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  در ایرانجراحی زیبایی بر  تأکیدبا  گردشگري پزشکی تأمین ةبررسی زنجیر

  

  3امید عبدالملکی، 2دکتر طهماسب طالبی، 1دکتر علی اکبر نظري

 
  چکیده

 یو هماهنگسازي  کپارچهی ي براتیری مديکردهایروترین  صرفه به از یکی ).SCM (تأمین رةی زنجتیریمد

 به موقع بهت و خدمات  ارائه محصوالي براکار و کسبي ها فعالیتکنندگان مربوطه و دی و تولکننده تأمین

 خدمات تأمین رةیساختار زنج، خدمات تأمین ةری سالمت و زنجيبا توجه به گردشگر.  استییکاربر نها

  سالمت باشدي مختلف صنعت گردشگريمتشکل از اعضاة ری زنجکید به عنوان توان می سالمت يگردشگر

 داده لی تحوکننده مصرف به  و سالمتیسازند تا خدمات کامل پزشک  می را با هم مرتبطگریکدی که اعضا

  . افتی دست یی باالاریبه ارزش افزوده بس، کور در حوزه مذتأمین رةی زنجتی با تقوتوان می ؛ بنابراینشود

تأثیر   وی پزشکي گردشگرتأمین رةیزنجي ها روش بر تیهداهاي  هیاثر رولذا پژوهش حاضر به بررسی 

داراي ماهیتی ، پژوهش. پردازد  میدر ایران ی این زنجیرهان بر عملکرد سازمتأمین رةیزنجي ها روش

اي و میدانی و روش گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه. کاربردي است،  تحلیلی و از نوع هدف-توصیفی

افراد  نفر از 312در بین اي  نامه پرسشبدین منظور . بوده است SPSSافزار  نرم با استفاده ازها   آنترکیب

 توزیع -  بودنده شددهی برگزیصورت تصادف به که -پزشکی  تأمین رةیزنجمختلف ي ها خشبفعال در 

 جی نتاشده گردآوريهاي   دادهي بر روهمبستگی و رگرسیون خطی با آزمون يآمارهاي  لیتحلپس از . گردید

تأثیر  ی پزشکي گردشگرتأمین رةی زنجي اجزاتی فعالوهیبر ش، قدرت و روابط متقابلکه  آن است يایگو

 تأثیري تأمین رةی زنجي اجزاتی فعالوهی است که بر خالف تصور اعتماد بر شی درحالنی دارند امیمستق

 و اشتراك یهماهنگ، يلفه همکارؤ هر سه متأمین رةیزنجهاي  وهیشهاي  لفهمؤ نی بنیهمچن. ندارند

 یعملکرد سازمانو هم غیر مالی  یمالهاي  لفهؤهم بر متأثیر  نیند و اتأثیرگذار یاطالعات بر عملکرد سازمان

  . است

  

  . همکاري، اعتماد، تأمینزنجیرة ، پزشکی، گردشگري :کلید واژگان

  

                                                                                                                        
   اسالمی واحد دزفول آزاد  دانشگاهی علمئتی عضو ه-1

  کی آبا آبی موسسه آموزش عالی علمئتیعضو ه -2

  ceo@shanagasht. com، کی آبا آبی موسسه آموزش عالي جهانگردتیری کارشناس ارشد مديدانشجوه مسؤول،  نویسند- 3
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  مقدمه

ي ها شرکت با مقایسه در خدمات، جهان اقتصاد در آن سهم و افزایش خدمات اهمیت وجود با

 دالیل از یکی ).2008، 1همکاران و آرك ون (اند مانده عقب و عملکردها فرایندها در تولیدي

به  تولیديي ها شرکت که است این خدماتیي ها شرکت با مقایسه در تولیديي ها شرکت موفقیت

 سیستم از استفاده با خودشان اصلی محصوالت تحویل و تولید، تأمین سازي فرایندهاي پارچهیک

 صنعت ینبزرگتر گردشگري حاضر درحال ).2004، 2تریپلت و بوسورث (دارند مؤثر تمایل اطالعاتی

 زیر که طوري به. )2: 1390،  و همکارانپور رنج ( استشده شناخته زاییدرآمدنظر  از جهان خدماتی

فعاالن . شود میرا شامل  مختلف از جمله گردشگري پزشکیي ها بخشزیادي در هاي  مجموعه

قا داشته د و انتظار بن کنپوشی چشم تأمین رةیزنجد از مدیریت نتوان می نموجود در این عرصه نیز

 درك بهتري از روابط و تعامالت بین تأمین رةیزنجشناخت و بررسی اقدامات مختلف . باشد

از طرف دیگر دستیابی به مزیت رقابتی براي هر سازمان یک . شود می را موجب کنندگان تأمین

 متمایز است که سازمان را از رقبایی ها قابلیتموقعیت قابل دفاع در مقابل رقبا ایجادکرده و شامل 

سازي  رویکردهاي مدیریت براي یکپارچهترین  صرفه به یکی از  و)1: 1394،  یزديزاده تقی (کند می

 براي ارائه محصوالت و کار و کسبي ها فعالیت مربوطه و تولیدکنندگان و کننده تأمین و هماهنگی

 تأمین رةیزنج، تأمین رةیزنجبا اقتباس از  ).2009 (3چن.  به کاربر نهایی استموقع بهخدمات 

 را 5گردشگري پزشکی تأمین رةیزنج یعنی اي رشته میانیک حوزه جدید از تحقیقات  4گردشگري

و داراي ساختار  گردشگري است تأمین رةیزنجهاي  سایر حوزه ازتر  پیچیده معرفی کرده است که

 محل است که حداقل در پنج بخش مختلف شامل شناسایییی ها سازمانمتشکل از یک شبکه از 

   ).2015، لی و فرناندو ( بیمه درگیرند وونقل حمل، بیمارستان، شیمی و دارو، اقامت

گروه  گردشگري پزشکی توجه و عالقه هر دو تأمین رةیزنجمسائل مربوط به  حاضر درحال

این در  ).2009، 6ژانگ و همکاران (دانشمندان و پزشکان را به طور یکسان به خود جلب کرده است

 ،داشتن تعهد. آید میکمتر به چشم  تأمین رةیزنجمهم در هاي  لفهؤکه وجود برخی محالی است 

 و بهبود تأمیندر راستاي ها   مؤلفهترین مهماز ، هماهنگی و اشتراك اطالعات، همکاري، قتد

                                                                                                                        
1- Van Ark et al.  

2- Bosworth & Triplett 

3- Chen 

4 -Tourism Supply Chain 

5- Medical Tourism Supply Chain 

6 -Zhang et al.  
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عدم توجه به هریک از عامل . گردشگري پزشکی است تأمین رةیزنجدرگیر در ي ها سازمانعملکرد 

کشور ایران داراي پتانسل باالیی در . دگرد میز دستیابی به اهداف گروهی زنجیره مانع ا، مذکور

به ارزش افزوده ، در حوزه مذکور تأمین رةیزنجد با تقویت توان می؛ جذب گردشگر پزشکی است

در ایران بیشتر به  تأمین رةیزنج مطالعات سابق در حوزه الزم به ذکر است. بسیار باالیی دست یابد

ی از توجه قابلتعداد ، این در حالی است که ساالنه.  گرایش داشته استغیرپزشکیي ها حوزه

اثر  در این مطالعه به بررسی لذا؛ ندکن میزیبایی به ایران سفر جراحی گردشگران خارجی با هدف 

هاي  یوهتأثیرش ی و همچنین پزشکيگردشگر تأمین رةیزنجهاي  هاي  بر شیوهتیهداهاي  هیرو

  . پردازیم  می بر جراحی زیباییتأکیددر ایران و با  ی این زنجیرهلکرد سازمانبر عمزنجیره 

  

  مبانی نظري 

  گردشگري پزشکی و جراحی زیبایی

یافته از محیط زندگی فرد به مکان دیگر است که به منظور سفري سازمان، گردشگري سالمت

، ایزدي( بهبود و دستیابی مجدد به سالمت جسمی و روحی فرد صورت میپذیرد، حفظ

ساختار گردشگري ،  که توسط دانیال کالبر و موگومبا صورت گرفتهبندي تقسیمدر یک  ).70:1391

به . شود می بندي تقسیمپزشکی و تندرستی ، بهداشتی درمانیگردشگري سالمت به سه بخش 

ن به از آاي   بهداشتی و درمانی در مرتبه باال و پزشکی و تندرستی هر دو زیر مجموعهکهایی  گونه

 -1: عالوه بر این در ارتباط با گردشگري پزشکی نیز دو زیر مجموعه وجود دارد. آیند میشمار 

احی امروزه جر ).5: 1394، بابا نسب (1 جراحی زیبایی- 2  و)اختیاري/ اجباري (جراحی غیر زیبایی

گیري  رهسطح جهان مطرح است که میزان بهترین اعمال جراحی در  زیبایی به عنوان یکی از شایع

هدف اصلی جراحی زیبایی بهبود ظاهر فردي است که داراي ظاهري . از آن رو به فزونی است

، مطابق با آن هنجارها نیستها   آنیابند خصوصیات فیزیکی در می ها نسانزمانی که ا. نابهنجار باشد

نی و خانجا (ممکن است دچار رنجش شده و جراحی را به عنوان راه حل نهایی در نظر بگیرند

است که بدون ضرورت هایی  جراحی،  منظور از جراحی زیباییطورکلی به ).238: 1391، همکاران

   ).64: 2012، توسلی (شود میطبی خاص و صرفاً به منظور زیبایی انجام 

  

  

  

                                                                                                                        
1 -Cosmetic Surgery 
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  آنهاي   گردشگري پزشکی و مؤلفهتأمین ةمدیریت زنجیر

چه ریکپااي ا که برـهدریکرواي  هـعمجمواز تست ر عباتأمین رةیزنجترین تعریف مدیریت رمشهو

ار تا کاالها به مقدرود میر اـه کـا بـههگاـشوفرو ا ـهرانبا، نتولیدکنندگا، نکنندگا عرضهدن کر

با ن که همزماف ین هدابا ، ع شوندـیزتوو د ـب تولیـمناسن اـمو در زب ـمناسن مکادر  مناسب

   ).128: 1390،نمضانیار (دـاهش یابـم کسیستي اـههـل هزینـک، زاـنیردسطح خدمت موشدن  ءضاار

خدماتی در مقایسه ي ها شرکت در تأمین و ارزیابی عملکرد زنجیرة تأمینبحث مدیریت زنجیرة 

 در آن سهم و افزایش خدمات اهمیت وجود با؛ تولیدي بسیار کم و محدود استي ها شرکتبا 

 است مانده عقب و عملکردها دهافراین در تولیديي ها شرکت با مقایسه در خدمات، جهان اقتصاد

   ).152: 1394، مستقیمی و همکاران(

فرایند  همزمانی، سازي ذخیره قابل غیر، ناهمگونی، ناملموسی مانند متفاوتیهاي  ویژگی خدمات

در ، رو این از ).2010، 1هنسن و هس (دارد ...و  تولید در مشتري مشارکت، مصرف و توزیع، تولید

 تأمین زنجیرة. شود توجهها  تفاوت این به باید خدماتیي ها شرکت رايب تأمین زنجیرة تعریف

 ازها  سرمایه و خدمات عملکرد، ظرفیت، فرایندها، مدیریت اطالعات: از عبارت است خدمات

 مدیریت خدمات تأمین زنجیرة دیگري تعریف در، همچنین. نهایی مشتریان تا اولیه ةکنند تأمین

 شد بیان نهایی مشتري تا اولیه ةکنند تأمین از خدمت عملکردهاي و منابع، فرایندها، اطالعات

 از جهان خدماتی صنعت بزرگترین گردشگري حاضر درحال ).152: 1394، مستقیمی و همکاران(

به  را زیادي اقتصادي و اجتماعی تغییرات آن رشد که طوري به است شده شناخته زاییدرآمدنظر 

مینه ل در زفعاي هاهبنگا، قابتی صنعتت رمحیط به شد ).2: 1390،  و همکارانپور رنج (دارد دنبال

د وـابتی خـقي راـهتـزیمد وـبهباي رـبي دـجدیي هال روشنبادد تا به ـکنرا وادار میي شگردگر

ي هاهست که بنگااهایی يتژاستراز ایکی ، ثربخشگردشگري ا تأمین رةیزنجدیریت ـم. ندـباش

  ).128: 1390، نمضانیار (انجام دهندقابتی ریش مزیت افزاي ارــد بــنناتومیي گرــشده گرـمینز

ه ـمینل در زاـفعي هانمازسااي از شبکهرت به صوي شگرد گرتأمین رةی زنجطورکلی به

 خدمات  یاـف از پشتیبانی کاالهامختلي اـفعالیتهاي از منهد که داف میشوـتعریي گرـشدگر

نهایی زیع و بازاریابی محصول  گرفته تا تو.)قامتو ایی اهوت خدمان چوهم (مختلف گردشگري

ده از گستراي  هـمنداامل ـشو هند دمیم نجاص را ایک مقصد خاي در شگردبه گرط مربو

   ).129، همان (و دولتی استبخش خصوصی دو هر ن در کتکنندگارمشا

                                                                                                                        
1- Haas  & Hansen 
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 رةی زنج گردشگري و ما بین چندینتأمین رةیدر یک زنجها   میان بنگاه)همکاري و رقابت (تعامالت

ي فعال در زمینه گردشگري دیگر نهادهاي ها سازمانحاکی از آن است که ،  گردشگريتأمین

یگر رت دبه عبا ).71:1394، توسلی ( هستندتأمین رةیمستقلی نبوده بلکه بخشی از یک زنج

مینه تحویل در زست که اخدماتی و همه کاالها ن دگاـکننأمینـامل تـش،   گردشگريتأمین رةیزنج

 در تأمین رةی زنجعملکرد. کنندفعالیت میان شگردبه گري گرـشد گرهـبط وـمربت والـمحص

 رةیزنجمالی ي ها شاخص. شود میي گیر اندازهمالی و غیرمالی هاي  صنعت گردشگري توسط شاخص

 بازده میزان، وجه نقد چرخۀ زمان کل، نقدي جریان زمان کل مثل هایی معیار خدمات با تأمین

 درون در نقدي جریان و مالی ساختارهايساختن   بهینه  و به معنايشود اسبهمح گذاري سرمایه

 با تأمین زنجیرة در  کهخدمات تحویل ).2001، 1همکاران و گاناسکاران ( استتأمینزنجیرة 

 و گاناسکاران (است مشتري رضایت کننده تعیین فاکتورهاي ترین از اصلی یکی و ارتباط در مشتري

 که آید می به شمار خدمات تأمین زنجیرةغیرمالی عملکرد ي ها شاخص جمله  از).2004، همکاران

شدن  تأمین وشدن  اجرایی تضمین و هشد پیچیده هم در کننده تأمین با روابط مدیریت با به شدت

 براي معیارهاي متعددي ).2004، همکاران و الرام (است عامل این کنترل در قرارداد تحت خدمات

 کار ساعت به واقعی کار عملیاتی ساعت نسبت، وري بهره شامل که شده ارائه اتتحویل خدم ارزیابی

 و سیلوسترو (شود می هر فروشگاه از بازدید هر ازاي به مشتري مصرف میانگین،  شدهوري بهره

 ،)2012، همکاران و چو ( به حیطه خدماتتوان میعالوه بر تحویل خدمات  ).2000، 2کراس

 هزینۀ است و همچنین تغییرات با انطباق براي خدمات فرایند توانایی اي که به معنانعطاف پذیري

الزم به ذکر است . کرد در بعد غیر مالی اشاره خدمات کیفیت  و)2012، همان (خدمات تحویل کل

 چگونه مشتریان که دریابند است مشکل بسیار ها شرکت براي، خدمات بودن ناملموس علت به

 ارزیابی را خدمات مشتریان چگونه دریابند ها شرکت قتی وندکن یم درك را آن کیفیت و خدمات

از  ).1978، 3گرونروس (بگذارند اثر مطلوب به نحوي ارزیابی این چگونگی بر ندتوان می، ندکن می

تعهد و اعتماد ، ارتباطات،  به قدرتتوان می تأمین زنجیرةجمله عناصر کلیدي در حفظ رابطه در 

قدرت ،  داردتأمین وي منابع بیشتري نسبت به شرکایش در زنجیرةزمانی که عض. اشاره کرد

 بیشتري اعمال خواهد کرد تا دیگر اعضاي زنجیره را مجبور کند اطالعاتشان در وظیفه تخصصی

د سایر توان می تأمین همچنین یکی از اعضا با قدرت بیشتر در زنجیرة. شان را به اشتراك گذارند

 از سیستم درون سازمانی براي اشتراك انواع مختلف اطالعات آنالین و اعضا را در فشار قرار دهد که

                                                                                                                        
1- Gunasekaran et al.  

2 -Silvestro & Cross 

3 -Gronroos 
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 را به طور کارآمدي تأمین زنجیرةي ها فعالیتکه این همکاري ، همچنین نتایج استفاده کنند

به تبادل باور اجزاي زنجیره که به نیز تعهد  ).126 :2014، 1اینگ النگ و همکاران (کند میتسهیل 

ها  که این تعهد براي تضمین ماندگاري اکثر تالش،  ارتباط دارند اشاره داردطور مداوم با یکدیگر

 به عنوان یکی از شرایط در شبکه عرضه و تأمین  تعهد در یک زنجیرةدر حقیقت. بسیار مهم است

زیرا اجزاي زنجیره  ).2011، سالم ( حیاتی استتأمین  یک رابطه زنجیرةدر بلندمدتبراي موفقیت 

هاي   را به خاطر موفقیتمدت کوتاهسودهاي ،  کنندگذاري سرمایهارند منابع را  تمایل دتأمین

   ).263: 2011، چن ( از دست بدهندبلندمدت

 با ها مطلوبیت کسب راستاي در بخش یک توسط کاري رابطه یک در رفته کار به تالش، تعهد

 شناسایی منافع و مشترك نتایج کسب منظور به دیگر بخش توسط موردنیازهاي  محدودیت اعمال

در مطالعات ارتباط مثبتی بین تعهد و اعتماد  ).80: 1387، عبدالوند و شماعی (تاس بلندمدت

اجزا که   اینهیچ تعهدي ایجاد نشده مگر.  میزان تعهد استکننده تعییناعتماد . یافته شده است

دیداً با میزان اعتماد چو و فنگ بیان کردند که میزان تعهد ش. احساس کنند اعتماد ایجاد شده است

 اعتماد منجر به ثبات دراز مدت یک زنجیرة، الزم به ذکر است ).263: 2011، چن (مرتبط است

، 2یونگ و همکاران ( استتأمین  شده و یک اولویت در رعایت روابط میان اعضاي زنجیرةتأمین

 و موقع بههاي  نشافزایش واک، ترویج همکاري، د به کاهش هزینهتوان میایجاد اعتماد  ).2009

 شاخصی از کیفیت اعتماد همچنین یک ).2009، چن (رقابتی منجر گرددهاي  تقویت توانایی

: 2013، ناریانان (کند می پذیر امکان نتایج عملیاتی باالتر را  وخریدار استو  کننده ارتباط بین عرضه

اهداف خیرخواهانه   وبولق قابلدرك "د توان میاعتماد ، خریدارو  کننده در ارتباط عرضه ).143

   ).21: 2016، 3اجها ( تعریف شود"متعهد 

 به شمار  گردشگري پزشکیتأمین زنجیرةي ها روشیا ها  عملیات نیز که از جمله همکاري

  ایجاد گرددتأمین  ممکن است از طریق تشکیل تعهد و اعتماد در میان اعضاي زنجیرةآید می

 تیمی و روحیه، مشترك تالش طریق از مشخص شنگر یک مستلزم همکاري ).2011، 4آگان(

 مختلفهاي  حوزه درها  سازگاري و متداول و معمول اقدامات قالب در که است متقابل همکاري

 و فروشندگان میان همکاري جو یک ترویج که رسد  مینظر به عالوه به. شود می بیان کار و کسب

 بر تأکید افزایش یا و بالقوه منفی تاحساسا حذف طریق از رضایت بر مطلوبی اثر، خریداران

                                                                                                                        
1- Ing-Long et al.  

2 -Yeung et al.  

3 -Ojha et al.  

4- Agan 
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از جمله موارد  ).77 :1387، عبدالوند و شماعی (باشد داشتهها   آنارتباط حاصل از مثبت پیامدهاي

 اشاره 2اشتراك اطالعات و 1هماهنگی به توان می  گردشگري پزشکیتأمین زنجیرةي ها روشدیگر 

عواملی ، از عوامل مرتبط استاي  ن مجموعههماهنگی الگویی از تصمیم گیري و ارتباطات بی. کرد

 فعالیت تأمین که براي دستیابی به اهدافی همچون حداکثرسازي سود یا منفعت کلی زنجیرة

گرفتن   را با در نظر)شیها فعالیت ( وظایفتأمین  نیاز است که هر عاملی در زنجیرةلذا؛ ندکن می

تکراري ي ها فعالیتیان کردند با هماهنگی محققان ب.  بر دیگر فعاالن زنجیره انجام دهدتأثیرش

 ؛ به عنوان مثالدگرد می تأمین یابند که این منجر به عرضه رقابتی و پایدار زنجیرة  میکاهش

د منجر به توان میهماهنگی  که دهد می نشان تأمین بسیاري از مطالعات درخصوص ایجاد زنجیرة

   ).351: 2008، ژانگ (ود شتأمین بهبود عملکرد و سود بیشتر براي کل زنجیرة

مردم یا واحدهاي ،  به معناي اشتراك گذاري اطالعات مفید براي سیستم نیزشتراك اطالعاتا

 "پیوستگی اطالعات" یا " اشتراك دانش" همچنین به " اشتراك اطالعات"اصطالح . سازمانی است

 اغلب به علت نتأمی عدم تطابق عرضه و تقاضا در زنجیرة ).300: 2013، لطفی (اشاره دارد

   ).263: 2011، چن (شود میمنجر ها  بینی پیش اطالعات به اشتراك گذاشته در قطعیت عدم

یک حوزه جدید از تحقیقات   گردشگريتأمین زنجیرة، تأمین زنجیرةبا اقتباس از مدیریت 

ازسایر تر  پیچیده معرفی کرده است که گردشگري پزشکی را تأمین زنجیرة یعنی اي رشته میان

 داراي ساختار پیچیده متشکل از یک  و)2009، چن (است  گردشگريتأمین زنجیرةهاي  حوزه

شیمی و ، است که حداقل در پنج بخش مختلف شامل شناسایی محل اقامتیی ها سازمانشبکه از 

 زنجیرةیک   گردشگري پزشکیتأمین زنجیرة یعنی.  بیمه درگیر است وونقل حمل، بیمارستان، دارو

 انجام در با یکدیگر پزشکی است که صنعت گردشگري اعضاي مختلف که متشکل از است تأمین

 زنجیرةهاي  هزینه کاهش باعث در نتیجه. ندکن می پزشکی به متقاضی همکاري خدمات کامل

   ).2015، لی و فرناندو (دگرد می کنندگانتأمیندر بین  راندمان افزایش  و تأمین

  

  پیشینه پژوهش

ي توجه کمترده و وـمتمرکز بي  بر صنایع تولیدتأمین زنجیرةتبط با مدیریت مرت بیاادعظم ابخش 

مطالعات در خصوص ایران نیز  ).128: 1390، نمضانیار ( استتهـشف دامعطوت به بخش خدما

در خصوص  و  گرایش داشته استغیرپزشکیهاي   بیشتر به حوزهتأمین سابق در حوزه زنجیرة

                                                                                                                        
1- Coordination 

2- Information Sharing 
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  ازی برخجی که به اختصار به نتاانجام شده است یالعات اندکمط گردشگري پزشکی تأمین زنجیرة

  . شده است  اشاره1در جدول شماره  ی و داخلالملل نیدر سطح بها  آن

 
   پیشینه تحقیق):1جدول  (

 /نویسنده 

  نویسندگان
  نتایج پژوهش  موضوع پژوهش  سال

زرگر و 

  همکاران
1390  

تبیین مفهوم و 

جایگاه مدیریت 

 تأمین ةزنجیر

در  دشگريگر

توسعه صنعت 

  گردشگري

 رضایت خاطر تأمین که دهد مینتایج پژوهش نشان 

گردشگران در جهت تقویت صنعت گردشگري مرهون 

 و از این است درگیرهاي  کلیه هویتهاي  و برنامهها  تالش

به میزان زیادي ها  لحاظ موفقیت و شکست این هویت

عنوان یک به ها  عمکلرد و کارآمدي سایر هویت تأثیر تحت

  . مجموعه به هم پیوسته قرار دارد

تقوایی و 

  گودرزي
1395  

اولویت  و تدوین

 راهبردهاي بندي

 گردشگري توسعۀ

 مطالعۀ پزشکی

 :موردي

  شیراز کالنشهر

در این پژوهش بین نتایج دو روش استفاده شده یعنی 

 فازي و رویکرد DEMATEL و ANPرویکرد تلفیقی 

AHP . وامل هریک از ابعاد ي عبند اولویتدر خصوص

SWOT اختالف وجود ها  استراتژيهاي   مؤلفهبندي رتبه و

اگرچه بین وزن ها   در خصوص الویت بندي استراتژي؛ امادارد

دو روش اختالف وجود دارد اما الویت بندي دو روش یکسان 

 ).SO (استراتژي تهاجمی،  در هر دو روشکه طوري به، است

 تدافعی ،)ST (تنوعهاي  اتژيبه عنوان اولویت نخست و استر

)WT(بازنگري و ) WO.(بعدي هاي   به ترتیب در اولویت

  . گیرند  میقرار

 اگلو بالتاشی

  همکاران و
2007  

 جدید چارچوبی

 تأمین زنجیرة براي

  خدمات

 تأمین زنجیرة بسط و شناسایی را شان مقاله هدفها  آن

 در و کردند اعالم خدماتی يها شرکت براي منحصربه فردي

ها   آنگفته به که کردند مطرح را فرایند هفت تحقیق شان

. است خدماتی تأمین زنجیرة اصلی فرایندهاي جزء

 مدیریت: از عبارت استها   آنمدل تشکیل دهندة فرایندهاي

، مشتري با روابط مدیریت، ظرفیت و منابع مدیریت، تقاضا

، سفارش دهی فرایند مدیریت، کننده تأمین با روابط مدیریت

  . تکنولوژي و اطالعات مدیریت،  خدمات عملکرد مدیریت
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 /نویسنده 

  نویسندگان
  نتایج پژوهش  موضوع پژوهش  سال

  2011  گیاناکیس

مدیریت زنجیرة 

 خدمات با تأمین

  مدلی خدمت محور

 يها شرکت براي، اسکور مدل کاربرد هدف با مقاله این

 ارزیابی براي مدل این ویژگیهاي از کند می تالش خدماتی

 چگونگی او در نهایت. کند استفاده خدمات تأمین زنجیرة

 تشریح خود مدل در را خدمات استانداردسازي فرایندهاي

 عملیات ارزیابی براي آن توانایی در مدل این ارزش. کند می

 خدمات فرایندهاي مدیریت ارزیابی درواقع که است خدمات

  . است متفاوت بسیار آن سنتی شیوة با شیوه این در

چو و 

  همکاران
2012  

 براي چارچوبی

 لکردعم يگیر اندازه

 تأمین زنجیرة

  خدمات

 تأمین ارزیابی زنجیرة براي جامع چارچوبی توسعۀ مقاله این

 و تاکتیکی راهبردي عملکردي سطوح مبناي بر خدمات

 يگیر اندازه براي را معیارهاییها   آن.است عملیاتی

 درنهایت و ندکن می معرفی خدمات تأمین زنجیرة فرایندهاي

  فازيAHP از استفاده با ار ي عملکردگیر اندازهي ها شاخص

  . کردند اولویت بندي

  2015  لی و فرناندو

سوابق و نتایج 

 تأمینزنجیرة 

  گردشگري پزشکی

 گردشگري تأمینهماهنگی زنجیرة  که دهد مینتایج نشان 

 تأمینپزشکی و به اشتراك گذاري اطالعات زنجیرة 

در . گردشگري پزشکی اثر مستقیم بر عملکرد سازمانی دارد

مقاله دستورالعملی به منظور بهبود عملکرد سازمانی این 

  . کند میبراي پزشکان فراهم 

  

  سؤاالت تحقیق

 گردشگري تأمین  زنجیرةهايشیوه در،  گردشگري پزشکیتأمین زنجیرةهدایت هاي  رویه اثر -

 چگونه است؟ پزشکی

   گردشگري پزشکی بر عملکرد سازمانی چگونه است؟تأمین هاي زنجیرةاثر شیوه -

  

  روش تحقیق

 تحلیل و چگونگی پردازش حیث از و است شده اجرا کاربردي پژوهش یک قالب در حاضر پژوهش

  گردشگري پزشکیتأمین زنجیرةي ها شاخص مجموعه. است تحلیلی-توصیفی نوع ازها  داده

 و یل مدل از الهام  با).تأمین زنجیرة هدایتهاي   و رویهتأمین زنجیرةهاي  شیوه، عملکرد سازمانی(

 منابع وها  مقاله بررسی و مطالعه طریق ازها  و مؤلفه اند هشد  مشخصتأمین زنجیرة براي فرنانلدو

 از پس. اند هشد تعیین و شناسایی، تحقیق پیشینه بررسی مبانی نظري و و و پژوهشی علمی معتبر
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رب در این و کارشناسان مج دانشگاهی خبرگان نظر از شده تعییني ها شاخصکردن  نهایی براي آن

  . ارائه شده است 2  جدولدر آن نتایج که استفاده شده زمینه

  

  ي منتخب و متغیرهاي پژوهشها شاخص -)2جدول (

  مالی
  ي عملکردگیر اندازهي ها شاخص

  غیرمالی

  همکاري

  هماهنگی
 تأمینزنجیرة ي ها روشیا ها  ي عملیاتگیر اندازهي ها شاخص

  گردشگري پزشکی
  العاتاشتراك گذاري اط

  اعتماد

  تعهد

  قدرت

 تأمیني هدایت عملیاتی زنجیرة گیر اندازهي ها شاخص

  گردشگري پزشکی

  روابط متقابل

  

 حسب نظرات بر و پژوهش محتوایی بافت به توجه با مرحله این در شناسایی شدههاي  مؤلفه

 زنجیرةهاي هدایت متغیر (قدرت و روابط متقابل، تعهد، اعتماد متغیرهاي و شدند تعدیل خبرگان

هماهنگی و اشتراك ،  متغیرهاي همکاري و)متغیرهاي عملکرد (مالی و غیر مالی ،)پزشکی تأمین

 پژوهش موضوع با تناسب بیشتري از که) پزشکی تأمین زنجیرةمتغیرهاي شیوه  (اطالعات

 تأمینهدایت زنجیرة هاي  اثر رویه وتبیین پژوهش نظري طراحی چارچوب براي،  بودندبرخوردار

 بر تأمین زنجیرةهاي   و همچنین بررسی شیوهتأمینهاي زنجیرة گردشگري پزشکی در شیوه

شامل مدیران ارشد حوزه  پژوهش این آماريۀ جامع. گرفتند قرار مورد استفاده عملکرد سازمانی

  عمل زیبایی در سطح شهر تهران هستند که سازمان و عملیات سازمان برايخصوص بهسالمت و 

 کوکران گیري نمونهاز فرمول حجم نمونه پژوهش حجم آوردن   به دستيبرا.  باشددرك قابل ها آن

 نفر 312 نمونه تعداد،  تعداد افراد جامعهبودن زیر و نامحدودبا توجه به فرمول شد که استفاده 

  .  گردیدمحاسبه
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براي . شده است هاستفاد الزمهاي  داده گردآوري به منظور نامه پرسش ابزار از پژوهش این در

 کامل طور بهمفاهیم و متغیرهاي مهم ، اي  با مطالعات کتابخانهدر گام نخست، نامه پرسشطراحی 

تا بتوان سؤاالت مناسبی براي شده  مشخصها   آنيریگ چگونگی اندازه ومورد شناسایی قرار گرفته 

متغیرهاي اصلی  در مورد مخاطبین نظرات شده  طراحینامه پرسش. کرد طراحی اهدافبررسی 

 مورد ) مخالفکامالً - مخالف- نظري ندارم- موافق- موافقکامالً (مطالعه را طبق طیف لیکرت

 محترم دی خبره و اساتنیدر اختیار متخصص نامه پرسش، براي بررسی روایی. دهد میسنجش قرار 

. شد حیح و تصلی تعدتوجه به نظر ایشان  که با قرار گرفتنی متخصصریراهنما و مشاور و سا

سنجش میزان پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه گردید و میزان آلفاي کرونباخ 

هاي  داده تحلیل آماري بخش در. ی استقبول قابلدست آمد که رقم  به 890. 0 برابر با

 . است شده استفاده مفروض روابط بررسی به منظور رگرسیون از نیز شده گردآوري

  

  ها داده حلیلت و تجزیه

 درصد 4. 57 که دهد می نشان پژوهش نامه پرسش طریق از شده گردآوريهاي  داده بررسی

. 30متأهل و ها   آن از٪9. 69همچنین . اند هزن بودها   آن در صد از6. 42  مرد وشوندگان پرسش

رصد  د7. 32 با 50 تا 41 در رده سنی شوندگان پرسشبیشترین تعداد .  بودندمجردها   آن1٪

% 2. 2با ها   آنو کمترین اند ه درصد بود4. 31 سال با 40 تا 31در رتبه دوم افراد داراي ،  اند هبود

، لیسانس  درصد7. 39، یکارداندرصد  1. 22،  درصد دیپلم2. 12. اند ه سال سن داشت20کمتر از 

  .  درصد دکتري و یا باالتر هستند2. 3و  لیسانس فوق  درصد8. 22

 تأمینة ریزنجمختلف ي ها بخش توزیع فراوانی پاسخگویان بر مبناي فعالیت در در ادامه به

 8. 13 این است که افراد فعال در بیمارستان دهنده نشانی پرداخته شده که نتایج  پزشکيگردشگر

. 20 ونقل حملفعال در ،  درصد17بیمه هاي  در مجموعه،  درصد5. 28اقامت هاي  در محل، درصد

 تجهیزات تولیدکنندگان،  درصد2. 3در بازاریابی ،  درصد8. 5نه دارو و شیمی در زمی،  درصد5

ي ها بخش درصد و افراد فعال در سایر 5. 3فعال در زمینه غذا و آشامیدنی ،  درصد9. 2پزشکی 

  . اند ه درصد مشغول به فعالیت بود8. 4این زنجیره 

  

  بررسی سواالت تحقیق

 گردشگري تأمین  زنجیرةهايشیوه در، گردشگري پزشکی تأمین زنجیرةهدایت هاي  رویه اثر

 چگونه است؟ پزشکی

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

میراث و گردشگريفصلنامه                                                  24 

قدرت و روابط ، تعهد،  اعتمادتأمینهدایت زنجیرة هاي  که بیان شد متغیرهاي رویه طور همان

هماهنگی و ، در این زمینه سه متغیر همکاريها  و شیوهها   و عملیاتدگرد میمتقابل را شامل 

هدایت هاي  رویههاي  متغیرتأثیر بایست   می ما براي بررسی این سواللذا؛ هستند اشتراك اطالعات

 گردشگري تأمین زنجیرة شیوةی را به عنوان متغیرهاي مستقل بر پزشک گردشگري تأمینزنجیرة 

. بدین منظور از روش آماري رگرسیون استفاده کردیم. پزشکی به عنوان متغیر وابسته بررسی کنیم

 واتسون استقالل خطاها با یکدیگر بررسی - آزمون با استفاده از آزمون دوربین براي استفاده از این

 رفتهی خطاها پذنی بیعدم همبستگ، باشد 5. 2 تا 5. 1 در صورتی که این آماره در بازه دگرد می

 خطاها با میانگین صفر بودن  و براي بررسی نرمال خطاها وجود داردنی بی وگرنه همبستگشود می

نظور براي بررسی سوال آن را به بدین م.  نرمال استفاده گردیدنمودارو ها  توزیع داده نموداراز 

  :فرضیات زیر تبدیل کردیم

  

در همکاري  ری بر متغی پزشکي گردشگرتأمین رةی زنجتیهداهاي  هی رويرهایمتغتأثیر  - 1

  ی پزشکي گردشگرتأمین رةیزنجهاي  وهیش

H0 =از يری به عنوان متغيهمکاری و  پزشکيگردشگر تأمین رةیزنجهدایت هاي  بین رویه 

  . وجود ندارداي  ی رابطه پزشکيگردشگر تأمینزنجیرة هاي  وهیش

H1 =ی و همکاري به عنوان متغیري از  پزشکيگردشگر تأمینهدایت زنجیرة هاي  بین رویه

  . وجود دارداي  ی رابطه پزشکيگردشگر تأمینزنجیرة هاي  وهیش

  

 تا 5. 1 است چون در بازه 908. 1 واتسون -دوربین ، 1 مدل 2بق جدول براي بررسی فرض اول ط

.  از رگرسیون استفاده کردتوان می و شود می ن است فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد5. 2

 نیب  ارتباطشده انجام ونیدر آزمون رگرس، شود میمشاهده ردیف همکاري  4  در جدولکه چنان

 نیا.  وابسته رد شده استری به عنوان متغي مستقل و همکارهايریتغاعتماد و تعهد به عنوان م

 زی نری متغنی ا05. 0 از شتری بداري معنی و سطح نیی پااری بساستانداردشده يموضوع در بتا

 ری متغییشگوی در پیفی ضعاریبستأثیر  مذکور هايری مطلب است که متغنی ادیمشهود است و مؤ

  که مقدار آماره آزموننی با توجه به ا)قدرت و ارتباط متقابل (انده می باقری متغدو. وابسته دارد

 قرار گرفته و H1 هی گرفت که آماره آزمون در ناحجهی نتتوان می است یباالتر از مقدار بحرانها  آن

 زیمذکور نهاي  ری متغ05. 0 آزمون کمتر از داري معنی مطلب در سطح نیا. دگرد میفرض صفر رد 

 توان می ونی معادله رگرسییشگوی مستقل در پری نقش متغتی در مورد اهماما؛ تقابل مشاهده اس

 ریی تغزانی مانگری چندگانه هر بتا نماونیدر معادله رگرس. کرد استفاده استانداردشده ي بتاریاز مقاد
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 ریی تغاری انحراف معکی شده است و به ازاء انی باستانداردشده وهی وابسته است که به شریدر متغ

 کنترل گری مستقل ديرهای متغری که سایطیدر شرا؛ آید می به وجود،  مستقل مربوطهریر متغد

 آن قی از طرنی بنابراهستند  بتا استانداردری مقادکه آنجاییاز. داشته شده باشند  ثابت نگهایشده 

 تیهما مستقل را بر اساسهاي  ری اگر متغ؛ بنابراین آن قضاوت کردی نسبتی در مورد اهمتوان می

قدرت و ارتباط متقابل با همکاري در ارتباط  می کني طبقه بندهمکاري ي بر رويتأثیرگذار ینسب

 و معنادار مثبت اثر و بر همکاري تأیید  قدرت و روابط متقابلو معنادار مثبت اثر. خواهند بود

ت مثب رابطۀبیانگر =Beta 119. 0 اساس ضریب بتااین بر . نشدند بر همکاري تأیید اعتماد و تعهد

 Beta=242. 0 اساس ضریب بتا و روابط متقابل نیز بر  استهمکاري و  قدرتو مستقیم بین متغیر

  . گذارد  میاثر مستقیم بر توسعه همکاري

  

 اشتراك اطالعات در ری بر متغی پزشکي گردشگرتأمین رةی زنجتیهداهاي  هی رويرهایمتغتأثیر  - 2

  ی پزشکي گردشگرتأمین رةیزنجهاي  وهیش

H0 =يری به عنوان متغاشتراك اطالعاتو ی  پزشکيگردشگر تأمینهدایت زنجیرة هاي  بین رویه 

  . وجود ندارداي  ی رابطه پزشکيگردشگر تأمینزنجیرة هاي  وهیشاز 

H1 =به عنوان متغیري اشتراك اطالعاتی و  پزشکيگردشگر تأمینهدایت زنجیرة هاي  بین رویه 

  . وجود دارداي  ی رابطه پزشکيدشگرگر تأمینزنجیرة هاي  وهیشاز 

  

 است 5. 2 تا 5. 1 است چون در بازه 858. 1 واتسون -دوربین، 2 مدل 2با توجه به جدول 

 که چنان.  از رگرسیون استفاده کردتوان می و شود می نفرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد

بر   قدرت و روابط متقابلنادارو مع مثبت اثر شود میمشاهده ،  ردیف اشتراك اطالعات4 در جدول

این بر . نشدند  تأییداشتراك اطالعاتاعتماد و تعهد بر  و معنادار مثبت اثر و اشتراك اطالعات تأیید

 و اشتراك  قدرتمثبت و مستقیم بین متغیراي  بیانگر رابطه=Beta 180. 0 اساس ضریب بتا

اشتراك  اثر مستقیم بر توسعه Beta=215. 0 اساس ضریب بتا و روابط متقابل نیز بر اطالعات است

  . گذارد  میاطالعات

  

 در هماهنگی ری متغبر ی پزشکي گردشگرتأمین رةی زنجتیهداهاي  هی رويرهایمتغتأثیر  - 3

  ی پزشکي گردشگرتأمین رةیزنجهاي  وهیش

H0 =از يری به عنوان متغیهماهنگی و  پزشکيگردشگر تأمینهدایت زنجیرة هاي  بین رویه 

  . وجود ندارداي  ی رابطه پزشکيگردشگر تأمینزنجیرة ي ها وهیش
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H1 =ی به عنوان متغیري از هماهنگی و  پزشکيگردشگر تأمینهدایت زنجیرة هاي  بین رویه

  . وجود دارداي  ی رابطه پزشکيگردشگر تأمینزنجیرة هاي  وهیش

  

ود  آن است که فرض عدم وجگر بیان 118. 2 واتسون -دوربین، 3 مدل 2طبق جدول 

و  مثبت اثر 4طبق جدول .  از رگرسیون استفاده کردتوان می و شود می نهمبستگی بین خطاها رد

ی هماهنگاعتماد و تعهد و روابط متقابل بر  و معنادار مثبت اثر و تأیید یهماهنگبر  قدرت معنادار

بر مثبت و مستقیم اي  رابطه =278Beta. 0 ضریب بتاقدرت با اساس این بر . نشدند تأیید

  .  داردتأمینهماهنگی اجزاي زنجیره 

  

 تأمین رةیزنجهاي  وهی شبر ی پزشکي گردشگرتأمین رةی زنجتیهداهاي  هی رويرهایمتغتأثیر  - 4

  ی پزشکيگردشگر

H0 =ي گردشگرتأمین رةیزنجهاي  وهیشی و  پزشکي گردشگرتأمین رةیزنجهدایت هاي  بین رویه 

  . وجود ندارداي  ی رابطهپزشک

H1 =ي گردشگرتأمین رةیزنجهاي  وهیشی  پزشکي گردشگرتأمین رةیزنجهدایت هاي  ویهبین ر 

  . وجود دارداي  ی رابطهپزشک

  

هاي  وهیش مجموعه  وی پزشکي گردشگرتأمین رةی زنجتی هدارویهمتغیرهاي  با بررسی اثر

ي در  با قرار گیر998. 1 واتسون -دوربین، 4 مدل 2طبق جدول ، ی پزشکي گردشگرتأمین رةیزنج

 از رگرسیون توان می و کند می ن فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد5. 2 تا 5. 1بازه 

زنجیرة هاي  وهیشبر   قدرت و روابط متقابلشود می مشاهده 4 در جدول که چنان. استفاده کرد

اساس این بر . نشدند اعتماد و تعهد تأیید و معنادار مثبت اثر و و معنادار دارند مثبت  اثرتأمین

 ةریزنجهاي  هی و رو قدرتمثبت و مستقیم بین متغیراي  بیانگر رابطه=Beta 255. 0 ضریب بتا

هاي   اثر مستقیم بر عملکرد رویهBeta=238. 0 اساس ضریب بتا و روابط متقابل نیز با  استتأمین

  . گذارد  میتأمینزنجیرة 
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  مدل خالصه - ).3جدول  (

  R   مربعR   مربعRبرآورد اری معيخطا   شدهلی تعد  
-نیدورب

 واتسون

 908. 1 40830. 0 144. 0 155. 0  394. 0  1 مدل

 858. 1 45565. 0 137. 0 148. 0 385. 0  2 مدل

 118. 2 47718. 0 107. 0 119. 0 344. 0  3 مدل

 998. 1 32519. 0 217. 0 227. 0 476. 0  4مدل

  

  واریانس تحلیل -)4جدول  (

    
 مجموع

  مربعات

 درجه

  زاديآ

 نیانگیم

  مربعات
  معناداري سطح F آماره

 355. 2 4 421. 9  ونیرگرس
14 .

129 
0 .000 

      167. 0 307 179. 51  ماندهیباق

 مدل

1  

       311 600. 60  کل

 778. 2 4 112. 11  ونیرگرس
13 .

380 
0 .000 

      208. 0  307  738. 63  ماندهیباق

 مدل

2  

        312  850. 74  کل

 000. 0 326. 10 351. 2 4 405. 9  ونیرگرس

      228. 0  307  905. 69  ماندهیباق
 مدل

3  
        311  310. 79  کل

 379. 2 4 515. 9  ونیرگرس
22 .

495 
0 .000 

      106. 0  307  465. 32  ماندهیباق
  4مدل

        311  981. 41  کل
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 ونی رگرسبیضرا - )5جدول  (

 بیضرا

 ردشدهاستاندا

 استاندارد بیضرا

 نتیجه نشده

 آزمون

 سطح

 معناداري
tآماره 

Beta 
 يخطا

 استاندارد
B 

  متغیر وابسته مدل

  ثابتبیضر 119. 2 263. 0  045. 8 000. 0 

  اعتماد 120. 0 068. 0 105. 0 749. 1 081. 0 رد

 تعهد 056. 0 053. 0 063. 0 049. 1 295. 0 رد

 رتقد 097. 0 049. 0 119. 0 968. 1 050. 0 تأیید

 روابط متقابل 180. 0 044. 0 242. 0 062. 4 000. 0 دییتأ

  همکاري

  ثابتبیضر 999. 1 294. 0  802. 6 000. 0 

  اعتماد 089. 0 076. 0 070. 0 164. 1 245. 0 رد

 تعهد 042. 0 059. 0 042. 0 701. 0 484. 0 رد

 قدرت 164. 0 055. 0 180. 0 968. 2 003. 0 تأیید

 روابط متقابل 177. 0 049. 0 215. 0 584. 3 000. 0 دییتأ

اشتراك 

  اطالعات

  ثابتبیضر 408. 2 308. 0  822. 7 000. 0 

  اعتماد 013. 0 080. 0 010. 0 165. 0 869. 0 رد

 تعهد 023. 0 062. 0 022. 0 363. 0 717. 0 رد

 قدرت 260. 0 058. 0 278. 0 497. 4 000. 0 تأیید

 روابط متقابل 083. 0 052. 0 098. 0 610. 1 108. 0 رد

  هماهنگی

  ثابتبیضر 175. 2 210. 0  370. 10 000. 0 

  اعتماد 074. 0 055. 0 078. 0 357. 1 176. 0 رد

 تعهد 040. 0 042. 0 054. 0 944. 0 346. 0 رد

 قدرت 174. 0 039. 0 255. 0 410. 4 000. 0 تأیید

 روابط متقابل 146. 0 035. 0 238. 0 162. 4 000. 0 دییتأ

 
 کل مجموعه

  

هاي  گردشگري پزشکی بر شیوه تأمینزنجیرة هدایت هاي   نحوه و میزان اثرگذاري رویه1در شکل 

هاي  طبق این شکل اعتماد و تعهد بر شیوه گردشگري پزشکی نشان داده شده است تأمینزنجیرة 

در این زنجیره قدرت و روابط متقابل  گفت توان میپس .  پزشکی هیچ اثري ندارندتأمینزنجیرة 

  . اثرگذار هستند
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  تأمینزنجیرة هاي   گردشگري پزشکی بر شیوهتأمینهدایت زنجیرة هاي   اثرگذاري رویه-)1شکل  (

  

  گردشگري پزشکی بر عملکرد سازمانی چگونه است؟تأمین هاي زنجیرةاثر شیوه

H0=يگردشگر تأمین رةیزنج یعملکرد سازمانی و  پزشکي گردشگرتأمین رةیزنجهاي  بین شیوه 

  . وجود ندارداي  ی رابطهپزشک

H1 =يگردشگر تأمین رةیزنج یعملکرد سازمانی و  پزشکي گردشگرتأمین رةیزنجهاي  بین شیوه 

  . وجود دارداي  ی رابطهپزشک

  

اك اطالعات را هماهنگی و اشتر،  همکاريتأمینزنجیرة هاي  وهیشکه بیان شد متغیرهاي  طور همان

 لذا؛ هستند مالی متغیر عملکرد مالی و عملکرد غیردر این زمینه دو یعملکرد سازمان و شود میشامل 

 گردشگري را به عنوان تأمینزنجیرة هاي  شیوههاي  متغیرتأثیر بایست   میما براي بررسی این فرضیه

  .  وابسته بررسی کنیمغیرمت پزشکی به عنوان تأمینی زنجیرة عملکرد سازمان مستقل بر متغیر

  

 تأمینبر عملکرد سازمانی زنجیرة  اشتراك اطالعات و هماهنگی بین اعضا، همکاري دگرد میمشاهده 

مثبت و مستقیم اي  بیانگر رابطه =Beta 149. 0 اساس ضریب بتااین بر . و معنادار دارند مثبت اثر

 اساس ضریب بتااشتراك اطالعات نیز با  و  استتأمین ةری زنجی و عملکرد سازمان همکاريبین متغیر

  اشتراك اطالعات

 قدرت

 اعتماد

 تعهد

متقابلروابط   

يهمکار  

یهماهنگ  

0 .255  

0 .238  

0 .119  

0 .242  

0 .180  

0 .215  

0. 278  
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0 .375=Beta 307. 0 ضریب بتا. گذارد  میتأمین ةری زنجیعملکرد سازمان اثر مستقیم 

Beta=استتأمین ةری زنجی و عملکرد سازمان هماهنگیمثبت و مستقیم بین متغیراي  بیانگر رابطه  . 

  

 مدل خالصه - ).6جدول  (

  R   مربعR  
 Rمربع 

   شدهلیتعد
 واتسون-نیدورب  برآورد اری معيخطا

 960. 1 30781. 0 419. 0 425. 0 652. 0  3مدل

  

  

 واریانس تحلیل -)7جدول  (

    
  مجموع

  مربعات

 درجه

  آزادي

  نیانگیم

  مربعات
 F آماره

 سطح

  معناداري

 000. 0 893. 73 001. 7 3 004. 21  ونیرگرس

  مدل      095. 0  300  425. 28  ماندهیباق

        303  429. 49  کل

  

  

 ونی رگرسبیضرا - )8جدول  (

 بیضرا

 استانداردشده
  استاندارد نشدهبیضرا

 نتیجه

 آزمون

 سطح

 معناداري
tآماره 

Beta 
 يخطا

 استاندارد
B 

 مدل

  ثابتبیضر 192. 1 187. 0  386. 6 000. 0 

  همکاري 135. 0 046. 0 149. 0 959. 2 003. 0 تأیید

 0306. 0 043. 0 375. 0 110. 7 000. 0 تأیید
اشتراك 

 اطالعات

 هماهنگی 243. 0 038. 0 307. 0 423. 6 000. 0 تأیید
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گردشگري پزشکی بر عملکرد سـازمانی       تأمین رةیزنجهاي    وهیش نحوه و میزان اثرگذاري      2در شکل   

هـاي   طبق این شکل هـر سـه متغیـر شـیوه      گردشگري پزشکی نشان داده شده استتأمینزنجیرة 

  .  بر عملکرد سازمانی اثر گذارند).اشتراك اطالعات و همکاري، هماهنگی (زشکی پتأمینزنجیرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   پزشکی بر عملکرد سازمانی زنجیرهتأمینزنجیرة هاي   اثرگذاري شیوه-2شکل 

  

  گیري نتیجه

از روش آماري رگرسیون استفاده شده ،  در نظر گرفته شدهبررسی سواالتدر این پژوهش براي 

 اعتماد و نیب آن است که گر بیان حاصل از آزمون این فرضیات ایجاد شده از سوال اول نتایج. است

 هايری به عنوان متغاشتراك اطالعات و هماهنگی، ي مستقل و همکارهايریتعهد به عنوان متغ

در   قدرت و ارتباط متقابل با همکاري و اشتراك اطالعاتکه آنحال   ارتباطی وجود نداردوابسته

 به عنوان ی هماهنگبا مستقل ری به عنوان متغدر حالی که روابط متقابل. ستقیم هستندارتباط م

هماهنگی اجزاي  برمثبت و مستقیم اي  رابطه  ماندهی باقری متغ رد شده و قدرت تنها وابستهریمتغ

  .  داردتأمینزنجیرة 

 وعهمجم  وی پزشکيگردشگرتأمین ة نجیرز تی هدارویهمتغیرهاي  سپس با بررسی اثر

هاي  وهیشبر   قدرت و روابط متقابلشد کهمشاهده ی  پزشکيگردشگرتأمین ة نجیرزهاي  وهیش

  تأییدتأمینهاي  اعتماد و تعهد بر رویه و معنادار مثبت اثر و و معنادار دارند مثبت اثرتأمین ة نجیرز

 تأمینات زنجیره د بر نوع همکاري و اشتراك اطالعتوان می میزان قدرت و روابط متقابل لذا؛ نشدند

  .  باشندتأثیرگذارما 

0 .160  

0 .197  

0 .323  

يهمکار  

یهماهنگ  

 اشتراك اطالعات

ی مالرید غعملکر  

0 .149  

0 .375  

0 .307  

0 .111  

0 .432  

0 .232  

یعملکرد مال  
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 یعملکرد سازمانی بر کل  پزشکي گردشگرتأمین ةنجیرزهاي  وهیشهاي متغیر در نهایت با بررسی اثر

بر  اشتراك اطالعات و هماهنگی بین اجزا، شد که همکاريمشاهده ی  پزشکي گردشگرتأمین ةنجیرز

اشتراك ، هماهنگی،  گفت همکاريتوان می لذا؛  دارندو معنادار مثبت اثر تأمین ةنجیرزعملکرد سازمانی 

ند بر دستیابی به عملکرد مالی و غیرمالی باالي سازمان توان میاطالعات از عوامل مهمی هستند که 

  .  قرار گیرندموردتوجهبایست   می پزشکیتأمین باشند و در زنجیره تأثیرگذار
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