ارزیابی کیفیت مقاصد ژئوتوریستی شهروندانکالنشهر تبریز
با استفاده از روش  VQEمطالعه موردی :استان آذربایجان شرقی
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تاریخ دریافت  1399/06/25 :
تاریخ پذیرش1399/07/11 :

واژههای کلیدی:
زنجیـر ه تأمیـن ،گردشـگری
پزشـکی ،رقابتپذیـری ،پایـداری

چکیده
پژوهـش حاضـر بـا هـدف تعییـن عوامـل مؤثـر بـر رقابتپذیـری زنجیـر ه تأمیـن
پایـدار گردشـگری پزشـکی انجـام شـده اسـت .در ایـن پژوهـش ،ابتـدا بـا مـرور
ادبیـات مرتبـط ،عوامـل مؤثر بر پایداری زنجیر ه تأمین اسـتخراج شـد .سـپس،
بـا اسـتفاده از نظر خبرگان ،از میـان عوامل مذکور 27 ،عامل کـه در رقابتپذیری
زنجیـر ه تأمیـن پایدار گردشـگری پزشـکی ایفای نقـش میکنند تعیین شـد .در
ش تحلیـل سلسـلهمراتبی ،معیارهـا و زیرمعیارها
مرحلـه بعـد ،بـا اسـتفاده از رو 
رتبهبنـدی شـدند .عالوهبـرآن ،بـا بهکارگیـری روش دیمتل ،میـزان تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری معیارهای اصلی (اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی ،زیستمحیطی
و نهـادی) تعییـن شـد .نتایـج نشـان داد کـه بـه ترتیـب معیارهـای مهـارت کادر
درمانی و امنیت کشـور از مهمترین عوامـل در رقابتپذیری زنجیر ه تأمین پایدار
گردشـگری پزشکی هستند .همچنین ،با اسـتفاده از روش دیمتل مشخص شد
کـه بـه ترتیب عوامل اقتصـادی و نهادی (حاکمیتی) در دسـته عوامـل تأثیرگذار،
و عوامـل اجتماعی ـ فرهنگـی و زیسـتمحیطی در دسـته عوامـل تأثیرپذیر قرار
میگیرنـد .در پایـان ،پیشـنهادهایی مبتنـی بر نتایـج و نیز پیشـنهادهایی برای
تحقیقـات آتـی در حـوزه موردنظر ارائه شـده اسـت.

مقدمه
بـا توجـه بـه فضـای اقتصـادی جهانـی ،ارزآور بـودن یـک
صنعـت در تمامـی کشـورها بهویـژه در ایـران کـه امـروز
درگیـر تحریمهـای اقتصـادی اسـت ،بسـیار حائـز اهمیـت
اسـت .عالوهبرایـن ،بـا وجـود بحرانهـای اقتصـادی،
جلوگیـری از خـروج ارز از کشـور نیـز مورد توجه قـرار گرفته
اسـت .از سـوی دیگـر ،رقابتپذیـری ایـران در قیمـت و
کسـب رتبـه اول رقابتپذیـری قیمتـی بـر اسـاس گـزارش
مجمـع جهانـی اقتصـاد در سـال  ،2019پیرامـون شـاخص
جهانی رقابتپذیری سـفر و گردشـگری کشـورها ،1نشان از
ظرفیـت فراوان ایران برای جذب گردشـگر بهویژه گردشـگر
پزشـکی دارد؛ زیرا در سـالهای اخیر شـاهد پیشرفتهای
چشـمگیری در حوزه درمان و پزشـکی در کشور و استقبال
قابلقبـول کشـورهای همسـایه از خدمـات درمانـی ایـران
بودهایـم .همانطـور کـه نصیریپـور ( )1389اظهار داشـته
اسـت ،کشـور ایران به لحاظ میراثفرهنگی رتبه پنجم ،از
نظر آبوهوا رتبه دهم و متأسـفانه در زمینه جذب گردشگر
رتبـهای بعـد از شـصتوهفتم را بهدسـت آورده اسـت.

ایـن امـر نشـان میدهـد كه ایـران ،بـا توجـه بـه جاذبههای
فراوانـی كـه در ایـن صنعـت دارد ،ضعف شـدیدی در جذب
گردشـگران داخلـی و خارجـی دارد .بـر اسـاس تحقیقـات
نـوری و همـکاران ( ،)1391کشـور ایران از گذشـتههای دور
دارای پزشـکان ماهـر بـوده و درحـال حاضـر نیـز در زمینـه
داروهـای نوترکیـب ،سـلولهای بنیادیـن ،درمانهـای
ن دارای قابلیتهـای بیشـماری
چشمپزشـکی و سـرطا 
اسـت .عالوهبرایـن ،بـا توجـه بـه هزینـه کـم پزشـکی در
مقایسـه با کشـورهای اروپایی و آسـیایی و داشتن پتانسیل
فـراوان در زمینـه طبیعتدرمانی ،میتوانـد جایگاه بهتری
را در جـذب گردشـگر پزشـکی در منطقـه بهدسـت آورد و از
ایـن راه ،باعـث ایجـاد اشـتغال و سـودآوری اقتصـادی در
کشـور شـود و از نظر فرهنگی و سیاسی کشـور را ارتقا دهد.
از سـوی دیگـر ،بـا توجـه بـه افزایـش مالحظـات پیرامـون
توسـعه پایـدار در صنعـت گردشـگری و لـزوم درنظرگرفتـن
تمامـی ابعـاد اقتصـادی ،اجتماعـی ـ فرهنگـی و
زیسـتمحیطی در فعالیتهـای گردشـگری ،زنجیـره
تأمین گردشـگری نیز از این قاعده مسـتثنا نیسـت و لحاظ

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران

 .2دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)؛ Jafari@usc.ac.ir

3. TTCI
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موضوعـات پایـداری در برنامهریزی و عملکـرد این زنجیر ه
تأمیـن حائـز اهمیـت اسـت .بنابرایـن ،در ایـن تحقیـق به
تعییـن عوامـل مؤثـر بـر رقابتپذیـری در زنجیـر ه تأمیـن
گردشـگری پزشکی با رویکرد توسـعه پایدار پرداخته شده
اسـت .در همین راسـتا ،این پژوهش به دنبال پاسـخگویی
بـه سـؤاالت ذیـل اسـت:
چـه عواملـی بـر رقابتپذیـری زنجیـر ه تأمیـن پایـدار
گردشـگری پزشـکی مؤثرنـد؟
اهمیت هر یک از عوامل شناساییشده چقدر است؟
در بحث رقابتپذیری زنجیر ه تأمین گردشـگری پزشکی،
کدام ابعاد پایـداری تأثیرگذار و کدام تأثیرپذیرند؟

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

مبانی نظری پژوهش
گردشگریپزشکی
بـه گفتـه کانـل (« ،)1094 :2006جهانگـردی پزشـکی
بهعنـوان موقعیتـی از رشـد سـریع آنچه به صنعـت تبدیل
شـده اسـت تعبیـر میشـود ،جاییکـه افـراد اغلـب در
مسـافتهای طوالنـی بـه دیگـر کشـورها سـفر میکننـد تا
خدماتـی ماننـد مراقبتهـای پزشـکی ،دندانپزشـکی و
جراحـی را دریافـت کننـد و درعینحال بهعنوان گردشـگر
بـه تعطیلات برونـد» .همانطـور کـه یـو و کـو ()81 :2012
اسـتدالل میکننـد ،گردشـگری پزشـکی «ترکیبـی از
خدمـات پزشـکی و صنعـت گردشـگری» اسـت .بـرای
صنعت مراقبتهای بهداشـتی ،احتما ً
ال یکی از مهمترین
فاکتورهـا سیسـتم مراقبتهـای بهداشـتی کلـی در کشـور
میزبـان اسـت.
رقابتپذیریزنجیر هتأمین
طبق گفته زند حسـامی و پورخلیل ( ،)1392رقابتپذیری
موضوعـی محـوری در جهـان اسـت و از آن بهعنـوان
وسـیل های بـرای دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادی مطلـوب
و توسـعه پایـدار یـاد میشـود .در اقتصـاد جهانیشـده،
رقابتپذیربـودن به معنای دسـتیافتن به موقعیت پایدار
در بازارهـای جهانـی اسـت .مختـار ( )2015رقابتپذیری
زنجیـر ه تأمین را توانایی زنجیره در ارائه ارزش به مشـتری
بـه علـت وجـود مزیـت رقابتـی میداند.
پایداری
روگرز ( ،)2008متداولترین تعریف
بر اسـاس گفته کارتر و ِ
از پایداری ،تعریف کمیسیون برانتلند ،1کمیسیون جهانی
1. Brundtland

محیطزیسـت و توسـعه ،)8 :1987( 2اسـت« :توسـعهای
کـه نیازهـای حـال حاضـر را بـرآورده سـازد ،بـدون اینکـه
توانایی نسـلهای آینـده را در تأمین نیازهایشـان به خطر
انـدازد ».در اجالس جهانی سـال  2005در ایاالت متحده،
سـه عامـل اقتصاد ،عوامـلمحیطی و ثبات اجتماعی سـه
رکن اصلی توسـعه پایدار معرفی شـدند.
سـئورینگ و مولـر ( )1700 :2008پایـداری زنجیر ه تأمین
را بهصـورت «مدیریـت جریـان مـواد ،اطالعـات ،سـرمایه
و همچنیـن همـکاری بیـن شـرکتها در طـول زنجیـره
تأمیـن بـا درنظرگرفتـن اهـداف در سـه بعـد توسـعه پایدار
یعنـی ابعاد اقتصادی ،زیسـتمحیطی و اجتماعی تعریف
میکننـد کـه ناشـی از نیـاز مشـتری و ذینفعان اسـت» .بر
اسـاس گفتـه پرکومیـن و همـکاران ( ،)2019گردشـگری
پزشـکی پایـدار تجارتـی نوظهـور و روبـه رشـد در سراسـر
جهـان اسـت و اهـداف متفـاوت و خاصـی را از خدمـات
لذتبخـش تـا خدمـات مراقبتهـای بهداشـتی شـامل
میشـود .طبـق نظـر کرچـر ( ،)1993اصـول گردشـگری
پایـدار شـامل اسـتفاده پایـدار از منابـع ،كاهـش مصـرف
انـرژی و جلوگیـری از اتلاف آن ،حفـظ تنـوع ،صنعـت
گردشـگری و برنامهریزی ،حمایـت از نظام اقتصاد محلی،
مشـاركت اجتماعـات محلـی ،مشـاوره بـا افـراد ذینفـع و
عامـه مردم ،آموزش خدمه ،بازاریابی صنعت گردشـگری،
و انجـام تحقیقـات مسـتمر پیرامـون توسـعه گردشـگری
اسـت (تقوایـی و صفرآبـادی.)1390 ،
زنجیره تأمین گردشگری
ژانـگ و مورفـی ( )2009زنجیـر ه تأمیـن گردشـگری را
شبکهای ازسـازمانهای گردشگری درگیر در مجموعهای
از فعالیتهـای گوناگـون تعریـف میکننـد کـه طیـف
گسـتردهای از محصـوالت یـا خدمـات گردشـگری ماننـد
پروازهـا ،اقامتگاههـا و فـروش محصـوالت گردشـگری را
دربـر میگیـرد .طبـق نظـر ژانـگ و همـکاران (،)2009
مدیریت زنجیر ه تأمین گردشـگری را میتوان مجموعهای
از رویکردهـای مورداسـتفاده بـرای مدیریـت کارآمـد
عملیـات زنجیـر ه تأمین گردشـگری در یـک مقصد خاص
گردشـگری ،بهمنظور پاسـخگویی به نیازهای گردشـگران
و تحقـق اهـداف تجـاری بخشهـای مختلـف در زنجیـره
تأمیـن گردشـگری بهشـمار آورد.
ژانـگ و همـکاران ( )2009نوعـی از زنجیـر ه تأمیـن
گردشـگری را مطابـق شـکل  1توصیـف میکننـد.
2. World Commission on Environment and Development
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مرورپیشینه
در ایـن بخـش بـه مـرور ادبیـات گذشـته و پژوهشهـای
انجامشـده در حوزههـای مرتبـط پرداختـه میشـود.

مولـر و کافمـن ( )2001گردشـگری سلامت را ،همانطـور
کـه در شـکل  2نمایـش دادهشـدهاسـت ،به انـواع مختلفی
تقسـیمبندی کردهانـد.

شکل  :2گردشگری سالمت و تقسیمبندی کافمن و مولر ()2001

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

شکل  :1یک نمونۀ معمول زنجیرۀ تأمین گردشگری در مقصد ()Zhang et al., 2009
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بـر اسـاس گفتـه کائوریـک و همـکاران ( ،)2015افزایـش
نگرانیهـای گردشـگران دربـاره مسـائل زیسـتمحیطی
فشـار بیشـتری بـر بنگاههـای گردشـگری وسـازمانهای
مدیریـت مقصد بـرای اتخـاذ راهبردهـای پایـدار مدیریت
زنجیـر ه تأمیـن وارد میکنـد .سـابرامانیان و همـکاران
( )2020معیارهـای پایـداری را بـرای زنجیرههـای تأمیـن
بهداشـت عمومـی تدویـن کردنـد .بـرای این منظـور ،یک
شـاخص پایـداری زنجیر ه تأمین را تهیه کردنـد که عالوهبر
معیارهـای اقتصـادی ،اجتماعـی و زیسـتمحیطی،
معیارهـای همـکاری ذینفعـان ،پیامدهـای بهداشـتی و
ابتـکارات کیفیـت محصـول و خدمـات را نیـز اندازهگیـری
میکنـد .در پژوهـش آنـان ،معیارهـای اشـتغال ،ظرفیت
عرضـه ،کارایـی انـرژی ،مدیریـت بازیافـت ،ثبـات و
سـودآوری ،ایجاد ارزش افزوده ،بهرهوری ،نرخ دسـتمزد،
برابری جنسـیتی نیـروی کار و کاهش صـدور گاز گلخانهای
از عوامـل مؤثـر بـر پایـداری زنجیر ه تأمین اسـت .سـعید و
کرسـتن ( )2020شـاخصهای عملکـرد پایـداری زنجیـره
تأمین را طی مرور مطالعات پیشـین بررسـی کردند .طبق
نظـر آنهـا ،عواملـی ماننـد کارایی انـرژی ،منابع انسـانی،
کارایـی اسـتفاده از مـواد و تجهیـزات ،مدیریـت بازیافـت،
ارزیابی و انتخاب عرضهکننده ،حقوق انسـانی ،سلامت و
ایمنـی ،آموزش و تحصیالت ،هزینههـای پایداری ،منابع
انسـانی ،انطبـاق اجتماعـی ،ثبـات و سـودآوری ،توزیـع
درآمـد و کاهـش صـدور گاز گلخانـهای بـر پایـداری زنجیره
تأمیـن تأثیرگذار اسـت.
رائـوت و همکاران ( )2017عوامل کاهش هزینه ،اشـتغال،
کارایـی انـرژی ،کارایـی اسـتفاده از مـواد و تجهیـزات،
مدیریت بازیافت ،سالمت و ایمنی ،آموزش و تحصیالت،
همـکاری و مشـارکت عرضهکنندگان ،همکاری مشـتریان
در مسـائل زیسـتمحیطی ،تبلیغات و بازاریابـی ،آلودگی
هـوا و تصویـر کشـور را عوامل مهـم در موفقیت شـیوههای
ِ
گوناسـکاران
مدیریـت زنجیـر ه تأمین پایـدار بیـان کردند.
و همـکاران ( ،)2004 ;2001عوامـل همـکاری و مشـارکت
عرضهکننـدگان ،زمـان انتظـار ،اشـتراکگذاری اطالعات،
ظرفیـت عرضـه و سـطح خدمـات را بـر عملکـرد پایـدار
زنجیـر ه تأمین مؤثر دانسـتند .فونـت و همـکاران ()2008
مدیریـت زنجیـر ه تأمیـن پایـدار در صنعـت گردشـگری
را بررسـی کردنـد .آنهـا راهکارهایـی بـرای پیادهسـازی
الزامـات پایـداری در زنجیـر ه تأمیـن ارائه دادهانـد و عوامل
اشـتغال ،آمـوزش و تشـویق کارکنان در عمل بـه پایداری،
تبلیغـات و بازاریابـی و دسترسـی و حملونقـل را از عوامل
مؤثـر بر پایـداری بیـان کردهاند .هـو و همـکاران ( )2019و
نـی و سـان ( )2019عامـل ارزیابـی و انتخـاب عرضهکننده

(تأمینکننده) را مؤثر بر پایداری زنجیر ه تأمین دانسـتند.
طبـق نظـر فتچریـن و اسـتفانو ( ،)2016عمدتـ ًا عوامـل
مرتبـط با پیشـرفت گردشـگری پزشـکی مربـوط به مقصد
گردشـگری ماننـد محیط كلی كشـور (برای مثـال ،اقتصاد
پایـدار و تصویـر كشـور) ،صنعـت بهداشـت و درمـان و
جهانگردی كشـور (بـرای مثـال ،هزینههـای مراقبتهای
بهداشتی و مقصد گردشگری محبوب) و كیفیت تأسیسات
و خدمـات پزشـکی (بـرای مثـال ،مراقبـت از کیفیـت،
اعتباربخشـی ،اعتبار پزشکان) اسـت .بر طبق نظر آنها،
ارائه شـاخص گردشگری پزشـکی نوع جدیدی از سنجش
عملکـرد مبتنـی بـر کشـور را بـرای ارزیابـی جذابیـت یـک
کشـور به عنوان مقصد گردشـگری پزشکی فراهم میکند.
کاکوللـی و گوفـی ( )2016در مقالـهای ،تأثیـر پایـداری بـر
رقابتپذیری مقاصد کوچک گردشـگری را بررسی کردند.
آنهـا از چهـار شـاخص «آثـار مثبـت اقتصـادی»« ،آثـار
مثبت اجتماعی-فرهنگی»« ،آثار مثبت زیسـتمحیطی»
و «رضایـت گردشـگر از تجربـه سـفر» اسـتفاده کردنـد.
شـواهد بهدسـتآمده بیانگـر آن اسـت کـه توسـعه پایـدار
گردشـگری نهتنهـا بـرای حفـظ تعـادل زیسـتمحیطی
مقصـد گردشـگری ،بلکـه بـرای بهبـود رقابتپذیـری آن
نیـز مفیـد اسـت .همچنیـن متغیـر «تأکیـد بـر بـه حداکثر
رسـاندن توسـعه اقتصـادی محلـی» تأییدکننده ایـن ایده
اسـت کـه مقصـد رقابتـی و پایـدار ،عالوهبر آنکـه نیازهای
گردشـگران را تأمیـن میکنـد ،بـر حفـظ منابـع طبیعـی و
فرهنگـی محلـی نیـز تأکیـد دارد .عالوهبـرآن ،یافتههـای
آنهـا نشـان میدهـد کـه بـدون مدیریت صحیـح تقاضای
گردشـگر ،نمیتـوان بـه گردشـگری پایـدار دسـت یافـت.
سـنگ 1و همـکاران ( )2020مدیریت زنجیر ه تأمین پایدار
را در راسـتای حمایت از تأمین پایدار و مدیریت فرایند در
صنعـت مراقبتهـای بهداشـتی در ویتنام بررسـی کردند.
عوامـل مدیریـت بازیافـت ،سلامت و ایمنـی ،آمـوزش و
تحصیلات از جملـه مـوارد مؤثـر بـر پایـداری در تحقیـق
آنها شناخته شـد .ماتیواتانان و همکاران ( )2018عوامل
کاهـش هزینـه ،مدیریـت بازیافـت ،ارزیابـی و انتخـاب
عرضهکننـده (تأمینکننـده) ،حقـوق انسـانی ،سلامت
و ایمنـی ،آمـوزش و تحصیلات ،همـکاری و مشـارکت
عرضهکننـدگان ،تعهـد و حمایـت مدیریـت بـه اتخـاد
رویکـرد پایـداری و آمـوزش و تشـویق کارکنـان در عمـل
بـه پایـداری را عوامـل مؤثـر بـر شـیوههای پایـدار مدیریت
زنجیر ه تأمین برشـمردند .روی و مامون ( )2016پژوهشی
درخصـوص مدیریـت زنجیر ه تأمین گردشـگری پایـدار در
صنعـت گردشـگری بنگالدش انجـام دادنـد .نتایج حاصل
1. Tseng
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از پژوهـش آنها به تأثیر عوامل سیاسـی ،زیسـتمحیطی،
اقتصـادی ،اجتماعـی و ف ّناورانـه بـر مدیریت زنجیـر ه تأمین
گردشـگری پایـدار انجامیـد .نیالشـی و همـکاران ()2019
مقالـهای بهمنظـور شناسـایی عوامـل مؤثـر بـر توسـعه
گردشـگری پزشـکی در مالـزی ارائـه دادنـد کـه در آن عوامل
موجـود در ادبیـات را بـرای ایجـاد یـک مـدل تصمیمگیـری
جدیـد بررسـی کردنـد .در این تحقیـق ،برای دسـتیابی به
اهداف موردنظـر ،دو مدل تصمیمگیری چندمعیاره دیمتل
( )Dematelو تاپسـیس ( )Topsisفـازی را بـهکار بردنـد .نتایج
نشـان داد کـه عوامـل انسـانی و ف ّنـاوری مهمتریـن عوامـل
بـرای پذیـرش گردشـگری پزشـکی در مالـزی اسـت.
نتایـج تحقیقـات جونیـو و همـکاران ( )2017کـه بـا هـدف
بررسـی اهمیـت و عملکـرد رقابتپذیری مقصد گردشـگری
پزشـکی ( )TDCانجـامشـدهاسـت ،بـ ا اسـتفاده از تجزیـه
و تحلیـل عملکـرد ـ اهمیـت ( )IPAنشـان میدهـد کـه
رقابتپذیـری مقصـد گردشـگری پزشـکی در درجـه اول

تحـت تأثیر درمانها و خدمات پزشـکی ،ویژگیهای مقصد
و عوامـل خـاص گردشـگری اسـت .بـر اسـاس تحقیقـات
حمیـدیزاده و همـکاران ( )1395درخصوص مزیت رقابتی
بازاریابـی گردشـگری پزشـکی ایـران ،میان مزیـت رقابتی و
مهـارت پزشـکان ،هزینـه ،زمان انتظـار ،ف ّنـاوری و خدمات
بیمارسـتانی وابسـتگی وجود دارد .هریک از موارد ذکرشده
زیرعواملی دارند که در شـکل  3نمایش دادهشـدهاسـت .بر
اسـاس نتایج بهدسـتآمده از پژوهش آنها ،وجود پزشکان
ماهـر و هزینههـای کـم درمـان و اقامـت در كشـور ایـران از
مهمتریـن عوامـل ایجـاد مزیـت رقابتـی بهشـمار مـیرود.
همچنیـن عوامـل دیگـری ماننـد زمـان انتظـار ،ف ّناوریهـا
و خدمـات بیمارسـتانی نیـز در جـذب گردشـگران پزشـکی
تأثیرگـذار اسـت .بر اسـاس نتایـج پژوهـش مذکور ،ایـران از
نظـر برخورداری از ف ّناوریهـای روز و ارائه خدمات باكیفیت
بـه گردشـگران پزشـکی مزیـت رقابتـی باالیی نـدارد.
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نیلیپـور و همـکاران ( ،)1394بـا هـدف کمـک بـه صنعـت
گردشـگری سلامت اسـتان اصفهـان ،عوامـل مؤثـر در
توسـعه گردشگری سالمت را با اسـتفاده از روش تاپسیس
اولویتبنـدی کردنـد .نتایـج حاصل از پژوهش آنان نشـان
داد ،بـه ترتیـب عوامـل هزینـه تمامشـده درمـان ،کادر
درمانی آزموشدیده و آشـنا بـه زبانهای خارجی ،محیط
فرهنگـی مناسـب و امنیـت اجتماعـی بـرای کشـورهای
مسـلمان ،زیرسـاختهای مناسـب در بخش حملونقل،
احـکام و قوانیـن شـرعی ،سـهولت صـدور روادیـد ،وجـود
تسـهیالت در بخـش ف ّنـاوری بـرای پرداختهـای
الکترونیکـی و برقراری ارتباطـات الکترونیکی و مخابراتی
و وجـود مراکـز درمانـی متعـدد و فوقتخصصـی در سـطح
بینالمللـی از جملـه عوامـل مؤثـر در این حوزهانـد .کرمی
و همـکاران ( )1395طـی پژوهشـی عوامل مؤثر بر توسـعه
گردشگری پزشکی در مشهد را شناسایی و با روش تحلیل
سلسـلهمراتبی اولویتبنـدی کردنـد .بـر اسـاس نتایـج
بهدسـتآمده ،از دیـدگاه گردشـگران« ،وجود تسـهیالت و
تجهیزات درمانی مناسـب»« ،تخصص و مهارت پزشـکان
و کارکنـان درمانـی» و «باورهـا و عقایـد مذهبـی» به ترتیب
اولویتهـای اول تا سـوم گردشـگران بـرای انتخاب مقصد
پزشـکی بـوده اسـت .همچنیـن ،از نظـر کارشناسـان،
«تخصـص و مهـارت پزشـکان و کارکنـان درمانـی» در رتبه
اول قـرار گرفـت ،سـپس وجـود «تسـهیالت و تجهیـزات
درمانـی مناسـب» و در نهایـت «بعـد مسـافت» از عوامـل
اصلـی در انتخـاب مقصـد گردشـگری پزشـکی بهشـمار
آمدند.
روششناسیتحقیق
پژوهـش حاضر بـه لحاظ هـدف کاربردی و بر اسـاس نحوه
گـردآوری دادههـا از نـوع پژوهشهـای توصیفی ـ تحلیلـی
اسـت .ابزار جمعآوری دادهها پرسـشنامه محققسـاخته
بـوده کـه روایـی آن بـا تأییـد خبـرگان و کارشناسـان تأیید
شـده و پایایی آن از طریق محاسـبه ضریب آلفای کرونباخ
( )0/793بهدسـت آمـده اسـت .در ایـن تحقیـق ،روش
دلفـی در دو مرحلـه انجـام شـد .در مرحلـه اول با اسـتفاده
از نمونهگیـری گلولهبرفـی ،یـازده مصاحبـه بـا خبـرگان
مرتبـط در ایـن حـوزه انجـا م شـد و دادههـا بـا اسـتفاده از
روش آزمـون دوجملـهای بـا درنظرگرفتـن مـورد تحلیل و
بررسـی قرار گرفـت .روش دلفـی در دو مرحلـه ادامه یافت

و در مرحلـه دوم بـا دسـتیابی بـه توافـق نهایـی متوقـف
شـد .پـس از بررسـی و افـزودن برخـی مـوارد به پیشـنهاد
خبـرگان ،درنهایـت  27عامـل بهعنـوان عوامـل تأثیرگـذار
در رقابتپذیـری زنجیـر ه تأمیـن پایـدار گردشـگری
پزشـکی انتخاب شـدند .نتایج این مرحلـه مبنای طراحی
سـؤاالت مراحـل بعد قرار گرفت .سـپس پرسـشنامههای
دیگـری مطابـق با اسـتاندارد روش تحلیل سلسـلهمراتبی
و دیمتـل طراحـی شـد .در پرسـشنامه مربـوط بـه روش
تحلیـل سلسـلهمراتبی ،مقایسـات زوجـی بیـن عوامـل
شناساییشـده در هریـک از گروههـای اقتصـادی،
اجتماعی ـ فرهنگـی ،زیسـتمحیطی و نهـادی (عوامـل
حاکمیتـی) صـورت گرفـت و نتایـج بـا نرمافـزار اکسـپرت
چویـس 1تحلیـل و بررسـی شـد .همچنیـن ،پرسـشنامه
دیمتل با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر بین
عوامـل اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی ،زیسـتمحیطی و
نهادی(حاکمیتی) طراحی و توسـط خبرگان تکمیل شد.
نتایـج بهدسـتآمده از ایـن پرسـشنامه بـا کمـک نرمافزار
متلـب 2تحلیل شـد.
یافتههای پژوهش روش تحلیل سلسلهمراتبی
فرایند تحلیل سلسـلهمراتبی ( 3)AHPیكی از معروفترین
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره اسـت كه نخسـتینبار
توماس ال .سـاعتی در دهه  1970مطرح کرد (ایزدبخش و
همکاران .)1388 ،فرایند تحلیل سلسـلهمراتبی هنگامی
کاربـرد دارد كـه بـرای تصمیمگیـری بـا چند گزینـه و معیار
كمـی یا
مواجهایـم .معیارهـای مطرحشـده ممکـن اسـت ّ
كیفی باشـد .اسـاس این روش تصمیمگیری بر مقایسـات
زوجی نهفتـه اسـت (مؤمنـی .)1387 ،در پژوهش حاضر،
طـرح سلسـلهمراتبی متشـکل از معیارهـا و زیرمعیارهای
پژوهـش در شـکل  4نمایـش داده شـده اسـت .هرکـدام از
شـاخصهای اصلـی و فرعـی بهصـورت دوبـهدو (زوجـی)
از سـوی پانـزده نفـر از خبـرگان ایـن موضوع قضاوت شـده
اسـت و ماتریس مقایسـات زوجی تشکیل شدهاند .شایان
ذکـر اسـت کـه از آرای خبـرگان میانگیـن هندسـی گرفتـه
شـده ،سـپس تجزیه و تحلیل شـده است.
1. Expert choice
2. Matlab
3. Analytical Hierarchy Process
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در مرحلــه ابتدایــی فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی،
ســاختار سلســلهمراتبی پژوهــش متشــکل از عناصــر
تصمیــم كــه بــا هــم در ارتباطانــد ،همانطــور کــه در
شــکل  4نمایــش داده شــد ه اســت ،رســم شــد .ســپس
عناصــر هــر ســطح بــا ســایر عناصــر مربوطــه در گــروه
خــود و چهــار معیــار اصلــی بــا یکدیگــر بهصــورت زوجــی
مقایســه شــد و ماتریسهــای مقایســات زوجــی تشــکیل
شــد .پــس از آن ،وزن نســبی هریــک از معیارهــای اصلــی
و زیرمعیارهــا محاســبه شــد و بهمنظــور رتبهبنــدی
گزینههــای تصمیــم ،وزن زیرمعیارهــا در وزن معیــار
اصلــی مربــوط بــه خــود ضــرب شــد تــا وزن نهایــی آن
بهدســت آیــد .بــا انجــام ایــن مرحلــه بــرای هــر گزینــه،
مقــدار وزن نهایــی محاســبه و عوامــل رتبهبنــدی شــد.
تمامــی محاســبات مربــوط بــه فراینــد تحلیــل
سلســلهمراتبی بــر اســاس قضــاوت اولیــه تصمیمگیرنــده
كــه در قالــب ماتریــس مقایســات زوجــی ظاهــر میشــود
صــورت میپذیــرد و هرگونــه ناســازگاری در مقایســه،
نتیجــه نهایــی بهدســتآمده از محاســبات را مخــدوش
میســازد.
اگــر نــرخ ناســازگاری كمتــر از  0/10باشــد ،ســازگاری
مقایســات پذیرفتنــی اســت و در غیــر ایــن صــورت در
مقایســهها بایــد تجدیدنظــر شــود .نــرخ ناســازگاری
مقایســات زوجــی بــه شــرح جــدول  1اســت.

جدول  :1نرخهای ناسازگاری مقایسات زوجی
مقایسات زوجی

نرخ ناسازگاری

مقایسات زوجی معیارهای اصلی

0/08

مقایسات زوجی زیرمعیارهای اقتصادی

0/1

مقایسات زوجی زیرمعیارهای اجتماعی-
فرهنگی

1/0

مقایسات زوجی زیرمعیارهای
زیستمحیطی

01/0

مقایسات زوجی زیرمعیارهای نهادی

01/0

جـدول  2نتایـج مقایسـات زوجـی بیـن معیارهـای اصلی و
اولویتبنـدی آنهـا را نشـان میدهـد.
جدول  :2نتایج مقایسات زوجی معیارهای اصلی
ردیف

نام معیار اصلی

ارزش وزنی

رتبه

1

اقتصادی

0/375

1

2

اجتماعی -فرهنگی

0/302

2

3

نهادی

0/255

3

4

زیستمحیطی

0/068

4
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اجتماعی -فرهنگی

نام معیار اصلی

ارزش وزنی

رتبه

هزینه

0/202

1

سطح خدمات
بیمارستان و تجهیزات

0/201

2

نرخ دستمزد در مقصد
گردشگری پزشکی

0/172

3

رضایت مشتریان

0/159

4

تبلیغات و بازاریابی

0/068

5

ظرفیت عرضه

0/062

6

تنوع خدمات

0/062

7

اشتراکگذاری اطالعات

0/026

8

درآمد جامعه میزبان
گردشگر

0/024

9

توزیع درآمد

0/022

10

مهارت کادر درمانی و
پزشکان

0/0352

1

آموزش و تخصص در
کشور مقصد

0/208

2

نهادی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

معیار اصلی

اقتصادی

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

جدول  :3مقایسات زوجی زیرمعیارها در هر گروه معیار

زیستمحیطی

بـر اسـاس جـدول  ،2معیـار اقتصـادی در مقایسـه با سـایر
عوامـل از ارزش وزنـی بیشـتری در بحـث رقابتپذیـری
زنجیر ه تأمین پایدار گردشـگری پزشـکی برخوردار است.
همچنیـن ،بـه ترتیـب معیارهـای «اجتماعی ـ فرهنگی»،
«نهـادی» و سپس«زیسـتمحیطی» در اولویتهـای
بعـدی قـرار میگیرنـد .حال ،بـا انجام مقایسـه زوجی بین
ل دارای
زیرمعیارهـا میتـوان مشـخص کـرد که کـدام عامـ 
اولویـت بیشـتری از سـایر عوامـل اسـت .نتایـج حاصـل از
انجـام مقایسـات بـه شـرح جـدول  3اسـت .همانطـور که
مشـاهده میشـود ،اولویتبندی زیرمعیارها در هر دسـته
از معیارهـای اصلی محاسـبه شـده اسـت .با توجه بـه وزن
بهدسـتآمده معیارهـای اصلـی و هرکـدام از زیرمعیارهـا،
میتـوان بـا ادغـام وزنهای محاسبهشـده ،تمامـی عوامل
را اولویتبنـدی و بـر اسـاس آنهـا نتیجهگیـری کـرد.

معیار اصلی

نام معیار اصلی

ارزش وزنی

رتبه

کارایی استفاده از مواد و
تجهیزات

0/0627

1

آلودگی هوا

0/179

2

انتخاب و ارزیابی
عرضهکننده
)(تولیدکننده

0/102

3

مدیریت بازیافت

0/092

4

امنیت کشور

0/366

1

سهولت ورود به کشور و
خدمات ویزا و روادید

0/235

2

ثبات اقتصادی

0/204

3

ثبات روابط بینالملل

0/101

4

تصویر کشور

0/095

5

نتایجبهدستآمدهازروشتحلیلسلسلهمراتبی()AHP
بـا توجـه به نتایج بهدسـتآمده از مرحله قبـل و رتبهبندی
زیرعاملهـا در دسـتههای خـود ،اولویتبنـدی تمامـی
عوامـل بـه شـرح جـدول  4نمایش دادهشـدهاسـت:
جدول  :4رتبهبندی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری زنجیر ه تأمین
پایدار گردشگری پزشکی
اولویت

معیارهای موردبررسی

1

مهارت کادر درمانی و پزشکان

2

امنیت کشور

3

هزینه

4

سطح خدمات بیمارستان و تجهیزات

5

نرخ دستمزد در مقصد گردشگری پزشکی

6

آموزش و تخصص در کشور مقصد

7

سهولت ورود به کشور و خدمات ویزا و روادید

8

رضایت مشتریان

9

ثبات اقتصادی

10

کارایی استفاده از مواد و تجهیزات

حقوق انسانی

0/115

3

11

حقوق انسانی

سالمت و ایمنی

0/1

4

12

سالمت و ایمنی

رفاه و رضایت کارکنان

0/095

5

13

رفاه و رضایت کارکنان

آموزش و تشویق کارکنان
در عمل به پایداری

0/051

6

14

ثبات روابط بینالملل

انطباق اجتماعی

0/049

7

15

تبلیغات و بازاریابی

اشتغال در جامعه میزبان

0/029

8

16

تصویر کشور

17

ظرفیت عرضه
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18

تنوع خدمات

19

آموزش و تشویق کارکنان در عمل به پایداری

20

انطباق اجتماعی

21

آلودگی هوا

22

اشتراکگذاری اطالعات

23

درآمد جامعه میزبان گردشگر

24

اشتغال در جامعه میزبان

25

توزیع درآمد

26

)انتخاب و ارزیابی عرضهکننده (تولیدکننده

27

مدیریت بازیافت

مراحل انجامشده در روش دیمتل ()Si et al., 2018

گام اول؛ در ایـن روش ابتدا ماتریس ارتباط مسـتقیم
تشکیل شد .برای این کار ،از خبرگان
خواسـته شـد تا میـزان تأثیر هر معیـار را بر سـایر معیارها با
عـددی از صفـر تـا  ۴مشـخص کننـد .در طیف مذکـور ،عدد
صفـر به معنـای بـدون تأثیر ،عـدد  1به معنـای تأثیر خیلی
کـم ،عـدد  2به معنـای تأثیر کم ،عدد  3به معنـای تأثیر زیاد
و در نهایت عدد  4به معنای تأثیر خیلی زیاد اسـت .گفتنی
اسـت ،از آرای خبـرگان ،میانگیـن هندسـی گرفتـه شـده و
تجزیه و تحلیل َشـده است.
گام دوم؛ پـس از محاسـبه ماتریـس ارتبـاط مسـتقیم ،بـا
استفادهازفرمول 1و،2ماتریسمذکورنرمالسازیشدهاست.
فرمول1
فرمول2

ماتریس ارتباط کل بهدستآمده به شرح جدول  5است:
جدول  :5ماتریس T

زیست اجتماعی ـ
ی فرهنگی
محیط 

اقتصادی

T

1/3018

1/5807

1/5792

1/2328

اقتصادی

1/003

1/2706

1/0459

1/179

اجتماعی-
فرهنگی

0/9429

0/9801

1/1758

1/1849

زیستمحیطی

1/0919

1/6092

1/5994

1/5301

نهادی

نهادی

گام چهـارم؛ در ایـن گام ،مجمـوع سـطرها و سـتونهای
ماتریـس  Tکـه بـه ترتیـب بـا  Rو  Cنمایـش داده میشـوند
محاسـبه شـد .در صورتـی کـه مثبـت باشـد ،عامـل
موردبررسـی بـر فاکتورهـای دیگـر تأثیـر دارد و میتـوان
آن را در گـروه علـت قـرار داد .در صورتـ 
ی کـه  R-Cمنفـی
باشـد ،فاکتور موردنظر تحت تأثیر سـایر عوامـل در کل قرار
دارد و بایـد در گـروه معلـول قـرار بگیـرد .همچنیـن ،هرچه
مقـدار  R+Cبیشـتر باشـد ،بیانگـر آن اسـت کـه عامـل
موردبررسـی تعامـل بیشـتری بـا سـایر عناصـر سیسـتم
دارد .نتایـج بهدسـتآمده در جـدول  6نمایـش داده
شـده اسـت.
جدول  :6میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارهای اصلی
بر اساس شاخصهای دیمتل
نهادی

زیست اجتماعی-
محیطی فرهنگی

اقتصادی

معیارهای اصلی

9/8988 9/6243 10/1702

10/7213

R+C

-0/9018 -1/2569 1/4910

0/6677

R-C

علت

وضعیت

علت

معلول

معلول

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

یافتههای پژوهش روش دیمتل
دیمتـل مخفـف عبـارت
 Evaluationاسـت .ایـن روش را فونتلا و کابـوس در سـال
 ۱۹۷۱طراحـی کردنـد .روش دیمتـل از انـواع روشهـای
تصمیمگیـری بـر اسـاس مقایسـههای زوجـی اسـت کـه بـا
اسـتفاده از قضـاوت خبـرگان و بـا هـدف اسـتخراج عوامـل
تأثیرگـذار و تأثیرپذیـر در یـک سیسـتم بـهکار مـیرود .این
روش بـرای بررسـی رابطه متقابل بین معیارهـا بهکار گرفته
میشـود و ازآنجاکـه گرافهـای جهـتدار روابط عناصر یک
سیستم را بهتر میتوانند نشان دهند ،روش دیمتل مبتنی
بـر نمودارهایی اسـت کـه عوامل درگیـر را به دو گـروه علت و
معلول تقسـیم میکنـد و رابطه میان آنهـا را بهصورت یک
مـدل سـاختاری قابـلدرک درمـیآورد (امانـی.)1395 ،
Decision Making Trial And

فرمول3

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

اولویت

معیارهای موردبررسی

گام سـوم؛ پس از محاسبه ماتریس نرمال  ،ماتریس ارتباط
کل با اسـتفاده از فرمول  3محاسبه شد.
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همانطـور کـه مشـاهده شـد ،از میـان عوامـل اصلـی
معیارهـای پژوهـش ،ویژگیهـای اقتصـادی و نهـادی
بـه علـت مثبتبـودن شـاخص تأثیرگذارنـد و معیارهـای
اجتماعی ـ فرهنگـی و زیسـتمحیطی ،بـه علـت

منفیبـودن مقـدار شـاخص  ،تأثیرپذیرنـد .میـزان
تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری در نمودار  1نمایش دادهشـده
اسـت.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

نمودار  :1دیاگرام تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل اصلی

تعیین روابط معنادار بر اساس حد آستانهای
بـا توجه به نتایـج مزبور ،برای شناسـایی روابط بین عوامل
میتـوان یـک مقـدار آسـتانه تعییـن کـرد و بـر اسـاس آن
معناداربـودن روابـط بیـن عوامـل را بر اسـاس ماتریس کل
بهدسـت آورد .در ایـن پژوهـش ،از میانگیـن کلیـه مقادیر
ماتریـس ارتبـاط کل بـه عنوان حد آسـتانه اسـتفادهشـده
اسـت .سـپس هریـک از خانههای ماتریـس ارتبـاط کل با
مقدار آسـتانه بهدسـتآمده مقایسـه شـد .بهازای هرکدام
از درایههـای ماتریس که بزرگتر از حد آسـتانه بـود ،در آن
خانـه عـدد  1بـه معنی وجـود رابطه معنـادار بیـن دو عامل
موردبررسـی قـرار گرفـت .همچنیـن ،بـهازای هرکـدام از
درایههـای ماتریـس کـه کوچکتر از حد آسـتانه بـود ،عدد
صفـر به معنـای نبود رابطـه معنـادار قرار داده شـد.
بـر اسـاس میاتگین کلیه مقادیـر ماتریس ارتبـاط کل ،حد
آسـتانه برابر با مقدار  1/2630محاسـبهشـد ه است .بر این
اسـاس ،جـدول روابـط بـر اسـاس حـد آسـتانهای به شـرح
جـدول  7بهدسـت میآیـد:

جدول  :7روابط معنادار بر اساس حد آستانهای
اجتماعی-
فرهنگی

اقتصادی

معیارهای اصلی

زیست
نهادی
محیطی
1

1

1

0

اقتصادی

0

1

0

0

اجتماعی ـ فرهنگی

0

0

0

0

زیستمحیطی

0

1

1

1

نهادی

1/2630

حد آستانه

بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  7میشـود مشـخص کـرد کـه
کدامیـک از عوامـل بـر روی کدامیـک از عوامـل دیگر تأثیر
معنـادار میگذارد .شـکل  5روابط معنـادار بین معیارهای
پژوهـش را نشـان میدهـد.

تپذیری
تعیین عوامل مؤثر بر رقاب 
زنجیرۀ تأمین پایدار گردشگری پزشکی

133

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نتایـج مذکور نشـان میدهـد که عوامـل اقتصـادی و نهادی
تأثیرگـذار ،و عوامـل اجتماعی ـ فرهنگی و زیسـتمحیطی
تأثیرپذیرنـد .همچنیـن ،بیـن عوامـل اقتصـادی و نهـادی
رابطـه دوطرفـه برقـرار اسـت .عامـل زیسـتمحیطی فقـط
از عوامـل دیگـر تأثیـر میپذیـرد و در رقابتپذیـری زنجیره
تأمیـن پایـدار گردشـگری پزشـکی تأثیر مسـتقیم نخواهد
داشـت .بـا وجـود اینکـه در پایـداری زنجیرههـای تأمیـن
مسائل زیستمحیطی بسـیار حائز اهمیت است ،مشاهده
میشـود کـه در بحـث رقابتپذیـری گردشـگری پزشـکی،
چـون هـدف عمـده از سـفر دریافـت خدمـات پزشـکی و
درمانـی اسـت ،در ایـن حـوزه عوامل زیسـتمحیطی تحت
تأثیـر عوامـل دیگـر قـرار میگیرنـد .عالوهبـرآن ،عوامـل
اجتماعی ـ فرهنگـی تحـت تأثیر عوامل اقتصـادی و نهادی
قـرار میگیرنـد و بـر روی عوامـل زیسـتمحیطی تأثیـر
میگذارند .طبیعی اسـت که تصمیمات نهـادی و اقتصادی
بـر موضوعـات اجتماعی ـ فرهنگـی نیـز تأثیرگـذار باشـد و
میشـود نتیجه گرفت که تصمیمات فـوق ،عالوهبر تأثیرات
مسـتقیم در عامـل زیسـتمحیطی ،تأثیـر غیرمسـتقیم
نیـز دارنـد .در مسـائل اجتماعی ـ فرهنگـیً ،
مثلا مهـارت
کادر درمانـی و پزشـکان کـه در روش قبـل مهمتریـن عامـل
شناسـایی شـد ،تحت تأثیر مسـتقیم تصمیمات حکومتی
و نیـز عوامـل اقتصادی کشـور اسـت.

بحث و نتیجهگیری
زنجیـر ه تأمیـن گردشـگری پزشـکی متشـکل از
تأمینکننـدگان ،واسـطهها ،دفاتـر خدمـات سـفر و
گردشـگری ،هتلهـا و اقامتگاههـا ،مراکـز درمانـی و کلیـه
عناصـر و بخشهایـی اسـت کـه در رویکـردی همپیونـد،
محصـول نهایـی گردشـگری پزشـکی را شـکل میدهنـد.
امـروزه مقصدهـای متعـددی در سراسـر جهان به اشـکال و
کیفیتهای گوناگون خدمات مرتبط با گردشـگری سالمت
و درمانـی را ارائـه میدهند .از سـوی دیگر ،تفکـر پایداری،
بهعنـوان پارادایـم غالـب در توسـعه انـواع گردشـگری و
اصـو ً
ال هرگونـه توسـعهای در قلمـرو زندگی بشـر ،باید تفکر
غالـب در برنامهریـزی و سـازماندهی زنجیـر ه تأمیـن
گردشـگری سلامت باشـد .امروزه مقصدهای رقابتپذیر،
مقصدهایی بـا عملکرد مثبت و پذیرفتنـی در زمینهاعمال
مالحظـات پایـداری در تمامـی ابعـاد و کارکردهـای خـود
هسـتند .پژوهـش حاضـر بـا هـدف شناسـایی عوامـل مؤثر
بـر رقابتپذیـری زنجیر ه تأمین پایدار گردشـگری پزشـکی
انجـام گرفتـه اسـت .با تفسـیر نتایج ،میشـود چنیـن بیان
داشـت کـه نظـر بـه اهمیـت و تأثیرگـذاری دو عامـل مهارت
کادر درمانی و امنیت کشـور بر جذب گردشـگران پزشـکی،
باید در راسـتای انجام تبلیغات و بازاریابی ،تأکید بیشـتری
بـر مهـارت کادر درمانـی و معرفـی پزشـکان در ایـن حـوزه
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داشـت .همچنیـن ،بـا افزایـش امنیـت کشـور و تضمیـن
آسـایش و سلامت بـرای گردشـگر متقاضـی دریافـت
خدمـات پزشـکی ،میتـوان نظـر و اطمینـان بیشـتری را
بـرای انتخـاب ایـران بهعنوان مقصد گردشـگری پزشـکی
جلـب کـرد .عالوهبـرآن ،بایـد هـدف اصلـی را مبنـی بـر
رضایت مشـتریان قـرار داد .در صورتی که گردشـگر تجربه
مثبـت و خوشـایندی از سـفر خـود داشـته باشـد ،عالوهبر
آنکـه احتمـال انتخاب مجـدد ایران بـرای انجـام خدمات
درمانـی یا دریافت خدمات گردشـگری ـ تفریحی از سـوی
او افزایـش مییابـد ،با تبلیغات دهانبهدهـان نیز میتواند
موجـب جـذب گردشـگران دیگـر بـه کشـور شـود.
بـا درنظرگرفتـن ایـن موضـوع کـه عامـل نهـادی در دسـته
عوامـل تأثیرگـذار در ایـن حـوزه قـرار گرفتـه اسـت ،نقـش
حکمروایـی در اقبـال و توفیـق زنجیـر ه تأمین گردشـگری
سلامت حائـز اهمیـت اسـت و در تمامـی ابعـاد دیگـر نیـز
تأثیرگـذار خواهـد بـود .از سـوی دیگـر ،وجـود شـرایط
مسـاعد از نظـر ابعـاد اقتصـادی و نهـادی بـرای افزایـش
رقابتپذیـری زنجیـر ه تأمین پایدار گردشـگری پزشـکی،
شـرایط الزم بـرای تحقق این مهم اسـت اما کافی نیسـت.
بـا توجـه بـه اینکه مـردم ایران در مقایسـه با سـایر مناطق
جهـان ماننـد اروپـا بـرای مسـائل زیسـتمحیطی اهمیت
کمتـری قائلانـد ،این مسـئله برای دسـتیابی بـه زنجیره
تأمیـن پایـدار بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.
بـه همیـن شـکل ،مسـائل اجتماعی ـ فرهنگـی نیـز حائـز
اهمیت اسـت و تأثیر بسـزایی در کیفیت تجربه گردشگران
پزشـکی و نیـز ،در کلیـت زنجیـر ه تأمیـن مربوطـه دارد.
در ایـران ،فعالیتهـای اقتصـادی بهصـورت روزانـه ادامـه
مییابنـد و مسـیر موردنظـر را طـی میکنند .در شـرایطی
میتـوان از موقعیـت موجـود بهتریـن نتیجـه را گرفـت کـه
عوامـل نهـادی وارد عمـل شـوند و بـه ثبـات فعالیتهـای
اقتصـادی کمـک کننـد .بـرای مثـال ،اگـر از منظـر عوامـل
اقتصـادی شـرایط بسـیار مطلوبـی در جـذب گردشـگر
پزشـکی داشـته باشـیم امـا ورود افراد به کشـور و اخـذ ویزا
میسـر نباشـد ،بـه نتیجـه دلخـواه نخواهیم رسـید.
بر اسـاس بررسـیهایی کـه در ادبیات پیشـین انجام شـد،
مشـاهده میشـود کـه نتایـج تأثیرگـذار در ایـن تحقیـق بـا
نتایجـی که سـایر پژوهشـگران بهدسـت آوردهاند مطابقت
دارد .تحقیقـات کرمـی و همـکاران ( ،)1395جونیـو و
همـکاران ( ،)2017حمیـدیزاده و همـکاران (،)1395
نیلیپـور و همـکاران ( )1394و فتچرین و اسـتفانو ()2016
تصدیقـی بـر تأثیـر عواملـی ماننـد مهـارت کادر درمانـی و
وجود پزشـکان حـاذق ،امنیت کشـور ،هزینه و دسـتمزد،
تجهیزات بیمارسـتانی ،خدمات ویـزا و روادیـد ،و رضایت

مشـتریان اسـت کـه در ایـن پژوهـش در اولویتهـای برتـر
قـرار گرفتهانـد.
محدودیتهـای پژوهـش و پیشـنهادهایی بـرای
تحقیقـات آتـی
ازآنجاکـه پژوهـش حاضر همزمان با شـیوع کرونـا و کاهش
ورود گردشـگران پزشـکی بـه کشـور انجـام شـده اسـت،
امـکان پیمایـش گردشـگران پزشـکی بهعنوان مشـتریان
نهایی زنجیر ه تأمین گردشـگری پزشکی وجود نداشت .از
پژوهشـگران دعوت میشـود تا در تحقیقات آتی به مقوله
نگرش گردشـگران و درمجموع سمت تقاضای گردشگری
پزشـکی بپردازند.
منابع
امانـی ،فرهـاد (« .)1395ارزیابی توانمندسـازهای زنجیره
تأمیـن پایـدار بـا اسـتفاده از روش دیمتل فـازی» .دومین
کنفرانـس بینالمللـی دسـتاوردهای نویـن پژوهشـی در
مکانیـک ،صنایـع و هوافضا.
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