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ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی در استان قم با رویکرد توسعة گردشگری پزشکی با
ترکیب فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی و روش تودیم

جاللرضایینور،1محمدرضامحبتی ،محمدحسینمعصومیکاشانی 
2

تاریخ دریافت1396/09/21 :

3

تاریخ پذیرش1396/12/28 :



چکیده
هایمرتبطباگردشگریاستکهامروزهموردتوجهبسیاری
ترینحوزه 

گردشگریپ شکییکیازمهم
یافتهودرحالتوسعهقرار گرفتهاست.برایتوسعةاینصنعت،پیشازهرگونه


توسعه

ازکشورهای
برنامه ری ی ،ضروری است نقاط ضعف و قوت در این حوزه شناسایی شود .پژوهش حاضر از نو 

مقطعیوتحلیلی -توصیفیاستکههدفآن ارزیابیکیفیتخدماتچهار بیمارستانمهمشهرقم
بایکدیگروشناسایینقاطقوتوضعفآنهاست.اهمیت 31معیاراین

بیمارستان 
ها

برای مقایسة 
پژوهش با انجام مقایسات زوجی توسط هجده خبره (سه پ شک ،پنج فعال حوزة گردشگری و ده
وارزیابیکیفیتخدماتبیمارستانها،باروش

دانشجویخارجی)وباروشAHPفازیمشخصشد
باتوجهبهنتایجحاصلازاینپژوهش،از

نامه توسطبیمارانانجامشد.
پرسش 

تودیم ،باتکمیلصد 
نقاطضعفاساسیاینمراک میتوانبهکمبودتجهی اتبهروز،نبود توازندرقیمتوکیفیتمراک 
میتوانبهقیمتوکیفیتخدمات
اقامتین دیکبیمارستانهااشارهکردوازنقاطقوتاینمراک  
درمانیوعملکردمناسبودقتدردرماناشارهکرد.
واژههای کلیدی :گردشگریپ شکی؛گردشگریسالمت؛کیفیتخدماتدرمانی؛روشتودیم.

1نویسندهمسئول:دانشیارگروهمهندسیصنایع،دانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهقم،قم،ایران( )j.rezaee@qom.ac.ir
 2دانشجویکارشناسیارشدمهندسیصنایع،دانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهقم،قم،ایران 
3دانشجویکارشناسیارشدمهندسیصنایع،دانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهقم،قم،ایران 
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مقدمه
1

مناسببرایصنایعوبخشهاییاستکهباوجودداشتنظرفیتعظیمدر

صنعتگردشگری ،فرصت
صنعتیکههممیتواندیکیازاب ارهایمهمتحققاقتصاد پایدار

چرخة اقتصادی کشورمهجورند؛ 
هایمولداقتصاد،نگاههارابهخودجلب


درفضایتوجههمگانیبهبخش
تلقیشودوهممیتواند ،

درکشورهایتوسعهیافته ،صنعتگردشگریبهتنو درآمدها

کندوبهرونقوتوسعهن دیکترشود .
میاف اید و ازهمگسیختگی در اقتصاد را کاهش میدهد ،درحالیکه این صنعت برای کشورهای

درحالتوسعه فرصت مناسبی است تا در قیاس با رویکردهای سنتی صادرات محصوالت خود را با

سرعت بیشتری اف ایش دهند (ای دی و همکاران .)2013 ،با گذر زمان و پیشرفت این صنعت،
گردشگری ازحالتعامخارجشدهوبهشاخههای تخصصی نظیر گردشگری فرهنگی ،2گردشگری
ورزشی ،3گردشگری ماجراجویانه ،4گردشگری مذهبی ،5گردشگری سالمت 6و ...تقسیم شده است.
عالوهبرتأثیرآندرابرازهویت ملی ،موجبارتقای ابعادوسیع اقتصادی
گسترش صنعتگردشگری  ،
فرصتهای شغلی ،درآمدزایی ،کاهشفقروگسترشعدالتاجتماعی ورفاهدرجامعه

ازجملهایجاد 
ایازتجارتبینالمللی(حدودیکسومبخشخدمات)

یشود.امروزهصنعتگردشگریبخش 
عمده
م
را به خود اختصاص داده است .این صنعت با اتکا به سرمایههای اولیه (جاذبههای گردشگری) و
منطقهای

برنامهری ی اصولی و واقعبینانه میتواند به منبع عظیمی از تولید درآمد در سطح ملی و 

تبدیلشود(حیدریچیانه.)1383،
بهعلتم یتهای رقابتی
درمیانشاخههایگردشگری،گردشگری سالمت یاگردشگری درمانی ،

میتواند تأثیر
زههایی است که  
فراوان ،از توجه زیادی برخوردار است و به همین علت یکی از حو 
کسبوکار داشتهباشد.فاکتورهای
بس اییدرتوسعةگردشگریوایجادرونقاقتصادیوبهبودفضای 
هایصنعتی،اف ایشسهولت درسفرهای
خدماتدرمانیدرکشور 

متعددیچونزیاد بودنه ینة 
بینالمللی  ،نرخ ارز مبادالتی مطلوب در اقتصاد جهانی ،پیشرفت سریع در فناوری پ شکی و

استانداردهایدرمانیدربیشترکشورهاوهمچنیندسترسیگستردهبهشبکة جهانیاینترنتباعث
شده تا حوزة گردشگری سالمت بیشازپیش توسعه یابد (ایوبیان و همکاران .)2013 ،همچنین ،با
هابرایداشتنرفاهکاملاجتماعی،بهداشت
سطحانتظاراتانسان 

ورودبهعصرجهانیشدنواف ایش
7
مهمترینمسا لتبدیلشده(شافر )2011،وبسیاریاز بیماراندرحالخرید
و درمانبهیکیاز 
مناسبسالمتدرسرتاسرجهاناندواینامردرتوسعة گردشگری سالمتمؤثر واقع شده

خدمات 
8
امکاناتوخدماتدرحدکشورهایجهاناول

است(رمانا  .)2006،شعارجهانیگردشگریسالمت«
درحالتوسعهوجهانسوم»است.

درحدکشورهای

نهها
متهاوه ی 
یاپیشرفتهوقی 
1. Tourism industry
2. Cultural tourism
3. Sport tourism
4. Adventure tourism
5. Religious tourism
6. Health tourism
7. Schäfer
8. Ramanna
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طبقتعریفارا هشدة سازمانگردشگری جهانی  ،گردشگری سالمتنوعی ازگردشگری استکه
بهمنظور حفظ،بهبودوبازیابی سالمتذهنیو جسمی فرد ،در مدتی بیش از 24ساعت و کمتراز

یک سال ،صورت میگیرد .فاکتورهایی همچون درمان با کیفیت مناسب هم ازنظر فناوری و هم
انتظاروصفهایطوالنیدرماندرکشور

استانداردهایجهانی،ه ینةکمتردرمان،اجتنابازلیست
دیدنمکانهایتاریخی،جذابو دیدنی

مبدأ ،کیفیتمطلوباقامت ،پذیرا یو استراحت،گردشو 
باتوجهبه

(ابراهیمزادهوهمکاران.)1392 ،

سالمتمیشود 

باعثاف ایش وعمومیت یافتن گردشگری 
میتوان این صنعت را به سه گروه تقسیم کرد
مطالعات صورتگرفته درزمینة گردشگری سالمت  ،
(شعبانیوطالقانی :)1392،
2
هایآبمعدنی


هایسالمتومناطقدارایچشمه

:مسافرتبهدهکده
الف)گردشگریتندرستی
گرمبرایرهاییازتنشهایزندگیروزمرهوتجدیدقوابدونمداخلهونظارتپ شکی؛ 


وآب
3
بهمنظور استفاده از منابع درمانی طبیعی (مانند
ب) گردشگری درمانی (بازتوانی)  :مسافرت  
درمانبرخیبیماریهایاگذراندندوراننقاهتتحتنظارتو

هایمعدنی،نمکولجن)برای
آب 

مداخلةپ شکی؛ 
4
درمانبیماریهایجسمییاانجامنوعیازعملهای

بهمنظور 
پ)گردشگریپ شکی :مسافرت 
جراحیتحتنظارتپ شکاندربیمارستانهاومراک درمانی .
گردشگری سالمت مشابه سایر شاخههای گردشگری با مخاطرات و ریسکهایی همراه است.
میتوانبهفقدانپوشش
میشوند  
ازجملهعواملیکهمنجربهاف ایشریسکدرمسافرتهایپ شکی 
برخیبیماریهایواگیردرکشورهایمقصد

بیمهایقویدربرخیکشورها اشارهکرد.وجودوشیو 

هایجراحیممکناست عوارضوپیشامدهایخطرناکیداشتهباشد.
گردشگریسفر پسازعمل 
بهمنظور دسترسیبهخدماتپ شکیکشورهایدیگرممکناست برای
همچنین،سفرهایطوالنی 
برخیبیمارانخطرسازباشد(شعبانیوطالقانی.)1392،
نهای چندملیتی ،رقابتی
پدیدهای جهانی است و مواردی چون تأسیس بیمارستا 
امروزه سالمت  
هایدرمانیدرسطحدنیا،بینالمللیشدناستانداردهاون دیکشدنسطحفناوریهای


شدنقیمت
برآوردهاحاکیازآناست

تخصصیکشورهابراینموضو داللتدارند(هرندیومیرزا یان.)1396،
که هر گردشگر پ شکی سه برابر یک گردشگر غیرپ شکی برای کشور ارزآوری دارد (محمودیفر و
تهای متعددی برای جذب گردشگری سالمت دارد .دولت براساس
همکاران .)2016 ،ایران ظرفی 
رنامهری یهای خودباید تاپایان برنامة چهارمتوسعه 30درصدازنیازهای بهداشتی ودرمانی کشور
ب 
راازطریقصدورکاالوخدماتپ شکیوگردشگریدرمانیفراهمکند.درزمینةگردشگری درمانیو
هایشاغالنحرفة
ی 
جذبگردشگرانپ شکی،هموارهبایدبهچهاربخشاساسیتوجهداشت:توانمند 
هایدرمانی؛ مقرراتداخلی
نه 
هایروزواستانداردهای جهانی؛ اقتصاددرمانوه ی 
فناوری 

پ شکی؛ 
1

1. World Tourism Organization
2. Health tourism
)3. Therapeutic tourism (rehabilitation
4. Medical tourism
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یهای بیشتری
کشورها .ایران در موارد فوق نسبت به کشورهای همسایه و خاورمیانه از توانمند 
درمانیتنهابهجذبگردشگرتوجهنمیشود،بلکهفراترازآن

برخورداراست.دربخشگردشگری 
میشود .
سیاسی،اجتماعیومنطقهایتقویت 

موقعیتوجایگاهکشورازنظرعلمی،
هایروبهرشددر

باصنعتیشدناستانها،گردشگریپ شکی دراستانقمنی بهیکیازبخش

باتوجهبه داشتن م یتهایی در ابعاد گوناگون،

صنعت گردشگری تبدیل شده است .این استان ،
پتانسیل بسیار باالیی در مسیر توسعة گردشگری و بهویژه گردشگری پ شکی دارد .همچنین این
یکیازپرطرفدارترینمقاصد گردشگریدرحوزة گردشگری

بهعلت داشتن اماکنمذهبی ،
استان  ،
شمارمیرودوبازاریبهارزش200میلیاردتوماندرسالحاکیاز

مذهبیدرکشوروحتیمنطقهبه
حضورگستردة گردشگراندرایناستاناست.طبقآمار سازمانمیراثفرهنگیوگردشگریاستان،
بهاستانقمسفرمیکنند (وبگاهادارة

ساالنه2میلیون گردشگرخارجی و20میلیون مسافرداخلی 
کلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانقم) .
دراینپژوهشتالششده تابابررسیکیفیتخدماتدرمانیارا هشدهبهگردشگرانپ شکیدر
بیمارستانهایاستانقم،نقاطضعفوقوتموجوددراینحوزهشناساییشودوبهتوسعةگردشگری

مطالعاتکتابخانهایصورتگرفتهو

باتوجهبه 

بعآناشتغالزاییدراستانقمکمک شود.

سالمتوبهت

مختلف،دراینمقالهمعیارهایمتنو ،متعددوجامعیباکمکتعدادیازخبرگان

بررسیپژوهش 
های

برایسنجشکیفیتخدماتدرمانیبیمارستانیدرزوایایگوناگوندرنظرگرفتهشدهتانقاطضعف
روشتحلیلسلسلهمراتبی

دهیاینمعیارهابااستفادهاز

هایگذشتهپوششدادهشود.وزن
پژوهش 

باتوجهبه وجودانوا دادههایفازی و

موردمطالعه ،
های 
بندیبیمارستان 


انجامگرفتهوبرایرتبه
فازی 1
تصمیمگیریچندمعیارهاست،استفاده

جدیدترینروشهای

بازهایوقطعی ،ازروشتودیم ،2کهج و 

میشود که در ادبیات این حوزه به چشم نمیخورد .همچنین ،برای شناسایی انتظارات گردشگران

بینالمللی
خارجی برای انتخاب مقصد گردشگری درمانی خود ،با تعدادی از دانشجویان دانشگاه  
مصاحبههاییشدهکهدرنو خودبدیعاست .

المصطفیباملیتهایگوناگون


پیشینة پژوهش
در سالهای اخیر ،پژوهشهای بسیاری در جهان باتوجهبه اهمیت و می ان درآمدزایی صنعت
رهایدرحالتوسعهمانندهند،بلژیک،لهستان،

گردشگریدرمانیصورتگرفتهاست.برخیازکشو
آفریقایجنوبی،مال ی،تایلند،فیلیپین،تایوانو،...باتوجهبهدركاهمیتسرمایهگذاریدراینحوزه،
اخیراقداماتبسیاریرادرجذبگردشگردرحوزةسالمتانجامدادهاندودرهریکاز

درسال 
های

3
هایمختلفیرابررسیکردهاند.برایمثال،وانگ ()2017


ارهاوجنبه
هایصورتگرفتهمعی


پژوهش
انتظارات،کیفیتخدماتورضایتمندیدرصنعتگردشگریسالمتتایوانرابااستفادهازروش

1 Fuzzy AHP
2. Todim
3. Ya-Hue Wang
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 SERVQUALبررسی کرده است .نتایج پژوهش وی نشان میدهد که انتظار بر کیفیت خدمت و
رضایت و کیفیت خدمت نی بر رضایت و ع م رفتاری تأثیر مستقیم دارد .محمودیفر و همکاران
()2017عواملمؤثردرتوسعة صنعتگردشگری پ شکی دراستانآذربایجان غربیرابااستفادهاز
اند.نتایجاینپژوهشنشانمیدهدکهدوفاکتوراصلیانتخاببیمارستان


تحلیلآماریبررسیکرده
و انتخاب آذربایجان غر بی تأثیر بس ایی بر توسعة گردشگری سالمت دارد .هرمان آکداج)2014( 1
کیفیت خدمات بیمارستانی را در چند بیمارستان ترکیه با استفاده از روشهای  AHPوTOPSIS
بهترتیببهترین
،بیمارستانهاBو A

ارزیابیکرد.طبقنتایجحاصلازبررسیبیمارستانهایAتاD

لکردرادراینحوزهداشتهاند .

وبدترینعم
ای دیوهمکاران()2013موانعموجوددرراهتوسعة بهینة صنعتگردشگریدرمانیدرایرانرا
بررسیکرده اندکهشاملجوانباجتماعیواقتصادیوسازمانیاست.ایوبیوهمکاران(،)2013در

پژوهشخود،می انگرایشبیمارستانهایسطحشهرتهرانبهحوزةگردشگریدرمانیرابااستفاده
از آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که می ان گرایش گردشگران
پ شکی به بیمارستانهای تهران متوسط ( )%51و تعداد بیماران خارجی پذیرششده و درآمدهای
حاصل در این بیمارستانها نی متوسط است .چونآن چن )2012( 2به تعیین راهبردهای توسعة
گردشگری سالمت در تایوان با استفاده از روش  DEMATELپرداخته است .براساس نتایج این
تحقیق،اینترنتاطالعاتراباج یاتبیشتردراختیارگردشگریسالمتقرارمیدهدوبازاریابیرا
میکند .ابراهیمزاده و همکاران ()1392
برای توسعة صنعت گردشگری سالمت در تایوان تقویت  
ظرفیتهای گردشگری ایران و هند را با استفاده از مدل  SWOTو روش  AHPبررسی تطبیقی

یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که هند توانسته از فرصتها و قوتهای گردشگری
کردهاند  .

هایسیستمرابیاثر کند .امامیوهمکاران()1393تصویر


وضعف
سالمتبهرهبرداریمناسبکند

ذهنیادراكشدهازیککشوروتأثیراتآنبرروندتصمیمگیریگردشگرانرابااستفادهازروش

مطالعهوبررسیکردهاند.نتایجاینپژوهش

هایاصلیباشیوة چرخش اکویی ماکس 
لفه 
تحلیل مؤ 
انبهترتیبمثبتوضعیفاست.شعبانیوطالقانی
نشانمیدهدکهتصاویرعاطفیوشناختیازایر 

()1392تأثیرتجاربسفرهایقبلیومی انرضایتمندیگردشگراندرانتخابدوبارة مکانیبرای
مدلیابیمعادالتساختاری بررسی
هایآماراستنباطی و  
تکنیک 

گردشگریسالمترابااستفادهاز
کردند .مطابق نتایج این تحقیق ،از بین عوامل مؤثر بر قصد بازگشت دوبارة گردشگر رضایت او
.گلشیریوهمکاران ()1393بهتبیینچرخةالگویتوسعة گردشگری
مهمترینعاملشناساییشد 

سالمت پرداختند که در آن از روشهای  AHPو نمونهگیری خوشهای و پیمایشی استفاده شد.
ازچشمههایموردمطالعهدرمرحلةاکتشاف

نشاندهندةآناستکه40درصد
یافتههایاینتحقیق 

قرار دارند و تاکنون سرمایهگذاری خاصی روی آنها صورت نگرفته است و عمدة این چشمهها در
هایموجوددراستانمازندران درحوزة
)پتانسیل 

جنوبشرقکشورواقعشدهاند.حامدی (1392

1. Herman Akdag
2. Chun-An Chen
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گردشگری سالمت را با استفاده از روش  AHPبررسی و ارزیابی کرده است .یافتههای تحقیق وی
نشانمیدهدکهمعیاراجتماعی -فرهنگینسبتبهدیگرمعیارهاوزنبیشتریدرگردشگریاستان

1
دارد.همچنین،جانگلی وهمکاران()2011مدیریتسیستمخدماتالزمدرصنعتگردشگری
دستآمده،
ارزیابیکردند.طبقنتایجبه 

سالمتدرکشورکرهرابااستفادهازمدلکانووروش AHP
نرخموفقیترویههایپ شکیبیشترینارزشرانسبتبهدیگرال اماتدارد .

نوری و همکاران ( )1393کارکردها ،چالشها و راهکارهای گردشگری سالمت در کشور را با
استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مطالعه کردهاند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که کشور ایران ،با
هایموجودوموقعیتراهبردیدرهمجواریباکشورهایمسلمان،تواناییتبدیلبه


داشتنپتانسیل
پژوهشخودبهبرخیازچالشهای

قطبگردشگریرادارد.صدرممتاز2وآقارحیمی)2010(3نی در
عبارتانداز:فقدانبرنامةمدون

ختند.اینچالشها

موجوددرصنعتگردشگریسالمتدرایرانپردا
زیرساختهای درمانی

گردشگری پ شکی؛ نبود ع م جدی دولت در حمایت از گردشگری پ شکی؛ 
بیمارستانها؛ فقدان همکاری الزم در

نیازمند ارتقا؛ استاندارد نبودن ه ینههای درمانی و اعتبار 
کمبودمنابعانسانیحرفهایبخشسالمت؛ نبود

مشارکتهایبینِبخشیدرسطحکالنوعملیاتی؛ 

بازاریابیمؤثردرزمینةگردشگریپ شکی؛فقداننظامثبت،کنترلوآمارگیریازگردشگرانپ شکی .
هایفعالپژوهشهایاخیررا


)مسیرهایمهمتوسعه،ادبیاتمهموحوزه
چانگ4وهمکاران(2014
دستآمدهدر
درحوزة گردشگریدرمانیبااستفادهازتحلیلمسیراصلی5تحلیلکردند.طبقنتایجبه 
این پژوهش ،دو رویکرد مج ا برای توسعه وجود دارد .در رویکرد نخست ،مسیر بیشتر بر تکامل
گردشگریدرمانی،فاکتورهایانگی شی،راهبردهایبازاریابیوتحلیلاقتصادیمتمرک است ورویکرد
دومبر پیوند عضو ومسا لمرتبطباآنتأکید دارد.همچنینجونیو 6وهمکاران ()2017اهمیت و
عملکردرقابتهدفگردشگریسالمترابااستفادهازروشتج یهوتحلیلعملکرد-اهمیت)IPA( 7
تحتتأثیر خدمات و
بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که رقابت مقصد گردشگری درمانی  8
گیرد.بهعالوه،ونگکیتومک


گردشگریقرارمی
شکی،نگرشهایمقصدیوعواملویژة 

درمانهایپ

9
)نگرشهایمطلوبارا هدهندگانخدماتپ شکیرابااستفادهازروشآماریAnova

کرچر (2016
بررسیکردند.نتایجاینپژوهشنشانمیدهدکهارا هدهندگانخدماتپ شکیتسهیالتپ شکیو

مشخصههایکادرپ شکیخودرابرایجلبتوجهگردشگرانسالمتآیندهبهاستانداردباالیجهانی

میرسانند.طبقمطالعاتهنگ)2007(10ودلگشاییوهمکاران(،)2012کشورهایجنوبشرقیآسیا


1. Jaeung Lee
2. Sadre Momtaz
3. Agha-Rahimi
4. Chuang
5. Main Path Analysis
6. Junio
7. Importance-Performance Analysis
)8. Medical Tourism Destination Competitiveness (TDC
9. Wongkit and McKercher
10. Heng
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سالمتاند؛مثالًتایلندشهرتخوبیدر

مانندتایلند،مال یوسنگاپورازکشورهایپیشرودرگردشگری
یهایزیباییدارد .
یهایتغییرجنسیتوجراح 
جراح 
1
کانل وهمکاران ( ،)2006درپژوهشخود ،بهعلل ناشناختهماندنصنعتگردشگریپ شکی
فرهنگسازیمناسبدراینزمینه

ازجملهنبودتبلیغاتمناسبدرخارجوحتیداخلکشوروفقدان
جاذبههای
باتوجهبه  

اشارهکردند.هرندیومیرزا یان ()1396بهاینموضو اشارهکردند کهایران
بیشترینقابلیتهارادرحوزة گردشگری سالمت

خصوصجاذبههایسیاحتیوزیارتی،

گوناگون ،
به
آبمعدنی در بیشتر
چشمههای  

میتوان به 
در میان کشورهای اسالمی دارد .ازجملة این قابلیتها  
کویریدرقم،بخشهایدرمانیناباروریدری د،دندانپ شکی،مراک دیالی 

استانهایکشور،مناطق

وانوا جراحیقلب،پالستیکوچشمدرمشهدوتهراناشارهکرد.
راهبردهایبخشگردشگریسالمتهندرابااستفادهازروشترکیبیSWOTو

آجمرا)2017(2
ارزیابیواولویتبندیکرد.نتایجحاصلازاینارزیابینشاندادکهراهبرد تأمینبهترین

 TOPSIS
توسعهیافته بهترین راهبرد است که با

تسهیل و مراقبت برای گردشگران سالمت در کشورهای 
المانهایSWOTو35مشخصةراهبردیمطابقتدارد.خوارزمیوهمکاران()1395عواملمؤثربر

ارتقای گردشگریسالمتدرمشهدراازدیدگاه گردشگرانخارجیومدیرانارزیابیکردندکهدر
تکنمونهوزوجیاستفادهشد.نتایجاینپژوهش
ازآزمونهای  T

تحلیلدادهها ،

اینپژوهش،برای 
نشان داد که عوامل فرهنگی ،از دیدگاه گردشگران خارجی و مدیران ،وضعیت مطلوب و اثرگذاریِ
حمایتهایدولتدرارا ةخدماتوی اواقامتبرایگردشگرانمعیاریمهمدر

زیادیدارد.همچنین
ظرفیتهای خدماتیفضایی مراک 

انتخاب مقصد شناسایی شد .رضایی و همکاران ( )1394تأثیر 
دند.آنها،بااستفادهازآزمونTونتایج

درمانیرابرمی انگردشگرانسالمتدرشهری دارزیابیکر
هایخدماتیفضایی


بهایننتیجهرسیدندکهمیانگردشگرانسالمتوظرفیت
نامه،
حاصلازپرسش 

بهمنظور توسعة صنعتگردشگریسالمتدر
رابطة معناداریوجوددارد.آبادیوهمکاران(  ،)2017
روش بهترین -بدترینومدلSWOT
چارچوببرنامهری یراهبردی ارا هکردندکه 

استانی د،یک
راهبردهای«ایجادمراک بازاریابیگردشگریسالمت

درآنبهکاررفتهاست.طبقنتایجاینپژوهش،

زیرساختهای مدیریتی و

بهمنظور جذب کشورهای هدف» و «تصویب قوانین درزمینة توسعة 

راهبردهادارند .

بهترتیببیشترینوکمتریناهمیترادرمیان
بهکارگیریمدیریتتخصصی» 

نوریوکارگری()2016مدلتوسعةگردشگریسالمتایرانرادرزمینةجراحیقلبارا هنمودند
که در آن از روشهای درخت تصمیمگیری ،تست چی -مربع و رگرسیون چندخطی استفاده شده
آنهانشاندادکهروشدرختتصمیمگیریکمترینخطاوبیشتریندقترا
است.نتایجپژوهش 
دارد.داناییوهمکاران()1392مشتریانخارجیچهاربیمارستاندرایرانرابراساسمنافعمورد
خوشهبندی کردند .طبق نتایج

انتظارشان از خدمات درمانی ،با استفاده از الگوریتم  ،K MEANS
دستآمده،چهارخوشهاستخراجشد.خوشةاولبرایکارا یخدماتبهداشتیدرمـانی،خوشةدوم
به 

1. Connell
2. Ajmera
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بهفرد بیمارسـتان
منحصر 

قابلیتهای 

وچهارم برای دریافت مراقبت توأم با احترام و خوشة سوم برای 
بیشترین اهمیت را قا ل است.شکوهیاروکاویانی()1394کیفیتخدماتمراک گردشگریپ شکی
دند.آنهابهایننتیجه

شهرتهرانرابااستفادهازرویکردسروکوال()SERVQUALفازیارزیابیکر
میشود .روی 1و همکاران
رسیدند که در میان بیماران خارجی شکاف منفی و نارضایتی مشاهده  
( )2016شهرهای مختلفی را درزمینة خدمات گردشگری سالمت ،با بهرهگیری از اب ارهای AHP
اولویتبندی کردند .بدیعی و همکاران ( )1395راهکارهای توسعة

بازهای ،
بازهای و   MABAC

گردشگری پ شکی در استان گلستان را با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPشناسایی و
رتبهبندیکردند.نتایجاینپژوهشنشاندادکهتأثیرگذارترینمعیارهایاصلیدرتوسعةگردشگری

سالمتاستانگلستانبهترتیبمعیارهایزیرساختار،پ شکوکیفیتاست .


جدول  :1خالصهای از ادبیات موضوع
نویسنده

سال

نوع

موضوع مورد بررسی

روش ارزیابی

ابراهیمزادهوهمکاران


 1392

ظرفیتهایگردشگری

بررسیتطبیقی
سالمتدرایرانوهند 

مدلSWOT

قطعی 

امامیوهمکاران 

 1393

تصویرذهنیادراكشدهازیککشورو
یراتآنبرروندتصمیمگیریگردشگران 

تأث

مؤلفههای
روشتحلیل 
اصلیباشیوةچرخش
اکوییماکس 

قطعی 

حامدی،ل.

 1392

باتوجهبه

بررسیپتانسیلگردشگریسالمت
توسعةپایداردراستانمازندران 

AHP

قطعی 

شعبانیوهمکاران 

 1392

تأثیربازدیدهایقبلیو رضایتگردشگران
نها
ازیکمقصدبرقصدبازگشتدوبارةآ 

هایآماراستنباطی
تکنیک 

مدلیابیمعادالت
و 
ساختاری

قطعی 

انتشار

اعداد

گلشیریاصفهانیو

همکاران 

 1393

تبیینچرخهیالگویتوسعةگردشگری
سالمتدرمناطقروستاییایران 

نمونهگیری
روشهای 

خوشهایوپیمایشی 

قطعی 

نوریوهمکاران 

 1393

نقشایراندرگردشگریدرمانی
چالشهاوراهکارها) 

(کارکردها،

مطالعاتکتابخانهای 


-

Junio et al

2017

هایرقابتییکمقصدگردشگری
گرایش 

درمانی 

تحلیلعملکرد-اهمیت
( )IPA

قطعی 

Mahmoudifar et al

2017

عواملمؤثربرصنعتگردشگریدرمانیدر
آذربایجانغربی 

تحلیلآماری

قطعی 

Wang, Y. H.

2017

انتظار،کیفیتخدمات،رضایت،واهداف
رفتاریتأییدیهازصنعتگردشگریپ شکی
تایوان 

SERVQUAL

قطعی 

& Wongkit
McKercher

2016

هایپ شکیو
موردنظردرمان 

ویژگی 
های

ارا هدهندگانخدماتپ شکی 

روشAnova

قطعی 

1 Roy
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Roy et al

2016

هایگردشگری
ارزیابیوانتخابمکان 

درمانی 

 MABAC

بازهای 

 Ayoubian et al

2014

جذبگردشگریپ شکیدربیمارستانهای
تهران 

تحلیلآماری 

قطعی 

Chuang et al

2014

مسیرهایاصلیگردشگریپ شکی:ازپیوند
بهزیبایی

تحلیلمسیراصلی 

قطعی 

Akdag et al

2014

رتبهبندیکیفیچهاربیمارستاندرترکیه 


TOPSIS

فازی 

Izadi et al

2013

شناساییموانعپیشرفتصنعتگردشگری
درمانی 

-

-

Chun-An Chen

2012

هایتوسعةگردشگریسالمت
تعیینراهبرد 

درتایوان 

 DEMATEL

قطعی 

Lee et al

2011

مدیریتال اماتسیستمخدمتبرای
گردشگریدرمانیکره 

AHP

قطعی 

Caballero et al

2006

گردشگریپ شکیوفرصتهایکارآفرینی
-چارچوبیمفهومیبرایورودبهصنعت 

تحلیلمدلپورتر 

-

Ajmera

2017

بندیراهبردهابرایبخشگردشگری


رتبه
درمانیهند 

SWOTو TOPSIS

قطعی 

خوارزمیوهمکاران

 1395

عواملمؤثربرارتقایگردشگریسالمت؛
مقایسةدیدگاهگردشگرانخارجیومدیران
داخلی 

آزمونهایتیتکنمونهو

زوجی

قطعی 

رضاییوهمکاران 

 1394

هایخدماتیفضایی


ارزیابیتأثیرظرفیت
مراک درمانیبرمی انگردشگرانسالمت
درشهری د 

آزمون T

قطعی 

 Abadi et al

2017

بهکارگیریروشبهترین-بدتریندر

ارزیابیراهبردتوسعةگردشگریدرمانی 

 SWOT

قطعی 

Noori & Karegari

2016

مدلتوسعةگردشگریسالمتایران
درزمینةجراحیقلب 

هایدرخت
روش 

تصمیمگیری،تستچی-

مربعورگرسیونچندخطی

قطعی 

داناییوهمکاران

 1392

گردشگریدرمانیدرایران

بخشبندیبازار

بااستفادهازتکنیکتحلیلخوشهای

خوشهای 

گردشگریدرمانیوتحلیل


الگوریتم K MEANS

قطعی 

شکوهیاروکاویانی 

 1394

ارزیابیکیفیتخدماتمراک 
گردشگردرمانیشهرتهرانبااستفادهاز
رویکردسرکوالفازی 

سرکوالفازی 

بدیعیوهمکاران 


 1395

رتبهبندیراهکارهایتوسعة
شناساییو 
گردشگریپ شکی؛مطالعةموردی:استان
گلستان 

 ANP

قطعی 

پژوهشحاضر

 1396

ارزیابیکیفیتخدماتبیمارستانیدر
استانقمبارویکردتوسعةگردشگری
سالمت 

TODIM

ترکیبی 
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روششناسی پژوهش
مطالعةحاضرازنو مقطعیوتحلیلی -توصیفیاستکهبامشارکتهجدهخبره(سهپ شک،پنج
فعالحوزةگردشگری،دهدانشجویخارجیدانشگاهبینالمللیالمصطفیازکشورهایعراق،کویت،

نیجریه ،آفریقای جنوبی و پاکستان) و صد بیمار (و همراه بیمار) در چهار بیمارستان بهشتی،
روشپژوهشنمونهگیریتصادفیسادهازمیانبیمارانی

گلپایگانی،فرقانیوخرمیانجامگرفتهاست.
ساعتدریکیازبخشهایداخلیمردان،داخلیزنان،جراحیمردان،جراحی

استکهحداقل 24
یو،اتاقعملوکودکانبستریبودهاند .شایانذکراستکلیةافرادداوطلبانه

یو،سی 
سی

زنان،آی 
سی

دراینمطالعهشرکتکردهاندوایناطمینانبهشرکتکنندگاندادهشدکهتماماطالعاتشخصی

آنهامحرمانهخواهدماند .

نامه و مصاحبه
دادههای الزم برای ارزیابی و سنجش فرضیهها و اهداف تحقیق ازطریق پرسش 

سالمتوگردشگریپاسخدادهاند.این

پرسشنامةاولراتعدادیازخبرگانحوزة

گردآوریشدهاست.
تعیینوزنواهمیتهریکازمعیارهاباانجاممقایساتزوجیوبهروشدلفیوانتخاب

پرسشنامهبرای

شدهدربیمارستانهای

سشنامة دومبرایارزیابیکیفیتخدماتارا ه
گ ینة مدتکمیلشدهاست .پر 
هابااستفادهاز
نامه 
االتپرسش 

کردهاند.پاسخگوییبهسؤ
مذکور طراحیشدهکه بیمارانآنراتکمیل 
ضعیفتاخیلی خوب)انجامگرفتهوسپسبهاعداد

متغیرهایزبانیطیفلیکرتپنجتایی (ازخیلی 

2
1
فازیتبدیلشدهاست.اعدادفازیدراینپژوهشازمقالة چاوهان وسینگ ()2016استخراج شده
نامه درچندینپژوهشدیگر،
هایمختلفاینپرسش 

بهرهگیریاز 
بخش
است.باتوجهبهنظرخبرگانو 

پایاییپرسشنامه،مقایسات زوجی فقطاز

نامهتأیید شدهاست.برایسنجش
رواییظاهریاینپرسش 

پرسشنامه

نرخ ناسازگاری انجام میشود .باتوجهبه اینکه نرخ ناسازگاری کمتر از  0/1بهدست آمده ،
معتبر است و مقایسات منطقی و درست انجام شده است .روش  AHPروشی ریاضی برای تحلیل و
سازماندهی تصمیمات پیچیده است که از مقایسات زوجی برای این منظور بهره میگیرد (فلیس و
همکاران.)2015،اینروشمعموالًبرایمطالعاتباحجمکمِنمونهبهکارمیرودومبنایآناستخراج
افتههای  AHPرا با
نظرخبرگانوکارشناسانبافرایندتحلیلسلسلهمراتبیاست.مطالعات متعددی ی 

3
)کهبراینمونهمیتوانبهاین

تعداد کمیاز کارشناسان گ ارشدادهاند (سانگهو وهمکاران2016،
5
پژوهشهااشارهکرد:مقالةپیترسون4وهمکاران()1994باپنجپاسخدهنده؛مقالةالحربی ()2001با

7
6
پنجشرکتکننده؛مقالةآرماکاست وهمکاران()1994باهفتشرکتکننده؛مقالةماواپانگا وهمکاران
پاسخدهنده.تعدادنمونهدرمقایساتزوجی
()1996باهجدهشرکتکننده؛مقالةهانگ)2011(8با 25

1. Chauhan
2. Singh
3. Sung-Ho
4. Peterson
5. Al-Harbi
6. Armacost
7. Mawapanga
8. Huang

29

سال هفتم ،شمارة اول ،بهار 97

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


هایمعمولیمتفاوتاست.بهایننکتهدرکتابپروفسورساعتی()1980
نامه 
باتعدادنمونهدرپرسش 

نی اشارهشدهاست .

جدول  :2متغیرهای زبانی و اعداد فازی
متغیر زبانی

اعداد فازی

خیلیضعیف 

()1،1،1

ضعیف 

( )1،1،3

متوسط 

( )1،3،5

خوب 

( )3،5،7

خیلیخوب 

( )5،7،9

منبع :چاوهان و سینگ ()2016


هایمتفاوتاعدادبهفرمتیکسانیتبدیل


ومحاسبات،الزماستفرمت
تسهیلتحلیل 
ها

برای 
شوند.معیارهایموجوددراینپژوهشدرسهفرمتقطعی،بازهایوفازیاستکهبایدبهتابعتوزیع

هایموردمطالعهبرمبنایکیفیتخدمات
بندیبیمارستان 


تجمعیتبدیلشوند.درادامه،برایرتبه
درمانی از روش تودیم استفاده میشود .در این روش ،ابتدا مقادیر سود و زیان هریک از گ ینهها
هانسبت
هایسودوزیانومحاسبةدرجةتسلطگ ینه 
سازیماتریس 


شودوپسازنرمال

محاسبهمی
انجاممیگیرد .

بههمرتبهبندیگ ینه 
ها

به منظورمحاسبةسودوزیانهرگ ینهنسبتبهدیگرگ ینهها،فرمولیمحاسباتیبرایمقادیر

بهترتیبدو
دستیبهمنظورمقایسةدوتابعتوزیعتجمعیارا همیشود x ij .و   x kj


باالدستیوپایین
مقدارازگ ینههای  A iو  A kمربوطبهمعیار j  N l ( C j

) i  M ,و  Fij  x و  Fkj  x 

هستند.درمحاسبةسود،مقادیرباالدستیوپاییندستی

بهترتیبدوتابعتوزیعتجمعی  x ijو  x kj

ترتیبازروابطزیراستفادهمیشود :

 Fij  x مرتبطبه   Fkj  x 
به

 )1
 )2
 )3
 )4

j  Nb
j  Nb

D  Fij  x  , Fkj  x     j  Fkj  x   Fij  x  dx i, k  M ,
ik

T  Fij  x  , Fkj  x     j  Fij  x   Fkj  x  dx i, k  M ,
ik






 x | F  x   F

ikj  x | Fij  x   Fkj  x  , x  aikj , b ikj 








, b ikj



 x  , x  a j

ik

kj

ij

ikj

aikj  min aij , akj 


 )5

aikj  min bij , bkj 


 )6

30



جالل رضایی نور و همکاران

ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی در استان قم با رویکرد توسعة گردشگری ...

جدول  :3مقادیر پارامترها بهازای انواع دادههای قطعی ،بازهای و فازی
اعداد فازی

F

j N

اعداد قطعی

اعداد بازهای

aij   ij

aij  x ijl

bij   ij

bij  x

akj   kj

u
ij
I

b kj   kj

j N

k

akj  x kjl

j N

aij  bij  x ij
akj  bkj  x kj

b kj  x kju



دستیبهصورتزیراست :

همچنیندرمحاسبةه ینه،مقادیرباالدستیوپایین
 )7
D  Fij  x  , Fkj  x      Fij  x   Fkj  x  dx i, k  M , j  Nc


j

 )8

j  Nc

T  Fij  x  , Fkj  x     j  Fkj  x   Fij  x  dx i, k  M ,


سودگ ینه  A iنسبتبهگ ینه  A kمربوطبهمعیار  C jبهصورتزیراست:
jN

 )9





Gikj  D  Fij  x  , Fkj  x   i, k  M ,

دستمیآید:

همچنینزیانایندوگ ینهنسبتبههمازرابطةزیربه
i, k  M , j  N
 )10

L  T  Fij  x  , Fkj  x  
j
ik

که در آن   G ikj  0و   Likj  0است و باتوجهبه توضیحات فوق ،ماتریس سود  G j  G ikj  m mو
تشکیلمیشود :.

ماتریسزیان  L j  Likj  m mمربوطبهمعیار  C j




نرمالسازیشوند.
ها 
،الزماستکهآن 

هایمختلفبهدستآمد


هاینسبت

پسازآنکهسودهاوزیان
سپسبایدبهترتیبدرجةتسلطبرایسودوزیانمحاسبهشود:

, jN

)11
)12

, j N

i, k  M

/W r  i , k  M

w jYikj

wr  j 1  w j / wr 
n

 W
n

j

j 1

1  Z ikj w r

wj

ikj    

ikj   


در این رابطه  }  W r  max{W j | j  Nو   فاکتور کاهش است که درجة ناسازگاری ه ینه را
j 
j 
نشانمیدهد( .)   0واضحاستکه 0  ik   1و 0  ik 
است.بهعالوهدودرجةتسلطسود


وزیانبایکدیگرترکیبمیشوند.


j 
j  
j
 )13
i, k  M , j  N
 ik  ik  ik
تواندبهصورتزیرباشد :

بنابراین،ماتریسدرجةتسلطمربوطبهمعیار   C j
می
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A1 A2 L

Am
1jm 

2jm 
M

j
 mm


L
L
L
L




 A2  

M  M
M
 j
A m   m 1  mj 2
j
11
j
21

j
12
j
22

A1

 j   ikj 
m m

است.بهعالوه،برپایةماتریس ،  jدرجةتسلطکلی

دراینماتریس iij  0, i  M , j  N ،
تشکیلمیشود :

ماتریس  
Am

1m 
 2m 

M

 mm 

A1 A2 L
L
L
L
L

 11 12

 A2   21  22
M  M M

Am   m 1  m 2
A1

    ik m m


دراینماتریس  ik ،درجةتسلطکلیگ ینة  A iبرگ ینة  A kاست:
i ,k M

 )14

n

  ik   ikj
j 1

صورتزیرمحاسبهمیشود :

همچنینبراساسماتریس  ارزشکلیگ ینة    Ai  ، A i
،به

 )15

i  M ,0    A i   1





   min  
  A  
max     min 
m

ik


k 1 ik

m

k 1

ik

i M

m

k 1

i

m

i M

ik

k 1

i M



بهتراست.بنابراینبااستفادهازمراتبفوقمیتوان

هرچهدرجة    Ai بیشترباشد،گ ینه  A i
هایمختلفراردهبندیکردوسپسبهترینگ ینهراانتخابکرد .

گ ینه

تجزیه و تحلیل
پسازآنکهخبرگان،کهسهگروهعمدةذینفعاندرتوسعةگردشگریپ شکیراتشکیلمیدهند،

مقایساتزوجی  31معیارموردمطالعهدراینپژوهشراانجامدادند،اینمعیارهاواهمیتهریکاز
هادرقالبهفتگروهکلیدستهبندیوتعیینشدکهدرجدول 4وزنهردستهودرجدول5


آن
وزنونو هرمعیارنشاندادهشدهاست .
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جدول :4دستهبندی و وزن هردسته از معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی
دسته

خدمات
پزشکی

خدمات
گردشگری

همکاریها و
ارتباطات

بهداشت و
ایمنی

پرسنل

دسترسیها

وزن 

0/45

0/0831

0/0667

0/16

0/0365

0/0368

سیاستها ،شهرت
و اعتبار

 0/1669

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

جدول :5معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی
)C(i

معیار

نوع معیار

وزن

C1

کیفیتخدماتپ شکی
قیمتخدماتپ شکی 
تجهی اتبهروزوکامالًجدیدمورداستفادهدرمعالجات 
دسترسیبهتسهیالتحملونقلعمومی 

تسهیالتحملونقلویژةحملبیمار 

هاین دیکبیمارستان 
قیمتوکیفیتهتل 
هایتفریحی) 
ومکان 

تان 
ها
خدماتوامکاناترفاهیدرن دیکیبیمارستان(بوس 
آراستگیظاهروآرایشکارکنان 
هایمسافرتی(جامعةهدف:مسافرانداخلی) 
همکاریباآژانس 

همکاریباتورهایبینالمللیدارایراهنمایانبادانشپ شکی 

ایبینالمللی 


گانخدماتبیمه
همکاریباارا هدهند
بهداشتونظافت
ومالطفتباآنها 

توجهپ شکانبهبیماران
ومالطفتباآنها 

توجهپرستارانبهبیماران
اخالقوادبکارکناناداری 
برایبیمارانوهمراهانآنها 

کیفیتخدماتغذایی
رضایتازنتایجحاصلازدرمان 
عملکردودقتدردرمان 
وبگاهمعرفیورزرواسیونخدماتسالمت 

هایبیمار 
عملکردکارکناندردركخواسته 

امنیتوبهروزبودنامکاناتایمنیبیمارستان 

سطحاحساسامنیتبادیدنپ شکبیمارستان 
سطحتواناییکارکنانبرایایجاداحساسامنیتدربیمار 
دسترسیآسانبهنتایجپ شکی 
سهولترزرودربیمارستان 
هاوبازدیدکنندگانبیماران 
دسترسیبهامکاناتبرایخانواده 

شهرتواعتباربیمارستان 
زمانانتظاربرایوی یتپ شک 
سرعتانجامفرایندهایپذیرشوترخیصدربیمارستان 
واکنشسریعوکارآمدپ شکانوپرستاراندرموارداضطراری 
ن دیکیبهفرودگاه 

فازی 
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی 
فازی
فازی
فازی
فازی 
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
بازهای

بازهای 

بازهای

بازهای


0/0988
0/0653
0/0405
0/0065
0/0483
0/0125
0/0213
0/0005
0/0099
0/0353
0/0074
0/1027
0/0026
0/0026
0/0026
0/0095
0/0522
0/1629
0/0007
0/0406
0/0312
0/0057
0/0135
0/0297
0/0055
0/0016
0/1387
0/0158
0/03
0/0026
0/0020

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
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منبع :مطالعة پیشینة پژوهش و مصاحبه با خبرگان

طبقنتایجحاصلازمقایساتزوجیمشخصشدکهعمدتاًمعیارهایموجوددردستةخدمات
پ شکی بیشترین اهمیت را برای گردشگران سالمت در انتخاب مقصد گردشگری پ شکی دارند.
هادرانتخابوتصمیمگیریگردشگرانپ شکی


شهرتواعتباربیمارستان
همچنیندستةسیاستها،

در درجة دوم اهمیت قرار دارند  .سومین و چهارمین دسته از معیارها بهداشت و ایمنی و خدمات
رضایتگردشگراندارد.بهمنظور

گردشگریموجودندکهتقویتآنهاتأثیربس اییدرجلبتوجهو

تعیینوضعیتبیمارستان هایموردمطالعهدرزمینةکیفیتخدماتدرمانی،نحوةاجرایروشتودیم

فقطبرایمعیارکیفیتخدماتپ شکیدرذیلنشاندادهمیشود :
گذاریمیشود.

گلپایگانی،بهشتی،خرمیوفرقانیبهترتیب  A 3 ، A 2 ، A1و  A 4نام

بیمارستانهای

هابهصورتزیراست :
مقادیرمعیارکیفیتخدماتپ شکیدرهرکدامازبیمارستان 
جدول  :5مقادیر بهدستآمده برای معیار کیفیت خدمات پزشکی
فرقانی

خرمی

بهشتی

گلپایگانی

بیمارستان ())A(i

( )3،4،6

( )2،4،5

( )2،3،5

( )2،4،6

کیفیتخدماتپ شکی (C)1

منبع :محاسبات تحقیق حاضر


بهترتیب ماتریسهای سود و زیان این معیار و ماتریسهای   Y1و   Z1
ماتریسهای   G1و    L1

هاستکهدرذیلنشاندادهشدهاست 


شدةآن

نرمال
ماتریس  1درجةتسلطمعیارکیفیتخدماتپ شکیاست .

2 / 75 2 / 4 3 / 17 
 0


0 / 27
0
0 / 11 1 / 58 

 
 1 0 / 24 1 / 21
0
 1 / 99 


0 
 0 / 31 0 / 15 0 / 19

بهدستآمدهاست .
دراینگامW r  Max (W i ) 0 / 1629 ،و    1
دستمیآوریم :

ماتریسدرجةتسلطکلی      ik m m
رابه

 26 / 8 153 / 41 132 / 12 149 / 38 
 109 / 86 26 / 8 119 / 27 138 / 03 


 114
160 / 52 26 / 8 125 / 17 


 116 / 97 142 / 81 122 / 97 26 / 8 

صورتزیربهدستآمدهاست:

مقادیرکلیهرگ ینهنی به

  A1   0,   A2   1,   A3   0 / 5197,   A4   0 / 7699
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A2  A4  A 3  A1



باتوجهبه مقایسات صورتگرفته ،بیمارستانهای بهشتی ،فرقانی ،خرمی و گلپایگانی بهترتیب

وضعیتمطلوبتریدرکیفیتخدماتبیمارستانیدارند .

نتیجهگیری
فرصتهای شغلی ،درآمدزایی ،کاهش فقر و

ایجاد رونق اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار ،ایجاد 
گسترشعدالتاجتماعی ورفاهدرجامعه عللاصلیل ومتوسعةصنعتگردشگریدرکشوراست.
هایویژهدرکشورمثلمناطقتاریخی،آثارباستانی،اماکنمذهبی،صنایعدستی،طبیعت
وجودم یت 
آبگرم ،که همه از مالكهای مهم برای جذب گردشگران داخلی و خارجی
چهارفصل ،چشمههای  
است ،و از طرفی در حوزة گردشگری درمانی وجود پتانسیل بسیار باالی نیروی انسانی متخصص،
هایدقیقدرزمینةراهکارهایتوسعةصنعتگردشگریپ شکیدرکشوروبهویژهاستانقم


پژوهش
نماید.نظربهاینکهاقتصادکشوردرحالحاضرمبتنیبرنفتاستواینموضو نقطه


راضروریمی
دناخالصملیبیشازپیشمورد

شمارمیرود،ل وماف ایشمی انتولی


ضعفاساسیدراقتصادکشوربه
توجههمگاناست.حضور22میلیونگردشگرداخلیوخارجیوبازارسوغاتبیشاز200میلیارد
توماندرسالپتانسیلبسیارخوبیبرایکسبدرآمددرحوزةسالمتدراستانقماست.در حال
حاضر ظرفیت های خوبی ازلحاظ نیروی انسانی متخصص و مطرح در استان وجود دارد که
مراجعهکنندگان بسیاری از سراسر کشور دارند درحالیکه هیچ تدبیر ویژهای در سطح کالن برای

سازماندهی مراجعان آنها و مهندسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت حضور آنها در استان وجود
ندارد.براینمونه،مرک درمانناباروریجهاددانشگاهیقمباتوجهبهمی انموفقیتهادردرمان،کهاز
سطح جهانی پیشی گرفته ،به قطب گردشگری پ شکی در استان تبدیل شده است (وبگاه جهاد
دانشگاهیاستانقم).طبقگ ارشرقابتپذیریجهانیازسویمجمعجهانیاقتصاددرسال،2017
عملکردکشورایراندررقابتپذیریگردشگرینسبتبهسالگذشتهدارایروندصعودیبودهاست.

نکتةجالبتوجهدراینگ ارشرتبةنخستایراندررقابتپذیریقیمتیدرمیانسایرکشورهای
جهاناستکهپایینبودنقیمتارزایراننسبتبهبسیاریازکشورهامنجربهاینمهمشده(گ ارش
1
)ومیتواندعاملیبرایجذبگردشگریدرحوزةخدماتدرمانیباشد .

رقابتپذیریجهانی2017،

باتوجه بهنتایجحاصلازپژوهشحاضر،ازنقاطضعفاساسیمراک ارا هدهندة خدماتسالمت

دراستانقممیتوانبهمواردیچون:کمبودتجهی اتبهروزوکامالًجدیددرمعالجات،فقدانمراک 

مناسب برای ارا ة خدمات و امکانات رفاهی در ن دیکی بیمارستان ،نبود توازن در قیمت و کیفیت
هایاستانباآژانسهایمسافرتی

هاومراک اقامتین دیکبیمارستان،فقدانهمکاریبیمارستان
هتل 

وتورهایبین المللیدارایراهنمایانبادانشصنعتپ شکی،فقدانهمکاریباارا هدهندگانخدمات

نامناسببودنتسهیالتحملونقلویژة بیماراشارهکرد.ازنقاطقوت

ایبینالمللیوهمچنین


بیمه
1. The Global Competitiveness Report 2017
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موجود نی می توان به مواردی چون :قیمت و کیفیت خدمات درمانی ،عملکرد مناسب و دقت در
درمان ،شهرت و اعتبار پ شکان ،بهداشت و ایمنی مطلوب اشاره کرد .از مهمترین محدودیتهای
نبهنداشتنتمایلمسئوالنبیمارستانهابهسنجشکیفیتخدماتشان

موجوددراینپژوهشمیتوا

آوریاطالعاتمیشود .


اشارهکردکهموجبدشواریفرایندجمع
حلهای مناسب در توسعه و بهبود سیستمهاست .ازاینرو یافتن
همواره الگوبرداری یکی از راه 
قمداشتهباشد،میتوانددرسرعتبخشیدن

الگویمناسبکهازابعادگوناگونتطابقزیادیباشهر 
گشاباشد.باتوجهبهوجودنقاطمشترك

بهرشدوتوسعة صنعتگردشگریپ شکیدرایناستانراه
گردشگریمذهبیبینشهرهایمشهدوقم،میتوانبابهرهگیریاز

متعددازجملهمحوریتدرحوزة
تجاربوتوانمندیهایفعاالنگردشگریشهرمشهددرجذبگردشگرانپ شکیبهرشدوتوسعة

اینصنعتدراستانقمنی کمککرد.شایانذکراستکهدرسال 2015بالغبر16ه ارگردشگر
سالمتبهاینشهرمراجعهکردهاند .

خارجیدرحوزة
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استفاده از دیپلماسی برای حمایت از

باتوجهبه تأکید بند  12

هایمهماقتصادیکهدیپلماسیمیتواندتأثیرمهمیبر


رسدیکیازهدف

نظرمی

اقتصادی،به
اهداف
آنداشتهباشد،جذبوجلبگردشگرانخارجیاست.ازایندیدگاه،الزماستبرجایگاهوزارتامور
خارجه و نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در کشورهای هدف گردشگری در جلب و جذب
گردشگران خارجی تأکید شود و با اقدامات مناسب و کارشناسیشده مردم کشورهای هدف برای
حضوردرایرانبهویژهبرایانجامفرایندهایدرمانیوسالمتترغیبشوند .

فشدهومج ایی برایپذیرش ودرمانبیماران
مارستانهای کشورسازوکارتعری 

درحالحاضربی

نالمللی ندارند و فرایند پذیرش بیماران خارجی همانند بیماران داخلی صورت میپذیرد و این
بی 
نالمللدر
یشود.براین اساس ،ساماندهی واحدبیماران بی 
مسئلهمنجربهایجاد مشکالتمتعددی م 
مارستانهابایستیدردستورکاروزارتبهداشت،درمانوآموزشپ شکیقرارگیرد.یکیازاج ای

بی
وساماندهی

المللاندکهنقشی حیاتی درطراحی 
ن 
اصلی اینواحد ،پ شکان مسئولواحدبیماران بی 
این واحددربیمارستان دارندودرصورتیکهآموزشالزمرادربارة فرایندهای ارا ة خدمتبهبیماران
یتوانندنقشتأثیرگذاریدرارتقایکیفیتخدماتدرمانیبهبیماران
نالمللدریافتکردهباشندم 
بی 
نالمللداشتهباشند .
بی 
درکشور،شرکتهاودفاترخدماتمسافرتی فعال

ازدیگر زنجیرههای توسعة گردشگری پ شکی
نامههاییدربخشکالنمیانوزارتبهداشت،
توافق 
درحوزةگردشگریسالمتاستکهنیازمندعقد 
درمانوآموزشپ شکیباسازمانمیراثفرهنگ یوسایرنهادهایمربوطدرراستایتحکیمرویه
درجهتارتقایصنعتگردشگریپ شکیدرکشوراست .ضروریاستبهایننکتة مهمتوجهشود
شرکتهابایدپ شکانیرادرسِمَتمسئولفنیدراختیارداشتهباشند.دانشومهارت

کهتمامیاین
این پ شکانمیتواند تأثیرمهمیدرتوسعة صنعتگردشگریپ شکیکشوربگذارد.ازاینروبرگ اری
مارستانها درزمینة گردشگری

نالملل بی
دورههای مهارتی آموزش مسئوالن فنی واحد بیماران بی 
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دورههایآموزشی
استگذاران این حوزهدراولویتقرارگرفتهوبراین اساس باید 
سالمتازنگاهسی 
م بورطراحیوارا هشود .
همچن یننتایجحاصلازمصاحبهباخبرگاننشاندادکهفعالیتمراک طباسالمیدرقم،در
سال هایگذشته،بسیارموردتوجهگردشگرانداخلیوبعضاًخارجیقرارگرفته،بهطوریکهیکیاز

پردازدودرکنارمراجعهکنندگانبسیارازسراسر

اینمراک دردوبخشآموزشودرمانبهفعالیتمی
کشوربرایدریافتخدماتدرمانیدانشجویانوطالببسیاریازدورههایآموزشطباسالمیدر

این مرک استقبال کردهاند .درصورت ساماندهی مناسب این مراک میتوان در توسعة صنعت
گردشگریپ شکیدراستانازآنبهرهبرد .
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