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تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از دشمان دش بیماشستانهای شهر تبریز
علی ایمان زاده 0،ملیکا همراه زاده 2،وحیده جعفریان 3،کامران جباری
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(تاریخدریافت-39/3/63:تاریخپذیرش )39/61/33:

چکیده
شاخههای صنعت
زیرشاخههای گردشگری سالمت ،یکی از مهمترین  

گردشگری پرشکی به عنوان یکی از
گردشگری است که مناف اقتصادی و اجتماعی باالییدارد.هدفپژوهشحاضرت ربیات زیسته گردشگران
بیمارستانهای شهر تبریراست.روش مورد استفاده در این پژوهش از نور رویکرد کیفی و

پرشکی از درمان در 
از نور پدیدارشناسی تفسیری است.شرکت کنندگان در این پژوهش 31نفر از گردشگرانپرشکی بیمارستانهای
مصاحبههایعمی  ،فردیونیمه

تبریربودندکهبهصورتنمونهگیریهدفمندانتخابشدند.دادههاباتوجهبه
مصاحبهها تداو پیدا کرد .پس از پیاده سازی مکتوب

دادهها 
ساختاریافته گردووری شد و تا زمان اشبار  
مصاحبههامورد ت ریه و

مصاحبه ،بر اسال رویکرد هرمنیوتیك و بر اسال روش دیکلمن،تانر و الن()6363
تحلیلقرارگرفتند.ازت ریهوتحلیلت ربیاتزیستهگردشگرانسالمتپنجمضموناصلیعللانتخاب،مسائل
مالی،مسائل فرهنگی اجتماعی ،حمل ن ل و اقامت و ساختار بیمارستانحاصلشد.شهرتبریربهعنوانیکیاز
پتانسیلهایگردشگریپرشکیبرایتبدیلشدنبهقطبگردشگریکشورنیازمندرف موانعیمانندواسطه

گریوداللی،ساختارنامناسباداریبیمارستانها،حملون لومسائلمالیاست .


پرشکی،درمان،بیمارستانهایشهرتبریر 

واژگان كليدی:ت ربیاتزیسته،گردشگری

.6است ادیاروعضوهیاتعلمیگروهفلسفهوموزش،دانشکدهادبیاتوعلو انسانی،دانشگاهمالیر،همدان(نویسندهمسئول)
.3کارشناسیارشدبهسازیمناب انسانیدانشگاهتبریر 
 .7کارشناسیارشدبرنامهریریدرسیدانشگاهتبریر 
 .4استادیاروعضوهیاتعلمیگروهفلسفهوموزش،دانشگاهپیا نورتهران 

 aliimanzadeh@yahoo.com

26

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال دوازدهم ،شماره  ،73بهار 6731

مقدمه
گردشگریبهیکیازبخشهایدرحالرشددرجهانامروزتبدیلشدهاست(ارللیو
برادرانی )3164،6و به عنوان یك فعالیت چند منظورهای است که ن ش مهمی در تحوالت
منط های و فضایی در میان کشورها در دهههای اخیر ایفا میکند (شماعی و موسویوند،
 .)6731گردشگری سالمت یکی از مهمترین شاخههای صنعت گردشگری است که مناف 
اقتصادیواجتماعیباالییدارد(ابراهیمزاده،سخاوروت یزاده)6733،وهدفاصلیون
بهبودیاحفظسالمتاست(زیمانسکا.)3169،3اینصنعتبهعنوانیکی ازبررگترینو
سودوورترینشاخههایگردشگریدردنیامحسوبمیشود(وایتموروهمکاران)3169،7که
بهعنوانمعرفپیوند حداقلدو بخشپرشکی و گردشگری میباشد (کورمنی و باالگلو،4
 .)3166
گردشگری سالمت در کل به سه شاخه گردشگری تندرستی ،9گردشگری درمانی 1و
گردشگری پرشکی 3ت سیم شده است .گردشگری پرشکی یکی از شاخههای گردشگری
بیماریهای جسمی یا ان ا نوعی از عملهای جراحی

سالمتاست .مسافرت به منظور درمان 
بیمارستانهاومراکردرمانیراگردشگریپرشکیگویند(بوکمنو

تحتنظارتپرشکاندر
بوکمن.)3113،پدیده گردشگری پرشکی به بیماران بینالمللی توجه ویژهای نموده است و
موجب شده تابیماران وگاهانه طب خواست ،سلی ه و تمایل خود ،از دیگر کشورهای تأمین
کننده خدمات بهداشتیو درمانی ،خدمت و درمان مورد نظر خود را دریافت نمایند(ت یزاده
یردیوهمکاران،6739،ص.)4
بندیهای صورت گرفته ،ایران در میان کشورهای برتر جذب کنندهگردشگر

بر اسال رده
پرشکی جایگاهی ندارد .در واق ایران در این صنعت جایگاه خود را باز نیافته وگا های
نخستین را طی می کند.گردشگریپرشکیدرایرانبرایاولینباردرسال63ازسویوزارت
1 . Arasli, Baradarani
2 .Szymanska
3 .Whitmore
4 .Cormany & Baloglu
5 . Wellness Tourism
6 . Curative Tourism
7 . Medical Tourism
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بهداشت مورد توجه قرار گرفت (طباطبائینسبوهمکاران،6737،ص.)94علیرغمتوجهبه
گردشگریپرشکی  ،توسعهاینحوزهازگردشگریموردتوجهمتولیانامرواق نشدهودر
سطاکسبوکارنیرحوزههایخصوصیفعالوموف یدراینحوزهشکلنگرفتهویاتداو 
پیدانکردهاست(ح ی یکفاش،ضیاییوجعفری.)6769،
ازطرفدیگرکشور ایرانبابرخورداریازتیمهایپرشکیمتبحربهویژهدربرخیرشتههای
پرشکیازجملهپتانسیلهایگردشگریپرشکیمیباشدودراف ،6411یکیازقطبهای
اصلیگردشگریسالمتدرمنط هخواهدشدوازرهگذروننهتنهاازخروجارزجلوگیری
می شود،بلکهدرومدارزیقابلتوجهینصیبایرانخواهدشد(ایردیوهمکاران.)6736،
ازجملهاستانهایمستعدگردشگریسالمتدرکشور،استانوذربای انشرقیمیباشدکهبا
دارابودنامکاناتتخصصیدرمانی،چشمههایمتعددوبگر وم اورتبادریاچهیارومیه
وکشورهایخودمختارنخ وان،ارمنستانونردیکیبهترکیهوعراقمیتواندبهعنوانیکی
ازقطبهایتوریسمدرمانیمحسوبشود .
درمسیرتوسعهیگردشگریسالمتموانعیوجودداردکهمیتوانبهکمبودزمین،تسهیالت
حمایتی ،محیط فیریکی و کمبود بیمارستانها اشاره کرد .ازجمله موارد دیگر این است که
تسهیالت کافی در زمینهی گردشگری سالمت ،وجود ندارد (دباتا ،اسری ،پاتنیك و
مهاپاترا3167،6؛تورنر .)3113،3
در سالهای اخیر مطالعات بسیاری به بررسی سالمت افراد جامعه و گردشگری سالمت و
پرشکی پرداختهاند که میتوان به تح ی ات ت یزاده یردی ،شامی زن انی ،ح ی ی و
ابوهاشموبادی( )6739اشارهکردکهبهشناسایی مؤلفهها و تعیین محتوا برای وبسایتهای
تسهیلگرگردشگریپرشکیجهتجذبگردشگرانپرشکیبال وهپرداختند.ملکیوتوانگر
()6739بهبررسیوضعیتگردشگریسالمتدرشهرمشهدازدیدگاهگردشگرانخارجیو
شناسایی ن اط ضعو گردشگری سالمت در فرویند جذب و ارائهی خدمات پرشکی و

1. Debata, Sree, Patnaik & Mahapatra
2. Turner
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گردشگری سالمت به بیماران خارجی تدوینشد وعریری وزاهدی ( )6739بهشناسایی و
ارزیابیموان توسعهگردشگریسالمتدراستانیردپرداختند .

هیون ،،کوکوستا و سان )3166( 6،در پژوهشی با عنوان" توسعه گردشگری پرشکی در
هن،کن:،یكارزیابیازموان درمدیریتجهانگردی" کهبهمنظورشناساییعواملمؤثر

برتوسعهگردشگریسالمتدرهن،کنكان ا گردید،بهایننتایج دستیافتندکهقوانین
وم ررات،حمایتدولت،هرینههاونیازهایدرمانیجامعهی محلیازمهمترینموان مربوط
بهگردشگریسالمتشناختهشدهاست .

چن و همکاران ( )3163در پژوهشی با عنوان" بررسی موان گسترش و توسعه گردشگری
پرشکیدرتایوان"بهایننتایجدستیافتندکهموان سفردرحوزهگردشگریسالمتشامل
ت ربهنامناسبدرگذشته،نگرانیازعد رضایتازامکانات،حملون لنامناسبوعد 
مواف تاعضایخانوادهبرایسفرگردشگریسالمتمیباشد .

هیون ،،کوکوستا و سان )3161( ،در پژوهشی با عنوان "یك مدل مفهومی ازگردشگری
پرشکی:پیامدها برای تح ی ات وینده" کهدرارتباطبا موان مدیریتی در توسعهی گردشگری

پرشکی ارزیابی شده است و عوامل موثررا از منظر بازاریابی به  3دسته عوامل عرضه و ت اضا
ت سیم بندی نموده است .یافتههای این پژوهشگران نشان میدهد که دسترسی محدود به
بازارهای مالی ،اعتماد محدود به بخش سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی ،نیازها و فرایند
مالیات پیچیده ،تخصیو بودجه محدود ،نبود یکپارچگی و شهرت محدود گردشگری،
توسعهیگردشگریپرشکیرامحدودمیسازد .

کونو ،توهینو ،کومپوال )3161(3در پژوهش خود با عنوان" دریاچهی سالمتی به عنوان یك

نمونهازتوسعهخدماتدرصنعتگردشگری" بهایننتایجدستیافتندکه عوامل انگیرشیِ

مربوط به فعالیتفیریکی و تندرستی بیشترین تاثیر رابر تعیین سفر به م صدهای گردشگری
سالمت داشتند .ونها نیر هفت عامل انگیرشی را شناسایی کردند که  این عوامل شامل:
خودافرایی ،سالمتی و فعالیتهای فیریکی،ارتباط و فرار از زندگی روزمره ،تنهایی و احسال
1. Heung, Kucukusta & Song
2. .Konu, Tuohino & Komppula
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غربت،طبیعت،خودمختاریوانگیرهموقعیتاجتماعیمیباشد .

قنبری ،حاجینژاد و رحمانی ( )3164در پژوهشی با عنوان " تدوین برنامه راهبردی توسعه

گردشگریپرشکی" کهبهارائهیبرنامهاستراتژیكبرای توسعهگردشگریسالمتدرشهر
اهوازپرداختند،بهایننتایجدستیافتندکهنبودفضایمناسببیمارستانی مناسب وکمبود
امکانات،عد تسلطکادربیمارستانبهزبانخارجی،نداشتنبرنامهمناسبدرجهتجذب
گردشگران و کمبود نیروی انسانی را به عنوان ن اط ضعو توسعه این صنعت در این شهر
مطرحنمودند .

ملکیوتوانگر()6739درپژوهشیباعنوان" بررسی و تحلیل چالشهای گردشگری سالمت

مشهدازمنظربیمارانخارجی" کهباهدفبررسیوضعیتگردشگریسالمتدرشهرمشهد
از دیدگاه گردشگران خارجی و شناسایی ن اطضعو گردشگری سالمت در فرویند جذب و
ارائهیخدماتپرشکیوگردشگریسالمتبهبیمارانخارجیتدوینشدهاست؛بهایننتایج
دستیافتندکهمهمترین چالشهایی که گردشگرانسالمت مشهد در مراجعه و اقامت با ون
مواجه بودهاند عبارتنداز:ضعو در سیستم بازاریابی و اطالررسانی درفرویندهای پذیرش و
درمان در شهر مشهد ،ضعو سیستم پذیرش الکترونیکی بیماران ،نحوهی پرداخت هرینهها و
ضعوسیستم مبادالت مالی در بیمارستانها ،نبود پشتیبانی زبانهای خارجی در بیمارستانها،
ف دان بستههای کامل گردشگریسالمت ،مشکالت مربوط به فرویندهای اخذ ویرا و حمل و
ن لدرونشهری .

گلشیری اصفهانی ،رکنالدین افتخاری و پورطاهری ( )6734در پژوهشی با عنوان" تحلیل
فضایی امنیت گردشگران سالمت در مناط روستایی ایران" به این نتایج دست یافتند که
گردشگرانسالمتدرطولسفرامنیتداشتندامامیرانونبینمناط مختلویکساننبود.به

طوریکهامنیتدرجنوب-غربوجنوب-شرقنسبتبهسایرمناط کمتربود .
لذا با توجه به اینکه تح ی ی در این زمینه در استان وذربای ان شرقی ان ا نشده است ،این
پژوهشبروناستتابهبررسیت ربیاتزیستهگردشگرانپرشکیازدرمانوموان ونرادر
برنامههای
بیمارستانهایاینشهربپردازدتابراسالنتایجبهدستومدهگامیدرجهتارت ای 
گردشگریسالمتدرایناستانبرداشتهشود .
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روش :روش مورد استفاده در این پژوهش از نور رویکرد کیفی و از نور پدیدارشناسی
تفسیری است که هدف ون کشوت ربیاتزیستهگردشگرانپرشکیازدرماندربیمارستانهای
شهرتبریراست.درحالتکلیسهرویکرداساسیبرپدیدارشناسیحاکماست:پدیدارشناسی
توصیفی،پدیدارشناسیهستیگراوپدیدارشناسیتفسیری.درپدیدارشناسیتفسیریبهفهمو
میشود(ایمانزادهوسلحشوری.)6731،این
تفسیربیشترازتوصیویكپدیدهیات ربهتاکید 
میدهدوسطحی
روشدادههایغنیوبینشعمی یدرموردت ربیاتزیستهشرکتکنندگان 
نیست(تودرلوهولووای،3111،ص.)333باونکهپیچیدهاستولیاگربهروشیدقی ان ا 
میتوانددر
شودوپژوهشگرانحوزهیپرشکیونراباتوجهبهمبانیفلسفیاشبکاربگیرند ،
کاوششرایطانسانوت ربیاتونموف باشند(داولین،3113،،ص .)673
میدادندکه31نفر
جامعهیوماریپژوهشراگردشگرانپرشکیبیمارستانهایتبریرتشکیل 
ازگردشگرانمتمایلبرایشرکتدرپژوهشبهبیانت ربیاتخودپرداختند.روشنمونه-

گیریبهصورتهدفمندبودکهتارسیدنبهمرحلۀاشبارکهتاتعداد 31نفرادامۀپیداکرد
ان ا شد؛نمونهمذکورازبیمارستانهایاما رضا،بیمارستانشهدا،بیمارستانبینالمللیتبریر
و بیمارستان بهبود انتخاب شدند .این  31نفر از کشورهای ترکیه( 9نفر) ،وذربای ان (3نفر)،
عراق(7نفر)،ارمنستان(6نفر)وجمهوریخودمختارنخ وان(4نفر)بودند.نمونهپژوهششامل
 66زن و  3مرد بود و دامنه سنی ونها نیر بین  3تا  33سال متغیر بود .مرزهای ورود این
گردشگرانازمرزهایجلفا،ماکو،بیلهسوار،مهرانونوردوزبود .
درروشاجرایپژوهش،بهتما افرادشرکتکنندههدفپژوهشبهاختصارتوضیادادهشد
رضایتشفاهیشرکتکنندگانبرایمصاحبهاخذشدوبهشرکتکنندگانگفتهشدکه
برایاطالعاتودادهها یونهادرمصاحبهامانتداریرعایتخواهدشددرضمنبههرکدا از

شرکتکنندهتوضیادادهشدکهشرکتدراینپژوهشپیامدهایجانبیبرایوناننخواهد

داشت.افرونبراینشرکتکنندگانوزادبودندکههرموق خواستندمیتوانندازادامههمکاری
صرفنظرنمایند .
جهتجم ووریاطالعاتوبهمنظوردستیابیبهت اربزیستهگردشگرانازروشمصاحبهی
نیمهساختاریافتهاستفادهشد.سئواالتاصلیپژوهشمعطوفبهعللانتخابشهرتبریربرای
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گردشگری،موان و پتانسیلها یاینشهربود.باتوجهبهاینکهمصاحبهنیمهساختاریافتهبود
بعضیازسئواالتنیرازدلپاسخها یشرکتکنندگانبیرونکشیدهومطرحشدند.مدت

زمانمصاحبههانیرنیمساعتتا49دقی همتغیربودوسعیگردیدمصاحبههادرمحیطیورا و
بدونعواملمراحمان ا گیرد.مصاحبهنیمهساختاریباشرکتکنندگانبهعملومدونکات
مبهممصاحبههاباواکاویهاوسئواالتپیگیرانهمصاحبهگرروشنگردیدتاجاییکهصراحت
منظورونانمشخوگردید.مصاحبههاتاجاییادامهدادهشدکهاشبارگرارهایدرمصاحبهها
و نتایج ون حاصل گردد؛ بدین ترتیب که شرکتکنندگان جدید ،ایدهی تازهای را مطرح 
نمیکردندوایدههایافرادقبلیراتکرارمینمودندوپسازمصاحبهبافرد 69مشخوشد
کهسهنفروخرهمانمطالبقبلیراتکرارکردند؛ لذامصاحبهگربعدازنفر 66مصاحبهرا
متوقونمود.پسازپیادهسازیمکتوبمصاحبههاازدستگاهضبطصوت،مصاحبههابراسال
رویکردهرمنیوتیكوبراسالروشدیکلمن ،تانروالن( )6363مورد ت ریه و تحلیل قرار
گرفتند (الورتی،3117،ص .)33این روش یکی ازمطلوبترین روشهای هرمنیوتیکی برای
استنتاج و استنباط ت ربیات زیسته و نیات درونی افراد است(.فینالی،3163،ص .)31به این
ترتیب که ابتدا متن تما مصاحبهها ،برای رسیدن به یك در
چندین بار توسط مح

کلی از پدیدهی مورد مطالعه،

خوانده شد و پس از ون ،مرحلهی دو ازفرایند ت ریه و تحلیل وغاز

گردید.پس از مرور م ددکل متن ،خالصه تفسیری مربوط به هر مصاحبه نوشتهمیشد.
مصاحبهها با استفاده از روش تفسیر متون مورد بررسی و معانی

طی این مرحله ،هر یك از
وشکار و نهفته درتوصیوهای ارائه شده از طرف شرکت کنندگان ،استخراج گردید .سپس
هر یك از مصاحبهها با توجه به معانی استخراج شده و همچنین درراستای تعیین تمهای اولیه
کدبندی گردید.در مرحلهی سو  ،متونکدگذاری شده توسط مح  ،مورد بحث و ت ریه
و تحلیلقرار گرفت.هدف عمدهی مح ین در این مرحله رسیدن به یك در

مشتر

از

توصیفات ارائه شده ازطرف شرکت کنندگان بود .درمرحلهی چهار تناقضات موجود در
تفسیرهایارائه شده از طرفمح  ،تبیین و برطرف گردید و بدین منظور،م دداب به متن
اصلی مصاحبهها رجور و یا در صورت ضرورت و برایتوضیا و تبیین بیشتر موضور ،با
میشد .طی مرحلهی پن م و با استفاده از روش
مشارکت کنندهی مربوطه تمال حاصل  
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م ایسه و م ابلهی متون،نسبت به تعیین و توصیو تمها اقدا گردید.حاصل این مرحله6 ،
مضمون بود که بر اسال ت ارب شرکت کنندگان و در راستای تبیین ت ربیات زیسته
بعدمضمونهای استخراج شده که

گردشگرانازدرمان استخراج گردیده بود .در مرحلهی
مصاحبهها همراهی شده بودند ،موردبررسی قرار گرفته و

هر یك ،توسطگریدهای از متن
یافتهها در قالب پنج مضموناصلیعللانتخاب،مسائلمالی ،مسائلفرهنگیاجتماعی،حمل
ن لواقامتوساختاربیمارستانمشخوگردید.اعتباردادهها همازطری بازبینیوبحثو
تبادلمداو بااعضایموردمطالعهت ویتگردید.

یافتهها
طی این پژوهش  9مضمون اصلی و  61مضمون فرعی استخراج گردید که در ادامه به شرح

ونهاپرداختهمیشود :


مضمون اصلی  :1علل انتخاب
مضمون فرعی  -1تخصص باالی پزشکان شهر تبریز
یکی از چالشهای انسان امروزی دستیابی به پرشکان متخصو و ماهر در سرتاسر جهان 
میباشد.بیمارانبیشترترجیامیدهن دبهپرشکانیبادانش،تخصوومهارتباالییمراجعه
کنند.اسالگردشگریسالمتبرپایهفعالیتوتخصوپرشکانوکادرم رباست.بدون
شكتخصوباالیپرشکانتبریریورضایتبیمارانازاینپرشکان،ن شیاساسیدرجذب
گردشگرانسالمتایفامیکند،در اینراستا برخیازاظهارات گردشگرانسالمتدر زیر
ووردهشدهاست:

«پرشکان ایرانی و به خصوص پرشکان تبریری در م ایسه با پرشکان کشور ما تخصو بسیار
باالیی دارند به همین خاطر به این ا ومدیم»( «.6)6از کشور ما برای درمان خیلی به این شهر
تبریرمسافرتمیکنندوت ریباازلحاظپرشکیاحسالرضایتمیکنند»( «.)7بهخاطروجود
اقوا وفامیلهایماندرشهرتبریروزبانردبودنپرشکاناینشهربهاین اسفرکردیم »(  .)4
.6منظوراز ،6مشارکتکنندهشماره6است.ازاینبهبعدبیاناتوادراکاتافرادبههمینروشنشاندادهخواهدشد .
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«بهخاطر باال بودن خدمات پرشکی و رضایتمان از پرشکان این شهررابرایدرمانانتخاب
کرد »( «.)9ما برای ان ا درمان پرشکی و بهخاطر پرشکان ماهر و متبحر شهر تبریر به این
کشور سفر کردیم.چهار سال است که برای درمان به این شهر سفر میکنیم»( «.)61من برای
درمان پرشکی به این کشور ومدها و بهخاطر شناختی که مرد کشور خودمان نسبت به کار
پرشکاناینشهردارند شهر تبریررابرایدرمان انتخاب کرد .درکل کارپرشکان تبریریبه
نظر من متفاوتتر از پرشکان دیگر است»( « .)3درمان در این ا بسیار خوب است اگر کار
پرشکانما91درصدتاثیرگذارباشدکارپرشکانایرانی611درصدتاثیرگذاراستوبهخاطر
پرشکانخوبیکهاینشهردارد .)63 (».


مضمون فرعی  -2مثمرثمر بودن خدمات درمانی قبلی (تجربه موفق)
یکیازراههاییکهبهبیماردرانتخابپرشكماهرکمكمیکندت ربهیموف قبلیبیماران
است.همچنینتبلیغاتیکهافرادازدوستانووشنایانخوددریافتمیکننددرانتخابپرشك
موردنظربسیارتاثیرگذاراست.درخصوصاینامراظهارات چندنفرازمصاحبهشوندگاندر
زیرووردهشدهاست :

«در سفرهای قبلی از لحاظ درمانی نتی ه خوبی گرفتیم»( «.)6از کشور ما برای درمان خیلی
میکنند و ت ریبا از لحاظ پرشکی احسال رضایت میکنند ،ما هم
به این شهر تبریر مسافرت  
برای درمان به این کشور ومدیم »( «.)7نه من خود برای بار دو است که برای درمان می-

ویم...درکلخوببودوازلحاظسرویسدهیومعال هبدنبود»( «.)4مادوسالپیشهم
برایدرمانومدهبودیم...خوباستوماراضیهستیمکهدوبارهسفرکردهایم»( «.)9یکی
ازوشناهایمااین اومدهونتی هگرفتهبود،ماهمبههمیندلیلبهاین اومدهایم»(  .)66


مضمون فرعی  -3همجواری و سهولت رفت و آمد
مسافت جغرافیایی از مسائل مورد مطرح در امر گردشگری سالمت میباشد .عد وجود
مشکالتیدرزمینهیرفتوومدگردشگرانسالمتمیتواندیکی از عواملرون اینصنعت
برایکشورهاباشد.نردیکیجغرافیاییبرایاینگردشگرانازاهمیتباالییبرخورداراستو
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اکثرگردشگرانتمایلدارندبهکشورهاییکهخدماتدرمانیخوبیدارندوازنظرجغرافیایی
نردیك تر هستند سفر کنند ،زیرا در این صورت با مسائلی مثل تاخیر در ارسال اطالعات
پرشکی ،مشکالت رفت و وم د و  به میران کمتری مواجه خواهند بود .برخی از اظهارات
گردشگراندرزیرومدهاست :

«بهدلیلنردیكبودنتبریربهترکیهشهرتبریرراانتخابکردیم«.)6 (».بهخاطرنردیکیبه
شهرمانازهمهلحاظتبریربرایمام رونبهصرفهاست»( «.)9هم واریتبریربانخ وان
اینکشورواینشهرراانتخابکردیم»( «.)61مشکلومسئلهجدیدراینزمینهنداشتیمو
ماچندینباراستکهبهایرانسفرمیکنیموازاینلحاظراضیهستیم»( «.)6رفتوومدما
بهایرانبهوسانیصورتمیگیردوهمکاریمرزهاهمباماخوباست »( «.)3در این رابطه
نهازسویکشورخودماننهازسویکشورایرانمامشکلینداشتیم»(  .)4


مضمون فرعی  -4همزبانی
سفربهکشورهایدیگربرایدریافتخدماتدرمانیهموارهبافشارواسترلبرایبیماران
همراهاست،بهخصوصاگرسفردرمانیبهکشورهاییصورتگیردکهازنظرزبانوفرهن،
باکشورمبداتفاوتزیادیداشتهباشند،داشتنزبانمشتر بیندوکشورهموارهازایناسترلها
وفشارهایمضاعومیکاهد.درزیرنظرچندنفرازمصاحبهشوندگانووردهشدهاست :
«بهدلیلهمربانیمرد تبریربامابههیچعنوانمشکلیازلحاظزبانواینگونهمسائلنداریم»

( «.)31شایدبیشتریندلیلاینکهمرد کشورمابهاینشهرسفرمیکنندبهخاطرهمربانیمان
استوشایدازایننظردرکشورهایدیگرمشکلزیادیبرایمانپیشبیاد»( «.)4قبالبرای
درمانورتروزگردنبهواسطهیکیازوشنایانبهکشورنروژرفتم،عالوهبرمسائلمالیو
دیگرمسائلعد وشناییبهزبانخارجیمشکالتسفررابرا چندبرابرکرد»(  .)61


مضمون فرعی  -5گردش و تفریح به همراه درمان
هنگامیکهگردشگرانسالمتبرایدرمانبهکشوریسفرمیکننددرکنارکارهایدرمانی
خود از جاذبههای متنوعی همانند اماکن تاریخی ،موزهها ،مراکر خرید و ...که در ون شهر
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است راریافتهبهرهمندمی شوند.بنابرایناکثرگردشگراندرکناردرمانبهامرتفریاوگردش
نیرمیپردازند.درزیرنظراتچندنفرازمصاحبهشوندگانووردهشدهاست :

«خود برایباردو استکهبرایدرمانمیویماماسفرهایقبلیبرایگردشبهاین شهر
ومدهبود »( «.)4درکناردرمان ،گاهی اوقات نیر برای گردشدرشهرتبریرواستفادهاز
فضاهایمفرحاینشهرودیدناقوا بهتبریرسفرمیکنیم»(  .)1


مضمون فرعی  -6رفتار مناسب پزشکان
تخصوومهارتباالیپرشکانهموارهموردتوجهبیمارانبودهاست،از سوی دیگر بدون
بهرهمندی از احسال انسانی و همدلی و اعت اد ،نمیتوان امر پرشکی را بهخوبی ان ا داد.
برخوردمناسبپرشكوای ادرابطهی بهتربابیماردرجذبگردشگرانسالمتبسیارحائر
اهمیتاست.دراینخصوصنظراتچندنفرازمصاحبهشوندگانبهقرارزیراست :

« پرشکان تبر یر برخورد خوبی دارند یعنی همان برخوردی را با ما دارند که با مرد کشور
خودشاندارندوفرقیبینماوونهاقائلنمیشوند»( «.)61برخوردپرشکاناینشهرخیلی
خوباستبهصراحتمیگویمکهمشکلیازاینلحاظمانداشتهایمبرخوردشان خوب و
مناسباستمثلیكبیماربامارفتارمیکنندنهیكغریبه»(  .)66

مضمون اصلی  :2مسائل مالی
مضمون فرعی  -1دشواری مبادالت مالی در بیمارستانها
یکیازمسائلومشکالتعدیدهایکهگردشگرانخارجیدربیمارستانهاومراکردرمانیبا
ونمواجهمیگردند،مشکلمبادلهیمالی،یعنیتبدیلارزکشورمبدابهکشورم صدمیباشد.
کهاینامرممکناستگردشگرانرابهسمتبازارهایداللیارزسوقدهد.همچنینعد 
وجود دفاتری برای ان ا این کار در بیمارستانها و مراکر درمانی باعث تشدید این مشکل 
میشود.دراینرابطهنظراتچندنفرازمصاحبهشوندگاندرزیرووردهشدهاست :

«هرینههانسبتبهکشورخودمانخیلیباالستمثالپنجیاششبرابربیشترازکشورماست،اما
از لحاظ دارویی هرینهها زیاد باال نیستند ،بیشترین مشکل من مربوط به مبادالت مالی در
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بیمارستانبودهاست »(  «.)3برایمامرد عادیدرهردوکشورمشکلمالیازلحاظهرینهها
وجودداردامابرایدرمانبهتربهایرانسفرکردیم،هرینههاکهباالهستندوهمچنینمشکالتی
درخصوصمبادالتمالینیرماداشتیم»(  .)7

مضمون فرعی  -2حذف تعرفهها و باالرفتن رفتن هزینهها
هرینههای خدمات ،یکی از مسائل اساسی برای گردشگران سالمت محسوب میشود .اگر
دوکشوریازنظرامکاناتخدماتیدرحد یکسانی قرار گرفته باشند گردشگرانسالمت به
کشوریکههرینههایپایینتریداردجذبمیشوند.دراینزمینهبخشیازعباراتمشارکت
کنندگانووردهشدهاست :

«هرینههاقبلازاینکهتعرفههارابردارند،بهتربود.امااالنکمیهرینههاباالتررفتهوبهخاطر
همینهممردممانکمتربهاین امیویند»(  «.)63خبماچندباریاستکهبهاین اومدهو
نتی ههمگرفتیم.امااززمانیکهتعرفهها رابرداشتهاندقیمتهانیرافرایشپیداکردهومرد 
کشورمان دیگر کمتر به این ا میویند» ( « .)61هرینهها که خیلی باالست مثال در رابطه با
کارهای پرشکی مثل سی تی اسکن و ا ور وی و ...به مراتب بیشتر است»( «.)3هرینهها
باالست و بهخاطر اینکه واحد پول ما هر چ در افت کند واحد پول ایران باال میرود.)9 (».

«اگر از ن طهنظر هرینه بخواهیم بررسی کنیم برخی موارد هست که در هر دو کشور مثل هم
هستندوبرخیمواردباالوپاییندارند.مثالازلحاظکیفیتمعال هودرمانومعاینهوضعیت
ایرانخوباستوازنظرهرینههااینمواردباالستمخصوصابدرایناواخرهرینههاخیلیباال
رفتهاست .)4 (.».

مضمون اصلی  :3مسائل فرهنگی – اجتماعی
مضمون فرعی  -1مشکالت ناشی از واسطهگری و داللی
اگرچهامکاناتدرمانیوپرشکیمناسبیدرایرانبرایخدماترسانیبهگردشگرانسالمت
وجود دارد و بسیاری از این گردشگران برای درمان به این کشور سفر میکنند .اما نبود
سازوکاریمناسببرایجذب،پذیرشوهدایتبیمارانخارجیتوسطدستگاههایمتولیامر
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ازیكسووجوالندالالنازسوییدیگرباعثشدهتاویندهیگردشگریسالمتدرکشور
به مخاطره بیافتد .همچنین وجود واسطهگران و دالالن میتواند خطری برای رون صنعت
گردشگری سالمت باشد و زمینه ساز گرایش بیماران خارجی به رقبای منط های کشورمان
بشود.درمصاحبهبامشارکتکنندگانمضامینیدالبروجودواسطهگرهاودالالندرخصوص
اینامروجودداشتکهدرذیلبرخیازونهاومدهاست :

«منکهراضیهستمامااگرچهامکاناتدرمانیوپرشکیمناسبیدرتبریربرایخدماترسانی
به ما وجود دارد اما من خود شخصاب متوجه حضور افراد سودجویی در مراکر درمانی بودها »

( «.)9دراولینسفر کهبهاینشهربرایدرمانومدهبود وشناخت کافینداشتمافرادیاز
منهرینهیباالییبرایکمكکردنگرفتند.ف ط691هرارتومانازمنگرفتکهازجلفامن
رابهبیمارستانبهبودببرد»(  «.)3داللیکهازمرزبامنوشناشدهبودبهمناینپیشنهادراداد
کهدرصورتپرداخت7میلیونبهمن،میتوانمازطری وشناهاهرینهعمل66میلیونیشمارا
به6میلیونکاهشدهم»(  .)63

مضمون فرعی  -2کمبود راهنما برای راهنمایی در باب گردش در داخل شهر
به علت ماهیت ویژهی صنعت گردشگری سالمت ،عوامل انسانی از جمله راهنمایان

گردشگری در کیفیتارائهخدماتوت ربهکسبشدهن شمهمیایفامیکنند.راهنمایان
گردشگریبهدلیلتعاملمست یموپیوستهباگردشگرانیکیازمهمترینعواملانسانیاین
صنعت به شمار میویند و اهمیت و ن ش ونها در جذب گردشگران از جایگاهی ویژه
برخورداراست.راهنمایانگردشگریبهعنوانبازواناجراییگردشگریورودیهرچهبیشتر
ت ویت شده ونیازهایشانبرطرفشود،تاثیراتمثبتبیشتریبرکیفیتگردشگریورودی
خواهند داشت .بنابراین نباید فراموش کرد که ف دان راهنمایان گردشگری در توسعه این
صنعتخللای ادمیکند.گفتههایبرخیازمصاحبهشوندگانحاکیازنبودچنینراهنمایانی
بودکهدرزیربرخیازونهاووردهشدهاست :
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«مشکل اساسی که داشتیم کمبود راهنمایانی برای هدایت ما به بیمارستان و خدمات درمانی
بود»( «.)7اکثرامرد مابه جهتسفرهایزیارتیو تفریحیبهایرانمیویندوراضیهستند.
ماخودماننیرراضیهستیمف طمشکلماناینبودکهراهنماییِخوبینمیکردند»(  .)66

مضمون فرعی  -3عدم وجود مترجم برای گردشگران غیرهمزبان
ف دان برخورداری از راهنمایان گردشگری مسلط به زبانهای خارجی ،برگراری تورهای
گردشگری را با مشکالتی حائر اهمیتی روبهرو میسازد .برخی از گردشگران سالمت
بخصوصکسانیکهازکشورعراقوارمنستانومدهبودندبامشکلمترجمروبهروبودندکه
درزیراظهاراتبرخیازونهاووردهشدهاست :

«مشکل اساسیما از اول،زبان و مترجم و ناوشنایی ما با محیط هست»( «.)66مادرطولسفر
خودبهعلتتفاوتزبانیبااینکشوربامشکالتیمواجهبودیمتااینکهباهمراهییکیاز
اقوا عربزبانخوددرایراناینمشکلرارف کردیم»( .)63


مضمون اصلی  :4حمل و نقل و اقامت
مضمون فرعی  -1سوء استفاده مالی در حمل و نقل درونشهری و برونشهری
کشور ایران از جمله کشورهایی است که به علت داشتن پتانسیلهای طبیعی ،تاریخی و
فرهنگی ،همواره مورد توجه گردشگران ن اط مختلو دنیا قرار داشته است.این عوامل شرایط
مساعدی را برای توسعه صنعت گردشگری فراهم میسازد .اما در این میان عواملی همچون
سودجویی و سوءاستفادههای مالی برخی از افراد از گردشگران خارجی وجود دارد که مان 
پیشرفتوتوسعههرچهبیشتراینصنعتدرکشورشدهوازمیرانجذبگردشگرانبهکشور

میکاهدکهاظهاراتبرخیازمصاحبهشوندگاندرزیردالبراینموضوراست:

«ماازوذربای انبهجلفاومدیموازجلفابهتبریر،درمسیربیندوشهرخیلیاذیتشدیمکهبه
نظراینمشکالتممکناستدرهرکشوریاتفاقبیافتدامابایدهرینهیرفتوومدمشخصی
برایمادرنظربگیرند،چوندراکثرمواق کرایهمضاعوازمامیگیرند»( «.)3درایرانوقتی
میبیینند طرف خارجی است اولین چیری که به ذهن این رانندهها میرسه اینه که هرینهی
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دوبرابر ،سهبرابرازاونبگیرنواینخیلیتوایرانمشهوده!»( «.)4ما با رانندهی خودمان به
بیمارستان میوییم و برخورد زیادی نداشتیم با مرد اما باز برخورد خوبی دارند و ما مشکلی
خاصیازاینلحاظنداشتیمامابعضیازهمشهریهایمکهرانندهیشخصیندارندبامشکالت
میشوندومنشاهدایناوضاربرایدوستانمبودها »(  .)9
رفتومدیروبرو 

مضمون فرعی  -2عدم وجود راهنمایی مناسب در مسائل اقامت
ف دانافرادکاروزمودهومتخصودرموسساتامورگردشگریسالمتوهمچنینبیاطالعی
برخیازکادرشاغلدراینموسساتمیتواندمشکالتیرابرایصنعتگردشگریسالمتبه
وجودوورد.وجودیكراهنماومشاورماهربرایمسائلاقامتیاینگردشگرانبسیارضروری
است.نظرچندنفرازمصاحبهشوندگانبهقرارزیراست :
«مشکلاقامتدرهتلدرتبریراینهکهبهنظرمنمنشیهایهتلجوابخوبینمیدهند»( .)1

«در مسافرخانهها میمانیم که نسبتاب خوب است .درست است کیفیت باال نیست اما خب
مسافرخانهها هم معموال اینگونهاند ف ط بهخاطر اینکه شخو خاصی نیست که ما را راهنمایی
کند کمی اذیت شدیم» (  « .)63به نظر بهترین راه اینه که در هنگا ورود به کشور ایران
بسته هایراهنماییمحلاقامتدراختیارافرادگذاشتهشود،مناالنسومینبارهمیا وهیچ
مشکلیندار ولیبرایاولینبارمشکالتزیادیازبابتمسائلاقامتیداشتم»(  .)63



مضمون اصلی  :5کادر پرستاری و فرایندهای اداری بیمارستان
مضمون فرعی  -1برخورد نامناسب برخی از پرستاران و کادر درمان با
گردشگران خارجی
برخوردورفتارمناسبکادردرمانیبیمارستانوپرستارانن شبسیارمهمی در ای ادورامش
خاطروکاستنازاسترلهاونگرانیهایناشیازبیماریومحیطبیمارستاندرمراجعیندارد.
ازاینروبرخوردمناسبکادردرمانیبخصوصپرستارانبهامربهبودبیمارکمكکردهواز
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وسیبهایروحیواردشدهبهبیماروهمراهانویمیکاهد.درزیرنظرچندنفرازمصاحبه-
شوندگانووردهشدهاست :

«سفربهکشوریدیگرمطمئنابمشکالتینیرداردامابهنظرمنمشکلدررابطهبابرخوردبرخیاز
پرستاران با ایننورگردشگراناست»( «.)7در کل همان برخوردی را دارند که با مرد کشور
خودتان دارند ف ط برخی از کارکنان بیمارستانها اخالق تندی دارند که شاید به دلیل مشغله زیاد
کاریشان باشد»(  «.)6در بیمارستانها با یك حالت غریبه به ما نگاه میکنند و این وزاردهنده
است.شایدهمبهعلتمتفاوتبودنلبالماوغیرعادیبودنونبرایمرد این است»(  .)66

مضمون فرعی  -2مشکالت پاسخدهی و نوبتدهی در ایران
با توجه به اهمیت نظا ارجار و سیستم پاسخگویی در حوزه سالمت ،اگر مسئولین سیستم
پاسخگوییبروظایوخودواقونباشندموجببروزمشکالتیدرصنعتگردشگریسالمت
و در نتی ه عد رضایتمندی مراجعان خارجی میگردند .برخی از این عوامل از طرف
مشارکتکنندگاندرقالبعباراتذیلبیانشد :

« به نظر من از لحاظ مسائل نوبتدهی و پاسخدهی خیلی ضعیو است .ما به خاطر جواب
وزمایشمان م بور شدیم دو روز منتظر باشیم.یا برخورد بعضی از پرستاران مناسب نبود»( .)6

«مدتزمانزیادیمنتظرمیمانیمتامثالجوابوزمایشبیایدیانوبتمابرایمعاینهبرسدوبه
نظر من هم این به دلیل مدیریت ضعیو بخشهاست» ( « .)61با اینکه میدونیم نوبت باید
میتوانند
رعایتبشودولیباتوجهبهاینکهاقامتهرشببرایماکلیهریبهدارهبیمارستانها 
تدابیریبیاندیشندکهکارمازودترراهبیفته»(  .)63


مضمون فرعی  -3عدم وجود دفتر پاسخگویی به شکایات و مسائل این
گردشگران در بیمارستان
یکیدیگرازعواملبسیارمهمدرجذبگردشگرانسالمت ،جلبرضایتاینگردشگران
است.ف دانمراکرخدماتیگردشگرانمیتواندازکیفیتخدماتدرمانیبکاهد.اظهارات
برخیازمصاحبهشوندگاندرذیلبیانشدهاست :
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«کیفیتخدماتبهنظرمننسبتبهکشورماخوباستاماازنظربعضگیازمگواردبگامشگکل
روبروبودیمومسئولینبیمارستاننیرجوابمناسبیبگهمگاندانگدومگثال مگیگفتنگددرحیطگهی
مسئولیتمننیست.بیمارستانهابایدیكمرکررسیدگیم گرابگهایگننگورگردشگگرانبایگد
بدهند»( «.)66مهمترینمشکلمادراینمسافرتدرمانی،نبودیكجایمشخوبرایپاسخ
بهسواالتمانبود(  .)69
جدول  .1مضامین استخراج شده از مصاحبهها

مضامین اصلی

علل انتخاب

مسائل مالی

مضامین فرعی
-0
-2
-3
-4
-5
-6

تخصص باوی پزشکان شهر تبریز
مثمرثمر بودن خدمات درمانی قبلی (تجربه موفق)
همجواری و سهولت رفت و آمد
همزبانی
گردش و تفریح به همراه درمان
رفتار مناسب پزشکان

 -0دشواری مبادوت مالی در بیمارستانها
 -2حذف تعرفهها و باورفتن رفتن هزینهها

مسائل فرهنگی
اجتماعی

 -0مشکالت ناشی از واسطهگری و دولی
 -2کمبود راهنما برای راهنمایی در باب گردش در داخل شهر
 -3عدم وجود مترجم برای گردشگران غیرهمزبان

حمل و نقل و اقامت

 -0سوء استفاده مالی در حمل و نقل درونشهری و برونشهری
 -2عدم وجود راهنمایی مناسب در مسائل اقامت

کادر پرستاری و
فرایندهای اداری
بیمارستان

 -0برخورد نامناسب برخی از پرستاران و کادر درمان با
گردشگران خارجی
 -2مشکالت پاسخدهی و نوبتدهی در ایران
 -3عدم وجود دفتر پاسخگویی به شکایات و مسائل این
گردشگران در بیمارستان
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نتیجهگیری:
ونچهدرپژوهش حاضرموردبررسیقرارگرفتت ربیاتزیستهگردشگرانپرشکیازدرمانو
موان وندربیمارستانهایشهرتبریربودکهباتحلیلاینت ربیات9مضموناصلیو63مضمون
فرعیاستخراجگردید.در این تح ی که از نور کیفی است و به روش پدیدارشناسی صورت
گرفت ،سعی بر ون بود که تا حد امکان مفروضات مح در در

ونچه در واقعیت برای

گردشگرانسالمت رخمیدهد ،ای اد انحراف و سوگیری نکند.از اینرو ونچه بیانشد بدون
قصد ارزشگذاری مست یم بر مسائل ،در پی ون بود که تصویری واقعیتر از ت ریبات زیسته
گردشگری سالمت ارائه کند .طب اظهارتمصاحبهشوندگان،دالیلمختلفی برایسفربه شهر
تبریر بهخاطر دریافت خدمات درمانی وجود دارد که مهمترین علت ،تخصو و مهارت باالی
پرشکاناینشهرورفتارمناسباینپرشکاناست،همچنینت ربیاتموف قبلیاینگردشگران
سالمت،هم واریوهمزبانیبرخیکشورهاباایرانکهرفتوومداینگردشگرانسالمترا
تسهیلمیکند،موجباتجذباینگردشگرانرابهشهرتبریرفراهمووردهاست.درتح ی یکه
چن و همکاراندرسال 3163ان ا دادند،ت ربهنامناسبدرگذشتهرایکیازدالیلموان سفر
گردشگرانسالمتبهکشورتایواناعال کردند.طب نتایجتح ی حاضر،گردشگرانسالمتدر
شهرتبریربامشکالتومسائلیروبروهستندکهازجملهمیتوانبهمسائلمالیدرخصوصباال
بودنهرینههاومبادالتمالیدربیمارستانهایاینشهراشارهکردکهنتایجاینتح ی هماهن،با
تح ی ملکیوتوانگردرسال 6739میباشد.دالیلعمدهایوجودداردکهباعثمیشودافراد
برایدریافتمراقبتهایسالمتیسفرهایبینالمللیراانتخاب کنند .از جمله لیستهایانتظار
طوالنی در کشورهای توسعه یافته ،هرینههای پایین درمانهای پرشکی در کشورهای در حال
توسعه،م رونبهصرفهبودن هرینههای حملون ل ،توسعهبین المللی ،توسعهاینترنتوظهور
شرکتهایارتباطیکهبهعنوانواسطهبینبیمارانبینالمللیوشبکههایبیمارستانیعملمیکنند
وباعثدسترسیوسانبیمارانبهاطالعاتوقیمتهامیشوندودرنهایت،فناوریهایپیشرفتهکه
باخدماتمراقبتهایبهداشتیجدیدای ادشدهاست(عربشاهیکریریووریانفر .)6733،
همچنیناینگردشگرانبامشکالتفرهنگیواجتماعینظیرواسطهگریوداللی،کمبودراهنما
برایراهنماییدربابگردشدرداخلشهروعد وجودمترجمروبروبودند.درخصوصحمل

تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستانهای شهر تبریز

43

ون لواقامتنیرمیتوانبهمسائلیهمچونسوءاستفادهمالیدرحملون لدرونشهریوبرون-
شهریوعد وجودراهنماییمناسبدرمسائلاقامتاشارهکرد.یکیازنیازهایاساسیدرحوزه
گردشگری ای اد هتل و مراکر اقامتی است.ای ادوتوسعهزیرساختهایگردشگرینظیرهتل
میتوانددرجذبگردشگرانخارجین شبسراییداشتهباشند(ت ویوقلیپورسلیمانی.)6766،
دربابکادرپرستاریوفرایندهایاداریبیمارستاننیربامسائلیهمچونبرخوردنامناسببرخیاز
پرستارانوکادردرمانباگردشگرانخارجی،مشکالتپاسخدهیونوبتدهیدرایرانو عد 
وجود دفترپاسخگوییبه شکایاتومسائلاینگردشگران در اینبیمارستانها روبروبودند .با
شناساییتوانمندیبیمارستانهاوقوتوضعوونهامیتوانبهعواملموثردرافرایشجذببیمار
خارجیپیبردهوبادرنظرگرفتنفرصتهاوتهدیداتبهارت ایونپرداختهوبهموف یتدر
رقابت جهانی توریسم درمانی نایل شد (نصیریپور و سلمانی .)6763 ،بر اسال یافتههای این
پژوهشوت ربیاتمصاحبهشوندگانمیتوانگفتکهعمدهترینمشکالتگردشگرانپرشکی

مربوطبهمسائلمالی،فرهنگی– اجتماعی،حملون ل -اقامتومشکالتمربوطبهساختار

بیمارستانهااستکهباان ا تمهیداتالز همچونای ادامکاناتوزیرساختهایالز ،استفاده
از مشاوران و راهنمایان مناسب ،ای اد دفاتر پاسخگویی در بیمارستانها ،ای اد هتل در محوطه
بیمارستان جهت گذراندن دوران ن اهت یا راهنماییکردن بیماران بگه هتگلهگایاستاندارد م اور
بیمارستان ،فراهم نمودن تسگهیالت حمگل ون ل ،شفافسازی هرینههای خدمات درمانی در
بیمارستانها ،برگراری کاللهای وموزشی ضمن خدمت برای ت ویت مهارتهای ارتباطی
پرستارانوکادردرمانیبیمارستانهاورسیدگیمسئولینبهمشکلواسطهگریوداللیوتالش
برایحذفونهادرامرگردشگریسالمتمیتواندرجهترف اینمشکالتاقداماتالز را
ان ا داد .
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