جُٕیِ ٗكأىات اؼٕی در جحْیِ کیُی اضحُادق عر.
 .3در زٗاف ٗٛاضب ،از ةسٚاٜٗٝای ٗطحْس ك ٗحسز ٗاٛٚر اةشار
حیاجی ارزیاةی گٕی ٙةسای ارزیاةی کیُیث ٗكأىات اؼٕی
اضحُادق عر.
ٝ .4س دك اضحساجشی جطحجٟی أکحسكٚیکی پایگاقٝا ك
جطحجٟی دضحی ةا اضحُادق از ركش گٕ ٜٟٔةسَیک ٜآضیٟٗ ٜضی
ٔ ٟك ٘ٝکاراف در ٗحرٟٔژی دٟدعاف اضحُادق ٟ٘ٚدقاٚر ،ة ٜکار
گسَح ٜعر جا اق٘یٛاف حاؼٓ عٟد ک ٜضایس ٗكأىات كاجر
عسایف ةا جٟج ٜةَٞ ٜسضث ٗٛاةه ك اضحٛاد ٗكأىات ٟٗجٟد
عٛاضایی عٟٚر (.)30
 .5از ركشٝای کٛحسؿ کیُیث اضحُادقعرق در ٗكأىات
جحْیِ کیُی اضحُادق عر.
 .6در ارزیاةی کیُیث ٗكأىات جحْیِ اؼٕی ،از اةشار ارزیاةی
جحْیِ کیُی گٕی )29( ٙةسای ارزیاةی ٗكأىات اضحُادق عر کٜ
عاٗٓ ضؤاؿٝایی ةٟد ک ٜک٘ک ٗیکسد جا ةسرضیٝا ٗىْٟؿ ةٜ
ٚنس ةسضر.

در ای ٙپشكٝظ ،والكق ةس ٟٗارد اعارق عرق ةسای کٛحسؿ
ُٗاٝیٖ اضحذساجی ٗحِْ از ْٗایطٚ ٜنسات دٟد ةا یک دتسق
دیگس ٚیش اضحُادق ٟ٘ٚد .ةسای حؽٟؿ ایٛٗ ٙنٟر جىرادی از
ْٗاالت اٚحذاةی در ادحیار یکی از دتسگاف ّسار گسَث ك ٚحایج
حاؼٕ ٜاز قسیِ عادػ پایایی ارزیابٝا ،ارزیاةی عرْٗ .رار
ؿسیب ٗحاضتٜعرق  0/83ةٟد.
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جركؿ  :1کرٝای اضحذساجی جٟضف  2کرگزار
کرٝای اضحذساجی
کرگزار 1
کرگزار 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

ةی 2 ٙکرگزار  15ةار جٟاَِ ك  3ةار ورـ جٟاَِ ةٟد .ةٛاةسایٙ
ؿسیب پایایی ارزیابٝای ةٜدضثآٗرق ٗىادؿ  0/83ةٟد .ةا جٟجٜ
ة ٜایٛک ٜؿسیب پایایی ارزیابٝا از  0/60ةیغحس ةٟد؛ ةٛاةسایٙ
ٗیجٟاف ادوا ٟ٘ٚد ک ٜاةشار ٟٗرد اضحُادق ةسای اضحذساج کرٝا از
پایایی ّاةٓجٟجٞی ةسدٟردار اضث.

یافتِّا
اًتخاب هطالؼات
پص از جطحجٟی گطحسدق در زٗیٛػٗ ٜػٟرد ٗكأىػ ،ٜاز 100
ٗكأىٜی ةازیاةی عرق (ٛٗ 40ته اٚگٕیطی ك ٛٗ 60تػه َارضػی)
ٞٚایحاً ٗ 8كأىٜی کاٗالً ٗػسجتف ةػا ٝػرؼ ٗكأىػ ٜةػسای اٚجػاـ
َساجسکیب كارد عرٚر (عکٓ )2

رٍایی :ةٜٛٗنٟر جىیی ٙركایی ركش َساجسکیب از اةشار ارزیاةی
حیاجی گٕی ٙاضحُادق عر .ای ٙاةشار ةٗ ٜحِْ ک٘ک ٗیکٛر جا
دّث ،اوحتار ك ا٘ٝیث ٗكأىات کیُی ك ٗ ٖٝكأىات ک٘ی را
ٗغذػ کٛر .ةسای ایٛٗ ٙنٟرْٗ ،أٜٝا ةا اضحُادق از ٗجٟ٘وٜ
ضؤاالجی ارزیاةی عرٚر .یاَحٜٝای حاؼٓ از اٚرازقگیسی اةشار
ارزیاةی حیاجی گٕی ٙدر جركؿ ٚ 2غاف دادقعر.

ارسیاتی کیفیت هطالؼات
ٚحایج ارزیاةی کیُی ٗسةٟط ةٗ ٜكأىات در جركؿ  2ارائ ٜعر.
ةا جٟج ٜةٚ ٜحایج ارزیاةی اةشار گٕی٘ٚ ٙسق ٗ 8كأىػ ٜةػاالجس از 75
ةٟد.

ٗكأىات عٛاضایی عرق از پایگاقٝای جطحجٟ

ٗكأىات دارج عرقی جکساری
15
ٗكأىات ،ةىر از حزؼ ٟٗارد جکساری
85
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ًسةأگسی

ٗكأىات ٞٚایی
8

ٗكأىات كارد عرق

ٗح ٙکاٗٓ ٗكأىات دارج عرق:
32
(ٚحایج ٚاٗٛاضب یا ٚاکاَی31 :
ٗكأىات ارزیاةی عرق ةا کیُیث
پایی)1 :ٙ

ٗح ٙکاٗٓ ٗكأىات ارزیاةی عرق ةساضاس
ٗىیارٝای از پیظ جىیی ٙعرق
40

اٚحذاب ٗكأىات

ٗكأىات دارج عرق پص از
ًسةأگسی وٟٛاف ك چکیرق
45

عکٓ ٚ :2حایج جطحج ٟك چگٟٚگی اٚحذاب ْٗاالت ٗٛاضب
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] [ Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir on 2021-12-28

عٛاضایی

100

الگوی بازاریابی گردشگری پزشکی

علیرضا پاشایی فر و ههکاران

جركؿ ٚ :2حایج ارزیاةی اةشار گٕی ٙةسای ْٗ 8أٜ
اةىاد ارزیاةی
ضؤاالت
ردیٍ
1
جحْیْات

جاٗى ٜآٗاری
2

3

4

ج٘هآكری دادق
5

6
ب

1

2

3

5

7

ب ب ب غ
ٗؽاحتٚ ٜی٘ ٜضادحار
یاَحٜ
ب ب ب ب
پسضغٛاٜٗ
ب ف ب ب
در ةذظ کیُی ركش
ج٘ه آكری اقالوات
ٗؽاحت ٜو٘یِ ك
ةسرضی اضٛاد ك ٗرارؾ
ك در ةذظ ک٘ی
پسضغٛاٜٗ

ب

ب

ب

غ

ب

ب

ب

ب

غ

ب

ف

ٝسٚری ك ٗیسزاییاف خ ب ب خ ف
ُٚ 20س از گسدعگساف دارجی
د٘ط)1395( ٜ
ضالٗث کالف عٞس ٗغٞر
()31
ٗىتٟدی ك حکی٘ی ف ف ب ب ب ب
ُٚ 30س از اَساد ؼاحب جذؽػ
()32( )1394
زاروی ك ٘ٝکاراف ب ف ب ب خ غ
در ةذظ ةذظ کیُی ٗؽاحت ٜةا
()27( )1395
ُٚ 22س از ٗریساف ارعر َىاؿ در
حٟزق ٗریسیث ةی٘ارضحاف (
ةی٘ارضحاف ٘ٚازی عیسازٟٚ ،ر
جٞساف ك رؿٟی ٗغٞر) ك در
ةذظ ک٘ی ُٚ 85س از اضاجیر ك
داٚغجٟیاف دکحسی رعحٝ ٜای
ٗریسیث ةازرگاٚیٗ ،ریسیث
ضالٗث ك ٗریسیث ةٞراعث عىتٜ
ةی ٙإٔ٘ٓ داٚغگاق وٕٟـ پشعکی
٘ٝراف ك داٚغگاق ةٟوٕی ضیٛا
ةریىی ك ٘ٝکاراف ب غ ب ب ب ب ب ب خ ف
ٗؽاحت ٜك پسضظ از ؼاحتٛنساف ٗؽاحت ٜك پسضغٛاٜٗ
()33( )1394
ةذظ پشعکی ك گسدعگسی در
اضحاف گٕطحاف
ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب
ٚؽیسیپٟر ك
ُٚ 63س از پشعکاف ك پسضحاراف
ضٕ٘اٚی ()1389
پسضغٛاٜٗ
()34
خ ب ب ب ب خ ب ب ف ب
ٕٗکی ك جٟاٚگس
ُٚ 128س ةی٘ار دارجی پزیسش پسضغٛاٜٗ
()35( )1394
عرق در ةی٘ارضحافٝای اٗا رؿا
(ع) ،ةٛث أٞریٞٗ ،س ك جٟاد
االئ٘ٗ ٜغٞر
خ خ خ ب خ ب ب خ ب ب
حطیٛی ك
ُٚ 33س از داٚغجٟیاف داٚغگاق پیاـ ٗؽاحت ٜةا ركش جراوی
َسٝادیٞٚاد
آزاد
ٟٚر
()36( )1391
ب ب ب ب ب ب ب ف ب ب
حاجیٚشاد ك
کحاةذاٜٚای ك ٗؽاحتٜ
وٛاةطحاٚی (ُٚ 40 )1395س از اضاجیر داٚغگاق،
کارعٛاضاف گسدعگسی در
()37
عٞسداری ك جٞاد داٚغگاٝی
ٗغٞر ك پشعکاف ك پسضحاراف
ٗغٞر
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ٗكأى ٜجٟؼیُی ك جحٕیٕی

ب

خ

خ

غ

خ

ب
< 75

ب

ب

ف

ب

ب

ب
< 75

Published by: Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

267

] [ DOI: 10.18502/mshsj.v6i3.8043

8

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

راهبردهای ندیریت در نظام سالنت ،سال ششم ،شهاره  ،3پاییز  ،1400شهاره پیاپی 21

6

قسح جحْیِ

] [ Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir on 2021-12-28

4

1

2

3

ٚحایج
اٗحیاز

علیرضا پاشایی فر و ههکاران

الگوی بازاریابی گردشگری پزشکی

تجشیِ ٍ تحلیل ٍ تلفیق یافتِّای کیفی
اةحرا ج٘اـ اةىادٗ ،ؤُٜٔٝا ك عادػٝای اضحذساجعرق از
ٗكأىات ،ةٜوٟٛاف کر در ٚنس گسَحٜعر .ضپص ة ٜةسرضی کرٝا
پسدادح ٜعر ك ةا در ٚنس گسَحُٟٞٗ ٙـ ٝس یک از ای ٙکرٝا ،آفٝا
در یک ُٟٗٞـ ٗغاة ٜدضحٜةٛری عرٚر .ةٜایٙجسجیب ُٗاٝیٖ

(جٖٝا) جحْیِ عکٓ گسَث ك ُٗاٝیٖ ٚیش در یک قتْ ٜکٕیجس ةٜ
ٚاـ اةىاد دضحٜةٛری عرٚر .در ٞٚایث پص از ارزیاةی جاٗىٜ
دتسگاف ةا اضحُادق از جركؿ ركشعٛاضی ٗغذؽاتٞٚ ،ایح ًا 5
ةىرٗ 10 ،ؤُٔ ٜك  40عادػ کٗ ٜیجٟاٚطث أگٟی ةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی را ٘ٚایظ دٝر ،جسضیٖ عر (جركؿ  3ك .)4

جركؿ ٛٗ :3اةه ك َساكاٚی ْٜٟٗٝٔاُٗ ،اٝیٖ ك کرٝای اضحذساجعرق
ٗحٌیس
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ٕٗکی ك جٟاٚگس ( ،)35()1394حاجیٚشاد ك وٛاةطحاٚی
گسدعگسی
کیفیت
ح٘ٓ ك  ْٓٚوٟ٘ٗی دركف ك ةسكف عٞسی ،پارکیٝ ٛا ك
(ٚ ،)37()1395ؽیسیپٟر ك ضٕ٘اٚی (ٗ ،)34( )1389ىتٟدی ك
خذهات
ٗساکش دسیر  ،درٗات ٝحٕراری ة٘ٝ ٜساٝاف ةی٘ار ،کیُیث
حکی٘ی ( ،)32()1394زاروی ك ٘ٝکاراف (ٝ ،)27()1395سٚری ك
پشضکی ٍ
ةاالی درٗات عٞسی
ٗیسزاییافد٘ط،)31()1396( ٜ
گزدضگزی
کیُیث ك جٟٛع درٗات پشعکی ،درٗات داص ة ٜةی٘اراف ٕٗکی ك جٟاٚگس ( ،)35()1394حاجیٚشاد ك وٛاةطحاٚی
پشعکی
دارجی ،پٟعظ ٗٛاضب ك رَحار ادالّی پشعک ةا ةی٘ارٚ ،)37()1395( ،ؽیسپٟر ك ضٕ٘اٚی (ٗ ،)34()1389ىتٟدی ك
حکی٘ی (ٝ ،)32()1394سٚری ك ٗیسزاییافد٘ط،)31()1396( ٜ
درٗات ك جطٞیالت ةاٚکی ك ؼساَی ة ٜةی٘اراف
ٕٗکی ك جٟاٚگس ( ،)35()1394حاجیٚشاد ك وٛاةطحاٚی
گسدعگسی
قیوت
(ٚ ،)37()1395ؽیسیپٟر ك ضٕ٘اٚی (ٗ ،)34()1389ىتٟدی ك
ٝشی ٜٛپایی ٙاّاٗحیٝ ،شی ٜٛپایی ٙح٘ٓ ك ٝ ،ْٓٚشیٜٛ
خذهات
پایی ٙدرٗات را٘ٛٝای جٟرّ ،ی٘ث رّاةحی ٗساکش دسیر حکی٘ی ( ،)32()1394زاروی ك ٘ٝکاراف (ٝ ،)27()1395سٚری ك
پشضکی ٍ
ٗیسزاییافد٘ط ،)31()1396( ٜةریىی ك ٘ٝکاراف (،)33()1395
گزدضگزی
حطیٛی ك َسٝادیٞٚاد ()36()1391
ٕٗکی ك جٟاٚگس ( ،)35()1394حاجیٚشاد ك وٛاةطحاٚی
ٝشی ٜٛپایی ٙدرٗات درٗاٚیٝ ،شیٝ ٜٛحٕی ٛةی٘ار،
پشعکی
(ٚ ،)37()1395ؽیسیپٟر ك ضٕ٘اٚی (ٗ ،)34()1389ىتٟدی ك
حِأى٘ٓ جساحی پشعکافٝ ،شی ٜٛججٞیشات ك ٟٔازـ
حکی٘ی ( ،)32()1394ةریىی ك ٘ٝکاراف ()33()1395
ٗؽسَی پشعکی
ٕٗکی ك جٟاٚگس ( ،)35()1394حاجیٚشاد ك وٛاةطحاٚی
گسدعگسی جٟضىٚ ٜاكگاف ٟٝایی ك زٗیٛی ،جتٕیٌات جزاب چٛر
تَسؼِ
ةازاریاةی
(ٗ ،)37()1395ىتٟدی ك حکی٘ی (ٝ ،)32()1394سٚری ك
رضاٜٚای ،جتٕیٌات دٝاف ة ٜدٝاف ،كجٟد آژاٚصٝای
گزدضگزی
گسدعگسی
ٗیسزاییافد٘ط ،)31()1396( ٜةریىی ك ٘ٝکاراف ()33()1395
گسدعگسی پشعکی
پشعکی پشضکی
ٕٗکی ك جٟاٚگس ( ،)35()1394حاجیٚشاد ك وٛاةطحاٚی
جٟضى ٜججٞیشات ٗررف پشعکی ،پغحیتاٚی زةافٝای
پشعکی
دارجی در ٗساکش درٗاٚی ،جْٟیث عٞست ٗساکش درٗاٚیٚ ،)37()1395( ،ؽیسیپٟر ك ضٕ٘اٚی ( ،)34()1389ةریىی ك
٘ٝکاراف ()33()1395
ایجاد ةی٘ارضحافٝای ةیٙإٕٔ٘ی
اهکاًات ٍ گسدعگسی اٗکاٚات ارجتاقی ك ٗذاةساجی در قٟؿ اّاٗث ،جاذةٜٝای ٕٗکی ك جٟاٚگس ( ،)35()1394حاجیٚشاد ك وٛاةطحاٚی
(ٚ ،)37()1395ؽیسیپٟر ك ضٕ٘اٚی ( ،)34()1389زاروی ك
گسدعگسیٗ ،کافٝای قتیىی جٞث ٗىأج ،ٜكجٟد
تجْشیزات
٘ٝکاراف (ٝ ،)27()1395سٚری ك ٗیسزاییافد٘ط)31()1396( ٜ
كبضایثٝا ك ةازاریاةی جزب گسدعگساف پشعکی
پشضکی ٍ
ٕٗکی ك جٟاٚگس (ٚ ،)35()1394ؽیسیپٟر ك ضٕ٘اٚی (،)34()1389
گزدضگزی پشعکی
ججٞیشات پیغسَح ٜدرٗاٚی ،اٗکاٚات ٝحٕیٛ
ٗىتٟدی ك حکی٘ی ( ،)32()1394زاروی ك ٘ٝکاراف (،)27()1395
ةی٘ارضحافٝا ،پشعکاف ٗحذؽػ ك َٟؽ ٗحذؽػ ،جٟٛع
ٝسٚری ك ٗیسزاییافد٘ط ،)31()1396( ٜةریىی ك ٘ٝکاراف
ٗساکش درٗاٚی
()33()1395
فٌاٍری گسدعگسی کیُیث ارجتاقات أکحسكٚیکی ،کیُیث ضسوث ایٛحسٚثٕٗ ،کی ك جٟاٚگس (ٚ ،)35()1394ؽیسیپٟر ك ضٕ٘اٚی (،)34()1389
ةریىی ك ٘ٝکاراف ()33()1395
کیُیث ج٘اس جؽٟیسی ،دضحسضی ة ٜجُٕ ٙداةث
اطالػات ٍ
پزیسش أکحسكٚیکی ةی٘اراف دارجی ،درٗات َٛاكری از
ارتثاطات پشعکی
ٕٗکی ك جٟاٚگس (ٚ ،)35()1394ؽیسیپٟر ك ضٕ٘اٚی (،)34()1389
راق دكر (جٕٗ ٜریطٗ ،ٙغاكرق ك آٟٗزش از راق دكر)،
ةریىی ك ٘ٝکاراف ()33()1395
ضیطحٖ پسكٚرق أکحسكٚیک ،جتٕیٌات أکحسكٚیکی ٗساکش
درٗاٚی
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ُٗاٝیٖ

کرٝا (عادػٝا)

ٗٛته
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جركؿ  :4دالؼ ٜیاَحٜٝای َسا جسکیب أگٟی ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی
ْٜٟٗٝٔا

ُٗاٝیٖ

کیفیت خذهات پشضکی ٍ گزدضگزی
گسدعگسی

پشعکی

قیوت خذهات پشضکی ٍ گزدضگزی
گسدعگسی

پشعکی

تَسؼِ گزدضگزی پشضکی
گسدعگسی

اهکاًات ٍ تجْشیزات پشضکی ٍ

پشعکی

فٌاٍری اطالػات ٍ ارتثاطات
گسدعگسی
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ٝشی ٜٛپایی ٙدرٗات را٘ٛٝای جٟر
ّی٘ث رّاةحی ٗساکش دسیر
ٝشی ٜٛپایی ٙدرٗات درٗاٚی
ٝشیٝ ٜٛحٕی ٛةی٘ار
حِأى٘ٓ جساحی پشعکاف
ٝشی ٜٛججٞیشات ك ٟٔازـ ٗؽسَی پشعکی
جٟضىٚ ٜاكگاف ٟٝایی ك زٗیٛی
جتٕیٌات جزاب چٛر رضاٜٚای
جتٕیٌات دٝاف ة ٜدٝاف
كجٟد آژاٚصٝای گسدعگسی پشعکی
جٟضى ٜججٞیشات ٗررف پشعکی
پغحیتاٚی زةافٝای دارجی در ٗساکش درٗاٚی
جْٟیث عٞست ٗساکش درٗاٚی
ایجاد ةی٘ارضحافٝای ةیٙإٕٔ٘ی
اٗکاٚات ارجتاقی ك ٗذاةساجی در قٟؿ اّاٗث
جاذةٜٝای گسدعگسی در جتسیش
ٗکافٝای قتیىی جٞث ٗىأجٜ
كجٟد كبضایثٝا ك ةازاریاةی جزب گسدعگساف پشعکی
ججٞیشات پیغسَح ٜدرٗاٚی
اٗکاٚات ٝحٕی ٛةی٘ارضحافٝا
پشعکاف ٗحذؽػ ك َٟؽ ٗحذؽػ
جٟٛع ٗساکش درٗاٚی
کیُیث ارجتاقات أکحسكٚیکی
کیُیث ضسوث ایٛحسٚث در جتسیش
کیُیث ج٘اس جؽٟیسی
دضحسضی ة ٜجُٕ ٙداةث
پزیسش أکحسكٚیکی ةی٘اراف دارجی
درٗات َٛاكری از راق دكر (جٕٗ ٜریطٗ ،ٙغاكرق ك آٟٗزش از راق دكر)
ضیطحٖ پسكٚرق أکحسكٚیک
جتٕیٌات أکحسكٚیکی ٗساکش درٗاٚی
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پشعکی

ٝشی ٜٛپایی ٙح٘ٓ ك ْٓٚ
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گزدضگزی

گسدعگسی

ح٘ٓ ك  ْٓٚوٟ٘ٗی دركف ك ةسكف عٞسی
پارکیٝ ٛا ك ٗساکش دسیر
درٗات ٝحٕراری ة٘ٝ ٜساٝاف ةی٘ار
کیُیث ةاالی درٗات عٞسی
کیُیث ك جٟٛع درٗات پشعکی
درٗات داص ة ٜةی٘اراف دارجی
پٟعظ ٗٛاضب ك رَحار ادالّی پشعک ةا ةی٘ار
درٗات ك جطٞیالت ةاٚکی ك ؼساَی ة ٜةی٘اراف
ٝشی ٜٛپایی ٙاّاٗحی
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در جزب گسدعگس ةایطحی ة ٜاٟٚاع جاذةٜٝای قتیىی،
جاریذیٗ ،ى٘اری ك ةسگشاری جغٟٛارق جٟج ٜعٟد ك والكق ةس آف،
جٟج ٜة ٜعسایف ٗطاور ٗحیكی ك اٗکاٚات ٟٗرد ٚیاز گسدعگساف
ٚیش ؿسكری ك حیاجی اضث .یکی از ٗ٘ٞحسیٕٗ ٙشكٗات ٟٗرد ٚیاز
گسدعگساف ،كجٟد اٗکاٚات ةٞراعحی درٗاٚی ك عسایف ٗحیكی
ای٘ ٙك ضأٖ ٗیةاعر .جٟاٗىی ک ٜاز جاذةٜٝای گسدعگسی
ةطیار دٟب ةسدٟردارٚر كٔی از ٔحاظ اٗکاٚات ةٞراعحی درٗاٚی
ؿىیٍ ٝطحٛر ةا ٗغکالت ك دكسات زیادی ةسای ٗطاَساف
ٟٗاج ٜٞدٟاٛٝر عر ك ةری ٙؼٟرت جٟضى ٜگسدعگسی در آف
ٗٛكْ ٜةا ٟٗاٚه جری ركةٜرك دٟاٝر عر (ٗ .)38كاةِ یاَحٜٝای
پشكٝظ حاؿس ةا جٟج ٜةٗ ٜطائٓ ك ٗغکالت ٗكسح عرق در
دؽٟص ؼٛىث گسدعگسی در ایساف؛ ٗحْْی ٙحیكٜٝای
جادیسگزار در ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی را عٛاضایی کسدٚر ك
ةسای ٗسجُه ٟ٘ٚدف ایٗ ٙغکالت ة ٜقساحی ٗرؿ ٗحٛاضب ةا
كیشگیٝای َس ٛٝایساف اضالٗی پسدادحٛرٗ .ریساف ،کارکٛاف،
ضیاضحگزاراف ةسای َْٟٗیث ك اَشایظ ضك کیُیث ای ٙؼٛىث
ٗ ،ٖٞؿسكری اضث ک ٜچأظٝای پای ٜپیظ رك را از قسیِ
ٗٛاضب حٓ کسدق جا ٗٛجس ة ٜرعر ك جٟضى ٜای ٙؼٛىث ةاعٛر.
ة ٜوٟٛاف عکٓ جریری از گسدعگسی ك ؼٛىث ،گسدعگسی
پشعکی قی ضاؿٝای ادیس رعر چغ٘گیسی داعح ٜاضث.
گسدعگسی پشعکی ٗ٘ک ٙاضث ة ٜوٟٛاف یک َىأیث اّحؽادی
ٗتحٛی ةس درٗات یکپارچ ٜارائ ٜعرق جٟضف  2ةذظ ،یىٛی
پشعکی ك گسدعگسی جىسیٍ عٟد ( .)39ة ٜدٔیٓ پحاٚطیٓٝایی
ک ٜارائٗ ٜیدٝر ،ةازار گسدعگسی پشعکی ة ٜضسوث در حاؿ
گطحسش اضث ك آف را ة ٜعرت در ْٗیاس ةی ٙإٕٔ٘ی ّاةٓ
رّاةث ٗیکٛر ( .)40والكق ةس ای ،ٙگسدعگسی پشعکی ةٜ
ةی٘اراف اٗکاف ٗیدٝر جا ةا ٝشی ٜٛك زٗاف اٚحنار ک٘حسی ةسای
درٗاف ،از ٗساّتثٝای ةٞراعحی ةا کیُیث ةاال ةسدٟردار عٟٚر.
ةس ای ٙاضاس ،ةی٘اراٚی ک ٜة ٜدٚتاؿ ٗساّتثٝای پشعکی
ٝطحٛرٗ ،ایٓ ٝطحٛر از کغٟرٝای پیغسَحٗ ٜاٛٚر اضحسأیا،
اٚگٕطحاف ك ایاالت ٗححرق آٗسیکا ةسای درٗاف پشعکی ةٜ
کغٟرٝای در حاؿ جٟضىٗ ٜاٛٚر کاضحاریکاٛٝ ،ر ك جایٕٛر ضُس
کٛٛر ( .)41در ضاؿ  2010گشارش عرق اضث ک ٜجایٕٛر،
ضٛگاپٟر ك ٛٝر ةیغحسی ٙض ٖٞرا در ةازار گسدعگسی پشعکی در
آضیا داعحٛر٘ٝ .چٛی ،ٙدر ضاؿ  2009آٗسیکای الجی ٙیک

ْٗؽر ٗ ٖٞةسای گسدعگسی پشعکی از جٕ٘ ٜکغٟرٝایی ٗاٛٚر
کٕ٘تیا ،ةسزیٓ ك ٗکشیک ك ٘ٝچٛی ٙکغٟرٝای آضیای ٗیاٜٚ
(داكرٗیاٗ )ٜٚاٛٚر اردف ،جسکی ٜك اٗارات ةٟد .ةس ای ٙاضاسٝ ،س
یک از کغٟرٝای َٟؽ أزکس در جالعٛر جا ٗغکالت دٟد را
ةسقسؼ کسدق ك گسدعگسی پشعکی جٞاٚی را ارجْا دٛٝر (.)38
ٗ٘ٞحسی ٙعکاؼ کیُیث درٗات ة ٜوٟإٗی ٗاٛٚر ٝشیٜٛ
درٗات ةٞراعحیٗ ،حیف ةی٘ارضحاف ،اقالوات دادف ة ٜةی٘ار در
ارائ ٜدرٗات ،اٗکاف ارجتاط عذؽی ةا پشعک ،راححی ك آراٗظ
اجاؽ اٚحنار ةی٘ارضحافٚ ،گسش پسض ٓٛدر ٛٝگاـ ارائ ٜدرٗات
ةٞراعحی ،ارائٗ ٜغاكرق در زٗاف جسدیػ ،ارائ ٜجٟؿیحات کاَی
در ٟٗرد ٗغکٓ پشعکی جٟضف ارائ ٜدٛٝرگاف ٗسةٟقٗ ٜیعٟد
(ٗ .)42كأى ٜجاٚطحٟف ك ٘ٝکاراف (ٚ )2013گساٚی از کُایث
درٗات ك پیگیسی پشعکاف داٟٚادق کاٚادا را ةىر از ةازگغث
ةی٘اراف ة ٜکغٟرعاف آعکار کسد ( .)43در ٗكأىٜای کٟٗ ٜضی
ك ٘ٝکاراف ( )2012در ٗأشی ةس ركی گسدعگساف پشعکی اٚجاـ
دادٚر ،ارائ ٜجٟؼیٜٝای ٗٛاضب در زٗاف جسدیػ ة ٜوٟٛاف جشء
اضاضی رؿایث ةی٘ار گشارش عر (.)44
ؼٛىث گسدعگسی پشعکی ةذظ ركةٜرعری از ةازار جٞاٚی
اضث ك آدار آف از جٛتٜٝای اّحؽادی ك ججاری َساجس رَح ٜاضث.
ةا اَشایظ جْاؿا ةسای گسدعگسی ك ْٚظ ٗ ٖٞؼٛىث
گسدعگسی ،ةطیاری از کغٟرٝا ضىی کسدقاٚر ای ٙپحاٚطیٓ را
ةسای جزب گسدعگساف ضأٖ ،ة ٜكیشق کغٟرٝای در حاؿ جٟضىٜ
آضیا ،اَشایظ دٛٝر ( .)45ةس اضاس گشارعات جٞاٚی ،ةازار
جٞاٚی گسدعگسی پشعکی در ضاؿ  2016ة ٜارزش 61/1
ٗیٕیارد دالر ارزشگزاری عرق ةٟد ك پیظ ةیٛی ٗیعر ک ٜجا
ضاؿ  2023ةٗ 165/3 ٜیٕیارد دالر ةسضر ك ٗجٟ٘و ًا  15درؼر
رعر داعح ٜةاعر (ٗ .)46كأى ٜجٟرٚس (ٚ )2011غاف داد ٛٝر،
ضٛگاپٟر ،جایٕٛر ك َیٕیپی ٙجتریٓ ةْٗ ٜاؼر ةسجس گسدعگسی
پشعکی ةسای کطاٚی عرقاٚر ک ٜة ٜدٚتاؿ ٗساّتثٝای پشعکی
جذؽؽی در آضیا ٝطحٛر ( .)47ضسٗای ٜگزاری در ای ٙةذظ
ٗیجٟاٚر ٗٛجس ة ٜاَشایظ درآٗر ،ةٞتٟد درٗات ك درآٗر ارزی
ةیغحس عٟد ( .)48در ضاؿ  2010درآٗر جٞاٚی ضاالٜٚ
گسدعگسی پشعکی حركد  20درؼر رعر کسدق اضث ( .)49آٗار
ٗسةٟط ة ٜاَسادی ک ٜةسای دریاَث درٗات پشعکی ة ٜکغٟرٝای
دیگس ضُس ٗیکٛٛر ّاةٓ اوح٘اد ٚیطث ك ارّاـ ارائ ٜعرق جٟضف
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ٗكأىات ٗذحٍٕ ،از کغٟری ة ٜکغٟر دیگس ٗحُاكت اضث .ةا ایٙ
حاؿ ،جىراد ٗساجى ٜةی٘اراف ة ٜکغٟرٝای دارجی ضاال ٜٚدر
حاؿ اَشایظ اضث ك اٚحنار ٗیركد ای ٙاَشایظ در ضاؿٝای
آیٛرق ححی ةا عرت ةیغحسی ةاعر .ةا جٟج ٜة ٜدرآٗر جٞاٚی ایٙ
ؼٛىث ،ایساف اّراٗات زیادی را ةسای اَشایظ ض ٖٞدٟد از ةازار
گسدعگسی پشعکی اٚجاـ دادق اضث .ةا ای ٙكجٟدٟٛٝ ،ز یک
ضسی ٟٗاٚه از جٕ٘ ٜپیظ عسطٝای ةی ٙإٕٔ٘ی ك زیسضادحی
ةسای ٗغارکث کغٟر در ةازار جٞاٚی كجٟد دارد (.)50
در ْٗایط ٜةا دیگس کغٟرٝای ٗٛكْ ٜداكرٗیا ،ٜٚایساف دارای
پحاٚطیٓ جأتی ةسای جٟضى ٜگسدعگسی پشعکی اضث ،از جٕٜ٘
قتیىث چٞار َؽٓٛٗ ،اةه قتیىی َساكافّ ،ی٘ث پایی ٙدرٗات
پشعکی ،پشعکاف ٗىحتس ةی ٙإٕٔ٘ی ك وٕ٘کسد ٗ َِٟدر
جساحیٝا در ضك جٞاٚی ( .)23ةا ای ٙحاؿ ،ةا كجٟد ایٙ
پحاٚطیٓ ةسای جٟضى ٜگسدعگسی پشعکی در ایساف ،ای ٙکغٟر ةس
اضاس عادػ گسدعگسی پشعکی در ضاؿ  2016در ةی30 ٙ
ْٗؽر ةسجس گسدعگساف پشعکی ّسار ٚگسَث ( .)51در حأیکٜ
اّراٗات الزـ ةسای اَشایظ ض ٖٞةازار ؼٛىث گسدعگسی پشعکی
در ضاؿٝای گزعح ٜاٚجاـ عرق اضث ،ؼٛىث گسدعگسی پشعکی
ایساف ةا ٟٗاٚىی از جٕ٘ ٜورـ كجٟد ضیطحٖ جاٗه ٗریسیث
اقالوات كیشق گسدعگساف پشعکی ،ةازاریاةی ٚاکاَی،
زیسضادثٝای ٚاکاَی ،ک٘تٟد ٗحذؽؽی ٙدر ای ٙزٗی ٜٛك
ک٘تٟد ةسٚاٜٗٝای آٟٗزعی ٗسةٟق ٜركةٜركضث (ٗ .)52ؤٗٛی ك
٘ٝکاراف ( )2018در ٗكأىٜای ركی ٟٗاٚه قساحی گسدعگسی
پشعکی در اضحاف آذرةایجاف عسّی ة ٜایٚ ٙحیج ٜدضث یاَحٛر
ک ٜوٟإٗی از ّتیٓ ةازاریاةیٟٗ ،ؿٟوات ةی ٙإٕٔ٘یٗ ،طائٓ
َسٛٝگی ،ارجتاقاتٗ ،ساکش درٗاٚی ،اٚحْاؿ ةی٘اراف ةی ٙإٕٔ٘ی،
َسكعٛرگافٗ ،طائٓ ضادحاریٗ ،طائٓ ٗریسیحی ك ضیاضی ةٜ
وٟٛاف ٟٗاٚه ٗ ٖٞدر ای ٙدؽٟص ٗیةاعٛر ك ةسای ةٞتٟد ایٙ
ٟٗاٚه ُٗاٝیٖ کٕی را ةسای جٟضى ٜؼٛىث گسدعگسی پشعکی در
اضحاف آذرةایجاف عسّی ایساف پیغٞٛاد کسدقاٚر (٘ٝ .)50چٛیٙ
آزادی ك ٘ٝکاراف ( )2012أشاٗات ةیٙإٕٔ٘ی ك ضادحاری ةسای
حـٟر در ةازار جٞاٚی ،ؿىٍ ضیطحٖ ٗریسیث اقالوات
گسدعگسی پشعکی ك ٘ٝچٛیٗ ٙطائٓ ضیاضیٗ ،غکالت
ٗریسیحی ،کارگشاری ،ح٘ٓ ك َ ،ْٓٚسٛٝگی ك ةازاریاةی را ةٜ
وٟٛاف ٟٗاٚه جٟضى ٜگسدعگسی پشعکی عٛادحٜاٚر ( .)53قتِ
ضٛر  1404ایساف (ٗ 2025یالدی) ،پیظ ةیٛی ٗیعٟد ک1 ٜ
ٗیٕیٟف ك ٝ 400شار ُٚس جزب گسدعگسی پشعکی عٟٚر .از

ایٛسك ،ایساف جٟاٚایی کطب رجت ٜةسجس در گسدعگسی پشعکی در
داكرٗیا ٜٚرا دارد ( .)54ة ٜقٟر ٗحٛاّـی ،ایساف در ردق دٖٝ
جاذةٜٝای گسدعگسی جٞاف ّسار دارد؛ درحأیک ٜرجت ٜآف در
جزب گسدعگس  52اضثٗ .حأضُا ،ٜٚآٗاری در ٟٗرد جىراد
گسدعگساف پشعکی ک ٜكارد ایساف ٗیعٟٚر در دضحسس ٚیطث
()24
ةس اضاس ٚحایج ٗؽاحت ٜةا گسدعگساف در ٗكأى ٜحاؿس،
ٝشی ٜٛةاالی درٗات ةٞراعحی ك اقالوات ٚاٗٛاضب در ٟٗرد
جىسَ ٜدرٗات ةٞراعحی ك درٗاٚی ٗ٘ٞحسی ٙدٔیٓ ٚارؿایحی
گسدعگساف پشعکی در جتسیش اضث ک ٜةٟٚ ٜة ٜدٟد ةاوخ کاٝظ
جىراد گسدعگساف پشعکی ٗساجى ٜکٛٛرق ةٗ ٜساکش درٗاٚی در ایٙ
عٞس ٗیعٟد ( .)42در ٗكأىٜای ک ٜحطیٛی ك ٘ٝکاراف
( )2016اٚجاـ دادٚر ،گسدعگساف پشعکی ک ٜةٗ ٜساکش ةٞراعحی
درٗاٚی کٟدکاف در جٞساف ٗساجىٗ ٜیکسدٚر عُاَیث ٝشیٜٝٛای
درٗاٚی را ةطیار ؿىیٍ ارزیاةی کسدٚر ك از ضیطحٖٝای پسدادث
ٚاٗٛاضب ك ٚتٟد اٗکاٚات ٗتادٔ ٜارز عکایث کسدٚر ( .)55در
ْٗاةٓٗ ،كأىٜای ( )2014ک ٜةا ٗؽاحت 15 ٜضٞاٗرار اؼٕی
ؼٛىث گسدعگسی در اضحاف آذرةایجاف عسّی اٚجاـ عر ٚغاف
داد ک ٜگسدعگساف پشعکی از ٝشی ٜٛدرٗات درٗاٚی راؿی
ٝطحٛر ( .)21ةساضاس ای ٙیاَحٜٝا ،ةریٞی اضث ک ٜعُاَیث
ٝشیٜٝٛای درٗاٚی ٗ٘ک ٙاضث رؿایث گسدعگساف آذرةایجاٚی را
ک ٜةٗ ٜساکش درٗاٚی عٞس جتسیش ایساف ٗساجىٗ ٜیکٛٛر  ،اَشایظ
دٝر.
كجٟد َاؼٕ ٜزٗاٚی ةی ٙاٚجاـ ٗكأى ٜك اٚحغار یاَحٜٝا ،ورـ
اعساؼ ك ججسةٚ ٜاکاَی دتسگاف ك ٗحذؽؽی ٙدادٕی ةٗ ٜطایٓ
گسدعگسی پشعکی ك در دضحسس ٚتٟدف ٗح ٙکاٗٓ ةسدی از
ٗٛاةه ،از ٗحركدیثٝای ٗكأى ٜحاؿس اضث .پیغٞٛاد ٗیعٟد
ٗحْْاف در ٗكأىات آیٛرق ،اضحُادق از ججسةیات كضیهجس ةا
اكٟٔیث کغٟرٝای پیغسك در ؼٛىث گسدعگسی پشعکی را ٗر
ٚنس ّسار دٛٝر٘ٝ .چٛی ٙةا جٟج ٜة ٜاٚجاـ ٗكأى ٜدر کغٟر
ایساف ك كجٟد جُاكتٝای َسٛٝگی ك زیس ضادحی عایر ٚحایج
ٗكأى ٜة ٜقٟر کاٗٓ ّاةٓ جى٘یٖ ةسای ضایس کغٟرٝا ٚتاعرٔ .زا
الزـ اضث پشكٝغگساف ،ضیاضحگزاراف ك ٗریساف ّتٓ از
ةٜکارگیسی ای ٙأگ ٟآف را ةا ٗطایٓ زیسضادحی ك َسٛٝگی دٟد
جكتیِ دادق ك ةساضاس ٚیازٝای دٟد ٟٗرد اضحُادق ّسار دٛٝر .از
جْٕ٘ٚ ٜاط ّٟت ای ٙأگٟی ارائ ٜعرق اضحُادق از یک ركش
ضادحارٗٛر ةٚ ٜاـ َساجسکیب اضث ک ٜدر ای ٙركش ةٜجای ارائٜ
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دالؼ ٜجاٗىی از یاَحٜٝا ،یک جسکیب جُطیسی از یاَحٜٝا ارایٜ
ٗی عٟد.
ًتیجِگیزی

ایساف ک٘ک کٛٛرق دٟاٝر ةٟد.
٘ٝافقٟر ک ٜةا اضحُادق از ركش َساجسکیب ةسای اضحذساج
اةىادٗ ،ؤُٜٔٝا ك عادػٝای ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی ك ٚیش
در ججشیٜكجحٕیٓ دادقٝای ج٘هآكریعرق از جاٗىٝ ٜرؼ ٚغاف
دادق عرٗ ،رؿ پشكٝظ حاؿس ٗحغکٓ از  5ةىرٗ 10 ،ؤُٔ ٜك 40
عادػ اضث کٗ ٜیجٟاٚر أگٟی ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی را
در ضك اضحاف آذرةایجاف عسّی ٘ٚایظ دٝر.
سپاسگشاری
ٟٚیطٛرگاف ةس دػٟد الزـ ٗػیداٛٚػر ةػریٙكضػیٕ ٜاز ج٘ػاٗی
کطػاٚی کػ ٜدر اٚجػاـ ایػػ ٙپػشكٝظ ایغػاف را یػاری رضػػاٚرٚر،
ؼ٘ی٘ا ٜٚجْریس ك جغکس ٘ٚایٛر.
هطارکت ًَیسٌذگاى
قساحی پشكٝظ :ع .پ ،ـ .ر ،ع .ج ،ی .ع ،ـ .أٍ ب
ج٘ه آكری دادقٝا :ع .پ
جحٕیٓ دادقٝا :ع .ج
ٚگارش ك اؼالح ْٗأ :ٜع .پ ،ـ .أٍ ب ،ـ .ر ،ع .ج ،ی .ع
ساسهاى حوایت کٌٌذُ
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ٝیچگ ٜٟٚجىارض ٗٛاَىی از ضٟی ٟٚیطٛرگاف گػشارش ٚغػرق
اضث.
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ةا جٟج ٜة ٜا٘ٝیث ٗطبٕ ٜپشكٝظ ك ٘ٝچٛیٗ ٙسكری ةس
ادةیات ك پیغی ٜٛجحْیِ ،ؿسكرت قساحی أگٟی ةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی احطاس گسدیرٗ .حِْ در گاـٝای اكؿ
اةحرایی جحْیِ ك ةا جٟج ٜةٗ ٜكأىات اكٔی ٜدٟد در زٗیٜٛ
ٗ ٟؿٟع پشكٝظ ،ة ٜایٚ ٙکح ٜرضیر کٗ ٜحْْاف گزعح ٜاج٘اع
ّاةٓجٟجٞی در دؽٟص جىسیٍ ،اٟٚاع ك اةىاد ٗذحٍٕ ةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی ٚرارٚر .ةسرضیٝا ٚغاف ٗیداد از دیر ةسدی
از ؼاحبٚنساف ،دٔیٓ اؼٕی جحِْ ٚیاَح ٙچٛی ٙاج٘اوی ،ورـ
جٟجٛٗ ٜاضب ةٗ ٜاٝیث چٛركجٞی ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی
ةٟد .ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی ،یک ُٟٗٞـ ٚطتحاً جریر ك
گطحسدق در زٗی ٜٛةازرایاةی گسدعگسی اضث .ةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی در دؿ جحْیْات رعح ٜةازاریاةی ك گسدعگسی
یاَث ٗیعٟد .ةا جٟج ٜة ٜگطحسدگی جحْیْات در دؽٟص
ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی  ٖٝدر حٟزق ةازاریاةی ك ٖٝ
گسدعگسی ،احح٘اؿ قساحی ٗرٔی جاٗه ک ٜةحٟاٚر ّاةٕیث
اضحُادق در ةی٘ارضحافٝای اضحاف آذرةایجافعسّی را داعحٜ
ةاعر ؿىیٍ جٕٟق ٗیداد .ةٛاةسای ٙیاَحٜٝای حاؼٓ از ایٙ
ٗكأىٗ ٜیجٟاٚر در عٛاضایی وٟاٗٓ جأدیس گزار ةس ةازاریاةی
گسدعگسی پشعکی ةْٗ ٜاٗاتٗ ،ریساف ك ةسٚاٗ ٜریشاف كزارت
ةٞراعث ك ٘ٝچٛی ٙضیاضحگزاراف ٚناـ ضالٗث ُٗیر ةاعر.
والكق ةس آف ،أگ ٟك دیرگاق جریر را ارائٗ ٜیکٛر ک ٜدر راضحای
چگٟٚگی ةازاریاةی گسدعگسی پشعکی ةسای ؼٛىث گسدعگسی
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Background: Today, medical and health tourism is one of the most
promising sectors in the tourism industry in the world, which has led the
organizations involved ,and the countries interested in developing tourism
,to focus their attention on this aspect of the tourism industry and plan for
it. Hence, the aim of this study was to design the marketing model of
medical tourism using meta-synthesis method.
Methods: The present study was designed as a meta-synthesis research in
several stages for East Azerbaijan Province, Iran. Accordingly, after
Received: June 30, 2021
identifying the categories, concepts and marketing codes of medical
Revised: October 25, 2021
Accepted: November 02, 2021
tourism and evaluating its validity and reliability, the initial conceptual
model of the research was formed. Out of 100 retrieved studies, 8 studies
Funding: The authors have no
completely related to the purpose of the study were included in final
support or funding to report.
analysis. In order to present the marketing model of medical tourism, the
Competing Interests: The authors qualitative research method of meta-synthesis,s Sandlowski and Barroso
declare that they have no
(2006) was used.
competing interests.
Results: The conceptual model in the present study consists of 5
dimensions, 10 components and 40 indicators which can show the
marketing model of medical tourism. 5 main dimensions included; quality
of medical and tourism services, price of medical and tourism services,
development of tourism and medicine, medical and tourism facilities and
equipment, and information and communication technology.
Conclusion: The results of the research show that the dimensions,
components and indicators extracted from the meta-synthesis method are
approved by the panel of experts. The findings provide a new model and
perspective on how to market medical tourism for the Iranian tourism
industry, which will help managers, planners and policy makers of the
healthcare system.
Key words: Marketing, Medical tourism, Meta-Synthesis method

