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Abstract
Introduction: Medical tourism is one of the important sub-branches of the tourism industry. One of 
the factors influencing the choice of hospital by the tourist is the way of providing hotel services in 
hospitals. 
Methods: The research was a descriptive correlational study conducted in 2009 in selected private 
hospitals in Tehran. A researcher-made questionnaire was used to collect information about the 
components of hoteling and a Shahroudi questionnaire was used to examine the observance of the 
components affecting the attraction of health tourists. The samples included 78 employees of the 
international department of two private hospitals in Tehran. To measure normality, Kolmogorov-
Smirnov tests and multivariate regression and Pearson correlation coefficient were used to measure 
and determine the relationship between variables by SPSS 21.
Results: This study showed that there is a significant relationship between the six pillars of hospital 
hotels with the attraction of medical tourists. Pillars of "buildings and installations" (p <0.05), (r = 
0.231), "equipment and facilities" (p <0.05), (r = 0.263), "welfare services" (P <0.05), (r = 0.357), 
"cleaning and hygiene services" (p <0.05) and (r = 0.234), "nutrition" (p <0.01), (r = 0.393), and 
"administrative affairs and workflow" (p <0.01), (r = 0.332), are directly correlated with the attraction 
of medical tourists. It was also found that "human resources" is not correlated with the attraction of 
medical tourists.
Conclusions: In order to attract more medical tourists, it’s necessary that hospital managers and health 
policy makers pay more attention to the hoteling pillars, especially "nutrition" and "administrative 
affairs and workflow", which have the most correlation with attracting medical tourists.
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چکیده
ــر انتخــاب  ــذار ب ــل تأثیرگ ــی از عوام ــت گردشــگری اســت. یک ــم صنع ــاخه های مه ــر ش ــی از زی ــه: گردشــگری پزشــکی یک مقدم

ــت. ــتان ها اس ــگ بیمارس ــات هتلین ــۀ  خدم ــوۀ ارائ ــگر، نح ــط گردش ــتان توس بیمارس
روش کار: پژوهــش بــه روش توصیفــی، از نــوع همبســتگی، در ســال ۱3۹۸ در بیمارســتان های خصوصــی منتخــب شــهر تهــران انجــام 
ــت مؤلفه هــای  ــرای بررســی رعای ــگ از پرسشــنامۀ محقق ســاخته و ب ــه مؤلفه هــای هتلین ــوط ب ــرای جمــع آوری اطالعــات مرب شــد. ب
تأثیرگــذار بــر جــذب گردشــگر ســالمت، از پرسشــنامۀ شــهرودی اســتفاده شــد. نمونه هــا شــامل ۷۸ نفــر از کارکنــان بخــش بین الملــل 
دو بیمارســتان خصوصــی شــهر تهــران بــود. بــرای ســنجش نرمالیتــی از آزمون هــای کولموگــروف  اســمیرنوف  و از رگرســیون چنــد متغیره 

و ضریــب همبســتگی پیرســون جهــت ســنجش و تعییــن رابطــه بیــن متغیرهــا ، توســط نرم افــزار SPSS نســخه 2۱ اســتفاده شــد.                          
یافته هــا: طبــق ایــن پژوهــش ارتبــاط معنــی داری میــان شــش محــور هتلینــگ بیمارســتان ها بــا جــذب گردشــگر درمانــی وجــود دارد. 
ــات« )p>۰/۰۵( و )r=۰/2۶3(، »خدمــات رفاهــی«  محورهــای »ســاختمان و تأسیســات« )p>۰/۰۵( و )r=۰/23۱(، »تجهیــزات و امکان
)p>۰/۰۵( و )r=۰/3۵۷(، »خدمــات نظافــت و بهداشــت« )p>۰/۰۵( و )r=۰/23۴(، »تغذیــه« )p>۰/۰۱( و )r=۰/3۹3( و »امــور اداری و 
گــردش کار« )p>۰/۰۱( و )r=۰/332(، همبســتگی مســتقیم بــا جــذب گردشــگر درمانــی دارنــد، امــا محــور »منابــع انســانی« بــا جــذب 

گردشــگر درمانــی، همبســتگی نــدارد. 
ــه  ــران بیمارســتان ها و سیاســت گذاران بخــش ســالمت ب ــی، توجــه بیشــتر مدی ــرای جــذب بیشــتر گردشــگر درمان ــری: ب نتیجه گی
محورهــای هتلینــگ، مخصوصــاً »تغذیــه« و »امــور اداری و گــردش کار« کــه بیشــترین رابطــه را بــا جــذب گردشــگر درمانــی داشــته اند، 

ــه نظــر می رســد. ضــروری ب
کلید واژه ها: گردشگری پزشکی، خدمات هتلینگ، بیمارستان.

مقدمه
ــعه  ــه توس ــر ب ــات منج ــاوری اطالع ــعه فن ــدن و توس جهانی ش
سیســتم های درمانــی اغلــب کشــورها و توجــه آنهــا بــه بیمــاران 
فرامــرزی شــده اســت. گردشــگری درمانــی نیــز در ســال های اخیر 
بــا توجــه بــه توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و تســریع در 
ســفر بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و عالقــه بــه توســعه 
گردشــگری مرتبــط بــا صنعــت درمــان بــه شــکل جهانــی در حــال 
ــازار  افزایــش اســت. گردشــگری درمانــی در حــال حاضــر یــک ب

ــی و هــم  ــا محصــوالت خــاص اســت کــه هــم خدمــات درمان ب
بســته های گردشــگری را پوشــش می دهــد )۱(. ایــن صنعــت بـــه 
ســـرعت در حـــال تبـــدیل بـــه صـــنعتی جهانی است. پیشرفت ها 
و دســتاوردهای پزشــکی و سطح بـــاالی تجهیــــزات بهداشــــتی 
ــرای  درمـــانی در ایــــران، امکــــان و فرصت هــای جدیــدی را ب
حــوزه گردشــگری به ویــژه در زمینــۀ جــذب گردشــگری ســـالمت 
ایجـــاد کـــرده اســـت )2(. توریســم درمانــی، فرصت هایــی را برای 
بیمارســتان ها فراهــم می ســازد تــا از پتانســیل های خــود در 

ارائــه خدمــت بــه بیمــاران ســایر کشــورها اســتفاده نماینــد )3(.
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۹۶

ــن  ــی از مهم تری ــاران یک ــات بیم ــرآوردن توقع ــا و ب ــن نیازه تأمی
ــمار  ــه ش ــی ب ــتی و درمان ــات بهداش ــازمان های خدم ــف س وظای
ــم  ــتراتژی مه ــک اس ــت، ی ــات باکیفی ــه خدم ــی رود )۴(. ارائ م
ــن  ــت )۵(. بنابرای ــروز اس ــی ام ــط رقابت ــت در محی ــرای موفقی ب
ــات یکــی از دغدغه هــای  ــت خدم شــناخت، ایجــاد و حفــظ کیفی
اصلــی ارائه کننــدگان مراقبت هــای بهداشــتی درمانــی اســت 
)۶(. حرکــت از رویکــرد فقــط خدمت محــور در نظــام ســالمت بــه 
ــراد  ــه اف ــه ک ــت محــور و مهمان نوازان ــای رضای ســمت رویکرده
ــت  ــی اس ــد، عامل ــتم می کن ــذوب سیس ــی مج ــر عاطف را از نظ
ــای  ــت مراقبت ه ــی کیفی ــود کل ــه بهب ــر ب ــت منج ــه در نهای ک
را  بــه ســازمان ها  وفــاداری مشــتریان  و  ســالمت می شــود 
افزایــش خواهــد داد )۷(. آنچــه در فضــای ســنجش کیفیــت 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــه بیمارســتان ها م ــان ب ــژه از ســوی مراجع به وی
ــن  ــوان ای ــاید بت ــت. ش ــگ اس ــات هتلین ــت خدم ــرد، کیفی می گی
ــودن خدمــات هتلینــگ دانســت؛ چــرا  ــه دلیــل ملموس ب امــر را ب
ــی  ــه اطالعات ــاز ب ــدون نی ــان ب ــدگان و کارشناس ــه خدمت گیرن ک
ــن  ــت چنی ــرآوردی از کیفی ــد ب ــاال می توانن ــطح ب ــده و س پیچی
ــائل  ــودن مس ــل تخصصی ب ــه دلی ــد )۶(. ب ــه نماین ــی ارائ خدمات
پزشــکی، هــر فــردی نمی توانــد بعــد فنــاوری را در کیفیــت 
خدمــات ارزیابــی کنــد، امــا از آنجایــی کــه ابعــاد رفاهــی و خدماتی 
مســائلی هســتند کــه بســیار بــه چشــم می آینــد، بایــد در اجــرای 
فعالیت هــای بازاریابــی بســیار مــورد توجــه قــرار گیرنــد. با بررســی 
مدرن تریــن بیمارســتان های دنیــا ایــن نتیجــه بــه دســت می آیــد 
کــه ظاهــر بیمارســتان و امکاناتــش بــه انــدازۀ کیفیــت خدماتشــان 
حائــز اهمیــت هســتند. بســیاری از بیمارســتان های مــدرن از نظــر 
ــج ســتاره  ــل پن ــا یــک هت ــی ب ــات تفاوت شــکل ظاهــری و امکان
ــی و  ــات رفاه ــه امکان ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد و ب ندارن
ــور از  ــود )۸(. منظ ــه می ش ــگ گفت ــتان، هتلین ــری بیمارس ظاه
هتلینــگ )خدمــات اقامتــی( بیمارســتان، مهمان پذیــری و خدمــات 
و عوامــل غیرپزشــکی مرتبــط بــا اقامــت بیمــار و همــراه بیمــار در 
ــان  ــا زم ــتان ت ــه بیمارس ــدو ورود ب ــه از ب ــت ک ــتان ها اس بیمارس
ــا  ــی رضایــت ی ــات اصل ــد و از موجب ــه می کنن خــروج، آن را تجرب

ــود )۹(. ــوب می ش ــان محس ــی آن نارضایت
ــران، خدمــات هتلینــگ  ــق طــرح تحــول نظــام ســالمت ای مطاب
ــی کیفیــت ســاختمان و تأسیســات،  بیمارســتانی در ۷ محــور اصل
کیفیــت تجهیــزات و امکانــات، کیفیــت خدمــات رفاهــی، کیفیــت 
نظافــت و بهداشــت، کیفیــت تغذیــه، کیفیــت امــور اداری و گردش 

ــف شــده اند )۱۰(. ــع انســانی تعری ــت مناب کار و کیفی
چیــزی کــه بیمــاران از فضــای بیمارســتان درک می نماینــد، 

فــرم  و  ورودی  مجموعــه،  ســایت  تأسیســات  و  ســاختمان 
ــر ســاختمان و  بیمارســتان اســت )۱۱(. از طــرف دیگــر عــالوه ب
تأسیســات، تجهیــزات و امکانــات مؤسســات درمانــی و بهداشــتی 
الزم اســت بــا معیارهــای فعالیــت آن محیــط متناســب باشــد )۱2(. 
بــرای انتخــاب لــوازم دکوراســیونی و کاربــردی، عــالوه بــر مــوارد 
الزم جهــت در نظــر گرفتــن نــوع کاربــرد آنهــا، بایــد بــه زیبایــی 

ــود )۱3(. ــه ش ــز توج ــری و رنگشــان نی ظاه
تعــداد و کیفیــت تخت هــا، کیفیــت تشــک، پتــو، ملحفــه، بالــش، 
ــای  ــی فض ــکارد، ایمن ــر و بران ــری ویلچ ــل قرارگی ــداد و مح تع
ــانی،  ــول آتش نش ــرار، کپس ــه ف ــن پل ــا در نظرگرفت ــتانی ب بیمارس
ضــد  و  مناســب  کف پوش هــای  حریــق،  اطفــای  سیســتم 
ســرخوردن، تجهیــزات امنیتــی ماننــد سیســتم دوربیــن مداربســته، 
دزدگیــر، سیســتم نوبــت  دهــی، یخچــال، تلویزیــون، تلفــن )داخلی 
ــایل  ــته بندی وس ــی، بس ــای مذهب ــه، کتاب ه ــد و آین و آزاد(، کم
شــخصی، سیســتم احضــار پرســتار، دسترســی بــه اینترنــت، رایانــه 
و رعایــت حریــم خصوصــی جــز و تجهیــزات و امکانــات مــورد نیاز 

در اســتانداردهای افزایــش هتلینــگ بیمارســتان اســت.
ــی  ــات رفاه ــتان خدم ــگ بیمارس ــر هتلین ــر ب ــاد مؤث ــر ابع از دیگ
اســت. خدمــات رفاهــی مــواردی را شــامل می شــود کــه در 
نــگاه نخســت احســاس خوبــی را در مشــتری بــه وجــود مــی آورد، 
بــرای مثــال فضــای فیزیکــی بیمارســتان و نیــز ســهولت رفــت  و 
ــرای در  ــگ بیمارســتان ب ــف. در هتلین ــد در قســمت های مختل آم
نظرگرفتــن خدمــات رفاهــی نیــز مــواردی ماننــد النــدری، آژانــس، 
نمازخانــه، کافــی  نــت، بوفــه، رســتوران و کافی شــاپ، پارکینــگ، 
وجــود ســکوت و آرامــش در بخش هــا و وجــود مــواد خوراکــی و 

ــت )۱۴(. ــت اس ــز اهمی ــا حائ ــه در یخچال ه ــامیدنی اولی آش
در کنــار خدمــات رفاهــی از الزامــات اساســی هتلینــگ بیمارســتان 
ــی  ــت اصل ــت و بهداشــت اســت. رســالت و مأموری ــات نظاف خدم
ــت  ــه رعای ــی ب ــت. بی توجه ــالمت اس ــای س ــتان، ارتق بیمارس
ــط  ــت محی ــۀ بهداش ــوص در حیط ــه  خص ــتی ب ــن بهداش موازی
بیمارســتان، می توانــد مــرگ  و میــر ناشــی از عفونت هــای 
بیمارســتانی را افزایــش داده و درنتیجــه بــه افزایــش طــول مــدت 
ــم  ــتانی ه ــای بیمارس ــش هزینه ه ــز افزای ــاران و نی ــتری بیم بس

ــد )۱۵(. ــتان بینجام ــرای بیمارس ــم ب ــاران و ه ــرای بیم ب
ــور اداری و  ــار و ام ــۀ بیم ــود، تغذی ــری موج ــی نظ ــق مبان مطاب
گــردش کار از ابعــاد مؤثــر بــر هتلینــگ بیمارســتان هســتند )۱۴, 
۱۶(. خدمــات غذایــی مناســب و مراقبــت تغذیــه ای در بیمارســتان، 
در بهبــود بیمــاران اثــرات مفیــد و انــکار ناپذیــری دارد )۱۷(. بهبــود 
کیفیــت خدمــات غذایــی بایــد اجــزای مختلــف از جملــه آیتم هــای 
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منــو، مقــدار مــواد غذایــی، ظاهــر ســینی، بهداشــت و خدمــات را 
در برگیــرد. گــزارش شــده کــه بیمــاران بســتری کیفیــت خدمــات 
ــم، ارزش  ــه طع ــف از جمل ــل مختل ــه عوام ــا توجــه ب ــی را ب غذای
ــران  ــذا و نگــرش کارب ــان غ ــدازه، زم ــا، ان ــی، بهداشــت، دم غذای

ــد )۱۸(. ــی می کنن ارزیاب
بخــش هتلینــگ امــور اداری و گــردش کار شــامل مــواردی چــون 
ــص،  ــتری( و ترخی ــرپایی و بس ــرش )س ــهولت در پذی ــزان س می
اطالع رســانی صحیــح و بــه  موقــع، وجــود تنــوع در سیســتم های 
پرداختــی بــرای بیمــار، ســهولت در ارائــه ســریع مــدارک بالینــی و 

مالــی مــورد نیــاز بــه بیمــار و شــفافیت مالــی اســت )۱۴(.
یکــی دیگــر از ابعــاد مؤثــر بــر هتلینــگ بیمارســتان، رفتــار منابــع 
ــا  ــتان ب ــع انســانی بیمارس ــار مناب ــتان اســت. رفت انســانی بیمارس
ــث  ــان باع ــاط آن ــی در ارتب ــو مناســب عاطف ــاران و ایجــاد ج بیم
ــکی در  ــتورات پزش ــروی از دس ــتای پی ــار در راس ــزش بیم انگی
فراینــد درمــان و تغییــر رفتــار بیمــار جهــت نتیجــۀ بهتــر می شــود 
)۴(. در بخــش هتلینــگ بعــد منابــع انســانی شــامل مــواردی چــون 
ــه جهــت  وجــود کارشناســان تشــریفات، وجــود کارشناســان تغذی
ــاور  ــناس و مش ــود کارش ــاران، وج ــه بیم ــه ب ــاوره تغذی ــه مش ارائ
ــده  ــت و رنگ بندی ش ــش یکنواخ ــی، پوش ــی و روان شناس مذهب
براســاس وظایــف، نحــوۀ برقــراری ارتبــاط مؤثر پرســنل بــا خدمت 
گیرنــدگان و تعــداد پرســتاران، بهیــاران، نیــروی خدمــات و بیمــار 

ــد )۱۴(. ــی می باش ــش کاف ــارت و دان ــا مه ــر ب ب
ــذب گردشــگران  ــر ج ــی ب ــل مختلف ــات، عوام ــر اســاس مطالع ب
درمانــی مؤثــر هســتند )2۶، 2۷(. یکــی از ابعــاد جــذب گردشــگران 
ــد و  ــص می باش ــانی متخص ــروی انس ــازی نی ــی، توانمندس درمان
ــودن  ــه روز ب ــت ب ــت، کیفی ــون کمی ــی چ ــدۀ حیطه های در برگیرن
ــا  ــا ب ــنایی آن ه ــن آش ــروی کار و همچنی ــودن نی ــی ب و تخصص
زبان هــای خارجــی اســت. یکــی دیگــر از ابعــاد جــذب گردشــگران 
درمانــی، تجهیــزات پزشــکی کاربــردی اســت کــه شــامل رعایــت 
اســتانداردهای بین المللــی اســتاندارد، اســتفاده از متخصصــان 
ــزات و  ــتفاده از تجهی ــگران، اس ــان گردش ــت درم ــه حه باتجرب
ــت  ــب جه ــای مناس ــه فض ــه ب ــدرن، توج ــکی م ــدات پزش تمهی
ــی ســومین  ــدی بازاریاب ــه گردشــگران می باشــد. توانمن ــی ب معرف
ــۀ  ــامل ارائ ــوده و ش ــی ب ــگران درمان ــذب گردش ــاد ج ــد از ابع بع
ــگران،  ــه گردش ــتان ب ــی بیمارس ــت معرف ــترده جه ــات گس تبلیغ
تنظیــم و ارائــۀ مؤثرتریــن برنامه هــای درمانــی بــه جامعــۀ 
ــی و  ــور بازاریاب ــه منظ ــه ب ــرف هزین ــکی، ص ــی پزش بین الملل
جــذب توریســم، در خدمــت گرفتــن نیروهــای متخصــص جهــت 
ــد.  ــتان می باش ــای بیمارس ــات توانمندی ه ــزی و تبلیغ برنامه ری

ــگران  ــذب گردش ــاد ج ــر ابع ــده، از دیگ ــات ارائه ش ــوع خدم ن
درمانــی اســت و حیطه هایــی نظیــر دریافــت حداقــل هزینه هــای 
پزشــکی بــرای گردشــگران، صــرف کمتریــن زمان برای بســتری 
ــی،  نمــودن گردشــگران، وجــود تنــوع خدمــات پزشــکی و درمان
حداقل ســازی کاغذبــازی ضمــن پذیــرش بیمــاران و وجــود 
برخــورد گــرم و صمیمــی کادر پزشــکی بــا گردشــگران را شــامل 
ــی از  ــز یک ــات نی ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــرد فن ــود. کارب می ش
ــودن  ــی اســت کــه شــامل دارا ب ــاد جــذب گردشــگران درمان ابع
ســایت تخصصــی در رابطــه بــا معرفــی بیمارســتان، دســتاوردهای 
ــازی  ــن هماهنگ س ــی آن و همچنی ــوۀ خدمات ده ــی و نح علم
اطالعــات پزشــکی بیمــار بــا اطالعــات در بیمارســتان های 

کشــور مبــداء می باشــد. )2 ،۴، ۸، ۱3-۱۱، 2۷-2۴، ۴2(.
ــاران  ــب بیم ــش جل ــگ افزای ــات هتلین ــت خدم ــش کیفی افزای
ــتانی  ــگ بیمارس ــات هتلین ــازی خدم ــان و استانداردس و همراه
را بــه همــراه دارد )۱۹(. بســیاری از بیمارســتان های کشــور 
از ظرفیت هــای درمانــی خــود در زمینــه جــذب گردشــگران 
پزشــکی اســتفاده نمــوده و باعــث درآمدزایــی و افزایــش کارایــی 
ــرای  ــیاری را ب ــع بس ــوع مناف ــن موض ــده اند. ای ــتان ش بیمارس
بیمارســتان و نیــز گردشــگران در بــر دارد )۱۰(. بیــات و همــکاران 
ــوان شناســایی عوامــل جــذب گردشــگران  ــا عن ــه ای ب در مطالع
ــر  ــی نظی ــران، مؤلفه های ــهر ته ــتان های ش ــکی در بیمارس پزش
ــوزش کادر  ــان، آم ــت درم ــا، کیفی ــتان، هزینه ه ــار بیمارس اعتب
ــی، زیرســاخت ها،  ــان، فضــای سیاســی، سیاســت های نظارت درم
ــذب  ــر ج ــر ب ــادی را مؤث ــت اقتص ــی و موقعی ــت سیاس موقعی
ــی  ــته اند )2۶(. جعفرتجریش ــران دانس ــی در ای ــگران درمان گردش
ــگ  ــت هتلین ــر کیفی ــوان تأثی ــا عن ــه ای ب ــکاران در مطالع و هم
بیمارســتان های خصوصــی  بیمــار در  بــر میــزان وفــاداری 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــاران ب ــدگاه بیم ــران از دی ــهر ته ــب ش منتخ
ــتان  ــگ بیمارس ــت هتلین ــاران کیفی ــدگاه بیم ــه از دی ــیدند ک رس
ــت  ــود کیفی ــتقیم دارد و بهب ــر مس ــاران تأثی ــاداری بیم ــر وف ب
هتلینــگ بیمارســتان باعــث افزایــش وفــاداری بیمــاران در ایــن 

بیمارســتان ها خواهــد شــد )2۱(.
طبــق مطالعــات انجــام شــده، بــا توجــه بــه نقــش مهــم حضــور 
گردشــگران درمانــی در درآمدزایــی بیمارســتان ها، عوامــل مرتبــط 
ــا وجــود مطالعاتــی کــه  ــر جــذب آنهــا دارای اهمیــت اســت. ب ب
ــت و  ــب رضای ــر جل ــگ ب ــه هتلین ــه ب ــش توج ــوص نق در خص
ــه ای در  ــا مطالع ــت، ام ــده اس ــام ش ــاران انج ــاداری بیم ــز وف نی
خصــوص ابعــاد مختلــف هتلینــگ و تأثیــر آن بــر جــذب بیمــار 
ــه  ــه  ب ــا توج ــن رو و ب ــت. از همی ــه اس ــورت نگرفت ــی ص خارج
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مســائل گفتــه شــده، هــدف کلــی ایــن پژوهــش، رابطــۀ محورهای 
خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی بــا جــذب گردشــگران درمانــی، در 

ــوده اســت. ــران ب ــتان های منتخــب ته بیمارس

روش کار
پژوهــش حاضــر بــه روش توصیفــی، از نــوع همبســتگی، در ســال 
۱3۹۸ در بیمارســتان های خصوصــی منتخــب شــهر تهــران 
ــتان از  ــان دو بیمارس ــامل کارکن ــاری ش ــۀ آم ــد. جامع ــام ش انج
ــد  ــه دارای واح ــود ک ــران ب ــهر ته ــی ش ــتان های خصوص بیمارس
بیمــاران بین الملــل بودنــد. داده هــای مــورد نیــاز از طریــق 
پرسشــنامه ای کــه منطبــق بــر بندهــای آئین نامــۀ استانداردســازی 
خدمــات هتلینــگ بیمارســتان های دولتــی کشــور طراحــی شــده 
بــود، جمــع آوری شــد. همچنیــن بــرای بررســی رعایــت مؤلفه های 
ــازی  ــامل توانمندس ــالمت )ش ــگر س ــذب گردش ــر ج ــذار ب تأثیرگ
نیــروی انســانی، تجهیــزات پزشــکی کاربــردی، توانمنــدی 
ــاوری اطالعــات  ــرد فن ــه شــده، کارب ــوع خدمــات ارائ ــی، ن بازاریاب
ــنامۀ  ــه، از پرسش ــورد مطالع ــتان های م ــات(، در بیمارس و ارتباط
خوش منظــر شــهرودی اســتفاده شــد کــه در ســال ۱3۹۴ طراحــی 
و هنجاریابــی و روان ســنجی شــده اســت پرسشــنامه ها بــه صــورت 
آنالیــن، در اختیــار جامعــۀ آمــاری قــرار گرفــت. جهــت تحلیــل از 
ــی،  ــنجش نرمالیت ــرای س ــمیرنوف ب ــای کولموگروف اس آزمون ه
ــب همبســتگی پیرســون جهــت  ــره و ضری ــد متغی رگرســیون چن
 SPSS ســنجش و تعییــن رابطــه بیــن متغیرهــا توســط نرم افــزار

نســخه 2۱ اســتفاده شــد.                    
بــرای جمــع آوری داده هــای مرتبــط بــا ابعــاد هتلینــگ از 
ــؤال  ــه دارای ۶3 س ــد ک ــتفاده ش ــاخته اس ــنامۀ محقق س پرسش
و منطبــق بــر بندهــای آئین نامــۀ استانداردســازی خدمــات 
هتلینــگ بیمارســتان های دولتــی کشــور )۴3( بــود. در ایــن 
پرسشــنامه هفــت محــور مربــوط بــه هتلینــگ شــامل ســاختمان 
ــات  ــی، خدم ــات رفاه ــات، خدم ــزات و امکان ــات، تجهی و تأسیس
ــردش کار،  ــور اداری و گ ــار، ام ــۀ بیم ــت، تغذی ــی و بهداش نظافت
ــنامه از  ــی پرسش ــد روای ــرای تائی ــد. ب ــی ش ــانی بررس ــع انس مناب
ــاتید  ــر از اس ــه نف ــاتید دانشــگاهی )س ــران و اس نظــرات صاحبنظ
ــی دانشــگاه آزاد و اســالمی  ــات بهداشــتی و درمان ــت خدم مدیری
و یــک نفــر از اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران( اســتفاده 
شــد و تغییــرات الزم در ســؤاالت صــورت گرفــت. همچنیــن بــرای 
ــر  ــاخ اســتفاده شــد. ب ــای کرونب ــون آلف ــی پرسشــنامه از آزم پایای
ــر از  ــی روی 3۰ نف ــۀ مقدمات ــک مطالع ــا ی ــن روش، ب ــاس ای اس
ــزان پایایــی ســؤاالت مــورد پژوهــش،  جامعــۀ مــورد بررســی، می

۰/۷۰2 بــه دســت آمــد. بــرای بررســی رعایــت مؤلفه هــای 
ــازی  ــامل توانمندس ــالمت )ش ــگر س ــذب گردش ــر ج ــذار ب تأثیرگ
نیــروی انســانی، تجهیــزات پزشــکی کاربــردی، توانمنــدی 
ــاوری اطالعــات  ــرد فن ــه شــده، کارب ــوع خدمــات ارائ ــی، ن بازاریاب
و ارتباطــات( نیــز از پرسشــنامۀ 2۰ ســؤالی شــهرودی اســتفاده شــد 
ــده  ــنجی ش ــی و روان س ــی و هنجاریاب ــال ۱3۹۴ طراح ــه در س ک
بــود. لینــک هــر دو پرسشــنامه بــه صــورت آنالیــن و بــا اســتفادۀ 
ــل  ــت تکمی ــام، جه ــورت بی ن ــه ص ــن«، ب ــامانۀ »پرس الی از س
ــی  ــتان های خصوص ــتان از بیمارس ــان دو بیمارس ــار کارکن در اختی
شــهر تهــران کــه دارای واحــد بیمــاران بین الملــل هســتند، قــرار 
گرفــت و نتایــج تکمیــل پرسشــنامه، از ســامانه دریافــت شــد. معیار 
انتخــاب بیمارســتان ها داشــتن واحــد بیمــاران بین الملــل و فعــال 
ــذاری  ــاس نمره گ ــود. مقی ــتان ها ب ــد در بیمارس ــن واح ــودن ای ب
ــود.  ــر اســاس طیــف لیکــرت ب ســؤال های بخــش اختصاصــی، ب
بــه طــوری کــه گزینــه بســیارکم، نمــره ۱، کم 2 متوســط نمــره 3، 
زیــاد نمــره ۴ و بســیار زیــاد نمره ۵ را بــه خود اختصــاص داد. جامعۀ 
هــدف، پرســنل شــاغل در بخــش بیمــاران بین الملــل بیمارســتان 
ــه آمــاری محــدودی  ــا جامع ــد و پژوهشــگر ب مــورد بررســی بودن
ــا  ــع آوری داده ه ــرای جم ــماری ب ــذا روش سرش ــود، ل ــه رو ب روب
ــد،  ــن واح ــاغل در ای ــنل ش ــور از پرس ــد. منظ ــه ش ــر گرفت در نظ
پزشــکان، پرســتاران، بهیــاران، کارشناســان پذیــرش و ترخیــص و 
ــن بخــش هســتند کــه  ــران ای ــل و مدی ــز کارشناســان بین المل نی
ــه  ــرای دسترســی ب ــد. ب ــی در تعامــل بوده ان ــا گردشــگران درمان ب
ــگاه آزاد  ــه از دانش ــۀ معرفی نام ــا ارائ ــگر ب ــدف، پژوهش ــۀ ه جامع
ــورد  ــتان های م ــه بیمارس ــات ب ــوم و تحقیق ــد عل ــالمی واح اس
نظــر مراجعــه نمــوده و بــرای جلــب همــکاری، بــا واحــد مدیریــت 
بیمارســتان مذاکــره صــورت گرفــت. در مجمــوع از میــان ۹۸ نفــر 
از پرســنلی کــه در دو بیمارســتان در تمــاس مســتقیم بــا بیمــاران 
ــه همــکاری شــدند. جهــت  ــد، ۷۸ نفــر حاضــر ب بین الملــل بوده ان
ــنجش  ــرای س ــمیرنوف ب ــای کولموگروف اس ــل از آزمون ه تحلی
ــتگی  ــب همبس ــره و ضری ــد متغی ــیون چن ــی و از رگرس نرمالیت
پیرســون جهــت ســنجش و تعییــن رابطــه بیــن متغیرهــا توســط 

ــد.                     ــتفاده گردی ــخۀ 2۱ اس ــزار SPSS نس نرم اف

یافته ها
از میــان ۷۸ نفــر اعضــای نمونــه، ۶۰ نفرشــان زن و ۱۸ نفــر مــرد 
ــا 3۰ ســال«، 3۷  ــد. همچنیــن از نظــر ســن، 3۰ نفــر »2۰ ت بودن
نفــر »3۰ تــا ۴۰ ســال«، ۹ نفــر »۴۰ تــا ۵۰ ســال« و 2 نفــر»۵۰ 
تــا ۶۰ ســال« ســن داشــتند و از نظــر تحصیــالت، ۴ نفــر دیپلــم، 
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مژگان فرشادی و همکاران

۹۹

ــر دارای  ــر کارشناســی  ارشــد و ۱۷ نف ــر کارشناســی، 2۴ نف تحصیــالت دکتــری بودنــد )جــدول ۱(.33 نف

 جدول 1. توزیع فراوانی جنس، سن و تحصیالت اعضای نمونه

درصدتعدادجنس

۶۰۷۶/۹۰زن

۱۸23/۱۰مرد

۷۸۱۰۰کل

درصدتعدادسن

2۰3۰3۸/۴۶ تا 3۰ سال

3۰3۷۴۷/۴۴ تا ۴۰ سال

۴۰۹۱۱/۵۴ تا ۵۰ سال

۵۰22/۵۶ تا ۶۰ سال

۷۸۱۰۰کل

درصدتعدادتحصیالت

۴۵/۱3دیپلم

33۴2/3۰کارشناسی

2۴3۰/۷۷کارشناسی ارشد

۱۷2۱/۸۰دکتری

۷۸۱۰۰کل

ــورد  ــمیرنوف در م ــون کولموگروف اس ــل از آزم ــج حاص ــدا نتای ابت
هریــک از متغیرهــای مســتقل و وابســته بــه دســت آمــد. آزمــون 
ــت آمده  ــاداری به دس ــطوح معن ــرای س ــمیرنوف ب کولموگروف اس
هریــک از متغیرهــای پژوهــش کــه کوچکتــر از ۰/۰۵ بــوده، 
ــای  ــع متغیره ــودن توزی ــال ب ــه دارای نرم ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
تحقیــق، از روش هــای پارامتریــک )آزمون همبســتگی و رگرســیون 

چنــد متغیــره( اســتفاده شــد.
نتایــج آزمون هــا نشــان داد در مــورد رابطــه بیــن ضریــب 
ــگ  ــات هتلین همبســتگی محــور »ســاختمان و تأسیســات« خدم
بیمارســتان های  درمانــی  گردشــگران  جــذب  و  بیمارســتانی 
منتخــب تهــران بــا اطمینــان ۰/۹۵ و ســطح خطــای کوچکتــر از 
۰/۰۵ رابطــه وجــود دارد. از طرفــی، مقــدار ایــن رابطــه کــه برابــر 
ــا r=۰/23۱ اســت )R بیــن صفــر و مثبــت یــک می باشــد( بــه  ب
صــورت ناقــص و مســتقیم اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه بــا بهتــر 
شــدن وضعیــت ســاختمان و تأسیســات، میــزان جــذب گردشــگران 
درمانــی بیمارســتان های منتخــب تهــران بــه طــور نســبی افزایــش 

ــس.  ــد و برعک ــدا می کن پی
همچنیــن مشــاهده شــد در مــورد رابطــه بیــن ضریــب همبســتگی 

محــور »تجهیــزات و امکانــات« خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی و 
ــا  ــی بیمارســتان های منتخــب تهــران ب جــذب گردشــگران درمان
اطمینــان ۰/۹۵ و ســطح خطــای کوچکتــر از ۰/۰۵ رابطــه وجــود 
دارد. از طرفــی، مقــدار ایــن رابطــه کــه برابــر بــا r=۰/2۶3 اســت 
ــص و  ــورت ناق ــه ص ــد( ب ــک می باش ــت ی ــر و مثب ــن صف )R بی
ــا بهتــر شــدن تجهیــزات  ــه ایــن معنــی کــه ب مســتقیم اســت؛ ب
ــتان های  ــی بیمارس ــگران درمان ــذب گردش ــزان ج ــات، می و امکان
منتخــب تهــران بــه طــور نســبی افزایــش پیــدا می کنــد و 

برعکــس.
ــب همبســتگی محــور »خدمــات  در مــورد رابطــه بیــن ضری
ــگران  ــذب گردش ــتانی و ج ــگ بیمارس ــات هتلین ــی« خدم رفاه
ــا  ــد ب ــخص ش ــران، مش ــب ته ــتان های منتخ ــی بیمارس درمان
اطمینــان ۰/۹۵ و ســطح خطــای کوچکتــر از ۰/۰۵ رابطــه وجــود 
دارد از طرفــی، مقــدار ایــن رابطــه کــه برابــر بــا r=۰/3۵۷ اســت 
ــص و  ــورت ناق ــه ص ــد( ب ــک می باش ــت ی ــر و مثب ــن صف )R بی
ــات  ــدن خدم ــر ش ــا بهت ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــتقیم اس مس
رفاهــی، میــزان جــذب گردشــگران درمانــی بیمارســتان های 
منتخــب تهــران بــه طــور نســبی افزایــش پیــدا می کنــد و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 12

https://ijnv.ir/article-1-766-fa.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 10، شماره 1،  بهار 1400

۱۰۰

ــس. برعک
در مــورد رابطــۀ بیــن ضریــب همبســتگی محــور »خدمــات نظافت 
و بهداشــت« خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی و جــذب گردشــگران 
ــان ۰/۹۵ و  ــا اطمین ــران ب ــب ته ــتان های منتخ ــی بیمارس درمان
ــی،  ــود دارد. از طرف ــه وج ــر از ۰/۰۵ رابط ــای کوچکت ــطح خط س
مقــدار ایــن رابطــه کــه برابــر بــا r=۰/23۴ اســت )R بیــن صفــر 
ــه صــورت ناقــص و مســتقیم اســت؛  ــک می باشــد( ب ــت ی و مثب
بــه ایــن معنــی کــه بــا بهتــر شــدن خدمــات نظافــت و بهداشــت، 
میــزان جــذب گردشــگران درمانــی بیمارســتان های منتخــب 

ــد و برعکــس. ــدا می کن ــش پی ــه طــور نســبی افزای تهــران ب
در مــورد رابطــه بیــن ضریــب همبســتگی محــور »تغذیــه« 
ــی  ــگران درمان ــذب گردش ــتانی و ج ــگ بیمارس ــات هتلین خدم
ــطح  ــان ۰/۹۹ و س ــا اطمین ــران ب ــب ته ــتان های منتخ بیمارس
خطــای کوچکتــر از ۰/۰۱ رابطــه وجــود دارد. از طرفــی، مقــدار ایــن 
ــت  ــر و مثب ــن صف ــا r=۰/2۹3  اســت )R بی ــر ب ــه براب رابطــه ک
ــن  ــه ای ــص و مســتقیم اســت ب ــه صــورت ناق ــد( ب ــک می باش ی

ــزان جــذب  ــه، می ــن اســتاندارد های تغذی ــاال رفت ــا ب ــی کــه ب معن
ــور  ــه ط ــران ب ــتان های منتخــب ته ــی بیمارس ــگران درمان گردش

ــس. ــد و برعک ــدا می کن ــش پی ــبی افزای نس
در مــورد رابطــه بیــن ضریــب همبســتگی محــور »امــور اداری و 
گــردش کار« خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی و جــذب گردشــگران 
ــان ۰/۹۹ و  ــا اطمین ــران ب ــب ته ــتان های منتخ ــی بیمارس درمان
ــی،  ــود دارد. از طرف ــه وج ــر از ۰/۰۱ رابط ــای کوچکت ــطح خط س
مقــدار ایــن رابطــه کــه برابــر بــا r=۰/332 اســت )R بیــن صفــر 
ــت  ــتقیم اس ــص و مس ــورت ناق ــه ص ــد( ب ــک می باش ــت ی و مثب
ــا بهبــود وضعیــت »امــور اداری و گــردش  ــه ایــن معنــی کــه ب ب
کار«، میــزان جــذب گردشــگران درمانــی بیمارســتان های منتخــب 

ــد و برعکــس. ــدا می کن ــه طــور نســبی افزایــش پی تهــران ب
ــب  ــن ضری ــه بی ــورد رابط ــان داد در م ــج نش ــت نتای و در نهای
همبســتگی محــور »منابــع انســانی« خدمــات هتلینگ بیمارســتانی 
ــران  ــب ته ــتان های منتخ ــی بیمارس ــگران درمان ــذب گردش و ج

ــدول 2 و 3(. ــدارد )ج ــود ن ــی وج ــۀ خط ــه رابط هیچ گون

جدول 2. یافته های توصیفی جذب گردشگران درمانی

تعدادانحراف استانداردمیانگینمتغیر
۶۱/۹۷2۵/۸2۷۷۸جذب گردشگران درمانی

جدول ۳. خالصه به دست آمده از رگرسیون چند متغیره به روش هم زمان بر اساس متغیرهای پیش بین

مدل 
رگرسیون

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

ضریب 
همبستگی 

چندگانه

مجذور
ضریب 

همبستگی 
چندگانه

ضریب 
تعیین 
تعدیل 

شده

دوربین 
واتسون

F سطح
معناداری

۱۴۰۴۴/۷۹۸۷2۰۰۶/۴۰۰۰/۵23۰/2۷3۰/2۰۱۱/۸۶3/۷۶۴۰/۰۰2رگرسیون

3۷3۱۷/۱۵۱۷۰۵33/۱۰2باقی مانده

۵۱3۶۱/۹۴۹۷۷کل

بــا توجــه بــه نتایــج )جــدول 3( و بــا توجــه بــه معنــاداری و مقــدار 
ــوان  ــر از ۰/۰۱ می ت ــای کوچکت ــطح خط ــاره F )3/۷۶۴( در س آم
نتیجــه گرفــت کــه مجموعــه متغیرهــای مســتقل قادرنــد تغییــرات 
ــن واتســون ۱/۸۶ را  ــاره دوربی ــد. آم ــن کنن ــر وابســته را تبیی متغی
ــای  ــی مانده ه ــدم همبســتگی باق ــه بیانگــر ع ــد ک نشــان می ده
ــل  ــرض مقاب ــده و ف ــر رد ش ــرض صف ــه ف ــت در نتیج ــدل اس م

باقی مانده هــای مــدل پذیرفتــه  بــودن  بــر مســتقل  مبنــی 
ــا  ــر ب ــه براب ــده ک ــن تعدیل ش ــب تعیی ــن ضری ــود. همچنی می ش
۰/2۰۱ می باشــد، نشــان می دهــد کــه 2۱ درصــد مجموعــه 
ــته را  ــر وابس ــه متغی ــس رابط ــتر از واریان ــتقل، بیش ــا مس متغیره

پیش بینــی می کننــد )جــدول ۴(.
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مژگان فرشادی و همکاران

۱۰۱

جدول 4. ضرایب معادله رگرسیون چند متغیره

مدل
ضرایب تاثیر رگرسیونی ضرایب تاثیر رگرسیونی استاندارد نشده

سطح معناداریtاستاندارد شده
Bبتاخطای استاندارد

2/۵۷2۰/۰۱2-232/2۵۰۹۰/۹3۱۶-ضریب ثابت
۱/۶۷۱۱/2۷۰۰/۱۵۱۱/3۱۶۰/۱۹2ساختمان و تأسیسات
۱/۱22۰/۶۹۱۰/۱۷2۱/۶2۵۰/۱۰۹تجهیزات و امکانات

۱/۰۴3۱/۱3۸۰/۱۱۴۰/۹۱۶۰/3۶3خدمات رفاهی

۰/۹۶۷۱/۰۵۱۰/۱۰۴۰/۹2۱۰/3۶۰خدمات نظافت و بهداشت

۱/۴۶۹۱/23۱۰/2۶۹2/۴2۹۰/۰۱۸-تغذیه بیمار
۰/۵۸۶۰/۵۶۰-۰/۰۶۴-2/۹۹۰2/۸۱۶امور اداری و گردش کار

۱/۴۰۹۱/۱۸۴۰/۱3۹۱/۱۹۰۰/23۸منابع انسانی

بــا توجــه بــه نتایج )جــدول۴( مشــاهده می شــود بــرای بررســی و 
تعییــن تأثیــر بیــن تمامــی محورهــای خدمــات خدمــات هتلینــگ 
بیمارســتان های  درمانــی  و جــذب گردشــگران  بیمارســتانی 
منتخــب تهــران وارد معادلــه رگرســیون شــدند. نتایــج تجزیــه و 
تحلیــل نشــان داد کــه اســتفاده از ایــن مــدل معنــادار اســت کــه 
ــودن  ــادار ب ــا( و معن ــر رگرســیونی )بت ــه ضریــب تأثی ــا توجــه ب ب
ــت  ــوان گف ــار )۰/2۶۹( می ت ــردش کار بیم ــور اداری و گ ــد ام بع
ــایر  ــه س ــبت ب ــتری نس ــر بیش ــردش کار تأثی ــور اداری و گ ام

دارد. مؤلفه هــا 
ــن  ــام ای ــی در انج ــتان های خصوص ــردن بیمارس ــکاری نک هم
و  باشــد  پژوهــش  محدودیت هــای  از  می توانــد  پژوهــش 
ــرد.  ــدید ک ــت را تش ــن محدودی ــا ای ــری کرون ــرایط همه گی ش
اگــر بیمارســتان های بیشــتری در ایــن پژوهــش همــکاری 
ــات  ــای خدم ــۀ محوره ــری در زمین ــای غنی ت ــد، داده ه می کردن

ــد. ــت می آم ــه دس ــتانی ب ــگ بیمارس هتلین

بحث و نتیجه گیری
 در مــورد رابطــه بیــن ضریــب همبســتگی محــور »ســاختمان و 
تأسیســات« خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی و جــذب گردشــگران 
ــود دارد.  ــه وج ــران رابط ــب ته ــتان های منتخ ــی بیمارس درمان
نتیجــۀ ایــن فرضیــه بــا نتایــج پژوهش هــای برزگــر و همــکاران، 
ــکاران،  ــی و هم ــی  و جعفرتجریش ــر و م ــر، میل ــوداگر و مفاخ س
ــوان  ــه می ت ــن یافت ــن ای ــود )۱۱, ۱۴, 2۰, 2۱(. در تبیی هم ســو ب
گفــت کــه کاهــش آلودگــی صوتــی، رنــگ و پنجره هــای بــزرگ 
ــد  ــن می توان ــاز و روش ــای ب ــالن و راهروه ــود س ــن و وج و روش
ــر بیمــار و پاســخ بــه محیــط آنهــا و میــزان بهبــود بیمــاری و  ب
ــه کلــی بیمــاران و کارکنــان و مالقات کننــدگان  کیفیــت و تجرب

ــد حــس ســالمتی  ــر داشــته باشــد. رنــگ همچنیــن می توان تأثی
ــت  ــه کیفی ــری از جمل ــط بص ــد. محی ــج ده ــتقالل را تروی و اس
ــه و  ــر روحی ــری ب ــر مؤث ــی، عنص ــور الکتریک ــی و ن ــور طبیع ن
بهــره وری کارکنــان مراکــز درمانــی اســت. پژوهشــگران معتقدنــد 
کــه معمــاری مراکــز درمانــی از عملکردگرایــی صــرف بــه ایجــاد 
ــد  ــر هســتند و بیمارســتان بای محیطــی شــفابخش در حــال تغیی
بــه محیــط شــفابخش در مراکــز درمانــی تغییــر یابــد تــا فضــای 
محیطــی بیمارســتان بــر رونــد بهبــودی بیمــاران تأثیرگــذار باشــد 
ــی  ــرات در طراح ــود، تغیی ــواهد موج ــاس ش ــر اس ــرا ب )22(؛ زی
گرافیــک محیطــی مراکــز درمانــی، طوری کــه بتواننــد محیطــی 
ــد، موجــب کاهــش  ــه وجــود آورن ــر، ب ــر، و گویات ــر، زیبات راحت ت
تنش هــا  در بیمــاران و همچنیــن افزایــش رضایتمنــدی بیمــاران 

از کیفیــت درمــان در مراکــز درمانــی شــده اســت )23(.
در مــورد رابطــه بیــن ضریــب همبســتگی محــور »تجهیــزات و 
ــگ بیمارســتانی و جــذب گردشــگران  ــات هتلین ــات« خدم امکان
ــود دارد.  ــه وج ــران رابط ــب ته ــتان های منتخ ــی بیمارس درمان
ایــن فرضیــه بــا نتایــج پژوهش هــای ســوداگر و مفاخــر، 
صیــدی و همــکاران، ابوالحــالج و نصیری پــور )۱3-۱۱, 2۴, 
2۵( هم خوانــی داشــت. میــزان بهره گیــری بیمارســتان ها از 
ــری برخــی کشــورها در اســتفاده  ــت برت ــن عل ــای نوی فناوری ه
بیشــتر و بهتــر از بــازار خدمــات تندرســتی ســایر کشــورها اســت. 
چــرا کــه شــایع ترین علــت بــرای مســافرت بیمــاران بین المللــی 
ــای  ــه تکنولوژی ه ــته ب ــی وابس ــات تخصص ــه خدم ــی ب دسترس
ــری  ــه، به کارگی ــج حاصل ــه نتای ــه ب ــد. باتوج ــرفته می باش پیش
ــتانداردهای  ــا اس ــاال و ب ــوژی ب ــکی دارای تکنول ــزات پزش تجهی
جهانــی، همچنیــن ارزان تــر بــودن )رقابتــی بــودن( هزینــۀ 
ــازی  ــورها و شفاف س ــایر کش ــه س ــبت ب ــکی نس ــات پزش خدم
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۱۰2

هزینــۀ درخواســتی از بیمــاران خارجی از مهم ترین عوامـــل افزایش 
جــذب بیمــار خارجــی در ایــران بــوده و در نهایــت ارتقــای ســایر 
ــتان ها  ــی در بیمارس ــم درمان ــعۀ توریس ــب توس ــا  موج توانمندی ه
ــور )2۵(  ــۀ نصیری پ ــه در مطالع ــر اســت ک ــه ذک می شــود. الزم ب
ــودن هزینه هــای  ــزات پزشــکی پیشــرفته و پایین ب ــه تجهی ــز ب نی
ــی و  ــار خارج ــذب بیم ــل ج ــوان عوام ــه عن ــکی ب ــات پزش خدم
ــاره  ــران اش ــتان های ته ــکی در بیمارس ــگری پزش ــعۀ گردش توس

شــده اســت.
ــب همبســتگی محــور »خدمــات  در مــورد رابطــۀ بیــن ضری
ــگران  ــذب گردش ــتانی و ج ــگ بیمارس ــات هتلین ــی« خدم رفاه
درمانــی بیمارســتان های منتخــب تهــران رابطــه وجــود دارد. ایــن 
نتیجــه بــا نتایــج بررســی های برزگــر و همــکاران، جعفرتجریشــی 
ــی و ســوین )۱۴, 2۱, 2۶- ــکاران، توکل ــات و هم ــکاران، بی و هم
2۸( هم خوانــی داشــت. اهمیــت وجــود خدمــات رفاهــی در توســعۀ 
ــات  ــود امکان ــت وج ــی از اهمی ــت کم ــالمت، دس ــگری س گردش
درمانــی نــدارد. رعایــت حداقل هــای اســتاندارد محــل زندگــی، در 
دســترس بــودن سیســتم حمــل و نقــل بــدون دغدغــه و در اختیــار 
ــه  ــبی، از جمل ــاه نس ــک رف ــتن ی ــرای داش ــی ب ــودن حداقل های ب
ــات،  ــن امکان ــود ای ــه در صــورت وج ــه ای اســت ک ــات اولی امکان

ــود. ــدوار ب ــگری ســالمت امی ــعۀ گردش ــه توس ــوان ب می ت
همچنیــن از نظــر آلتیــن و همــکاران )2۹( شــهرت عمومــی 
ــی،  ــت، ایمن ــد نظاف ــات پزشــکی مانن ــدۀ خدم مؤسســات ارائه کنن
ــب  ــته و مناس ــار شایس ــی، رفت ــات رفاه ــات، امکان ــت خدم کیفی
ــگران و  ــاد در گردش ــاد اعتم ــث ایج ــان باع ــتاران و کارکن پرس
ــود.  ــگری می ش ــد گردش ــوان مقص ــه عن ــور ب ــاب آن کش انتخ
ــیراز  ــهر ش ــز در ش ــکاران نی ــژاد و هم ــش حاجی ن ــج پژوه نتای
ــورداری  ــل، برخ ــل ونق ــی و حم ــه های اقامت ــودن هزینـ پایین ب
نســبی از امکانــات اقامتــی و رفاهــی مناســب را از نقــاط قــوت ایــن 

ــان داد )3۰(. ــش نش ــن بخ ــعه در ای ــرای توس ــتان ب اس
ــگ  ــات هتلین ــت« خدم ــت و بهداش ــات نظاف ــور »خدم ــن مح بی
بیمارســتان های  درمانــی  گردشــگران  جــذب  و  بیمارســتانی 
ــر  ــای کوچکت ــطح خط ــان ۰/۹۵ و س ــا اطمین ــران ب ــب ته منتخ
ــج پژوهش هــای  ــا نتای ــن نتیجــه ب از ۰/۰۵ رابطــه وجــود دارد. ای
ــی و ســوین )2۶- ــات و همــکاران، توکل حســین پور و ریاحــی، بی
ــت  ــوان گف ــه می ت ــن یافت ــن ای ــود. در تبیی ــو ب 2۸, 3۱( هم س
ــک ســاختمان شــامل ســاختار،  ــزای بهداشــتی ی ــر در اج ــه اگ ک
و  فاضــالب  دفــع  و  جمــع آوری  نحــوۀ  تهویــه،  پنجره هــا، 
ــگاه  ــه جای ــده ب ــل اختصاص داده ش ــتی، مح ــرویس های بهداش س
موقــت زبالــه، آب مصرفــی و حتــی انتخــاب و تخصیــص اتاق هــا  
در جهــات مختلــف بــه منظــور ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی 
بــر اســاس کار کارشناســی انجــام نگرفتــه باشــد، بازدهــی مطلــوب 

ــز  ــره نی ــی و غیرمنتظ ــه منف ــدن نتیج ــال عاید ش ــته و احتم نداش
وجــود خواهــد داشــت و عکــس قضیــه فــوق نیــز صــادق اســت.
ــذب  ــتانی و ج ــگ بیمارس ــات هتلین ــه« خدم ــور »تغذی ــن مح بی
ــه  ــران رابط ــب ته ــتان های منتخ ــی بیمارس ــگران درمان گردش
ــر  ــرک، برزگ ــگ و ک ــای هون ــا یافته ه ــه ب ــن یافت ــود دارد. ای وج
و همــکاران، رونــدال، دریــن، میلــر و مــی   )۱۴, ۱۸-۱۶, 2۰( 
هم خوانــی داشــت. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت بخــش 
ــه  ــی از جمل ــای عفون ــا بیماری ه ــط ب ــا مرتب ــی از بیماری ه بزرگ
بیماری هــای ناشــی از عفونت هایــی اســت کــه در نتیجــه خــوردن 
غذاهــای بی کیفیــت، مســموم کننده، مانــده و یــا کثیــف اســت. در 
ــتر  ــتری بیش ــبب بس ــود س ــت خ ــای بی کیفی ــرو غذاه ــه س نتیج
بیمــاران و عامــل اصلــی بیمــاری )خصوصــاً بیمارانــی کــه دچــار 
نقــص سیســتم ایمنــی هســتند( اســت؛ از ایــن رو اشــراف بیمــاران 
بــه کیفیــت پاییــن غذاهــا در بیمارســتان ســبب ایجــاد نارضایتــی 
در بیمــاران و همراهانشــان خواهــد شــد. طبــق مطالعــۀ مســعودی 
و نویدیــان، غــذای ارائه شــده در بیمارســتان بایــد بــر اســاس نیــاز 
بیمــار و خصوصیــات فرهنگــی و منطقــه ای وی باشــد زیــرا هرچــه 
کیفیــت پخــت و تغذیــۀ بیمــاران بهبــود یابــد، زمــان بســتری بیمار 
ــن  ــه ای ــد ک ــش می  یاب ــت وی کاه ــتان و دوران نقاه در بیمارس
امــر باعــث صرفه جویــی در هزینه هــای بیمارســتان، بیمــاران و در 
ــرویس های  ــود )32(. س ــاران می ش ــت بیم ــش رضای ــه افزای نتیج
ــر  ــش جدایی ناپذی ــوان بخ ــد به عن ــتان ها  بای ــی در بیمارس غذای
ــی  ــن ارزیاب ــرد. همچنی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــان م ــد درم در فرآین
نظــرات بیمــاران در مــورد غــذای سروشــده بســیار مهــم اســت و 
بــا بررســی انتظــارات بیمــاران از مــواد غذایــی ارائه شــده می  تــوان 

ــا داد )33(. ــی را ارتق ــرویس های غذای ــت س کیفی
در مــورد رابطــه بیــن ضریــب همبســتگی محــور »امــور اداری و 
گــردش کار« خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی و جــذب گردشــگران 
درمانــی بیمارســتان های منتخــب تهــران رابطــه وجــود دارد. 
ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهش هــای شــیرزادی و همــکاران، 
پاشــایی اصــل و همــکاران، ماهــر و همــکاران، ملکــی، کاروالــو و 
همــکاران، و توکلــی )2, ۸, 2۷, 3۴-3۶( هم ســو بــود. امــور اداری 
ــاخص ترین  ــته ترین و ش ــی از برجس ــوان یک ــردش کار به عن و گ
پارامترهــای علــوم بهداشــتی و پیراپزشــکی به خصــوص در جهــت 
نشــان دادن راندمــان کاری کیفیت هــا  و کمیت هــای درمانــی 
مطــرح بــوده و محــک باارزشــی بــه شــمار مــی  رود کــه می  توانــد 
ــزار نیرومنــدی در جهــت اعتــالی کیفــی و کمــی   پارامترهــای  اب
بهداشــتی باشــد، زیــرا متخصصــان این داده هــا  را جهــت مدیریت و 
کیفیــت مراقبت هــای بهداشــتی در اختیــار تصمیم گیرنــدگان قــرار 
می  دهنــد. هرگونــه کوتاهــی، اشــتباه و یــا بی توجهــی در ایــن بعــد 
می توانــد اشــتباهات غیــر قابــل جبرانــی را بــرای بیمــاران بســتری 
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مژگان فرشادی و همکاران

۱۰3

ــکاران  ــگ و هم ــات هان ــج مطالع ــد. نتای ــته باش ــراه داش ــه هم ب
)۱۶( نیــز نشــان داد کــه در توســعه گردشــگری نقــش تبلیغــات و 
اطالع رســانی اهمیــت فراوانــی دارد و کشــورها بــرای موفقیــت در 
زمینــۀ گردشــگری بایــد سیســتم منظــم و فعالیت هــای بازاریابــی 
ــگران را  ــد. گردش ــترش دهن ــانی گس ــور اطالع رس ــود را به منظ خ
بایــد بــا شــیوه های مختلــف بازاریابــی جــذب کــرد. عــالوه بــر آن 
ــرای  ــج درصــد از درآمدشــان را ب ــا پن ــد بیــن ســه ت کشــورها بای
ــارون فوســت  ــچ و ب ــد. ویلداری ــه کنن ــی گردشــگران هزین بازاریاب
ــش  ــج پژوه ــد. نتای ــام دادن ــن انج ــه ای را در آرژانتی )3۷( مطالع
آنهــا نشــان داد کــه بازاریابــی اینترنتــی، ایــن کشــور را بــه قطبــی 
بــرای جراحی هــای زیبایــی مبــدل کــرده اســت. دهدشــتی 
شــاهرخ و همــکاران بــا اســتفاده از رویکــرد آنتروپــی شــانون، وزن 
اهمیــت عوامــل مؤثــر در انتخــاب گردشــگری درمانــی را ارزیابــی 
ــن  ــه مهم تری ــه نشــان داده اســت ک ــن مطالع ــج ای ــد. نتای کرده ان
ــا  و  ــان، هزینه ه ــت درم ــد کیفی ــاب مقص ــر در انتخ ــل مؤث عوام

ــتند )3۸(. ــی هس ــای تبلیغات برنامه ه
در مــورد رابطــۀ بیــن ضریــب همبســتگی محــور »منابــع انســانی« 
ــی  ــگران درمان ــذب گردش ــتانی و ج ــگ بیمارس ــات هتلین خدم
ــه رابطــه خطــی وجــود  بیمارســتان های منتخــب تهــران هیچ گون
ــورت و  ــای دلک ــا یافته ه ــد و ب ــد نش ــه تأیی ــن فرضی ــدارد. ای ن
ــی و  ــر و همــکاران، عظیمــی و همــکاران، یعقوب همــکاران، برزگ
همــکاران و ســورت و آیلــو )۴, ۱۴, 3۹-۴۱( ناهمســو بــود. دلیــل 
ــک و  ــای دموگرافی ــا در تفاوت ه ــوان ی ــویی را می ت ــن ناهم س ای

یــا ابــزار بــه کار رفتــه دانســت. 
ــت  ــر آن اس ــش بیانگ ــن پژوه ــل از ای ــج حاص ــت، نتای در نهای
کــه شــش محــور خدمــات خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی 
ــاختمان  ــدی )»س ــد بع ــی چن ــط مدل ــتانی توس ــگ بیمارس هتلین
ــی«،  ــات رفاه ــات«، »خدم ــزات و امکان ــات«، »تجهی و تأسیس
»خدمــات نظافــت و بهداشــت«، »تغذیــه«، »امــور اداری و 
ــر جــذب گردشــگران درمانــی قابــل پیش بینــی  گــردش کار«( ب
می باشــد. توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه بــرای 
بهبــود وضعیــت جــذب گردشــگران درمانــی، می بایســت تمامــی 
ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــن پژوهــش م ــد شــده در ای ــاد تائی ابع

ــگر  ــذب گردش ــتای ج ــش و در راس ــای پژوه ــه یافته ه باتوجه ب
ــود: ــنهاد می ش ــگ پیش ــای هتلین ــای محوره ــی و ارتق درمان

ــتان 	  ــۀ بیمارس ــان در محوط ــل آپارتم ــد هت ــی مانن امکانات
نیــز  و  ایجــاد شــود  نقاهــت  دوران  گذرانــدن  جهــت 
هتل هــای  بــه  بیمــاران  اســکان  جهــت  تســهیالتی 
ــن در  ــود. همچنی ــم ش ــتان فراه ــاور بیمارس ــتاندارد مج اس

ــاران در  ــل بیم ــرای حمل ونق ــی ب ــن تمهیدات ــر گرفت نظ
دســتور کار بیمارســتان های هــدف بیمــاران بین الملــل 

ــرد.  ــرار گی ق
بــرای گــردش کار بهتــر و بــه جهــت ارتبــاط و هماهنگــی 	 

ــد  ــا گردشــگری پزشــکی مانن بیــن ســازمان های مرتبــط ب
اقامتــی،  اماکــن  و  هتل هــا   مســافرتی،  آژانس هــای 
بیمارســتان ها، شــرکت های بیمــه، اماکــن فرهنگــی و 
تاریخــی برنامه ریــزی شــود. همچنیــن عــالوه بــر اســتقرار 
صرافــی بــرای تبدیــل ارز در بیمارســتان، تمهیداتــی بــرای 

ــود. ــیده ش ــی اندیش ــاری خارج ــتفاده از کارت اعتب اس
گــردش 	  و  اداری  »امــور  محــور  ارتقــای  راســتای  در 

ــتان وارد  ــه بیمارس ــه ب ــی ک ــار خارج ــر بیم ــرای ه کار«، ب
ــنا  ــدۀ آش ــریفات آموزش دی ــناس تش ــک کارش ــود، ی می ش
ــر  ــتان در نظ ــور اداری بیمارس ــی و ام ــای خارج ــه زبان ه ب
ــام  ــۀ انج ــریفات وظیف ــناس تش ــن کارش ــود. ای ــه ش گرفت
امــور اداری و فرایندهــای پذیــرش و ترخیــص و نیــز ســایر 
ــروج از  ــه خ ــاز ب ــت نی ــن اس ــه ممک ــار را ک ــای بیم نیازه
ــده  ــر عه ــرف ارز، ب ــد ص ــد، مانن ــته باش ــتان داش بیمارس

ــت. ــد داش خواه
ــی و 	  ــن نظافت ــت موازی ــا رعای ــال ب ــتقل و فع ــدی مس واح

بهداشــتی در حــوزۀ توریســم درمانــی در بیمارســتان ها 
پیشــرفت  مطالعــۀ  و  بررســی  بــا  و  شــود  ایجــاد 
ــه، از  ــن زمین ــایر کشــورها در ای ــق س ــتان های موف بیمارس

ــرد. ــره گی ــا به ــات آنه تجربی
ــذب 	  ــا ج ــه« ب ــور »تغذی ــاد مح ــۀ زی ــه رابط ــه ب ــا توج ب

ــر  ــپزهای متبح ــود آش ــنهاد می ش ــی، پیش ــگر درمان گردش
در بیمارســتان ها اســتخدام و بــه کار گرفتــه شــوند و تهیــه 
غذاهــای محبــوب و اصیــل منطقــه ای، تنــوع غذایــی و در 
ــایه و  ــورهای همس ــای کش ــالیق و غذاه ــن س ــر گرفت نظ
ســرو آن در بیمارســتان ها در دســتور کار قــرار بگیــرد. 
ــی  ــلیقۀ غذای ــت س ــار چک لیس ــر بیم ــرای ه ــن ب همچنی
بیمــار و همــراه بیمــار شــامل حساســیت های غذایــی، 
میــزان ادویــه، میــزان پخــت غــذا و مــواردی از ایــن دســت 

ــود. ــل ش ــار، تکمی ــدو ورود بیم ــود و در ب ــه ش تهی

سپاسگزاری
ــوم  ــد عل ــجویی در واح ــه دانش ــل پایان نام ــه حاص ــن مقال  ای
ــه  ــی ب ــد اخالق ــالمی و داراي ک ــگاه آزاد اس ــات دانش و تحقیق

می باشــد.  IR.IAU.SRB.REC.1399.046 شــماره 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 12

https://ijnv.ir/article-1-766-fa.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 10، شماره 1،  بهار 1400

۱۰۴

References
1. Connell J. Medical tourism: Sea, sun, sand 

and … surgery. Tourism Management. 2006; 
27:1093-100.

2. Maleki S, Tavangar M. Analyzing Health Tourism 
Challenges in Mashhad From the Perspective 
of Foreign Patients. Journal of Geography and 
Urban Space Development. 2016;2(3):153-65.

3. Teh I, Chu C. Supplementing Growth with 
Medical Tourism. Asia-Pasific Biotech News. 
2005;9(8):306-11.

4. Delcourt C, Gremler D, van Riel A, Birgelen 
M. Effects of perceived employee emotional 
competence on customer satisfaction and loyalty: 
The mediating role of rapport. Journal of Service 
Management. 2013;24:5-24.

5. Yesilada F, Direktor E. Health care service quality: 
A comparison of public and private hospitals. 
African Journal of Business Management. 2010; 
4:962-71.

6. Karassavidou E, Glaveli N, Papadopoulos C. 
Quality in NHS hospitals: No one knows better 
than patients. Measuring Business Excellence. 
2009;13:34-46.

7. Parasuraman AP, Zeithaml V, Berry L. Servqual 
A Multiple-item Scale for Measuring Consumer 
Perceptions of Service Quality. Journal of 
Retailing. 1988 01/01;64:12-40.

8. Shirzadi S, Raeissi P, Nasiripour A, Tabibi S. 
Factors affecting the quality of hospital hotel 
services from the patients and their companions› 
point of view: A national study in Iran. Journal of 
Research in Medical Sciences. 2016;21:46.

9. Devlin A, Andrade C. Quality of the hospital 
experience: Impact of the physical environment. 
In: Fleury-Bahi G, Pol E, Navarro O, editors. 
Environmental Psychology and Quality of Life 
Research. Berlin, Germany: Springer; 2016: 
421-40.

10. Mousavi J, mohaddesi h, Farhad N, Fathi AA. 
Evaluating satisfaction level among in-patients 
about the health system evolution program 
in affiliated hospitals of Urmia University 
of medical sciences. Nursing and Midwifery 
Journal. 2016; 14 (7): 601-10.

11. Sodagar S, Mafakher F. Analysis of the necessity 
of hospital design green approach to sustainable 
architecture. Urban Management. 2017;15 
(45):517-32.

12. Seidi M, Heidary A, Khorramy-Rad A, Ahmary-

Tehran H. Comparative Study of Patient 
Satisfaction, Physical Space and Medical 
Equipment between Governmental and Private 
Hospitals. Iranian Journal of Neonatology. 
2009;22(59):42-50.

13. Aboalhalaj M MH, Inanlo Yaghmorlo S, Hosseini 
Parsa SH. Assessing physical spaces of hospitals 
affiliated to universities of medical sciences in 
Iran. Journal of Qazvin University of Medical 
Sciences. 2010;14(2):69-74.

14. Barzegar M, Moeini Naeini M. The importance 
of hospitals Hoteling standards and customer 
satisfaction 2014.

15. Pittet D, Donaldson L. Clean care is safer care: 
the first global challenge of the WHO World 
Alliance for Patient Safety. American journal 
of infection control. 2005;33(8):476-9. PubMed 
PMID: 16216663. Epub 2005/10/12.

16. Hong W, Kirk D. The analysis of edible plate waste 
results in 11 hospitals in the UK. Foodservice 
Research International. 2006;8(2):115-23.

17. Randall L. A Model For Achieving Quality in 
Hospital Hotel Services. International Journal 
of Contemporary Hospitality Management. 
1994;6(1/2):68-74.

18. Drain M. Quality Improvement in Primary 
Care and the Importance of Patient Perceptions. 
The Journal of ambulatory care management. 
2001;24:30-46.

19. Goldman D, Romley J. Hospitals as hotels: The 
role of patient amenities in hospital demand 
2008.

20. Miller L, May D. Patient choice in the NHS: 
How critical are facilities services in influencing 
patient choice? Facilities. 2006;24(9/10):354-64.

21. Jafar Tajrishi M TS, Hajinabi K. The Effect of 
Hoteling Services Quality on Patient Loyalty 
from Patients’ Viewpoint in Private Hospitals of 
Tehran. Payavard Salamat. 2018;12(4):239-48.

22. Ulrich RS, Quan X, Zimring C, Joseph A, 
Choudhary R. The Role of the Physical 
Environment in the Hospital of the 21st Century: 
A once-in-a-lifetime opportunity. 2004.

23. Leather P, Beale D, Santos A, Watts J, Lee 
L. Outcomes of environmental appraisal of 
different hospital waiting areas. Environment 
and Behavior. 2003; 35 (6):842-69.

24. Nasiripour A.A, Saeedzadeh Z.S, Sabahi 
beedgoli M. Correlation between nurses› 
communication skills and inpatient service 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 12

https://ijnv.ir/article-1-766-fa.html


مژگان فرشادی و همکاران

۱۰۵

quality in the hospitals of Kashan University of 
Medical Sciences Journal of Health Promotion 
Management. 2012;1(1):45-54.

25. Nasiripour A, Salmani L. he Role of Tehran›s 
Hospitals Capability in Development of Medical 
Tourism. Journal of Hospital. 2011; 9 (3-4):57-
67.

26. 26. Bayat S, Hosseini Hashemzadeh D, Bod 
M. Attracting Factors Identification of Medical 
Tourists in Hospitals of Tehran City. jhosp. 
2017;16(1):35-53.

27. Tavakkoli nona MS. journal of medical council 
of islamic republic of iran. 2016; 34 (1).

28. 28. Sevin HD. Hotel services in hospital. 
Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 
2018;6(1):451-59.

29. Altin M, Singal M, Kara D. Consumer decision 
components for medical tourism: A stakeholder 
approach. 16th Graduate Student Research 
Conference In Hospitality And Tourism; January 
6-8, 2011: Virginia Polytechnic Institute and 
State University; 2011.

30. Hajinejad A, Eslamfard F. Formulating Strategies 
for the Development of Treatment Tourism 
in Shiraz (Iran) Using a Strategic Planning 
Approach (SWOT). J Rafsanjan Univ Med Sci 
2013;12(8):641-54.

31. Hoseinpour R, Riyahi L. Relationship between 
Medical Therapy Tourism and the Rate of 
Tourism Attraction in Ardabil Province. 
arumshealth. 2018;9(2):159-71.

32. Masoudi GR, Navidian A. Survey of satisfaction 
and attitude of hospitalized patients about 
nutrition services in Sistan and Baluchestan 
hospitals. Ninth Iranian Nutrition Congress; 
Tabriz, Iran: Tabriz University of Medical 
Sciences; 2006.

33. Abdelhafez A. Analysis of Factors Affecting 
the Satisfaction Levels of Patients toward Food 
Services at General Hospitals in Makkah, Saudi 
Arabia. American Journal of Medicine and 
Medical Sciences. 2012; 2 (6):123-30.

34. Pashaei Asl Y, Janati A, Ghliadeh M, 
Jaafaripooyan E, Khodayari MT, Arab M. 
Assessing the Medical Tourists Satisfaction 
Referee to Hospitals of Tabriz City. Hospital. 
2018;16(4):43-51.

35. Maher A, Aghajani M, Ghotbi M, Barazandeh S, 
Safaei A, Anbari L. Managing and Improving the 
Quality of Hotel Services Through a Program to 
Improve the Quality of Hoteling in Government 
Hospitals in the Health Transformation 
Plan: Implementation Process, Results, and 
Challenges. Hakim Health Systems research 
journal. 2017; 20 (2): 99-109.

36. Carvalho N, Moura E, Nogueira L, Falcão L, 
Lopes V, Santos JD, et al. Hospital-hotel Service 
and Quality of Nursing Care According to the 
Perspective of Inpatients. International Archives 
of Medicine. 2016.

37. Viladrich A, Baron-Faust R. Medical tourism 
in tango paradise: The internet branding of 
cosmetic surgery in Argentina. Annals of Tourism 
Research 2014; 45: 116–31.

38. Dehdashti Shahrokh Z NKH. An entropy 
(Shannon) based approach for determining 
importance weights of influencing factors 
in selecting medical tourism destinations. 
International Journal of Travel Medicine and 
Global Health. 2016; 4 (4):115-21.

39. Azimi R MG, esmaeili H-A. Ranking Factors 
Affecting the Attraction of Foreign Medical 
Tourists in Hospitals Affiliated to Mashhad 
University of Medical Sciences Based on 
Marketing Mix Model. Iran J Public Health. 
2018; 47 (10):1593-8.

40. Yaghoubi m, agharahimi z, karimi s, javadi 
m. Factors affecting patients› preferences in 
choosing a hospital based on the mix marketing 
components in isfahan. Hakim research journal. 
2011;14 (2).

41. Severt D, Aiello T, Elswick S, Cyr C. 
Hospitality in hospitals? International Journal of 
Contemporary Hospitality Management. 2008; 
20:664-78.

42. Khoshmanzar M, “Comparison of the position of 
medical tourism in private and public hospitals 
in Tehran”, Master Thesis in Health Services 
Management, Faculty of Basic Sciences, Islamic 
Azad University of Marvdasht. 2016.

43. Regulations for standardization of hotel services 
in public hospitals of Iran, Ministry of Health 
and Medical Education of Iran, 2015.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://ijnv.ir/article-1-766-fa.html
http://www.tcpdf.org

