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 چکیده

ازاریـابی  . در ادبیـات ب اســت  آغــاز شــده   درمـانی بـین کشـورها   ای بـرای جـذب گردشـگران    فزاینــده  رقابـت امروزه  

دهـد و ممکـن اسـت در    هر برند گروه خاصی از گردشگران را مورد هدف قـرار مـی  گیرد؛ متمایزسازی با برند انجام می

 قوانین اساس بر کـه  بزرگ اسالمی کشور یکعنـوان   بـه  جمهوری اسالمی ایرانانتخاب نشود. ، گروه دیگر گردشگران

ــ  بودن  حالل اصل ،فقهی ــت گ ــد رعای ــالقوه مزیتردد؛ از در همــه موضــوعات بای ــح صنعت در موفقیت برای یا ب  اللـ

های برند حـالل در صـنعت گردشـگری درمـانی اسـت کـه در       هدف این تحقیق، شناسایی ابعاد و مؤلفهاست.  برخوردار

ی قـرار گرفتـه اسـت. تحقیـق     موردبررسـ ی از محصوالت جدید صنعت گردشگری درمانی یعنـی هتـل بیمارسـتان    کی آن

ماهیت و روش، توصیفی است و با استفاده از ابزار مصـاحبه   ازنظراده، کیفی؛ ازنظر هدف، کاربردی و نوع د ازنظرحاضر 

ها به روش قضاوتی یـا  است. نمونه افتهی دستو مزایای احساسی  های ملموس، مزایای منطقیبه اطالعاتی در مورد ویژگی

 رتبـه  یعـال های کشـور و مسـئوالن   ن و کارکنان هتل بیمارستاناند؛ در فاز اول از بین مدیراهدفمند در دو فاز انتخاب شده

به هتل بیمارسـتان   فارس جیخلنفر( و در فاز دوم بیماران و همراهان حوزه  93وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )

نـد و  موردبررسـی قـرار گرفت   Maxqdaافـزار  هـا از طریـق تحلیـل مضـمون و نـرم     (. اطالعات حاصل از مصاحبهنفر 95)

مضـامین   عنـوان  بـه  ملمـوس  یژگـ یو 93مضـامین پایـه و    عنـوان  با برنـد حـالل بـه    یمارستانهتل ب یمنطق یایمزا، تیدرنها

گیـری از  دهنده شامل، قیمت پایین، منابع انسانی )پزشکان، پرستاران و کارکنان( مجرب، با دانش و مسـلمان، بهـره  سازمان

ICTهای جانبی حالل، پذیرش و پذیرایی نی پیشگیرانه، امکانات تفریحی و برنامه، اقدامات درمانی مناسب، آموزش درما

از خانواده، تمهیدات انجام عبادت، تغذیه سالم و حالل، رابطه گرم و صـمیمانه، نظـام پـذیرش منسـجم، درمـان موفـق بـا        

ته مضـامین فراگیـر شـامل    و تأمین مـالی حـالل و سـه دسـ     های درمانی متنوع، استاندارد طراحی و ساختاستفاده از روش

اقدامات مربوط به هتلینگ، اقدامات مربـوط بـه خـدمات بیمارسـتانی و اقـدامات مشـترک و مزایـای احساسـی شناسـایی          

تواند راهگشای مناسبی برای ایجاد تصویر مناسـبِ گردشـگری   در این پژوهش می آمده دست بهگردیده است. اطالعات 

 درمانی کشور ایران باشد.

 .برند، حالل، گردشگری درمانی، هتل بیمارستانن: کلید واژگا
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 مقدمه

های در حـال رشـد جهـان اسـت )طهماسـبی و      ترین صنعتپویاترین و سریعاز  یکیگردشگری 

عنوان یـک صـنعت فعـال در     گردشگری پزشکی به(. در میان انواع گردشگری، 9312روشنیان، 

کوبـا، اسـرائیل،   ، انتـین، مـالزی  مختلـف همچـون تایلنـد، سـنگاپور، مجارسـتان، آرژ      کشورهای

 یعنـی گردشـگری پزشـکی   (. 9315)فردوسـی و همکـاران،  برزیل، اردن، ترکیه، هند و ... اسـت  

اوقـات فراغـت    سفر افراد به کشور دیگر برای دریافت خدمات پزشکی که اغلـب بـا گذرانـدن   

(. 2552، 9در طول دوره فراغت، درمان نیز صورت خواهد گرفت )کونـل  اینکه یاو  همراه است

ی، جراحـی زیبـایی،   پزشـک  دنـدان هـای  کلینیکها، طیف بازار گردشگری پزشکی شامل بیمارستان

 (.315 :9313ها است )شالبافیان، اسپاهای پزشکی و هتل بیمارستان

های اخیر، برند و برندسازی به موضوعات شایان توجهی در حوزه بازاریابی گردشـگری  در دهه

پردازان، مدیران و پژوهشگران متعـددی قـرار گرفتـه    کانون توجه نظریهو در  شده لیتبددرمانی 

سـازمانی و عوامـل    هـای خـدماتی، بـه فرهنـگ    (. برند سازمان9312است )ابراهیمی و همکاران، 

 نمسلمانا یابر دموجومشـکالت  از (. یکـی  9312سازمانی بستگی دارد )عابدی و جمـالو،   درون

 ارههموصورت خـاص،   به ر صنعت گردشگری سالمتعام و د صورت بهگردشگری  صنعتدر 

 یربسیادر و  با قوانین اسـالم منافـات دارد   هارکشواز فرهنگی بسیاری  رساختاکه  ستا دهبو ینا

 یاغذ یافتن مانند یاردمو به تـوان  مـی  جملهاز آن  که هستند جهامو هـایی  محـدودیت  با مواقعاز 

از  ماا (.9319)ترابی،  دکر رهشاا درـمزن و  طختالو ا الکلی های یدنینوش دهترـگس ورـس ل،حال

 ینا حلدر  ییهـا  جنبش دیجاا موجبها،  و بازار بسیار مناسب آن نمسلمانا دیاز ادتعدیگر د یسو

 .(2595)آلسرحان، ست ا هشد گردشگری سالمت صنعتدر  زاربا بخش یناز ا دهستفاو اشکالت م

ل متولد شـده اسـت کـه در پاسـخ بـه نیازهـای       در دو دهه اخیر مفهوم جدیدی با عنوان برند حال

سازی بستر مناسبی از امکانـات  باشند، به فراهممی رمسلمانانیغبازار هدف که اعم از مسلمانان و 

بر مبنای تعاریف دینی پرداخته است. برند حالل حضور خود را از صـنعت مـواد غـذایی شـروع     

 ی و بهداشتی، دارو، خدمات مـالی، بیمـه  شیآرا لوازم ازجملهدر صنایع دیگری  ازآن پسنموده و 

                                                                                                                                                                                 

1. Connell 



 911 در صنعت گردشگری درمانی حالل برندشبکه مضامین  یطراح
 

یکی از محصوالت برند حـالل، دارای   عنوان بهو گردشگری وارد شده است. گردشگری حالل 

 شینشـان از افـزا   هـا ینـ بیشیپـ بازار ارزشمندی است که از رشد روزافزونی نیز برخوردار است. 

کـه   کننـد یم یمسلمان زندگ ونیلیم 955و  اردیلیم کیمسلمانان دارد. در جهان حدود  تیجمع

کـل   تیـ جمع سـوم  کیبه  2520تا سال  رودیو انتظار م شودیها افزوده م روز به تعداد آن روزبه

اکنـون توسـط    (. ایـن خـدمات ابتکـار گونـه هـم     9312پـور،   یو نـور  ییخـدا  ریجهان برسند )ش

شـود   ر ارائـه مـی  ، بریتانیا، ترکیه، مالزی و برخـی کشـورهای دیگـ   متحده االتیهایی در ا شرکت

 (.9،2595)آلسرحان

اخیراً برند حالل پای به صنعت گردشگری سالمت نیز گذاشته است. گردشگری سالمت حـالل  

توجـه همگـان را    2595-2559برای اولین بار با تأسیس شهر بهداشت جهانی هندوستان در سـال  

ل بـودن زنجیـره   به خود جلب کرد. در حوزه برند اسالمی باید توجه داشت کـه عـالوه بـر حـال    

عرضه گردشگری سالمت که بایـد مطـابق بـا مـوازین و قـوانین شـریعت باشـد، در بازاریـابی و         

های ترویج نیز باید به توجهات مسلمانان در مورد حـالل یـا حـرام بـودن توجـه گـردد       استراتژی

محصـوالت و خـدمات   آگـاه از   کننـده مسـلمانِ  مصـرف  یتـا بـرا  ( 2،2590)شافعی و بادارودین

(. صـنعت گردشـگری سـالمت در    2592ک، هـا  )مـدهکار و  باشـد  ندیخوشادشگری حالل، گر

کشورهای عربستان سعودی، مالزی، امارات و هند از طریق امکانات پزشکی، کارکنان پزشکی، 

المللـی گـواهی حـالل کسـب      ینبـ هایی که توسـط مراکـز ملـی و    و بیمارستان خدمات کترینگ

شـوند )مــدهکار  یـابی مــی سـلمان در سرتاســر جهـان جایگــاه  انـد، بــرای درمـان بیمــاران م  کـرده 

 (.3،2592کها و

در زمـان گذشـته، مـردم    ای بـه بلنـدای تـاریخ ایـران دارد،     ردشگری سالمت در ایـران سـابقه  گ 

هـای  شدند تا بتواننـد بـا کمـک آب   ها از محل زندگی خود دور میفرسنگکشورهای مختلف 

عنـوان   صـورت مـدون بـه    را به دست آورند، اما آنچه بهسالمتی خود  ایران، معدنی یا طب سنتی

جمهوری اسـالمی  . گرددبازمی 9392گردشگری سالمت در برنامه مسئوالن قرار گرفت به سال 

تواند در بازار حالل در بحث درمان، می شده شناخته و بزرگ اسالمی کشور یکعنوان  بهایران، 

                                                                                                                                                                                 
1. Alserhan 
2. Shafaei  & Badaruddin  
3. Medhekar  & Haq 
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 دهنــده ارائــهو  دکنندهـــتولی . ایران9ا: گردشــگری درمــانی، مزیــت رقــابتی بــه دســت آورد زیــر

. بر اساس قوانین فقهی کشور، اصل بر حالل بـودن اسـت   2هستند؛  حاللو خدمات  محصوالت

. قـوانین اسـالمی مـرتبط بـا     3شـود؛   موردتوجـه و باید الزاماً در ارائه خدمات بیمارستانی بـه ایـن   

پزشکی مسـتخرج نمـود کـه مراکـز     توان از آیات، روایات، فقه و اخالق حاللیت پزشکی را می

. بسـیاری از گردشـگرانی کـه    3باشـند؛   کننده کمکتوانند در این زمینه دینی فعال در کشور می

های پایین دارو کنند، مسلمان بوده و به دلیل کیفیت خدمات سالمت، هزینهبه ایران مسافرت می

جود متخصصـان و نیـروی   و درمان، دسترسی به خدمات سالمت و تجهیزات پیشرفته و جدید، و

متخصص ماهر در حوزه سالمت در ایران، فرهنگ و زبان مشابه و کمبود یا فقـدان تجهیـزات و   

عنوان مقصد گردشگری درمـانی انتخـاب    نیروی متخصص در اغلب کشورهای مبدأ، ایران را به

 هـای . وجـود منـابع طبیعـی درمـانی ازجملـه چشـمه      0(؛ 9319کنند )مصـطفوی و همکـاران،   می

توانـد در زمینـه برنـد حـالل یـک      . طب سنتی و اسالمی ایـران مـی  2آبگرم، غارهای نمکی و...؛ 

 ویژگی متمایز تلقی گردد.

تـرین   های متنوعی برای طراحی برند یک مقصد یا مکان معرفی شده است اما یکی از مهـم مدل 

ای ملمـوس و  هـ ها، مدل هرم مزیت برند اسـت کـه طبـق ایـن مـدل بایـد ابتـدا ویژگـی        این مدل

 3و مزایای روانـی و عـاطفی   2و سپس فهرستی از مزایای منطقی شده ییشناسایک مکان  9باارزش

 (.3،2559مورگردد )سیآن تهیه 

عنـوان   بـه بودن در صـنعت گردشـگری سـالمت    بر حالل  توان یدالیل مختلفی وجود دارد که م

مفهوم حـالل بـه مفهـومی     ،همه تمرکز کرد. اول ازجدید و خالقانه یک شاخه از علم برندینگ 

در حالل مفهوم  هامروزشود و ، اطالق میسالمت و پاک است صرفاً محصول یا خدمتیفراتر از 

مفهومی نابالغ اسـت.  صنعت گردشگری درمانی حتی در بین افراد و مسئولین کشور خودمان نیز 

کنـد بـا اضـافه کـردن     یکمـک مـ   هـا و ...  یمارسـتان هتـل ب هـا،  بیمارسـتان که این کار به  نیدوم ا

 .بگشـایند پیش روی خود افزوده از طریق اضافه کردن عنوان حالل، بازارهای جدیدی را  ارزش

برند حالل در صنعت غذایی بسیار مشهور است و در این زمینه مقاالت بسیار زیادی نگاشته شده 

                                                                                                                                                                                 
1. Attributes 

2. Rational Benefits 

3. Emotional Benefits 

4. Seymour 
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گردشـگری   ای به موضوع برنـد حـالل در صـنعت   است اما کمتر مقاله علمی و یا پژوهش عملی

مقاالت داخلی و خارجی در مـورد هتـل بیمارسـتان     کی چیهدرمانی پرداخته است؛ از طرفی در 

 تحقیق علمی صورت نگرفته است.

در فاز طراحی برند حالل در صنعت گردشگری درمانی تدوین شـده اسـت زیـرا    این مطالعه 

ران پزشکی باید به ایـن  با توجه به نابالغ بودن این مفهوم در صنعت گردشگری درمانی، گردشگ

ها شکل گیرد. بر اسـاس مـدل    مفهوم اعتماد و ایمان بیاورند و تصویر مناسبی از آن در اذهان آن

گیـرد  ای است که در ابتدا هویت برند شـکل مـی  برند کاپفرر تصویر برند یک فرآیند سه مرحله

نـد اسـت. بـرای    و جـوهره بر  اما هویت برند دربرگیرنده هویت بسـط داده شـده، هویـت اصـلی    

ها و مزایای )منطقـی و عـاطفی( یـک مکـان گردشـگری      شناسایی جوهره برند ابتدا باید ویژگی

ی از محصـوالت  کـ یدر( که این پژوهش در نظر دارد این مهم را 9،2559شناسایی گردد )کاپفرر

 گردشگری درمانی یعنی هتل بیمارستان به انجام رساند.

 

 مروری بر مبانی نظری

 مت و درمانیگردشگری سال

باید به سه بعد زمان، مکان و هدف سفر اشاره کنـد. بـر ایـن    « گردشگری سالمت»هر تعریفی از 

حـداکثر   زمان مدتاساس گردشگری سالمت یعنی سفری به خارج از محیط معمول زندگی، به 

: 9313یک سال، با هدف حفظ، بهبود و یا حصول مجدد سـالمت جسـمی و ذهنـی )شـالبافیان،     

. گردشـگری پزشـکی: سـفری بـرای     9دشگری سالمت به سه گروه قابل تقسـیم اسـت   گر (.35

ها یا مراکـز  درمان یک بیماری جسمی یا انجام عمل جراحی تحت نظارت پزشک در بیمارستان

. گردشگری درمانی: سفری برای درمان یک بیماری معین بـا گذرانـدن دوره نقاهـت    2درمانی؛ 

هـای معـدنی و گـرم،    ز منـابع درمـانی طبیعـی نظیـر چشـمه     گیـری ا تحت نظارت پزشک، با بهره

. 3وهــوا درمــانی و غیــره؛  هــای رادیــو اکتیــو، لجــن، آبهــای نمــک، خورشــید، ماســهدریاچــه

هــای زنــدگی روزمــره و : مســافرت بــرای رهــایی از تــنشرانهیشــگیپگردشــگری تندرســتی یــا 

حتی و بیماری جسمی ندارد( نوع نارا ، بدون مداخله و نظارت پزشکی )گردشگر هیچدقوایتجد

                                                                                                                                                                                 
1. Kapferer 



 9911 تابستان، 05فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، سال پانزدهم، شماره 212
 

های ارائه خدمات درمانی در دنیـا شـامل:   (. زمینه2552های سالمت و اسپاها )هراهشه،در دهکده

هـای مـدیریت وزن؛ اعمـال جراحـی زیبـایی و پالسـتیک؛ پیونـد        های درمـانی؛ برنامـه  آب گرم

( 2593) 1لینـگ ویگـت و   بخشی است )همان منبع(.پزشکی و کاشت دندان؛ تواناعضاء؛ دندان

اند که بـه سـه دسـته    را ارائه داده« گردشگری پزشکی ـ تندرستی »وکارهای  انواع متفاوت کسب

دهنـدگان خـدمات گردشـگری تندرسـتی: ماننـد هتـل/ ریـزورت         . صرفاً ارائه9شوند: تقسیم می

ن دهنـدگا  . صـرفاً ارائـه  2هـای معنـوی؛   و اقامتگـاه  های سبک زنـدگی اسپاهای زیبایی، تفرجگاه

. فصـل  3هـای خصوصـی؛   هـای خصوصـی، بیمارسـتان   خدمات گردشـگری پزشـکی: کلینیـک   

هـای  های تندرستی، مراکز سالمت، هتـل های درمانی سبک زندگی، بیمارستانمشترک: اقامتگاه

 (.02: 9313و اسپاهای پزشکی )شالبافیان،  2پزشکی

 

 هتل بیمارستان

ی در مقولــه پزشــکی ـ تندرســتی هســتیم؛   پــذیرهــای پزشــکی شــاهد مداخلــه صــنعت مهمــان در هتــل

های پزشکی، همکاری بین یک هتـل و یـک کلینیـک زیسـت پزشـکی خصوصـی       ، هتلگرید عبارت به

هـای پزشـکی افـرادی بـا     دهـد. معمـوالً هتـل   برای جذب گردشگران تندرستی و پزشـکی را نشـان مـی   

هـای جسـمی موقـت؛    دی با عارضهها افرا دهند؛ بلکه بازار هدف آنهای مزمن را هدف قرار نمیبیماری

ـتون فقـرات اسـت )شـالبافیان،      مانند سوختگی، آسیب (. در ایـن مراکـز   02: 9313های ورزشـی و درد س

-شـود؛ علـی  های سبک زندگی، به میهمانان یک برنامه جامع سبک زندگی ارائه نمیتفرجگاه برخالف

ـپا ارائـه شـود؛ تمرکـز معمـوالً بـر       و ا انـدام  تناسـب هـا خـدمات زیبـایی،     رغم اینکه ممکن است بـه آن  س

-خدمات پیشرفته تشخیصی و زیست پزشکی است کـه متخصصـان بهداشـت و درمـان آن را ارائـه مـی      

هـا در ایـران نیـز وجـود دارد:      کنند. در جهان سه نوع متفاوت هتل بیمارستان وجود دارد که مصـادیق آن 

ـیار مجهـز  یی که طبقات و اتاقها مارستانیهتل ب. 9 ـیط       هایی بس و مجـزا بـرای بیمـاران و همراهـان در مح

ـتانی واقـع       . هتل2کنند مانند هتل بیمارستان گاندی؛ بیمارستان مهیا می هـایی کـه در یـک مجتمـع بیمارس

ـتان  . هتل3اند مانند هتل بیمارستان مجتمع هالل ایران؛ شده هـای مجـاور   هایی که با عقد قرارداد بـا بیمارس

 ورزند مانند بیمارستان رضوی مشهد و ...؛مبادرت می خود نسبت به اقامت همراهان

                                                                                                                                                                                 
1. Voigt & Laing 
2.  Hoptel / Hospital Hotel 
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 برندینگ در صنعت گردشگری درمانی

(. 92: 9392، 9بوهـالیس دهـد ) مقصد یک مکان فیزیکی است کـه گردشـگری در آن روی مـی   

است: مکانی فیزیکـی کـه    صورت نیبدتعریف سازمان جهانی جهانگردی از مقصد گردشگری 

 جملـه  منکند و شامل محصوالت گردشگری ا در آن سپری میکننده حداقل یک شب ربازدید

رویکردهـای متفـاوتی بـه برنـد      2شـود. ها و منابع گردشـگری مـی  کننده، جاذبهخدمات پشتیبانی

، برنـد مقصـد   3عنـوان یـک ابـزار ارتبـاطی     مقصد گردشگری وجود دارد شـامل برنـد مقصـد بـه    

 (.2552، 0وند و وابستگی )ریسیتانوعنوان پی ، برند مقصد به3عنوان یک عامل ادراکی به

تـوان از الگوهـای متنـوعی اسـتفاده نمـود کـه یکـی از ایـن         برای طراحی مدل برند مکان می

-ها مدل هرم مزیت برند است که برای طراحی برند مکان بر این اساس بایـد مراحـل شـش   مدل

یی، عینـی  شناسـا  ابلق، لمس قابلهای ویژگی: مکان 2های ملموس. تعیین ویژگی9گانه طی شود: 

-. تعیـین مزیـت  2ی اصلی مکان گردشگری اسـت؛  هاییهمان دارا ی مقصد کهریگ اندازه قابلو 

های ملمـوس  مکان: به این معنی که گردشگر چه سودی از نتایج حاصل از ویژگی 2های منطقی

-داشگردشگر با بازدید از مقصد، چه پـا : 9یعاطف یهاتیمز. تعیین 3برد؛ مکان گردشگری می

به گردشگر چه احساسی دسـت   گرید عبارت بهکند ای دریافت میهای روانی و سودهای عاطفی

 ردیـ گیرقبا شکل م لیبرند مقصد پس از تحل تی: سپس شخص1برند تیشخص. تعیین 3دهد؛ می

 هیـ انیب. تعریـف  0؛ گـردد  ییشناسـا  ،فـرد اسـت   و منحصـربه  کتـا ی ،تا آنچه در مورد مقصد مدنظر

؛ دنـ دهیمـ  لیرا تشک یابیگاهیجا هیانیب ی،رقابت یهایژگیو نیتریاز قو یا: خالصه95یابیگاهیجا

اسـت کـه در    داریـ پا یارزش محور 3تا  3جوهره برند شامل  تیبرند: درنها جوهره. شناسایی 2

 (.2559مور،سیدهند )یم لیمقصد را تشک DNAکنار هم 

 

                                                                                                                                                                                 
1. Buhalis 
2. WTO 

3. Communicator 

4. Perceptive entity 

5. Risitano 
6. attributes 

7. Rational benefit 
8. Emotional benefits 

9. Brand personality 

10. Positioning statement 
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 برند حالل در صنعت گردشگری سالمت

 تیاآاست در قرآن کتاب آسمانی مسلمانان، « مجاز و مشروع»رآنی به مفهوم حالل یک لغت ق

 بر لحال برند یا سالمیا ی(. برندها9312نظـری،  )شاهست ا ختهداپر ممفهو ینا تشریح به ریبسیا

ــه ز،مجا یهارموو ا تخدما بهرا  نمشتریاو  نداهشد دیجاا سالمیا لصوا سساا ــا در  ن  صنعتتنه

ــوازم صنعت مانند ایعصن سایردر  بلکه اغذ و  مالی تخدما ک،پوشا ت،کاارتد ،یشــیآرا دارو، ل

شـود کـه   بنابراین برند حالل به نمـادی گفتـه مـی   ؛ (2595)آلسرحان،  کنند یم یتاهد اریبانکد

ــی    ــایز م ــالم مصــرف آن را ج ــه اس ــرار دارد ک ــر روی محصــوالتی ق ــد )فیش (. 32: 2599، 9دان

کند؛ در اسالم سـه نـوع سـفر    زمان سفر معنی پیدا می مفهوم گردشگری سالمت در که ییازآنجا

ــال     ــره، ریحـ ــده اســـت: حج/عمـ ــف شـ ــی و اورســـون   2تعریـ ــارت )تایموسـ ؛ 2552، 3و زیـ

(. در متـون اسـالمی ریحـال بـه معنـی سـفر یـک مسـلمان بـرای کسـب دانـش،            9119بهاردواج،

و برنـد   (. کیفیـت 2599، 3آوری اطالعات اسـت )هـاک و وانـگ   وکار، سالمتی و یا جمع کسب

ی مسلمان که باورهـای   کننده مصرفحالل )تأییدشده( کاالها و خدمات گردشگری پزشکی به 

بخشد که بر اسـاس کیفیـت و حاللیـت    اسالمی خاصی درباره یک برند خاص دارد، اطمینان می

های مربوطه )صدور مجوز حالل(، خدمت و محصول دریافـت  مورد تأیید قانون اسالم و سازمان

فرهنگ اسالمی و کیفیت مراقبت پزشکی، کلیـد   بنابراین، درک؛ (2592ک، ها ار وکنند)مدهک

جذب گردشگران پزشکی از کشورهای اسالمی و ایجـاد رضـایت از تجربـه کلـی سـفر در بـین       

 (.2595ک ها بیماران است)مدهکار و

رآن و هایی که کشور ایران در زمینه برند حالل دارد استفاده از رهنمودهـای قـ  یکی از مزیت

هـا  بیمارسـتان اسـالمر بـر     احادیث برای ساخت هتل بیمارستان با برند حالل است که ویژگـی 

. در مورد مکـان و موقعیـت بیمارسـتان    9شوند: یم میتقسیث به چند دسته و احاداساس روایات 

 ادارا  آب فـراوان و گـوار  ، از هوا  پاکیزه برخوردار باشـد ، جایگاهر زیبا باشداست )ازجمله 

)ازجملـه وسـعت    هـا  قسمت بسـتر  و بخـش   . در مورد2و ...(؛  باید در آن نمازخانه باشد، اشدب

. در مـورد قـوانین و   3و ...(؛  و تمیز بودن لباس و تشک و مالفه مـریض و دیگـر وسـایل او    اتاق

                                                                                                                                                                                 
1. Fischer 
2. Rihla 

3. Timothy & Iverson 
4. Haq & Wong 
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وپا گیر ادار  نباید باشد، اوقـات مالقـات عیـادت کننـدگان بـا       قوانین دستمقررات بیمارستان )

 ت،شـجاع  ،عفـت  گـی، آزادکارکنـان )  . در مـورد 3و ...(؛ باشد  بار کیران باید هر سه روز بیما

 .(03، 9392گفتاری، عدم اسراف دارو و ...( )عاملی، دانایی، تیزهوشی، خوش

، 9ییگرا عملعنوان آمیخته بازاریابی اسالمی تعریف کردند:  را به P( هفت 2595ویلسون و لیو )

)ویلسون و  2ییبایو شک یبردبار، 0، دوام و ماندگاری3، تعلیم و تربیت3همکار تیحما، 2تسکین

ویلسون قابل کاربرد در  pاز هفت  p( اظهار داشتند که سه 2592ک )ها (. مدهکار و2595، 2لیو

بینی ارتباطات بهتر بین جهت پیشارتباط: زمینه برند حالل بیمارستان است که شامل: 

 شود، همههمکار: باعث می تیحمادشگران مسلمان؛ گردشگری پزشکی حالل و نیاز گر

 یگردشگر اتیعمل ،مناسب ییتا با کارا با یکدیگر همبسته شده نفعانیذ یاجتماع یهاشبکه

گذاران، ، به هدف غایی خود برسد؛ دوام و ماندگاری: حمایت مؤثر توسط سرمایهحالل یدرمان

برند حالل در گردشگری درمانی. نهادهای دولتی و مقامات بهداشتی جهت توسعه بیشتر 

های فرهنگی مسلمانان در ها لیستی از مباحث مهم در مورد برند حالل و حساسیتپژوهش

نماز؛ عدم سرو الکل  اند ازجمله تأمین مالی حالل، امکانات و وسایلها را لیست کردهبیمارستان

 شینما، عدم مگر در موارد حیاتی نیجن سقطها؛ عدم و گوشت خوک، عقد نکاح زوج

-، مراقبتحالل یداروی، مسلمان بودن کارکنان، ارائه غذای حالل، اسالم ریغ یهایسرگرم

بر جنسیت، لباس متعارف و اسالمی، در نظر گرفتن روزه و ماه رمضان  منطقهای بیمارستانی 

 (.2595؛ آلسرحان، 2592ک،ها )مدهکار و

  

                                                                                                                                                                                 
1. Pragmatism 

2. Palliation 

3. Peer-support 

4. Pedagogy 

5. Persistence 

6. Patience 

7. Wilson & Liu 
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 پیشینه پژوهش

طراحی مدل مفهومی توسعه نشان تجـاری حـالل )مطالعـه    »(، پژوهشی تحت عنوان 9319ترابی )

برنـد حـالل و    گـاه یو جا تیوضـع  یبررسبا هدف « موردی: صنعت گردشگری حالل در ایران(

انجـام   توسـعه آن  یمـدل مفهـوم   یو طراحـ  رانیو در کشور ا ایحالل در دن یمشخصاً گردشگر

و  اتیـ آ یبـا بررسـ  ه اسـت،  صـورت توصـیفی پیمایشـی انجـام گرفتـ      داد. در این پژوهش که به

 ،یاز گردشـگر  ینـ ید یمبـان  یکه مـراد اصـل   دهیرس جهینت نیمحقق به ا ،یگردشگر نهیدر زم اتیروا

مشـتمل   ییقرار گرفت و سـپس مـدل نهـا    قیتحق نیا هیمدل اول یطراح یمبنا نیو اعتبار است و ا ریس

 تهیه گردیده است. یو انسان دین ینیبستر دی، نید شهیاند، و اعتبار ریسی ها مؤلفه بر

برنـد   گـاه یجا یمدل ارتقـا  یطراح "تحت عنوان  در مطالعه خود (9312)ی و همکاران شاه نظر

 یبرنـد حـالل در بازارهـا    گـاه یجا یارتقا یبرا یمدل یطراح یدر پ "یجهان یحالل در بازارها

در  ریـ متغ 29درنهایـت   ،صـورت گرفـت   یکه بـا اسـتفاده از روش دلفـ    قیتحق نیاست. ا یجهان

و مـدل   ییشناسا یو راهبرد ییمحتوا ،یرفتار ،یاختارس یرهایکالن بنام متغ ریدسته متغ 3قالب 

ــنج  ــار س ــورد اعتب ــتفاده از الگــو   یم ــا اس ــه اســت و ب ــرار گرفت ــاختار یق ــادالت س ــدل  ،یمع م

 ریو تفسـ  لیـ تحل ن،یـی تب ،ییشناسـا  رهـا یمتغ تیـ شده مورد تأیید قرارگرفته و سپس اولو استخراج

 است. دهیگرد

برند حالل در  ینقش نگرش به گواه یبررس"با عنوان  ی( پژوهش9312) پور یو نور ییرخدایش

حـالل بـر خلـق     ینقش نگرش بـه گـواه   قیتحق نیانجام داده است. در ا "برند ژهیخلق ارزش و

پـژوهش نشـان داده کـه     جیقرار گرفته اسـت. نتـا   یابیمورد ارز یبر مشتر یبرند مبتن ژهیارزش و

داشته است  یشده اثر مثبت و معنادار ادراک تیفیاز برند و ک یحالل بر آگاه یگواه نگرش به

 نیحالل، تأیید نشـد؛ همچنـ   ییمواد غذا یبرند و وفادار یحالل بر تداع یاما اثر نگرش به گواه

 قرار گرفته است. یابیبرند مورد ارز ژهیابعاد ارزش و یپژوهش اثر درون نیدر ا

سـالمت:   یگردشـگر  یحـالل بـرا   نگیبرنـد » در پژوهشی بـا عنـوان    (،2595ک )ها مدهکار و

با برنـد حـالل کـه     مارستانیظهور و توسعه ب یبررسبه « نهندوستا یهامارستانیب ،یمطالعه مورد

 گردشـگری محصـول   کیـ عنـوان   بـه  یپزشـک  زاتیـ شـده و تجه  تیـ رعا عتیشر نیدر آن قوان

 انـد. ، پرداختـه شـوند یمـ  یابیگاهیندوستان جامسلمان در سرتاسر جهان و ه مارانیب یسالمت برا
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مسـلمان   یگردشـگران پزشـک   یفرهنگ یهاتیاز حساس ینوع شناس کی نیهمچن قیتحق نیدر ا

 است.ارائه شده نیز 

داروهای حالل: آیا پزشکان آگاهی "( در پژوهشی با عنوان 2590و همکاران ) 9آزیالحسین

هی پزشـکان از داروهـای حـالل و ارتبـاط آن بـا      بـه بررسـی میـزان آگـا     "ها دارند درستی از آن

اند. در این پژوهش از روش معادالت ساختاری بـا  و اعتقادات پرداخته متغیرهای نگرش، ادراک

و  افزار پی ال اس استفاده شده است. نمونه آماری ایـن پـژوهش پزشـکان عمـومی، جراحـان      نرم

 905 درمجمــوعپـرک و ... اسـت.   مـالزی مثــل کواالالمپـور، پنانـگ،     رهیـ جز شـبه دندانپزشـک  

پرسشنامه توزیع گردید و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد کـه تنهـا اعتقـاد بـه اطالعـات      

دارد و بـین ادراک و آگـاهی و    دار یمعنـ حالل با آگـاهی پزشـکان از داروهـای حـالل ارتبـاط      

 داری وجود ندارد. همچنین نگرش و آگاهی ارتباط معنی

های دوستانه مسـلمانان در گردشـگری   شیوه "( پژوهشی با عنوان 2592ن )و همکارا 2جایس

بـا اسـتفاده از روش کیفـی و     ها اند. آنرا تدوین نموده "نگریهای کنونی و آیندهسالمت: شیوه

هـای مـوردنظر   هـای ثانویـه و ادبیـات موضـوع، امکـان ادغـام عناصـر و مؤلفـه        تحلیل عمیق داده

های ها نشان داد که شیوه اند. نتایج آناشتی کشور مالزی بررسی کردهمسلمانان را با خدمات بهد

و  ریـزی نیـروی انسـانی   وسـاز، برنامـه   دوستانه مسلمانان در گردشگری سالمت در زمینه سـاخت 

 همچنین تجهیزات مرتبط قابل ادغام با خدمات بهداشتی کالن کشور مالزی است.

انجـام داده   "برند حالل تیشخص یبارشناست"با عنوان  ی( پژوهش2593)3احمد لیمحمد فض

برنـد حـالل در    تیبرند حالل بـر اسـاس بعـد شخصـ     تیریو مد جادیپژوهش ا نیاست. هدف ا

چـارچوب   نیآن تـدو  جـه یمصاحبه با خبرگان بـوده کـه نت   قیتحق نیاست. روش ا یکشور مالز

و  2یدگیـ چی، پ2یمنـ ی، ا0جـان ی، ه3پـنج بعـد خلـوص    یمعرفـ  برند حالل با تیشخص یبرا ینظر

 بوده است. 9عدالت

                                                                                                                                                                                 
1  AzilahHusin1 
2 Jais 
3. Fazil Ahmad 

4. Purity 

5. Excitement 

6. Safety 

7. Sophistication 

8. Righteousness 
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 شناسی پژوهش روش

روش  یی،اسـتقرا  یکـرد رو یری،تفس یفلسف یبر مبنا 9های پیاز پژوهشبر اساس گام پژوهش ینا

 یـل تحل یـک از تکن . همچنـین استوار اسـت  ی و ابزار مصاحبهمطالعه مورد یاستراتژ یفی،انجام ک

مراحـل اجرایـی    شـده اسـت.    ا اسـتفاده هـ  حاصل از مصـاحبه  یها داده یجنتا یلتحل یمضمون برا

. اسـتخراج پروتکـل   2. مطالعه و مرور ادبیات پژوهش جهت تسلط بر مفـاهیم؛  9پژوهش شامل: 

هـای  . انجام مصـاحبه 3ها؛ شوندههای الزم با مصاحبه. انتخاب نمونه و انجام هماهنگی3مصاحبه؛ 

اسـتخراج مضـامین پایـه )مزایـای     . 2هـا؛  . تحلیـل مضـمون مصـاحبه   0و عمیـق؛   افتهیساختارنیمه 

. اســتخراج مزایــای 9هــای ملمــوس(؛ دهنــده )ویژگــی. اســتخراج مضــامین ســازمان2منطقــی(؛ 

 . نگارش گزارش پژوهش است.1احساسی؛

طور که در ادبیات موضوع اشاره شد، سه نوع متفـاوت هتـل بیمارسـتان در دنیـا وجـود       همان

ان گاندی و نوع دوم نیز فقط هتـل بیمارسـتان هـالل    دارد که در ایران نوع اول فقط هتل بیمارست

آوری اطالعات عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. جمع ایران است. لذا این دو هتل بیمارستان به

نفر )مصاحبه دهم به اشباع رسـید( از   93پژوهش حاضر در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول 

وزارت بهداشـت،   رتبـه  یعـال و هالل ایران و مسئوالن مدیران و کارکنان هتل بیمارستان گاندی 

آوری مزایای منطقی )مضامین پایه( انتخاب شدند و مـورد  درمان و آموزش پزشکی جهت جمع

فارس )مصاحبه هفتم به  نفر بیماران و همراهان حوزه خلیج 95مصاحبه قرار گرفتند و در فاز دوم 

زایـای احساسـی مـورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد.       اشباع رسید( به هتل بیمارستان، جهت دریافـت م 

توسـط سـایرین،    شده ییشناساشوندگان کسانی بودند که معیارهای الزم )کلیدی بودن،  مصاحبه

را داشـته و سـابقه کـار بـیش از چهـار سـال و        با مشـارکت(  موافقتو  فهم نظری موضوع، تنوع

 قـبالً ، هـا  نمونهمینان از انتخاب صحیح برای اط عالوه بهتحصیالت لیسانس به باال نیز داشته باشند؛ 

 2شد. درنهایـت   یمی ایشان در مورد تسلط ایشان بر سازمان نظرخواهی ها مافوقاز سرپرستان و 

کمیسـیون بهداشـت و   نفر عضـو   9نفر از مسئولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ 

یـا توریسـم درمـانی هتـل      المللـی  نفـر اعضـاء دپارتمـان بـین     3، درمان مجلـس شـورای اسـالمی   

 2بیمـار و   3نفر از سایر افراد مـرتبط در بیمارسـتان یـا هتـل بیمارسـتان؛ و       3( و IPDبیمارستان )

                                                                                                                                                                                 
1. saunders et al. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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  عنوان نمونه انتخاب شدند.  همراه از دو کشور عراق و عمان به

 درون تـوافقی  روش و آزمـون  بـاز  پایـایی  از پـژوهش،  کدگـذاری  فرآینـد  پایاییِ برای محاسبه

شـده اسـت کـه فرمـول و جـداول نتـایج آن در زیـر         استفاده( کدگذار دو بین پایایی) یموضوع

 آمده است.

 955 × تعداد کل کدها  ÷2×تعداد توافقات  = باز آزموندرصد پایایی 

 باز آزمون ییایپا بیضر محاسبه: 1جدول 

پایـــایی بـــین دو کدگـــذار  تعداد توافقات تعداد کدها کد مصاحبه ردیف

 )درصد(

1.  P1 21 1 26 

2.  P4 34 14 12 

3.  P9 26 10 26 

 29 32 11 جمع

 استفاده با در دو فاصله زمانی قیتحق نیا در گرفته انجام های مصاحبه آزمون باز ییایپا

 25 از شـتر یب ییایـ پا زانیـ م نیا نکهیا به توجه با. است درصد 21 برابر ذکرشده، فرمول از

 9(.9112است ) وال،  تائید ها کدگذاری اعتماد تیقابل، است درصد

 955 × تعداد کل کدها ÷ 2×تعداد توافقات  = درون موضوعی درصد توافق

 

 کدگذار دو نیب ییایپا محاسبه: 2جدول 

 پایایی بین دو کدگذار )درصد( تعداد توافقات تعداد کدها کد مصاحبه ردیف

1.  P2 21 8 97 

2.  P6 43 13 82 

4.  P11 27 11 97 

 97 42 81 جمع

که چون  استدرصد  21ه از جدول فوق پیداست پایایی بین دو کدگذار ک طور همان

 (.9112) وال، شود  بیشتر است قابلیت اعتماد کدگذاری تائید می درصد 25از 

 ها تحلیل داده

                                                                                                                                                                                 
1. Kvale 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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شـده    های حاصل از مصاحبه در این پژوهش، از روش تحلیـل تـم اسـتفاده    جهت تحلیل داده

دهنده هسـتیم. الزمـه ایـن امـر یـافتن      مضامین پایه و سازماندر این روش ما به دنبال یافتن  .است

ها اسـت.   شونده ها و نظرات مصاحبه مضامین پایه )مزایای منطقی( و الگوهای برجسته در صحبت

شود. در گام بعد، این کدها که مستقیماً از  کل طی می بدین منظور یک مسیر استقرایی از جزء به

ر شـده و مضـامین مشـابه هـم در حـول یـک محـور، تشـکیل         تـ  شده است، انتزاعی متن استخراج

دهند. درنهایت مضامین فراگیر یا شـبکه مضـامین شناسـایی خواهـد     دهنده را میمضامین سازمان

ها اشاره شده است که درنهایت در جدول زیر به بخشی از مضامین پایه مستخرج از مصاحبه شد.

 .مزایای منطقی یا مضامین پایه به دست آمده است
 

 ای از مضامین فرعی پژوهش . نمونه3جدول 

ــای   ــی )مزای مضــمون فرع

 منطقی(
 شونده مصاحبهافراد  جمالت کلیدی

ــب    ــکده ط ــتفاده دانش اس

 سنتی

های تاریخی در مورد طب سنتی داریم کـه تـا بـه    ما ظرفیت

 که باید از آن استفاده نشده است. جور آنحال 

P1, P3, P4,   
P9, 
P11, P12, P13, 
P14, P15, 

ی از تنوع گیاهـان  ریگ بهره

 دارویی

تـرین کشـورها از حیـث داشـتن گیاهـان      ایران یکی از غنی

هـا اسـتفاده   دارویی است. مردم ما هم از ایـن گیاهـان سـال   

ــرده ــان و   ک ــتر در بحــث درم ــد بیش ــت بای ــن ظرفی ــد. ای ان

 استفاده شود. ها یریشگیپ

P1, P7, P8, P9, 
P11, P14, 

علمی ی از تألیفات ریگ بهره

 کافی و مناسب

هـا   پزشکان ما زبانزد عام و خاص هستند. خروجی علمی آن

هـای ارزشـمند   از دارایی ها نیانیز رایگان در اختیار ماست. 

 ماست.

P1, P4,  P7, 
P8, P10, 

اســــتفاده از خروجــــی   

هـای  ها و همایشکنفرانس

 المللی ملی و بین

-ن برگزار میالمللی زیادی در ایرا های داخلی و بینکنفرانس

ها هم چشمگیر اسـت. مسـئولین چنـین     شود. استقبال از آن

 ها استفاده کنند.توانند از این خروجیهتل بیمارستانی می

P1, P5, P7, 
P12, P13, 

گیری از حمایت اسناد  بهره

-باالدستی کشور )سیاسـت 

 های سند سالمت(

 خوشبختانه اسناد باالدستی ازنظر قانونی زمینه مناسبی بـرای 

 حمایت از چنین اقداماتی فراهم کرده است.
P1, P5, P9, 
P10, 
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دهنده و مزایای به مضامین پایه )مزایای منطقی(، مضامین سازمان 3در جدول شماره 

های احساسی، بررسی کیفیِ ادراک احساسی اشاره شده است. الزمه پی بردن به ویژگی

هتل بیمارستانِ  که ییازآنجااست اما  مشتریان از مسافرت و حضور در هتل بیمارستانِ حالل

های احساسی عمالً ناممکن بود. برای حاللی در کشور وجود ندارد، به دست آوردن ویژگی

نفر از مراجعین به هتل بیمارستان گاندی و هالل ایران مصاحبه داشتیم. برای  95این منظور ما با 

 مدنظر ازآنچهانند تصویرسازی مناسبی توضیح داده شد تا بتو آمده دست بهها تمام محتویات  آن

ها خواسته شد که احساس احتمالی خود را  پژوهش است، داشته باشند. سپس از آن

 در چنین شرایطی قرار بگیرند، توصیف و بیان کنند. که یدرصورت
 : مضامین اصلی پژوهش4جدول 

 مزایای احساسی مزایای منطقی ملموس ویژگی ردیف

احساس سربلندی  پایین پزشکاندستمزد  قیمت پایین 1

و شادمانی از 

دریافت خدمات 

 ارزان

 باال بودن ارزش دالر، دینار و... در ایران

انصاف ناشی از مسلمان بودن تمامی کارکنان موجود در 

 زنجیره عرضه

 هزینه پایین اسکان

منابع انسانی  2

)پزشکان، 

پرستاران و 

مجرب،  کارکنان(

 نو مسلما بادانش

حس دوست  پزشکان مسلط به طب اسالمی

 داشته شدن

 حس قدردانی

 پزشکان با بنیه علمی قوی

 پرستاران مجرب و اخالق مدار

 1... الحسنه قرضیا  بهره کمهای دریافت وام تأمین مالی حالل 3

 های مالی از خیریندریافت کمک

 شده دهیبرگزا کارکنان آشنایی  مجازی و الکترونیکی ب ICTگیری ازبهره 4

 برای درمان فرد

راحتی و فراغ 

 خاطر

 های پزشکی الکترونیکیپرونده

 ای کردن دستورات پزشکیرایانه

                                                                                                                                                                                 

 نداشتند. . بیماران در این موردنظر خاصی1
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 مزایای احساسی مزایای منطقی ملموس ویژگی ردیف

 سیستم آرشیو تصاویر

 تله مدیسین یا پزشکی از راه دور

 های پس از درمان  الکترونیکیآموزش

اقدامات درمانی  5

 مناسب

 حس صحت زمانی اقدامات درمانی مشخص کردن برنامه

اطمینان خاطر از 

ای بودن  حرفه

 افراد

وجدِ حاصل از 

امید به درمان و 

 بهبودی

مشخص کردن وظایف هر پزشک، پرستار، مستخدم و 

 افراد درگیر در کار نسبت به بیمار

 مشخص کردن وظایف خانواده و همراهان

 اهنظارت روزانه بر پیشرفت صحیح برنامه

 کنترل روند درمان

 سنجش میزان موفقیت در درمان

 رصدِ بیمار پس از بازگشتن به خانه/ وطن

 فراهم کردن تجهیزات پزشکی

-آموزش  درمانی 6

 پیش گیرانه

 حس همکاری شناساندن عالئم بیماری به بیمار و همراهان

 معرفی دوره کمون بیماری به بیمار و همراهان

رفی نحوه برخورد با موارد مشکوک به بیمار و مع

 همراهان

 های پیشگیری به بیمار و همراهانمعرفی راه

 های ضروری به بیمار و همراهانآموزش مراقبت

به بیمار و  ازیموردنی ابزارهای ریکارگ بهآموزش 

 همراهان

امکانات تفریحی  2

های و برنامه

 جانبی

 حالل

وجود مقبره رتی )وجود آرامگاه پیامبران، ی زیاها برنامه

، مفاخر و معارف ینی، امامزادگان، مقبرهدانشمندان  د

 ید(مراجع تقل مقبره

 حس نشاطِ وافر

 احساس تعلق

حس آشنایی و 

رفتن به  یبرنامه برا یمتنظهای سیاحتی و تفریحی ) برنامه دوستی

 ، وجودمناسب یامکانات ورزش ینما، وجودس

 تئاتر، تنظیم یسالن آمف ، وجودمجهز یاه¬کتابخانه

کردن حضور کودکان و  یارتی، فراهمز یسفرها

 ی(ها در شهرباز خانواده
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 مزایای احساسی مزایای منطقی ملموس ویژگی ردیف

پذیرش و پذیرایی  1

 از خانواده

و  یحس راحت اقامت در جوار خانواده

 گردش و سیاحت به همراه خانواده یسبک

 هاهای مقتضی در مورد بیماری به خانوادهارائه آموزش

تمهیدات انجام  9

 عبادات

نزدیکی به حس  هامشخص بودن جهت قبله در اتاق

 هاوجود سجاده و قرآن در اتاق خدا

 محلی وقت بهمشخص نمودن اوقات شرعی 

 وجود نمازخانه در فضاهای عمومی هتل

تغذیه سالم و  10

 حالل

حس لذت و  محدود نبودن منو غذاها به غذاهای رژیمی

 وطاهر بیطسرو غذاهای  تیتندرس

 وجود مشاور تغذیه

 غذا تیفیباکاطمینان از مواد اولیه و فراوری 

رابطه گرم و  11

صمیمانه با بیمار 

 و همراهان

 حس شادی با احترام و حفظ کرامت میهمانان توأمروابط 

 حس رضایت

 نفس عزت

 ابزارهای ترجمه آنی

 انرفتار خوب مردم با گردشگر

 وجود مترجم

نظام پذیرش  12

 منسجم

آگاهی بخشی در مورد مراحل مختلف اسکان و اقامت و 

 درمان

احساس محترم 

 بودن

 فراهم کردن شرایط استعالم هزینه

 هاشفاف بودن قیمت

ی سالمت در گردشگریس دفاتر نمایندگی تأسایجاد و 

 کشورهای هدف

موفق با  درمان 13

ز استفاده ا

ی درمانی ها روش

 متنوع

حس محفوظ  ی بالینی پیشرفتهها آزمونانجام 

بودن حریم 

 خصوصی

فراغت خاطر و 

 آسودگی

 ی روانشناسیها آزمونانجام 

 یفات علمی کافی و مناسبتألگیری از  بهره

 ی تراز اول در منطقهها دانشگاهگیری از وجود  بهره

های کل از تخصصهای پزشکی متش ی گروهریکارگ به

 مختلف

های خصوصی متعهد و گیری از ظرفیت بیمارستان بهره
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 مزایای احساسی مزایای منطقی ملموس ویژگی ردیف

 اخالق مدار

ی آب ها چشمههای درمان طبیعی ) یتظرفگیری از  بهره

 ی و...(درمان آبگرم، شن درمانی، 

ی درمانی در مورد هر ها قطبمشخص کردن ظرفیت 

 بیمار

 ساختمان مطلوب 14

)موقعیت مکانی 

 مان(ساخت

 راحتی و آسودگی زیبا انداز چشمساخت ساختمانی با 

 حس امنیت

 

 بخش آرامشالبی و راهروهای بزرگ و 

 هایشانهای خصوصی برای بیماران و خانوادهاتاق

 فضایی به دور از آلودگی

 سروصدافضایی به دور از 

 پاکیزگی محیط

 فضای سبز کافی

تحلیل مضمون باید مضامین فراگیر یا شبکه مضامین شکل گیرد که در گام آخر از روش 

 دهد.شبکه مضامین این پژوهش را نشان می 0جدول 
 . مضامین فراگیر5جدول 

 مضامین سامان دهنده مضامین فراگیر

اقدامات مربوط به 

 هتلینگ

 و حالل سالم یهتغذ

 عبادات انجام یداتتمه

 نبیهای جاامکانات تفریحی و برنامه

 از خانواده یراییو پذ یرشپذ

 صمیمانه با بیماران و همراهانرابطه گرم و 

 منسجم یرشنظام پذ

 استانداردهای طراحی و ساخت

 اقدامات بیمارستانی

 یرانهگ یشپی آموزش  درمان

 مناسب یاقدامات درمان

 های متنوعهای موفق با استفاده از روشدرمان

، با دانش و مجرب ان، پرستاران و کارکنان(منابع انسانی )پزشک
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 مسلمان

 اقدامات مشترک

 ICT گیری ازبهره

 حالل یتأمین مال

 قیمت پایین

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

گیرد و یکی از الزامات برند متمایز، تعریف در ادبیات بازاریابی متمایزسازی با برند انجام می

های ملموس، مزایای منطقی و عاطفی آن ن باید ویژگییابی آجوهره برند است و برای دست

ی کشورهای اسالمی ازجمله شرویپمسلمانان بازار بزرگی را  روزافزونمشخص گردد. رشد 

دهد. با توجه به اینکه کشور ما، کشور اسالمی است و باید الزاماً جمهوری اسالمی ایران قرار می

بودن توجه کند، اما تالش چندانی در زمینه در ارائه خدمات بیمارستانی به حالل و حرام 

ی و نه در سطح عملی(، صورت نگرفته است. دانشگاهگردشگری سالمت حالل )نه در سطح 

ریزی مناسب و تأکید بر حالل بودن خدمات، برند متمایزی در بین توان با برنامهپس می

ر بوده است. در این کشورها به دست آورد. لذا تالش این پژوهش گام برداشتن در این مسی

های  فرض قرار دادن پژوهش پژوهش سعی شد با استفاده از روش تحقیق کیفی، بدون پیش

غربی، نظرات جامعه هدف مبنا قرار گیرد. در همین راستا دو دسته نتایج به دست آمد که به 

 شرح زیر است.

انتظار  کننده مراجعههای ملموس، آن چیزی است که های ملموس: منظور از ویژگیویژگی

کند، توقع چه امکانات و دیدن آن را دارد. کسی که به یک هتل بیمارستان حالل رجوع می

 93 سؤالهای این پژوهش نشان داد که در پاسخ به این هایی را دارد؟ یافتهخدمات و خصیصه

نند هایی ماها را کسب نماید. ویژگی ویژگی وجود دارد که باید یک هتل بیمارستانِ حالل آن

و مدرن مجرب،  روز بههای پرستاری مجرب، پزشکان سنتی و پزشکان  تجهیز شدن به گروه

یابی درست ی آب گرم و...(، موقعیتها چشمههای مبتنی بر مواهب طبیعی )گیری از درمانبهره

ها، تغذیه سالم، نظام پذیرش منسجم و  های محل اسکان و امن و ساکت بودن آنساختمان

 آورده شده است. 3که در جدول موارد دیگری 
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های ملموس است های حاکی از برخورداری از ویژگیمنظور، شواهد و نشانه :مزایای منطقی

گوییم این صنعت در اگر می درواقعگردد. ها، منتفع می که گردشگر در اثر استفاده از آن

یا تجهیزات پیشرفته هایی مانند برخورداری از پزشکان حاذقِ سنتی است کشور ما دارای ویژگی

 مثال عنوان بهاز آن سود ببرد.  کننده مصرفپزشکی، چه شواهدی برای تأیید آن وجود دارد که 

 توان این شواهد را مطرح کرد:در تأیید برخورداری از پزشکان حاذقِ سنتی می

 فاتیلأاز ت یریگبهرهیی، دارو اهانیتنوع گی در کشور، وجود طب سنت هایدانشکدهوجود 

 یِاز خروج استفادههای علمی در این زمینه و در کشور، وجود کنفرانس و مناسب یکاف یلمع

 ها و درنهایت وجود حمایت اسناد باالدستی در کشور. آن

 شود.کاربردی به شرح زیر ارائه می ها شنهادیپ، برخی شده استخراجبر اساس مضامین اصلی 

و استفاده از دستاوردهای علمی ایشان و  های طب سنتی کشوربرقراری ارتباط با دانشکده

 ی و...ا مشاورههای  یهمکارهمچنین ایجاد 

 شود. یمهای علمی که در این زمینه در کشور برگزار حضور در کنفرانس

 ها و راهروها باید حاوی نمادهای فرهنگی و بین فرهنگی از کشورهای هدف باشد. یالب

هایی مانند دور بودن از صداهای آزاردهنده و آلوده یتمی هتل بیمارستان باید به آابی تیموقعدر 

 نبودن هوا توجه شود.

 .ها آناستفاده از ظرفیت  منظور بههای دیگر برقراری ارتباطات گسترده با بیمارستان

 المللی معتبر برای ایجاد حس اعتماد در مشتری و ارتقای تصویر برند. های بیندریافت گواهی

 ارد کیفیت مشخص و متعهد کردن اعضا به رعایت آن.ی یک استاندریکارگ به

 یمارستان هستند.بهایی در کشورهایی که بیشتر مخاطب خدمات هتل یس نمایندگیتأس

 ید بر ابعاد اخالقی و اسالمی پزشکان برای ساختن تصویر برند مناسب.تأک

 تر. یعسرو  مؤثرملزم کردن پرستاران به تسلط حداقل به یک زبان جهت برقراری ارتباطات 

 تنظیم رژیم غذایی مناسب برای هر شخص بستری شده.

 هایی برای جلوگیری از آسیب رساندن پسماندهای مواد غذایی به طبیعت.تدبیر روش

 های حالل از ایشان.ها و وامدریافت کمک منظور بههای از خیرین تشکیل شبکه

 فناوری محور کردن ارائه خدمات.
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 پردازد. یمها های راهنما که به تقویت دانش خانوادههها و دفترچارائه بولتن

 ها باید در شرایط بحرانی انجام دهند.هایی که خانوادهتعلیم مقدماتی مهارت

پژوهش مشابهی با این عنوان صورت نگرفته است امکان مقایسه و تحلیل نتایج  که ییازآنجا

( و آلسرحان 2595کات و جعفری )ها نیست. لیکن، در پژوهشی اس این پژوهش با سایر پژوهش

( صرفاً فهرستی از خدمات و محصوالت حالل مرتبط با گردشگری پزشکی را 2595)

های فرهنگی بیماران  ( نیز به برشمردن تعدادی از حساسیت2595ک )ها برشمردند. مدهکار و

 مسلمان اکتفا نمودند.

ی، دست عیصناشگری و نتایج این تحقیق باعث افق و دیدگاه جدیدی برای سازمان گرد

-مؤسسه جهانی حالل، اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اسالمی و مرکز تحقیقات و اطالع

شود زیرا در زمینه برندینگ سه مرحله اصلی وجود دارد که شامل رسانی اتاق اسالمی می

باید  اما قبل از رسیدن به این مراحل؛ ی برند استساز یجارو  استراتژی برند، یکپارچگی برند

ی انتخاب نمود که این پژوهش این مدل را ارائه نموده گذار هدفمدل مفهومی مناسبی برای 

توانند از گذاری گردشگری درمانی می یاستسصالح در امر های ذیاست؛ بنابراین سازمان

ی درمانی حالل را به برنامه گردشگرمدل فوق استفاده نموده و مراحل بعدی برندینگ و 

 نند.سرانجام رسا

پژوهش حاضر در یک محدوده زمانی و مکانی خاص انجام گرفته است که جزء 

ها مصاحبه به  آید. گردشگران پزشکی که در این تحقیق از آنمی حساب بههای آن محدودیت

گردد، فارس بودند لذا پیشنهاد می عمل آمد همگی از مسلمانان کشورهای حوزه خلیج

ایر کشورهای همسایه نظیر حاشیه دریای خزر که ایران های آتی گردشگران پزشکی سپژوهش

 کنند، تکرار کرده و نتایج را با این پژوهش مقایسه نمایند.عنوان مقصد انتخاب می را به
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(. بررسـی تـأثیر ابعـاد رفتـار شـهروندی      9312، ندا. )احمدآبادابراهیمی، الهام؛ شجاع، علی و پیرانی 

گر اخـالق کـار اسـالمی،    رند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری: نقش تعدیلسازمانی بر ارزش ویژه ب

 .322-331(، 3)1، مدیریت بازرگانی

فناوری اطالعات برای مدیریت راهبردی ی: ـنیکولکترا یگرـشدگر(. 9392. )وسیتریمید ،بوهالیس
 .رسپا ارپندت ، تهران، انتشارادوم پچاترجمه محمدرضا جباری و عبدالکریم شادمهر، گردشگری، 

طراحی مدل مفهـومی توسـعه نشـان تجـاری حـالل مطالعـه مـوردی صـنعت          .(9319)احمد. ترابی، 
دانشـکده  ، السـالم  کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه امـام صـادق علیـه      نامـه  پایان ،گردشگری حالل در ایران

 .مدیریت و معارف اسالمی

اول، تهران، انتشارات  پچا ،جامع گردشگری سالمت در رویکردی(. 9313)علی اصغر.  شالبافیان،

 مهکامه.

طراحـی مـدل   . »(9312) علی؛ نجات بخـش، علـی؛ پـورعزت، علـی و سـلیمانی، مـریم.       شاه نظری،

 .32-23(، 33)92، مدیریت فردا، «ارتقای جایگاه برند حالل دربازارهای جهانی

اهی برنـد حـالل در   بررسی نقش نگرش بـه گـو   .(9312) امیر حسین.پور، نوریمیثم و شیرخدایی،  
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