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تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران خارجی سالمت
مطالعه موردی :گردشگران اقلیم کردستان عراق
سعدی محمدی -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
فریدون خالدی  -کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
دریافت مقاله1398/04/10 :

پذیرش مقاله1398/08/10 :

چکیده
گسترش گرد شگری سالمت بهعنوان گونهای جدید و پرطرفدار در بازار متنوع و رقابتی گرد شگری ،در گرو تأمین
رضایت گردشگران میباشد .در راستای تحقق این امر ،در وهله اول نیاز است که عوامل مؤثر بر احساس رضایت
گرد شگران شنا سایی و در مرحله بعد ،راهکارهای کاربردی؛ متنا سب با و ضع موجود ،تدوین گردد .این مطلب نیز،
هدف پژوهش کاربردی حاضر است که با روشی توصیفی -تحلیلی و رویکرد اکتشافی انجامگرفته و اطالعاتش را
از دو منبع اسنادی و میدانی مبتنی بر مصاحبه و توزیع پرسشنامه در میان گردشگران سالمت خارجی وارده شده
به ک شور جمعآوری نموده ا ست .جامعه آماری پژوهش ،گرد شگرانی ا ست که از کرد ستان عراق باهدف درمان و
گردشگری سالمت از مرز رسمی شهرستان مریوان وارد کشور شده که در ابتدا به صورت هدفمند و با رسیدن به
اصل اشباع نظری ،جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شان ،با  19نفر از آنها مصاحبههایی به عمل آمد و
سپس پر س شنامههایی دربرگیرنده اطالعات ا ستخراج شده در میان  100نفر از این گرد شگران به صورت ت صادفی
توزیع گردید .تجزیهوتحلیل داده های کیفی به روش تئوری بنیادی و داده های حاصـــل از پرســـشـــنامه نیز با
آزمونهای آماری t ،تک نمونهای و تحلیل عاملی بوده اســت .نتایپ پژوهش نشــان میدهد که ســطر رضــایت
گردشــگران مطلون نبوده و بر این عدم مطلوبیت ،ســه عامل کمبود خدمات و امکانات رفاهی -اقامتی و ضــعف
زیرساختهای حملونقل ،کیفیت نامناسب مراقبتهای بیمارستانی و زیرساختهای آن؛ و ضعف در اطالعرسانی،
آموزش و عملکرد نامطلون نهادهای دولتی مسئول ،بیشترین تأثیر را دارند.
واژههای کلیدی :گردشگری سالمت ،رضایتمندی ،گردشگران عراقی ،شهر مریوان.

 .1نویسنده مسئول

Email: saadi@pnu.ac.ir
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مقدمه
آسـیا مهمترین کشـورهای درحالتوسـعه پیشـرو در این صـنعت هسـتند ( .)Lunt et al,2014:15در این میان ،تنوع،
کیفیت باال و قیمت پایین خدمات درمانی در کنار شـــرای و موقعیت جغرافیایی با جاذبه های گردشـــگری مطلون و
همسایههای متعدد ،عوامل مؤثر در جذن گردشگر سالمت در کشور به شمار میآیند .عالوه بر آن سابقه درخشان و کهن
پزشکی و وجود پزشکان ماهر و سرشناس در رشتههای مختلف ،همگی عواملی هستند که ایران را با پتانسیلهای باالیی
در زمینه تو سعه گرد شگری سالمت روبرو می سازند (رحمانی .)16-15 :1392،در برنامه چهارم و پنجم تو سعه ک شور نیز
در زمینه بهدا شت و درمان ،برنامههایی بهمنظور ح ضور فعال در بازارهای جهانی ،ر شد کیفی در بخش سالمت ک شور و
نزدیک شدن به استانداردهای جهانی ،کسب درآمد و ارزآوری به کشور ،حمایت از رشد اقتصادی در کشور و تبدیل شدن
به قطب گردشــگری ســالمت در منطقه در نظر گرفتهشــده اســت (فردوســی و همکاران170:1390،؛ & Tavangar

 .)Safaeepur,2015:780ولی دســـتیابی به موفقیت در این بخش ،نیازمند ایجاد زیرســـاخت های مناســـب ،تأمین
نیازمندیهای گردشگرها و ایجاد تسهیالت مطلون است .با توجه به تعدد نیازهای گردشگران بهعنوان عامل اصلی جذن
و گ سترش گرد شگری سالمت ،تو سعه این بخش ،م ستلزم شناخت این نیازمندیها و تأمین آنها از سوی مق صد ا ست
( European Hospital Healthcare Federation,2015:12؛ .)Lunt et al,2014:18تا با تأمین انتظارات و
نیازهای گرد شگران ،ر ضایت و وفاداری آنها ن سبت به مق صد ایجاد گردد .امکان بازگ شت و تقا ضای مجدد گرد شگران،
ب ستگی به میزان ر ضایت آنها از مق صد دارد و تأمین ر ضایت آنها میزان وفاداری شان را به مق صد افزایش خواهد داد
(ابراهیم پور و همکاران 71:1389،؛ .)Lončarić,2015:163ر ضایت ،نقش مهمی در برنامهریزی محصوالت و خدمات
گرد شگری قابلعر ضه ایفا میکند .ر ضایت گرد شگر در بازاریابی موفق مق صد ،دارای اهمیت میبا شد؛ زیرا بر انتخان
مقصد ،مصرف محصوالت ،خدمات و تصمیم در مورد بازگشت مجدد به مقصد تأثیرگذار میباشد (ایمانی و جاودانه:1393،
 .) 18بنابراین عنصــر رضــایت ،هســته مرکزی بازاریابی و توســعه گردشــگری ســالمت در بازار رقابتی امروزه اســت
( .)Sarwar,2013:796بهمنظور توســعه گردشــگری ســالمت بایســتی مجموعهای از عوامل را موردتوجه قرار داد تا
رضایت گردشگران حاصل آید (زارعی و همکاران .)34 :1395،زیرا گردشگری فعالیتی گسترده و چندبخشی است .بیش از
 187عر صه فعالیت در فهر ست سازمان جهانی توری سم در ارتباط با گرد شگری وجود دارد که بی شتر در حولوحوش این
بخشها قرار میگیرند :حملونقل و جابهجایی ،اســتراحت و هتلها ،غذا و آشــامیدن ،ســرگرمی و فعالیتهای فرهنگی،
فعالیتهای مالی و بانکی ،خدمات عمومی و فعالیتهای تبلیغاتی (منوچهری و فراهانی .)1:1394،درنتیجه گردشـــگری،
سیستمی است متشکل از عناصر و خرده سیستمهای متعدد و 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 و
چنانچه خلل و کمبودی در یکی از بخشها و عنا صر وجود دا شته با شد ،بر پایه نظریه سی ستمها عملکرد کل سی ستم
مختل میگردد (کاظمی .)1390،یکی از بازارهای مهم گردشـــگری ســـالمت برای ایران ،کشـــور عراق و بهویژه اقلیم
کردستان عراق میباشد .بر اساس آمارها بیش از  70درصد سفرهای افرادی که از اقلیم کردستان عراق به ایران میآیند
بهمنظور گردشــگری ســالمت و بحم درمان و پزشــکی میباشــد (ســازمان میراف فرهنگی و گردشــگری اســتان
کردستان .)1394،البته از سایر نقاط کشور عراق نیز ،افراد زیادی جذن نظام درمان و پزشکی کشور میشوند که درمجموع
سهم عمده ای از درآمدها و بازار گردشگری پزشکی ایران مربوط به این دسته از گردشگران عراقی میباشد .اما بااینوجود
هنوز هم ،درآمدهای ایران از بازار پر تقاضای گردشگران سالمت عراقی در مقایسه با توانمندیهای عرصه سالمت کشور
در سطر رضایت بخشی نبوده و نیاز است که مطالعاتی در راستای پویایی و رونق روزافزون این قسم از گردشگری ایجاد
گردد که دراینارتباط برر سی و تحلیل عوامل مؤثر بر ر ضایت این د سته از گرد شگران (اقلیم کرد ستان عراق) با توجه به
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اینکه تأمین رضایت گردشگران در ابتدا حفظ و سپس زمینه ساز جذن گردشگران بیشتری خواهد بود و مهمترین گام در
زمینه بازاریابی ،جهت پتان سیلهای بخش سالمت ک شور میبا شد ،گام مؤثر و مفیدی در را ستای پایدار نمودن و ضعیت
گرد شگری سالمت ک شور مح سون میگردد .درواقع م سئله ا صلی پژوهش حا ضر ،که بدان پرداخته می شود این مطلب
است که عرصه گردشگری سالمت کشور در مقایسه با توانمندیهای فراوان در جذن گردشگران عراقی بهویژه از اقلیم
کردستان عراق ،رضایتبخش عملنکرده است و با توجه به اینکه رضایت گردشگران ،اصلی ا ساسی در گسترش و تداوم
گرد شگری مح سون می گردد ،بای ستی عوامل مؤثر بر سطر ر ضایت گرد شگران سالمت عراقی شناخته شود تا رهیافت
این امر ،تدوین برنامه های کاربردی منطبق بر وضع موجود ،جهت حصول رضایت گردشگران سالمت عراقی و درمجموع
توسعه گردشگری سالمت کشور باشد .در این راستا سؤالهای اصلی پژوهش ،بدین گونه مطرح میشوند:
-1مهمترین عوامل مؤثر بر سطر رضایتمندی این دسته از گردشگران کدامند؟
 -2وضع موجود رضایتمندی گردشگران سالمت خارجی کشور (اقلیم کردستان عراق) در چه سطحی است؟
در ارتباط با و ضعیت گرد شگری سالمت در ک شور و ر ضایتمندی گرد شگران به صورت مجزا و در بخشهای گوناگون
مطالعات زیادی انجامگرفته است؛ که در جدول ( )1به خالصهای از آنها اشارهشده است؛ در بیشتر مطالعات پیشین ،تأکید
اصلی بر روی کمیت و کیفیت وضعیت عناصر بعد عرضه گردشگری ،یعنی محی مقصد بوده و از پرداختن به بعد تقاضا
که مرتب باانگیزهها و نیازهای محرک و درمجموع ر ضایت گرد شگران میبا شد ،غافل شدهاند؛ این در حالی ا ست که
گرد شگری به عنوان یک سی ستم ،موفقیت آن در گروه مطالعه و ارتباط متقابل هر دو بعد عر ضه و تقا ضا میبا شد بر این
اساس در پژوهش حاضر با دیدی جامع و بامطالعه رضایت گردشگران در بعد تقاضا و عوامل مؤثر بر آن در محی مقصد
یعنی عر ضه ،شناختی جامع و همهجانبه ،جهت برنامهریزی صحیر تو سعه گرد شگری سالمت ک شور با تأکید بر جذن
گرد شگران عراقی حا صل آمده ا ست .در پژوهش حا ضر نیز بهمانند پژوهشهای م شابه پی شین ،پتان سیلهای ک شور در
حوزه سالمت از سوی گردشگران عراقی مطلون بوده و عامل جذن آنها عنوانشده است.
جدول شماره  .1خالصهای از پژوهشهای پیشین
محقق و سال
پژوهش
ا برا هیـم پور و
همکاران1389،
دلــگشــــایــی و
همکاران1390،
شـــــغــلــی و
فرهادی1390،

آقــــایــــی
همکاران1391،

و

دلــگشــــایــی و
همکاران1391،
عــلــی پــور و
آهنگران1393،

عنوان پژوهش

نتایپ

عوامل مؤثر بر رضـــایت و وفاداری
گرد شگران در ا ستان اردبیل (مطالعه
موردی :منطقه گردشگری سرعین)
ارزیابی اهمیت عملکرد گردشـــگری
پزشــکی در اســتان تهران از دیدگاه
گردشگران پزشکی
بررســـی عوامــل مؤ ثر بر رو نق
گردشــگری ســالمت در ایران از دید
مدیران و متخصصین سالمت استان
تهران
تحلیــل مؤلفــههــای تــأثیرگــذار بر
رضــایتمندی از مقاصــد گردشــگری
(مورد :گردشگران شهرستان قروه)
و ضعیت موجود گرد شگری پز شکی
در ایران

بین عوامل سازمانی و محیطی با ر ضایت گرد شگران ارتباط معنیداری وجود دارد .درنتیجه بهبود
این عوامل ،افزایش رضایت و افزایش رضایت نیز افزایش وفاداری گردشگران را به دنبال میآورد.

نقش مناطق آزاد در توسعه گردشگری
در مانی (م طال عه موردی :منط قه آزاد
اروند)

از دیدگاه این افراد هرچند که سطر امکانات بیمار ستانها منا سب میبا شد اما اقدامات ا سا سی در
سطر کالن و بهویژه در ارتباط با اعتباربخشی بینالمللی بیمارستانها را ضعیف قلمداد کردهاند.
در این م طال عه اهم یت عوامل زمی نهای م ثل هزی نه های غیر درمانی ،امن یت ،تحقیق و توســـ عه
زیرســاختهای گردشــگری و عوامل فرهنگی-اجتماعی و ســیاســی به همان اندازه عوامل فنی و
تخصصی مثل نیروی انسانی ،زیر ساختها ،استانداردهای کیفی و هزینههای درمانی از دید مدیران
در توسعه گردشگری سالمت کشور ،مفید و مؤثر ارزیابی گردیدند.
کیفیت خدمات و تسهیالت در سطر مطلوبی ارزیابی نگردیده و از سویی دیگر بین میزان دسترسی
به خدمات و تسهیالت و رضایت گردشگران ارتباط معنیداری وجود دارد.
ایران در زمینه زیرســاختهای پایه و درمانی ،حمایت کارآمد دولت ،داشــتن برنامه مدون توســعه
گرد شگری پز شکی ،م شارکت و هماهنگی بین بخ شی و دا شتن مراکز معتبر با چالشهایی روبرو
است.
این منطقه آزاد در جذن گرد شگران درمانی بهخوبی عملنکرده و مهمترین ضعفهای عملکردی
آن نیز تبلیغات و بازاریابی میباشد.
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حقیقی نســـب و
همکاران1393،

تـــقـــوایـــی و
گودرزی1395،
شـــیر خــدایی و
همکاران1395،

تـــوکـــلـــی و
محمدیان1395،
و

ســــــــام
زینالدین20101،
صـــفــایی پور و
توانگر2015،

بررســـی عوا مل مؤثر بر رضـــا یت
گردشــگران خارجی و نتایپ ســنجش
رضــایت آنها از خدمات گردشــگری
در شهر اصفهان
تدوین و اولو یتب ندی راهبرد های
توسـعه گردشـگری پزشـکی (مطالعه
موردی :کالنشهر شیراز)
بررسی تأثیر تصویر مقصد بر رضایت
و مقاصـــد رفتاری در گردشـــگری
ســـالمت (موردمطالعه :آبگرم معدنی
الویپ)
برر سی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر
جذن توریسم سالمت
کیف یت خد ماتدهی و رضــــا یت
گردشگران سالمت (مالزی)
ت ح ل ی لی بر مــد یریــت بــازاریــا بی
گردشگری سالمت در ایران

لهمن20152،

امکانســنجی توســعه گردشــگری
سالمت در منطقه کرواسی

لونکاریچ20153،

گردشگری سالمت ،رضایت مشتری
و کیف یت ز ندگی :با تأک ید بر نقش
بیمارستانهای تخصصی

تــاســــکــی و
گرونر20164،

ارز یابی اســـتراتژی های توســـعـه
گردشــگری پزشــکی با بهرهگیری از
منطق فازی و تکن یک ســـوات در
ترکیه
بررسی رضایت گردشگران خارجی در
وضــعیت گردشــگری در کونمینگ،
چین

گائو20165،

در بین شش بخش خدمات گردشگری ،رستورانها بیشترین وزن را در شکلگیری رضایت تجمعی
از خدمات داشته و پسازآن هتلها و وضعیت حملونقل قرار دارند.

اســـتراتژیهای تهاجمی و از میان آنها راهبرد تمرکز بر افزایش کیفیت و تنوع خدمات درمانی و
گردشگری و زیرساختهای مرتب با این بخش و نظارت بر آنها دارای اولویت اجرا میباشند.
رابطه مثبت ت صویر مق صد باکیفیت سفر و ارزش ادراک شده و در نهایت سطر ر ضایت از مق صد،
موردپذیرش واقع گردیده است.

مؤثرترین عامل در جذن گردشـــگران ،کمهزینه بودن درمان در ایران و همچنین ایجاد دهکده
گردشــگری بهمنظور کســب رضــایت بیماران خارجی و در نهایت حســن شــهرت پزشــکان ایرانی
میباشد.
هرچه میزان خدماتدهی و تنوع خدمات بیمار ستانها بی شتر بوده ،سطر ر ضایت گرد شگران نیز
افزایشیافته است.
هزینه کمتر ن سبت به بازارهای اطراف ،مهمترین مزیت و فقدان دید جامع در مدیریت گرد شگری
ســالمت ،فقدان تنوع در بســتههای درمانی در بخش دولتی و خصــوصــی و عدم نظارت و کنترل،
مهمترین نقاط ضعف بازاریابی گردشگری سالمت در کشور میباشد.
تو سعه گرد شگری سالمت در کروا سی در وهله اول نیازمند افزایش سرمایهگذاری در خدمات و
زیر ساختهای ضروری اقامتی -رفاهی و تجهیز مراکز درمانی ا ست و در وهله بعد میبای ست به
سمت برند سازی و ایجاد نام تجاری مطلون در عرصه گردشگری سالمت حرکت کند.
هرچه میزان خدماتدهی بیمارســـتان ها بیشـــتر و بهتر بوده ســـطر کیفیت زندگی بیماران نیز
افزایشیافته و نتیجه این امر تحقق رضــایت گردشــگران ســالمت و به دنبال آن افزایش وفاداری
آنها بوده است.
تمرکز بر تنوع و ابتکار در روشهای درمانی با افزایش ســطر تکنولوژی در اســتراتژی تهاجمی و
سپس تنوع و تحرک در فعالیتهای بازاریابی بهمنظور ایجاد ت صویر مطلون از مق صد در ا ستراتژی
تنوعبخشی ،راهبردهای دارای اولویت اجرا شناخته شدند.
هرچه خدماتدهی ،ایمنی ،دسترسی به حملونقل مناسب و تصور از مقصد مطلونتر ارزیابی شده،
گرد شگران خارجی دارای ر ضایت بی شتری بودهاند و همچنین عواملی همچون :سن ،جنس ،مدت
اقامت و میزان تحصیالت گردشگران بر میزان رضایت آنها مؤثر میباشد.

مبانی نظری
گرد شگری سالمت ،عبارت از سفر افراد به ک شور دیگر برای دریافت خدمات پز شکی که اغلب با گذراندن اوقات فراغت
ترکیب می شود یا افراد فر صتی برای دریافت خدمات درمانی در طول دوره فراغت خواهند دا شت .گرد شگری سالمت،
نوعی از گردشــگری اســت که به منظور حفظ ،بهبود و حصــول مجدد ســالمت جســمی و ذهنی فرد در مدتی بیش از 24
ساعت و کمتر از یک سال صورت میگیرد (فردو سی و همکاران170:1390،؛Kelley,2013:1؛.)Wong,2014:1
گردشــگری ســالمت شــامل زیرمجموعههای متنوعی مانند :گردشــگری درمانی طبیعی ،مراقبت و نقاهت ،درمانهای
غیرمتعارف ،درمانهای پز شکی ،جراحی ،کلینیکی ،ت شخی صی ،بیمار ستانی ،طب سنتی ،طب سوزنی ،انرژیدرمانی ،یوگا،
مدیتی شن و ...ا ست ( شغلی و فرهادی .)3:1390،این نوع گرد شگری ،شامل گرد شگری تندر ستی ،گرد شگری درمانی و
گرد شگری پز شکی میبا شد .م سافرت به دهکدههای سالمت برای رهایی از تنش روزمره و تجدیدقوا بدون مداخله و
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نظارت پزشکی را گردشگری تندرستی میگویند .گردشگری درمانی طبیعی ،مسافرت بهمنظور استفاده از آنهای معدنی،
نمک ،لجن های طبیعی ،مناطق آفتانگیر و ...جهت درمان برخی بیماری ها تحت نظارت و مداخله پزشـــک اســـت.
گردشگری پزشکی ،مسافرت به منظور درمان بیماری جسمی و انجام جراحی تحت نظر پزشکان در مراکز درمانی است که
ممکن اســت عالوه بر معالجه و درمان به اســتفاده از منابع درمانی منجر گردد (رشــیدی و همکاران51 :1391،؛ شــغلی و
فــرهــادی 3:1390،؛ European Hospital Healthcare Federation,2015:6؛ .)Lehman,2016:1در
مطالعات دیگری در ارتباط با گردشگری سالمت گونهای به نام گردشگری پیشگیرانه نیز شکلگرفته است؛ در گردشگری
پی شگیرانه به عنوان یکی دیگر از انواع گرد شگری سالمت ازآنجاکه و ضعیت اقت صادی فعلی و م شکالت زندگی ،دالیل
ا صلی مؤثر بر سطر ا سترس باالی زندگی افراد ا ست؛ گرد شگری سالمت یک انتخان برای ک سانی ا ست که با توجه
بهســـالمتی بیشـــتر ،جهت ســـالمتی و رفاه خود ،قصـــد دوری از زندگی پراســـترس روزمره خود را دارند (ایوبیان و
همکاران70:1391،؛  .)Lončarić,2015:159گردشگری سالمت یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر تجارت خدمات است
کــه پ یونــد دو ب خش پزشـــ کی و گردشـــ گری را ت ب ی ین می نمــایــد (Tasci & Gorener,2013:15؛

Padilla,2016:86؛ )Lončarić,2015:160دراینارتباط ،طیفی از فرایند ســـالمت و گردشـــگری در گردشـــگری
سالمت مطرح گردیده که در شکل زیر نمایش داده شده ا ست .در ابتدا؛ درمانگر ،گرد شگری ا ست که درمان پز شکی را
درزمانی که در طول سفر برای وی ناگهان مشکالت سالمتی رخ میدهد ،دریافت میکند .گردشگر پزشکی ،فردی است
که در ک شور میزبان خدمات پز شکی و خدمات گرد شگری را با هم دریافت میکند ،در این حالت؛ سفر گرد شگر باانگیزه
دریافت خدمات درمانی در کنار گذراندن اوقات فراغت بوده اســت .گردشــگر بیمار برای گذراندن فراغت ،فردی اســت که
کشــور میزبان را باهدف دریافت خدمات پزشــکی انتخان میکند اما درعینحال و بعد از درمان ،از خدمات دریافت اوقات
فراغت بهخ صوص ،طول دوره نقاهت و پیگیری یک عمل جراحی یا درمان خاص بهره میگیرد .در نهایت یک گرد شگر
بیمار ،فردی ا ست که ک شور میزبان را فق برای دریافت خدمات پز شکی انتخان مینماید (رنجنوش و همکاران:1395،
.)57-58

شکل شماره .1طیف اتصال گردشگری و سالمت (منبع :رنجنوش و همکاران.)57-58 :1395،

با توجه به این طیف و سیع ،گرد شگران سالمت ،آمیختهای از خدمات و امکانات و مح صوالت عر ضه شده را تجربه و
هرکدام را جداگانه ارزیابی میکنند که در نهایت رضایت کلی آنها را شکل میدهد (حقیقی نسب و همکاران.)734:1393،
طبق تعریف سازمان جهانی گرد شگری ،ر ضایتمندی یک مفهوم ذهنی ،روانی و روان شنا سانه ا ست که شامل اح ساس
مثبت و لذت های نا شی از به د ست آوردن آن چیزی ا ست که فرد امیدوار ا ست از یک مق صد به د ست آورد و یا به نوع
دیگر ،گردشــگر انتظار برآورده شــدن آن را دارد و آن را به دســت خواهد آورد .محققان بیان کردهاند که رضــایت نتیجه
ارزیابی ذهنی اســـت که آیا گزینه انتخان شـــده انتظارت را برآورده کرده اســـت یا از آن فراتر رفته یا نه ( ثانی ،و
همکاران102:1392،؛  .)SONG,2013:3رضــایت ،وجود یک احســاس مثبت اســت که در نهایت در مصــرفکننده یا
دریافتکننده ایجاد می شود .داشتن تصویر ذهنی از مقصد قبل از سفر و مقایسه آن با بعد از سفر نیز ،از عوامل مؤثر دیگر
در سطر رضایت گردشگران میباشد (احمدی و همکاران1394:69،؛  .)Neuts,2013:2رضایتمندی گردشگری تابعی از
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تأمین نیازهای یک گردشــگر در جامعه میزبان اســت (هزارجریبی و نجفی .)135:1390،بر اســاس نظریه مازلو انســان،
موجودی نیازمند اســت که درجه کامروایی او تابعی از تأمین نیازها اســت .بنابراین رضــایتمندی گردشــگران نیز تابعی از
تأمین نیازهای انسان در بعد گردشگری است و نوع نگرش گردشگر نیز ،تابعی از رضایتمندی وی است .در نظریه مبادله
هومنز ،فعالیت گردشگری بهعنوان یک مبادله عقالنی ،تابع به حداکثر رساندن پاداش است که رضایتمندی او در صورت
ر سیدن به این پاداش ا ست .در تئوری روانکاوی آلپورت نیز ،اح ساس ر ضایتمندی یا سرخو شی حالتی ا ست که از تأمین
نیازهای ا سا سی در ان سان به وجود میآید (هزارجریبی و نجفی .)138:1390،در ا صل اح ساس ر ضایت بهوا سطه برآورده
شدن انتظارات و نیازهای مشتری بهواسطه عملکرد عرضهکننده ایجاد می شود .برحسب اینکه انتظارات مشتری و کاال و
خدمات دریافت شده با یکدیگر هم سطر با شند ،یا کاال باالتر یا پایینتر از سطر انتظارات م شتری با شد ،در او اح ساس
ر ضایت یا ذوقزدگی و یا نار ضایتی پدید میآید .ر ضایت تنها بخ شی از مرحلهای ا ست که باید می سر شود تا م شتری از
محصــول لذت ببرد .لذت بردن از محصــول ،موجب وفاداری و تداوم وفاداری وی خواهد بود (شــکل ( )2ابراهیمزاده و
یاری132 :1392،؛  .)Prebensen,2000:5ر ضایت ،پا سخ م شتری ا ست؛ که آیا تجربه حا صل شده ،لذت را برای وی
آفریده است (.)Lončarić,2015:163

شکل شماره .2ارتباط بین برآورده شدن نیازهای گردشگران و سطوح رضایت آنها ،منبع( :زیاری و همکاران)20:1392 ،

رضایت مشتری قلب فعالیتهای بازاریابی مؤسسات و مقاصد گردشگری میباشد .سطر باالی رضایت مشتری موجب
افزایش وفاداری مشــتری ،کاهش حســاســیت پذیری نســبت به قیمت ،جداســازی ســهم بازار فعلی از رقبا ،هزینههای
دادوستدی کمتر ،کاهش هزینههای شکست در بازار ،افزایش بهرهوری و جذن مشتریان جدید بهوسیله یکی از مؤثرترین
و کمهزینهترین روشهای تبلیغات یعنی تبلیغات شـــفاهی و دهانبهدهان گردشـــگران میشـــود (نجارزاده و همکاران،
100:1393؛  Prebensen,2000:4؛ .)Ahmad Bhat,2013:155سطر ر ضایتمندی گرد شگر در یک سفر ،نتیجه
عوامل متعددی اســت که بهطورکلی در فرا یند مقایســه بین دیدگاه گردشــگر نســبت به محصــوالت و خدمات دریافتی و
انتظارات قبل و حین مســـافرت او مورد ارزیابی قرار میگیرد (شـــیر خدایی و همکاران .)134:1395،شـــناخت عوامل
رضایتمندی گردشگران یکی از مهمترین حوزههای پژوهشی گردشگری است .رضایت گردشگر نقش مهمی در موفقیت
بازاریابی مق صد گرد شگری ایفا میکند زیرا انتخان مق صد ،م صرف کاالها و خدمات گرد شگری و ت صمیم به بازگ شت
دوباره به مقصــد را تحت تأثیر قرار میدهد (ســلیمانی و همکاران .)145:1393،توجه بهاندازه گیری رضــایت مشــتری و
عوامل مؤثر بر آن در صنعت گرد شگری ،نا شی از نیاز به جایگاهیابی رقابتی مقا صد در بازارهای جهانی میبا شد .نتیجه
ا صلی مطالعات مربوط به ر ضایت گرد شگران ،فراهم نمودن اطالعات ا ست؛ اطالعات مربوط به اینکه چگونه یک مق صد
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در حال حاضر با نیازهای گردشگران خود مطابقت دارد و در راه رسیدن به حد مطلون چه موانع و مشکالتی را پیش روی
دارد که بایســـتی با برنامهریزی صـــحیر آنها را برطرف نماید (ایمانی و جاودانه19 :1393 ،؛ .)Prebensen,2000:6
مطالعه ،شــناســایی و تحلیل جامع عوامل دخیل در رضــایت گردشــگران میتواند موانع و عوامل تهدید زا در صــنعت
گرد شگری را تا حدود ب سیار زیادی آ شکار سازد .با مهار ،بهبود یا رفع این عوامل ،میتوان ر ضایت گرد شگران را بهبود و
ارتقا بخ شید .ارزیابی منا سب از عوامل مؤثر بر ر ضایت گرد شگران در حفظ گرد شگران ،تو سعه راهبردهای بازاریابی در
گردشگری و به دنبال آن توسعه پایدار گردشگری تأثیر بسزایی دارد که آن نیز بهنوبه خود میتواند باعم رونق اقتصادی
مقصد گردشگری شود (احمدی و همکاران.)10-11 :1395،
روش پژوهش
تحقیق کاربردی حا ضر به لحاظ روش ،تو صیفی – تحلیلی میبا شد که جهت گردآوری اطالعات آن در بخش نظری از
منابع اسنادی و در بخش عملی از روش میدانی مبتنی بر توزیع پرسشنامه و مصاحبه بهره گرفته شد .این تحقیق به لحاظ
رویکرد ،کمی – کیفی بوده و بهنوعی تحقیق اکتشـــافی نیز به شـــمار میرود چراکه در وهله اول نیاز بود که مهمترین
عوامل مؤثر بر میزان ر ضایتمندی گرد شگران خارجی که باهدف گرد شگری سالمت به ک شور وارد شده بودند شنا سایی
گردند به همین دلیل در ا بتدا با روش مصاحبه هدفمند با گردشگران کرد زبان عراقی در مقطع زمانی تابستان سال 1395
تا ابتدای سال (1396انجام مصاحبهها در چند نوبت انجام گرفت) ،که از مرز رسمی باشماق شهرستان مریوان پس از طی
دوره درمان و دریافت خدمات پزشکی از کشور خارج می شدند ،مصاحبههای به روش نیمه ساختارمند به عمل آمد ،مبنای
پایان مصاحبه رسیدن به اشباع نظری ،یعنی شنیدن پاسخهایی بودند که بارها و بارها شنیده شدهاند ،رسیدن به این سطر
در مصــاحبه با  22نفر از گردشــگران انجام پذیرفت .در مرحله بعد با اســتفاده از تکنیک تئوری بنیادی و تجزیهوتحلیل
مصـاحبهها از طریق سـه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رضـایتمندی گردشـگران
سالمت خارجی موردبحم ،شنا سایی و در قالب مفاهیم ،مؤلفهها و ابعادی جای گرفتند (جدول  .)2بنابراین جامعه آماری
این پژوهش ،گرد شگران عراقی کرد زبان وارد شده به ک شور از گمرک ر سمی با شماق شهر ستان مریوان بودند که هدف
آن ها دریافت خدمات پزشــکی و ســالمت بود که به دلیل دشــواری تعیین این افراد با توجه به حجم زیاد افراد ورودی و
اینکه در پژوهش های توصـــیفی ،تعداد  100نمونه آماری میتواند کفایت الزم جهت انجام پژوهش و تعمیم یافته ها را
فراهم آورد 100 ،پرســشــنامه در میان این گردشــگران که از پس از دریافت خدمات پزشــکی و درمانی از کشــور خارج
می شدند ،توزیع گردید ،بنابراین باید گفت که از نمونهگیری هدفمند بهره گرفته شده است .الزم به ذکر است پرسشنامهها
به دلیل اینکه جامعه آماری را گردشــگران ســالمت کردزبان تشــکیل میدادند به زبان کردی تهیه و تنظیم گردیده بود.
پرســـشـــنامه ها در قالب طیف پنپ گزینهای لیکرت (=1خیلی کم=5....،خیلی زیاد) بوده و جهت تجزیهوتحلیل آن ها از
آزمون های آمار اســـتنباطی همچون t :تک نمونهای و تحلیل عاملی بهره گرفته شـــد .درواقع ،نوع تحلیل عاملی بکار
گرفتهشــده تحلیل عاملی تأییدی بوده که هدف آن تائید مدل و شــاخ هایی اســت که در مرحله مصــاحبهها اســتخراج
گردیدهاند.
جدول شماره .2مفاهیم ،مؤلفهها و ابعاد حاصله از تجزیهوتحلیل مصاحبهها پس از طی مراحل کدگذاری سهگانه
ابعاد
در

ضعف
زیرساختهای
عمومی و خدماتی

مؤلفهها
حملونقل نامناسب

مفاهیم
نامناسب بودن انتقال از فرودگاه به بیمارستان ،فقدان آژانسهایی مخصوص بیماران ،نامناسب بودن
حملونقل عمومی و بینشهری ،نامناسب بودن جادههای مواصالتی به تهران ،وضعیت نامناسب
بهداشتی و امنیتی در ترمینالها ،فقدان راهنما در ترمینالها ،فقدان تابلوهای راهنما ،پروازهای کم در

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،3پاییز 1398

8

کمبود خدمات رفاهی و
اقامتی
کیفیت
مراقبتها
زیرساختهای
بیمارستانها
ضعف در توسعه و
بازاریابی محصول
(گردشگری
سالمت)

نامناسب
و

نامطلون
عملکرد
نهادهای دولتی مسئول

ضعف در اطالعرسانی و
آموزش

مسیرهای پرتردد و طول انتظار زیاد برای گردشگران (سنندج-تهران) ،امنیت نامناسب پروازهای هوایی
داخلی (هواپیماهای قدیمی و ناایمن).
ابهام و سختی در شیوه اسکان همراهان در بیمارستانها ،عدم آشنایی و دسترسی به مکانهای تفریحی،
فقدان محلهای اسکان نزدیک بیمارستان ،استاندارد نبودن هتلها ،عدم تنوع غذاها و نوشیدنیهای
در دسترس ،دشواری دسترسی به مواد غذایی و وسایل موردنیاز شخصی به دلیل ناآشنایی با محی .
عدم تعیین تعرفه ها با توجه به نوع بیماری و کشور ورودی ،عدم وجود پرداختهای الکترونیکی با
کارتهای بینالمللی ،فقدان بستههای خدمتی متنوع برای بیماران ،بهروز نبودن امکانات پزشکی ،زمان
زیاد انتظار برای دریافت درمان یا انجام امور مقدماتی ،شفاف نبودن قیمتها ،عدم استقرار تأسیسات و
خدمات پزشکی در فاصله نزدیک از یکدیگر و پراکنده بودن آنها ،دسترسی نامناسب به اینترنت در
بیمارستانها ،هتلینگ نامناسب بیمارستان ،تفاوت در مراقبتها از بیماران خارجی و داخلی.
عدم وجود تفاهمنامههای همکاری عملیاتی با کشور مبدأ ،عدم هماهنگی بین مراکز درمانی و بانکها،
عدم هماهنگی بین مراکز درمانی با آژانسهای مسافرتی و گردشگری ،عدم امکان بهرهگیری از
بیمههای بینالمللی ،عدم نظارت و سازماندهی مطلون بر مراکز درمانی ،عدم استقرار تأسیسات درمانی
موردنیاز در فاصله نزدیکتر به مرز (سنندج ،همدان یا کرمانشاه).
فقدان وجود راهنما در بیمارستانها جهت هماهنگی مسائل درمانی و اسکان و اقامت ،آموزشدیده
نبودن کارکنان هتلها ،عدم آگاهی از نحوه کامل درمان توس گردشگران ،ناآشنایی کادر درمانی
بیمارستان با زبان انگلیسی ،برخوردهای نامناسب و دید نامناسب ،عدم احترام به عقاید بیماران خارجی،
عدم امکان مشاورههای درمانی قبل و بعد از سفر به ایران.

بحث ویافتهها
در ابتدا یافتههای توصیفی پژوهش ،نشان میدهند که بیشترین درصد و فراوانی گردشگران وارده همانطور که گفته شد
گردشگران کردزبان از اقلیم کردستان عراق میباشند که بیشترین درصد آنها را هم مردان در برمیگیرند .از میان طیف
ارائهشده از گردشگری سالمت هم (جدول  )3بیشترین درصد پاسخگویان افرادی هستند که بهقصد گردشگری پزشکی
یعنی دریافت خدمات پزشکی و گردشگری آمدهاند و سپس بیشترین فراوانی به افراد فق بیمار ،اختصاص دارد.
جدول شماره .3نمایش شاخصهای توصیفی پژوهش
متغیرها
مبدأ ورودی
جنسیت
طیف گردشگری
سالمت

طبقهها
کردستان عراق
مرد
زن
گردشگر درمانگر
گردشگر پزشکی
گذراندن اوقات فراغت و نقاهت بعد از بیماری
صرفاً بیمار

فراوانی
100
63
37
20
36
15
29

در ادامه بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر ر ضایت گرد شگران از آزمون آماری تحلیل عاملی ا ستفاده شده ا ست .برای آزمون
مناسب بودن دادههای مرب وط به مجموعه متغیرهای مورد تحلیل در خصوص تعیین عوامل مؤثر بر ر ضایت گرد شگری و
برای شروع تحلیل عاملی ،از آزمون  Bartlettو  KMOا ستفاده شد .معناداری آزمون بارتلت در سطر اطمینان %99
درصد و مقدار مناسب  KMOحاکی از همبستگی و مناسبت متغیرهای موردنظر برای انجام تحلیل عاملی است.
جدول شماره .4آزمون  kmoو بارتلت
مجموعه متغیرهای مورد تحلیل
تعین عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران سالمت خارجی

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطر معناداری

/771

4/522

0/000
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شاخ های بارگذاری شده در هر عامل که بی شتر از  1ه ستند ،یک عامل را شکل میدهند .نتیجه حا صله ،تقلیل 38
شــاخ

به  4عامل بود که  %86/91از واریانس را تبیین میکند .این رقم نشــانگر رضــایتبخش بودن تحلیل عاملی و

متغیرهای موردبررسی است .مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی در جدول ( )5آورده شده است .الزم به
ذکر است که عامل چهارم به دلیل تکراری و بیتأثیر بودن از ادامه تحلیل حذف گردید.
جدول شماره  .5عامل بندی متغیرهای موردمطالعه
مقدار ویژه
12/56
8/41
5/27
2/84

نام عامل
1
2
3
4

درصد واریانس
26/95
24/76
16/84
8/35

درصد واریانس تجمعی
26/95
61/72
78/56
86/91

عامل اول
این عامل با مقدار ویژه برابر  17 ،12/56شاخ را در خود جایداده است .با توجه به شاخ های تجمع یافته که در میان
آنها  6شاخ مربوط به ضعف زیرساختهای حملونقل 7 ،شاخ نیز مرتب با ضعف خدمات و امکانات رفاهی و اقامتی
میباشد ،میتوان این عامل را ضعف زیرساختهای حملونقل و خدمات و امکانات اقامتی -رفاهی دانست .شاخصی که در
این عامل دارای بیشترین بار عاملی میباشد ،نامناسب بودن حملونقل عمومی و بینشهری میباشد.
جدول شماره .6شاخصهای بارگذاری شده در عامل اول
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

نام شاخ
فقدان بستههای خدمتی متنوع برای بیماران
نامناسب بودن جادههای مواصالتی به تهران
پروازهای کم در مسیرهای پرتردد و طول انتظار زیاد برای آنها (سنندج-تهران)
امنیت نامناسب پروازهای هوایی داخلی (هواپیماهای قدیمی و ناایمن)
وضعیت نامناسب بهداشتی و امنیتی در ترمینالها
نامناسب بودن انتقال از فرودگاه به بیمارستان
ابهام و سختی در شیوه اسکان همراهان در بیمارستانها
استاندارد نبودن هتلها
دشواری دسترسی به مواد غذایی و وسایل موردنیاز شخصی به دلیل ناآشنایی با محی
فقدان محلهای اسکان نزدیک بیمارستان
هتلینگ نامناسب بیمارستان
عدم تعیین تعرفهها با توجه به نوع بیماری و کشور ورودی
عدم امکان بهرهگیری از بیمههای بینالمللی
عدم نظارت و سازماندهی مطلون بر مراکز درمانی
ناآشنایی کادر درمانی بیمارستان با زبان انگلیسی
برخوردهای نامناسب و دید نامناسب
نامناسب بودن حملونقل عمومی و بینشهری

میزان همبستگی
0/593
0/433
0/400
0/534
0/749
0/443
0/787
0/836
0/553
0/635
0/432
0/706
0/794
0/741
0/783
0/682
0/900

عامل دوم

این عامل با تجمع  7شاخ

و مقدار بار ویژه  24/7 ،8/41واریانسها را تبیین مینماید .شاخصی که در این عامل دارای

بیشترین همبستگی یا بار عاملی در میان شاخ های تجمع یافته میباشد؛ شاخ
درمجموع نیز با توجه به تجمع  5شاخ

بهروز نبودن امکانات پزشکی است.

در ارتباط با خدمات درمانی و بیمارستانی میتوان این عامل را کیفیت نامناسب
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مراقبتها و زیرساختهای بیمارستانها نام نهاد.
جدول شماره .7شاخصهای بارگذاری شده در عامل دوم
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

نام شاخ
عدم وجود پرداختهای الکترونیکی با کارتهای بینالمللی
عدم آشنایی و دسترسی به مکانهای تفریحی
شفاف نبودن قیمتها
عدم استقرار تأسیسات و خدمات پزشکی در فاصله نزدیک از یکدیگر و پراکنده بودن آنها
تفاوت در مراقبتها از بیماران خارجی و داخلی
فقدان راهنما در ترمینالها
بهروز نبودن امکانات پزشکی

میزان همبستگی
0/619
0/564
0/686
0/681
0/923
0/620
0/938

عامل سوم

در این عامل  7شــاخ

با بار ویژه  5/27تجمع یافته اســت .در این عامل بیشــترین شــاخ های مرتب با وضــعیت

اطالعرسانی و آموزش و عملکرد نهادهای دولتی مسئول میباشد تا بتوان این عامل را ضعف در اطالعرسانی و آموزش و
عملکرد نامطلون نهادهای دولتی نام نهاد .شاخ صی که در این عامل دارای بی شترین بار عاملی میبا شد ،شاخ

فقدان

وجود راهنما در بیمارستانها جهت هماهنگی مسائل درمانی ،اسکان و اقامت است.
جدول شماره .8شاخصهای بارگذاری شده در عامل سوم
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

نام شاخ
عدم وجود تفاهمنامههای همکاری عملیاتی با کشورهای مبدأ
عدم هماهنگی بین مراکز درمانی با آژانسهای مسافرتی و گردشگری
عدم استقرار تأسیسات درمانی موردنیاز در فاصله نزدیکتر به مرز (سنندج ،همدان یا کرمانشاه)
عدم احترام به عقاید بیماران خارجی
آموزشدیده نبودن کارکنان هتلها
عدم آگاهی از نحوه کامل درمان
فقدان وجود راهنما در بیمارستانها جهت هماهنگی مسائل درمانی و اسکان و اقامت

میزان همبستگی
0/611
0/505
0/627
0/536
0/653
0/689
0/757

در نهایت نیز ،همان طور که آمار توصــیفی ســنجش ســطر رضــایت کلی گردشــگران ســالمت کرد زبان عراقی نشــان
میدهد 36،درصد پاسخگویان به گزینههای کم و خیلی کم پاسخ گفتهاند و  33درصد آنها هم سطر رضایت خود را زیاد
و خیلی زیاد اعالم کردهاند.
جدول شماره .9یافتههای توصیفی سطح رضایت گردشگران خارجی سالمت
خیلی زیاد
زیاد
متوس
کم
خیلی کم
متغیر
12
21
31
22
14
سطر رضایت گردشگران سالمت

درمجموع نیز ،همانطور که آزمون  Tتک نمونهای نشــان میدهد میانگین محاســبهشــده برابر  2/81کمتر از مطلوبیت
عددی مورد آزمون یعنی  3می باشـــد تا با توجه به منفی بودن آماره  Tنیز عنوان کرد که در ســـطر معنیداری 0/05
گرد شگران عراقی کرد زبان وارد شده که باهدف گرد شگری سالمت به ک شور سفر کردهاند ،دارای سطر ر ضایت کلی
مطلون و رضایتبخشی نیستند.

تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران خارجی سالمت…

11

جدول شماره .10آزمون  Tتک نمونه ای جهت سنجش سطح رضایتمندی کلی گردشگران
متغیر
تفاوت از حد مطلون
سطر رضایت گردشگران سالمت

-0/190

میانگین فرض صفر=3
معناداری
مقدار t
-1/66

0/047

اطمینان  95درصد
درجه آزادی

میانگین

99

2/81

کران پایین

کران باال

-0/416

0/026

نتیجهگیری
در پ ژوهش حا ضر عوامل مؤثر بر ر ضایت گرد شگران خارجی سالمت که از کرد ستان عراق به ک شور وارد شدهاند؛ مورد
شناسایی و تحلیل قرار گرفتند .در این راستا سؤالهایی مطرح بودن که به شرح زیر ،در یافتههای پژوهش به آنها پاسخ
داده شد:
سؤال اول پژوهش :مهمترین عوامل مؤثر بر سطر رضایتمندی این دسته از گردشگران کدامند؟
در را ستای پا سخگویی به این سؤال ،ابتدا به صورت اکت شافی و در قالب م صاحبههایی شاخ های مؤثر بر نار ضایتی
گردشگران مورد شناسایی قرار گرفت .بدین منظور از تکنیک تئوری بنیادی استفاده و در طی سه مرحله کدگذاری ،تئوری
پژوهش یا الگوی اولیه عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران سالمت ،شناسایی گردید (شکل .)3

شکل شماره  . 3الگوی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران سالمت خارجی (عراقی) با استفاده از تکنیک تئوری بنیادی

سپس در مرحله بعد ،جهت تعمیم اطالعات حاصله و خالصه سازی آنها در مهمترین عاملهای مؤثر و درواقع تائید الگو
و تئوری پژوهش ،از آزمون تحلیل عاملی ا ستفاده شد که در تائید الگوی اولیه ،نتایپ بهد ستآمده ضعف زیر ساختهای
حملونقل و خدمات و امکانات اقامتی – رفاهی؛ کیفیت نامناســب مراقبتها و زیرســاختهای بیمارســتانها؛ و وضــعیت
نامنا سب اطالعر سانی ،آموزش و عملکرد ضعیف نهادهای دولتی م سئول را بهعنوان مهمترین ،عوامل مؤثر بر ر ضایت
گرد شگران سالمت کردزبان عراقی م شخ

نمود .در ابتدا این نتایپ ،ن شان میدهد که بهواقع جهت تو سعه گرد شگری

دید نظاممند و ســیســتماتیک بهمنظور مدیریت آن ،در مقصــد گردشــگری موردنیاز میباشــد چراکه برخالف دیدگاههای
بخشی که ناکارایی آنها ثابت شده است باید دانست که گردشگری صحنهای است پیچیده با بازیگران و عوامل مختلف و
متعدد که موفقیت و پویایی آن در گروه این اصــل اســت که تمامی اجزا و عناصــر آن ازلحاظ کمی و کیفی در وضــعیت
مطلوبی قرار داشته باشند و با توجه به این پیچیدگیها تنها دید جامع و سیستمی میتواند هماهنگکننده و استمراردهنده
تو سعه آن با شد .بر این مبنا این مطلب صحیر میبا شد که ما در ک شور ،دارای تجهیزات ن سبتاً منا سب ،هزینه درمان
پایینتر و شهرت خوبی به لحاظ طبیبان حاذق ه ستیم اما هر گرد شگر سالمت باانگیزههای متنوعی وارد ک شور می شود
که میبای ست با شنا سایی آنها ،این انگیزهها را برطرف نمود تا ر ضایت آنها حا صل گردد .ضعف خدمات و امکانات
رفاهی ،با بی شترین بار ویژه ،مؤثرترین عامل شنا سایی شده بر ر ضایتمندی گرد شگران سالمت بوده ا ست ،با توجه به
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اهمیت خدمات و امکانات رفاهی و اقامتی بهعنوان زیربنا و حق اولیه و مسلم یک گردشگر سالمت ،فقدان و ضعف در آن
بی شک ،احساس نارضایتی و عدم تعلق و وفاداری را در گردشگر ایجاد مینماید .بسیاری از گردشگران اظهار میداشتند
که آنها در ا سکان همراهان خود در بیمار ستانها با م شکل و ا ضطران روبرو بودند و به دلیل ناآ شنایی و فقدان راهنما
حتی یافتن محلی برای اسکان همراهانشان بسیار دشوار بوده است .شاخصی که در این عامل ،دارای بیشترین بار عاملی
بوده ا ست ،شاخ

نامنا سب بودن حملونقل عمومی و بین شهری بود .دراینارتباط گرد شگران اظهار میدا شتند که در

ابتدا جهت م سافرت های هوایی به تهران همواره با کمبود پروازها و انتظار طوالنی روبرو ه ستند و از راه زمینی نیز زمانی
که وارد ک شور می شوند در ابتدا با جاده خطرناک و نامنا سب مریوان تا سنندج روبرو می شوند از سویی دیگر چون مق صد
بی شتر این افراد شهر تهران و مراکز درمانی آن میبا شد فا صله  13ساعته سفر تا تهران از راه زمینی قدر م سلم برای
تمامی بیماران ناخو شایند و آزاردهنده خواهد بود .عامل دوم شنا سایی شده کیفیت نامنا سب مراقبتها و زیر ساختهای
بیمارستانها میباشد .در این عامل ،شاخصی که دارای بیشترین بار عاملی است ،شاخ

بهروز نبودن امکانات پزشکی و

درمانی اسـت که این امر در میان گردشـگران درمانی که در سـنندج یا کرمانشـاه بودند؛ بیشـتر مورد تائید بود .باید توجه
داشـــت که با توجه به همســـایه ها و مراکز رقیب و قدرتمندی که در منطقه وجود دارند همانند ترکیه و امارت متحده و
آذربایجان که سرمایهگذاریهای ب سیاری را هم در این زمینه و بهویژه جذن گرد شگران سالمت از ک شور عراق انجام
داده اند و بی شتر این گرد شگران نیز به دلیل بعد م سافت کم و بی شک تحقیقاتی که از طریق اینترنت و شنیدن گفتههای
افرادی که دارای تجربه درمانی در این ک شـورها هسـتند؛ وضـع موجود کشـورمان را مورد مقایسـه قرار داده و با توجه به
برآورده ن شدن نیازهای شان مق صد دیگری را انتخان خواهند نمود .شاخ

دیگری که در این عامل ،دارای بی شترین بار

عاملی بوده و در م صاحبههای گرد شگران عراقی ب سیار بر آن تأکید می شد ،تفاوت مراقبت و دید نامنا سب کادر درمانی
بیمار ستانها و مراکز درمانی ن سبت به این افراد بوده که بی شتر گردشگران اظهار میکردند که به آنها بهعنوان غریبهای
درمانده نگاه شـــده و حتی در بیمارســـتانها نیز به نســـبت بیماران داخلی از آنها بهخوبی مراقبت نمیشـــد .البته نباید
ضـــعف های دیگر زیرســـاختی در این عامل ازجمله عدم توان بهرهگیری از کارت های بانکی بینالمللی جهت پرداخت
هزینهها و عدم شفافیت هزینهها بهویژه در مراکز درمانی خصوصی برای گردشگران خارجی چشمپوشی نمود .عامل سوم
تأثیرگذار بر و ضعیت نامنا سب ر ضایت گرد شگران سالمتی که از ک شور عراق آمدهاند؛ ضعف در اطالعر سانی ،آموزش و
عملکرد نامطلون نهادهای دولتی م سئول میبا شد .همگرایی شاخ هایی که این عامل را شکل دادهاند به نقش مهم
نهادهای دولتی در اطالع ر سانی ،آموزش و تبلیغات ،جهت گ سترش گرد شگری سالمت در ک شور ا شاره دارد .بهواقع تا
زمانی که نهادهای دولتی م سئول که با توجه به چندوجهی بودن گرد شگری تعداد آنها هم کم نی ست به این امر واقف
نباشند که بایستی هماهنگ با یکدیگر عمل نمایند ،معضالت ،حلنشده باقی خواهند ماند .این نهادهای دولتی هستند که
میبایســت زمینههای تبلیغات را فراهم آورده و با آموزش و فرهنگســازی در میان مردم و کادر درمانی بیمارســتانها و
مراکز درمانی به روشــن ســازی اهمیت گردشــگری ســالمت و نحوه رفتار و برخورد با گردشــگران خارجی بپردازند و یا با
اخت صاص بودجه و انجام برنامهریزیها؛ خدمات و امکانات ضروری و موردنیاز گرد شگران را مهیا نمایند .شاخ صی که در
این عامل بیشــترین بار عاملی را به خود اختصــاص داده اســت ،فقدان راهنما در بیمارســتانها میباشــد .دراینارتباط
گرد شگران با تأکید ب سیاری ،بیان میکردند که میبای ست افرادی بهعنوان راهنمای ر سمی نهتنها در ایران بلکه حتی در
ک شور خود شان هم با شند که بتوانند م شاورههای الزم را دریافت نمایند .گرد شگران اظهار میدا شتند که آنها بهویژه در
شهر تهران بسیار سردرگم و ناآشنا بوده و با توجه به ضعف زبان انگلیسی در کادر درمانی و یا در سطر شهر ،با مشکالت
بسیاری روبرو شدهاند و یا در خوشبینانهترین حالت بهصورت غیررسمی و با پرسوجو از افرادی که قبالً برای درمان آمده
بودند ،در شهر تهران یا کرمان شاه و سنندج افرادی را بهعنوان راهنما و مترجم ا ستخدام کردهاند که مبالغ زیادی را هم از
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آنها دریافت کرده است .در نهایت نیز با توجه به یافتههای توصیفی بیشتر گردشگرانی که از کردستان عراق وارد کشور
میشــوند در طیف گردشــگر درمانی قرار دارند یعنی انگیزههای الزم جهت گذراندن اوقات فراغت و بازدید از جاذبههای
کشــور را نیز ،دارا میباشــند که می بایســت از این فرصــت نیز ســود برد که متأســفانه با توجه به وضــع موجود ،تاکنون
نتوانستهایم با برنامهریزی هدفمند از این فرصت بهره ببریم.
سؤال دوم :وضع موجود رضایتمندی گردشگران سالمت عراقی کشور در چه سطحی است؟
به منظور پاسخگویی به این سؤال پژوهش ،رضایت کلی گردشگران مورد سؤال واقع گردید که میانگین محاسبه شده برابر
 2/81در سطر معنیداری  /05نشان داد که گردشگران خارجی واردشده دارای سطر رضایت مطلوبی نیستند .هرچند که
مثبت بودن حد باال و منفی بودن حد پایین ،ن شان میدهد که سطر این نار ضایتی زیاد و قاطع نبوده و نزدیک به سطر
متوس میباشد و می شود که با برنامهریزی صحیر بهراحتی سطر رضایتمندی گردشگران به سطر مورد انتظار افزایش
داد .بی شک این وضعیت نمیتواند چشمانداز روشنی را از توسعه گردشگری سالمت باوجود رقبا قدرتمند در منطقه برای
کشور رقم بزند.
در نهایت با در نظرگیری نتایپ حاصـــله و مصـــاحبههای میدانی راهکارهای زیر جهت تغییر وضـــع نامطلون موجود به
و ضعیتی امیدوارکننده جهت تحقق ر ضایت گرد شگران سالمت خارجی که از کرد ستان عراق به ک شور سفر میکنند،
پیشنهاد میگردد:
عامل زیرساختهای حملونقل و خدمات و امکانات اقامتی -رفاهی:تدارک آژانسها و امکانات حملونقل ،مخصــوص بیماران در بیمارســتانهای مقصــد گردشــگران عراقی و در مهمترین
ورودی آنها یعنی در شهر مرزی مریوان
ایجاد مراکز اسکان و هتلهای استاندارد در نزدیکی مراکز درمانی و بیمارستانهای هدف این گردشگران
بهبود راههای موا صالتی از شهر ستانهای مرزی ا ستان کرد ستان بهویژه شهر ستان مریوان به تهران و یا سایر مقا صد
گردشگران سالمت خارجی کشور با شناسایی مقاصد گردشگران
افزایش پروازهای ســـنندج به تهران و یا اتخاذ تمهیداتی بهمنظور در اولویت قرار دادن این بیماران خارجی از فرودگاه
سنندج ،جهت انتقال به تهران
آموزش افرادی بهعنوان راهنما و اســتقرار آنها در مبدأ ورودی گردشــگران کرد زبان عراقی یعنی شــهر مریوان و نیز در
بیمار ستانهای هدف این گرد شگران بهگونهای که در صورت درخوا ست گرد شگران از زمان ورود تا خروج با این افراد
باشد و نیازهایشان را برطرف نماید.
 کیفیت نامناسب مراقبتها و زیرساختهای بیمارستانهابهرهگیری بی شتر از فناوری اطالعات بهویژه راهاندازی ون سایتهای ر سمی بیمار ستانها و مراکز معتبر و بهکارگیری
آنها در زمینه ت سهیل امور گرد شگران عراقی (نوبتگیری ،زمانبندی مراحل درمان ،طول دوره درمان ،پرداخت هزینهها
و)...
شفافسازی هزینههای درمانی بیماران خارجی و نظارت بر رعایت مطلون آنها
زمینهســازی جهت ایجاد تســهیالت پرداخت الکترونیکی با کارتهای اعتباری بینالمللی در بیمارســتان و مراکز درمانی
هدف
توسعه نیروی انسانی بیمارستانها (آشنایی با زبان خارجی ،فرهنگ سازی برخورد با بیمارهای خارجی ،برگزاری دورههای
ضمن خدمت و آموزشی مرتب با افزایش آگاهی و مهارتهایشان)
بهروز نمودن و متنوع نمودن تجهیزات بیمار ستانهای هدف گرد شگران سالمت کردزبان عراقی بهمنظور کاهش تفاوت
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در کیفیت تجهیزات با بیمارستانهای کشورهای رقیب در منطقه
 ضعف در اطالعرسانی و آموزش و عملکرد نامطلون نهادهای دولتیایجاد نهادی واحد و مرکب از تمامی نهادها و سازمانهای درگیر در توسعه گردشگری سالمت بهمنظور ایجاد هماهنگی
مطلون در بین دستگاههای متولی
ایجاد مراکز و نمایندگی هایی در کردســـتان عراق؛ بهمنظور ارائه خدمات مشـــاوره و انجام هماهنگی های الزم برای
گردشگران سالمت عازم به کشور
انجام تبلیغات با بهرهگیری از انواع ابزارهای تبلیغاتی در کشــور عراق بهمنظور معرفی توانمندیهای عرصــه ســالمت و
گردشگری کشور
تعادل و توازن در توزیع مراکز درمانی و بیمار ستانهای هدف گرد شگری سالمت در بین ا ستانهای ک شور بهگونهای که
تهران تنها مقصــد نباشــد و حداقل بتوان به درمان برخی از بیماریها در اســتانهای نزدیکتر به نوار مرزی که در اینجا
کردستان عراق میباشد ،در شهرهایی مانند سنندج ،کرمانشاه و همدان اقدام نمود.
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