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 ملخص

ستشػػػتياذ مػػػف حيػػػث لليػػػ  التشػػػبيؾ بػػػيف الم السػػػياح  الية يػػػ  السػػػريري  واقػػػ  هػػػدهذ هػػػذا الدراسػػػ  تحليػػػؿ      
بػراز دور المسسسػاذ الحيوميػ  والخاصػ  هػي تنشػيط السػياح  الية يػ    الخاص  والمرضى هي مدين  عمػاف  واب

اختيػػار المرضػػى ا ردف يلػػدؼ للسػػياح  الية يػػ  وتديػػيملـ للخػػدماذ  أسػػبا يمػػا هػػدهذ الدراسػػ  التيػػرؼ  لػػى 
خمسػػ  يلومػػاذ التػػي تػـػ  ميلػػا مػػف المددمػػ  مػػف المستشػػتياذ الخاصػػ  هػػي مدينػػ  عمػػاف مػػف خػػةؿ تحليػػؿ الم

 ( مريض. 131مستشتياذ خاص  ومف )
هػي دراسػ  نظػاـ التشػبيؾ بػيف المستشػتياذ الخاصػ  والمرضػى السػياح اعتمدذ الدراس  على المنلج الوصتي       

 .  وطبيي  اليةقاذ بينلـ  وييتي  التواصؿ بيف المستشتياذ الخاص  والمرضى
لمستشػتياذ تدػـو باسػتدطا  المرضػى بطػرؽ مختلتػ  يػالترويج مػف خػةؿ شػبي  توصلذ الدراس   لػى أف ا      

اإلنترنذ وعبر مواق  التواصؿ اال تماعي  يما تتياوف المستشتياذ م  ستاراذ الدوؿ التي يأتي منلػا المرضػى 
يف يػأتوف وتدـو بيدد اتتاقياذ م  شرياذ التأميف هي تلؾ الدوؿ. يما بينذ نتائج الدراس  أف ميظـػ المرضػى الػذ

لليةج هي مستشتياذ عماف هـ مف  نسياذ عربي   خاصػ  ال نسػي  السػيودي   وتيػرؼ ميظـػ المرضػى علػى 
ا ردف مف خةؿ ميارهلـ وأصػدقائلـ نتي ػ  لنوعيػ  الخػدماذ المددمػ  للمرضػى السػابديف. وأشػارذ الدراسػ   لػى 

همػا سػلول  تواصػؿ المرضػى مػ  ا طبػا   أف أيثر عامليف ليبا دورًا هي اسػتدطا  المرضػى لليػةج هػي ا ردف
 واالستدرار السياسي وا مف الذي تتمت  به ا ردف مدارنً  بالدوؿ الم اورة.

وأوصػػذ الدراسػػ  بػػم را  مسػػة للسػػياح  الية يػػ  بانتظػػاـ للوقػػوؼ علػػى تطػػور السػػياح  الية يػػ  مػػف حيػػث       
 يشاؼ التحدياذ والمخاطر التي يميف أف توا للا. اليدد وال نسي  وطوؿ هترة اإلقام  وميدالذ اإلنتاؽ واست

 السياح  الية ي   نظاـ التشبيؾ  المستشتياذ الخاص   عماف. الكممات المفتاحية:

 

Abstract 
      The aim of this study is to analyze the reality of clinical medical tourism in terms of 

the mechanism of networking between private hospitals and patients in the city of Amman 

                                                 

 .قسـ ال غراهيا  ال امي  ا ردني ( 2) (1)
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and to highlight the role of governmental and private institutions in activating medical 

tourism; it also aims to identify the reasons which make patients choose Jordan as a target 

destination for medical tourism and their evaluation of services provided by private 

hospitals in Amman. 

      The study is based on analyzing the data collected by distributing questionnaires in five 

private hospitals and a sample of 130 patients coming from abroad. Two kinds of questionnaires 

were distributed in order to achieve the study objectives using on the descriptive approach.  

      The results of the study showed that the hospitals attract patients in different ways: online 

promotion, social media sites, hospitals' cooperation with the embassies of the patients' origin 

countries depending on agreements with insurance companies in the countries of origin. The 

competitiveness of the hospitals is derived from the quality of services provided to the patients.  

       The study revealed that most of the patients who come for treatment are of Arab 

nationalities, especially from Saudi Arabia. The study showed that most of the patients 

who came for treatment knew about Jordan through their relatives and friends due to the 

quality of services provided to former patients. 

      The study figured out that the two main factors that play a role in attracting patients 

for treatment in Jordan are the ease of patients' contact with doctors, political stability and 

security in Jordan compared to neighboring countries. 

      Based on the findings, the study concludes a set of recommendations, the most prominent 

are:  

 Studying the relationship between government institutions and private hospitals that 

affect the promotion of medical tourism.. 

 Conducting a regular survey of medical tourism to follow up the developments in terms 

of number, nationality, length of stay and expenditure rates. 

 To taking care of medical tourism by imposing more control and meeting the challenges 

and risks facing medical tourism in Jordan. 

Keywords: Medical Tourism, Networking system, Private hospitals, Amman. 
 

 :املكدمة
أهميػػ  السػػياح  الية يػػ  يمحػػدع ثمػػراذ عمليػػ  الخصخصػػ  التػػي سػػار عليلػػا ا ردف منػػذ  بػػرزذ       

الحديثػػ  اؿ الخػػدماذ الصػػحي  اليدػػد ا خيػػر مػػف الدػػرف الماضػػي وصػػيود دور الدطػػاع الخػػاص هػػي م ػػ
 (.Bookman and Bookman, 2007) والتي عبر

السػػياح  قطػػاعي عػػف متلوملػػا بأنلػػا نشػػاط اقتصػػادي يدػػـو علػػى الت ػػارة بالخػػدماذ ويشػػتمؿ علػػى        
ر ػاؿ االعمػاؿ وبخاصػ  مػف بػيف  هشػرع  لليػةجأو  وذلؾ لدواه  صحي  سوا  يػاف للنداهػ   والط 
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  لػػى انشػػا  المستشػػتياذ الحديثػػ  واسػػتدطا  اليػػوادر الطبيػػ  ا ردنيػػ  التػػي ايتسػػبذا طبػػا  االخصػػائييف 
 هي المستشتياذ الحيومي  وشبه الحيومي  هي المملي . أو  خبرتلا  سوا  مف خةؿ اليمؿ هي الخارج

تضاهر م  هذا التحوؿ م موع  مف اليوامؿ التي سػاهمذ هػي  بػراز شػلرة ا ردف هػي قطػاع        
السػػياح  الية يػ . وتـػ هػي هػذا البحػث تحليػؿ هػذا اليوامػؿ مػف  لػ   ودراسػ  دورهػا هػي  ػذ   السػياح 

 الية ي  مف  ل  أخرع. 
دراس  نظاـ التشبيؾ الدائـ بيف المستشتياذ الخاص  وبيف المسسسػاذ الطبيػ  والمرضػى هػي  يـ وتـ       

ومحاولػػ  توقػػ  ردف بلػػدؼ اليػػةج التػػي تػػده  بالمرضػػى للدػػدـو الػػى ا  سػػبا دوؿ المصػػدر وتحليػػؿ ا 
 مستدبؿ السياح  الية ي  هي المملي  مف خةؿ تحليؿ تطور هذا الدطاع.

 
 .مشكلة الدراسة وتساؤالتوا

يتنػػػازع علػػػى عمليػػػ  الخصخصػػػ  هػػػي االردف اليثيػػػر مػػػف اهرا   منلػػػا المسيػػػد ومنلػػػا الميػػػارض         
خصخص  هي الممليػ   اال أنػه يميػف اعتبػار السػياح  ورغـ هذا التبايف والسلبياذ التي راهدذ عملي  ال

الية ي   حدع ثمػراذ هػذا اليمليػ . وتيتمػد قػدرة قطػاع السػياح  الية يػ  وبخاصػ   دارة المستشػتياذ 
نظػػاـ تشػػبيؾ الخاصػػ  و ميياتلػػا  علػػى التنػػاهس علػػى اليثيػػر مػػف اليوامػػؿ ومنلػػا الدػػدرة علػػى صػػياغ  

  .بيف المرضى ومستشتياذ الدطاع الخاص
 : على اليديد مف التساسالذ وهي وبذلؾ تحاوؿ الدراس  اال اب        

 ما دور ادارة المستشتياذ الخاص  هي تطوير السياح  الية ي ؟ -1
 التي دهيذ المرضى الختيار االردف يو ل  للسياح  الية ي ؟ سبا ما هي ا  -2
اهليػػاذ المتبيػػ   مػػا مػػدع رضػػا المرضػػى عػػف الخػػدماذ المددمػػ  للػػـ والتػػي تسػػاهـ هػػي ثبػػاذ -3

 بالمستشتياذ الخاص  واستمراريتلا؟
 

 .أهمية الدراسة
التػػي تتنػػاوؿ السػػياح  الية يػػ    حسػػ  علػـػ الباحػػث  تيمػػف أهميػػ  الدراسػػ  بأنلػػا مػػف الدراسػػاذ الدليلػػ        

نظػاـ هي المستشتياذ الخاص  هي ا ردف ونظاـ التشبيؾ الدائـ هيلػا  حيػث تتضػمف اي ػاد لليػ  لتحليػؿ هػذا ال
ييامؿ هاـ هي ن اح قطػاع الخػدماذ  يمػا تيطػي مسشػراذ علػى ميانػ  ا ردف هػي الدطػاع الصػحي وييتيػ  
مساهم  هذا الدطاع الخػدمي هػي النػاتج المحلػي اال مػالي  يمػا تتنػاوؿ الدراسػ  بيػض الوقػائ  الحديديػ  هليػ  

 سساذ الصحي  المختلت  تواصللـ م  المس  ميرهتلـ عف المسسس  الصحي  وطرؽاستدطا  المرضى منذ 
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  لى حيف وصوللـ وتلديلـ للخدماذ المختلت  ومغادرتلـ البةد. 
 

 .أهداف الدراسة
عمػاف تلدؼ الدراس  بشيؿ رئيسي الى ميره  الدور الذي تدـو به المستشتياذ الخاصػ  هػي مدينػ         

 : التالي هي تطوير السياح  الية ي . يما تسيى الدراس  لتحديؽ ا هداؼ الترعي  
 .الوقوؼ على تطور قطاع السياح  الية ي  -1
 التي ت ذ  المرضى وتدهيلـ الختيار ا ردف يو ل  محددة للسياح  الية ي . سبا ز ا ابر   -2
 ميره  للي  التشبيؾ بيف عاملي اليرض والطل  هي هذا الدطاع. -3
دع انييػاس هػذا ومػ  تدييـ مدع رضا متلدي اليةج للخدماذ المددمػ  للػـ داخػؿ المستشػتياذ -4

 التدييـ على تطوير السياح  الية ي  واستمراريتلا. 
 

 .الدراسات السابكة
 : تـ تصنيؼ الدراساذ  لى صنتيف       

 الدراساذ المرتبط  بنظاـ التشبيؾ. -1
 الدراساذ المرتبط  بالسياح  الية ي  والمستشتياذ الخاص . -2
 

 أواًل: الدراسات المرتبطة بنظام التشبيك: 
وينػػدر    ف ميظػػـ الدراسػػاذ المرتبطػػ  بنظػػاـ التشػػبيؾ هػػي دراسػػاذ مينيػػ  بالدطػػاع الصػػناعي       

وقػد تػـ التطػػرؽ للدراسػاذ التػػي يميػف توظيتلػػا   و ػود دراسػاذ عػػف التشػبيؾ تػػرتبط بدطػاع الخػػدماذ
 : هي  عداد هذا الدراس  ومنلا

  علػى الػدوؿ المرسػل  أثيػر السػياح  الية يػ (Turner, et al,. 2010, 2010)ناقشتت دراستة  (1
تحلػػػػيًة لظػػػػاهرة ( )اللػػػػدؼ(  وتضػػػػمنذ Destination( والمسػػػػتدبل  للػػػـػ )Origin)المصػػػػدرة( للمرضػػػػى )
التبػػػايف هػػػي نوعيػػػ   أسػػػبا وريػػػزذ علػػػى اليائػػػداذ الماليػػػ  للسػػػياح  الية يػػػ  و   السػػػياح  الية يػػػ 

 الخدماذ المددم  للمرضى.
 Networked Virtualذ االهتراضػي  لتيريػؼ الشػبيا (Cellary, 2009)وسػيذ دراسػ   (2

Organizations  "NVOs  وهػػرص ربػػط الشػػرياذ والمسسسػػاذ الصػػغرع مػػ  الشػػرياذ متوسػػط "
وحددذ   مف خةؿ  قام  شبياذ اهتراضي  مرتبط  بوسائؿ التينولو يا واالتصاالذ الحديث   الح ـ
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التيػرؼ  لػى متطلبػاذ : وهػي   الدراس  ثةث  مةمة رئيسي  تمتاز بلا المنظماذ الشبيي  االهتراضػي
  تحسػػػيف اليتػػػا اذ الخاصػػػ  بالمسسسػػػ  وتطػػػوير هػػػذا اليتػػػا اذ  السػػػوؽ وميرهػػػ  حا ػػػاذ اليمػػػة 

وبينػذ الدراسػ  أنػه هػي حػاؿ تياملػذ هػذا   وتوحيد ا نظم  والبرم يػاذ المسػتخدم  داخػؿ المسسسػ 
ذ االقتصػػػاد اليػػػالمي. المةمػػػة تسػػػتطي  المسسسػػػ  االقتصػػػادي  أف تشػػػيؿ شػػػبياذ توا ػػػه بلػػػا تحػػػديا

وأوضػػحذ الدراسػػ  أف الشػػػرياذ يمينلػػا تطػػػوير تينولو يػػا الميلومػػاذ واالتصػػػاالذ هتسػػتطي  بػػػذلؾ 
 استغةؿ الترص الت اري  الناشئ  مف تغير ا سواؽ والوصوؿ للمستللييف بطرؽ أسلؿ وأسرع.

راسػػػ  نظػػػاـ ات ػػػه بيػػػض البػػػاحثيف نحػػػو اسػػػتخداـ التطبيدػػػاذ الحديثػػػ  علػػػى شػػػبي  االنترنػػػذ هػػػي د (3
الدػائـ علػى اسػتخداـ مواقػ  التواصػؿ اال تمػاعي  1.2بتطبيؽ نظاـ  (Kim, 2011) حيث قاـ  اليةقاذ

وقاـ بتحديد مدع تأثير هذا التواصؿ على  قام  اليةقاذ بػيف المسسسػاذ والمشػاري  الصػغيرة والمتوسػط  
  واليػػاذ المتحػػدة ا مريييػػ حيػػث اشػػتملذ دراسػػته علػػى خمسػػيف مشػػروعًا صػػغيرًا ومتوسػػطا هػػي ال  الح ػـػ

وتوصػػػػؿ  لػػػػى أف المشػػػػاري  التػػػػي تسػػػػتخدـ التطبيػػػػؽ لػػػػديلا الدػػػػدرة علػػػػى التواصػػػػؿ مػػػػ  مسػػػػتللييلا أيثػػػػر 
وريػز هػي هػذا الدراسػ  علػى   واستطاعذ يس  المناهسػ  مدارنػ  بالمشػاري  التػي ال تسػتخدـ هػذا التطبيػؽ

دؿ الميلومػػػػاذ  ضػػػػاه  الػػػػى االنخػػػػراط هػػػػي يالتيػػػػاوف وتبػػػػا الدضػػػػايا ا ساسػػػػي  التػػػػي تػػػػرتبط بلػػػػذا التطبيػػػػؽ
الشبياذ اال تماعي . واسػتطاع أف يبػيف أهميػ  الت ػارة اإلليترونيػ  وتوسػي  قاعػدة ا سػواؽ اليالميػ  وذلػؾ 

  هػي زيػادة المناهسػ  بػيف المسسسػاذ االقتصػادي  ممػا سػاهـ  مف خةؿ استخداـ وسػائؿ االتصػاؿ الحديثػ 
وهػػي  1.2اـ بتحديػػد أربيػػ  أبيػػاد يدػػـو عليلػػا تطبيػػؽ ويػػ  وقػػ  بيػػض النظػػر عػػف ح ػـػ هػػذا المسسسػػاذ

وبو ود هذا ا بيػاد ا ربيػ  تسػتطي  الشػرياذ أف تو ػد ابتيػاراذ  ديػدة   اليتا ة والربط والتيامؿ واإلبداع
 تددملا للمستللؾ تناس  متطلباته.

 نػػو  الت ػػوة الدائمػػ  بػػيف  دارة المستشػػتياذ الخاصػػ  واليامػػ  هػػي  (Pillay, 2010)نػػاقش  (4
وبػػي ف أف هنػػاؾ تبػػايف هػػي هػػذا المستشػػتياذ يػػأتي مػػف اخػػتةؼ االداراذ المشػػره  علػػى هػػذا    هريديػػا

ومػف   المستشتياذ واختةؼ اليةقاذ المتبي  وأنظم  التشبيؾ التػي تدػـو بتطبيدلػا داخػؿ المستشػتى
وبػيف أف   داهلاهنا أوضة أف التشبيؾ يلي  دورًا اساسػيًا هػي المناهسػ  بػيف المستشػتياذ وتحديػؽ أهػ

وهػػذا ييػػود الػػى نوعيػػ    المستشػػتياذ الخاصػػ  للػػا قػػدرة علػػى المناهسػػ  أيثػػر مػػف المستشػػتياذ اليامػػ 
وتسػػػيى الدولػػػ  لتطػػػوير المستشػػػتياذ اليامػػػ  مػػػف خػػػةؿ   الخػػػدماذ التػػػي قػػػدمتلا هػػػذا المستشػػػتياذ

 مددم  للـ.ال الخدم تطوير اليادر االداري وتحسيف نوعي  الخدماذ لزيادة رضا المرضى عف 
 

 : الدراسات المرتبطة بالسياحة العالجية والمستشفيات الخاصة: ثانياً 
 سيتـ الترييز هي هذا الدراساذ بشيؿ أيبر على الدراساذ الميني  بالسياح  الية ي  والمتشتياذ         
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 ا ردف ومدع تطور الدطاع الطبي داخؿ المستشتياذ وتأثيرا على االقتصاد ا ردني. هي
بػػيف أربيػػ  دوؿ هػػي اللنػػد والصػػيف وا ردف واالمػػاراذ  (Alsharif, 2010) قارنػػذ دراسػػ   (5

وحدد اليوامػؿ التػي تػده  المرضػى الختيػار هػذا الػدوؿ لليػةج هيلػا والتػي ارتبطػذ   اليربي  المتحدة
 ضػػػاه  الػػػى  ػػػودة الخػػػدماذ المددمػػػ  للػػػـ   بالشػػػيؿ االيبػػػر بيلتػػػ  اليػػػةج وو ػػػود يػػػادر طبػػػي  يػػػد

وقػػد أضػػاؼ الػػى دراسػػته الػػدور الػػذي   تػػي يحتا لػػا المرضػػى لليػػةج هػػي بلػػدانلـوأوقػػاذ االنتظػػار ال
تدـو به السياح  الية ي  هي التبادؿ الثداهي بيف الػدوؿ حيػث يػتـ دمػج المرضػى مػ  ثداهػاذ  ديػدة 

ويتوقػػ  أف السػػػياح  الية يػػػ   ذا   ال سػػيما  ذا ارتبطػػػذ الخػػدماذ الية يػػػ  بيمػػػؿ رحػػةذ سػػػياحي 
لمسار ستصبة مف أسرع ا عماؿ نموًا على المستوع اليالمي نظرًا للدور الذي تليبه بديذ هي هذا ا

 هي التطوير االقتصادي للدول .
  التطػػػور التػػػاريخي للدطػػػاع الصػػػحي بػػػا ردف(  لػػػى تتبػػػ  2112  اليبيسػػػاذ)هػػػدهذ دراسػػػ    (6

ة يػػ  هػػي ا ردف وحػػدد أهػػـ المدومػػاذ المػػسثرة هػػي السػػياح  الي  ومزاياهػػا السػػياح  الية يػػ وتديػػيـ 
وتطػػػرؽ  لػػػى مػػػدع تػػػأثير ال لػػػاذ الحيوميػػػ  والمسسسػػػاذ   بشػػػري أو  سػػػوا  يانػػػذ مدومػػػاذ طبيييػػػ 

المختلتػػػػ  هػػػػي تطػػػػوير السػػػػياح  الية يػػػػ  مػػػػف خػػػػةؿ االسػػػػتراتي ياذ التػػػػي تدػػػػـو باتباعلػػػػا لموا لػػػػ  
 المناهس  الدائم  مف خارج ا ردف.

 الية ي   لى دراس  مدع رضا المستللييف تطرقذ م موع  مف الدراساذ المتيلد  بالسياح   (7
( التػػػي 2118  المشػػػربش)أمثلػػػ    متلدػػػي الخػػػدماذ عػػػف نوعيػػػ  السػػػل  والخػػػدماذ المددمػػػ   لػػػيلـأو 

قامػػػذ بتحليػػػؿ اليوامػػػؿ المػػػسثرة هػػػي السػػػياح  الية يػػػ  بػػػا ردف مػػػف خػػػةؿ تديػػػيـ المرضػػػى لنوعيػػػ  
صػلذ  لػى أف هنػاؾ عوامػؿ عديػدة تػسثر وتو   الخدماذ المددم  للـ وقياس مدع رضػا السػياح عنلػا

وأخػػرع بشػػري  مرتبطػػ    بالسػػياح  الية يػػ  منلػػا عوامػػؿ طبيييػػ  مرتبطػػ  بالمنػػاخ والموقػػ  ال غراهػػي
( أهػػػػـ 2111  اللػػػايس)بالمستشػػػتياذ وتطورهػػػا وطبييػػػ  الخػػػدماذ الطبيػػػػ  المددمػػػ  للػػػـ. وأضػػػاؼ 

للمرضى مف خةؿ دراسته لليةق  بيف  السياساذ التسويدي  التي تدـو عليلا  ودة الخدماذ المددم 
السياسػاذ التسػويدي  ورضػا اليمػة  هػي المنظمػػاذ الخدميػ  التػي حػددها بالمستشػتياذ الخاصػ  هػػي 

  ومػػػف هػػػذا السياسػػػاذ سياسػػػ  التػػػرويج واالعػػػةف والتسػػػيير والتػػػدري  والتديػػػيـ  دمشػػػؽ وديػػػر الػػػزور
على رضػا المسػتتيديف مػف الخدمػ . يمػا  وتوصؿ اللايس أف تطبيؽ مثؿ هذا السياساذ يسثر اي اباً 

الػػى تحديػػد اليوامػػؿ التػػي تػػسثر علػػى مػػدع رضػػا  (Alsarsyreh, et al, 2017)هػػدهذ دراسػػ  
 واستخدمذ الدراس  المنلج الوصتي التحليلي ميتمديف  هي االردف المستتيديف مف الخدماذ الية ي 
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صػػلذ الدراسػػ  أف عامػػؿ التيلتػػ  علػػى نظريػػ  تأييػػد التوقيػػاذ ونمػػوذج يػػانو ورضػػا اليمػػة . وتو  (8
يمػا تػسثر اسػيار صػرؼ اليمػةذ اال نبيػ  ودر ػ  االحتراهيػ  هػي   يرتبط ارتباطًا وثيدًا برضى اليمػة 

 تدديـ الخدماذ وسرع  تدديملا اي ابيًا على رضا اليمة . 
 (2009القضتتاة  )فقتتد أشتتار وهيمػػا يتيلػػؽ بػػأثر السػػياح  الية يػػ  علػػى النػػواحي االقتصػػادي     (9

للدور الذي ليبته السياح  الية ي  للحػد مػف الضػغوطاذ االقتصػادي   مػف خػةؿ دراسػ  اثػر السػياح  
الطبيػػ  الية يػػ  علػػى االقتصػػاد الػػوطني ا ردنػػي  ونػػاقش الػػدور الػػذي تدػػـو بػػه السػػياح  الية يػػ  هػػي 

حسػػيف المسػػتوع التنميػػ  االقتصػػادي  لػػمردف  مػػف خػػةؿ زيػػادة االنتػػاج الخػػدمي وتػػوهير هػػرص اليمػػؿ وت
المييشي لمهراد  يمػا تطػرؽ الػى دور المستشػتياذ المتخصصػ  هػي تطػوير السػياح  الية يػ  بصػورة 
عامػػ   والمػػدع الػػذي تتنػػاهس بػػه المستشػػتياذ علػػى اخػػتةؼ الخػػدماذ التػػي تدػػـو بتدػػديملا  يمػػا حػػدد 

 .م موع  مختلت  مف ا مراض التي يأتي المرضى مف الخارج لية لا هي ا ردف
الدراسػ  عػف الدراسػاذ السػابد  هػي توضػية نظػاـ التشػبيؾ بػيف المستشػتياذ التػي هػذا  وتتميز       

 ماعػػاذ( لغػػرض السػياح  الية يػػ  ومتابيتػػه هػػي الػدوؿ التػػي يػػأتي منلػػا السػػياح أو  تسػتدبؿ )أهػػرادا
يما  حيث تـ دراس  نظاـ تشبيؾ المستشتياذ م  بيضلا وبينلا وبيف المرضى.  )المرضى( وذويلـ

وييػػؼ اسػػتطاعذ المستشػػتياذ ا ردنيػػ  أف   سػػتبرز الدراسػػ  الميانػػ  اإلقليميػػ  لمستشػػتياذ الممليػػ 
 وتستدط  المرضى مف الدوؿ المختلت .نتسلا  تسوؽ

 

 .مهوجية الدراسة
 

 .مصادر البيانات
داد اعتمػػدذ الدراسػػ  علػػى البيانػػاذ التػػػي تػـػ الحصػػوؿ عليلػػا مػػف المسػػػة الميػػداني  حيػػث تػـػ  عػػػ        

المػػدرا  الدػػائميف علػى تنظػػيـ السػياح  الية يػػ   يمػػا تـػ  عػػداد اسػػتبان  أو  اسػتبان   صػػحا  المستشػتياذ
السػػػياح  واب ػػػرا  مدػػػابةذ مػػػ  المسسسػػػاذ الصػػػحي  ا ردنيػػػ   خاصػػػ  وزارة الصػػػح   -خاصػػػ  بالمرضػػػى

سػياح يالسػيودي  للوقوؼ على دور ال لاذ الرسمي  هي قياـ هذا الشبياذ ويذلؾ سػتاراذ دوؿ مصػدر ال
 وليبيا وال زائر واليمف وهلسطيف. 

ودائػػرة يمػا اعتمػػدذ الدراسػػ  علػى المصػػادر الميتبيػػ  وبيانػاذ وزارة السػػياح  وهيئػػ  تنشػيط السػػياح         
 ووزارة الصح .  االحصا اذ اليام 

 

 .مهاهج البحث
  ػػػػػػهي المستشتياذ الخاص نظاـ التشبيؾاليةق  بيف  لتلـ الوصتياستخدمذ الدراس  المنلج        
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 وييتي  التواصؿ بيف المستشتياذ والمرضى.   والمرضى والسياح وطبيي  اليةقاذ بينلـ
 

 .جمتمع وعيهة الدراسة
ػػاف والتػػي تدػػـو بتػػرويج         تشػػيؿ المستشػػتياذ الخاصػػ  المينيػػ  بالسػػياح  الية يػػ  هػػي مدينػػ  عم 

مستشػػتى  41مستشػػتى مػػف أصػػؿ  11  وقػػد بلػػد عػػددها نتسػػلا هػػي ا سػػواؽ الخار يػػ  م تمػػ  الدراسػػ
عامل  هي الياصم . ومػف ال ػدير بالػذير أف البحػث هػي شػبي  االنترنػذ عػف المستشػتياذ الياملػ  هػي 

وبيػػد زيػػارة هػػذا المستشػػتياذ تبػػيف أف عػػدد  18 م ػػاؿ السػػياح  الية يػػ  اهضػػى الػػى و ػػود مستشػػتى
مستشػتى هدػط.  11دبؿ مرضػى مػف خػارج ا ردف هػو هػي هػذا الم ػاؿ وتسػت العاممة فعتالالمستشتياذ 

مستشػتياذ والتػي تمثػؿ مػا نسػبته  5استخداـ  دوؿ ا رقاـ اليشوائي  الختيار عين  الدراس  وتـ اختيػار 
% مػػػف نسػػػب  المستشػػػتياذ المو ػػػودة هػػػي مدينػػػ  عمػػػاف يػػػاف هنػػػاؾ رهػػػض مػػػف مستشػػػتييف لتوزيػػػ  45

اصػػ  بلػػـ بمنػػ    ػػرا  أي دراسػػ  هػػي مستشػػتاهـ. هأعيػػد االسػػتبياناذ هيلػػا وبػػرروا ذلػػؾ بػػأمور  داريػػ  خ
اختيػػار مستشػػتييف لخػػريف بنػػاً  علػػى ترتيػػ   ػػدوؿ االرقػػاـ اليشػػوائي . ومػػف ال ػػدير بالػػذير أنػػه تمػػذ 
المحاول  لدراس   مي  المستشتياذ اليامل  هي هذا الدطاع  اال اف عػددا يبيػرا مػف المستشػتياذ رهػض 

 ان  مما اضطر الباحث الى الل و   سلو  اليين . المدابل  والسماح بتوزي  االستب
 

 .أداة الدراسة

 : استخدمذ الدراس  االستبان  للحصوؿ على البياناذ المطلوب  ويانذ ياهتي       
وبلػػد   وتحديػػدًا قسػػـ التسػػويؽ واليةقػػاذ اليامػػ   اسػػتبان  خاصػػ  بػػمدارة المستشػػتياذ الخاصػػ  -1

وتمحػورذ اسػئلتلا حػوؿ واحدة ليؿ مستشػتى هػي اليينػ     بواق  استبان  ( استباناذ5عددها )
 للياذ تطوير السياح  الية ي  داخؿ المستشتياذ مف و ل  نظر المستشتياذ نتسلا. 

اسػػتبان  اسػػتلدهذ المرضػػى / السػػياح والتػػي حػػدد عػػدد المبحثػػيف هيلػػا وهدػػًا لح ػػـ المستشػػتى  تػػـ  -2
لة للتحليػؿ  حيػث لػـ تػتـ اإل ابػ  علػى توزي  مائ  وخمسيف استبيانا ياف عشػريف منلػا غيػر صػا

تػػرؾ بيػػض الخانػػاذ الملمػػ  هارغػػ   وبلػػذا شػػملذ عمليػػ  أو  ياهػػ  ا سػػئل  بالطريدػػ  الصػػحيح 
التحليػػؿ مائػػ  وثةثػػيف اسػػتبيانا  وتمحػػورذ اسػػئلتلا حػػوؿ: البيانػػاذ الديموغراهيػػ  للمرضػػى  أنػػواع 

يميػاف لليػةج  ومػدع رضػاهـ عػف  اختيػارهـ لػمردف أسبا ا مراض التي  ا وا لليةج منلا  
 الخدماذ المددم  للـ هي المستشتى. 

 االشياؿ  لتتريد البياناذ وتبويبلا  واستخراج Excelولتحليؿ بياناذ االستبان  تـ استخداـ برنامج         
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 البياني  والنس  المئوي  واالنحراؼ الميياري ليين  الدراس . 
ماسي هي الحصوؿ على بيض بيانػاذ المرضػى وتػـ تحليليلػا تـ استخداـ مدياس الييرذ الخ       

  .spssمف خةؿ برنامج 
  

 .نظام التشبيك
بأنػه م موعػ  الػروابط واليةقػاذ الطوعيػ  بػيف  Networking Systemييػرؼ نظػاـ التشػبيؾ        
اذ التنظيمػػػاذ وتيػػػوف قائمػػػ  علػػػى الثدػػػ  والتيػػػاوف بلػػػدؼ تبػػػادؿ الميلومػػػأو  الم موعػػػاذأو  ا هػػػراد

والخبػػػراذ ليسػػػ  المناهسػػػ  وتحديػػػؽ االهػػػداؼ االقتصػػػادي  واال تماعيػػػ  لمعضػػػا  المشػػػارييف هيلػػػا 
(Scott, 2015.) 

يدػػػـو نظػػػاـ التشػػػبيؾ علػػػى و ػػػود شػػػبياذ ميونػػػ  مػػػف أشػػػخاص هػػػاعليف بيػػػنلـ عةقػػػاذ متبادلػػػ         
صػػػؿ الػػػى حلػػػوؿ وذلػػػؾ وارتباطػػػاذ مختلتػػػ  تميػػػنلـ مػػػف الديػػػاـ بأعمػػػاللـ وهياليػػػاتلـ االقتصػػػادي   والتو 

 : لتطوير المنشآذ االقتصادي  المختلت . ويتميز هذا النظاـ بػ  
وهي حال  اإلخةؿ بلػذا   تييس ا خذ واليطا  هي البيديف اال تماعي واالقتصادي: التبادلي  -1

وللػذا علينػا أال   بػيف أطػراؼ الشػبي  ياملػ أو  المبدأ يتـ  نلػا  عةقػاذ التيػاوف بػيف الطػرهيف
 عةم  مف صتاذ نظاـ التشبيؾ.أو  التزويد واعتبارها صت أو  ف قضي  التوريدننطلؽ م

وهػػذا التبييػػ    وهػػي هػػي نظػػاـ التشػػبيؾ تبادليػػ  بييػػس ا نمػػاط االخػػرع مػػف اليةقػػاذ: التبييػػ  -2
ويلما تدػدـ المشػروع االقتصػادي   تساهـ هي تحديؽ االستدرار والتياوف بيف التاعليف اقتصادياً 

 قاذ التبادلي  بيف ر ػاؿ ا عمػاؿ وهنػا يميػف ت اهػؿ ح ػـ المنشػأة االقتصػادي يلما ت ذرذ الية
 ما دامذ اليةقاذ التبادلي  بينلا وبيف االح اـ ا خرع ضروري .

 الدوة: تتيزز هذا الخاصي  بمدع قػوة ا عضػا  داخػؿ الشػبي  وتظلػر أيضػًا مػف خػةؿ عةقػاذ -3
 التوريد.

عػػػدـ أو  وبيػػػدها الرسػػػمي الػػػذي يظلػػػر مػػػف خػػػةؿ توثيػػػؽ اليدػػػود تتبػػػايف الشػػػبياذ تبيػػػًا لنوعلػػػا       
توثيدلػػا  يمػػا تتبػػايف تبيػػًا لللػػدؼ التػػي تدػػـو مػػف أ لػػه الشػػبي   هلنػػاؾ شػػبياذ هػػدهلا البحػػث وشػػبياذ 

التمويػػػؿ. واعتبػػػر عامػػػؿ تو يػػػه الشػػػبياذ مػػػف أو  التسػػػويؽأو  أخػػػرع هػػػدهلا التطػػػوير وأخػػػرع ل نتػػػاج
أو  ياذ وتوزيػػ  الدػػوع داخللػػا. يمػػا تتبػػايف تبيػػًا للمسػػتوع الػػذي تنتشػػراليوامػػؿ المػػسثرة هػػي تحديػػد الشػػب

( وتدػػـو علػػى عةقػػاذ بػػيف Micro levelتتتاعػػؿ بػػه  هلنػػاؾ روابػػط علػػى المسػػتوع ا دنػػى المحلػػي )
( وتيػػوف علػػى مسػػتوع اإلقلػػيـ Mezo levelم موعػػاذ صػػغيرة  وروابػػط علػػى المسػػتوع المتوسػػط )
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 ( لتشػمؿ م موعػه مػف ا قػاليـMacro levelالمسػتوع ا يبػر اليػاـ )الواحد. وقد تمتػد الشػبياذ علػى 
 .Parts, 2008)الدوؿ )أو 
 

 .السياحة العالجية ومكوماتوا يف األردن
تيتبر ا ردف مف الدوؿ المستدطب  للسػياح  الية يػ  التػي أصػبحذ مدصػدًا ليػدد مػف المرضػى        

وهذا النػوع   واليدـوبخاص  أمراض الدل  والسمن   مف ال نسياذ المختلت  ليةج اليثير مف ا مراض
مف السياح  ُييرؼ بالسياح  الية ي  السريري  )الطبي ( يتلدى هيلا المرضى الخدماذ الية ي  مف 

مػريض  251.111قبؿ المستشتياذ بتخصصػاتلا المختلتػ   وقػد وصػؿ عػدد المرضػى مػف هػذا النػوع 
لنػػاتج المحلػػي اال مػػالي بمػػا يدػػار  المليػػار دوالر امرييػػي . وهػػذا بػػدورا سػػاهـ هػػي زيػػادة اـ2114ليػػاـ 

يضػاؼ  لػى ذلػؾ نوعػًا لخػرًا  مييػ  المستشػتياذ الخاصػ (   ـ2115-2114)دليؿ السياح  الية ي  
مف السياح  الية ي  وهي السياح  االستشتائي  التي يتلدى هيلػا المرضػى الخػدماذ الية يػ  مػف قبػؿ 

 ي تشتلر ا ردف بو ود اليثير منلا يالينابي  الحارة والبحر الميذ. المنت ياذ االستشتائي   والت
يحتؿ االردف ميان  مرموق  بيف دوؿ اليالـ هػي م ػاؿ السػياح  الية يػ   هلػي ا ولػى هػي الشػرؽ         

-https://www.medicaltourismco.com/medicalدولػػػػػػػ  عالميػػػػػػػػًا  21ا وسػػػػػػػط وضػػػػػػػمف أوؿ 
tourism-in-jordan هي حصوؿ ا ردف على مرتب  متددمػ  هػي  سبا . وساهمذ م موع  مف ا

االسػػتدطا  السػػياحي  أبرزهػػا و ػػود مستشػػتياذ حديثػػ  ومتطػػورة وم لػػزة بأحػػدث التدنيػػاذ التينولو يػػ   
تػػا ة الياليػػ   يمػػا أف هنػػاؾ تيػػامًة بػػيف المسسسػػاذ المينيػػ   ضػػاه  الػػى تػػوهر اليػػوادر الطبيػػ  ذاذ الي

بتطوير السياح  الية ي   وال يميف أف نت اهؿ دور الدول  هي تسليؿ عملي  الحصػوؿ علػى تأشػيراذ 
الدخوؿ الى االردف وذلؾ مف خةؿ توقيػ  االتتاقيػاذ المختلتػ  مػ  الػدوؿ التػي يػتـ اسػتدطا  المرضػى 

ضػػاؼ  لػى ذلػػؾ البنيػ  التحتيػػ  التػي تليػػ  دورًا هػي تسػػليؿ حريػ  المرضػػى (. ي2116منلػا )ورييػاذ  
ومػػراهديلـ  وييػػاد االردف أف ييػػوف مػػف أولػػى دوؿ المنطدػػ  هػػي م ػػاؿ تطػػوير مواقيػػه السػػياحي  والػػربط 
بينلا واليمؿ على استدطا  السياح مف ياهػ  دوؿ اليػالـ وبػاذ مألوهػا للػدوؿ الم ػاورة وحتػى االوروبيػ  

 (.2116)وريياذ   واالمرييي 
 

 .املهاقشة والتحليل
 : الترويج لمسياحة العالجية من قبل المستشفيات الخاصة في عمان

 دػػػػػػتتوزع المستشتياذ هي ا ردف ما بيف مستشتياذ حيومي  وأخرع تابي  للدطاع الخاص وبل       

https://www.medicaltourismco.com/medical-tourism-in-jordan
https://www.medicaltourismco.com/medical-tourism-in-jordan
https://www.medicaltourismco.com/medical-tourism-in-jordan
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شػتى تتبػ  لػوزارة الصػح  ( مست32( حيػومي وتتػوزع تبييتلػا مػا بػيف )43( مستشتى  منلا )113عددها )
( مستشػػػػتى خػػػػاص ) مييػػػػ  61( للخػػػػدماذ الطبيػػػػ  الملييػػػػ   يدابللػػػػا )9( للمسسسػػػػاذ التيليميػػػػ  و)2و)

 (.2115-2114المستشتياذ الخاص  دليؿ السياح  الية ي  
( 41تبػػيف االحصػػائياذ السػػابد  الػػذير أف المستشػػتياذ الخاصػػ  هػػي ا يثػػر عػػددًا والتػػي يدػػ  )       

)غيػػػر متخصصػػػ ( وتيػػػالج مستشتتتفيات عامتتتة بػػػيف  وتصػػػنؼلػػػا هػػػي الياصػػػم  عمػػػاف  مستشػػػتى من
مثؿ مستشتياذ  راح  الدلػ  واالعصػا  والسػرطاف واليدػـ  مستشفيات متخصصةا مراض اليام   و
 والييوف والسمن . 

نظرا لتو ه اليدد ا يبر مػف مرضػى ا ردف الػى المستشػتياذ اليسػيري   واهملػا مدينػ  الحسػيف        
والتي تيتبػر أيبػر المستشػتياذ ا ردنيػ    1973الطبي  هي عماف حيث بدأ اليمؿ بلذا المستشتى عاـ 

سػػػريرًا بمسػػػمى مستشػػػتى الحسػػػيف وتطػػػورذ لتشػػػمؿ مستشػػػتى  721احتػػػوذ المستشػػػتى ببػػػداياتلا علػػػى 
  المليػػػ  رانيػػػا لمطتػػػاؿ  مريػػػز التأهيػػػؿ المليػػػي  مريػػػز ا ميػػػر الحسػػػيف بػػػف عبػػػد ا   مػػػراض و راحػػػ

اليلػػى  مريػػز ا ميػػرة  يمػػاف لمبحػػاث واليلػػـو المخبريػػ   مريػػز المليػػ  عليػػا   مػػراض و راحػػ  الدلػػ   
المريػػز الػػػوطني لتأهػػؿ اصػػػاباذ البتػػر  مريػػػز الييػػػوف التخصصػػي  مريػػػز الطػػ  النػػػووي واالياديميػػػ  

الػػػدخؿ الطبيػػػ  الملييػػػ . ويػػػذلؾ يمػػػؿ ويتو لػػػوف الػػػى المستشػػػتياذ اليامػػػ  )الحيوميػػػ ( وبخاصػػػ  ذوي 
المحػػػدود  هدػػػد سػػػيذ المستشػػػتياذ الخاصػػػ  منػػػذ البدايػػػ  الػػػى بنػػػا  عةقػػػاذ وترابطػػػاذ مػػػ  المسسسػػػاذ 
والمرضى خارج ا ردف واستدطا  المرضى السياح مف خةؿ الترويج لخدماتلا عبػر وسػائؿ االتصػاؿ 

لػػ  هلػػـ االليترونػػي  الػػذي ييػػد مػػف عوامػػؿ بنػػا  الشػػبياذ التػػي ي ػػ  أخػػذها بيػػيف االعتبػػار عنػػد محاو 
 ترابطاذ مستشتياذ المملي  م  اليالـ الخار ي. 

يستيرض يؿ مستشتى على صتحته االليتروني  أهػـ مػا يميػزا عػف المستشػتياذ ا خػرع  همنلػا        
مف يحدد أقسامه يامل  وا مراض التي يدـو بميال تلا  واليادر الطبي التاب  للا وسػنواذ خبراتػه وأهػـ 

ائلػػا  يمػػا تدػػـو بيضػػلا بػػذير أهػػـ أ لزتلػػا الطبيػػ  الحديثػػ  والتػػي تنػػاهس بلػػا اليمليػػاذ التػػي قػػاـ بم ر 
المستشػػػتياذ المو ػػػودة ضػػػمف المنطدػػػ  ياملػػػ   ولػػػيس هدػػػط علػػػى مسػػػتوع المستشػػػتياذ الخاصػػػ  هػػػي 
ا ردف. يمػػػا ل ػػػأذ بيػػػض المستشػػػتياذ عبػػػر موقيلػػػا االليترونػػػي ليػػػرض صػػػور وهيػػػديوهاذ لػػػبيض 

لخػػػدماذ التػػػي تػػػـ تدػػػديملا للػػػـ داخػػػؿ المستشػػػتى وعػػػف اليػػػادر مرضػػػاها يتحػػػدثوف هيلػػػا عػػػف نوعيػػػ  ا
المسسوؿ عف عملي  اليةج  يما ضػمنذ بيػض المستشػتياذ هػي مواقيلػا البريػد اليترونػي ليػؿ طبيػ  
ييمؿ هيلا حتى يتـ التواصؿ ميه بشيؿ مباشر  وهناؾ مستشػتياذ تطرقػذ بالحػديث عػف يػادر اليمػؿ 

  اذ والممرضيف والصيادل ... الخ.المساند يتنيي ا شي  وهنيي المختبر 
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على الشلاداذ الدولي  واليالميػ  بػمبراز شػلاداتلا والتػي تشػيد الحاصل  قامذ بيض المستشتياذ        
بيتػػػا ة خػػػدماتلا وذلػػػؾ لتيريػػػؼ الزائػػػريف لمواقيلػػػا بلػػػذا الشػػػلاداذ بلػػػدؼ زيػػػادة الثدػػػ  لػػػدع المرضػػػى 

 ػػودة الخػػدماذ هػػي تلػػؾ المستشػػتياذ. يمػػا أف  وتحتيػػزهـ للتو ػػه  ليلػػا  ولتيػػويف صػػورة واضػػح  عػػف
بيض هذا المستشتياذ لديلا قسـ خاص مينػي بالمرضػى الدػادميف مػف خػارج ا ردف ويتيتػؿ بلػـ منػذ 
وصػوللـ الػى المطػار حتػى مغػادرة ا ردف  يمػػا ويتيتلػوف بتدػديـ الخػدماذ المختلتػ  لمراهدػي المػػريض  

عػػروض لمسػػيار لوصػػوؿ حتػػى المغػػادرة وتدػػديـ أهضػػؿ  ضػػاه  الػػى تدػػديـ يلتػػ  تدديريػػ  لليػػةج منػػذ ا
عطا  تسليةذ بالده .  واب

تدػػػـو ثةثػػػ  مػػػف المستشػػػتياذ الخاصػػػ  هدػػػط بتدػػػديـ رحػػػةذ سػػػياحي  للتمتػػػ  بالميػػػالـ الطبيييػػػ         
المو ػػودة بػػا ردف  وزيػػارة المواقػػ  ا ثريػػ  والتاريخيػػ  ومنت يػػاذ البحػػر الميػػذ والحصػػوؿ علػػى اليػػةج 

ي الى  ان  اليػةج السػريري  اال أف هػذا المستشػتياذ لػـ تيػف ضػمف عينػ  الدراسػ  واثنتػيف االستشتائ
مػف مواقيلػا منلما هف  المستشتييف اللتيف رهضتا توزي  االستبياف هيلا وهذا النتائج تػـ الحصػوؿ عليلػا 

 االليتروني  هدط.
 

 .تحميل عامل الطمب )خصائص المرضى(
يموغراهي  بنوع اليػةج المطلػو . هيػةج البدانػ  )تيمػيـ الميػدة( ترتبط خصائص المرضى الد       

%( مف عينػ  الدراسػ  هيمػا 54.6وللذا بلغذ نسب  الذيور )  هو ا يثر شيوعا وخاص  بيف الر اؿ
%( هيمػا توزعػذ 42.3سػن ( ) 39–21%(  يما بلغذ نسب  هئػ  الشػبا  )45.4بلغذ نسب  االناث )

%( مػػػػف عينػػػػ  51ار السػػػػف. بلغػػػػذ نسػػػػب  المتيلمػػػػيف ال ػػػػاميييف )النسػػػػ  االخػػػػرع بػػػػيف االطتػػػػاؿ ويبػػػػ
أمػا عػف الدراس ؛ لددرتلـ على التواصؿ م  االخريف وقدرتلـ على الدخوؿ هػي أنظمػ  تشػبيؾ مختلتػ   

 %(.67.7حالتلـ اال تماعي  هدد شيلذ نسب  المتزو يف )
لتػػي ال يتػػوهر هيلػػا التػػأميف خاصػػ  المرضػػى الدػػادميف مػػف الػػدوؿ ا-تتحػػدد الدػػدرة علػػى اليػػةج        
بيامػؿ الػدخؿ  يمػا يميػؿ المتيلمػوف -للمرضى الذيف ال يغطي التػأميف الصػحي أمراضػلـ أو  الصحي

 لى اليناي  بأنتسلـ واعتماد الوقاي  مف المرض مف خةؿ متابي  وانتظاـ التحوصاذ والتحاليػؿ الطبيػ  
تيلػػيـ ونوعيػػ  الحيػػاة والسػػيي نحػػو اليػػةج أيثػػر مػػف غيػػرهـ  ممػػا يينػػي أف هنػػاؾ عةقػػ  بػػيف الػػدخؿ وال

(Lifestyle medical tourism( ويوضة الشيؿ .)توزي  المرضى 1 ) .حس  مستوع دخللـ 
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             2000 - 3999$ 4000 - 5999$             

43.90%
34.20%

9.60% 12.30%

 تو ي  المرضى حسب الدخل  1 الشكل 

 

 توزي  المرضى حس  مستوع الدخؿ. :1شكل 
 .اعداد الباحثالمصدر: 

 

( دوالر امرييػػػػي 2111ري  عػػػػف )بلغػػػػذ نسػػػػب  المرضػػػػى الػػػػذيف تدػػػػؿ متوسػػػػطاذ دخػػػػوللـ الشػػػػل       
%(  أمػػا الػػذيف تتػػراوح 34.2( دوالر )3999-2111%(  ونسػػب  الػػذيف تتػػراوح دخػػوللـ بػػيف )43.9)

%(  وبلغػػذ نسػػب  الػػذيف تزيػػد دخػػوللـ 9.6( دوالر هدػػد بلغػػذ نسػػبتلـ )5999-4111دخػػوللـ بػػيف )
 %(.12.3( دوالر )6111عف )
%(  هػي حػيف تتحمػؿ بيػض شػرياذ 81.5حسػابلـ الخػاص ) يانذ نسب  الذيف تلدوا اليةج على       

التأميف والستاراذ وال ميياذ ده  تياليؼ المرضػى  ومػف هنػا تػأتي أهميػ  و ػود عةقػاذ بػيف المستشػتى 
والمسسسػػاذ اُ خػػرع  وقػػد تبػػدو هػػذا الػػدخوؿ منختضػػ  بالنسػػب  لػػدوؿ المصػػدر وبخاصػػ  مػػف السػػػيودي  

سطاذ الدخؿ هػي الدولػ  نتسػلا ولينلػا تيتبػر عاليػ  هػي ا ردف  االمػر واإلماراذ وليبيا اذا ما قورنذ بمتو 
الػذي يينػػي أف االردف يتمتػ  بميػػزة نسػبي  وتناهسػػي  هػػي الػدوؿ الم ػػاورة يميػف مػػف خةللػا  ػػذ  المرضػػى 

وي ػػ  أف يشػػار هنػػا الػػى أف أصػػحا  الػػدخوؿ المرتتيػػ  يتضػػلوف الل ػػو   لػػى مػػف مختلػػؼ هئػػاذ الػػدخؿ  
 أمايف أخرع لليةج يذهابلـ للدوؿ ا وروبي  والوالياذ المتحدة.

%( هـػ 17.7%( مف اهراد اليين  لديلـ مراهؽ واحػد  هػي حػيف أف )51.8بينذ نتائج الدراس  أف )       
راهػػػؽ. ويػػػرتبط عػػػدد المػػػراهديف بالدػػػدرة الماليػػػ  للمػػػريض %( لػػػديلـ أيثػػػر مػػػف م31.5بػػػدوف مػػػراهديف  و )

الماليػ  مثػؿ امتةيػه واميانياته هي احضار مراهؽ له خةؿ هتػرة اليػةج  ويػذلؾ بو ػود مصػدر للتغطيػ  
 هداؼ أخرع لدع المريض مثؿ تو له نحو قضا  هترة است ماـ وسياح  هيألتأميف صحي  وو ود 
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 ج هدط اقتصار اقامته على اليةأو  البلد
أيثػر  هػي حػيف أف أو  %( مف المرضى تصؿ مدة اقامتلـ  سػبوعيف62.3وضحذ الدراس  أف )أ       

%( يميثػػػوف أقػػػؿ مػػػف اسػػػبوع. وتػػػنييس أهميػػػ  طػػػوؿ هتػػػرة االقامػػػ  علػػػى التنميػػػ  االقتصػػػادي  هػػػي 23.1)
وع السػػػياح  االردف  حيػػػث يلمػػػا طالػػػذ هتػػػرة االقامػػػ  يلمػػػا أنتػػػؽ المػػػريض أيثػػػر  وهنػػػا ينبغػػػي مدارنػػػ   ػػػد

وقػد ييػػوف ذلػػؾ   أيػػاـ 4الية يػ  مػػ  أنػػواع السػياح  هػػي ا ردف والتػػي ال يزيػد متوسػػط اإلقامػػ  هيلػا عػػف 
 هو سب  ارتتاع عائداذ السياح  الية ي  عما سواها. 

( التبػػايف 2ويوضػػة الشػػيؿ )  تبػايف اهػػراد اليينػػ  مػػف المرضػػى حسػػ  ال نسػي  التػػي يحملونلػػا       
 ال نسياذ. المرضى حس المياني لتوزي  

 

36.20%

16.20% 15.30% 13.80%
8.50%

5.40% 4.60%

نتائج نسب المرضى حسب جنسيات م   2 الشكل 

 التبايف المياني لتوزي  المرضى حس  ال نسياذ. :2شكل 
 .اعداد الباحثيف المصدر:

 

%( 16.2يليلػػػا )  %( مػػػف المرضػػػى يحملػػػوف ال نسػػػي  السػػػيودي 36.2بينػػػذ الدراسػػػ  أف )       
  %(5.4%( والسػوري  )8.5%( ثػـ الليبيػ  )13.8تليلػا ال نسػي  اليراقيػ  بنسػب  )  ال نسي  اليمنيػ 

%( هينتمي 15.3%(. اما باقي ال نسياذ االخرع )4.6واحتلذ ال نسي  التلسطيني  النسب  ا قؿ )
اصػػحابلا الػػى ال نسػػياذ المصػػري  واليويتيػػ  واالماراتيػػ  باإلضػػاه   لػػى ال نسػػي  االمريييػػ  وبيػػض 

ـ هي الوالياذ المتحدة ا مرييي  والدوؿ ا وروبيػ  اال ورغـ التطور الطبي الدائ ال نسياذ االوروبي .
  أنه ي   االشارة هنا أف هسال  المرضى هـ مف أصوؿ عربي  لينلـ يحملػوف  نسػياذ غيػر عربيػ 

وييود سب  حصوللـ على اليةج هي ا ردف  لػى قصػر هتػرة االنتظػار هػي اليػةج  ضػاهً   لػى قلػ  
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 خضيوف للتأميف الصحي )غير الزامي هػي الواليػاذ المتحػدة(  ويػذلؾالتيلت  المادي   وبخاص  للذيف ال ي
 لل م  بيف اليةج وزيارة االهؿ واالقار . 

هيمػػا يتيلػػؽ بػػا مراض التػػي يػػتـ عة لػػا هػػي المستشػػتياذ الخاصػػ   هدػػد احتلػػذ امػػراض البدانػػ         
اصػػ  بػػيف الشػػبا  نسػػب  التػػي أصػػبحذ ظػػاهرة مػػا ييػػرؼ "بػػربط الميػػدة "أو "تيمػػيـ الميػػدة" شػػائي  وبخ

%(  علػػى الػػرغـ مػػف أف المستشػػتياذ أعطػػذ النسػػب  ا علػػى للمرضػػى الدػػادميف ليػػةج اليدػػـ 32.8)
%( هدػػط؛ وتيػػود هػػذا التروقػػاذ هػػي النسػػ  8.2والػػوالدة والتػػي يانػػذ نسػػبتلا )هػػي اسػػتبان  المرضػػى( )

 ةذ اليدـ والوالدة.  لى اليامؿ اال تماعي وثداه  اليي  الذي يشيؿ خ ًة هي التحدث عف مشي
%(  هػػػي حػػػيف 12.2بلغػػػذ نسػػػب  المرضػػػى الػػػذيف قػػػدموا لميال ػػػ  أمػػػراض الدلػػػ  وا وعيػػػ  الدمويػػػ  )       

%(  ثـػ اليبػد واليلػى بنسػب  9%(  تةهػا مرضػى اليظػاـ بنسػب  )11بلغذ نسب  مرضى ا وراـ السػرطاني  )
لمرضػى  وبنسػ  متسػاوي  يػاف عػدد المرضػى %( بنسب  مساوي  لنسب  اليدـ والوالدة مػف و لػ  نظػر ا8.2)

الػػػذيف يتيػػػال وف مػػػف أمػػػراض ا نػػػؼ وا ذف والحن ػػػرة والمتيػػػال يف مػػػف امػػػراض الػػػدماغ وا عصػػػا  بنسػػػب  
%(. أمػػا النسػػب  1.8%(  ويانػػذ أقػػؿ النسػػ  لمرضػػى الت ميػػؿ والمرضػػى المتيػػال يف نتسػػيًا بنسػػب  )6.5)

ف عػػف خدمػػ  عة يػػ  مرتبطػػ  بتحوصػػاذ عامػػ . وقػػد ييػػوف %( هشػػملذ أولئػػؾ الػػذيف يػػانوا يبحثػػو 4الباقيػػ  )
 ل راح  الت ميؿ والتوس  هي عياداذ الصح  النتسي  هرص  يميف للمستشتياذ الخاص  قنصلا مستدبة.

المستشػػتياذ الخاصػػ  هػػي مدينػػ  عمػػاف  علػػىتباينػػذ الطػػرؽ والوسػػائؿ التػػي تيػػرؼ هيلػػا المرضػػى        
 الخاص . ( طرؽ ميره  المرضى على المستشتياذ 3ؿ )والخدماذ التي تددملا  ويوضة الشي

 

62.30%

14% 9% 7% 5.40% 1.50% 0.80%

طريقة تعر  المري  عمى المستشفى   3 الشكل 

 
 .للياذ ميره  الباحثيف عف اليةج على المستشتياذ الخاص  هي مدين  عماف: 3شكل 

 .اعداد الباحثيف المصدر:
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 word ofبلغػذ نسػب  المرضػى الػذيف تيرهػوا علػى المستشػتياذ مػف خػةؿ اصػدقائلـ وميػارهلـ )       
mouth( )62.3 .هػػي حػػيف أف النسػػب  ا قػػؿ يانػػذ عػػف طريػػؽ السػػتارة ا ردنيػػ  هػػي بلػػد المػػريض  )%

التسػػػويؽ للسػػػياح  وهػػػذا يسيػػػد علػػػى أف المسسسػػػاذ الحيوميػػػ  المو ػػػودة خػػػارج ا ردف ال تليػػػ  دورًا هػػػي 
 الية ي  واليةج هي ا ردف. 

والميػارؼ دورًا هػي اتخػاذ المػريض قػراراا للتو ػه  تلي  سمي  المستشتى المسبد  لػدع االصػدقا        
%(  68.5بنػػاً  علػػى سػػميته ) زيارتػػهنحػػوا  حيػػث بلغػػذ نسػػب  المرضػػى الػػذيف حػػددوا المستشػػتى قبػػؿ 

ويدػػـو ميظملػػػـ بمراسػػػل  نتػػػس المستشػػػتياذ التػػػي تيػػػالج ميػػػارهلـ هيلػػػا  وهػػػذا ُيضػػػيؼ دور المستشػػػتى 
شػػػبياذ التواصػػػؿ اال تمػػاعي  هػػػي حػػػيف أف أو  رنػػذشػػػبياذ اإلنتأو  التسػػويدي مػػػف خػػةؿ االعةنػػػاذ

 النسػب  الباقيػ  قػاموا بتحديػد المستشػتى بيػد الدػدـو لػمردف وسػاعدهـ هػي اختيػار المستشػتى وسػائؿ متيػػددة
التػػأميف واإلنترنػػذ يا طبػػا   ثػػـ ا صػػدقا  والميػػارؼ  ثػػـ سػػتارة المػػريض هػػي ا ردف  ويليلػػا شػػرياذ 

 وميات  سياحي .
 

 .خاصة ودورها في تطوير السياحة العالجيةالمستشفيات ال
  تػػولي المستشػػتياذ الخاصػػ  هػػي مدينػػ  عمػػاف أهميػػً  لتطػػوير السػػياح  الية يػػ  واسػػتمراريتلا       

وتلػتـ   لذلؾ هلي ت ري دراساذ عف السوؽ وتض  خططػًا تسػويدي  للتػرويج لخػدماتلا محليػًا ودوليػاً 
وتتواصؿ م  المسسساذ الصحي  ا خرع. ويوضة   يلابمتابي  المرضى قبؿ وبيد تلديلـ لليةج لد

 ( اهلياذ المتبي  لدع المستشتياذ الخاص  هي عماف نحو تطوير السياح  الية ي . 1ال دوؿ )
 

 .: آليات تطوير السياحة العالجية من وج ة نظر أصحاب المستشفيات(1)الجدول 
 الفقرة نعم ال
   التواصؿ اال تماعيهؿ يتـ التواصؿ م  المرضى عبر مواق 5 1
 هؿ يو د موق  اليتروني ييرؼ المستشتى نتسه مف خةله 5 1
 هؿ تدـو المسسس  باالتصاؿ م  المسسساذ الصحي  اُ خرع والتتاعؿ ميلا حوؿ السياح  الية ي  4 1
 هؿ تدـو المسسس  بدراس  در   رضا المرضى عف خدماته 5 1
 ي  ل عةف والتسويؽهؿ يو د هي المسسس  ميزاني  ياه 4 1
 هؿ يتـ وض  خطط تسويدي  تابي  للمستشتى للترويج هي الخارج 3 2
 هؿ يتوهر لدييـ حـز شامل  تشمؿ )اال را اذ الطبي   تياليؼ اليةج  اإلقام ( 4 1
 هؿ تدـو المسسس  بدراساذ عف ا سواؽ واليمة  3 2
 ردف هي هترة عة ههؿ توهر المستشتى  والذ سياحي  للمريض هي ا  1 5

 اعداد الباحثيف. المصدر:
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بينػػػذ النتػػػائج   مػػػاع ياهػػػ  المستشػػػتياذ علػػػى و ػػػود موقػػػ  اليترونػػػي ييػػػرؼ المستشػػػتى نتسػػػه مػػػف        
خةلػػه  يمػػا تدػػـو بالتواصػػؿ مػػ  المرضػػى عبػػر مواقػػ  التواصػػؿ اال تمػػاعي  وتػػولي المستشػػتياذ أهميػػً  

لخػدماذ التػي تـػ تدػديملا للػا. هػي المدابػؿ هنػاؾ تتاوتػًا بػيف لميره  مدع رضا متلدي اليةج عف مستوع ا
المستشػػتياذ هػػي االتصػػاؿ مػػ  المسسسػػاذ الصػػحي  ا خػػرع  وتحديػػد ميزانيػػ  خاصػػ  ل عػػةف والتسػػويؽ  
وتػػػوهير حػػػـز شػػػامل  لليػػػةج  وهػػػي ا ػػػرا  دراسػػػاذ عػػػف ا سػػػواؽ واليمػػػة  ووضػػػ  خطػػػط ضػػػمف بػػػرامج 

الخارج. ويظلر مف هذا النتػائج أف المستشػتياذ التػي أ ريػذ عليلػا  تسويديه شامله لترويج المستشتى هي
ال ػوالذ السػياحي  علػى عين  الدراس  ال تدـو ب والذ سياحي  للمػريض هػي هتػرة عة ػه واقتصػرذ هيػرة 

  ثةث  مف المستشتياذ التي قد سبؽ ذيرها.
الػدوؿ الم ػاورة والتيػػاوف  وهيمػا يتيلػؽ بآليػاذ التشػبيؾ وطػػرؽ تشػييؿ الشػبياذ مػ  المرضػػى هػي       

م  مرو يف مف خةؿ الدوؿ ا ـ  تبيف أف مستشتى واحد هدط يتياوف مػ  وسػطا  بصػت  رسػمي   هػي 
حيف أف المستشتياذ ال تملؾ أي ميات  خار ي  للا للترويج عف نتسػلا  وهػذا ي يلنػا نييػد النظػر هػي 

ا للمرضػى  حيػث تسػاعد هػذا المياتػ  اقام  ميات  رسمي  تابي  للا خاص  هي الدوؿ االيثر اسػتدطاب
 هي بنا  الثد  بيف المريض والمستشتى  ضاه  الى تدديـ التتاصيؿ ا وضة له.

أيػػدذ مستشػػتياذ اليينػػ  أنلػػا تتيػػاوف مػػ  سػػتاراذ الػػدوؿ التػػي يػػأتي منلػػا المرضػػى وقامػػذ بتوقيػػ         
وزاراذ والحيومػاذ وشػرياذ التػأميف اتتاقياذ رسمي  م  هػذا السػتاراذ  اضػاه  الػى توقيػ  اتتاقيػاذ مػ  الػ

 التابي  لتلؾ الدوؿ وميظـ هذا االتتاقياذ تـ توثيدلا هي المسسساذ الميني . 
 

 .األردن ك د  سياحي عالجي
 ويػرعيتبايف أعداد السياح الية ييف مف دول   لى دول  بنػاً  علػى عوامػؿ الطلػ  وقػوة ال ػذ          

(Alsharif, 2010أف طػػوؿ وقػػذ انتظػػ ) ار المػػريض وارتتػػاع تيػػاليؼ اليػػةج هػػي الدولػػ  المصػػدرة هػػي مػػف
ورا  بحػػػث المػػػريض عػػػف دولػػػ  أخػػػرع لليػػػةج. هػػػي حػػػيف أف بيػػػض المرضػػػى يبحثػػػوف عػػػف  سػػػبا أبػػػرز ا 

اليػػةج ليػػدـ و ػػود اميانيػػ  لليػػةج هػػي دولػػ  االقامػػ  هيضػػطر المػػريض االنتدػػاؿ الػػى دولػػ  أخػػرع للحصػػوؿ 
  حيػث أف عػةج هػػذا ا مػراض قػػد تمنيػه بيػض الػػدوؿ ضػمف قوانينلػػا  علػى اليػةج مثػػؿ زراعػ  ا عضػػا 

ويضػيؼ الػبيض اهخػر مػف البػػاحثيف أف االسػتدرار السياسػي والمنػاخ والوضػػ  الصػحي هػي الدولػ  المضػػيت  
   (.Gerzmava and Tegetashvili, 2015عوامؿ مسثرة هي  ذ  المرضى مف دول   لى دول  )

ا ردف يلػدؼ لتلدػي اليػةج هػي مستشػتياته  علينػا اخػذ الموقػ  ال غراهػي وحتى ندرؾ سب  اختيار        
المتددمػػػ  لػػمردف بيػػػيف االعتبػػػار باإلضػػػاه  الػػػى ميطياتػػػه اال تماعيػػ  واالقتصػػػادي . هػػػا ردف مػػػف الػػػدوؿ 
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دوالر هدػػط(  6115علميػا وتدنيػػا رغػػـ ضػػيؼ مػػواردا االقتصػػادي  )يبلػػد متوسػػط دخػػؿ التػػرد هػػي ا ردف 
التػردي هيلػا ليصػؿ الػى مػا يزيػد عػف  تتميػز بارتتػاع الػدخؿوع  مف الدوؿ النتطي  التػي ويحيط به م م

 - منتػدع االقتصػػاد والمػػاؿ واالعمػػاؿألػؼ دوالر هػػي السػػيودي  واضػػياؼ ذلػؾ هػػي دوؿ الخلػػيج اليربػػي ) 15
  ويػػػنييس هػػػػارؽ https://www.sarayanews.com/article/494602( 2118ا مػػػـ المتحػػػػدة 
بػػيف مصػػػدر ومدصػػد السػػػياح علػػػى نػػاحتيف: االولػػػى هػػارؽ ا سػػػيار مػػف  لػػػ  وطبييػػػ   الػػدخؿ التػػػردي

االمػػػراض مػػػف ناحيػػػ  أخػػػرع. هتيػػػاليؼ اليػػػةج هػػػي ا ردف مدبولػػػ  بالنسػػػب  للمرضػػػى مػػػف دوؿ الخلػػػيج 
   اليربي  يما اف ارتتاع الدخؿ بلا ساهـ بانتشار امراض السمن  المترط  بيف اهراد م تمياتلا.

 ػػػذ  ا ردف للمرضػػػى مػػػ  اليوامػػػؿ السػػػابد    ضػػػاه  الػػػى اليامػػػؿ الثدػػػاهي وعامػػػؿ  سػػػبا أتتواهػػػؽ        
( 2المساه  اللذاف يليباف دورًا يبيرًا هي استدطا  المرضى مف الدوؿ اليربي  الم ػاورة. ويوضػة ال ػدوؿ )

اـ اليامنػػػ  ورا  اختيػػػار المرضػػػى االردف يميػػػاف لليػػػةج  وللحصػػػوؿ علػػػى البيانػػػاذ تػػـػ اسػػػتخد سػػػبا ا 
ال أواهػؽ بشػدة  1ال أواهػؽ و  2للمحايػد   3للمواهػؽ   4للمواهػؽ بشػدة   5مدياس الييرذ وأعطيذ در   

 .spssوتحليللا مف خةؿ برنامج 
 

 : 2الجدول 
 اختيار األردن كمكان لمعالج سبابالمتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والنسبة المئوية أل

 .: اعداد الباحثالمصدر
 

  االطبػا  احتػؿ المرتبػ  أوضحذ النتائج اف اليامؿ الثداهي المتمثؿ باللغ  سلول  التواصػؿ مػ       
عػػف  ويبحثػػوف%(؛ بسػػب  أف ميظػـػ المرضػػى هػـػ مػػف اليػػر  92.6ا ولػػى مػػف عوامػػؿ ال ػػذ  بنسػػب  )

 النسبة % معيارياالنحرا  ال المتوسط الحسابي الفقرة
 92.6 1.613 4.63 اللغ  وسلول  التواصؿ م  ا طبا    
 91.4 1.715 4.57 االستدرار السياسي وا مف   
 91.2 1.572 4.56 اليتا ة اليالي  لليوادر الطبي    
 87.2 1.835 4.36 سرع  تلدي الخدم  مدارن  م  دولتؾ   
 83 1.839 4.15 و ود قوانيف تنظـ عملي  اليةج   
 82.2 1.118 4.11 بساط    را اذ الدخوؿ لمردف   
 81 1.925 4.15 مةئم  المناخ   
 81.8 1.987 4.14 قر  المساه    
 74.4 1.176 3.72 ا سيار مدارن  م  الدوؿ ا خرع   
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أمػػايف لليػػةج يسػػتطييوف هيلػػا اسػػتيماؿ اللغػػ  اليربيػػ  التواصػػؿ مػػ  أطبػػائلـ وطػػاقـ المستشػػتياذ بطريدػػ  
رًا هامػًا و ػا  هػي المرتبػ  الثانيػ  سلل  وواضح . هي حيف أف االستدرار السياسػي وا مػف الػوطني ليػ  دو 

%(  وعزز هذا اليامؿ لصالة ا ردف عدـ االستدرار السياسي هي الدوؿ المحيطػ  بػا ردف 91.4بنسب  )
   هي الوقذ الحاضر.

%(  وهػػذا ُيثبػػذ مػػدع ثدػػ  91.2بلغػػذ نسػػب  االختيػػار بنػػا  علػػى اليتػػا ة الياليػػ  لليػػوادر الطبيػػ  )       
ا ردنيػػ  ونوعيػػ  الخػػدماذ التػػي تدػػـو بتدػػديملا. احتػػؿ عامػػؿ االسػػيار مدارنػػ  مػػ  المرضػػى بالمستشػػتياذ 

ا ردف لػػػـ يػػػتـ %(  وهػػذا يػػػدؿ علػػػى أف االسػػػيار هػػػي 74.4الػػدوؿ ا خػػػرع النسػػػب  ا قػػػؿ والتػػػي بلغػػػذ )
 ا خرع. سبا مدارنتلا بصورة واضح  ليةج المرضى م  ا 

حيػث يػاف أعلػى المتوسػطاذ لل نسػي  التلسػطيني  بمتوسػط النس  السابد  وهدػًا لل نسػياذ   اختلتذ       
(  ثـػ ال نسػياذ السػوري  هالليبيػ  واليراقيػ   بينمػا أقػؿ 4( تليلػا ال نسػي  السػيودي  بمتوسػط )4.33مددارا )

 (.3متوسط هدد ياف مرتبطًا بال نسي  اليمني  ومددارا )
  ال نسػياذ بمتوسػطاذ متداربػ   ػدًا هي حيف أف اللغ  وسػلول  التواصػؿ مػ  ا طبػا   ػا ذ حسػ       

(  ثػػـػ ال نسػػػي  4.83(  تليلػػػا ال نسػػػي  التلسػػػطيني  بمتوسػػػط )4.86أعةهػػػا لل نسػػػي  السػػػوري  بمتوسػػػط )
(  ولػو الحظنػا هػذا التروقػاذ مػا 4.36اليراقي  والسيودي  واليمني   واحتلذ ال نسػي  الليبيػ  اقػؿ متوسػط )

لتػػرؽ قليػؿ  ػدًا  وهػػذا يثبػذ مػدع ارتتػػاع النسػب  المئويػ  لسػػلول  بػيف أعلػى المتوسػػطاذ وأقللػا لو ػدنا أف ا
التواصؿ اللغوي م  ا طبا  على الرغـ مػف اخػتةؼ ال نسػياذ اال انػه لـػ ييػف هنػاؾ هروقػاذ ذاذ شػأف 

السػابد   مييلػا ظلػرذ ييوامػؿ  سػبا اختيػارهـ لػمردف يميػاف لليػةج وهػذا يػدؿ علػى أف ا  أسػبا هػي 
أخػػرع مرتبطػػ  باليػػاداذ والتداليػػد  هالر ػػؿ  أسػػبا وهنػػاؾ  مرضػػى مػػف خػػارج ا ردف.أساسػػي  السػػتدطا  ال

أو  السػػػيودي مػػػثة ال يمينػػػه التو ػػػه لطبيػػػ  هػػػي ميػػػاف  قامتػػػه  ذا يػػػاف ييػػػاني مػػػف امػػػراض اليدػػـػ مػػػثة
اإلهصاح عف نيته بم را  عملي  ربط الميدة لتختيؼ الوزف. وللػذا تػأتي المستشػتياذ الخاصػ  هػي ا ردف 

 ـ(. 2118تموز  28 ريدة الدستور ددم  دوؿ االقليـ هي   را  عملياذ ميال   السمن  )هي م
 

 .درجة رضا المرضى عن الخدمات المقدمة ل م
ييتبػػر متلػػـو "رضػػا المرضػػى" عػػف الخػػدماذ الية يػػ  مدياسػػا هامػػا ليتػػا ة اليمػػؿ وا دا  داخػػؿ        

ي  الطبيػ   لػذلؾ تػولي المستشػتياذ الخاصػ  المستشتى  ويرتبط رضا المرضى ب ػودة الخػدماذ الصػح
هػػي عمػػاف أهميػػً  لميرهػػ  مػػدع رضػػا المرضػػى لػػديلا عػػف الخػػدماذ المددمػػ  للػػـ. ولديػػاس مػػدع رضػػا 
متلدػػي الخدمػػ  الية يػػ  )المرضػػى( عػػف الخػػدماذ الية يػػ  تػػـ طػػرح عػػدد مػػف ا سػػئل   هػػراد اليينػػ  
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الميال ػ  ودقػ  يتػا ة الخػدماذ اإلداريػ  وأسػيار تتمحور حوؿ تدييـ يتا ة اليادر الطبي والتمريضي  و 
ترهيليػ   وتدديـ خدماذ   وتوهير الميلوماذ الضروري  للمريض وتدديـ الرعاي  النتسي  للـ  المواعيد

وتدػػديـ يلتػػ  تدديريػػ  لليػػةج قبػػػؿ الوصػػوؿ لػػمردف ومطابدػػ  اليلتػػ  التدديريػػػ  مػػ  اليلتػػ  الحديديػػ   وتػػػوهر 
والتيامػػؿ مػ  استتسػػاراذ المرضػػى عبػػر اإلنترنػذ  وبسػػاط    ػػرا اذ الػػدخوؿ خػدماذ الح ػػز اإلليترونػػي 

 لى المستشتى والمحاهظ  على سري  الميلومػاذ  ودراسػ  حالػ  المػريض قبػؿ قدومػه للمستشػتى واسػتخداـ 
الميداذ الحديث   وتدديـ الخدم  الية ي  بسرع  وو ود تسليةذ بالده  والخصػوماذ واالهتمػاـ بمراهدػي 

وعمػػؿ رحػػةذ سػػياحي  تيػػر ؼ المػػريض بػػا ردف  والرعايػػ  التػػي يتلداهػػا المػػريض بيػػد اليػػةج.  المػػريض
( در ػػػ  تديػػػيـ المرضػػػى للخػػػدماذ الية يػػػ  التػػػي حصػػػلوا عليلػػػا هػػػي المستشػػػتياذ 3ويوضػػػة ال ػػػدوؿ )

 4للمواهػؽ بشػدة   5اسػتخداـ مديػاس الييػرذ وأعطيػذ در ػ  الخاص  هػي عمػاف  وبلػذا التديػيـ أيضػًا تـػ 
 .spssال أواهؽ بشدة وتحليللا مف خةؿ برنامج  1ال أواهؽ و  2للمحايد   3لمواهؽ  ل

 ولتحديد مستوياذ رضى المرضى عف الخدماذ المختلت  المددم  للـ تـ تحديد التئاذ يالتالي:         

 * طوؿ التئ  =
 أدنى در   –أعلى در   

= 
5-1 

= 
4 

 =1.81 
 5 5 عدد المستوياذ المتترض 

 

أقػؿ  – 1.8اعتبػر متػدنيا  ػدا ومػف  1.8أقػؿ مػف  – 1هاذا ياف متوسط در   الرضى يتراوح بيف        
 .متدنيا 2.6مف 
 4.2أقػؿ مػف  – 3.4متوسػطا ومػا بػيف  3.4أقؿ مف  – 2.6يما اعتبر المتوسط الذي تراوح بيف        

 (. 3مرتتيا وما زاد عف ذلؾ مرتت   دا ) دوؿ 
 

 :3الجدول 
 يم المرضى لمخدمات العالجية التي حصل عمي ا في المستشفيات في األردندرجة تقي

 الدرجة النسبة % االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي الفقرة
 مرتتي   دا 93.6 1.587 4.86 يتا ة اليادر الطبي

 مرتتي   دا 92 1.679 4.6 المحاهظ  على سري  الميلوماذ
 مرتتي   دا 91.6 1.68 4.58 يتا ة اليادر التمريضي
 مرتتي   دا 91.4 1.728 4.57 استخداـ الميداذ الحديث 

 مرتتي   دا 91.4 1.817 4.52 تدديـ الخدم  الية ي  بسرع 
 مرتتي   دا 91.4 1.742 4.52 توهير الميلوماذ الضروري  للمريض

 مرتتي   دا 89.4 1.789 4.47 يتا ة الخدماذ اإلداري 
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 الدرجة النسبة % االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي الفقرة
 مرتتي   دا 89.4 1.811 4.47  لى المستشتى بساط    را اذ الدخوؿ

 مرتتي   دا 87.2 1.911 4.36 دق  المواعيد
 مرتتي   دا 86.6 1.156 4.33 تدديـ الرعاي  النتسي 

 مرتتي   دا 84.8 1.172 4.24 الرعاي  التي يتلداها المريض بيد اليةج
 تي مرت 83.4 1.226 4.17 دراس  حال  المريض قبؿ قدومه للمستشتى
 مرتتي  79.6 1.283 3.98 تدديـ يلت  تدديري  لليةج قبؿ الوصوؿ

 مرتتي  78.6 1.341 3.93 االهتماـ بمراهدي المريض
 مرتتي  77.4 1.427 3.87 التيامؿ م  استتساراذ المرضى عبر اإلنترنذ
 مرتتي  77.4 1.23 3.87 مطابد  اليلت  التدديري  م  اليلت  الحديدي 

 مرتتي  76 1.437 3.8 الح ز اإلليترونيتوهر خدماذ 
 مرتتي  75.2 1.217 3.76 أسيار الميال  

 مرتتي  69.6 1.511 3.48 و ود تسليةذ بالده  والخصوماذ
 متوسط  61.6 1.681 3.13 تدديـ خدماذ ترهيلي 

 متوسط  54.2 1.742 2.71 عمؿ رحةذ سياحي  تير ؼ المريض با ردف
 مرتتي  81.8 1.194 4.19 الميدؿ
 .:  عداد الباحثيفالمصدر

 
%( مػػف المرضػػى الحاصػػليف علػػى اليػػةج رضػػاهـ عػػف الخػػدماذ الية يػػ  التػػي 97.7أبػػدع )       

%( هدػػط لػػـ يشػػيروا بػػأنلـ تلدػػوا الخدمػػ  المطلوبػػ  ياملػػً . وبلغػػذ نسػػب  مػػف 1.3حصػػلوا عليلػػا  بينمػػا )
رضػا %(  االمػر الػذي يسيػد ارتتػاع نسػب  95.4)يتيروف باليودة مرة أخػرع  لػى ا ردف لتلدػي اليػةج 

 المرضى عف الخدماذ المددم  هي المستشتياذ ا ردني .
أوضػػحذ نتػػائج الدراسػػ  أف يتػػا ة اليػػوادر الطبيػػ  والمحاهظػػ  علػػى سػػري  الميلومػػاذ ويتػػا ة        

لميلومػػاذ واسػػتخداـ الميػػداذ الحديثػػ  وتدػػديـ الخدمػػ  الية يػػ  بسػػرع  وتػػوهير االيػػادر التمريضػػي 
مػػف الرضػػا لػػدع الضػػروري  للمػػريض احتلػػذ أعلػػى النسػػ  التػػي تليػػ  دورًا هػػي تشػػييؿ در ػػ  عاليػػ  

%(  هػػي حػػيف احتلػػذ المراتػػ  ا خيػػرة بنسػػب  91المرضػػى  حيػػث ارتتيػػذ نسػػب  هػػذا اليوامػػؿ عػػف )
% لتدػػديـ الخػػدماذ الترهيليػػ  وعمػػؿ رحػػةذ سػػياحي  علػػى الترتيػػ   وهػػذا يػػدؿ 54.2% و  61.6
يػػولي أهميػػ  لل انػػ  الية ػػي وسػػرع  الحصػػوؿ عليػػه وارتتػػاع  ودتػػه أيثػػر مػػف أف المػػريض علػػى 

 ال ان  الترهيلي والسياحي.
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تواهدػػذ بيػػػض نتػػػائج هػػذا الدراسػػػ  مػػػ  دراسػػػ  اليبيسػػاذ علػػػى الػػػرغـ مػػف اخػػػتةؼ بيػػػض التدػػػراذ        
مرتبػػ  ا ولػػى يتػػا ة اليػػادر لتحديػػد ا ابػػ  التسػػاسؿ حيػػث يانػػذ نتػػائج اليبيسػػاذ هػػي التديػػيـ تحتػػؿ هيلػػا ال

ليػف اليبيسػاذ لـػ يتطػرؽ  2.73وياف أقللػا هػو أسػيار الرعايػ  الصػحي  بمتوسػط  4.64الطبي بمتوسط 
   لبيض التدراذ المطروح  ضمف هذا الدراس  وبالتالي هناؾ تواهؽ بيف أعلى المتوسطاذ وأقللا.

 

 : اخلامتة
دف مػػػف الوصػػػوؿ  لػػى در ػػػ  مرموقػػػ  مػػػف التطػػػور لدػػد تميػػػف قطػػػاع المستشػػػتياذ الخاصػػ  هػػػي ا ر        

والددرة اليالي  على ا تذا  المرضى مف دوؿ مختلت  تػأتي الػدوؿ اليربيػ   وبخاصػ  السػيودي  وبديػ  دوؿ 
الخليج اليربي هي مددمتلا. وهذا ييني أف الميزة التناهسي  م  الدطاع الصػحي هػي هػذا الػدوؿ قػد حسػمذ 

اديػػ  للػػذا الػػدوؿ تمينلػػا مػػف تحويػػؿ مرضػػاها  لػػى أي دولػػ  هػػي اليػػالـ لصػػالة ا ردف  وليػػف الدػػدراذ الم
 باإلضاه   لى تطوير قدراتلا الطبي  الذاتي   االمر الذي قد يلدد مستدبؿ السياح  الية ي  هي المملي . 

على الرغـ مف التطور والسمي  التي ايتسػبلا الدطػاع الصػحي هػي ا ردف   ال أف بيػض ا حػداث        
أو عػدـ وضػػوحلا -وقيػذ وتناولتلػا وسػائؿ اإلعػةـ الخار يػ  والتػي تمثلػذ بارتتػاع تيػاليؼ الميال ػ التػي 

الميال ػػ  مػػف شػػأنه أف يسػػاهـ هػػي تحػػوؿ أو  وعػػدـ متابيػػ  المرضػػى بيػػد   ػػرا  اليمليػػاذ-مسػػبدًا للمرضػػى
ج اليربػػي المرضػػى  لػػى دوؿ أخػػرع يترييػػا وتايلنػػد واللنػػد )هنػػاؾ عػػدد يبيػػر مػػف المرضػػى مػػف دوؿ الخلػػي

يت ه هية  لى هذا الدوؿ(. وللذا ال بد مف اليمؿ على استدام  السياح  الية ي  هي المملي  مػف خػةؿ 
االحتتاظ وتطوير يػؿ ندػاط الدػوة التػي يتمتػ  بلػا قطػاع المستشػتياذ الخاصػ  هػي ا ردف والمتمثلػ  بيامػؿ 

. ومػف ناحيػ  أخػرع ينبغػي اليمػؿ علػى زيػػادة المسػاه  والتيػاليؼ والبيػد الثدػاهي )اللغػ  واليػاداذ المشػتري (
نمػا هػي  حص  ا ردف مف السياح  الية ي  وذلؾ بطرؽ أبوا  دوؿ أخرع لػيس هدػط هػي الػدوؿ اليربيػ  واب
الدوؿ المتددم  هي أوروبػا والواليػاذ المتحػدة االمريييػ  والبنػا  علػى عامػؿ يتػا ة ال لػاز الطبػي واسػتخداـ 

 ستشتياذ ا ردني  وانختاض تياليؼ الميال   هي المملي  يميزة تناهسي .أحدث ا  لزة والتدنياذ هي الم
حتى يبدى متلـو "السياح  الية ي " قائمًا  همنه ينبغي التنسيؽ م  ميات  السياح  والسػتر ومػ         

وزارة السػػػػياح  وهيئػػػػ  تنشػػػػيط السػػػػياح  إلعػػػػداد البػػػػرامج السػػػػياحي  للمرضػػػػى ومػػػػراهديلـ وبخاصػػػػ  بيػػػػد 
  وذلؾ إلطال  هترة  قام  المشارييف هي السػياح  الية يػ  مػف  لػ   وتوزيػ  عائػداذ السػياح  الميال 

   على مناطؽ مختلت  مف المملي  مف  ل  أخرع.



 إميان فرحيات ونسيم برهم .............................................................................. يف مديهة عمانواقع السياحة العالجية 

 

 

                                                                                 (31)                                                             م5102، 3 العدد ،52 اجمللداملهارة، 

  :الهتائج
 : توصلذ الدراس   لى عدد مف النتائج أهملا       

  ػػػػاف بػػػػالترويج لنتسػػػػلا عبػػػػر اإلال تدػػػػـو نترنػػػػذ ووسػػػػائؿ غالبيػػػػ  المستشػػػػتياذ الخاصػػػػ  هػػػػي مدينػػػػ  عم 
 وعػػػػدد أقػػػػؿ مػػػػف النصػػػػؼ مػػػػف يػػػػروج لنتسػػػػه مػػػػف خػػػػةؿ هػػػػذا الوسػػػػائؿ وهػػػػيالتواصػػػػؿ اال تمػػػػاعي  

المستشػػػػتياذ المينيػػػػ  بالسػػػػياح  الية يػػػػ   علػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أف شػػػػبي  اإلنترنػػػػذ ومواقيلػػػػا أصػػػػبحذ 
( (kim, 2011الوسيل  ا سلؿ للتواصؿ بيف مختلػؼ ا هػراد والمسسسػاذ والػدوؿ  وهػذا مػا تطػرؽ لػه 

الػػذي بػػيف مػػف خةلػػه أف مسػػتخدمي هػػذا التطبيػػؽ ليمليػػاذ التػػرويج هػـػ  1.2عنػػد دراسػػ  تطبيػػؽ ويػػ  
 ا يثر تواصًة م  المستللييف.

 حيػػث تػػروج   اعتمػػدذ المستشػػتياذ  ػػودة الخػػدماذ الطبيػػ  يأسػػاس للتػػرويج والتسػػويؽ لنتسػػلا
 ي .المستشتياذ لنتسلا مف خةؿ حصوللا على االعتماداذ الدولي  والوطن

  الختيػػار المرضػػى لػػمردف يلػػدؼ للسػػياح  الية يػػ  تػػرتبط باللغػػ   سػػبا بينػػذ الدراسػػ  أف أيثػػر ا
وسػػلول  التواصػػؿ مػػ  ا طبػػا   ومػػف ثػـػ االسػػتدرار السياسػػي وا مػػف الػػذي يتمتػػ  بػػه ا ردف مدارنػػ  

 م  الدوؿ الم اورة هي ظؿ الظروؼ السياسي  غير المستدرة هي المنطد .
   أف ميظـ الذيف يأتوف لليةج مف خارج ا ردف هـ مف حملػ  ال نسػي  السػيودي   أوضحذ الدراس

مػػػف  لػػػ  وتأيػػػدذ هػػػذا النتي ػػػ  مػػػف قبػػػؿ عينػػػ  المستشػػػتياذ مػػػف  لػػػ  ومػػػف قبػػػؿ عينػػػ  المرضػػػى 
 ُأخرع  يمػا أوضػحذ الدراسػ  أف ميظـػ الػذيف يتيػال وف هـػ مػف الػدوؿ اليربيػ  يال نسػياذ اليمنيػ 

 خ وهذا دليؿ واضة لتأييد النتي   السابد .واليراقي  والليبي ...ال
 ( تيرؼ ميظـ المرضى على المستشػتياذ مػف قبػؿ أصػدقائلـ وميػارهلـWord of mouth )

وهنػا أيضػا دليػؿ واضػة علػى أف التنػاهس   وقد شيلوا نسب  أعلى مف النصؼ ليينػ  المرضػى
ػا قُػ د ـ لػه مػف خػدماذ يدـو على نوعي  الخدماذ المددم  بحيث يندؿ المريض صػورة  يػدة عم 

 وبالتالي تيوف سببًا الستدطا  المرضى مف الخارج.  عة ي 
 

 : التوصيات
 : توصي الدراس  بما هو لذ       

 - أي هتػراذ اإل ػازة  ف أعػداد المرضػى هػي هتػراذ اإل ػازة     را  دراساذ هي هترة الصيؼ
ي هتػػرة الشػػتا  وهػػي هتػػرة ييػػوف أيثػػر مػػف التتػػرة التػػي أقيمػػذ بلػػا هػػذا الدراسػػ  حيػػُث أ ريػػذ هػػ

 تيوف هيلا نسب  الدادميف للسياح  الية ي  قليله  دًا.
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   عمؿ بػرامج متياملػ  للمرضػى يشػمللا  قامػ  رحػةذ سػياحي  لتيريػؼ المرضػى بالمنػاطؽ السػياحي
  ػازة وترهيػه هي ا ردف وقضا  المريض أطوؿ هترة ممين  هي ا ردف  وبػذلؾ تشػيؿ هػذا البػرامج 

 ريض وتحديؽ مػردود اقتصػادي أهضػؿ لبػاقي المسسسػاذ الخدميػ  يالتنػادؽ والمطػاعـبالنسب  للم
 الخ.  ...

 .تتييؿ دور الستاراذ ا ردني  بالخارج للدياـ بيملي  الترويج للسياح  الية ي  بمختلؼ الطرؽ 
  تطوير اليادر الطبي باستمرار واليمػؿ علػى  ػذ  خيػرة ا طبػا  ا ردنيػيف وغيػر االردنيػيف ليػي

 بدى الدطاع الطبي على ميزاته التناهسي ي
   يتطلػػ  ا مػػر بنػػا  عةقػػاذ بػػيف قطػػاع المستشػػتياذ الخاصػػ  وبػػيف المسسسػػاذ الحيوميػػ   وبخاصػػ

 هي م اؿ   را اذ الستر  لى ا ردف.
  المرضى بيد عودتلـ الى بةدهـ مػف خػةؿ وسػائؿ التواصػؿ المختلتػ  لميرهػ  مػدع ن اعػ   متابي

 استمراري  الميال   حتى بيد عودتلـ الى بةدهـ.عة لـ وإلشيارهـ ب
 

 .املصادر واملراجعقائمة 
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