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چکیده
در پژوهش حاضر به تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری سالمت استان کردستان با بهرهگیری از دیدگاه
گروه دلفی ( 24نفر از متخصصین) پرداخته شد .این پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ گردآوری اطالعات
ترکیبی از روش اسنادی -پیمایشی است .قضاوتها و اجماع نظری گروه دلفی به تعیین عوامل درونی و بیرونی
موثر ،راهبردها ،چشمانداز و راهکارهای عملیاتی منجر گردید .یافتهها ،نشان دادند که در استان کردستان جهت
جذب گردشگران سالمت عراقی  8قوت در مقابل  7ضعف (عوامل درونی) و  8فرصت در مقابل  8تهدید (عوامل
بیرونی) ،قرار دارند .در عامل فرصتها ،تداوم تفاوت نرخ ارز ،در عامل تهدیدها ،وجود و ظهور رقبای قدرتمند
فراستانی فعال در بازار گردشگری سالمت اقلیم کردستان عراق (تهران ،کرمانشاه ،تبریز ،ارومیه) ،در عامل
ضعفها ،ضعف در مدیریت ،برنامهریزی و نظارت در توسعه گردشگری سالمت استان کردستان و در عامل
قوتها ،کمتر بودن هزینه درمان و گردشگری در استان کردستان نسبت به سایر رقبای استانی ،دارای بیشترین
اهمیت و اثرگذاری در میان دیگر موارد شناساییشده در عوامل چهارگانه جهت توسعه گردشگری سالمت در
استان کردستان بهواسطه جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان هستند .همچنین؛ با توجه به مجموع اوزان
حاصله ،استراتژیهای بازنگرانه ( )woهستند که با دارا بودن بیشترین وزن نسبی یا به عبارتی ،دارا بودن
بیشترین اثرپذیری از عوامل بیرونی و درونی موثر بر گردشگری سالمت استان ،میتوانند بهینهترین استراتژیها
جهت توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان با جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق باشند.
بهعبارتیدیگر ،توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان نیازمند بهرهگیری از فرصتها بیرونی ،جهت رفع
ضعفهای درونی است
واژگان کلیدی :گردشگری سالمت ،برنامه استراتژیک ،استان کردستان.

 . 1نویسنده مسئول

Email: Saadi@pnu.ac.ir
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مقدمه
پدیدهای به نام گردشگری سالمت ،امروزه ،روبه رشدترین بخش صنعت گردشگری در جهان است؛ بهگونهای که سرعت
رشد آن در سال ( 30درصد) بیشتر از سرعت رشد عمومی گردشگری ( 4.5درصد) در جهان هست ( & Lončarić

 .)Markovic,2015:163کوبا ،مکزیک ،برزیل و کاستاریکا در آمریکای مرکزی و جنوبی ،آفریقای جنوبی در قاره آفریقا،
تایلند ،مالزی ،سنگاپور ،کره جنوبی ،هند و دبی در آسیا ،مهمترین کشورهای درحالتوسعه پیشرو در این صنعت هستند
(لونت و همکاران .)15 :2014 ،در سال  2014نیز ،نخستوزیر ترکیه در یک برنامه جامع برای نوسازی اقتصاد ترکیه،
گردشگری سالمت را بهعنوان یکی از اولویتهای برنامهریزی و سرمایهگذاری دولت معرفی کرد (ماتیجسن:2019 ،
.)374
گردشگری بهعنوان فعالیتی گسترده و چندبخشی (پوستما و همکاران9-8 :2013،؛ کاظمی16:1390،؛ آریس انیار:2012،
 .)147متشکل از عناصر و خرده سیستمهای متعدد و ارتباطات درونی و بیرونی گسترده و پیچیده عرضه و تقاضا و محیط
پیرامونی موثر بر آنها؛ زمانی میتواند به نقش خود بهعنوان تحقق دهنده توسعه عمل کند که همه عناصر این سیستم
ازلحاظ کمیت و کیفیت در یک مجموعه هماهنگ شده با یکدیگر قرار داده شوند (کاظمی .)52:1390،در گردشگری
سالمت ،این پیچیدگی و ارتباطات متقابل حساستر میگردد ،چراکه این قسم از گردشگری ،آمیختهای از خدمات
گردشگری و پزشکی است (مؤمنی و همکاران )308-307 :2018،طبیعی است؛ موفقیت و توسعه چنین سیستم
گستردهای با بازیگران و ارتباطات درونی و بیرونی متعدد ،نیازمند برنامهریزی و تدوین برنامههای اجرایی مناسب است،
این تنها راه بهرهمند شدن جوامع بهصورت پایدار از تأثیرات مثبت گردشگری است .از پیشروترین شیوههای برنامهریزی
که در سالهای اخیر رواج یافته است ،برنامهریزی استراتژیک میباشد .مکانهایی که در آنها گردشگری ،بدون
برنامهریزی و استراتژی مشخص توسعه مییابد ،اغلب دچار مشکالت اجتماعی و محیطی ،میشوند (مهدوی.)3:1383،
در غیاب برنامهای مدون با استراتژیهای مشخص که جایگاه مطلوب و نحوه تعامالت مقصد را در بازار رقابتی
گردشگری تعریف و هدایت میکند ،طرف عرضه صنعت گردشگری معموالً بر متغیرهای محدودی در کوتاهمدت متمرکز
میشود .بنابراین ،برای حصول اطمینان از سودآوری و منفعت رسانی پایدار گردشگری ،مقصد باید برنامهریزیشده،
سازماندهی شده ،هدایتشده و کنترلشده باشد .این نوع برنامهریزی ،یک چارچوب استراتژیک برای برنامهریزی و
توسعه مقصد فراهم میکند که برونداد آن خط راهنمایی برای هدایت ،شکلدهی و سازماندهی توسعه گردشگری در
بلندمدت خواهد بود (رحمانی و شادی.)4 :1396،
یکی از استانهای کشور که با توجه به همجواری با کشور عراق و اقلیم کردستان عراق ،میتواند به قطب مهم
گردشگری سالمت در ایران بدل شود ،استان کردستان هست .وجود منابع متعدد ،مانند تعداد زیاد بیماران کردستان عراق،
جاذبههای توریستی و آبوهوایی کردستان ،پایین بودن قیمت ارائه خدمات پزشکی ،مجهز بودن تعدادی از مراکز درمانی
استان به تجهیزات پزشکی مدرن ،ظرفیت استان درزمینه گیاهان دارویی و طبیعت بکر استان در راستای طبیعتدرمانی،
تجانس فرهنگی و زبانی با کردستان عراق و تربیت پزشک توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،موجب افزایش
توانمندیهای این استان در حوزه گردشگری سالمت شدهاند .کردستان با داشتن  227کیلومتر مرز با کشور عراق و
همچنین سه شهرستان مرزی بانه ،مریوان و سروآباد از قابلیت مناسبی برای گسترش توریسم درمانی برخوردار است اما
بااینوجود ،هنوز هم درآمدهای این استان از بخش گردشگری سالمت ناچیز بوده و درواقع با وجود پتانسیلهای فراوان
ذکرشده این قسم از گردشگری نتوانسته است ،نقش مؤثری را در پایداری اقتصادی و اجتماعی استان ایفا نماید .در این
راستا نیز ،دو سؤال اصلی پژوهش که با طی فرآیند تدوین برنامه استراتژیک ،بایستی؛ پاسخ داده شوند ،به شرح زیر
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میباشند:
سؤال اول :مهمترین ،عوامل و فرآیندهای درونی و بیرونی موثر بر توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان با جذب
گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق ،کداماند؟
سؤال دوم :مؤثرترین استراتژیها و چشمانداز مطلوب جهت توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان با جذب
گردشگران سالمت اقلیم کردستان ،کدماند؟
در رابطه با پیشینه پژوهش ،بررسی مطالعات پیشین داخلی و خارجی انجامشده در حوزه گردشگری و گردشگری سالمت،
نشان میدهند که مقاصد پیشرو به سمت اتخاذ راهبردهای موثر حرکت کرده و اینچنین ،سعی نمودهاند که ضعفهای
خود را برطرف نمایند .این در حالی است که در هیچیک از این مطالعات ،فرآیند برنامهریزی استراتژیک به شیوهای کامل،
انجامنشده و تبیین اهداف و مأموریتها ،چشمانداز سازی متناسب با آن و ارائه راهکارهای اجرایی با نهادها و سازمانهای
اجراکننده آنها که مراحل تکمیلکننده و نهایی برنامهریزی استراتژیک هستند ،نادیده گرفتهشدهاند.
جدول شماره  .1خالصهای از پژوهشهای پیشین داخلی و خارجی
محقق و سال پژوهش

عنوان پژوهش

فعلی و محسنی

برنامهریزی گردشگری در استان البرز

()1397

با رویکرد توسعه پایدار

نتایج
با توجه به وضعیت موجود گردشگری استان البرز بهترین راهبردها جهت توسعه آن،
راهبردهای تهاجمی هستند.

اجزاء شکوهی و

برنامهریزی راهبردی گردشگری

مهمترین عوامل کالن تأثیرگذار بر گردشگری کردستان عبارتاند از :مدیریت کالن

همکاران ()1397

کردستان بر پایه هویت رقابتپذیری

کشور ،سیاستهای خارجی دولت و تحریمهای بینالمللی .عدم تخصیص بودجه به امر

منطقهای با استفاده از تکنیک
Meta-SWOT

گردشگری و عدم توجه به صنعت گردشگری در سطح کشور از دیگر عوامل اثرگذار بر
گردشگری کردستان است.

یعقوبی و آقامیری

شناسایی استراتژیهای توسعه پایدار

مهمترین دالیل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران ،عدم توسعه مناسب زیرساختهای

()1397

صنعت گردشگری ایران با استفاده از

گردشگری ،عدم انسجام قوانین ،نبود برنامهریزیهای مشخص و واحد در این صنعت و

تکنیک متاسوات

اعمال تحریمها میباشد.

تقوایی و گودرزی،

تدوین و اولویتبندی راهبردهای

استراتژیهای تهاجمی و از میان آنها راهبرد تمرکز بر افزایش کیفیت و تنوع خدمات

()1395

توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه

درمانی و گردشگری و زیرساختهای مرتبط با این بخش و نظارت بر آنها دارای

موردی :کالنشهر شیراز)

اولویت اجرا میباشند.

نیالشی و

عوامل موثر بر توسعه گردشگری

ضعفهای فناورانه ،سازمانی ،نیروی انسانی و محیطی را مهمترین موانع استفاده کامل و

همکاران()20191

سالمت در مالزی با بهرهگیری از

مطلوب مالزی از مزیتهای خود درزمینه گردشگری سالمت بیان میکنند.

روش تاپسیس فازی
گانگولی و حسین

تجزیه و تحلیل کیفی از رقابتپذیری

تلفیق راهبردهای متنوع توسعه گردشگری پزشکی باسیاستها و حمایتهای کارآمد

ابراهیم()20172

گردشگری پزشکی سنگاپور

دولتی و نیز ،شیوه مدیریت آیندهنگرانه و پیشگیرانه موجب افزایش قدرت رقابت و توسعه
گردشگری پزشکی در سنگاپور شده است.

تاسکی و

ارزیابی استراتژیهای توسعه

تمرکز بر تنوع و ابتکار در روشهای درمانی با افزایش سطح تکنولوژی در استراتژی

گرونر()20163

گردشگری پزشکی با بهرهگیری از

تهاجمی و سپس تنوع و تحرک در فعالیتهای بازاریابی بهمنظور ایجاد تصویر مطلوب از

منطق فازی و تکنیک سوات در ترکیه
چرنیکووایت()20154

مقصد در استراتژی تنوعبخشی ،راهبردهای دارای اولویت اجرا شناخته شدند.

انتظارات گردشگران پزشکی برای

قیمت مناسب خدمات درمانی و گردشگری ،تجهیزات مناسب و مدتزمان کم انتظار،

انتخاب لتونی جهت دریافت خدمات

مهمترین عوامل جذب گردشگران به لتونی هستند .همچنین این کشور به دلیل داشتن

درمانی مقایسهای با تایلند

امکانات و قیمت مناسبتر توسط مشتریان انتخاب میشود این در حالی است که در
مقایسه با تایلند ،دارای ضعف تبلیغات میباشد.

1 . Nilashi et al
2 . Ganguli and Husain Ebrahim
3 . Tasci and Gorener
4. Černikovaitė
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مبانی نظری
گردشگری سالمت ،شامل فعالیتهای مرتبط با گذراندن اوقات فراغت همراه با دریافت خدمات سالمتی و مراقبتهای
بهداشتی است (هیونگ و همکاران .)236 :2010 ،بنابراین ،گردشگری سالمت فراتر از گردشگری درمانی صرف است.
گردشگری سالمت ،نوعی از گردشگری است که بهمنظور حفظ ،بهبود و حصول مجدد سالمت جسمی و ذهنی فرد در
مدتی بیش از  24ساعت و کمتر از یک سال صورت میگیرد (فردوسی و همکاران170 :1390:1701390،؛ کیلی:2013،
1؛ ونگ .)1 :2014،این نوع گردشگری در مطالعات مختلف ،شامل گردشگری تندرستی ،گردشگری پیشگیرانه،
گردشگری درمانی  -طبیعی و گردشگری پزشکی میباشد .در تقسیمبندیهای جدید سازمان جهانی گردشگری،
گردشگری صحت یا تندرستی و گردشگری پیشگیرانه در هم ادغامشدهاند .در گردشگری تندرستی (پیشگیرانه) بهعنوان
یکی از انواع گردشگری سالمت ازآنجاکه وضعیت اقتصادی فعلی و مشکالت زندگی ،دالیل اصلی موثر بر سطح استرس
باالی زندگی افراد است؛ گردشگری سالمت یک انتخاب برای کسانی است که با توجه بهسالمتی بیشتر ،جهت سالمتی
و رفاه خود ،قصد دوری از زندگی پراسترس روزمره را دارند .مسافرت به دهکدههای سالمت برای رهایی از تنش روزمره
و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی را گردشگری تندرستی میگویند (ایوبیان و همکاران70 :1391،؛ لون کاریک
و همکاران .)159 :2015 ،در گردشگری تندرستی یا صحت ،بیماران باهدف درمان یا رفع نارسایی جسمی سفرکرده و
ممکن است تا ماهها در مقصد بمانند .همچنین بیمارانی که دوره نقاهت خود را میگذرانند ،نیز با استفاده از امکانات
طبیعت ،بهبودی خود را تسریع بخشند .در گردشگری پیشگیرانه ،تمام منابع طبیعی و هدف از سفر ،مشابه گردشگری
صحت است با این تفاوت که افراد ،ناراحتی یا بیماری خاصی ندارند بلکه درواقع ،از بروز بیماری و ناراحتی جسمی و
روحی جلوگیری میکنند (بستام و همکاران )14:1395 ،و گردشگران به استراحت ،ورزش ،مدیریت وزن ،رژیم غذایی و
استفاده از گیاهان دارویی میپردازند (براکر .)269 :2018،گردشگری درمانی طبیعی ،مسافرت بهمنظور استفاده از آبهای
معدنی ،نمک ،لجنهای طبیعی ،مناطق آفتابگیر و ..جهت درمان برخی بیماریها تحت نظارت و مداخله پزشک است
(فردوسی و همکاران1173 :1390،؛ رشیدی و همکاران51 :1391،؛ فرهادی3:1390،؛ کانیل .)1093 :2006،توسعه
گردشگری سالمت ،نیازمند یک طرح و برنامه منسجم و همهجانبه میباشد تا بدینوسیله مقصد بتواند بهعنوان یک مرکز
و برند از مزایای گردشگری سالمت بهره ببرد (تام .)31 :2018 ،برنامهریزی عبارت است از؛ فرآیندی ،دارای مراحل
مشخص و بههمپیوسته برای تولید یک خروجی منسجم (برنامه) در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات
(شریعتمداری .)51،1388،برنامهریزی ،یعنی انتخاب مأموریتها ،اهداف و اقداماتی که نیل به آنها مستلزم تصمیمگیری
و انتخاب از میان راههای مختلف برای عملکرد آینده است (فیضی )107:1388،هیونگ و همکاران ( )2011تأکیددارند که
چنانچه گردشگری سالمت بهعنوان فعالیتی سودآور بتواند پاسخگوی نیازهای توسعهای منطقه باشد ،بایستی؛ وضعیت آن
به شیوهای صحیح و منطبق بر وضعیت بازار ،برنامهریزی و مدیریت گردد (هیونگ و همکاران.)998 :2010 ،
دراینارتباط ،گانگولی و حسین ابراهیم ( ،)2017دلیل اصلی موفقیت سنگاپور را در بازار گردشگری پزشکی ،داشتن
رهبری و مدیریت استراتژیک کارآمد توسط برنامهریزان و مدیران دولتی میدانند که با اتخاذ راهبردهای مناسب از
مزیتهای رقابتی این کشور بهخوبی بهره گرفتهاند (گانگولی و حسین ابراهیم .)82 :2017،تغییر در شرایط محیط،
نگرشها ،سیاستها ،دیدگاهها ،ساختارها ،نظامها و ....عواملی هستند که موجب تغییر برنامهها میگردند .برنامهریزی به
شیوه سنتی ظرفیت و توانایی مقابله با این تغییرات را نداشته و منجر به شکست میشد و این امر موجب ایجاد تفکری در
برنامهریزی گردید که بتواند متناسب با این تغییرات ،هماهنگ و منعطف باشد ،چنین نگرشی زمینهساز ابداع برنامهریزی
استراتژیک شد (زیاری .)151:1388،برنامهریزی استراتژیک ،فرآیندی برای نتیجهگیری است که بهعنوان یک برنامهای
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بلندمدت ،تعیینکننده جهتگیریهای آینده ،اهداف و سازنده استراتژیهایی است که مسیری روشن ،جهت تحقق آینده
را مشخص کرده و موجب تخصیص مطلوب منابع و اتخاذ تصمیمات موثر میشود ..برنامهریزی استراتژیک ،برتری و
پویایی بلندمدت را برای مکان یا سازمان به همراه دارد .برنامه راهبردی صرفاً یک فرآورده فنی و نهایی نیست ،بلکه
فرآیندی اندک افزا ،مشروط ،چندعاملی و چندتصمیمه است که با طی یک فرآیند جلو رونده یادگیری و از طریق پویش
مداوم محیط و بحث عقالنی در میان گروهها و منافع مختلف و دستیابی به همرأیی ،مشکالت و راهحلهای آنها را
درک کرده و بهقاعده درمیآورد (حقجو و همکاران.)78-81 :1392 ،
روش پژوهش

پژوهش کاربردی حاضر ،جهت طی مراحل تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری سالمت استان کردستان بهواسطه
جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق ،مدل برایسون را مد نظر قرارداد .الزم به ذکر است با توجه به محدودیت
حجم مقاله و نیز ،ذکر در منابع متعدد؛ از آوردن توضیحات مرتبط با اجزای اصلی این شیوه برنامهریزی (استراتژی،
چشمانداز ،گروه دلفی ،بیانیه مأموریت ،تکنیک سوات) خودداری گردیده است .جهت دستیابی به اهداف پژوهش و درواقع،
انجام امر برنامهریزی توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان با جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق،
نیاز به تشکیل تیم تخصصی یا دلفی در پژوهش حاضر بود .در این راستا نیز ،سعی گردید که تیمی متشکل از
متخصصان ،مدیران و مسئولین ،آگاهان محلی ،تشکیل گردد .دراینارتباط ،بهصورت هدفمند با در نظر داشتن معیارهایی،
همچون :داشتن تخصص و آگاهی کامل به وضعیت گردشگری سالمت استان کردستان ،داشتن پژوهشهای مشابه ،دارا
بودن مدارک تخصصی در رشتههای مرتبط ،مسئولیت در امر توسعه و برنامهریزی گردشگری و آگاهی و داشتن تجربه در
ارتباط با همکاری با گردشگران اقلیم کردستان ،تعداد  24نفر (جدول  ،)2شناسایی و بهعنوان تیم دلفی پژوهش ،مشخص
گردیدند .روش کمی ،در پژوهش حاضر در قالب بهرهگیری از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبهمنظور تعیین
مطلوبترین راهبردهای توسعه گردشگری سالمت استان کردستان بهواسطه جذب گردشگران اقلیم کردستان در تلفیق با
تکنیک کیفی سوات ( )SWOTدر فرآیند تدوین برنامه استراتژیک ،مورداستفاده قرار گرفت (شکل  .)1بر این اساس ،پس
از مشخص شدن عوامل درونی و بیرونی موثر بر توسعه گردشگری سالمت استان کردستان ،در یک سلسلهمراتب چهار
سطحی ،آنها بهصورت دودویی بهمنظور انتخاب ،مطلوبترین راهبرد توسعه ،مقایسه گردیدند .مقایسهها با تأیید گروه
دلفی و درواقع اجماع نظری آنها در نرمافزار  EXPERT CHOICEانجام گرفتند.

شکل شماره  .1مدل سلسلهمراتبی پژوهش در تلفیق تکنیکهای AHP-SWOT
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جدول شماره  .2اعضای تیم دلفی پژوهش
رشته و مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیای روستایی
دکترای جغرافیای طبیعی
کارشناسی ارشد برنامهریزی توریسم
فوقلیسانس مدیریت
کارشناسی ارشد برنامهریزی توریسم
پزشک عمومی-دکترای سیاستگذاری سالمت
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناسی ارشد اقتصاد
کارشناسی ارشد اتاق عمل
کارشناسی ارشد برنامهریزی توریسم
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
کارشناسی ارشد رادیولوژی

مسئولیت/شغل اصلی
هیئتعلمی دانشگاه پیام نور
آموزشوپرورش سنندج
میراث فرهنگی و گردشگری
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
میراث فرهنگی و گردشگری
دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی
گمرک باشماق
شاغل در بیمارستان
میراث فرهنگی و گردشگری
شاغل در بیمارستان
شاغل در بیمارستان

رشته و مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد پرستاری
کارشناسی پرستاری
پزشک عمومی
کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناسی کامپیوتر
دکترای مدیریت
پزشک عمومی
کارشناس ارشد پرستاری
دکترای جامعهشناسی
کارشناسی پرستاری-ارشد مدیریت بیمه

مسئولیت/شغل اصلی
واحد بینالملل بیمارستان کوثر
واحد بینالملل بیمارستان توحید
آژانس مسافرتی گردشگری سالمت
میراث فرهنگی و گردشگری
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
آژانس مسافرتی گردشگری سالمت
راهنمای گردشگران سالمت
هیئتعلمی دانشگاه کردستان
شاغل در بیمارستان
واحد بینالملل بیمارستان بعثت
آموزشوپرورش
واحد بینالملل بیمارستان فجر مریوان

بحث و یافتهها
مراحل زیر (بر طبق شکل  )1بهمنظور تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری سالمت استان کردستان بهواسطه
جذب گردشگران اقلیم کردستان عراق طی گردید.
الف-فراهم نمودن مقدمات

این مرحله با مشخص کردن افراد و درواقع گروهی که کار برنامهریزی را انجام میدهند ،آغاز شد .در ابتدا تعریفی از
موضوع موردبررسی و تحلیلی کلی از نتایج مطالعه وضع موجود به افراد مشارکتکننده در این مرحله که همان تیم دلفی
پژوهش میباشند ،ارائه و شیوه ارتباطات و بررسی دیدگاهها مشخص و جمعبندی گردید.
ب-تعیین (بیانیه) اهداف ،مأموریتها و ارزشها

گروه دلفی پژوهش ،رسالت اصلی خویش را برنامهریزی در جهت توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان با تأکید
بر جذب گردشگران سالمت عراقی از اقلیم کردستان و تغییر وضع نامطلوب موجود جهت افزایش سودآوری و بهبود
سطح کیفیت زندگی مناطق مرتبط با آن میداند .ما (تیم دلفی پژوهش) معتقدیم که توسعه گردشگری سالمت در استان
کردستان در گرو دید سیستمی و نگرش نظاممند به توسعهای قسم از گردشگری است .تحقق این امر نیز با تدوین
برنامهای مدون ،آیندهنگرانه ،جامع ،واقعگرا و با در نظرگیری تمامی ذینفعان عرضه گردشگری سالمت استان ،قابل
تحقق خواهد .برنامهای که با توجه به شرایط خاص و نیروهای مختلف درونی و بیرونی اثرگذار بر جذب گردشگران
سالمت اقلیم کردستان تدوینشده باشد .درواقع ،ما بر این باوریم که در بازار رقابتی گردشگری بهویژه در عرصه
گردشگری سالمت که کشورهای همسایه و استانهای مجاور استان کردستان با اقدامات متعدد ،سعی در توسعه بازار
خود و جذب تقاضای گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق دارند ،تنها با افزایش قدرت رقابت با تأکید بر مزیتها و
توانمندیهای استان در عرصههای درمان و گردشگری است که میتوان در این بازار پرسود جایگاهی به دست آورد .و
درنهایت؛ ما معتقدیم که با توجه به توانهای استان کردستان و مزیتهای موجود ،این استان میتواند از نقش گذرگاهی
و فراموششده به مقصدی مطمئن برای گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق مبدل شود و این امر ،نیازمند
بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای گردشگری و درمانی استان در نواحی شهری و روستایی آن خواهد بود.
ج-اهداف تعیینشده:

 تغییر نقش استان کردستان و مناطق مرزی آن از نقشی عبوری و گذرگاهی به مقصد گردشگران سالمت اقلیمکردستان عراق.
-تنوعبخشی به اقتصاد شهرها و مناطق هدف گردشگری سالمت استان بهواسطه رونق این قسم از گردشگری در آنها.
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افزایش توانایی رقابت استان در بازار رقابتی گردشگری سالمت اقلیم کردستان با رقبای داخلی و خارجی. سامان دادن و جهت دادن صحیح به برنامهریزیها ،امکانات و سرمایههای در نظر گرفتهشده جهت توسعه گردشگرسالمت در استان.
 افزایش ظرفیتهای جامعه محلی در راستای پذیرش گردشگران سالمت از اقلیم کردستان عراق.درنهایت؛ بر اساس مأموریتها و اهداف ذکرشده ،ارزشهای مدنظر قرارگرفته در تدوین برنامه استراتژیک توسعه
گردشگری سالمت در استان کردستان با تأکید بر جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق مد نظر قرار میگیرد.
د-تعیین استراتژیها و اولویتبندی آنها

جهت تعیین استراتژیها و اولویتبندی آنها که مرحله سوم و چهارم برنامهریزی استراتژیک را نیز در برمیگیرد در قالب
تلفیق تکنیکهای  ،SWOT-AHPانجام گرفت :در این مرحله سهگام طی گردید که در ابتدا پس از مشخصشده نقاط
ضعف ،قوت ،تهدیدها و فرصتهای مؤثر بر توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان با جذب گردشگران سالمت
کردستان عراق (جدول  )3پرسشنامهای طراحی و در اختیار گروه دلفی پژوهش قرار داده شد تا به دنبال انجام
تجزیهوتحلیلها ،شناخت جامع وضع موجود بهعنوان یکی از مراحل مهم در برنامهریزی استراتژیک انجام گردد.
همانطور که مشاهده میشود در استان کردستان جهت جذب گردشگران سالمت عراقی  8قوت در مقابل  7ضعف
(عوامل درونی) و  8فرصت در مقابل  8تهدید (عوامل بیرونی) ،شناسایی و مورد تأیید قرار گرفتند.
جدول شماره  .3عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر توسعه گردشگری سالمت استان کردستان با جذب گردشگران اقلیم کردستان
عراق

عوامل درونی

نقاط قوت

عوامل درونی

نقاط ضعف

عوامل
بیرونی

فرصتها

مدل سوات
 =S1وجود بیمارستان کوثر و بیمارستانها و کلینیکهای خصوصی
 =S2طب سنتی و گیاهان دارویی متعدد در استان کردستان بهویژه مناطق مرزی آن
 =S3کمتر بودن هزینه درمان و گردشگری در استان کردستان نسبت به سایر رقبای استانی (تهران ،کرمانشاه ،تبریز
و )..و فراملی (ترکیه و کشورهای اروپایی) برای بازار اقلیم کردستان
 =S4داشتن طبیعت بکر ،چشمههای آبمعدنی و آبوهوای متبوع و متنوع در استان کردستان
 =S5قرابت قومی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی استان کردستان با اقلیم کردستان عراق
 =S6منطقه هدف گردشگری بودن نواحی شهری و روستایی مرزی استان کردستان در سطح ملی و بینالمللی
=S7داشتن پزشکان و کادر درمانی در تخصصها و نیازهای مختلف درمانی در شهر سنندج
 =S8تأکید مسئولین توسعه استان بر اهمیت گسترش گردشگری سالمت در استان کردستان با جذب گردشگران
سالمت عراقی

 =w1ضعف در مدیریت ،برنامهریزی و نظارت در توسعه گردشگری سالمت استان کردستان
 =w2ضعف در بازاریابی ،اطالعرسانی ،آموزش و تبلیغات در حوزه گردشگری سالمت استان کردستان
 =w3نارساییهای اجتماعی و اقتصادی اثرگذار در شهرهای مرزی استان کردستان
 =w4کمبود خدمات و امکانات رفاهی ،اقامتی ،پذیرایی و تفریح و سرگرمی
 =w5ضعف در منابع انسانی مرتبط با توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان
 =w6کمبود منابع مالی توسعه گردشگری سالمت (بخشهای دولتی و خصوصی) در استان کردستان
 =w7عدم شناسایی و بهرهبرداری از تمامی پتانسیلها و جاذبههای استان کردستان در حوزه گردشگری سالمت
 =o1تداوم تفاوت نرخ ارز
 =o2نیاز کردستان عراق به دریافت خدمات درمانی و پزشکی به دلیل تداوم جنگ و ناامنی در این اقلیم
 =o3تأکید و توجه مدیران توسعهای کشور به توسعه گردشگری سالمت
 =o4ارزان بودن هزینههای تمامشده تولید و سرمایهگذاری در استان کردستان نسبت به سایر استانهای همجوار رقیب
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تهدیدها

در عرصه گردشگری سالمت جهت جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی
 =o5روابط مطلوب اقتصادی و اجتماعی کشور با اقلیم کردستان و کشور عراق
 =o6دید مدیریت فرصت محورانه و توسعهای جهت تأمین امنیت و مدیریت مرزها در کشور
 =o7فراهم شدن مبادالت غیر دالری با کشور عراق (پرداخت با سایر ارزها)
عالقه به تفریح و سرگرمی در اقلیم کردستان عراق و مطرحشدن ایران بهعنوان مقصد مطلوب گردشگری برای
=o8آنها
 =T1نامناسب بودن فضای کسبوکار در کشور
 =T2تداوم تحریمها و ایجاد فضای نامطلوب تبلیغاتی بر علیه کشور
 =T3جایگاه ضعیف بینالمللی ایران در عرصه گردشگری سالمت در مقایسه با توانمندیها
 =T4وجود رقبای قدرتمند منطقهای فعال در بازار گردشگری سالمت اقلیم کردستان عراق (کشور ترکیه)
 =T5وجود و ظهور رقبای قدرتمند فراستانی فعال در بازار گردشگری سالمت اقلیم کردستان عراق (تهران ،کرمانشاه،
تبریز ،ارومیه)
 =T6تراکم و توزیع نامطلوب خدمات و امکانات درمانی و پزشکی و کادر متخصصان در کشور با توجه به دیدگاه
تمرکزگرایی

در ادامه؛ نیاز به اولویتبندی عوامل درونی و بیرونی شناساییشده و تأثیر آنها در توسعه گردشگری سالمت استان
کردستان بود که نتیجه این مقایسه در نرمافزار  Expert Choiceدر شکل زیر آورده شده است .همانطور که مالحظه
میگردد؛ در استان کردستان جهت توسعه گردشگری سالمت و جذب گردشگران سالمت کردستان عراق ،ضعفهای
شناساییشده و سپس قوتها ،دارای بیشترین اهمیت و اثرگذاری میباشند .این امر نشان میدهد که توسعه گردشگری
سالمت در استان کردستان ،جز با رفع ضعفها و در مرحله بعد ،تقویت توانهای بومی و درونی میسر نمیگردد.

شکل شماره  .2تعیین اهمیت نسبی عوامل چهارگانه موثر بر توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان در نرمافزار EC

در مرحله بعد ،بایستی؛ اهمیت نسبی و میزان اهمیت و اثرگذاری هریک از نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای
اثرگذار بر توسعه گردشگری سالمت استان کردستان در عامل مرتبط با خود سنجیده میشد تا مشخص گردد که در هر
عامل ،کدامیک از موارد آورده شده ،دارای بیشترین اثرگذاری میباشند .نتایج مقایسههای دودویی در شکل زیر برای
هریک از عوامل شناساییشده آورده شده است .همانطور که مالحظه میگردد؛ در عامل فرصتها ،تداوم تفاوت نرخ ارز
( ،)o1در عامل تهدیدها ،وجود و ظهور رقبای قدرتمند فراستانی فعال در بازار گردشگری سالمت اقلیم کردستان عراق
(تهران ،کرمانشاه ،تبریز ،ارومیه)( ،)T5در عامل ضعفها ،ضعف در مدیریت ،برنامهریزی و نظارت در توسعه گردشگری
سالمت استان کردستان ( )w1و در عامل قوتها ،کمتر بودن هزینه درمان و گردشگری در استان کردستان نسبت به
سایر رقبای استانی ( ،)s3دارای بیشترین اهمیت و اثرگذاری در میان دیگر موارد شناساییشده در عوامل چهارگانه جهت
توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان بهواسطه جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان میباشند.
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شکل شماره  .3اهمیت نسبی نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای موثر بر توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان

اما پس از پایان مرحله اول ،یعنی؛ تعیین اهمیت معیارها (عوامل چهارگانه) و زیر معیارها (موارد شناساییشده در هر
عامل) ،امتیاز نهایی که حاصل از میزان اهمیت نسبی هر مورد (زیر معیار) در وزن نسبی عامل (معیار) مرتبط با خود
میباشد ،میتواند نشانگر مطلوبتری جهت رتبهبندی کلی و تعیین اهمیت نسبی تمامی موارد شناساییشده در عوامل
چهارگانه باشد که دراینارتباط نیز ،خروجی نرمافزار  ECدر شکل زیر آورده شده است .همانطور که مالحظه میگردد؛
سه مورد از ضعفهای شناساییشده یعنی؛ ضعف در مدیریت ،برنامهریزی و نظارت در توسعه گردشگری سالمت استان
کردستان ( ،)w1کمبود خدمات و امکانات رفاهی ،اقامتی ،پذیرایی و تفریح و سرگرمی ( )w4و ضعف در بازاریابی،
اطالعرسانی ،آموزش و تبلیغات در حوزه گردشگری سالمت استان کردستان ( ،)w2با دارا بودن بیشترین وزن نسبی در
رتبههای اول تا سوم میزان اهمیت و اثرگذاری در توسعه گردشگری سالمت استان کردستان و جذب گردشگران عراقی
برخوردار میباشند .این وضعیت ،نشان از وضعیت نامطلوب توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان بهواسطه وجود
ضعفهای متعدد دارد که بایستی بهسرعت با حذف آنها زمینه توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان را مهیا
کرد .همچنین ،همانطور که مالحظه میگردد ،عوامل درونی شناساییشده یعنی ضعفها و قوتها در رتبههای اولیه قرار
داشته و درواقع ،مؤثرترین مواردی هستند که بیشترین تأثیر را در وضع موجود توسعه گردشگری سالمت استان کردستان
دارا میباشند .این در حالی است که عوامل بیرونی ،شامل تهدیدها و فرصتها در رتبههای پایینتر قرار داشته و بنابراین،
میزان اهمیت نسبی کمتری نسبت به این عوامل دارند تا بتوان پی برد که این وضعیت درونی استان کردستان است که
وضع موجود نامطلوب توسعه گردشگری سالمت و جذب گردشگران اقلیم کردستان ،جهت درمان و تفریح در استان را
سبب شده است و عوامل بیرونی اهمیت و اثرگذاری کمتری بر وضع موجود توسعه گردشگری سالمت استان داشتهاند.
در تأیید این مطلب با نگاهی به سه اولویت اول؛ بهراحتی میتوان پی برد که محیط عرضه گردشگری یعنی استان
کردستان در هر سه عنصر اصلی مدیریت و برنامهریزی ،بازاریابی ،آموزش و خدمات و امکانات که چرخدندههای اصلی
توسعه گردشگری در هر مقصدی میباشند ،در وضعیت رضایتبخشی قرار ندارد.
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شکل شماره  .4امتیاز نهایی (رتبهبندی کلی) میزان اهمیت نسبی موارد شناساییشده در عوامل چهارگانه جهت توسعه
گردشگری سالمت در استان کردستان با جذب گردشگران اقلیم کردستان در نرمافزار EC

در این مرحله؛ نوبت به تشکیل ماتریس داخلی -خارجی و درواقع؛ تلفیق موارد شناساییشده در عاملهای چهارگانه،
جهت تعیین استراتژیها در چهار موقعیت تهاجمی ( ،)soبازنگرانه ( ،)woتنوعبخشی ( )stو تدافعی ( )wtمیباشد .در
این راستا نیز ،به شرح جدول زیر استراتژیها تعیین گردیدند.
جدول شماره  .4استراتژیهای چهارگانه توسعه گردشگری سالمت در استان با جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق
استراتژیهای SO
بهرهگیری از مزیت کمتر -بودن هزینهها و قرابت اجتماعی و اقتصادی
جهت جذب سرمایهگذاران از اقلیم کردستان.
همکاری بلندمدت درزمینه پزشکی و گردشگری با
انعقاد تفاهمنامههای
اقلیم کردستان عراق.
بهرهگیری از اثرات توسعه -گردشگری در توسعهای منطقه مرزی جهت
جذب امکانات و تخصیص بودجه کافی با توجه به ارتباط توسعه و
امنیت پایدار در سطح کشور.
مارستانهای خصوصی در استان بهویژه شهرهای
افزایش کلینیک و بی
مرزی.
توسعه گردشگری انبوه در-میان گردشگران اقلیم کردستان به مقاصد
توریستی استان در شهرستانهای مرزی و مرکز استان.
جهت دریافت هزینههای درمانی به دینار یا
فراهم آوردن بسترهایی -
سایر ارزهای مبادلهای بین دو کشور در مبدأ.
نیروهای بومی شهرستان مریوان و سنندج در
بهرهگیری هدفمند از -
مدیریت و ساماندهی فعالیتهای گردشگران
بهرهگیری از طب سنتی و -گیاهان دارویی استان در توسعه گردشگری
سالمت بهعنوان مزیتی رقابتی.
استراتژیهای ST
شناسایی و ایجاد جاذبهها -جدید و توانمندیهای نوین استان درزمینه
توسعه گردشگر سالمت.
پزشکی و گردشگری قابلارائه به گردشگران.
تنوعبخشی به خدمات -

استراتژیهای WO
خدمات و امکانات درمانی ،رفاهی و
بازنگری در شیوه توزیع -
اقامتی در استان با تأکید بر توسعه خدمات و امکانات در
مقاصد هدف گردشگری سالمت استان.
بازاریابی و اطالعرسانی.
بازنگری در روشهای -
بازنگری در شیوههای جذب -سرمایه و سیاستهای مالی در
توسعه گردشگری سالمت.
توسعه منابع انسانی.
بازنگری در شیوه و رویکرد-مدیریت گردشگری سالمت در
استان (بهکارگیری رویکرد مدیریتی سیستمی).
گردشگری سالمت.
توسعه محصوالت
پژوهشی توسعهای در حوزه گردشگری
افزایش تحقیقهای
سالمت.
محورهای توسعه استان (پررنگ
بازنگری در اولویتها و -
نمودن نقش گردشگری سالمت در توسعه استان).

استراتژیهای WT
تأکید بر روی ارائه درمان و-خدمات قابلرقابت با سایر مقاصد.
توسعه آموزش متناسب با -نیازهای گردشگران به مدیران و
نیروهای اصلی و رسمی در گردشگری

محمدی /برنامهریزی استراتژیک توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان …
جذب سرمایه-های توسعه گردشگری سالمت
افزایش زمینه و منابع -
(تأکید بر سرمایههای خرد مردم محلی).
جذب متخصصان و امکانات -درمانی و پزشکی با بهرهگیری از توانمندی
توسعه گردشگری سالمت استان در سطح ملی.
ایجاد و تقویت انجمنهای -مردمنهاد درزمینه گردشگری سالمت.
افزایش حمایتهای بیمها-ی و مالی از کسبوکارهای مرتبط با
گردشگری سالمت.
افزایش روشهای پرداخت -و تسهیل پرداختهای مالی گردشگران با
توجه به منطقه ورودی و وضعیت مالی.
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منطقه.
حفاظت از محیط طبیعی -
برنامهریزی بر روی بهرهگیر-ی حداکثری از توانها
های درمان و گردشگری برای
کاهش حداکثری هزینه -
گردشگران سالمت اقلیم کردستان.
ارائه مشوقهای خاص -برای جذب طیفهای مختلف
اجتماعی گردشگران سالمت اقلیم کردستان.
اندرکاران و فعاالن عرصه گردشگری
شبکهسازی میان دست -
سالمت استان.
توسعه گردشگری سالمت -بهصورت قطبی و خوشهای در
استان با تأکید بر شهر سنندج

حال بهمنظور تعیین مهمترین و کاراترین استراتژی ،جهت توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان با تأکید بر جذب
گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق ،نوبت به مقایسه دودویی هریک از استراتژیها بهعنوان گزینهها با موارد ضعف،
قوت ،فرصتها و تهدیدهای شناساییشده میباشد تا دانسته شود که هر یک از عوامل و موارد شناساییشده به چه میزان
در تدوین استراتژیهای چهارگانه ( )WT,WO,ST,SOموثر هستند و بدین ترتیب ،استراتژی که بیشترین تأثیرپذیری را
از راهبردهای چهارگانه دارد و عوامل درونی و بیرونی ،بیشترین اثرگذاری را در تدوین آن داشتهاند ،مشخص گردد .در
این راستا نیز ،اقدام به تشکیل جدول  5گردید .این جدول ،نتیجه مقایسههای دودویی هریک از راهبردها با عوامل درونی
و بیرونی را ،در خود دارا میباشد ..همانطور که مشاهده میگردد در میان فرصتها؛ عامل تداوم تفاوت نرخ ارز ( ،)o1در
میان قوتها ،عامل وجود بیمارستان کوثر و بیمارستانها و کلینیکهای خصوصی در سنندج ( ،)S1در میان تهدیدها؛
عامل وجود و ظهور رقبای قدرتمند فراستانی فعال در بازار گردشگری سالمت اقلیم کردستان عراق (تهران ،کرمانشاه،
تبریز ،ارومیه)( )T5و در میان ضعفها نیز ،عامل ضعف در مدیریت ،برنامهریزی و نظارت در توسعه گردشگری سالمت
استان کردستان ( ،)w1با دارا بودن بیشترین وزن نسبی ،دارای بیشترین اثرگذاری بر راهبردهای چهارگانه اتخاذشده
میباشند .در این میان ،مهمترین بخش این جدول ،مرتبط با تعیین اولویتداریترین استراتژی مورداجرا جهت توسعه
گردشگری سالمت در استان کردستان بهواسطه جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان میباشد که با توجه به مجموع
اوزان حاصله ،استراتژیهای بازنگرانه ( )woهستند که با دارا بودن بیشترین وزن نسبی یا به عبارتی ،دارا بودن بیشترین
اثرپذیری از عوامل بیرونی و درونی موثر بر گردشگری سالمت استان ،میتوانند بهینهترین استراتژیها جهت توسعه
گردشگری سالمت در استان کردستان با جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق باشند .بهعبارتیدیگر ،توسعه
گردشگری سالمت در استان کردستان نیازمند بهرهگیری از فرصتها بیرونی ،جهت رفع ضعفهای درونی است.
جدول شماره  .5تعیین وزن نهایی راهبردها به روش سلسلهمراتبی در نرمافزار EC
Level 1

Opportunity
)(G: 0/154

Strength

Level 2
)0/351( 1O

so
0/021553

wo
0/021035

st
0/013535

wt
0/009914

Grand Total
0/066037263

)0/071( 2O

0/001953

0/002267

0/002494

0/002302

0/009015754

)0/046( 3O

0/000802

0/000768

0/001175

0/000949

0/003694526

)0/189( 4O

0/006638

0/006313

0/004503

0/006174

0/023628316

)0/142( 5O

0/004674

0/004534

0/00429

0/004918

0/018415158

)0/110( 6O

0/002702

0/003323

0/003566

0/005647

0/015237895

)0/035( 7O

0/000825

0/000722

0/001212

0/000791

0/003550351

)0/056( 8O

0/001293

0/001169

0/001417

0/001293

0/005171649

Total

0/04044

0/040132

0/032192

0/031987

0/144750912

)0/197( 1S

0/02217

0/021477

0/007929

0/011239

0/06281378
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((G: 0/245

Threats
)(G: 0/093

Weaknesses
)(G: 0/508

)0/066( 2S

0/002656

0/003146

0/00343

0/002837

0/012069474

)0/264( 3S

0/008665

0/008459

0/020528

0/007118

0/044770526

)0/052( 4S

0/003393

0/003312

0/00252

0/002763

0/011988198

)0/202( 5S

0/010814

0/009156

0/009235

0/006876

0/036071659

)0/062( 6S

0/0039

0/002447

0/002665

0/00252

0/011531802

)0/118( 7S

0/005395

0/003089

0/005625

0/002444

0/016552935

)0/039( 8S

0/001676

0/001052

0/001402

0/001951

0/006080455

Total

0/058669

0/052138

0/053334

0/037739

0/201878828

)0/112( 1T

0/001894

0/00299

0/002442

0/002608

0/009934239

)0/052( 2T

0/001998

0/00145

0/000578

0/000679

0/00470488

)0/066( 3T

0/0028190.

0/001429

0/000764

0/001096

0/006108632

)0/255( 4T

0/002345

0/007224

0/000904

0/006619

0/025227919

)0/334( 5T

0/004161

0/005796

0/016002

0/010899

0/036858258

)0/171( 6T

0/004895

0/004565

0/003576

0/006316

0/019352455

Total

0/018112

0/023455

0/032402

0/028217

0/102186383

)0/310( 1W

0/03893

0/073591

0/042698

0/069321

0/224540861

)0/168( 2W

0/033484

0/022595

0/020417

0/023548

0/100044402

)0/108( 3W

0/010588

0/007788

0/012688

0/00875

0/039813589

)0/229( 4W

0/034881

0/038592

0/036365

0/015585

0/125423337

)0/102( 5W

0/005702

0/006446

0/006363

0/009834

0/028345914

)0/046( 6W

0/004472

0/003727

0/006149

0/007193

0/021541793

)( 7W

0/003028

0/004976

0/002908

0/001649

0/012560644

Total

0/131086

0/157715

0/127589

0/135881

0/552270539

Grand Total

0/248307

0/273440

0/245517

0/233824

1/001086662

در مرحله قبل ،بهینهترین و مطلوبترین استراتژیها با توجه به وضع موجود ،جهت توسعه گردشگری سالمت در استان
کردستان با جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان مشخص گردید ،حال در این مرحله با تشکیل ماتریس دودویی،
استراتژیهای بازنگرانه ،جهت اجرا اولویتبندی میشوند (شکل  .)5همانطور که مالحظه میگردد ،دو استراتژی که
مستقیماً به شیوه مدیریت و برنامهریزی توسعه استان کردستان و مدیریت فعالیتهای گردشگری آن مرتبط میشود ،در
میان استراتژیهای بازنگرانه ،دارای بیشترین وزن نسبی یا به عبارتی ،بیشترین اهمیت ،جهت توسعه گردشگری سالمت
در استان کردستان میباشند .درنهایت؛ با توجه به اوزان نسبی حاصله و اهمیت هریک از استراتژیها میتوان به ترتیب
آنها را در دودسته اولویتهای رده اول و اولویتهای رده دوم ،دستهبندی نمود که به ترتیب عبارتاند از:
اولویتهای رده اول:
بازنگری در شیوه و رویکرد مدیریت گردشگری سالمت در استان (بهکارگیری رویکرد مدیریتی سیستمی)(.)wo5بازنگری در اولویتها و محورهای توسعه استان (پررنگ نمودن نقش گردشگری سالمت در استان) (.)wo8 بازنگری در شیوه توزیع خدمات و امکانات درمانی ،رفاهی و اقامتی در استان با تأکید بر توسعه خدمات و امکاناتدر مقاصد هدف گردشگری سالمت استان (.)wo1
 بازنگری در روشهای بازاریابی و اطالعرسانی (.)wo2 توسعه منابع انسانی (.)wo4اولویتهای رده دوم:
 -توسعه محصوالت گردشگری سالمت (.)wo6

محمدی /برنامهریزی استراتژیک توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان …

1095

 بازنگری در شیوههای جذب سرمایه و سیاستهای مالی در توسعه گردشگری سالمت (.)wo3 -افزایش تحقیقهای پژوهشی توسعهای در حوزه گردشگری سالمت (.)wo7

شکل شماره  .6اولویتبندی استراتژیهای  WOدر نرمافزار EC

و-ترسیم چشمانداز

چشمانداز اصلی و قابلتصور برای گردشگری سالمت در استان کردستان تا  10سال آینده بر مبنای استراتژیهای
تدوینشده و راهکارهای عملیاتی نمودن آنها ،تبدیلشدن این استان به مقصد اولیه گردشگران سالمت اقلیم کردستان
عراق و مرکزی ممتاز و دارای توان رقابت با سایر مراکز جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان در کشور میباشد.
استان کردستان در عین رقابت با مراکز برتر فعلی یعنی شهرهای تهران و کرمانشاه ،تبریز و ارومیه ،هماهنگ و مکمل با
آنها در تکمیل روند و زنجیره درمان گردشگران سالمت اقلیم کردستان عمل خواهد کرد .در این چشمانداز ،در نظر
است که تعادل در خدمات و امکانات درمانی در استان و بین مراکز اصلی یعنی شهرهای مریوان و سنندج بهتناسب نقش
آنها و مراکز فرعی وابسته به هریک (سروآباد ،کامیاران ،قروه و دیواندره) برقرار گردد .در این چشمانداز ،بایستی؛ از
قدرت بسیار زیاد تهران در جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان کاست ،چراکه ادامه روند کنونی سبب گردشگری
سالمت نابسامانی میگردد که در چند سال آینده کاهش ورود گردشگران اقلیم کردستان عراق را به استان کردستان
همراه خواهد آورد و برای تحقق این امر نیز ،بایستی قطبهای دیگر گردشگری سالمت همجوار در کنار قطب
گردشگری پزشکی استان ،یعنی سنندج تقویت گردد .مزیت رقابتی استان کردستان به دلیل ضعف حضور بخشی
خصوصی و کمبود سرمایهها با مراکز رقیب ،نباید بر سر کیفیت باشد بلکه در کنار تأمین کیفیت رضایتبخش نیازهای
تفریحی ،اقامتی و نیازهای درمانی شایع ،نه نادر در اقلیم کردستان عراق ،بایستی؛ بر روی کاهش قیمت خدمات قابلارائه
و قرابت فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
در این چشمانداز  ،در استان کردستان ،دو شهر مریوان و سنندج به ترتیب؛ اولین دروازه ورودی به استان و توانمندترین
شهر درمانی استان هستند .شهر مریوان بهعنوان مرکز اولیه در نظر گرفتهشده است ،یعنی؛ مرکزی که با انجام معاینات
اولیه ،روند درمان گردشگر را برای وی مشخص مینماید که فرد گردشگر از کدامیک از مراکز فرعی ،مراکز رقیب یا
مرکز برتر گردشگری پزشکی استان خدمات دریافت نماید .در این چشمانداز ،شهر مریوان بهواسطه مرکز گردشگری
بودن ،به مرکز گردشگری سالمت ،یعنی تلفیق درمان و تفریح (تأکید اصلی بر دریافت خدمات گردشگری در کنار
درمانها و خدمات اولیه پزشکی میباشد) و سنندج به قطب گردشگری پزشکی ،یعنی مرکز دریافت خدمات درمانی و
پزشکی مبدل میگردد .در این میان ،شهرستانهای سروآباد ،کامیاران و دیواندره به دلیل نزدیکی به مراکز اولیه و برتر
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گردشگری سالمت استان ،دارا بودن پتانسیلهای طبیعی و گردشگری بهویژه مناطق هدف گردشگری و چشمههای
معدنی و آب گرم ،در کنار توان بهرهگیری از گیاهان دارویی و طب سنتی بهعنوان مراکز فرعی و کمککننده به مراکز
اصلی ،بیشتر جهت گذراندن دوران نقاهت بیماران و توسعه گردشگری پیشگیرانه و تندرستی به کار گرفته میشوند .با
توجه به رقبای گردشگری سالمت استان کردستان در کشور که شهرهای تهران ،ارومیه و تبریز و کرمانشاه میباشند،
استان کردستان و شهرهای مریوان و سنندج ،بایستی ،بهصورت مراکز توزیعکننده گردشگران سالمت برای دریافت
خدماتی که در استان توان انجام آن وجود ندارد ،عمل نمایند .در این میان ،شدت ارتباطات ترسیمشده و هدایت
گردشگران به این مراکز ،متفاوت خواهد بود .بیشترین شدتجریان بین استان کردستان و شهر تهران خواهد و در وهله
بعد ،شهرهای کرمانشاه ،همدان و ارومیه و تبریز قرار دارند.

شکل شماره  .7وضعیت ارتباطات و جریانهای فضایی گردشگری سالمت در چشمانداز توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان با
تأکید بر گردشگران اقلیم کردستان عراق

شرح خدمات قابلارائه و نقشهای هریک از مراکز اولیه ،اصلی و فرعی استان کردستان در راستای توسعه گردشگری
سالمت استان با جذب گردشگران اقلیم کردستان اقلیم کردستان عراق به شرح زیر میباشد:
 مرکز اولیه :شهر مریوان بهعنوان دروازه ورودی گردشگران اقلیم کردستان و شهری که بیشترین تناسب فرهنگی واجتماعی را با گردشگران سالمت واردشده به استان دارا میباشد ،در ابتدای ورود هر گردشگر ،بایستی با انجام آزمایشها
و گرفتن شرححالهای اولیه مقصد درمانی و نوع خدمات موردنیاز گردشگر (درمانی و غیر درمانی) را برای وی مشخص
سازد .در بحث دریافت خدمات پزشکی ،بایستی به گردشگر ،بستههای متنوعی ازلحاظ قیمتی ارائه گردد تا مشخص گردد
که میزان هزینه گردشگر در صورت هدایت به مراکزی غیر از سنندج به چه وضعیتی خواهد بود .در این مرکز اولیه ،یعنی
شهر مریوان به دلیل اینکه این شهر دارای توان باالیی در عرصه گردشگری است و بهعنوان یکی از شهرها و مناطق
هدف گردشگری استان کردستان محسوب میگردد و در عرصه ملی نیز ،با استقبال رضایتبخشی همراه است؛ در این
شهر ،تأکید اصلی بر ارائه خدمات مرتبط با هدایت گردشگران ،تعیین وضعیت آنها ،ارائه درمانهای اولیه و فعالیتهای
گردشگری ( تفریحی و سرگرمی) است .در این راستا نیز ،سناریوهای زیر برای این شهرستان در راستای بدل شدن به
مرکز توزیعی ،هدایتکننده و ارائهدهنده خدمات اولیه پزشکی و تندرستی برای گردشگران سالمت وارده شده از اقلیم
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کردستان ،قابلتصور میباشند:
در ابتدا با توجه به اینکه در شهر مریوان به دلیل درهمریختگی بافت شهری و جانمایی کاربریها ،کاربریهای درمانیو پزشکی بهصورت مطلوبی جانمایی نشده و در مرکز شهر ،همیشه ترافیک و شلوغی شدیدی جهت مراجعه به مراکز
درمانی و مطبها مشاهده میشود ،همچنین ،شهر مریوان دارای پتانسیل بسیار باالی گردشگری و نقش آن نیز ،بر
توسعه گردشگری سالمت از نوع تندرستی و پیشگیرانه است و از همه مهمتر ،بیشترین نزدیکی فاصله و ارتباطات
اقتصادی و اجتماعی را با اقلیم کردستان عراق دارد ،ایجاد یک مجتمع یا دهکده سالمت در این شهرستان ،کامالً مطلوب
و اثرگذار خواهد بود .دراینارتباط ،دو عملکرد قابلتصور است؛ اول اینکه با توجه به ضعف بودجه توسعه گردشگری
سالمت در استان کردستان و بهویژه عدم حضور و تمایل بخش خصوصی در راستا تأمین سرمایه توسعه گردشگری
سالمت در شهر مرزی مریوان ،میتوان جهت تشویق بخش خصوصی و نیز ،کمتر نمودن حجم سرمایهگذاری موردنیاز از
مجتمع گردشگری و هتل خورشید زریوار بهعنوان بخش اقامتی و پذیرایی مجتمع گردشگری سالمت شهر مریوان بهره
برد.
اما عملکرد و برنامه دوم در راستای توسعه گردشگری سالمت در شهر مریوان بهعنوان مرکز اولیه و مرکزی که تأکید
بیشتر بر توسعه اقسام گردشگری پیشگیرانه و صحت در آن میباشد؛ تبدیل روستاهای هدف گردشگری این شهرستان
در کنار دریاچه زریوار ،بهعنوان دهکدههای سالمت است .دهکدههایی که با تأکید بر جذب گردشگران طبیعتگرا و
سالمندان ،به آنها بستههای مختلف سالمتی را در محیطی روستایی و بکر ارائه میدهند .درواقع ،در این روستاها از
پتانسیل و اعتبار دریاچه زریوار ،جهت جذب گردشگران و سپس ،ارائه بستههای متنوع مرتبط با سالمتی بهره گرفته
میشود .روستاهای حاشیه دریاچه زریوار که در دو دهستان زریوار و خاوومیرآباد واقعشدهاند ،میتوانند بهعنوان محور
توسعه گردشگری سالمت مورداستفاده قرار گیرند که در میان آنها نیز ،روستای دره تفی که با برندهای پاکیزهترین
روستای منطقه ،فرهنگیترین روستا ،روستای لکلکها شناخته میشود؛ روستایی که در مرکز محور قرارگرفته ،دارای
طرح هادی اجراشده ،مرکز گردشگری و مطلوبترین دسترسی به جاده اصلی میباشد ،بهعنوان مرکز ثقل و هسته اصلی
محور گردشگری سالمت در شهرستان مریوان در نظر گرفته میشود.
در ارتباط با چشمانداز توسعه گردشگری در شهر سنندج بهعنوان مرکز برتر در گردشگری سالمت استان که دارای نقش
پزشکی و درمانی میباشد ،دو عملکرد قابلتصور است :اول اینکه این شهر با دارا بودن بیشترین گردشگران پزشکی
واردشده جهت درمان از اقلیم کردستان ،نیازمند ایجاد یک هتل بیمارستان مجهز میباشد و با توجه به جاذبه فراوان
بیمارستان کوثر ،نزدیکی به این بیمارستان در اولویت خواهد بود .در چشمانداز آینده شهر سنندج در عرصه گردشگری
سالمت ،عالوه بر ایجاد هتل بیمارستان ،تکمیل و تأسیس بیمارستانهای خصوصی و کلینیکهای تخصصی و فوق
تخصصی قابلتصور میباشد .البته با توجه به کمبود بودجه و مشکالت مرتبط با بروکراسی اداری ،مسیر قابلتصور دیگر
برای شهر سنندج ،تکمیل و تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی آن و ایجاد بخشهای  VIPدر سطح رضایتبخش
میباشد.
در ارتباط با مراکز فرعی که بهعنوان مراکز پشتیبان توسعه گردشگری سالمت در استان عمل خواهند کرد؛ چشمانداز
قابلتصور برای مرکز فرعی برتر ،یعنی؛ شهرستان سروآباد ،تبدیل مناطق روستایی هدف گردشگری این شهرستان در
محور اورامان به مراکز گذراندن دوران نقاهت ،گذراندن اوقات فراغت ،گردشگری پیشگیرانه و صحت و ارائه خدمات
مرتبط با طب سنتی و گیاهان دارویی میباشد  .مرکزیت این محور با روستای سلین خواهد بود .انتخاب این روستا به دلیل
هدف بودن و شناختهشده بودن آنها در عرصه گردشگری ملی و دارا بودن امکاناتی رفاهی و خدماتی مانند هتل ،دریاچه
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سد ،مرکز پروش ماهی ،مرکز بهداشت ،چشمههای معدنی ،گیاهان دارویی و طبیعت بکر و ناب در کنار حضور نهادهای
امنیتی و پاسگاه امنیتی در آن میباشد .البته الزم به ذکر است که سایر روستاهای این مسیر گردشگری ،یعنی روستاهایی
که از درکی شروعشده و پس از روستاهای سلین و بلبر به روستای هجیج ختم میشوند بهعنوان محور توسعه گردشگری
سالمت در این مرکز فرعی برتر محسوب میشوند که مرکز ثقل آنها روستای سلین خواهد بود .آنچه که در این محور
بر آن بهعنوان مزیتی غیرقابلانکار در کنار توانمندیهای گردشگری تأکید میشود ،طب سنتی و بومی منطقه با قدمتی
چند هزارساله میباشد .سناریو دیگر برای این منطقه ،متنوع نمودن خدمات ارائهشده توسط هتلهای شهر اورامان و
روستای سلین میباشد .درواقع ،بایستی؛ سعی نمود که این دو هتل از ارائه صرفاً خدمات مبتنی بر اقامت برای گردشگران
خارجشده و با توجه به طبیعت بکر و ناب منطقه به ارائه خدمات درمانی مبتنی بر تندرستی و طی دوره نقاهت بپردازند.
دراینارتباط ،بهرهگیری از طب سنتی و گیاهان دارویی منطقه و ارائه خدمات مبتنی بر آنها در هتلها ،تهیه و تدارک
مسیرهای مشخص در کوهستانهای منطقه جهت پیادهروی ،آموزش تهیه غذاهای بومی و محلی منطقه ،گردش در
باغات منطقه ،بهرهگیری از متخصصان روانشناسی جهت ارائه خدماتی به گردشگران در راستای کاهش استرسها و
تجدیدقوای ذهنی و ..ضروری است.
با توجه به اینکه شهر سنندج بهعنوان شهر و مرکز برتر پزشکی برای گردشگران اقلیم کردستان مطرح خواهد شد ،مراکز
فرعی قروه ،دیواندره و کامیاران بهعنوان مراکز فرعی و پشتیبان توسعه گردشگری سالمت شهر سنندج ،برای گذراندن
اوقات فراغت ،بهبود و طی دوران نقاهت عمل خواهند نمود.
مرکز فرعی قروه؛ آنچه برای چشمانداز مرکز فرعی قروه بهعنوان مرکزی پشتیبان توسعه گردشگری پزشکی در شهر
سنندج قابلتصور خواهد بود ،بهرهبرداری و برند سازی چشمههای آب گرم شهرستان بهویژه چشمه آب گرم باباگرگر
میباشد .توسعه مزیت آب گرم در شهرستان قروه میتواند این شهرستان را به مرکزی توانمند در عرصه گردشگری
سالمت استان مبدل نموده و زمینهساز تبدیل این شهرستان به مرکزی اصلی در نقشآفرینی فضایی گردشگری سالمت
استان باشد.
مرکز فرعی کامیاران؛ نقش این مرکز فرعی و پشتیبان گردشگری پزشکی شهر سنندج ،به دلیل وجود روستای
پالنگان در شمال غربی شهرستان کامیاران بهعنوان روستایی با نقش کامالً شناختهشده گردشگری ،طبیعت بکر و ناب و
محیطی آرام و دلپذیر و نیز ،نزدیکی این روستا به روستا گواز و چشمه آبمعدنی آن بهعنوان مرکزی در راستای ارائه
خدمات گردشگری ،طی دوران نقاهات و تندرستی ،موردتوجه میباشد .در این مرکز ،بایستی؛ دو روستای پالنگان و گواز
دارای ارتباط متقابل و مکمل یکدیگر گردند.
مرکز فرعی دیواندره؛ این مرکز بهعنوان مرکز فرعی و پشتیبان دیگر گردشگری پزشکی شهر سنندج ،تکمیلکننده
زنجیره گردشگری سالمت این شهر خواهد بود .در شهرستان دیواندره تأکید اصلی بر روی منطقه پرجاذبه سارال
میباشد .منطقهای که به لحاظ طبیعی دارای ویژگیهای منحصربهفردی است و میتواند در ماههای اول سال بهعنوان
مرکزی برای ارائه خدمات باز توانی ،طی دوران نقاهت ،ارائه خدمات مرتبط با گردشگری سالمت پیشگیرانه و ارائه
خدمات فراغتی مورداستفاده قرار گیرد .الزم به ذکر است که با توجه به گیاهان دارویی متعدد این منطقه و شهرت آنها،
آنچه که بهعنوان مزیت اصلی منطقه در کنار توانمندی اکوتوریسم آن تأکید میشود ،بهرهگیری از طب سنتی و اثرات
گیاهان دارویی منطقه در درمان و پیشگیری از بیماریها و ارائه خدمات مرتبط با آن به گردشگران سالمت میباشد.
در چشمانداز آینده توسعه گردشگری سالمت استان کردستان بهواسطه جذب گردشگران اقلیم کردستان عراق ،حوزه نفوذ
و فعالیت ،بایستی؛ گسترده گردد و خدمات مشاوره و دفاتر مرکزی در شهرهای مهم کردستان عراق یعنی شهرهای
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سلیمانیه و اربیل تأسیس گردیده و ارتباط هوایی این شهرها با شهر سنندج برقرار گردد.

شکل شماره  .8تقسیمکار و نحوه نقشآفرینی فضایی مناطق هدف گردشگری سالمت در استان کردستان در چشمانداز آینده توسعه
گردشگری سالمت استان کردستان

بر پایه چشمانداز ترسیمی ،میتوان وضعیت ارتباطی با گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق را در یک نظم و
چارچوب به شکل زیر ترسیم کرد.
همانطور که مالحظه میگردد ،در مبدأ یعنی در شهرهای مهم اقلیم کردستان عراق (سلیمانیه ،اربیل ،حلبجه ،دهوک،
خانقین و )..دفاتر مرکزی از آژانسهای مسافرتی یا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان ،بایستی؛ تأسیس گردد و
خدمات مشاورهای ارائه دهند .همچنین ،ورود به فضای مجازی از طریق رسانههای مرسوم در این فضا ،طراحی
اپلیکیشین مخصوص ،و نیز ،تماس تلفنی با واحد بینالمللی مراکز درمانی استان برای گردشگران سالمت اقلیم
کردستان ،راههای ارتباطی و جذب گردشگران در مبدأ میباشد .در ادامه بهمنظور انتقال گردشگران به استان کردستان،
میتوان از آمبوالنسهای ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یا شرکتهای گردشگری سالمت و یا تاکسیهای
مخصوص استفاده و یا در صورت تمایل گردشگران با ماشین شخصی خود به مرز یا کشور وارد شوند .همچنین ،میتوان
از اورژانس هوایی و نیز ،پرواز هوایی بین سنندج با سلیمانیه نیز بهره برد .تنوع وسیلههای نقلیه بهمنظور ایجاد تناسب با
وضعیت مالی گردشگران میباشد .در ادامه ،در مرز باشماق با تأسیس و استقرار واحد گردشگری سالمت در گمرک
باشماق ،این واحد ،امور مرتبط با عبور گردشگران از مرز بهویژه تبدیل ارز را انجام میدهد .در مرز باشماق این واحد
بهتمامی گردشگران ،بستهای را شامل کاتالوگ مرتبط با مکانهای گردشگری استان کردستان و بهویژه دهکدههای
سالمت و مکانهای مرتبط با طی دوران نقاهت ،کاتالوگ مرتبط با توانمندیهای بیمارستانهای استان ،سیمکارت همراه
با اینترنت ،راهنمای تلفنهای ضروری برای گردشگران به زبان کوردی ،ارسال پیامهایی دربرگیرنده جمالت عمومی و
پرکاربرد برای گردشگران به تلفنهای همراه آنها (جهت ارتباط با مسئولین واحدهای بینالملل بیمارستان یا افراد دیگر
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مرتبط با آنها در طول اقامت در مواقع ضرورت) ،ارائه کارتهای بانکی جهت استفاده در خودپردازها (مجهز به زبان
انگلیسی) و کارت بیمه را به گردشگران ارائه میدهد .در ادامه گردشگران به مرکز اولیه درمانی و اقامتی واقع در شهر
مریوان مراجعه میکنند و در آنجا پس از معاینات اولیه تصمیم گرفته میشود که روند درمان در کدام مقصد درمانی دنبال
گردد که قدر مسلم؛ تأکید اصلی بر روی شهر سنندج و مراکز درمانی این شهر و سپس ،سایر شهرهای همجوار میباشد.
بر این اساس ،گردشگران سالمت به شهر سنندج و مراکز درمانی با وسایل ارتباطی که ذکر شدند ،انتقال داده میشوند.
الب ته الزم به ذکر است که در وضعیتی که پروازهای مستقیم بین شهر سلیمانیه و اربیل با سنندج وجود دارد ،بایستی در
فرودگاه سنندج ،واحد مرتبط با گردشگری سالمت استقرار یابد .در ادامه ،پس از انتقال گردشگران سالمت به مراکز
درمانی شهر سنندج ،واحدهای بینالملل واقع در بیمارستان ،بایستی؛ تمامی امور درمانی و اقامتی گردشگران را در
بیمارستانها پیگیری نمایند و بیماران به بخشهای  VIPانتقال داده شوند .در صورت نیاز به انتقال بیماران به سایر
شهرهای کشور ،انتقال آنها به شیوههای هوایی یا زمینی انجام میگیرد .در تمامی طی این مسیر و از مرز باشماق تا
برگشت دوباره به مرز ،فردی بهعنوان راهنما و مترجم که آموزشدیده میباشد (هم درزمینهٔ گردشگری و هم
درزمینهٔ پزشکی) ،همراه با گردشگران خواهد بود .پس از دریافت درمان ،ارائه بستههای تفریحی و سرگرمی به
گردشگران مبتنی بر بازدید از چشمههای آب گرم در قروه و گواز ،و محورهای گردشگری مبتنی بر آرامش بخشی و
تندرستی در دهکدههای سالمت اورامان سروآباد ،دیواندره ،پالنگان کامیاران و مریوان پیشنهاد میگردد .درنهایت نیز ،هر
گردشگر بایستی؛ بستهای سوغات و هدایای دریافت کند که توسط واحدهای بینالملل بیمارستانها و یا دفاتر گردشگری
در دهکدههای سالمت در مناطق هدف گردشگری به آنها اهدا خواهد شد .اما پس از بازگشت این گردشگران به اقلیم
کردستان ،نبایست ارتباط آنها با مراکز درمانی و آژانسهای مسافرتی یا دفاتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قطع گردد؛
بلکه بایستی این افراد از طریق فضای مجازی ،ارتباطات تلفنی و حتی اپلیکشن مخصوص و نیز ،دفاتر مرکزی در
شهرهای اقلیم کردستان مورد ارزیابی و مراقبت مستمر قرار گیرند (شکل .)9

شکل شماره  .9ترسیم وضعیت روند جذب و درمان گردشگران سالمت اقلیم کردستان در چشمانداز آینده توسعه گردشگری
سالمت استان
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر در راستا سازماندهی وضعیت توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان بهواسطه جذب گردشگران
اقلیم کردستان عراق به تدوین برنامه استراتژیک پرداخت که در این فرآیند ،دو سؤال اصلی پژوهش به شرح زیر پاسخ
داده شدند:
سؤال اول :مهمترین ،عوامل و فرآیندهای درونی و بیرونی موثر بر توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان با جذب
گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق ،کدماند؟
با نگاهی به نقاط قوت شناساییشده (جدول  )3میتوان پی برد که از این نقاط قوت میتوان بهعنوان یک مزیت نسبی و
قابلیتی منحصربهفرد در راستای حذف و یا رقابت با رقبای دیگر در جذب گردشگران سالمت کردستان عراق بهره برد.
کمتر بودن هزینه درمان در استان ،قرابت قومی و فرهنگی ،ارتباطات گسترده اقتصادی اجتماعی ،وجود طب سنتی با
قدمت و گیاهان دارویی متعدد با خواص درمانی و دارا بودن طبیعت بکر و چشمههای متعدد آبمعدنی ،توانمندیهای
منحصربهفردی ،نسبت رقبای دیگر فرا استانی ،مانند شهرهای تهران ،کرمانشاه ،تبریز ،ارومیه و حتی کشور ترکیه
میباشند که در صورت فراهم بودن شرایط و زیرساختهای موردنیاز ،میتوانند به جذب پایدار گردشگران سالمت عراقی
کمک نمایند .همچنین ،بررسی نقاط ضعف شناساییشده بهعنوان موانع اصلی توسعه گردشگری سالمت در استان
کردستان در راستای جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق نشان میدهد که سیستم گردشگری سالمت در
استان کردستان جهت جذب گردشگران اقلیم کردستان عراق با چالشهای متعددی در هر دو بعد اصلی عرضه و تقاضا و
در مؤلفههای مختلف روبرو است که برطرف نمودن آنها الزمه توسعه گردشگری سالمت در استان میباشد .از سویی
دیگر ،فرصتها و تهدیدهای اثرگذار بر وضعیت گردشگری سالمت استان کردستان ،دارای گستره عملکرد و اثرگذاری از
سطح محلی تا ملی و فراملی بودند تا بتوان به اهمیت اثرپذیری وضعیت گردشگری مقاصد از شرایط فرا منطقهای و در
نظرگیری و مدیریت آن پی برد ،اهمیت این امر در مناطق پرمخاطره و شکننده مرزی ،چند برابر خواهد بود.
سؤال دوم :مؤثرترین استراتژیها و چشمانداز مطلوب جهت توسعه گردشگری سالمت در استان کردستان با جذب
گردشگران سالمت اقلیم کردستان ،کدماند؟
در ادامه و بهمنظور تعیین مهمترین استراتژیهای توسعه گردشگری سالمت استان کردستان مشخص شد که در میان
فرصتها؛ عامل تداوم تفاوت نرخ ارز ( ،)o1در میان قوتها عامل وجود بیمارستان کوثر و بیمارستانها و کلینیکهای
خصوصی (()S1تکمیل بیمارستان خصوصی آریا) ،در میان تهدیدها؛ عامل وجود و ظهور رقبای قدرتمند فراستانی فعال
در بازار گردشگری سالمت اقلیم کردستان عراق (تهران ،کرمانشاه ،تبریز ،ارومیه)( )T5و در میان ضعفها نیز ،عامل
ضعف در مدیریت ،برنامهریزی و نظارت در توسعه گردشگری سالمت استان کردستان ( ،)w1با دارا بودن بیشترین وزن
نسبی ،دارای بیشترین اثرگذاری بر راهبردهای چهارگانه اتخاذشده میباشد .این موارد مشخصشده ،بیشترین اثرگذاری و
اهمیت را نیز ،در میان عوامل خود دارا بودند تا بتوان با اطمینان از آنها بهعنوان پیشرانهای کلیدی یا عوامل بسیار
تأثیرگذار بر روند توسعه و گسترش گردشگری سالمت در استان کردستان یاد کرد .با توجه به مجموع اوزان حاصله این
استراتژیهای بازنگرانه ( ) woبودند که با دارا بودن بیشترین وزن نسبی یا به عبارتی ،دارا بودن بیشترین اثرپذیری از
عوامل بیرونی و درونی موثر بر گردشگری منطقه ،توانستند بهینهترین استراتژی جهت توسعه گردشگری سالمت در
استان کردستان با جذب گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق باشند .بهعبارتیدیگر ،توسعه گردشگری سالمت در
استان کردستان نیازمند بهرهگیری از فرصتها بیرونی جهت رفع ضعفهای درونی است .در این میان ،با نگاهی به اوزان
نسبی نهایی مشخص میشود که بعد از این استراتژی نیز ،استراتژیهای تهاجمی و تنوعی با وزنهای نسبی نزدیک به
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یکدیگر قرار دارند و این استراتژیهای تدافعی هستند که دارای کمترین وزن نسبی و اهمیت میباشند تا بتوان اذعان
داشت که گردشگری سالمت در این استان توانایی رونق و شکوفایی بهعنوان یک توانمندی عمده را دارد و نباید از آن
صرفنظر کرد اما نیاز سیستم گردشگری سالمت منطقه جهت گسترش؛ در ابتدا رفع موانع و محدودیتهای موجود
(استراتژیهای بازنگرانه) و سپس ،نفوذ و گسترش در بازار با راهکارهای تهاجمی و تنوعبخشی میباشد و این امر نیز،
مطابق با استراتژیهای انتخابشده نیازمند بازنگری در رویهها ،برنامهها و اقدامات شکلدهنده وضع موجود میباشد.
در ادامه ،چشمانداز آینده توسعه گردشگری سالمت استان کردستان بهواسطه جذب گردشگران اقلیم کردستان عراق
ترسیم گردید که در این چشمانداز در افقی  10ساله بهصورت واقعبینانه و با توجه به وضعیت موجود ،سعی گردید که
مسیر توسعه گردشگری سالمت استان کردستان در یک تقسیمکار و سازمان فضایی مطلوب و قابل تحقق ترسیم گردد.
بر این اساس ،استان کردستان ،بایستی در  10ساله آینده به مرکز قابلاعتماد و ممتازی در عرصه گردشگری سالمت
کشور برای بازار اقلیم کردستان عراق مبدل شود .مرکزی که قدرت رقابت با سایر رقبای بروناستانی را در جذب
گردشگران سالمت اقلیم کردستان عراق دارا میباشد و این استان با توجه به مزیتهای فاصله اندک ،قرابتهای بسیار
اقتصادی و اجتماعی و هزینه کمتر ،با تغییر نقش گذرگاهی و ارتباطی صرف کنونی با مراکز رقیب بهصورت هماهنگ
عمل نموده و گردشگران سالمت اقلیم کردستان بهصورت هدفمند از این استان در صورت نیاز و عالقه گردشگر به سایر
مراکز همجوار هدایت میشوند .در این چشمانداز ،اصل اساسی بر تنوعبخشی به محصوالت گردشگری سالمت نهاده شد
تا بتوان مدت اقامت و هزینه کرد گردشگران را افزایش داد .این چشمانداز به بهرهگیری از نواحی روستایی دارای توان
گردشگری و گردشگری سالمت در استان اهمیت داد و بهمنظور تحقق اصل تعادلبخشی به توزیع منافع حاصل از
گردشگری جهت حمایت همهجانبه ،این مناطق روستایی نیز ،بهعنوان پشتیبانها و مراکز فرعی که مراکز اصلی را
حمایت مینمایند ،موردنظر قرار گرفتند.
درنهایت؛ در تحقیقات آتی ،آنچه پیشنهاد میگردد که توسط پژوهشگران بدان پرداخته شود؛ در ارتباط با بحث نیازسنجی
و انگیزهها و تقاضاهای گردشگران سالمت عراقی ،هم؛ در حوزه تخصصی پزشکی و هم؛ در حوزه گردشگری است.
بعالوه ،نیاز است که مطالعات دیگری هم در ارتباط با دید و نگرش مردم کردستان و بهویژه مقاصد گردشگری در ارتباط
با ورود این دسته از گردشگران و توسعه گردشگران سالمت و نیز ،پژوهشهایی در راستای چگونگی مدیریت و حذف
پدیده داللی و واسطهگری در عرصه گردشگری سالمت استان صورت پذیرد.
تقدیر و تشکر
از تمامی عزیزانی که در انجام این پژوهش یاریگر نویسنده بودند نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
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