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 یارهایبا مع رازیدر شهر ش یگردشگران پزشک زبانیم یهامارستانیانطباق ب زانیم یبررس 

 یجهان

 *5یباستان وندیپ ،4نهیک یب سای، پر3پور انیطالب دی، حم2ی، سارا شهباز1یصادق خان دیام
 

 2/11/79 :دریافت مقاله              03/1/79 :شدهصالح دریافت مقاله ا             1/2/79 :ذیرش مقالهپ 

 
  چکیده

 

ها در کشوور رساختیو بهبود ز ییزااشتغال ،یناخالص داخل دیتول شیصنعت رو به رشد باعث افزا کیبه عنوان  یپزشک یگردشگر :مقدمه

شوود. مطالعوه  یبه گردشگران پزشک یخدمات درمان تیفیک شیتواند سبب افزایم یجهان یارهایها بر اساس معمارستانیشود. انطباق بیم
 انجام شد. یجهان یارهایبا مع رازیدر شهر ش یگردشگران پزشک زبانیم یهامارستانیب انطباق زانیم یحاضر با هدف بررس

 مارستانیانجام شد. شش ب رازیدر شهر ش 1079در سال  یبود که به صورت مقطع یلیتحل - یفیمطالعه حاضر از نوع توص :بررسی روش

ال و در شوش  بعود ؤس 89محقق ساخته شامل  ستیها با استفاده از چک لشدند. داده یبررس رازیدر شهر ش یپزشک یواحد گردشگر یدارا
 لیوتحل 22نسوهه  SPSS یافزار آمارها در نرماستفاده شد. داده رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر ازها داده لیتحل ی. برادیگرد یآورجمع

 شدند.

 یجهوان یارهوایبوا مع یانسوان یرویون تیریو مد یخدمات درمان تیفیساخت، ک ریدر ابعاد امکانات ز یبررسمورد  یهامارستانیب ها:یافته

در بعود  هوامارسوتانیاز ب کودامچیمنطبق بودنود. هو یجهان یارهایبا مع یو خدمات رفاه یدر ابعاد اعتباربهش مارستانیانطباق داشتند. سه ب

 شود افتی داریمعنی یارتباط آمار ینطبق نبودند. بین تعداد تهت فعال و بعد خدمات رفاهم یجهان یارهایمع اب یپزشک یخدمات گردشگر
(33/3P=.) 

 یگردشوگران پزشوک رشیجهوت پوذ یجهان یارهایبا مع رازیسطح شهر ش یهامارستانیب یبا توجه به انطباق نسب :یریگجهیو نت بحث

 شود.یاحساس م رازیشهر ش یپزشک یسعه بازار گردشگرجهت تو یپزشک یو خدمات گردشگر یلزوم توجه به خدمات رفاه

 

 یجهان یارهایمع ،یخصوص مارستانیالملل، بنیب ماریب ،یپزشک یگردشگر :یدیکل واژگان

 
:در  یدشگران پزشکگر زبانیم یهامارستانیانطباق ب زانیم یبررس  .وندیپ یباستان ،سایپر نهیک ی، بدیحم پور انیسارا، طالب ی، شهبازدیام یصادق خان ارجاع

 .92-39(: 8)5؛ 8921 سالمت محور هایمجله پژوهش. یجهان یارهایبا مع رازیشهر ش
 

 

 رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یدرمان و یخدمات بهداشت تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو. 8

تهران،  یو اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک تیریگروه علوم مد ،یدرمانو   یخدمات بهداشت تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو. 9

 رانیتهران، ا

 رانیتهران، تهران، ا یو اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک تیریاقتصاد سالمت، گروه علوم مد یدکترا یدانشجو. 9

 رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یدرمانو   یدمات بهداشتخ تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو. 3

 رانیا راز،یش راز،یش یسالمت، دانشگاه علوم پزشک یمنابع انسان قاتیمرکز تحق ار،یدانش. 5

 یپزشک یرسانو اطالع تیریماس، دانشکده مدمالصدرا و سه راه برق، ساختمان ال ابانیقصردشت، حدفاصل خ ابانیخ راز،یش ل:ئونویسنده مس *

                         Email: Bastanip@sums.ac.ir                                 378-99933392 :تلفن
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 یگردشگران پزشک زبانیم یهامارستانیانطباق ب زانیم

 مقدمه

حگاز   شگهیهم یدر جوامگ  انسگان یگردشگرر دهیپد

متفگاب   یازهگایبگوده اسگت ب بگر حسگ  ن تیاهم

ب توسعه خود ادامگه داده  به رشد یب اقتصاد یاجتماع

در عصگر حارگر بگه  ی(. صگنعت گردشگرر1است )

بگه  ایدن یخدمات یهاتیفعال نیتراز ب رگ یکیعنوان 

کننگد کگه یمگ ینیبشی(. کارشناسان پ2ربد )یشمار م

بگگگه  یالدیمگگگ 21در قگگگرن  یصگگگنعت گردشگگگرر

(. در 3خواهد شگد ) لیصنعت جهان تبد نیسودآبرتر

آن به  یهارمجموعهیب ز سالمت یگردشرر انیم نیا

 یادیگگز اریبسگگ تیگگاز اهم یرقگگابت یهگگاتیگگم  لیگگدل

 ی(. در حوزه خدما  گردشرر4باشند )یبرخوردار م

 رت یبستر رشد سر یتجار  جهان یسالمت، آزادساز

(. صگگنعت 5هم آبرده اسگگت )اصگگنعت را فگگر نیگگا

 یاز گردشگرر یابه عنوان شگاخه یپ شک یگردشرر

 افگتیدر یبگرا مگارانیبسالمت سب  شده است کگه 

به خارج از کشور ب بطگن  یاز خدما  پ شک یانواع

 یگردشگرر یافراد برا یها هی(. انر6خود سفر کنند )

از  یمثگا  برخگ یتواند متفاب  باشگد بگرایم یپ شک

از  یارزان، دبر یخدما  پ شک افتیدر یبرا مارانیب

 یابه پگاره یعدم دسترس ایب  یانتظار طوالن یهاصف

 یدما  سگگالمت در کشگگور خگگود بگگه کشگگورهااز خگگ

بگا انجگام   یگن یاکننگد ب عگدهیسفر مگ توسعهدرحا 

در  ییبایز یهایهمچون جراح یانتخاب یاعما  جراح

(. 7کننگد )یمگ یسپر اابقا  فراغت خود ر ال ،یتعط

 یهانهیهمچون باال بودن ه  یعوامل ریاخ یهادر سا 

 ،تیگگمسگگن شگگدن جمع ،یب خگگدما  درمگگان یزنگگدگ

خگدما   افگتیبودن صگف انتظگار جهگت در یطوالن

 یدسترس ،یینقل هوابحمل یهانهیکاهش ه  ،یدرمان

 نگهیب ه  ییبگایز یهایجراح یتقارا برا نترنت،یبه ا

در حگا   یدر کشورها یپ شک  خدما افتیدر نییپا

گردشگگرران بگگه  لیگگتوسگگعه موجگگ  شگگده اسگگت تما

 عهتوسگدرحا  یاز کشگورها یخدما  درمان افتیدر

مختلگف  یکشگورها نی(. امربزه ب8-11) ابدی شیاف ا

 یدر حگا  توسگعه رقابگت فرابانگ یاز جمله کشورها

آغاز شده است ب اکثر  یجذب گردشرران پ شک یبرا

 یایگبگر کسگ  حگداکثر م ا راها توجگه خگود دبلت

 نیگانگد. اصنعت متمرک  کرده نیحاصل از ا یاقتصاد

در  یاقتصگگاد یاسگگترات  کیگگصگگنعت بگگه عنگگوان 

 دیگدرآمد ب توسعه تول شیمقصد باعث اف ا یکشورها

هگا، رسگاختیبهبگود ز ،یگیزااشتغا  ،یناخالص داخل

ب آموزش در کشور جهت جذب گردشرران  یبرآفن

در  شگربیپ یکشگورها تجربگه(. 12شگود )یم یپ شک

ب  یافگ ارنگرم یهگارسگاختیب توسگعه ز جادیا نهیزم

 ،یجگگذب گردشگگرران پ شگگک یبگگرا یافگگ ارسگگخت

هگگا بگگه همگگراه آن یرا بگگرا یریچشگگمر یدسگگتابردها

در کشگور هنگد  یپ شک ی(. گردشرر13داشته است )

اطالعگگا  در رتبگگه دبم  یبرآبعگگد از صگگنعت فگگن

(. کشور 7دارد ) قرار یناخالص مل دیاز تول ییدرآمدزا

دالر از  ونیگلیم 41مبلغ  نیانریساالنه به طور م یمال 

راسگتا  نیدر همگدارد.  ییدرآمدزا یپ شک یگردشرر

 484ب  424  یگبگه ترت لنگدیسگنراپور ب تا یکشورها

 ییدالر از صادرا  خدما  سگالمت درآمگدزا ونیلیم

سگگفر  یالمللگگنی(. طبگگگ گگگ ارش مجلگگه بگگ14دارنگگد )

ارازه خدما   یبرا اهیبازار س جادیا طهباسه ب ،یپ شک

از تعگداد  یقگیآمگار دق یسالمت به گردشرران پ شک

ب در ادامگه  ستیموجود ن رانیادر  یگردشرران پ شک

 رانیگسگالمت ا یگردشرر یراهبرد یبه نقل از شورا

 2412کنگد کگه در چهگار مگاه نخسگت سگا  یمگ انیب

 رانیگه ار گردشرر سگالمت از کشگور ا 644 یالدیم

آن کگاهش ارزش  لیگاز دال یکگیاند کگه داشته دیازدب

 دیگتول شی(. افگ ا15توانگد باشگد )یمگ رانیا یپو  مل
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 یگردشگران پزشک زبانیم یهامارستانیانطباق ب زانیم

 

 ،یسگالمت عمگوم تیبهبگود برگع ،یداخلگناخالص 

 یب درآمگگدها یخگگارج یهگگایگگگذارهیجگگذب سگگرما

 یحاصگگل از بربد گردشگگرران، صگگنعت گردشگگرر

 یجگگذاب بگگرا نگگهیگ  کیگگرا بگگه عنگگوان  یپ شگگک

مناسگ  برخوردارنگد  یرقگابت تیکه از م  ییکشورها

عوامگل  نیتگر(. از جملگه مهگم16کرده اسگت ) لیتبد

توان بگه یم یپ شک یثر بر توسعه صنعت گردشررؤم

 یجهگان یاز استانداردها یبرخوردار ،یاجتماع تیامن

 دیگصگدبر رباد ،یپ شگک ه ا یتج ،یدر مراک  درمان

خگگدما ، اسگگتقرار متگگرجم،  افگگتیدرمگگان، زمگگان در

 ،یگذارمتیق یهاطرح تیمناس ، شفاف یرساناطالع

 یمنگیا ،یسالمت خارج مهیب ،یاقامت ال یبجود تسه

بگا  یامکان مشابره قبلگ ،یدرمان یطاهاخ  انیم مار،یب

پگ  از  یریگریب امکگان پ تیسابب گیپ شک از طر

 ییکشگورها (.17 ،18بازگشت به کشور اشگاره کگرد )

 نییپگا یهامتیهمچون ق ییایکه عالبه بر داشتن م ا

 یهگگاب جاذبگگه یاپ شگگکان حرفگگه ،یخگگدما  درمگگان

 در ارازگه یشده جهگان رفتهیپذ تیفیک یدارا ،یستیتور

باشگگند در جگگذب گردشگگرران   یگگن یخگگدما  درمگگان

ب اسگتقرار  جادیبا ا مارانیموفگ خواهند بود. ب یپ شک

در نقاط مختلف جهان، به دنبگا   یجهان یاستانداردها

 یهگامگتیحگا  بگا ق نیعگ درب  تیفیک با یهادرمان

 (.  12هستند ) یب رقابت نییپا

ود خگ یرقگابت یهاتیبا توجه به م   ین رانیا کشور   

پ شگکان  ،یخدما  درمگان نهیبودن ه  نییاز جمله پا

ب  یبگه ربز پ شگک  ا یگتجه ،یامتخصص ب حرفگه

فرابان، در صدد بربد بگه  یخیب تار یعیطب یهاجاذبه

 ی( امگگا بگگرا24اسگگت ) یپ شگگک یصگگنعت گردشگگرر

 یاسگبگا مشگکال  اس ،یتوانمنگد نیگاز ا یمنگدبهره

ن بگه انطبگاق توایها مآن نیتررب است که از مهمهربب

 یالمللگنیبگ یکشور با اسگتانداردها یدرمان ال یتسه

(. بزار  بهداشگت، درمگان ب آمگوزش 7اشاره کگرد )

 مگارانیب رشیپذ یبرا یسازبکار جادیجهت ا یپ شک

نامگه نیگیآ نیها، نسبت به تدبمارستانیدر ب یالمللنیب

در  یالمللگگنیبگگ مگگارانیب رشیباحگگد پگگذ یانگگدازراه

 یطگگ یپ شگگک یگردشگگرر  بگگانیم یهگگامارسگگتانیب

اقگدام نمگوده اسگت. امگربزه در سگط   ریاخ یهاسا 

بخواهگد در  مارسگتانیب کیکه  یدر صورت یالمللنیب

 نگدییفرآ یسگتیداشته باشد با تیفعال یالمللنیب نهیزم

بگه  یکند که خگدما  درمگان یطراح مارستانیرا در ب

ج زمان ممکن ب خگار نیتر یالملل در سرنیب مارانیب

ارازگه  نگهیه  نیاز نوبت ب به شکل مطلوب ب با کمتر

 رشیپگذ یچرگونر نگهیدر زم  یگن یینگدهایگردد. فرآ

 نیقبگگل از بارد شگگدن بگگه کشگگور ب همچنگگ مگگارانیب

 یهگا از فربدگگاه، خگدما  رفگاهانتقگا  آن یچرونر

 داخگلنقل بهتل، حمل هیشامل ته مارستانیخارج از ب

در  یسگتیاب گردشگرری ب یحگیشهری ب خدما  تفر

(. 21در نظگگر گرفتگگه شگگود ) مارسگگتانیب  ییگگربرنامگگه

 یآمگادگ نگهیحکمت ب همکگاران در زم یمطالعه نور

بربد بگه صگنعت  یشهر اصگفهان بگرا یهامارستانیب

 یهگامارسگتانیدرصد ب 5/54نشان داد که  یگردشرر

 قبو قابگلط یشرا یمورد مطالعه در شهر اصفهان دارا

 یشده از سگو نییروابط تع ب طیاز نظر انطباق با شرا

بودنگد. بگا  یبزار  بهداشت درمان ب آموزش پ شگک

هگا مارسگتانیب طیاز شگرا یبجود بهبگود در برخگ نیا

تارنمگا، آشگپ خانه مجهگ  ب  ،یپ شگک  ا یمانند تجه

مراکگ   یآمگادگ یتواند موج  ارتقایداشتن مترجم م

در اسگتان اصگفهان شگود  یدشررب توسعه گر یدرمان

(22 .)Manaf بگگا عنگگوان  یاب همکگگاران در مطالعگگه

 جگگهیدر نت یپ شگگک یخگگدما  گردشگگرر تیگگفیک»

 تیگفیک ،یمگال  یهگامارسگتانیدر ب «یتجرب یهاافتهی

 تیگفیب ک یتیخگدما  حمگا تیفیک ،یکارکنان پ شک
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 یگردشگران پزشک زبانیم یهامارستانیانطباق ب زانیم

 تیگفیرا به عنگوان ابعگاد سگه گانگه ک ییخدما  اجرا

(. 23نمودنگگد ) یمعرفگ یپ شگک یخگدما  گردشگرر

ثر ؤبا عنوان عوامل مگ یمیمتاز ب آقارحمطالعه صدر م

بگا توجگه بگه نظگرا   یپ شگک یبر توسعه گردشگرر

منتخگگ  تهگگران، بگگه چهگگار  یهگگامارسگگتانیب رانیمگگد

توسگعه منگاب   ،یعمگوم رسگاختیشاخص توسگعه ز

توسگعه  ،یابیگب بازار یاطالعگات یهگاسگتمیس ،یانسان

صگگنعت  تیگگفیک یارتقگگا یهگگاب شگگاخص بنگگدادهابر

 (.24) اندشاره کردها یپ شک یگردشرر

ب  یکه توسگط غالمگ یامطالعه یراستا ط نیهم در   

 ینررش گردشرران پ شگک یابیهمکاران با عنوان ارز

بگا  رازیشگ یهگامارسگتانیخگدما  ب تیفینسبت به ک

استفاده از مد  سرکوا  انجام شد، مشگخص شگد کگه 

بجود  تیفیک یشکاف منف یدر تمام ابعاد تحت بررس

در حگد انتظگار  ینخگدما  درمگا تیفیدارد ب سط  ک

 یبگه اقگدامات ازیگنبگوده اسگت ب ن یگردشرران پ شک

(. بگر اسگا  25شگود )یجهت بهبود آن احسگا  مگ

ب همکگاران کگه بگا هگدف  Ranjan Debataمطالعه 

بگا اسگتفاده از  یپ شگک یامکانگا  گردشگرر یابیارز

در هنگد انجگام شگد،  یریتفسگ یسگاختار یسگازمد 

 یپ شگک یصگنعت گردشگرر تیگثر بر تقوؤعوامل م

 نگهیدر زم گیمطالعه ب تحق ،یدرمان مهیشامل پوشش ب

سگگالمت،  یبگگازار گردشگگرر ،یگگیب دارب یپ شگگک

در بخگگش سگگالمت،  ییربنگگایب امکانگگا  ز ال یتسگگه

در بخگگش بهداشگگت ب درمگگان،  یالمللگگنیبگگ یهمکگگار

عضگو، تعهگد  یمرتبط بگا اهگدا نیقوان ،یرقابت جهان

بخگش بهداشگت ب  در یملگ اسگتیارشد، س تیریمد

در بخش بهداشت ب درمگان ب  ستهیدرمان، کارکنان شا

 (.26شدند ) یکارا معرف یاطالعات ستمیس

 تیگفیک بگا یارازه خدما  درمان تیتوجه به اهم با   

مطالعه حارگر  ،یها به گردشرران پ شکمارستانیدر ب

  بگگانیم یهگگامارسگگتانیانطبگگاق ب  انیگگم یابیگگبگگه ارز

 یارهگایبگا مع رازیسط  شهر ش در یگردشرران پ شک

 پرداخت. یجهان

 

 روش بررسی

بود که به  یلیتحل -یفیمطالعه توص کیمطالعه حارر 

انجگگام شگگد. جامعگگه  1327در سگگا   یصگگور  مقطعگگ

  یسگگأمجگگوز ت یدارا مارسگگتانیپگگ بهش شگگامل ده ب

الملگل از بزار  بهداشگت نیبگ مارانیب رشیباحد پذ

 رازیر شگدر محگدبده شگه یدرمان ب آمگوزش پ شگک

 یمکگارها بگه مطالعگه، همارستانیبربد ب اریبودند. مع

 نگگدیب انجگگام فرآ لیجهگگت تسگگه مارسگگتانیب تیریمگگد

بود که محقگگ موفگگ بگه  مارستانیب طیدر مح یابیارز

شگد.  مارسگتانیب 6 تیریمد یجل  موافقت ب همکار

 مارستانیب 1ب  یبابسته به بخش خصوص مارستانیب 5

 مارسگگتانیب 4بگگود.  هیگگریخ یهگگامتعلگگگ بگگه سگگازمان

بگگگود. بزار   یعمگگگوم مارسگگگتانیب 2ب  یتخصصگگگ

 1323در سگا   یبهداشت، درمگان ب آمگوزش پ شگک

نامگگه ب نیگگیبگگار نسگگبت بگگه ابگگال  آ نیابلگگ یبگگرا

الملگل نیب مارانیب رشیباحد پذ  یسأت یاستانداردها

 یابیگجهگت ارز ها اقدام نمود ب متعاقبگاًمارستانیدر ب

 یب طراحگ نینسگبت بگه تگدب یمتقار یهامارستانیب

 نیاقدام نمود. ا ینامه ابالغنییبر اسا  آ یستیل چک

 یانسان یربیدر پنج بعد نسؤا   84 یدارا ستیچک ل

 31) ینگگدی(، فرآسگگؤا  24) نگگ ی(، هتلسگگؤا  12)

 یبرآا ( ب فگگنؤسگگ 7) یعمگگوم طی(، شگگراسگگؤا 

 نیگ( بود. با توجه بگه اسؤا  6اطالعا  ب ارتباطا  )

 وزشبزار  بهداشگت، درمگان ب آمگ تسگیلچگک که

 یباحد گردشرر  یسأجهت صدبر مجوز ت یپ شک

 یهگاشگده اسگت ب حگداقل نیب تدب یطراح یپ شک

شگود، یالملل را شامل منیب مارانیب رشیپذ یالزم برا
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 سگتیلچگک یب طراحگ نیمطالعه نسبت به تگدب نیا

پرداختگه اسگت.  یجهگان یارهگایبگر اسگا  مع دیجد

سگت محقگگ یلمطالعه با استفاده از چک نیها در اداده

 یا  در شش بعد خدما  رفگاهؤس 48 یساخته حاب

(، سگؤا  11) یپ شک ی(، خدما  گردشررسؤا  14)

ارازگه خگدما   تیفی(، کسؤا  7) رساختیامکانا  ز

ا ( ؤس 4) یانسان یربین تیری(، مدسؤا  11) یدرمان

انطبگاق   انیگم یا ( که به بررسؤس 2) یب اعتباربخش

الملگل نیب مارانیب رشیباحد پذ یدارا یهامارستانیب

 یگردشرران پ شک رشیجهت پذ یجهان یارهایبا مع

 سگتیچگک ل یشگد. در ابتگدا یآبرجمگ  ،پردازدیم

از جملگه نگوع  مارسگتانیمشخصگا  ب ریگنظ یاالتؤس

(، تعگداد تخگت فعگا  ب ی/تخصصی)عموم مارستانیب

ح گذشگته طگر سگا کیدر  یتعداد گردشرران پ شک

 یخدما  رفگاه بعاداال  در اؤس تیاهم  یشد. رر

)بگا  یپ شگک ی(، خگدما  گردشگرر5/84  ی)با رر

(، 56  ی)بگا رگر رسگاختی(، امکانگا  ز26  یرر

(، 5/25  ی)بگگا رگگر یارازگگه خگگدما  درمگگان تیگگفیک

 ی( ب اعتباربخشگ34  ی)با رر یانسان یربین تیریمد

هر بعگد از مجمگوع   ی( متفاب  ب رر18  ی)با رر

هر کگدام  یدست آمد. براه اال  آن بعد بؤس  یرار

عگدد صگفر )عگدم بجگود  سگتیچگک ل یهگاتمیاز آ

 2( ب عگدد ی)بجود مستندا  نسب 1مستندا (، عدد 

هگر  ازیگ)بجود مستندا  کامل( در نظر گرفته شد. امت

آن بعد پگ  از اعمگا   یهاگ اره ازیبعد از مجموع امت

حرمانه بگودن م ی. برادیهر گ اره محاسبه گرد  یرر

 یکدگگذار 6تگا  1 یها بگا کگدهامارستانیاطالعا ، ب

در هگر  مارسگتانیسط  انطبگاق ب یابیارز یشدند. برا

از  ازیگدرصگد امت 54بعد، در صور  کسگ  کمتگر از 

 75 یالگ 54 نی، در صور  کس  بقبو رقابلیغ نهیگ 

متوسگط ب در صگور  کسگ   نگهیاز گ  ازیدرصد امت

اسگتفاده  قبو قابگل نگهیاز گ  ازیدرصد امت 75از  شیب

 یبررسگگ بگگر اسگگا  سگگتیلاال  چگگکؤشگگد. سگگ

 یگردشگرر نهیمطرح در زم یکشورها یهامارستانیب

 سگگتیلهنگگد سگگنراپور ب...(، چگگک لنگگد،ی)تا یپ شگگک

ب مگربر  یبزار  بهداشت درمگان ب آمگوزش پ شگک

کگه  دیگگرد نیب تگدب یب مقاال  طراحگ یمتون علم

آن با  ییب محتوا یصور ییبود ب رباسؤا   84 یحاب

 Content Validity) نسگگبت اسگگبهاسگگتفاده از مح

Ratio CVR: )دییگأالبشگه بگه ت کیگبر اسگا  تکن 

البشگه جهگت  کیگ. بر اسا  تکندینظران رسصاح 

نسبت، از نظرا  کارشناسگان متخصگص  نیمحاسبه ا

  یاستفاده شد ب با تورگ یپ شک یگردشرر نهیدر زم

 یاتیگعمل فیزگه تعگارهگا ب اراآن یاهداف آزمون برا

شگد تگا  هها خواسگتسؤاال ، از آن یمربوط به محتوا

 یبخشگگسه فیگگاز سگگؤاال  را بگگر اسگگا  ط کیگگهر

 یاست بلگ دیمف هیگو»، «است یرربر هیگو» کر یل

 یبنگدطبقگه «ندارد یرربرت هیگو»ب  «ستین یرربر

که در ( CVR  =) کنند. سپ  بر اسا  فرمو  

کگه  ینی( ب تعگداد متخصصگN) نیآن تعداد متخصصگ

(، neانگگد )را انتخگگاب کگگرده «اسگگت یرگگربر هیگگگو»

(. بگا توجگه 27) دیمحاسبه گرد ییمحتوا ییربا نسبت

مطالعگه(، بگر  نیگنفگر در ا 12نظران )به تعداد صاح 

که مقدار  یالبشه سؤاالت CVRاسا  جدب  محاسبه 

CVR  بود، بگه  56/4ها کمتر از آن یمحاسبه شده برا

برخگوردار  یقابل قبول ییمحتوا ییاز ربا که نیت اعل

 48اال  به ؤد ب تعداد سینبودند، از آزمون حذف گرد

 فیتوصگ یپ بهش برا نیکرد. در ا دایکاهش پسؤا  

ب  نیانریگگدرصگگد، م ریگگنظ یفیهگگا از آمگگار توصگگداده

  یها از آزمون رگرداده لیتحل یب برا اریانحراف مع

افگ ار در نگرم هگا. دادهاستفاده شگد رمنیاسپ یهمبستر
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 یگردشگران پزشک زبانیم یهامارستانیانطباق ب زانیم

 یداریبارد شدند. سط  معن 22نسخه  SPSS یآمار

 در نظر گرفته شد. 45/4

 

 هایافته

تخت فعگا   نیانریمطالعه حارر م یهاافتهیبر اسا  

. بگود 33/134±88/67مورد مطالعه  یهامارستانیدر ب

 نیگدر ا یگردشگرران پ شگک تعگداد نیانریم نهمچنی

(. 1 جگگدب ) بگگود 5/183 ±82/28 مارسگگتانیشگگش ب

تحگت  یهگامارسگتانیدر ب پ شگکی گردشرران تعداد

 ،ی)عموم مارستانینوع ب ایمطالعه فار  از تعداد تخت 

 ی( بابسگته بگه شگهر  پ شگکان ب همکگاریتخصص

 یصگنعت گردشگرر نفعانیذها با مارستانیب تیریمد

 باشد.یم یپ شک

 

 های مورد مطالعهن پزشکی بیمارستانوضعیت تعداد تخت فعال و تعداد گردشگرا :1جدول 

 هابیمارستان

 متغیرها

 ±انحراف معیار ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 میانگین

 99/893±11/77 35 99 833 933 872 953 تخت فعال

 5/819 ±12/21 853 993 95 823 923 983 تعداد گردشگران پزشکی

 

 

تحگت مطالعگه در   یهگامارستانی، همه ب2طبگ جدب  

سط  انطباق  یدارا یب اعتباربخش یعد خدما  رفاهب

 کگدامچیه کهیدرصورتبودند.  یقابل قبول ایمتوسط ب 

از  یپ شگک یها در بعد خدما  گردشررمارستانیاز ب

برخگگوردار نبودنگگد. همگگه  یسگگط  انطبگگاق قابگگل قبگگول

در ابعگگاد امکانگگا   طالعگگهتحگگت م یهگگامارسگگتانیب

 تیریب مگد ینارازه خگدما  درمگا تیفیک رساخت،یز

برخگوردار  یاز سط  انطباق قابگل قبگول یانسان یربین

تحت مطالعه از نظر انطباق  یهامارستانیبودند. همه ب

در  یگردشگرران پ شگک رشیپگذ یجهان یارهایبا مع

 کدامچیهقرار داشتند ب  یمتوسط ب قابل قبول تیبرع

 قرار نداشتند.   یقبول رقابلیغ طیها در شرامارستانیباز 
 

تحت مطالعه با معیارهای جهانی پذیرش گردشگران پزشکی یهامارستانیب: امتیازات و سطح انطباق 2جدول 

 امتیاز   

 ابعاد مورد بررسی

 هامارستانیبسطح انطباق  بیمارستان

حداکثر  ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 امتیاز

 قبولرقابلیغ

 تعداد )درصد(

 متوسط

 تعداد )درصد(

 قبولقابل

 اد )درصد(تعد

 (53) 9 (53) 9 (3) 3 872 893 888 893 897 891 897 خدمات رفاهی

 (3) 3 (53) 9 (53) 9 829 78 5/73 837 27 5/883 12 خدمات گردشگری پزشکی

 (833) 7 (3) 3 (3) 3 889 5/839 5/17 5/839 833 889 833 امکانات زیرساخت

 (833) 7 (3) 3 (3) 3 828 5/857 831 5/857 857 5/875 5/857 کیفیت ارائه خدمات درمانی

 (833) 7 (3) 3 (3) 3 71 73 73 73 73 73 58 مدیریت نیروی انسانی

 (53) 9 (53) 9 (3) 3 97 97 81 81 97 97 81 اعتباربخشی

 (3/99) 9 (7/77) 3 (3) 3 771 537 325 575 523 787 5/555 جمع کل
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اد تخت فعا  تنها بین تعد 3بر اسا  اطالعا  جدب  

 افتی داریارتباط مثبت معنی یب بعد خدما  رفاه

 تخت فعا   یدارا یهامارستانیمعنا که ب نیشد به ا

 

کسگ   یدر بعگد خگدما  رفگاه یشتریب ازیامت شتر،یب

 مارسگتانیب یهگای گگیابعگاد ب ب ریسگا نینمودند ب بگ

 نداشت. ودبج یارتباط معنادار گونهچیه

 معیارهای جهانی پذیرش گردشگران پزشکیبا ها با سطح انطباق آنان بیمارستان یهایژگیو: ارتباط بین 3جدول 

 ابعاد مورد بررسی

 

 هاهای بیمارستانویژگی

خدمات 

 رفاهی

خدمات 

گردشگری 

 پزشکی

 امکانات

 زیرساخت

کیفت 

خدمات 

 درمانی

مدیریت 

نیروی 

 انسانی

 یطورکلبه یاعتباربخش

 73/3 83/3 -75/3 73/3 72/3 32/3 27/3 ضریب همبستگی تخت فعال

P-value 33/3 99/3 37/3 87/3 87/3 15/3 98/3 

تعداد گردشگر 

 پزشکی

 83/3 83/3 -89/3 87/3 91/3 39/3 32/3 ضریب همبستگی

P-value 17/3 27/3 35/3 73/3 13/3 15/3 71/3 

 

 

 

  یریگجهیبحث و نت

درصگگد  54پگگ بهش تنهگگا  یهگگاافتگگهیاسگگا   بگگر

 یخگدما  رفگاه نگهیمورد مطالعه در زم یهاتانمارسیب

داشگتند.  یجهگان یارهایبا مع یانطباق قابل قبول طیشرا

ب همکگگاران از عگگدم بجگگود  یپگگ بهش جهگگان جینتگگا

 یبگگرا رانیگگشگگده در ا یدهگگسگگازمان یامکانگگا  رفگگاه

 مطالعه جهی(. نت28کند )یم تیحکا یگردشرران پ شک

در خصوص  هامارستانیرعف ب سلمانیپور ب یرینص

نقگل بمتگرجم، حمگل ن ،یامکانا  هتل رینظ یالتیتسه

رگعف صگنعت  لیدست را دل نیاز ا یب موارد یداخل

مطالعگه  یهگاافتگهی(. 17دانگد )یمگ یپ شک یگردشرر

 یهگاتیگم  یزاده ب همکاران کگه بگه بررسگ یدیحم

در دب مورد عمگل  یپ شک یگردشرر یابیبازار یرقابت

پرداخته است، نشگان داد  دیقل  باز ب آب چشم مربار

در دب مورد عمل قل  باز  رانیکه کشور ا نیبا بجود ا

 کگه نیگپرداخته است، با بجگود ا دیب آب چشم مربار

درمگان،  یهانهیاز نظر مهار  پ شکان، ه  رانیکشور ا

 یمناسگب یرقگابت تیاقامت ب زمان انتظار کوتاه از موقع

 دییگأبه ت کشورها برخوردار است اما بنا رینسبت به سا

 یبگگرا یامکانگگا  رفگگاه نگگهینظگگر متخصصگگان در زم

برخگوردار  ییبگاال یرقابت تیاز م  یگردشرران پ شک

از  یکگیهگا ب همراهگان آن مارانیاز ب ییرایب پذ ستین

امگر  نیگباشگد. ایمگ رانیگا یهامارستانینقاط رعف ب

بگه  یگردشرران پ شک فیرع یاز دسترس یاغل  ناش

ب  یدر مراکگ  درمگان یاقگامتب امکانا   یخدما  رفاه

(. بگه 22باشگد )یها مگخدما  ارازه شده به آن تیفیک

 یرسگد عگدم بجگود برنامگه توسگعه گردشگررینظر م

برنامه بگه عنگوان  نیا  بانیم یهامارستانیدر ب یپ شک

 باشد. جیتشابه نتا لیصنعت دل نیا یاصل رریباز

اط بگا مورد مطالعه در ارتب یهامارستانیاز ب کدامچیه   

انطبگاق  طیشگرا یدارا یپ شک یبعد خدما  گردشرر

نبودنگد ب از  یجهگان یارهگایبگر اسگا  مع یقابل قبول

 ن،یگآنال رشیتوان به عدم امکان پذیآن م لیجمله دال

ب  یگکگگگ شگپ یاگهتهگبس یرفگعگم ن،یالگابره آنگشگم

 یپ شگک یهگاتخصگص یمعرف ،یدرمان یجرهایپربس

 یب قگانون یروابط حقوق نییتع مارستان،گیموجود در ب
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 یگردشگران پزشک زبانیم یهامارستانیانطباق ب زانیم

مطالعگه  جیپ  از درمان اشاره کگرد. نتگا یهایریریب پ

Chen  تیگنشان داد که قابل یدر کره جنوبب همکاران 

 تیسگاببشگده در  یبه اطالعگا  بارگگذار نانیاطم

هگا در صگنعت اعتبگار آن شیهگا سگب  افگ امارستانیب

ب  Gonzales(. 34شگگود )یمگگ یپ شگگک یگردشگگرر

جهت محافظگت  یقانون یهابجود چارچوب همکاران

را  تیگفیاز مراقبت با ک یاز مصرف کننده ب برخوردار

 یتوسگگعه صگگنعت گردشگگرر یاتیگگاز جملگگه عوامگگل ح

پگگ بهش  یهگگاافتگگهی(. 31سگگالمت دانسگگته اسگگت )

ب شگگناخت  یکگگه بگگه بررسگگب سگگلمانی پگگور یرینصگگ

تهگران در جگذب گردشگرر  یهگامارسگتانیب یتوانمند

 ،یدرمگان مگهیبگود، از نبگود پوشگش ب پرداخته یپ شک

در  یدرمگان یهگاهگا ب نبگود بسگتهنگهیشفاف نبودن ه 

اسگت  یدر حال نی(. ا17) کندیم تیها حکامارستانیب

مگداخال   نگهیه  ،یمطالعگه جبگار جیکه بر اسا  نتا

 یکشگورها ریبگا سگا سهیدر مقا رانیدر کشور ا یدرمان

 یهگاپوشش از بوده ب امکان استفاده نییپا اریمنطقه بس

 جی( که با نتا7بجود ندارد ) یگردشرران پ شک یامهیب

رسد با توجگه بگه یدارد. به نظر م یمطالعه همخوان نیا

بگودن  نییدر پگا رانیبازار سالمت ا یرقابت یباال تیم 

گردشگرران  مگهیخدما ، عدم بجود پوشگش ب متیق

 یباشگگد امگگا عقگگد قراردادهگگا هیگگقابگگل توج یپ شگگک

 مگهیب یهگاهگا، شگرکتمارستانیب نیما ب یف یالمللنیب

( ماری)کشور ب أدر کشور مبد یب مراک  درمان یالمللنیب

جهگت  ی یگرمراحگل درمگان ب برنامگه یریگریجهت پ

 مگارانیبه ب یپ شک یخدما  گردشرر تیفیک شیاف ا

ثر باقگ  ؤمگ یابیگبازار یاسترات  کیتواند به عنوان یم

 شود.

مورد  یهامارستانیهمه بپ بهش  یهاافتهیاسا   بر   

 یسط  قابل قبگول رساختیامکانا  ز نهیمطالعه در زم

تگوان بگه بجگود یداشتند کگه مگ یجهان یارهایرا با مع

  ا یگاز تجه یمجه ، برخگوردار یصیتشخ یهابخش

الزم جهگت حفگ   ریب بگه ربز ب تگداب دیگجد یپ شک

 در یکگرد. کگا م هاشگار نگهیزم نیگدر ا مارانیب تیامن

در سگط   یبخش نیب مشارکت ب یخود همکار مطالعه

توسگگعه  ،یتوسگگعه منگگاب  انسگگان ،یاتیگگکگگالن ب عمل

 یالمللگنیکس  اعتبار بگ ،یب درمان هیپا یهارساختیز

 یابیگبازار تیگمراک  ارازه دهنده خدما  ب در نها یبرا

 یثر بر توسعه صگنعت گردشگررؤرا به عنوان عوامل م

ب  Runnels(. 32بگگر شگگمرده اسگگت ) رانیگگا یپ شگگک

را  تیگفیکارا ب با ک من،یا  ا یبجود تجه  یهمکاران ن

کننگده در توسگعه صگنعت  نیگیتع ریگمتغ کیبه عنوان 

 نیا جینتا( که با 33اند )مطرح کرده یپ شک یگردشرر

ب  ییمطالعه دلرشگا جیدارند. طبگ نتا یمطالعه همخوان

محتگوا انجگام گرفتگه بگود  لیهمکاران که به ربش تحل

 یهگارسگاختیز نهیدر زم رانیکشور ا مشخص شد که

 یداشتن برنامه مدبن توسگعه گردشگرر ،یب درمان هیپا

ب داشتن مراک  ارازه دهنده خدما  سالمت بگا  یپ شک

رب اسگت بگهرب یاساسگ یهگابا چالش یالمللنیاعتبار ب

باشد. بگه نظگر یمطالعه متفاب  م نیا جی( که با نتا34)

مگگان ب آمگگوزش بزار  بهداشگگت، در دیگگکأرسگگد تیمگگ

در  یرسگگاختیب بهبگگود امکانگگا  ز  یگگبگگر تجه یپ شگگک

 یراهبگرد یال امگا  شگورا نیب همچنگ ریاخ یهاسا 

باحگد  جگادیسالمت جهت کسگ  مجگوز ا یگردشرر

هگا مارسگتانیب یباال ازیکس  امت لیالملل دلنیب مارانیب

 باشد. نهیزم نیدر ا

 یاهگمارسگتانیب هیپ بهش نشان داد که کل یهاافتهی   

 یارازگه خگدما  درمگان تیگفیک نگهیمورد مطالعه در زم

ب  یداشگتند. ارازگه خگدما  درمگان یسط  قابگل قبگول

به  ییپاسخرو ماران،گیوبت به بگارج از نگخ یصیتشخ

 شیدر اسگرع بقگت، پگا مگارانیب یازهگایمشکال  ب ن

 نیب همچنگ مگتدر طو  مگد  اقا ماریب یمنظم بهبود
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ب همراهان سب  کس   ارمیالزم به ب یهاارازه آموزش

 جیمورد مطالعه شد. نتگا یهامارستانیب یالزم برا ازیامت

خگدما   تیگفیاز آن بود که ک یمطالعا  مختلف حاک

در جگذب گردشگرران  یسالمت به عنوان عامگل مهمگ

راسگتا بگر  نی(. در هم35-38) دیآیسالمت به شمار م

راد ب همکاران، رابطه مثبگت یفاتح مطالعه جیاسا  نتا

ارازگگه خگگدما  بهداشگگت ب  تیگگفیک انیگگم یب معنگگادار

بجگود دارد  یگردشرران پ شگک یکل تیدرمان ب ررا

 افتگهی نیدارند. ا یمطالعه همخوان نیا جی( که با نتا32)

نررش  یابیکه به ارز ب همکاران یغالم مطالعه جیبا نتا

خگگدما   تیگگفینسگگبت بگگه ک یگردشگگرران پ شگگک

با استفاده از مد   22-21در سا   رازیش یهامارستانیب

مطالعه  نیا جیدارد. طبگ نتا ر یپردازد، مغایسرکوا  م

مراجعگه  یانتظگارا  ب ادرا  گردشگرران پ شگک انیم

ابعگاد  یدر تمگام رازیمنتخ  ش یهامارستانیکننده به ب

 لی(. از جمله دال25بجود داشت ) یشکاف منف تیفیک

بجگگود ال امگگا  ب  عگگدمتگگوان بگگه یمگگ ر یمغگگا نیگگا

 یبزار  بهداشت ب فقدان ساختار  هیب یانداردهااست

بگگه  یب ارازگگه خگگدما  اختصاصگگ رشیجهگگت پگگذ

کشگور در  یهگامارسگتانیب یبگرا یگردشرران پ شگک

 مگارانیب رشیباحد پذ  یسأجهت ت 21-22 یهاسا 

  یسگأنامگه تنیگیآ 1323الملل اشاره کرد. از سگا  نیب

 یهگانشگراهها ب دامارستانیالملل به بنیب مارانیباحد ب

 .دیابال  گرد یعلوم پ شک

 تیریمگد نگهیمورد مطالعه در زم یهامارستانیب هیکل   

 Hinnawiداشگتند.  یسگط  قابگل قبگول یانسان یربین

 ازیگنشیپب  رسگاختیز کیرا به عنوان  یانسان یربین

(. 42) داندیم یتوسعه صنعت گردشرر یبرا یرربر

 ییاگاسگگبه شنکه  یارگالعه جبگمط یهاهگافتیبر اسا  

در اسگتان اصگفهان بگا  ییبگایز یگردشگرر یهاتیقابل

پرداخته است، شهر اصگفهان در  یفیاستفاده از ربش ک

برخوردار  یمناسب یهاتیاز قابل یانسان یربیرابطه با ن

هگا جهگت رسگاختیبگه ز شتریاست ب بر ل بم توجه ب

(. 44شده اسگت ) دیکأت ییبایز یتوسعه بازار گردشرر

راسگگتا آمگگوزش کارکنگگان در برخگگورد بگگا  نیدر همگگ

 یاز ملگگگل مختلگگگف کگگگه دارا یگردشگگگرران پ شگگگک

از عوامگل  یکگیتوانگد یمتفاب  هستند، م یهافرهن 

  یگن یارازه خدما  به گردشرران پ شک تیفیک شیاف ا

در تعگگداد  تیمحگگدبدب همکگگاران  ی( نعمتگگ41باشگگد )

 یهگاصگحبت کگردن بگه زبگان ییمتخصصان بگا توانگا

 یگردشگگرر یتخصصگگ یهگگابگگود آمگگوزشن ،یخگگارج

 نامگگهیکگگادر درمگگان ب نداشگگتن گواه یبگگرا یپ شگگک

 یربیگپ شکان را از جمله عوامل مرتبط بگا ن یالمللنیب

کرده  یمعرف یپ شک یگردشرر یب موان  اجرا یانسان

 یمطالعگه همخگوان نیگا جیبا نتگا ی( که همر43است )

حگت ت یادر مطالعه ب همکاران زادهیداشتند. شعربافچ

شهر  یتک تخصص یهامارستانیب یآمادگ  انیعنوان م

دب  یابیگبگه ارز یجذب گردشرر پ شگک یبرا اناصفه

بزار   یبگگر اسگگا  اسگگتانداردها یدبلتگگ مارسگگتانیب

 مگارانیب رشیدر پذ یبهداشت، درمان ب آموزش پ شک

 یربیگاز نظر ن مارستانیپردازد که هر دب بیالملل منیب

 یقبگول رقابگلیدر سگط  غ ارتباطگا  یب فنابر یانسان

 ر یحارگر مغگا العگهمط جی( که با نتا44قرار داشتند )

تگوان بگه عگدم یمگ ر یمغا نیا لیدارد ب از جمله دال

الزم  یهگاب حگداقل یدبلت یهامارستانیب هیابل یآمادگ

 یالملل ب نبود مجگوز رسگمنیب مارانیب رشیجهت پذ

تحت  یهامارستانیالملل در بنیب مارانیباحد ب  یسأت

 مطالعه اشاره کرد. 

مورد مطالعه در ارتباط با بعد  یهامارستانیاز ب یمین   

 ا گر اسگگب یبولگل قگابگق طیراگش یدارا یخشگاعتبارب

 کیگ یحگداقل دارا یبودنگد ب همرگ یجهان یارهایمع

 ISO:) یالمللگگگگنیبگگگگ یاعتباربخشگگگگ نامگگگگهیگواه
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International Organization for 

ionStandardizat، Joint Commission 

International  :JCI ، Canada International

Accreditation ACI:) .ب همکگاران،  ییدلرشا بودند

 یعملکگرد گردشگرر تیگاهم یابیگبه ارز یادر مطالعه

 دگاهیمنتخ  شهر تهران از د یهامارستانیدر ب یپ شک

 یدهنگدگان خگدما  پ شگکب ارازه یگردشرران پ شک

مطالعه، عملکگرد عوامگل  نیا جیبر اسا  نتاپرداختند. 

در استان تهران متناس  با  یپ شک یمرتبط با گردشرر

 یهگامارسگتانیباشگد. عملکگرد بیآن عوامل نم تیاهم

تنگوع ب  ،یپ شگک  ا یگتجه ت،یگفیمنتخ  در ابعاد ک

مناس  بود اما اقگداما  مگرتبط  یخدما  پ شک نهیه 

مشکل عمده  کیوان را به عن یالمللنیب یبا اعتباربخش

(. 18آبرد )یبه شگمار مگ یدر جذب گردشرران پ شک

 یاعتباربخشگگ Ebrahimب   Ganguliطبگگگ مطالعگگه

( که 45شود ) یتواند سب  جذب گردشرران پ شکیم

معتقگد اسگت  Toddدارد امگا  طابقتبا مطالعه حارر م

 یپ شگک یهگامراقبگت افگتیکه بگه دنبگا  در یمارانیب

کننگد ب در یرا در  نمگ یربخشگاعتبا یهستند، برندها

 مگارانیب ادرا  در ب یآگگاه جادیا یبر رب دیعوض با

( 46کگرد ) دیکأت ندهیآ انیجهت ارازه خدما  به مشتر

بگه نوپگا  توجگهدارد. با  ر یمطالعه مغا نیا جیکه با نتا

 یابیگبازار یهاب جنبه یپ شک یبودن صنعت گردشرر

وسگگط ت یالمللگگنیبگگ یمجگگوز ب اعتباربخشگگ افگگتیدر

 توانگدیمگ یالمللگنیبگ یمجوزها افتیها، درمارستانیب

 رانیبه بازار سالمت کشور ا یاعتماد گردشرران پ شک

 .دیرا فراهم نما

پ بهش تنها بین تعداد تخت فعگا   یهاافتهیاسا   بر

 مگورد یهگاانگمارستگیگدر ب یاهگا  رفگگب بعد خدمگ

 ریاگسگ نیشد ب ب افتی داریمطالعه ارتباط مثبت معنی

ارتبگاط  گونگهچیهگ مارسگتانیب یهگای گگیب ب ارهایمع

پگ بهش  یهگاافتهیبجود نداشت. بر اسا   یمعنادار

نگوع  ،یسگانان یربین ییتوانا نیبب سلمانی  پوریرینص

بگا  یپ شگک  ا یگتجه تیخدما  ارازه شگده ب برگع

 یرابطگه معنگادار یخارج مارانیساالنه تعداد ب نیانریم

درآمگد حاصگل از  نیانریم نیطه ببجود نداشت اما راب

  ا یگگتجه تیب برگگع یجگگذب گردشگگرران پ شگگک

داشت که  انیکرد ب در ادامه ب یابیرا مثبت ارز یپ شک

کگادر  یپ شکان ب ربابط عمگوم یشهر  ب دانش علم

 یکگاف یالمللگنیب مگارانیجلگ  اعتمگاد ب یدرمان  برا

 یدر بررسگگگگب همکگگگگاران  Jabbari(. 17) سگگگگتین

 یبربد بگه گردشگرر یشهر مشهد بگرا یهامارستانیب

هگا ب تعگداد مارسگتانیب یآمگادگ  انیم انیم  ین یپ شک

(. 47نکگرد ) دایگپ یالملگل رابطگه معنگادارنیبگ مارانیب

ب همکگاران  یمطالعه غالم یهاافتهیبر اسا   نیهمچن

 یشهر اصفهان برا یهامارستانیب یآمادگ یکه به بررس

ردازد، ارتبگاط پگیم یپ شک یبربد به صنعت گردشرر

ب تعداد تخگت  یتعداد گردشرران پ شک نیب یمعنادار

 یابیگارز یارهگایهگا بگا معمارسگتانیبا سگط  انطبگاق ب

( کگه بگا مطالعگه 25بزار  بهداشت بجگود نداشگت )

مشگگابهت  لیگگدارد. از جملگگه دال ینحارگگر همخگگوا

 یتگوان بگه عگدم آگگاهیفوق مگ یهاپ بهش یهاافتهی

 ییب آشنا یانواع خدما  درمان از ارازه یخارج مارانیب

بگودن تعگداد  نییپگا نیب همچنگ رانیگبا بازار سالمت ا

در آن مطالعگگا   یهگگا ب گردشگگرران پ شگگکمارسگگتانیب

تگالش ب  بدبنها مارستانیراستا ب نیاشاره کرد. در هم

خگود در  یهگالیپتانسگ یمعرف نهیدر زم یگذارهیسرما

قابگت کشگورها، از ر ریبگه سگا یارازگه خگدما  درمگان

 پگ بهش یهاافتهیعق  خواهند ماند. بر اسا   یجهان

سط  انطباق  ،یمورد بررس یهامارستانیدرصد ب 4/33

ت آبردنگد ب گدسه ب یجهان یارهایعگرا با م یقابل قبول

 یقبگول رقابلیانطباق غ طیها شرامارستانیکدام از بچیه
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 رشیپگذ یها برامارستانیب ینسب ینداشتند که از آمادگ

 یمطالعگه نگور جیدارد. نتا تیحکا یشرران پ شکگرد

درصگگد  5/54نشگگان داد کگگه  ب همکگگاران حکمگگت

 یمگورد مطالعگه در شگهر اصگفهان دارا یهامارستانیب

ب رگوابط  طیاز نظر انطباق بگا شگرا قبو قابل تیبرع

بزار  بهداشت درمان ب آمگوزش  یشده از سو نییتع

هگا در نمارسگتایکگدام از بچیقرار داشگتند ب هگ یپ شک

 نی(. همچنگ22قگرار نداشگتند ) یقبگول رقابلیغ طیشرا

در مشگگگهد، همکگگگاران  ب Jabbariمطالعگگگا   جینتگگگا

Jabbari   ب همکاران یاریب خدا رازیدر شب همکاران 

 تیها در برعمارستانینشان داد که اکثر ب  یدر تهران ن

 یپ شگک یجهت بربد به صگنعت گردشگرر یمتوسط

 جیرسد با توجه به نتاینظر م (. به47-42قرار داشتند )

 یمطالعا  ب اقگداما  صگور  گرفتگه توسگط شگورا

 ر،یگگاخ یهگگاسگگالمت در سگگا  یگردشگگرر یراهبگگرد

 ازمنگگدین یگردشگگرران پ شگگک  بگگانیم یهگگامارسگگتانیب

جهگگت تحقگگگ انتظگگارا   یتگگرگیگگدق ی یگگربرنامگگه

راسگتا بگا حفگ   نیگب در ا دهسگتن یگردشرران پ شک

بگر خگود  یب کمبودهگا نقاط قو  به رفگ  مشگکال 

 بپردازند. یجهان یارهایمع اسا 

توان بگه عگدم یپ بهش م نیا یهاتیجمله محدبد از

  بگگانیم یهگگامارسگگتانیاز ب یبرخگگ تیریمگگد یهمکگگار

بگگه باسگگطه  رازیدر سگگط  شگگهر شگگ یگردشگگرر پ شگگک

جهت ارازگه اطالعگا   یبخش خصوص یهاتیحساس

تحگت  یهامارستانیاشاره کرد که سب  کاهش تعداد ب

 ختلگفابعگاد م انیارتباطا  م ترگیدق یمطالعه ب بررس

 شد.

 یطباق نسگبگاز انگ یاکگارر حگگ بهش حگپ یهاافتهی

 یارهگایبا مع رازیمورد مطالعه در شهر ش یهامارستانیب

است. با توجه  یگردشرر پ شک مارانیب رشیپذ یجهان

مگورد  یهگامارستانیتوسط ب قبو قابل طیبه کس  شرا

امکانگا   ،یارازه خدما  درمگان تیفیطالعه در ابعاد کم

لگ بم توجگه بگه  ،یانسگان یربین تیریب مد رساختیز

در  یپ شگگک یب خگگدما  گردشگگرر یخگگدما  رفگگاه

بگه  یرگربر یپ شگک یتوسعه بازار گردشرر یراستا

تگوان بگه بجگود یمگوارد مگ نیرسد. از جمله اینظر م

متناسگ   ییغذا یآشپ خانه مجه  همراه با تنوع منوها

 یالمللگنیپرداخت بگ یهاربش جادیا مار،یبا فرهن  ب

الزم جهگگت  یهگگایهمگگاهنر ،یدرمگگانخگگدما   نگگهیه 

از  مگاریب مگنیب همراهان، انتقگا  ا ماریب دیرباد دیتمد

ب مشابره  میمستق رشیامکان پذ مارستان،یفربدگاه به ب

 یهاکامل بسته یمعرف مارستان،یب تیساببدر  نیآنال

جهگت  یب قگانون یروابط حقوق یرساناطالع ،یپ شک

عقد قرارداد  صالح،یبه مراج  ذ ماریب یتیاعالم ناررا

کسگ   نیب همچنگ یالمللگنیگگر بگمهیب یهابا سازمان

 اشاره کرد. یالمللنیب یاعتباربخش یهانامهیگواه

 

 هاشنهادیپ

 یصگنعت گردشگرر یرقگابت یهگاتیگتوجگه بگه م  با

توانند با ارتقاء یمطالعه م تحت یهامارستانیب ،یپ شک

را در  ییخدما  در ابعاد مختلف، نقگش بسگ ا تیفیک

راسگتا بهبگود  نیگکننگد. در ا فگایصگنعت ا نیگتوسعه ا

 یبگرا یها، خدما  رفاهمارستانیب تیساببامکانا  

 یطراحگگگ مگگار،یالملگگل ب همراهگگان بنیبگگ مگگارانیب

پگگگ  از درمگگگان ب کسگگگ   یریگگگریپ یسگگگازبکارها

 دیگتوانگد مفیمگ یالمللگنیب یاعتباربخش یهانامهیگواه

 یقگو یابیبازار یهابرنامه نیب تدب یباق  شود. طراح

 یک شوزش پگان ب آمگگداشت، درمگهگتوسط بزار  ب

 بالقوه یهالیپتانس یسب  معرف تواندیم هامارستانیبب 

 یالمللگنیکشور در عرصه ب یپ شک یصنعت گردشرر

 ود.ش
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 یسپاسگزار

تحگگت عنگگوان   یعگگه حاصگگل طگگرح پ بهشگگمطال نیگگا

  بگگانیم یهگگامارسگگتانیموجگگود ب تیبرگگع یابیگگارز»

 یارهگگایمع بگگر اسگگا  رازیدر شگگ یپ شگگک یگردشگگرر

-68-14222با شگماره قگرارداد  «1326در سا   یجهان

 ب کگگگگگگد اخگگگگگگالق بگگگگگگه شگگگگگگماره 41-1326

IR.SUMS.REC.1397.185 راه علگگگومگشگگگگاز دان 

 خگگود الزم بگگر یپ بهشگگ گگگربهبگگود.  رازیشگگ یپ شگگک

به اهگداف  یابیکه ما را در دست یدانند از همه افرادیم

در   یگنمودند از جمله همکگاران ع  یاریپ بهش  نیا

 راز،یش یسالمت دانشراه علوم پ شک یگردشرر تهیکم

 تیریمگگد نیب همچنگگ رازیشگگ یسگگازمان نظگگام پ شگگک

 .ندینما یمورد مطالعه تشکر ب قدردان یهامارستانیب

 

  منافع  تضاد

در انجگام  یتضگاد منگافع چیمقالگه هگ نیگا سندگانینو

 مطالعه نداشتند.
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Abstract  

 
Background & Objectives: Medical tourism as a growing industry contributes to GDP 

growth and employment, and improves infrastructure in the country. Hospitals compliance 

with global criteria would undoubtedly increase the quality of therapeutic services for medical 

tourists. Hence, this study was conducted to evaluate the compliance of hospitals of Shiraz 

hosting medical tourists with global criteria.  

Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in six hospitals 

with medical tourism units in Shiraz in 2018. Data were collected through a researcher-made 

checklist containing 48 questions with 6 dimensions. Data were analyzed using Spearman's 

correlation coefficient by SPSS version 22. 

Results: The examined hospitals were compliant with global criteria in terms of infrastructure 

facilities, quality of health services, and human resources management. In terms of 

accreditation and welfare dimensions, 3 hospitals matched with global criteria. However, 

none of the hospitals matched with global criteria of medical tourism services dimension. 

There was a significant correlation between the number of active beds and welfare services 

(P=0.00). 

Conclusion: According to the relative compliance of Shiraz hospitals with global criteria for 

admission of medical tourists, it is necessary to pay attention to welfare and medical tourism 

services in order to develop medical tourism in Shiraz.   
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