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 چکیده

ی بقا در دنیای رقابتی امروز به امری رایج در میان ابزاری برای ادامه عنوان بهگیری اتحادهای استراتژیک شکل

گیری ترین مراحل در شکلکلیدی ازجملهدیل شده است. در این میان، انتخاب شریک، صنایع مختلف تب

های آن ، مطالعات متعددی پیرامون انتخاب شریک و ویژگیجهت نیازارود. هرگونه اتحادی به شمار می

رسد که طرح این موضوع در صنعت گردشگری بخصوص در ، به نظر میوجود نیبااصورت پذیرفته است. 

، هدف از پژوهش حاضر شناسایی شبکه رو نیازاهایی نظیر گردشگری پزشکی از تازگی برخوردار است. حوزه

 92مرتبط با انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی در کشور بود. در این راستا،  نیمضام

 افتهیساختار مهینز طریق مصاحبه ها ابرفی شناسایی، دادهگیری گلولهنفر از خبرگان صنعت با استفاده از نمونه

قرار  لیوتحل هیتجزمنطق روش تحلیل مضمون، مورد  بر اساس Maxqda10 افزار نرمگردآوری و با استفاده از 

های شریک در انتخاب مضمون فراگیر شناخت و ارتباطات، بررسی کردن و ویژگی 3. نتایج نشان داد که گرفت

 باشند.می مؤثرپزشکی،  یگردشگر یوکارها کسبتژیک میان گیری اتحاد استراشریک در هنگام شکل

 

 .مضمون تحلیل انتخاب شریک، استراتژیک، اتحادهای پزشکی، گردشگری :کلیدواژگان
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 مقدمه

ها نیاز  ارتباط با دیگر سازمان یها برای بقاء و رشد به برقراردر دنیای رقابتی امروز، تمام سازمان

ترین شکل چنین ارتباطی میان (. یکی از پذیرفته2599، 9ا سانتوس)پارمیگیانی و ریور دارند

همکاری به  (،2552دیکشنری انگلیسی آکسفورد )ها، همکاری است. بنا به تعریف سازمان

، است. درواقع، کار با یکدیگر برای رسیدن به یک هدف یا انجام یک وظیفه معینمفهوم 

ها را برای  ا را به هم نزدیک کرده و توانایی آنه دهنده روابطی است که سازمان همکاری نشان

هایی متفاوتی تواند در قالب(. یک همکاری می2592، 2)تیتماس دهد رقابت در بازار افزایش می

ها در دنیای مدرن امروز، اتحادهای استراتژیک، ترین این قالب؛ یکی از متداولردیشکل گ

افزایی ایجاد شده هم باهدفاز همکاری که است. اتحادهای استراتژیک عبارت است از نوعی 

و شرکا انتظار دارند که عواید این همکاری چیزی فراتر از فعالیت انفرادی ایشان را فراهم آورد 

دستیابی به (. در این میان، اگرچه صنایع مختلف به دالیل متعددی نظیر 3،2555)ریگس بی

، کاردان دسترسی به افراد، و مستقلهای مجزا  افزایی بین شرکتتحقق هم، تکنولوژی جدید

( در پی 2559، 3)دراکر توسعه حوزه جغرافیایی سازمانو  های اصلی تأمین اجرای فعالیت

بیشترین آمار رشد اتحادهای  محققین، طبق نظرباشند اما  تشکیل اتحادهای استراتژیک می

یکی از  (.2590 ،0سوتیریادیس و سایمن )گورسوی، استراتژیک مربوط به صنایع خدماتی است

ای از وکارهای گردشگری با مجموعه ترین این صنایع خدماتی گردشگری است. کسب مهم

های گردشگران و تغییرات مداوم محیطی روبرو هستند. در تغییرات سریع در نیازها و خواسته

وکارهایی برجا خواهد ماند که توانایی تشخیص این تغییرات و واکنش  این حالت تنها کسب

ها و شدن و انقالب دیجیتال، فرصتها را خواهند داشت. مباحثی نظیر جهانی یا در مقابل آنپو

هایی را پیشروی مدیریت، بازاریابی و توسعه محصوالت و تجارب گردشگری قرار داده  چالش

های ها و شبکهوکارهای منفرد در آن جایگاهی ندارند و تنها این خوشه است که دیگر کسب

شگری هستند که توانایی ادامه حیات در چنین شرایطی را خواهند داشت )الزرت و متولیان گرد
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های فعال در عرضه تجارب گردشگری، (. بعالوه اینکه، درصد باالیی از شرکت2552، 9پتریلو

ها سازمانی و منابع محدود هستند که حیات برای این مؤسسات کوچک و متوسط با توانایی

(. 2590سوتیریادیس،  و سایمن هم تبدیل کرده است )گورسوی،ها را به چالشی مسازمان

توان تنها راهکار صحیح جهت، ایجاد اتحادهای استراتژیک و روابط همکاری را می ازاین

 باالی قدمت به منجر که دالیلی از دیگر یکی جهت حفظ بقای ایشان در دنیای رقابتی دانست.

 است گردشگری صنعت گسستگی گردد،می گردشگری حوزه در اتحادهای استراتژیک ایجاد

 و شده تشکیل مختلفی عناصر از آن خدمات و محصوالت گردشگری، مقاصد شده موجب که

برخوردار  حیاتی نقش از گردشگری فعالیت صحیح عملکرد تضمین در عناصر این از یک هر

گیری هر اما موضوع مهمی که فارغ از نوع صنعت و در شکل(؛ 9110 ،2گِتز و جمال) باشند

اتحاد استراتژیک حائز اهمیت است، موضوع انتخاب شریک مناسب است. در این میان، اگرچه 

رسد که این بحث در به نظر می وجود نیباامطالعات متعددی در این خصوص انجام شده است، 

گردشگری پزشکی از تازگی  ازجملهانواع خاصی از گردشگری  خصوص بهگردشگری و 

های مؤثر در انتخاب  ، هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفهرو نیاازبرخوردار است. 

وکارهای گردشگری پزشکی  گیری اتحادهای استراتژیک میان کسبشریک در هنگام شکل

 است.
 

 مرور پیشینه

صورت  اهمیت جایگاه انتخاب و بررسی شریک، با تکرار این موضوع در منابع متعدد و به

های مطالعات پیشین را شاید موضوعی محرز است. در این خصوص، یافتهمستقیم و غیرمستقیم، 

بتوان با تمرکز بر سه محوریت داشتن ارتباط قبلی با شریک، داشتن شناخت از شریک و 

های پیشین توجه داشت که بنا بر پژوهش دیبا بندی کرد.های شریک، دستههمچنین ویژگی

تواند تأثیر بسزایی داشته اب یک شریک محتمل میداشتن ارتباط یا همکاری درگذشته در انتخ

، 9؛ ژیانگ، لی و گائو2590، 3النز و گارسیا کانل-؛ والدز2595، 3باشد )آدان و همکاران
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؛ گومز و 2552، 3نگها ؛2559، 3؛ روسنکوپف، متیو و جئورج9110، 2؛ گاالتی2559

 تواند یمروابط میان سازمانی این ارتباطات ورای  (.2593، 2؛ یانگ و همکاران2593، 0همکاران

(، 2559در شکل روابط بین فردی نیز تعریف شود تا جایی که روسنکوپف، متیو و جئورج )

صورت  ( به وجود روابط بین فردی قبل از ایجاد اتحاد به2551) 9( و پانسیری9112) 2الرسون

و همکاران ( و یانگ 2550) 95(، رابسان و کاتسیکیس2553) 1عام و افرادی نظیر نیلسون

اما در خصوص شناخت ؛ اندصورت خاص به پیشینه روابط میان مدیران اشاره داشته ( به2593)

، 99تواند در ارتباط با پیشینه شریک )مک کاتچئون و استارتنسبت به شریک؛ این شناخت می

؛ 2553های شریک را مدنظر قرار دهد )نیلسون، ( تعریف گردد یا آگاهی از ویژگی2555

 (.2595؛ آدان و همکاران، 9110، گاالتی

ها توجه نمود، طیف  های شریک که در طی انتخاب شریک باید به آندر ارتباط با ویژگی

اما در ارتباط با پژوهش حاضر، ؛ ای از خصوصیات در مطالعات پیشین طرح شده استگسترده

اد استراتژیک، های مرتبط با ایجاد اتحهای مزبور را در چهارگروه ویژگیتوان ویژگیمی

بندی نمود. در های سازمانی دستههای عملکردی و ویژگیهای محیطی شریک، ویژگیویژگی

، 92های مرتبط با ایجاد اتحاد استراتژیک، انتظار شریک )سومپونگ و همکارانارتباط با ویژگی

( حائز اهمیت 2555( و دیدگاه وی در خصوص ایجاد اتحاد )مک کاتچئون و استارت، 2593

ی مشابه )آدان و وکار کسبست. بعالوه شباهت داشتن شرکا در ابعادی نظیر دیدگاه ا

؛ سمرکیوز و 2553های مشابه )نیلسون، (، استراتژی9119، 93؛ سلین و مایرز2595همکاران، 
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، 3(، اهداف مشابه )دادفر و همکاران2559؛ ژیانگ، لی و گائو، 2559، 2؛ ایوانز2553، 9کوسر

؛ حقیقی کفاش، صادقی و 2559، ژیانگ، لی و گائو، 2550، 3ودارووا؛ زینلدین و د2593

(، جایگاه رقابتی همسان )آدان و 2553(، شباهت در حیطه وظایف )نیلسون، 9312قاسمی، 

(، داشتن شباهت 2595(، شباهت در روابط اجتماعی )آدان و همکاران، 2595همکاران، 

؛ 2592، 2؛ جنک، آالیوگلو و لیگان2550 ،2؛ تودوا و کی نوک2559، 0فرهنگی )پت و دیبرل

؛ ژیانگ، لی و 2595ها )آدان و همکاران، (، شباهت در میزان آورده2593دادفر و همکاران، 

مواردی است  ازجمله( نیز باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، مکمل بودن نیز 2559گائو، 

ی در ارتباط با کنندگ لیتکمشت؛ که طبق تحقیقات پیشین باید در انتخاب شریک بدان توجه دا

(، اندازه سازمانی )نیلسون، 2593؛ سومپونگ و همکاران، 2553ابعاد تکنولوژیکی )نیلسون، 

، 9؛ پارک و ژو2559ژیانگ، لی و گائو، ؛2595بودن منابع )آدان و همکاران، (، مکمل2553

-ها و مهارت، تواناییها(، شایستگی2551، 1؛ ژوئن و گاندولف2593؛ دادفر و همکاران، 2550

؛ برودر، 9119، 99؛ سورنسن و ریوی2559؛ ژیانگ، لی و گائو،2559، 95ها )رودیرمل و بوکر

؛ حقیقی 2593؛ دادفر و همکاران، 2552، 93؛ هولکومب و هیت9110، 92برودر و ویلکینسون

 ( است.9312کفاش، صادقی و قاسمی، 

توجه قرار گیرد؛ اینکه باید موردهای محیطی شریک محتمل نیز  در انتخاب شریک، ویژگی

(، در چه 2553، 93؛ کااوسر و شائو2595موقعیت جغرافی شریک چیست )آدان و همکاران، 

؛ نیلسون، 2593؛ دادفر و همکاران، 9113، 90)رینگ و وان دون کند یمفرهنگ ملی تنفس 
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 ( بر آن حاکم است.2553( و چه بستر قانونی و بازاری )نیلسون، 2553

( نیز معیار مهمی در 9310آن، عملکرد مطلوب شریک درگذشته )منتظر و نوریانفر،  عالوه بر

( در تحقیق خود اشاره 9310طور که منتظر و نوریانفر ) رود. همانانتخاب شریک به شمار می

تواند در عملکرد مالی باال یا رضایت مشتری تجلی یابد. از سوی اند، عملکرد مزبور میداشته

؛ 2559(، شهرت )ژیانگ، لی و گائو، 2593نظیر صداقت )آدان و همکاران، دیگر، عواملی 

؛ منظر و نوریانفر، 2553؛ نیلسون، 2553، 9، کامبس و کتچن2551؛ پانسیری، 9112الرسون، 

؛ 9110(، داشتن تجربه قبلی از ائتالف )گالتی، 2553(، جایگاه شریک در بازار )نیلسون، 9310

؛ ژیانگ، لی و 2593؛ دادفر و همکاران، 2550 ان و کاتسیکیس،؛ رابس2552هولکومب و هیت، 

 توانند گویای عملکرد قبلی شریک باشند.های دیگری هستند که می(، جنبه2559گائو، 

تواند معیاری در داد سازمان میبرون عنوان بهعملکرد شریک  اگرچهباید توجه داشت که 

شریک محتمل نیز، حائز  عنوان بهزمان های یک سارود اما ویژگی حساب بهانتخاب شریک 

ی ی نرم شریک محتمل بدانیم، نباید از جنبهاهمیت است. در این میان، اگر عملکرد را جنبه

غافل شویم. ساختار سازمانی )ژیانگ، لی و  -های سازمانی آنویژگی -سخت شریک مزبور

؛ سومپونگ و همکاران، 2552نگ، ها ؛2553های توزیع )نیلسون، (، وضعیت کانال2559گائو، 

(، استراتژی سازمان 9112؛ الرسون، 2559ی )ژیانگ، لی و گائو، سازمان فرهنگ(، 2593

(، اندازه سازمان )آدان و 2559(، سن سازمان )رودیرمل و بوکر، 2559)ژیانگ، لی و گائو، 

ظر و ها )منت(، استفاده از نوآوری در سیستم9112؛ الرسون، 2552نگ، ها ؛2595همکاران، 

(، سطح آموزش نیروی انسانی 2553(، میزان دسترسی به نیروی انسانی )نیلسون، 9310نوریانفر، 

(، همگی ازجمله مواردی است که بنا به 9310و میزان رضایت کارکنان )منتظر و نوریانفر، 

 مطالعات پیشین در حین تشکیل اتحاد استراتژیک با یک سازمان باید درنظر داشت.

 

 :دهدهای پیشین در ارتباط با موضوع حاضر را نشان میبندی مختصر از پژوهشه، طبق9جدول 
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 های پیشین در ارتباط با موضوع حاضربندی مختصر از پژوهش: طبقه1جدول 

 محققین موضوع محوریت

 ارتباط و شناخت داشتن

 شریک با قبلی

 2553نسیری، ؛ پا9112؛ الرسون، 2559جئورج، و متیو روسنکوپف، روابط بین فردی

؛ یانگ و همکاران، 2550؛ رابسان و کاتسیکس، 2553نیلسون،  روابط میان مدیران

2593 

آگاهی از پیشینه 

 شریک

 2555استارت،  و کاتچئون مک

آگاهی قبلی از 

 شریک های ویژگی

 2595 همکاران، و آدان ؛9110 گاالتی، ؛2553 نیلسون،

های مرتبط با ویژگی های شریکویژگی

 یجاد اتحاد استراتژیکا

 ؛2555 استارت، و کاتچئون مک ؛2593 همکاران، و سومپونگ

 ؛2553 نیلسون، ؛9119 مایرز، و سلین ؛2595 همکاران، و آدان

 ؛2559 گائو، و لی ژیانگ، ؛2559 ایوانز، ؛2553 کوسر، و سمرکیوز

 حقیقی ،2550 دودارووا، و زینلدین ؛2593 همکاران، و دادفر

 کی و تودوا ؛2559 دیبرل، و پت ؛9312 قاسمی، و صادقی کفاش،

 ؛2550 ژو، و پارک ؛2592 لیگان، و آالیوگلو جنک، ؛2550 نوک،

 و سورنسن ؛2559 بوکر، و رودیرمل ؛2551 گاندولف، و ژوئن

 و هولکومب ؛9110 ویلکینسون، و برودر برودر، ؛9119 ریوی،

 ؛2552 هیت،

های محیطی ویژگی

 شریک

 دون، وان و رینگ ؛2553 شائو، و کااوسر ؛2595 ،همکاران و آدان

 2553 نیلسون، ؛2593 همکاران، و دادفر ؛9113

 و لی ؛ ژیانگ،2593 همکاران، و ؛ آدان9310 نوریانفر، و منتظر های عملکردیویژگی

 کتچن، و کامبس ،2551 پانسیری، ؛9112 الرسون، ؛2559 گائو،

 ؛2552 هیت، و کومبهول ؛9110 گالتی، ؛2553 نیلسون، ؛2553

 2593 همکاران، و دادفر ؛2550 کاتسیکیس، و رابسان

؛ 2593 همکاران، و سومپونگ ؛2552 نگ،ها ؛2553 نیلسون، های سازمانیویژگی 

 بوکر، و ؛ رودیرمل9112 الرسون، ؛2559 گائو، و لی ژیانگ،

ها؛ استفاده از نوآوری در سیستم ؛2595؛ آدان و همکاران، 2559

 9310نوریانفر،  منتظر و
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 شناسیروش

توان از منظر هدف، اکتشافی؛ از حیث مخاطب، بنیادین و ازنظر روش پژوهش حاضر را می

- پزشکی گردشگری پژوهش حاضر شامل فعالین آماری گردآوری داده، کیفی دانست. جامعه

- قضاوتی شرو از گیری،نمونه منظور به. اند، بودندنموده تالش اتحاد تشکیل راستای در که

و با  ادشدهگیری ی نفر از خبرگان بر اساس روش نمونه 92در این میان  .شد برفی، استفاده گلوله

 صورت نیمه ساختار یافته صورت گرفت. تکیه بر رسیدن به حد اشباع انتخاب شدن. مصاحبه به

حلیل وت منظور تجزیه ، بهMaxqda10افزار  و نرم در این پژوهش از روش تحلیل مضمون )تم(

ها، بهره گرفته شده است. تحلیل مضمون به روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش داده

های  گردد. این روش، فرآیندی برای تحلیل داده های کیفی اطالق می الگوهای موجود در داده

کند )براون و های غنی و تفصیلی تبدیل می های پراکنده و متنوع را به داده متنی است و داده

-ها یافت می (. در این میان، مقصود از مضمون یا تم، الگویی است که در داده2552 ،9کالرک

-هایی از پدیده می دهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه شود و حداقل به توصیف و سازمان

ها و سؤاالت (. به عبارتی مضمون، مبین اطالعات مهمی درباره داده3: 9119، 2پردازد )بویاتیز

دهد ها را نشان میای از دادهتا حدی، معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه تحقیق است و

(. در این میان روش تحلیل مضمون به چهار روش مرسوم، قابل اجرا 2552)براون و کالرک، 

 (9315زاده و همکاران، است: )شیخ

شود و فته میهای زیاد به کارگر: معموالً در تحقیقاتی با تعداد متون و داده3قالب مضامین

بندی مضامین سطوح مراتبی مضامین و گروهدهی سلسله ویژگی کلیدی این روش، سازمان

 (.222: 9119، 3ها است )کینگ ها و ایجاد مضامین سطح باالتر از آنتر در قالب خوشهپایین

ها هو مضامین در منابع داد گریکدیبا منظور مقایسه مضامین  : ماتریس مزبور به0ماتریس مضامین

ها یا ها یا منبع دادهتواند به مضمونهای ماتریس مضامین میها و ستونشود. ردیفاستفاده می

 (.9113، 9سایر موارد اختصاص یابد )مایلز

                                                                                                                                                                                 
1. Braun & Clarke 
2. Boyatzis 
3. Template Analysis 

4. King 
5. Thematic Matrix 
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دهندگان توان برای قیاس مضامین در بین پاسخ ی میا سهیمقا: از تحلیل 2ایتحلیل مقایسه

ها )مانند همچنین برای منابع مختلف دادهمختلف )بر اساس جنسیت، سن، سمت و غیره( و 

: آنچه شبکه مضامین 3مصاحبه، پرسشنامه، گروه کانونی و غیره(، استفاده کرد.شبکه مضامین

ی دهنده و روش نمایش است. شبکههایی شبیه تارنما به مثابه اصل سازمانکند نقش عرضه می

کشد بیرون می از متنره را ترین سطح قضایای پدمضامین، بر اساس روندی مشخص، پایین

به اصول مجردتر و  ها آنای و تلخیص بندی این مضامین پایه(؛ سپس با دسته3)مضامین پایه

(؛ در قدم سوم، این مضامین عالی در قالب 0دهندهکند )مضامین سازمانتر دست پیدا میانتزاعی

آیند )مضامین ن در میصورت مضامین حاکم بر کل مت شده و به های اساسی گنجاندهاستعاره

ی هر یک های شبکه تارنما، رسم و مضامین برجستهصورت نقشه (؛ سپس این مضامین به2فراگیر

(. در 2559، 2استرینلگ -شود )آترالید ها نشان داده می از این سه سطح همراه با روابط میان آن

 ه شده است:صورت گرافیکی نشان داد ی میان سطوح مختلف مضامین بهشکل ذیل رابطه

 8111استرینلگ؛ –رابطه میان سطوح مختلف مضامین در شبکه مضامین، آترالید -1نمودار 

                                                                                                                                               
1. Miles 
2. Comparative Analysis 

3. Thematic Network 

4. Basic Theme 
5. Organizing Theme 

6. Global Theme 

7. Attride-Stirling 
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تحلیل متن به دست آمده از  منظور بهدر پژوهش حاضر از روش شبکه مضامین  

اصلی  گام سهسازی روش شبکه مضمون باید اجرایی منظور به، استفاده شد. ها مصاحبه

 ذیل پیگیری شود.
 (2001استرینلگ؛  – مراحل تنظیم شبکه مضمونی) آترالید .2جدول 

 اقدام گام مرحله تحلیلی

الف( تحویل یا خرد کردن 

 متن

 تهیه یک چارچوب کدگذاری گام اول: کدگذاری

تجربه متن به پاره گفتارها با استفاده از 

 چارچوب کدگذاری

 انواع مضامین از پاره گفتارها گام دوم: شناخت مضامین 

 مضامین تصحیح

های گام سوم: ساخت شبکه 

 مضمونی

 کردن مضامینمنظم

 اییافتن مضامین پایه

ای برای یافتن بازآرایی مضامین پایه

 دهندهمضامین سازمان

 استخراج مضامین فراگیر

 ترسیم شبکه مضمونی

 بازبینی و تصحیح شبکه مضمونی

و کشف  گام چهارم: توصیف ب( کاوش متن

 های مضمونیشبکه

 یف شبکهتوص

 اکتشاف شبکه

کردن شبکه گام چهارم: خالصه 

 مضمونی

 

سازی ج( یکپارچه

 هااکتشاف

  گام ششم: توصیف الگوها

 

 هایافته

 مورداشارهی تحلیل شبکه مضمون، گانههای سهدر این بخش، خروجی هریک از گام

 قرار گرفته است:
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 تحویل متن-الف

شود. های پایه، استخراج میی مصاحبه مضمونهادر گام اول از تحلیل مضمون، از متن

های توان در قالب مضمونها را میهای افراد در مصاحبهبه عبارتی مفهوم مستفاد از گفته

هایی که قولبه دست آمده و نقل از مضامین پایه ای نمونهپایه جای داد. جدول ذیل، به 

 ن از آن استخراج شده، اشاره دارد.این مضامی
 قول به مضامین پایههایی از تبدیل نقلمونه. ن3جدول 

شماره 

 مصاحبه

 مضمون پایه قولنقل

ها را کنندهسالی که در این حوزه فعالیت داریم، تسهیل 15 -10در طول  11

 کندسال است که با ما کار می 15کویت  از X شناختیم. دکتر

 تجربه قبلی همکاری

که اعتماد است. اگر اعتماد نباشد ترین ویژگی همکار خیلی واضح است  مهم 12

را شکل دادند همه به هم  Zچیزی وجود ندارد. آن افرادی که هلدینگ  هیچ

 اعتماد کامل داشتند و به کسانی که دعوت به کار کردند هم اعتماد داشتند.

 اعتماد

گونه نیست که سوابق  صورت شرکتی قطعاً این در انتخاب شریک آن هم به 6

نیم و مدیرش را بسنجیم و سریع وارد شراکت شویم اگر شرکت را بررسی ک

مدت باشد که این کار یکی از اشتباهات بزرگ است، ما بحث شراکت بلند

ای وجود ندارد. عجله کنیم،ای یک پروژه تعریف میمعموالً در چنین پروسه

شوید که آیا این فرد شود و در مراحل اجرای پروژه متوجه میپروژه اجرا می

 رکت توانایی این کار را دارد یا خیریا ش

آزمون شریک احتمالی 

 مدت با پروژه کوتاه

کند و به فرد ...اعتبارسنجی انجام دادیم. مثل بانک که اعتبارسنجی می 1

دهد. وقتی قرار است با کسی شراکت کنیم باید نامه اعتباری می ضمانت

 اعتبارسنجی انجام دهیم.

 بررسی اعتبار شریک

ن، اتاق عمل، تجهیزات و... را دیدند. یک پزشک آلمانی بود و به اینجا پزشکا 10

 چیز را بررسی کرد. حدود سه ماه طول کشید که ما قرارداد بستیم آمد و همه

بررسی تجهیزات و 

امکانات شریک 

 احتمالی

 و نکند کار ماه چند کند؟ کار تواندمی واقعاً آیا و است کسی چه طرف اینکه 13

 دارد قصدفقط  نه اینکه یا دارد؟ کار ادامه قصد واقعاً. برود و کند رها را ما بعد

 کند کار کوتاهی مدت

جدی بودن برای شروع 

 کار
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 بررسی را روزش کنم، بررسی را شرکت یک خواهممی االن من کنید فرض 5

 دهدمی انجام کاری چه حاضر حال در که کنیدمی

 عملکرد فعلی شریک

 دیدگاه مسافران به است، مهم هم مسافران فیدبَک و تخدما ارائه کیفیت 5

 چه و خوب چیزی چه کنندمی انتخاب که هستند مردمکم  کم و شودمی توجه

 بازار. دهد تشخیص را بد یا خوب مشتری، متولی... سازمان نه است بد چیزی

 ترزود تواندمی کدام گیرد، قرار اولویت در کدام که دهدمی تشخیص

 کند ایجاد رضایتمندی

 رضایت گردشگران

 بردار کاله باشند، داشته شهرت حسن باید. کنیممی بررسی را ها آن سابقه 11

 نباشند

خوشنام بودن و حسن 

 شهرت

3 X  های ی ازنظر تعداد سیکلنابارورمرکز درمان  نیتر بزرگ( موردنظر)شریک

انجام  X آی وی اف در آسیاست. ساالنه حدود نه هزار سیکل آی وی اف در

سطح  خود خودبهرود یی وقتی آمار باال میهرجاشود که آمار باالیی است. می

 شودتر میشود اثربخشرود و خدماتی که ارائه میباال می کارکنانآموزش 

-حجم باالی مراجعه

سطح آموزش  -کنندگان

 کارکنان

یران هزار دالر است، در ا 40رقابت هم مهم است، وقتی در آمریکا عمل قلب  11

هزار دالر برای این عمل در نظر بگیریم. بر اساس رقابت، به  50توانیم نمی

کنیم و قیمت تایلند، سنگاپور، ترکیه، هندوستان و اردن را خودمان نگاه می

قابل رقابت باشد. وقتی  ها نیاکنیم که با بینیم، سپس قیمتی تعیین میمی

ه هتل، بیمارستان، مترجم، بلیط و بخواهید قابل رقابت باشید، مواد اولیه ازجمل

کنید که به آن قیمت بخورد. پس بحث کیفیت، ... را هم طوری تنظیم می

 قیمت و پزشکان مهم است

 ایجاد مزیت قیمتی

موضوع دیگری که خیلی مهم است سهل بودن سفر به کشور است. اگر یک  11

دنبال ویزا و فرد عراقی تصمیم بگیرد به اردن سفر کند، دو سه هفته نباید 

دسترسی به آنجا باشد. در حقیقت دسترسی آسان از دیدگاه ویزا، امکانات 

 ونقل و... مهم است حمل

 سهولت سفر

 

 تبدیل مضامین-ب

دهنده در تر سازمانرا در قالب مضامین انتزاعی ها آنپس از استخراج مضامین پایه، باید 

 ندی نمود.بدرجه نخست و مضامین فراگیر در درجه دوم، دسته
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 بندی و مضامین فراگیربندی مضامین پایه در قالب مضامین دسته. دسته4جدول 

 مضمون پایه دهندهمضمون سازمان مضمون فراگیر

 داشتن شناخت/ آشنایی قبلی  شناخت و ارتباطات

 تجربه قبلی همکاری

 اعتماد

 شناخت نسبت به مدیریت

 شناخت نسبت به کارکنان

 خت نسبت به حوزه فعالیتشنا

 هاشناخت نسبت به توانمندی

 های شریکاعتماد به توانمندی

 شناخت نسبت به عملکرد

 پیشنهاد و معرفی دیگران

 نیاز به جای شناخت قبلی

 بررسی کردن

 

 بررسی شرکای احتمالی 

 مدت ازمون شریک احتمالی با پروژه کوتاه

 بررسی اعتبار شریک

 یسنج تیظرف

 بررسی بازار هدف شریک

 بررسی تخصص شریک احتمالی

بررسی تجهیزات و امکانات شریک 

 احتمالی

های مرتبط با ایجاد ویژگی ویژگی شریک

 ائتالف

 بودن سطح هم

 داشتن توافق اخالقی

 داشتن منافع مشترک

 طاقت داشتن در برابر شریک

 بودن فکر هم

 ندازه سازمانتناسب ا

 داشتن عالیق و سالیق مشابه بین شرکا

 های بازاریابیتناسب استراتژی

 داشتن اهداف مشترک

 هاتناسب توانایی
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 هاتناسب میان نوع فعالیت

 تعهد

 انتظارات از شریک

 کند چه نیازی را برطرف می

 اعتقاد به یکدیگر

 ارائه خدمات مکمل

 ودن برای شروع کارجدی ب

 باالتر بودن شریک

 توانایی انجام کارگروهی

 مکمل بودن

 گذشتن از منافع خود

 باور به کارگروهی

 بلندمدتپیگیری منافع 

 ایجاد امنیت خاطر از دزدیده نشدن مسافر

 عدم دخالت در کار یکدیگر

 پذیریانعطاف

 انتظارات مالی

 عملکرد فعلی شریک عملکردیهای ویژگی

 قیمت

 کیفیت

 مزیت رقابتی

 ارزش خدمات در مقابل پول پرداختی

 بازخورد مشتری

 رضایت گردشگر

 دید مردم نسبت به شریک

 فعال بودن در زمینه بازاریابی

 برداریارائه خدمات قابل بهره

 درارتباط با صنعت بودن

 بودن روز به

 برای تبلیغات کرد نهیهزمیزان 

 ارائه خدمات متنوع
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 بودن اعتماد قابل

 خالقیت/نوآوری

 تخصص داشتن

 داشتن سابقه خوب

 سطح فعالیت شریک

 اعتبار شریک

 خوشنام بودن/حسن شهرت

 پذیریریسک های سازمانیویژگی

 توانمندی

 داشتن توانایی اجرایی

 دن/ سریع بودنپویا بو

 برند معروف

 داشتن مجوز

 وضعیت امکانات و تجهیزات

 دسترسی به دانش

 آشنایی به زبان

 آگاهی به قوانین

های حوزه آشنایی به مشکالت و پیچیدگی

 فعالیت

 آشنایی به ابزارهای تجارت

 بودن باتجربه

 داشتن مدیریت توانمند

 انی خوبداشتن نیروی انس

 توان مالی

 توان ارائه خدمت

 داشتن شبکه فروش قوی

 توجه به سابقه فرد های فردیویژگی

 صداقت

 اصالت

 داشتن نظم

 صحت و سالمت )اخالقی(



 9911 تابستان، 05فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، سال پانزدهم، شماره 144
 

 پذیریمسئولیت

 دلسوز شریک بودن

 عالقه داشتن

 جسور بودن

 چشم و دل سیر بودن

 بودن منش بزرگ

 عرق ملی داشتن

 داشتن دانش آکادمیک

 مذهب

 داشتن اعتقادات مذهبی

قائل به حالل و حرام  -اعتقادات مذهبی

 بودن

های خاص شریک ویژگی

 درمانی

 تخصص باالی پزشکان

 پیشینه پزشک

 اعتماد به پزشکان

 سطح آموزش کارکنان

 رضایت بیماران

 تیفیباکارائه خدمات 

 کنندگان مراجعهحجم باالی 

ویژگی خاص همکاری با 

 کشور دیگر

 امنیت روانی

 ایجاد مزیت قیمتی

 سهولت سفر به ایران

 شرایط پذیرش کشور هدف
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 کشف و توصیف شبکه مضامین-ج

با بررسی و تحلیل مضامین مرتبط با انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک، سه 

 :شود یمکه در ادامه توضیح داده  شده ییشناسا مضمون فراگیر اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1. شبکه مضمونی انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی2نمودار 

 

 شناخت و ارتباطات

پیش از ایجاد پیوند با هر شخص حقیقی و حقوقی و در هر شکلی ازجمله ایجاد ائتالف نیازمند 

. مفاهیم مرتبط با این مضمون میهستی از شناخت و ارتباط اولیه با طرف مقابل داشتن سطح

فراگیر، تحت عناوین داشتن شناخت و تجربه قبلی، تجربه همکاری قبلی، اعتماد، شناخت نسبت 

به مدیریت، شناخت نسبت به کارکنان، شناخت نسبت به حوزه فعالیت، شناخت نسبت به 

ها، شناخت نسبت به عملکرد، پیشنهاد و معرفی به توانمندیهای شریک، اعتماد توانمندی

 بندی هستند.ی شناخت قبلی، قابل دستهجا بهدیگران، نیاز 

                                                                                                                                                                                 

، از نمایش این دسته از شده فیتعر ها در ابعاد صفحهای و عدم امکان نمایش آنبه جهت تعداد باالی مضامین پایه 1.

نمایش داده شده است. 2ها با سایر مضامین در جدول شماره نظر شد. این مضامین و ارتباط آنمضامین صرف  

 انتخاب شریک

شناخت و 

 ارتباطات

 بررسی کردن

 ویژگی شریک

 های مرتبط با ایجاد اتحادویژگی

 عملکردیهای ویژگی

 سازمانیهای ویژگی

خاص همکاری با های ویژگی

 کشور دیگر

 فردیهای ویژگی

 خاص شریک درمانیهای ویژگی
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 بررسی کردن

عالوه بر وجود شناخت اولیه، بررسی برخی موارد برای اطمینان از انتخاب صحیح شریک حائز 

مالی، آزمون شریک احتمالی با تواند در مفاهیم بررسی شرکای احتاهمیت است. این ابعاد می

ی شریک، بررسی بازار هدف سنج تیظرفمدت، بررسی اعتبار شریک، تعریف پروژه کوتاه

شریک، بررسی تخصص شریک احتمالی و بررسی تجهیزات و امکانات شریک احتمالی، 

 بندی گردد.دسته

 ویژگی شریک

شریک محتمل در ابعاد مختلف های های اولیه، ویژگیشناخت و انجام بررسی داشتن برعالوه 

-ی قرار گیرند؛ ویژگیموردبررستواند در شش گروه ها مینیز حائز اهمیت است. این ویژگی

های فردی، های سازمانی، ویژگیهای عملکردی، ویژگیهای مرتبط با ایجاد ائتالف، ویژگی

 های خاص همکاری با کشور دیگر.های خاص شریک درمانی و ویژگیویژگی

های مرتبط با ایجاد ائتالف، اشاره به آن دسته از خصوصیات شریک دارند که در ایجاد ویژگی

 نماید.خاص از نوع ائتالف، ضروری می طور بهروابط همکاری 

توان به مفاهیمی نظیر عملکرد های عملکردی میدهنده ویژگیاما در خصوص مضمون سازمان

ل، قیمت، کیفیت، مزیت رقابتی، ارزش فعلی )روز( شریک، عملکرد و پیشینه شریک محتم

خدمات در مقابل پول پرداختی، بازخورد مشتری، رضایت گردشگر، دید مردم نسبت به 

برداری، در ارتباط با صنعت بودن، بازاریابی، ارائه خدمات قابل بهره نهیدرزمشریک، فعال بودن 

بودن، خالقیت/  اعتماد قابلع، برای تبلیغات، ارائه خدمات متنو کرد نهیهزبودن، میزان  روز به

نوآوری، تخصص داشتن، داشتن سابقه خوب، سطح فعالیت شریک، اعتبار شریک و حسن 

 شهرت شریک محتمل اشاره داشت.

های عملکردی، در ایجاد یک ائتالف در های مرتبط با ائتالف و ویژگیعالوه بر ویژگی

های ی است باید به ویژگیتناسب با اینکه شریک محتمل ما یک شخص حقوقی یا حقیق

پذیری، های سازمانی مواردی نظیر ریسکسازمانی و فردی آن توجه داشته باشیم. ویژگی

توانمندی، داشتن توان اجرایی، پویا بودن، برند معروف، داشتن مجوز، وضعیت امکانات و 

و  تجهیزات، دسترسی به دانش، آشنایی به زبان، آگاهی به قوانین، آشنایی با مشکالت
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بودن، داشتن مدیریت  باتجربههای تجارت، های حوزه فعالیت، آشنایی به ابزارپیچیدگی

توانمند، داشتن نیروی انسانی خوب، توان مالی، توان ارائه خدمت، داشتن شبکه فروش قوی 

های فردی شامل مواردی نظیر توجه به سابقه فرد، صداقت، اصالت، داشتن اما ویژگی؛ باشندمی

پذیری، دلسوز بودن، عالقه داشتن، جسور بودن، چشم و سالمت اخالقی، مسئولیت نظم، صحت

منش بودن، عرق ملی داشتن، داشتن دانش آکادمیک، مذهب )نوع و دل سیر بودن، بزرگ

 باشند.مذهب(، داشتن اعتقادات مذهبی و قائل به حالل و حرام بودن می

خاص در  طور بهاز شریک دارد که های خاص شریک درمانی اشاره به خصوصیاتی ویژگی

ها شامل تخصص باالی های گردشگری پزشکی باید مدنظر قرار گیرد. این ویژگیائتالف

پزشکان، پیشینه پزشکان، اعتماد به پزشکان، سطح آموزش کارکنان، رضایت بیماران، ارائه 

ص همکاری اما ویژگی خا؛ گرددکنندگان میدرمانی و حجم باالی مراجعه تیفیباکخدمات 

با کشور دیگر، اشاره به زمانی دارد که ما سعی بر ایجاد یک ائتالف خارجی در حوزه 

ها شامل امنیت روانی، ایجاد مزیت قیمتی، سهولت سفر گردشگری سالمت داریم. این ویژگی

 باشند.به ایران و شرایط پذیرش کشور هدف می

 

 گیریبحث و نتیجه

های مهم، انتخاب شریک مناسب راتژیک، یکی از گامگیری هر اتحاد استدر هنگام شکل

، به نظر وجود نیباا، مطالعات بسیاری در این خصوص صورت پذیرفته است. جهت نیبداست. 

ی گردشگر رینظرسد این موضوع در حیطه گردشگری باالخص اشکال خاصی از آن می

ای از اوی شبکه، هدف از پژوهش حاضر واکرو نیازااست.  برخوردارپزشکی، از تازگی 

مضامین مرتبط با انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی بود. بنا به نتایج 

ها را در سه مضمون کلیدی شناخت و  توان آنای از عوامل که می، مجموعهآمده دست به

های شریک جای داد، بر انتخاب شریک در هنگام تشکیل ارتباطات، بررسی کردن و ویژگی

همچون  ها افتهباشند. در پژوهش حاضر، ید استراتژیک در گردشگری پزشکی مؤثر میاتحا

 و لی ژیانگ، ؛2590 کانل، گارسیا و النز-والدز ؛2595 همکاران، و مطالعات پیشین )آدان

 و گومز ؛2552 نگ،ها ؛2559 جئورج، و متیو روسنکوپف، ؛9110 گاالتی، ؛2559 گائو،

بر (، حکایت از تأثیر تجربه ارتباط یا همکاری قبلی 2593 ران،همکا و یانگ ؛2593 همکاران،
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گیری یک اتحاد جدید داشتند. داشتن شناخت نسبت به شریک شریک در هنگام شکل انتخاب

ها، محتمل در ابعاد مختلف نظیر شناخت نسبت به مدیر و کارکنان، شناخت نسبت به توانمندی

یی بود که مطالعات محققان پیشین نظیر نیلسون ها افتهحوزه فعالیت و عملکرد نیز ازجمله ی

های مبنی بر تأثیر شناخت از ویژگی-( 2595و آدان و همکاران ) (9110(، گاالتی )2553)

 را تاییدکردند. -شریک بر انتخاب شریک

بررسی کردن، مضمون کلیدی دومی بود که در طی تحقیق بدان نائل آمدیم. این موضوع 

ای از تواند طرح تازهقرار دارد اما خود می 9های شریکتنگی با ویژگیاگرچه در ارتباط تنگا

ای نظیر آزمون شریک احتمالی با مراحل انتخاب شریک به شمار رود؛ بخصوص مضامین پایه

باشند که رسد ازجمله مفاهیمی میکه به نظر می مدت و یا ظرفیت سنجی شریک پروژه کوتاه

تراتژیک مشهود هستند اما تاکنون در ارتباط با انتخاب اگرچه در ادبیات شفاهی اتحاد اس

 شریک در اتحادهای گردشگری پزشکی، مستندسازی نشده بودند.

های دهنده اصلی شامل ویژگیاما در خصوص مضمون ویژگی شریک، شش مضمون سازمان

های فردی، های سازمانی، ویژگیهای عملکردی، ویژگیمرتبط با ایجاد اتحاد، ویژگی

های خاص همکاری با کشور دیگر، شناسایی های خاص شریک درمانی و ویژگیگیویژ

های مرتبط با ایجاد اتحاد، ازجمله مواردی است که در مطالعات پیشین، هرچند شدند. ویژگی

تناسب )شباهت( داشتن )آدان و همکاران،  میان،قرارگرفته بود. در این  مورداشارهبا اختالفاتی 

؛ دادفر و 2559؛ ایوانز، 2553؛ سمرکیوز و کوسر، 2553، نیلسون، 9119رز، ؛ سلین و مای2595

؛ 2559؛ پت و دیبرل، 2559، ژیانگ، لی و گائو، 2550؛ زینلدین و دودارووا، 2593همکاران، 

؛ حقیقی کفاش، صادقی و 2592؛ جنک، آالیوگلو و لیگان، 2550تودوا و کی نوک، 

؛ آدان و همکاران، 2593؛ سومپونگ و همکاران، 2553( و مکمل بودن )نیلسون، 9312قاسمی،

؛ ژوئن و 2593؛ دادفر و همکاران، 2550؛ پارک و ژو، 2559ژیانگ، لی و گائو، ؛2595

؛ برودر، برودر و 9119؛ سورنسن و ریوی، 2559؛ رودیرمل و بوکر، 2551گاندولف، 

(، دو 9312می، ؛ حقیقی کفاش، صادقی و قاس2552؛ هولکومب و هیت، 9110ویلکینسون، 

                                                                                                                                                                                 

 ایم.دامه، به این مضمون پرداختهدر ا  .1
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های پژوهش حاضر نیز، های پیشین از متن مصاحبهی بود که در تأیید یافتها برجستهموضوع 

 استخراج شد.

های گذشتگان توجه به عملکرد شریک ازجمله مواردی دیگر است که مهر تأییدی بر یافته

؛ دادفر و 2550؛ رابسان و کاتسیکیس،2552؛ هولکومب و هیت، 9110؛ گالتی، 2553)نیلسون، 

رود. سازمان ( به شمار می9310منتظر و نوریانفر،  ؛2559؛ ژیانگ، لی و گائو، 2593همکاران، 

های تحقیق عنوان ابعاد سخت یک شریک حقوقی محتمل نیز بنا به یافته های آن بهو ویژگی

تر توسط محققانی نظیر باشند. موضوعی که پیشحاضر در انتخاب شریک حائز اهمیت می

(، آدان و همکاران 2559(، ژیانگ، لی و گائو )2552نگ )ها (،2553(، نیلسون )9112رسون )ال

قرارگرفته  مورداشاره(، نیز 9310( و منتظر و نوریانفر )2593(، سومپونگ و همکاران )2595)

 بود.

توان اشاره به برخی مضامین نمی اگرچههای فردی، دهنده ویژگیدر خصوص مضمون سازمان 

های پیشین را نادیده گرفت اما ( در پژوهش2593ی آن نظیر صداقت )آدان و همکاران، اپایه

با طرح موضوعاتی نظیر اصالت، صحت و سالمت اخالقی، چشم و دل سیر بودن،  درمجموع

عرق ملی داشتن، داشتن اعتقادات مذهبی، قائل به حالل و حرام بودن، جسور بودن، دل سوز 

 تری دانست.ور را بازخوانی جدید و جامعتوان مضمون مزببودن، می

های خاص همکاری با کشور دیگر، های خاص شریک درمان و ویژگیاما دو مضمون ویژگی

صورت اختصاصی از پژوهش حاضر در  باشند که بهمجموعه مفاهیمی می رسد یمبه نظر 

شکی، راستای شناسایی ابعاد خاص انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پز

حاصل آمده است. تخصص پزشک، پیشینه پزشک، اعتماد به پزشک، سطح آموزش کارکنان، 

کنندگان، همگی ازجمله مواردی رضایت بیماران، ارائه خدمات باکیفیت و حجم باالی مراجعه

صورت خاص  است که در هنگام انتخاب یک شریک مناسب در اتحاد گردشگری پزشکی به

المللی سوی دیگر، در انتخاب شریک در یک اتحاد استراتژیک بین باید مدنظر قرار داد. از

هایی نظیر امنیت روانی، ایجاد مزیت رقابتی، سهولت سفر و شرایط گردشگری پزشکی، ویژگی

 عنوان شریک، باید لحاظ گردد. پذیرش کشور مدنظر به
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 های پیشین. مقایسه خروجی پژوهش حاضر با یافته5جدول

 عات پیشینمطال مطالعه حاضر

محوریت 

 اصلی

موضوع 

 1 یفرع

محوریت  نمونه مطالعات 2موضوع فرعی 

 اصلی

شناخت و 

 ارتباطات

؛ آدان و 1995؛ گاالتی، 2003نیلسون،   

 2010همکاران؛ 

شناخت و 

 ارتباط قبلی

بررسی 

 کردن

- - - - 

های  ویژگی

مرتبط با 

 شریک

های ویژگی

مرتبط با 

 ایجاد اتحاد

 مایرز، و سلین ؛2010 همکاران، و آدان شتندا( شباهت) تناسب

 کوسر، و سمرکیوز ؛2003 نیلسون، ،1991

 همکاران، و دادفر ؛2001 ایوانز، ؛2004

 ژیانگ، ،2005 دودارووا، و زینلدین ؛2014

 تودوا ؛2001 دیبرل، و پت ؛2001 گائو، و لی

 لیگان، و آالیوگلو جنک، ؛2005 نوک، کی و

 و صادقی کفاش، حقیقی ؛2012

 1392قاسمی،

 هایویژگی

 شریک

 همکاران، و سومپونگ ؛2003 نیلسون، مکمل بودن

 و لی ژیانگ، ؛2010 همکاران، و آدان ؛2014

 و دادفر ؛2005 ژو، و پارک ؛2001گائو،

 ؛2009 گاندولف، و ژوئن ؛2014 همکاران،

 ریوی، و سورنسن ؛2001 بوکر، و رودیرمل

 ؛1995 ویلکینسون، و برودر برودر، ؛1991

 کفاش، حقیقی ؛2002 هیت، و هولکومب

 1392 قاسمی، و صادقی

 

های ویژگی

 عملکردی

 و هولکومب ؛1995 گالتی، ؛2003 نیلسون، 

 ؛2005کاتسیکیس، و رابسان ؛2002 هیت،

 گائو، و لی ژیانگ، ؛2014 همکاران، و دادفر
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 1395 نوریانفر، و منتظر ؛2001

های ویژگی

 سازمانی

 نگها ،(2003) نیلسون ،(1992) الرسون 

 و آدان ،(2001) گائو و لی ژیانگ، ،(2006)

 همکاران و سومپونگ ،(2010) همکاران

 ،(1395) نوریانفر و منتظر و( 2014)

 

های ویژگی

 فردی

  2014 همکاران، و آدان صداقت

 و صحت اصالت، 

 چشم اخالقی، سالمت

 عرق بودن، سیر دل و

 داشتن داشتن، ملی

 قائل مذهبی، اعتقادات

 بودن، حرام و حالل به

 سوز دل بودن، جسور

 بودن

- - 

های ویژگی

خاص 

شریک 

 درمانی

 پیشینه پزشک، تخصص

 به اعتماد پزشک،

 آموزش سطح پزشک،

 رضایت کارکنان،

 خدمات ارائه بیماران،

 باالی حجم و باکیفیت

 کنندگان¬مراجعه

-  

های ویژگی

خاص 

همکاری با 

 کشور دیگر

 ایجاد وانی،ر امنیت

 سهولت رقابتی، مزیت

 پذیرش شرایط و سفر

 کشور

-  
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