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ABSTRACT

Background & objectives: Health tourism is one of the types of health service trades. Iran has
high potential in developing this field. The aim of the current study was investigating the
relationship between medical curative tourism and the rate of tourism attraction in Ardebil
province.
Methods: current study was an applied one with descriptive-analytical method of study. Samples
were statistically estimated and study setting included 8 public and 2 private hospitals, mineral
spas, residential places (hotels, inns and guest rooms) of Ardebil. Data gathered using a check list
prepared by the researcher regarding the terms and regulations of the centers for health tourism,
an standard checklist of evaluation of the international patients unit medial institution of Ministry
of Health that its face validity approved by the experts. To implement the field research, 3
samples of each hospital with total of 30 check-lists and 99 controls were prepared by health
tourism experts of the university, funding department of the hospital and the researcher. For data
analysis, Cosmograph-Smirnov test used to determine the normality and multi-variable regression
and Pearson Correlation test used to measure the relationship between variables using SPSS
Statistical software.
Results: Results of the study indicated that the highest and lowest mean were related with having
general qualifications of tourism attraction (1.85) and lower costs and ability to communicate
(1.26), respectively. Among variables of medical therapy tourism (country status, condition of
hospitals, medical team condition and the mineral spas condition), the general condition of the
hospitals and the condition of medical team had no meaningful relationship with the rate of
tourism attraction. Therefore, the general hypothesis was confirmed that there was a significant
relationship between medical tourism and the rate of tourism attraction in Ardebil province
(p<0.01). Variables of country status (0.67) and spa location (0.70) determined the relationship in
prediction of medical therapy tourism attraction.
Conclusion: Results of the study indicated that among different factors of country status,
condition of hospitals, medical team and the mineral spas, the factor of hospital condition due to
the lower gradation and standards of the Ardebil hospitals and the factor of medical team
condition due to poor understanding and awareness of the medical team of the regulations and
their poor ability in obtaining the required skills, no significant relationship found between
medical tourism and the rate of tourism attraction in Ardebil province. Therefore, it is suggested
that the authorities in the field of health and tourism help in more development of this industry by
providing the necessary substructures of this sector and execution of macro politics.
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چکیده
مت بوده و پتانسیل هاي کشور ایران در زمینـه فـوق   گردشگري سال،یکی از اشکال تجارت خدمات سالمتزمینه و هدف:

قابلیت توسعه این بخش را فراهم نموده است. پژوهش حاضر با هدف بررسـی رابطـه قابلیـت هـاي گردشـگري پزشـکی       
درمانی با میزان جذب توریسم در استان اردبیل بوده است.

. حجم نمونه به روش سرشماري برآورد شده استتحلیلیپژوهش از نوع کاربردي و از نظر روش، توصیفی:کارروش 
هتـل  (هتـل، هاي آب درمانی و مراکـز اقـامتی  مکانبیمارستان خصوصی،2بیمارستان دولتی و 8و محیط پژوهش شامل 
استان اردبیل بوده و ابزار گردآوري داده ها چک لیست تهیـه شـده بـا اسـتفاده از آیـین نامـه       در آپارتمان و مهمانپذیر) 

وابط مراکز پذیراي گردشگري سالمت، چک لیست استاندارد ارزیابی واحد بیماران بین الملل موسسات پزشکی شرایط و ض
وزارت بهداشت و پژوهشگر ساخته بوده که از نظر روایی بصورت صوري به تایید متخصصان رسید. براي اجراي پژوهش 

، اعتبـار بخشـی بیمارسـتان مربوطـه و     دانشـگاه کارشناسـان گردشـگري سـالمت    نمونه توسط 3میدانی از هر بیمارستان 
اسمیرنوف بـراي  -فوهاي کولموگرگویه تهیه گردید. جهت تحلیل از آزمون99چک لیست با 30پژوهشگر و در مجموع 

ها توسط نـرم  تعیین رابطه بین متغیرجهت سنجش و رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسونسنجش نرمالیتی،
اده گردید.استفSPSSافزار

) و کمتـرین  85/1(که بیشترین میانگین مربوط به داشتن شـرایط عمـومی جـذب توریسـم    ندیافته ها نشان دادیافته ها:
هـاي گردشـگري   ) بود و از بین متغیر هاي قابلیـت 26/1(میزان مربوط به پایین بودن هزینه ها و توانایی برقراري ارتباط

هاي آب درمانی) شرایط بیمارستان و یمارستان، شرایط تیم پزشکی و درمانی، مکان(شرایط کشور، شرایط بپزشکی درمانی
بنـابراین فرضـیه کلـی تاییـد شـد و بـین       ، داري با میزان جذب توریسم نداشـتند شرایط تیم پزشکی و درمانی رابطه معنی

) p>01/0داري وجود داشت (در استان اردبیل رابطه معنیتهاي گردشگري پزشکی درمانی با میزان جذب توریسقابلیت
ــان  ــرایط کشــور و مک ــاي ش ــریب    و متغیره ــا ض ــانی ب ــم پزشــکی و درم ــی جــذب توریس ــیش بین ــدرمانی در پ ــاي آب ه

)R2=0/70,R2=0/67(کنند.این رابطه را تبیین می
کان هاي آب که از بین عوامل مختلف، شرایط کشور، بیمارستان، تیم پزشکی و درمانی و مندنتایج نشان دادنتیجه گیري:

هـاي سـطح اسـتان و    هاي الزم در بیمارسـتان اسـتاندارد درمانی، شرایط بیمارستان ها به دلیل پایین بودن درجه بنـدي و  
داري با شرایط تیم پزشکی و درمانی به علت آگاهی ضعیف از این ضوابط و ضعف در کسب آمادگی هاي الزم، رابطه معنی

درمانی مـوثر نبودنـد.   این متغیرهادر پیش بینی جذب توریسم پزشکی واشتند ومیزان جذب توریسم در استان اردبیل ند
هاي الزم در این بخش و اجراي لذا به مدیران حوزه سالمت و گردشگري پیشنهاد می شود که با فراهم کردن زیر ساخت

هاي کالن به توسعه این صنعت کمک کنند.سیاست
سم، گردشگري پزشکی درمانی، استان اردبیل، جذب توریگردشگري سالمتکلیدي:ه هايواژ



161رباب حسین پور و همکاران ...        پزشکیدشگريگرهايقابلیترابطه

قدمهم
1990از دهه ایسالمت در سطح دنيگردشگرظهور

يسـاز شدن و آزادیمتعدد همچون جهانلیو به دال
ـ دمات سالمت، تغتجارت در حوزه خ نـرخ ارز در  ریی

ییایآسيکشورهاتیجذابیعامل اصل(یاقتصاد جهان
در یسالمت)، بحران مـال يبه عنوان مقصد گردشگر

و جـاد یبـه ا ییایآسيهاساز توجه دولتنهی(زمایآس
یپزشـک زاتیتجهتیفیبهبود ک)،منابع درآمدتیتقو

ات، اطالعـ يفنـاور شرفتیو پنترنتیمورد استفاده، ا
ــهیهز ــاالنـ ــدگيبـ ــورهایزنـ ــنعتيدر کشـ ، یصـ

ـ ،یالمللنیبيهاشدن سفرترآسان یدسترسـ یراحت
نـه یهز،یو درمـان یبهداشـت يهابه خدمات مراقبت

ـ شـدن جمع ترمسن،یکپزشيهامراقبتنییپا .. .وتی
دهیعوامل موجب گردنیدانست. مجموعه اتوانیم

ز انـواع  نوع انیترایسالمت در زمره پويتا گردشگر
.محسوب شوديگردشگر

هاي گردشگري نوین، گردشگري پزشکی یکی از حوزه
زا و امروز به عنـوان یکـی از صـنایع درآمـد    است که

هارقابتی در دنیا مطرح شده است. بسیاري از دولت
منـدي از مزایـاي   عالقمند به بهره،نیز در سطح کالن

ــی از  ــادي ناش ــت   اقتص ــتند و رقاب ــنعت هس ــن ص ای
ــد ــژه    هفزآین ــه وی ــف ب ــورهاي مختل ــان کش اي می

ــذب     ــراي ج ــیایی ب ــعه آس ــال توس ــورهاي در ح کش
از آنجـا کـه   ).1(گردشگران پزشکی آغاز شده اسـت 
هـاي بـا کیفیـت و    گردشگران پزشکی به دنبال درمان

ن تــر هســتند کشــورهایی در جــذب ایــقیمــت پــایین
ند که عالوه بر پایین بودن سرمایه هنگفت موفق هست

ــدمات  ــت خـ ــاهر و  ،قیمـ ــکان مـ ــودن پزشـ دارا بـ
از کیفیـت  ،ي طبیعیهابرخورداري از مواهب و جاذبه

ه خـدمات نیـز برخـوردار    ئشده جهانی در اراپذیرفته
هاي جسمی و روانی ) امروزه انواع بیماري2،3باشند (

به علت گسترش زندگی شـهري و همچنـین توسـعه    
ي آب هـا چشـمه .صنعتی شهرها افزایش یافتـه اسـت  

ي خلقت کـه  هاگرم به عنوان یکی از شگفتیمعدنی و 
هــا اســتفاده ي دور در درمــان بیمــاريهــااز گذشــته

جایگاه خاصـی در گردشـگري سـالمت و    ،اندشدهمی
.)4(توریسم درمـانی بـراي گردشـگران دارا هسـتند    

،توسـعه بخش سـوم قـانون برنامـه چهـارم    87ماده 
از ،1404همراه بـا اهـداف سـند چشـم انـداز ایـران      

هـاي کلیـدي دولـت اسـت کـه از      ترین سیاسـت همم
اسـاس  کند. بـر میتوسعه گردشگري پزشکی حمایت

از درصـد 30این سند تـا پایـان برنامـه چهـارم بایـد      
ــه ــاهزین ــق  ه ــور از طری ــتی کش ــانی و بهداش ي درم

صــادرات کاالهــاي مــرتبط بــا پزشــکی و گردشــگري 
شود ایـران  بنابراین پیش بینی می،سالمت تامین شود

ــا ــیش از س ــی و  40النه ب ــگر داخل ــون گردش 20میلی
دالرمیلیـارد 15میلیون گردشگر خارجی و به تبع آن 

طبــق ایــن ســند، ایــران .درآمــد ارزي داشــته باشــد
ریزي کـرده اسـت کـه یکـی از اهـداف اصـلی       برنامه

گردشــگري ســالمت در جهــان باشــد. هــدف از ایــن 
یک ریزي جلوگیري از خروج منابع ملی و ایجاد برنامه

توجـه بـه   بـا ).5،7(اشدبمیمنبع درآمد براي کشور
مان سـالمت در کشـور  يگردشـگر يهـا نهیوجود زم

و یآب معـدن يهـا چشـمه ،یدرمانيهامانند آبگرم
ییهـا جراحان توانمند بـا تخصـص  ،چهار فصلعتیطب

مفاصــل، ضیتعــو،ییبــایزيهــاعمــليهــانــهیدر زم
،یم پزشـک ، چشـ اعضـا وندیقلب، پيهاانیپس شريبا

ـ .. ا.ویدندانپزشـک  ـ یبـه عنـوان   توانـد یمـ رانی از یک
مورد عالقـه در منطقـه محسـوب شـود.    يهامقصد

ــتان اردبیـــل بـــه دلیـــل موقعیـــت و وضـــعیت   اسـ
ي هـا داراي چشمه،ژئومورفولوژیک ویژه اي که دارد

ي هـا آب معدنی و گرم فراوانی بـا خـواص و قابلیـت   
در سـطح  درمانی ویژه است که به صـورت پراکنـده  

گـرفتن همزبـان   در نظربـا استان قرار گرفته اسـت. 
و یاقـامت يهـا نـه یبـودن هز نییپا،يبودن اتباع آذر

ـ یو طبی فرهنگی،خیآثار تاريغناحمل و نقل، بـه  یع
کمتـر از  و با توجه به یپزشکيعنوان مکمل گردشگر

بـه ایـن اسـتان و    هاتحد انتظار بودن مراجعه توریس
ـ از بعد جغرافشتریبپیشیندر مطالعاتکهنیا و ییای

ــمیتور ــانس ــگر یدرم ــئله گردش ــه مس ــالمت يب س
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موجود در سطح يهاتیقابلسایر شده و به ستهیگرن
ـ لذا ام،کشور و استان کمتر توجه شده است اسـت دی

تحقـق  يدر راسـتا يشـتر یبيهاگام،با مطالعه حاضر
سالمت يتوسعه صنعت گردشگرو 1404چشم انداز 

با استفاده از نتایج این برداشته شود و بتوانیو پزشک
پژوهش در راستاي جذب گردشگر پزشکی و درمانی 

تـا موجـب وقـوع یـک     نموددر استان اردبیل حرکت 
ها شـده و زمینـه سـاز    حرکت رقابتی بین سایر استان

تا این امر منجر به شودزایی و افزایش درآمد اشتغال
رجی و انتقال صادرات خدمات پزشکی به کشورهاي خا

دانش و تکنولوژي شده و به تبع آن باعث توسعه ملی 
گردد.

گردشگري پزشکی
-un(ي جهــانگردیســازمان جهــانفیــبــر اســاس تعر

WTO(1ـ تواند انگمیکهیاز اهدافیکی مسـافرت  زهی
مسافرت به منظور کسب ،دینماجادیرا در گردشگر ا

ياز گردشگریسالمت نوعياست. گردشگریسالمت
ت که بـه منظـور حفـظ، بهبـود و حصـول مجـدد       اس

ـ یفـرد بـه مـدت   یو ذهنـ یسالمت جسم 24از شیب
ــر از   ــاعت و کمت ــس ــورت کی ــال ص ــیس ــگم . ردی

يگردشگر-1سه بعد استيسالمت دارايگردشگر
ــت ــگیپ(یتندرس ــگر-2؛ )رانهیش ــانيگردش -3؛ یدرم
).8(یپزشکيگردشگر

ــگیپ(یتندرســتيگردشــگر- ــافرت :)رانهیش ــه مس ب
ي ســالمت و منــاطق داراي هــاوریســت بــه دهکــدهت

ي آب معـدنی و آب گـرم (اسـپاها) اشـاره    هـا چشمه
کند. در این نـوع سـفر توریسـت بـراي رهـایی از      می

ي زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله هاتنش
ایـن  شـود. معمـوالً  مـی و نظارت پزشکی راهی سـفر 

بیماري جسمی مشخصی ندارند و بیشـتر  هاتوریست
مندي از طبیعت شـفابخش منـاطق دیگـر    در پی بهره

.)9،10(هستند

1 United Nation World Tourism Organization

به ستیمسافرت توريبه معنای:درمانيگردشگر-
يهــا(آبیعــیطبیمنظــور اســتفاده از منــابع درمــان

ـ نمک، لجن و غ،یمعدن يبـرا ) اسـت کـه معمـوالً   رهی
ـ هـا يماریبیدرمان برخ ـ ای دوران نقاهـت  دنگذران

ـ . اردیگمیصورتیتحت نظارت و مداخله پزشک نی
مورد توجه مسئوالن وزهارنیهم اينوع از گردشگر

کشور قرار گرفته است. به خصوص لجـن  يگردشگر
ــاعــتیکــه طبیدرمــان ــرا در مرانی يکشــورهاانی
.به شدت محبوب کرده استهیهمسا

ــگر- ــکيگردش ــوع د:یپزش ــرین ــگريگ ياز گردش
ن سالمت است که در آن مسافرت بـه منظـور درمـا   

یجراحيهااز عملیانجام نوعاییجسميهايماریب
و مراکــز هــامارســتانیتحــت نظــارت پزشــکان در ب

ـ . در اشـود انجام مـی یدرمان ينـوع از گردشـگر  نی
پـس از درمـان و معالجـه    سـت ممکن اماریسالمت، ب

يو خــدمات گردشــگرهــااســتفاده از فضــاازمنــدین
ـ ) باشـد کـه در ا  هـا (مانند آبگرمیدرمان صـورت  نی

ـ کـه ا یاو با سفر بـه نقـاط  يممکن است گردشگر نی
).11،12(شودلیامکانات را دارند تکم

از عوامل موثر در جذب گردشـگر سـالمت در نقـاط    
وجـود  :تـوان اشـاره کـرد   مـی به موارد زیر،مختلف

ــژه ي پیشــرفتههــابیمارســتان (بخصــوص مراکــز وی
تانی، ي بین المللی بیمارسهاوجود استاندارد،درمانی)

ــکان ــام   پزشـ ــام در تمـ ــروف و بنـ ــص معـ متخصـ
تعداد کافی پرسنل پیراپزشـکی  ي پزشکی،هاشاخهزیر

ــین ــاو تکنس ــان   ه ــه زب ــرجم ب ــود مت ــانی، وج ي درم
وجود خدمات اقـامتی و رفـاهی مناسـب    گردشگران،

ي بــا کیفیــت بــاال و هــاو رســتورانهــاهماننــد هتــل
ي گردشـگري سـالمت بـا    هـا تعریف بسـته استاندارد،

تبلیغات و بازاریابی موثر یمت مناسب و قابل رویت،ق
ــود لیســت انتظــار،،هــادر ســایر کشــور ــاالنب بودن ب

ي پیشـرفته، وجـود   هـا ي درمـانی در کشـور  هاهزینه
).13(مناطق جذاب طبیعی و تاریخی گردشگري
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گردشگري درمانی
ــگري د ــروزه از  گردشــ ــتی امــ ــانی و بهداشــ رمــ

ري جهـان  ي صـنعت گردشـگ  هارشدترین بخشروبه
ي دسـت انـدر کـار و    هااست که باعث شده سازمان

ي عالقمند به توسعه گردشگري توجه خود را هاکشور
به ایـن بخـش از صـنعت توریسـم جلـب و بـراي آن       

ي هاریزي کنند. زندگی صنعتی در بیشتر کشوربرنامه
یی را نیـز  هـا دنیا الزاماتی را با خود همراه دارد و نیاز

تلف ایجاد کرده است. امـروزه  براي مردم جوامع مخ
تمایل مردم به تناسب اندام، استفاده از منابع طبیعی و 

، کاهش درد، تسلط بر اسـترس و افـزایش   هاویتامین
سالمت روح و روان و جسم بسیار چشمگیر اسـت. بـه   

ي هاهمین دلیل است که در نقاط مختلف جهان روش
ي آبگـرم هـا درمانی طبیعی مانند اسـتفاده از چشـمه  

گیرد و تمامی اقشار مردم میبسیار مورد توجه قرار
به سمت این نـوع  هاو پر درآمدهااعم از کم درآمد

ــمه   ــد. چش ــل دارن ــگري تمای ــااز گردش ــرم ه ي آبگ
هـاي توریسـتی   یی مناسب براي ایجاد اقامتگاههامحل

و هـا است که با ایجاد مراکز تفریحی و ارائه سرویس
ان آنهــا را بــه مقاصــد تــومــیامکانــات در ایــن نقــاط

ا ي گردشگران تبـدیل کـرد،   گردشگري درجه اول بر
یی مفرح و پر هیجان خواهند داشت هالحظههمزیرا 

در).14(یابنـد مـی و هم به سالمت و آرامش دسـت 
زمینه گردشگري پزشکی و درمانی مطالعه بوروویک 

گــذاري بـرداري و ارزش بـا عنـوان بهـره   همکـاران و 
اي گرم زمینی در کرواسی که در هگردشگري از آب

ســاله انجــام گرفتــه، اســتفاده از روش 16یــک دوره 
ــب  -ســنتی ــه صــورت غال ــانی ب تفریحــی و آب درم

ي راویـنش کومـار   هـا نتایج یافتـه .)15(باقیمانده بود
مـدت  که گردشگري داراي اثر مهـم و بلند نشان داد

و یک کاتـالیزور بـراي   بوده در رشد اقتصادي مالزي 
در این راستا.گذاري استهاي سرمایهفعالیتافزایش

را نســبت بــه افــزایش هــاتــوان تمرکــز سیاســتمـی 
سـازي  هـاي گردشـگري از جملـه یکپارچـه    ساختزیر

تکنولوژي و مدیریت، ایجـاد اعتمـاد در گردشـگر در    

بـرداري از منـابع   بازارهاي جهـانی گردشـگري، بهـره   
اصــلی بازارهــاي گردشــگري بــا اجتمــاعی مطلــوب و 
محصوالت گردشگري بـا منـافع اقتصـادي و بررسـی     

توانـد  مـی براي گسـترش گردشـگري کـه   هابازارچه
گذاري مستقیم خـارجی  شامل متصل شدن با سرمایه

). کورکمـاز و همکـاران طـی    16(هدایت کرد، باشند 
مطالعه اي تحت عنوان گردشگري سالمت در ترکیـه  

کـه  نـد و مثال عملی از ابعاد اقتصـادي آن نشـان داد  
ترکیه پیشرفت قابل تـوجهی در گردشـگري سـالمت    

سال گذشته داشته است و شروع به رقابت بـا  20در 
کشورهاي موفق در این زمینـه کـرده و درآمـد بـه     
دست آمده سهم بزرگی در اقتصاد کشور و افـزایش  
درآمد در بخش بهداشت و درمان داشته است. ایـن  

شـگري  مطالعه با هدف بررسی جایگـاه و اثـرات گرد  
شـده سالمت بر روي بخش بهداشت و درمان انجام 

ي آماري مختلف در این زمینه با توجه به هاو از داده
و درمـان و گردشـگري سـالمت    ي بهداشتهاهزینه

ي هاو یافتهنموداستفاده 2013تا2004هاي در سال
ي خصوصـی در  هاپژوهش نشان دادند که بیمارستان
ده انـد و درآمـد   گردشگري سالمت ترجیح داده شـ 

گردشگري سالمت توسـط تعـداد گردشـگران تحـت     
از مجمـوع  درصد70هاو خارجیگیردمیتاثیر قرار 

ي هـا . در زمینهدهندمیگردشگران سالمت را تشکیل 
و چشم و انکولوژي بیماران تحت درمان قرار گرفتـه 

ي ســـالمت در هـــامیـــزان هزینـــه2013در ســـال 
ــالمت   ــگري س ــوده 3/2گردش ــد ب ــد درص و درآم

گردشگري سالمت درآمد کـل سـالمت را بـه طـور     
ــت (   ــزایش داده اس ــوجهی اف ــل ت ــی و .)17قاب نعمت

همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هریک 
از موانـع گردشـگري پزشـکی در اردبیـل بـه ترتیـب       
شامل موانع سیستم اطالعاتی و بازاریابی، موانع توسعه 

گرش دولت، موانع محصول و کیفیت خدمات، موانع ن
ــاعی  ــع اجتم ــانی، موان ــروي انس ــع -نی ــی، موان فرهنگ

ي فرعـی بـه   هـا و بـه همـراه شـاخص   بودهاقتصادي 
کننـد و  میعنوان موانعی براي توسعه این بخش عمل
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در پایان براي توسعه گردشگري و رفع موانع موجود 
). ایـزدي و همکـاران   18(یی ارائه کرده اندهاپیشنهاد

ر مــورد شناســایی موانــع توســعه طــی مطالعــه اي د
ــن نتیجــه    ــه ای ــران ب صــنعت توریســم ســالمت در ای
رسیدند که با گردشگري پزشکی بایـد بـا یـک روش    

ي تخصصـی بایـد   هـا سیستماتیک برخورد شود. کمیته
ي گردشـگري اقـدامات تبلیغـاتی    هـا در مورد جاذبـه 

گذاري در زمینه انجام دهند و عالوه بر این با سرمایه
وزش و توسعه مرکـز خـدمات بهداشـتی    تحقیق و آم

مدرن و سنتی روند خروج بیماران از کشور را بـراي  
.)11(هـاي پزشـکی متوقـف سـازند    دریافت مراقبت

نــوري و همکــاران در پژوهشــی بــه نقــش ایــران در 
گردشگري درمانی جهان اسالم بـا تاکیـد بـر طبیعـت     
درمانی پرداختند که نتایج حاصل نشان دادند با توجه 

جواري ي موجود و موقعیت ایران در همهاپتانسیلبه 
توانایی تبدیل کشور بـه قطـب   ،با کشورهاي مسلمان

.)19(گردشگري درمانی وجود دارد

روش کار
ــژوهش   ــن پ ــاربرديای ــال ک ــه روش1394در س ب

انجام گرفت. حجم نمونـه بـه روش   تحلیلی-توصیفی
8شماري برآورد شده و محیط پـژوهش شـامل   سر

هـاي  مکان،بیمارستان خصوصی2ان دولتی و بیمارست
ن و هتـل آپارتمـا  ،(هتـل آب درمانی و مراکز اقامتی

ــود.    ــل ب ــتان اردبی ــذیر) اس ــی  مهمانپ ــت بررس جه
ــاقابلیــت ــله در بخــش ،ي موجــود در اســتان اردبی

ــوبه اداره    ــتاي مصـ ــکی در راسـ ــگري پزشـ گردشـ
گردشگري سالمت معاونت درمـان وزارت بهداشـت   

پارتمان پذیرش بیمـاران بـین الملـل،    مبنی بر ایجاد د
ــیم پزشــکی و   ــراي شــرایط بیمارســتان و شــرایط ت ب
درمانی عـالوه بـر اسـتفاده از آیـین نامـه شـرایط و       
ضوابط مراکز پزشکی پذیرش گردشـگري سـالمت و   
آیین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملـل در  

ادي گویـه نیـز توسـط پژوهشـگر بـه      بیمارستان، تعد
ست افزوده شده و مورد استفاده قرار گرفـت  لیچک

شرایط عمومی جذب توریست ،و براي شرایط کشور
شـرایط  ،که شامل امکانات اقامتی، سیستم حمل و نقل

تسـهیالت صـدور ویـزا   ،امـاکن دیـدنی  ،آب و هوایی
در بخــش ، مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، باشــدمــی

ي جغرافیـایی  هـا گردشگري درمانی بر حسـب مکـان  
ــد ــز آب  تع ــه مراک ــده ب ــه کنن ــگران مراجع اد گردش

درمانی بررسی گردید. از نظر روایـی بـا اسـتفاده از    
روش صوري و محتـوا بـه تاییـد متخصصـان رسـید.      
روش گــردآوري اطالعــات در ایــن پــژوهش بــه دو 
صورت کتابخانـه اي (بـراي تـدوین مبـانی نظـري) و      

ي پـژوهش)  هـا آوري چـک لیسـت  میدانی (براي جمع
گویـه بـود کـه بـا مقیـاس      99یست شامل بود. چک ل

لیکرت نمره دهی شـد. اطالعـات پـژوهش بـه روش     
مصـاحبه بـا کارکنـان و بررسـی مسـتندات      ،مشاهده
چک لیست ارزیابی ،آوري گردیدجمعهاداده،موجود

گردشگري سـالمت  نفر توسط کارشناسان3به تعداد 
بخشی بیمارستان مربوطـه و شـخص   دانشگاه و اعتبار

نمونه در هـر متغیـر بـه    30ر و در مجموع پژوهشگ
ـ تحلي پـژوهش برگزیـده شـدند.   هاعنوان نمونه لی

بـا  یو اسـتنباط یفیتوصـ يهـا آمارهطریقازهاداده
در سـطح  .انجام شـد SPSS-19نرم افزاراستفاده از 

ي آماري نظیـر: فراوانـی،   هاآمار توصیفی از مشخصه
در سطح وشددرصد، میانگین، انحراف معیار استفاده 

بر اسـاس نـوع   هاجهت سنجش رابطهآمار استنباطی 
ــع داده ــونگی توزی ــر و چگ ــالیتی هــامتغی از نظــر نرم

ــاپراکنـــدگی داده ــوگرافهـ ــمیرنوف)-(کولمـ ،اسـ
ضـریب همبسـتگی (آزمـون    متغیره ورگرسیون چند

استفاده شد.پیرسون)

هایافته
120داراي ي جذب توریسـم  هاسنجش متغیر شاخصه

شناســایی باشــد کــه بــه بحــث و بررســی مــیســوال 
منظر درمانی و پزشکی ي جذب توریسم ازهاشاخصه

به وسیله طیف لیکرت پردازد کهمیدر استان اردبیل
تنظـیم گردیـده اسـت. نمـرات بـاال بیـانگر       طیفی) 3(
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مطـابق بـا   باشـد. مـی مطلوب تجذب توریسمیزان 
ي هـا جدول توزیع پراکندگی میـزان اهمیـت شاخصـه   

شد که با توجه هر حوزه مشخصدرتب توریسجذ
ــه ــدار میان ــه مق ) در ســطح متوســط نمــایش 5/1(ب

دهـد. نتـایج توصـیفی در کنـار وضـعیت میـانگین       می
د کـه  اداختصاص یافته براي هریـک از عوامـل نشـان   

بیشــترین میــانگین مربــوط بــه بعــد داشــتن شــرایط 
) و کمتــرین میــزان 85/1(تعمــومی جــذب توریســ

ــایین بــودن هزینــهبعــدمربــوط بــه  ــایی هــا پ و توان
.بود)26/1(برقراري ارتباط

ــ ــع آمــاري متغیــرب آزمــون از هــا راي بررســی توزی
ــا (نرمــال ــودن متغیره )اســمیرنوف-کولمــوگروفب

با توجه به نتیجه آزمـون هـر متغیـري    وشداستفاده 
درصــد بیشــتر باشــد5داري آن از کــه ســطح معنــی

ولـی اگـر   شـود، مـی بودن آن پذیرفتـه فرض نرمال
د باشــد فــرض صــفر یعنــی ادعــاي درصــ5کمتــر از 

طبـق  .شـود بودن توزیع متغیـر پذیرفتـه نمـی   نرمال
هـا از توزیـع   تمـامی داده ،جدول آزمون نرمال بودن

برخوردار شدند.نرمال
گردشگريهاينتایج مطالعه نشان داد که بین قابلیت

اسـتان درتتوریسـ ذبجـ میزان ودرمانیپزشکی
ــا ا ــل ب ــیرابطــهp=000/0و r=619/0ردبی داري معن

).3(جدول وجود دارد

»تي جذب توریسهاشاخصه«آماره مربوط به متغیر .1جدول
انحراف معیارمیانگینتعدادزیر مولفهمولفههدف

ي هاشاخصه
تجذب توریس

30852/1241/0تشرایط عمومی جذب توریسشرایط کشور

شرایط بیمارستان

ین بودن هزینهپای
باال بودن کیفیت خدمات

تسهیالت و تکنولوژي
باال بودن استاندارد بیمارستان

30
30
30
30

266/1
462/1
388/1
346/1

404/0
305/0
194/0
293/0

شرایط تیم پزشکی 
و درمانی

تخصص تیم پزشکی ودرمانی
داشتن گواهینامه بین المللی

انیداشتن سوابق درخشان تیم پزشکی ودرم
توانایی برقراري ارتباط

30
30
30
30

553/1
622/1
267/1
266/1

586/0
417/0
474/0
499/0

هاتوزیع دادهاسمیرنوف)- کولموگروف(بودننرمالآزمون .2جدول
هاآماره

سطح معنی داريK-Sآمارهتعدادمتغیرها

شرایط کشور
درمانیپزشکیگردشگرييهاقابلیت

تتوریسمیزان جذب
درمانیتوریسممیزان جذب
پزشکیتوریسممیزان جذب

شرایط تیم پزشکی درمانی
هاشرایط بیمارستان

30
30
30
30
30
30
30

025/1
114/1
547/1
378/1
304/1
270/1
02/1

244/0
102/0
066/0
073/0
067/0
080/0
211/0
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میزان ودرمانیپزشکیگردشگرييهالیتارتباط بین قاب.3جدول 
تتوریسجذب
درمانیپزشکیگردشگرييهاقابلیت هامتغیر

تعداد سطح معنی 
داري

ضریب همبستگی 
پیرسون میزان جذب

تتوریس
30 000/0 619/0

ي پـژوهش بـین شـرایط کشـور و     هـا بر اساس یافته
تي آب درمــانی بــا میــزان جــذب توریســهــامکــان

و )p>01/0(طه معنـاداري وجـود داشـت   پزشکی راب

-هــا و شــرایط تــیم پزشــکیبــین شــرایط بیمارســتان
پزشـکی از نظـر   تدرمانی بـا میـزان جـذب توریسـ    

همچنــین .مــاري رابطــه معنــاداري وجــود نداشــتآ
و مثبـت بـود  هـا ضرایب همبستگی بین تمامی متغیـر 

مثبت بودن ایـن ضـرایب نشـانگر تغییـرات در جهـت      
بــا افــزایش متغیــر دیگــر اســتافــزایش یــک متغیــر

).4(جدول

پزشکیتوریسممیزان جذببامختلفارتباط بین شرایط. 4جدول
پزشکیتوریسممیزان جذب

هامتغیر
تعداد سطح معنی داري ضریب همبستگی پیرسون
30 041/0 211/0 کشورشرایط
30 114/0 089/0 هابیمارستانشرایط
30 089/0 142/0 پزشکی درمانیتیمشرایط
30 004/0 372/0 درمانیآبيهامکان

متغیرها و شـرایط مـورد   هر یک ازنقشبراي تعیین 
توریسـم بـین جـذب  متغیرهاي پیشبه عنوانمطالعه
متغیر مالك در معادله به عنوان اردبیلاستانپزشکی

5رگرسیون تحلیل شـدند. همـانطور کـه در جـدول     
اهده شـده معنـادار   مشـ Fشـود میـزان   میمشاهده

ــت ــد از 4/67) و>05/0p(اس ــذبدرص ــمج توریس

گردشـگري هـاي قابلیـت توسط اردبیلاستانپزشکی
يبا توجه به مقادیر بتاشود.تبیین میدرمانیپزشکی
درمـانی آبيهـا و مکـان )β= 342/0(کشورشرایط

)271/0=β(جــذبمربــوط بــه راتییــتغتواننــدمــی
يداریرا به صورت معنبیلارداستانپزشکیتوریسم

د.نکنینیبشیپ

پزشکیتوریسمجذبدرنتایج رگرسیون متغیر مستقل موثر.5جدول
نتیجه فرضTsigضریب رگرسیونBمتغیرها

-02/1235/0-344/1مقدار ثابت
گرددتایید می212/0342/0527/4001/0کشورشرایط

گرددتایید نمی093/0140/0254/1142/0هابیمارستانشرایط
گرددتایید نمی106/0152/0761/1087/0پزشکشرایط

گرددتایید می192/0271/0014/2004/0درمانیآبيهامکان
R2(674/0(ضریب تبیین

ي پـژوهش بـین شـرایط کشـور و     هـا بر اساس یافته
رمانی دمیزان جذب توریسمي آب درمانی با هامکان

ــه مع ــت  رابط ــود داش ــاداري وج ــین )p>01/0(ن و ب
ها و شرایط تیم پزشکی درمـانی بـا   شرایط بیمارستان

ـ  ازدرمانیمیزان جذب توریسم  اري رابطـه  نظـر آم

همچنین ضـرایب همبسـتگی   .معناداري وجود نداشت
مثبت بودند و مثبـت بـودن ایـن    هابین تمامی متغیر

ضرایب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر با
).6(جدولافزایش متغیردیگراست
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درمانیتوریسممیزان جذببامختلفارتباط بین شرایط.6جدول 
درمانیتوریسممیزان جذب هامتغیر

تعداد داريسطح معنی ضریب همبستگی پیرسون
30 000/0 432/0 کشورشرایط
30 420/0 032/0 هابیمارستانشرایط
30 342/0 041/0 شکی درمانیتیم پزشرایط
30 000/0 832/0 درمانیآبيهامکان

متغیرها و شـرایط مـورد   هر یک ازنقشبراي تعیین 
توریسـم متغیرهاي پیش بین جـذب به عنوانمطالعه

متغیر مالك در معادله به عنوان اردبیلدرمانی استان
7رگرسیون تحلیل شـدند. همـانطور کـه در جـدول     

هده شـده معنـادار   مشـا Fمیـزان  ،شودمیمشاهده
توریســمجــذبدرصــد از 6/70) و>05/0p(اســت

گردشـگري هـاي قابلیتتوسط اردبیلدرمانی استان
با توجه به مقـادیر بتـا   شود.تبیین میدرمانیپزشکی
درمـانی آبيهـا و مکـان )β= 379/0(کشورشرایط

)821/0 =β(جــذبمربــوط بــه راتییــتغتواننــدمــی
يداریرا به صورت معناردبیلدرمانی استانتوریسم

د.نکنینیبشیپ

درمانیتوریسمنتایج رگرسیون متغیر مستقل موثر به جذب.7جدول
نتیجه فرضTSigضریب رگرسیونBمتغیرها

-216/0642/0-007/1مقدار ثابت
گرددتایید می246/0379/0628/5001/0کشورشرایط

گرددتایید نمی071/0103/0047/1234/0هابیمارستانشرایط
گرددتایید نمی095/0112/0103/1219/0پزشکشرایط

گرددتایید می742/0821/0328/6001/0درمانیآبيهامکان
R2(706/0(ضریب تبیین

بحث
يهاي پژوهش حاضر نشان داد که بین قابلیتهایافته

تتوریسـ میزان جـذب ودرمانیپزشکیگردشگري
داري وجـود دارد.  اردبیل رابطه مثبت معنـی استاندر

ــران در   ــه نقــش ای نــوري و همکــاران در پژوهشــی ب
گردشگري درمانی جهان اسـالم بـا تاکیـد بـر طبیعـت      
درمانی پرداختند که نتایج حاصل نشان دادند با توجـه  

ي موجود و موقعیت ایران در همجـواري  هابه پتانسیل
ی تبدیل کشـور بـه قطـب    توانای،با کشورهاي مسلمان

). ایزدي و همکاران19گردشگري درمانی وجود دارد (
طی مطالعه اي در مورد شناسایی موانع توسعه صنعت 
توریسم سالمت در ایران به این نتیجه رسیدند کـه بـا   
گردشــگري پزشــکی بایــد بــا یــک روش سیســتماتیک  

ي تخصصـی بایـد در مـورد    هـا برخورد شـود. کمیتـه  

ري اقدامات تبلیغاتی انجام دهنـد و  ي گردشگهاجاذبه
گـذاري در زمینـه تحقیـق و    عالوه بر ایـن بـا سـرمایه   

آموزش و توسعه مرکز خـدمات بهداشـتی مـدرن و    
سنتی روند خروج بیماران از کشـور را بـراي دریافـت    

عربشـاهی و .)11هاي پزشکی متوقف سازند (مراقبت
هـا توجه بیشتر به قابلیتمطالعه خودنیز درهمکاران 
در زمینه گردشگري سالمت دري موجودهاو پتانسیل

جهت توسعه گردشگري در ایران را یـک امـر بنیـادي    
در پژوهشـی بـه   ). مهدوي و همکـاران 20(انددانسته

ه گردشـگري سـالمت در ایـران    بررسی عوامل توسـع 
که سه عامل اصلی نام تجاري پرداختند. نتایج نشان داد

هاي مختلف و ین بخشهمبستگی ب،گردشگري سالمت
خدمات متمرکز در توسعه گردشگري سـالمت ایـران   

ي راوینش کومـار نشـان   هانتایج یافته.)21نقش دارد. (
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مــدت در رشــد کــه گردشــگري اثــر مهــم و بلندداد
اقتصادي مالزي داشته و یک کاتـالیزور بـراي افـزایش    

توان میدر این راستا،گذاري استهاي سرمایهفعالیت
هـاي  سـاخت را نسبت به افزایش زیرهااستتمرکز سی

ــوژي و     ــازي تکنول ــه س ــه یکپارچ ــگري از جمل گردش
ایجاد اعتماد در گردشگر در بازارهاي جهانی مدیریت،

بــرداري از منــابع اصــلی بازارهــاي بهــرهگردشــگري،
ــوالت   ــوب و محصـ ــاعی مطلـ ــا اجتمـ ــگري بـ گردشـ

براي هاگردشگري با منافع اقتصادي و بررسی بازارچه
تواند شامل متصل شدن با میترش گردشگري کهگس

هـدایت کـرد   ،گذاري مستقیم خـارجی باشـند  سرمایه
). کورکماز و همکاران طی مطالعه اي تحت عنـوان  16(

گردشگري سـالمت در ترکیـه و مثـال عملـی از ابعـاد      
کـه ترکیـه پیشـرفت قابـل     نـد اقتصادي آن نشان داد

ســال گذشــته20تــوجهی در گردشــگري ســالمت در 
داشته است و شروع به رقابت با کشورهاي موفـق در  
این زمینه کرده و درآمد به دست آمده سهم بزرگی 
در اقتصاد کشور و افزایش درآمد در بخش بهداشت 
و درمان داشته است. ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی      
جایگــاه و اثــرات گردشــگري ســالمت بــر روي بخــش 

آمـاري  يهـا ده و از دادهشـ بهداشت و درمان انجام 
و ي بهداشتهامختلف در این زمینه با توجه به هزینه

تا 2004هاي درمان و گردشگري سالمت در بین سال
ي پژوهش نشان دادنـد  هااستفاده کرده و یافته2013

ي خصوصـی در گردشـگري سـالمت    هـا که بیمارستان
ترجیح داده شده انـد و درآمـد گردشـگري سـالمت     

ثیر قـرار گرفتـه و   توسط تعداد گردشـگران تحـت تـا   
از مجموع گردشگران سـالمت را  درصد70هاخارجی

ي سالمت هامیزان هزینه2013تشکیل داده و در سال 
درصــد بــوده و درآمــد 3/2در گردشــگري ســالمت 

گردشگري سالمت در آمـد کـل سـالمت را بـه طـور      
). 17قابل توجهی افزایش داده است (

مینـه بسـیار   ي موجـود در اسـتان اردبیـل ز   هاپتانسیل
ــ ــا  مهمــی در توســعه پای ــرده و ب ــور ایجــاد ک دار کش

ي هــاي الزم در خصــوص قابلیــتهــاگــذاريســرمایه

بـرداري هرچـه بهتـر از مزایـاي     امکـان بهـره  ،موجود
متعدد صنعت گردشـگري پزشـکی و درمـانی فـراهم    

ي این پژوهش نشان داد که هاگردد. همچنین یافتهمی
بـا  )تذب توریس(شرایط عمومی جبین شرایط کشور

میزان جذب توریسم پزشکی و درمـانی رابطـه مثبـت    
نتـایج پـژوهش حـاجی نـژاد و     .معناداري وجـود دارد 

ي هـا شیراز پـایین بـودن هزینـه   شهرنیز درهمکاران 
امکانـات  برخـورداري نسـبی از  حمـل ونقـل،  اقامتی و

نقـاط قـوت ایـن اسـتان     اقامتی و رفاهی مناسـب را از 
شـرایط  ).22(نشـان داد بخـش براي توسـعه در ایـن   

عمومی جذب توریسـم بـه عنـوان مکمـل گردشـگري      
پزشکی درمانی از عوامل بسیار مهم در افزایش جذب 

و همکـاران طـی   باشـد. تـایلور  میگردشگران خارجی
کردنددر چین در منطقه باما چنین استدالل پژوهشی 

رفتـار گردشـگران   هـا که فرهنگ سنتی سالمت چینـی 
اسـت.  ر را تحت تاثیر خود قرار دادهسالمت آن کشو

گرفتن در طبیعت، ورزش متوسـط در طبیعـت و   قرار
رژیم غذایی مناسب در شهر باما به عنوان یک محل با 

ي فعلـی گردشـگران سـالمتی    هـا عمر طوالنی به رفتار
). اسـتان اردبیـل بـه دلیـل داشـتن      23(درکـ میکمک

و عشرایط آب و هوایی ایده آل و اماکن دیدنی متنـو 
ي گرم سـال  هاي آب درمانی بخصوص در ماههامکان

ي هـا یافتـه .شرایط جذب توریسم درمانی بـاالیی دارد 
ها با پژوهش حاضر نشان داد که بین شرایط بیمارستان

ــکی و در   ــم پزش ــذب توریس ــزان ج ــه  می ــانی رابط م
دلگشـایی و همکـاران در دو   .معناداري وجود نداشـت 
ده خدمات سـالمت بـا   دهنهئمطالعه نداشتن مراکز ارا

ي مهــم در زمینــه هــااعتبــار بــین المللــی را از چــالش
ــکی  ــگري پزش ــیگردش ــدم ــی و ).24،25(دانن نعمت

همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عوامل 
هـا) یکـی از ایـن مـوارد     (شرایط بیمارستانزیر ساختی

تسهیالت پایین در ي کافی،ها). نبود استاندارد18(است
ي اسـتان سـبب کـاهش جـذب توریسـم      هـا ستانبیمار

پزشکی شده و اکثر توریسم پزشکی به استان همجـوار  
بنـابراین بـراي   نمایند.می(آذربایجان شرقی) مراجعه
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جــذب گردشــگران پزشــکی بیشــتر در اســتان اردبیــل 
کاران حوزه توجه بیشتر مسئولین و دست اندرنیازمند 

ي هـا نداردي استان طبـق اسـتا  هاسالمت به بیمارستان
.باشـیم میدرمان و آموزش پزشکی،وزارت بهداشت 

در این مطالعه بین شرایط تیم پزشکی درمانی با میزان 
مــانی رابطــه معنــاداري جــذب توریســم پزشــکی و در

. دلگشایی و همکاران کمی توسـعه منـابع   وجود نداشت
ي ایـران  هـا انسانی حرفه اي بخش سالمت را از چالش

ــراي حضــور مــوثر در صــ نعت گردشــگري پزشــکیب
در مطالعه نعمتی و همکاران نیز عامـل  ).25(دندانمی

ه نیروي انسانی از موانع توسعه در این بخش نشان داد
ي هـا آگاهی ضعیف و عـدم کسـب آمـادگی   ). 18شد (

الزم توســط تــیم پزشــکی درمــانی از ضــوابط و آیــین 
داشـتن گواهینامـه بـین    ي گردشگري درمـانی، هانامه

تعــداد محــدود و پــایین بــودن تســلط بــه المللــی بــه 
المللی در بین تـیم پزشـکی و درمـانی از    ي بینهازبان

عــواملی هســتند کــه باعــث عــدم جــذب گردشــگران 
در پژوهش حاضر د.نباشمیخارجی به تعداد بسیار باال

ي آب درمـانی بـا میـزان جـذب توریسـم      هابین مکان
ت ی رابطه مثبت معناداري وجود داشـ پزشکی و درمان

نوري و ،همکاراني عربشاهی و هانتایج پژوهشباکه 
). طی مطالعه بوروویک 19،20(و همکاران همسو است

که با عنوان بهره بـرداري و ارزش گـذاري   همکارانو 
گردشگري از آبهاي گرم زمینی در کرواسی و در یک 

-اسـتفاده از روش سـنتی  ساله انجام گرفته،16دوره 
ورت غالـب باقیمانـده بـود   تفریحی و آب درمانی بص

چشـمه آبگـرم و سـرد معـدنی بـراي      69وجود ).15(
بـا  واردبیـل ها در مناطق مختلف اسـتان انواع بیماري

ــق     ــز طب ــانی مجه ــز آب درم ــاد مراک ــه ایج ــه ب توج
هــاي گــرم شهرســتان ي جهــانی در آبهــااســتاندارد

روستاي سردابه و شهرستان مشگین شهر یکی ،سرعین
ي درمـانی بـه   هـا تمراجعه توریسـ از مهمترین دالیل

ــه  ــل و از جاذب ــتان اردبی ــااس ــراي  ه ــوره ب ي دو منظ
باشد. میگردشگران پزشکی

پیشنهادات
ــراي گردشــگران  - برگــزاري تورهــاي گردشــگري ب

؛پزشکی
گذاران در زمینـه  تسهیالت الزم براي تشویق سرمایه-

احداث مراکز اقامتی با استاندارد بـاال در کنـار مراکـز    
؛درمانی استانآب 

؛وضعیت حمل و نقل جاده ايبهبود در-
ي الزم بـــراي جـــذب   هـــاســـاخت توســـعه زیر-

گذاري بخش خصوصی داخلی و خارجی جهـت  سرمایه
برداري از مراکـز آب درمـانی مـدرن و    افزایش بهره

؛ي جهانیهاسنتی طبق استاندارد
المللی گردشـگري  هاي بینشرکت فعال در نمایشگاه-

؛رمانی در کشور جمهوري آذربایجاندپزشکی و
راه اندازي وب سایت گردشگري پزشکی و درمـانی  -

؛در استان اردبیل
ي آموزشی حین خدمت ملـی  هافراهم کردن دوره-

ي علمـی نیـروي   هـا المللی جهت ارتقـاي مهـارت  و بین
؛انسانی حرفه اي در سطح جهانی

هـا،  باال بـردن کیفیـت ارائـه خـدمات در بیمارسـتان     -
بـاال بـردن   و هـا ارتقاء تسهیالت موجود در بیمارستان

هـــاي اســـتان طبـــق    اســـتانداردهاي بیمارســـتان  
؛ي جهانیهااستاندارد

ي سالمت در شـهرهاي سـرعین و   هااحداث شهرك-
.مشگین شهر
ي پژوهشهامحدودیت

کـه بـه قصـد معالجـه یـا      نبود آمار دقیق از کسـانی -
نبـود به دلیل ،ندکناستفاده از مراکز درمانی سفر می

؛نظام جامع هماهنگ
ي پژوهشی هاي انجام شده در سایتهاطبق بررسی-

و مصاحبه با کارشناسـان و بیمـاران مراجعـه کننـده از     
کشور جمهوري آذربایجان تعرفه مصوب و مشخصـی  
براي خدمات درمانی در ایـن کشـور وجـود نداشـته،     

ـ  محققین در مطالعه حاضـر  بنابراین  ق در مطالعـه دقی
مشـکل مواجـه   بـا  مولفه پایین بودن خدمات درمـانی  

.ندبود
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ــب  - ــون و کت ــود مت ــافی نب ــگري ک ــه گردش در زمین
پزشکی.

نتیجه گیري 
ي پژوهش نشان هاو یافتههانتایج تجزیه و تحلیل داده

مانی با ي گردشگري پزشکی و درهاداد که بین قابلیت
در استان اردبیل رابطـه وجـود   تمیزان جذب توریس

ــین مولفــه ي گردشــگري هــاي قابلیــتهــادارد و از ب
ــور  ــل، شــرایط کش ــانی در اســتان اردبی پزشــکی درم

ي آب هــاو مکــان)ت(شــرایط عمــومی جــذب توریســ
درمـانی  میـزان جـذب توریسـم پزشـکی و    درمانی با

تواننـد جــذب  مـی هتــربوداري داشـتند رابطـه معنـی  
بنـابراین بـه مـدیران حـوزه     .کنندتوریسم را برآورد

ــنهاد   ــگري پیش ــالمت و گردش ــیس ــرددم ــا  گ ــا ب ت
ي الزم و دنبــال نمــودن هــاســاختکــردن زیرفــراهم

ایجــاد ،مــدت و جــامعبلندکوتــاه مــدت،ي هــابرنامــه
بـاالبردن  ،گـذاران تسهیالت الزم براي تشویق سـرمایه 

کیفیت ارائـه خـدمات و ارتقـاء تسـهیالت     ،استانداردها
هیالت الزم فراهم کـردن تسـ  ها،موجود در بیمارستان

براي تربیت منابع انسانی حرفه اي بخـش سـالمت در   
ــامی      ــنعت را در تم ــن ص ــعه ای ــه راه توس ــن زمین ای

به سـهم  تا بتوانزندمرزي کشور هموار ساي هااستان
.یافتقابل توجهی از این صنعت درآمدزا دست 

تشکر و قدر دانی
ــان    ــت درم ــالمت معاون ــگري س ــناس گردش از کارش

زشکی اردبیل و کارشناسان اعتباربخشی دانشگاه علوم پ
ي مورد مطالعه و کلیه همکـارانی کـه در   هابیمارستان

انجام مراحل مختلف این پـژوهش همکـاري صـمیمانه    
گردد.میتشکر و قدردانیداشته اند،
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