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تحلیل مزیت رقابتی مکان های بالقوه برای احداث مراکز درمانی با استتااده ا
روش تحلیل فرایند شبکهای نمونه موردی :کالنشهرهای تهران ،مشهد و تبریز
رحمت محمدزاده
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ملیحه جاویدمهر

2

چکیده
دس پی افضایص تَخِ دٍلت بِ همَلِ سالهت ٍ ایداد فضای سلابتی دس ػشغِ اسائِ خذهات
سالهت ،اّویت ویفیت خذهات دسهاًی ٍ سغح اًتظاسات هشدم اص سیستن سالالهت ٍ دسهالاى ًیالض دس
پی استمای استاًذاسدّای ویفیت صًذگی بِ ًحَ هؤثشی افضایص یافتِ است .اًتخالا هىالاى هٌاسال
بشای ساُ اًذاصی یه هشوض دسهاًی اصخولِ تػویوات استشاتژیه است وِ بالالمَُ هالیتَاًالذ تالیثیشات
پایذاس بش ػولىشد آى هشوض دس بلٌذ هذت داضتِ باضذ .هؼیاسّای تػوینگیشی هتؼذدی هالیتَاًٌالذ بالش
تػوین اسصیابی هىاى یه هشوض دسهاًی تاثیشگزاس باضٌذ وِ هیبایسالت بالِغالَست تَمهالاى دس ًظالش
گشفتِ ضًَذ .دس همالِ حاضش ،هؼیاسّای اسصیابی هىاى هٌاس بشای ساُاًذاصی یه هشوض دسهاًی خذیذ
دس سِ ضْش تْشاى ،هطْذ ٍ تبشیض با استفادُ اص سٍش دلفی ٍ بِواسگیشی هذل سلابتی الوالا پالَستش
هبتٌی بش اعالػات پیوایطی دسیافتضذُ اص خبش گاى اسائِ ضالذُ اسالت .بالا تَخالِ بالِ هاّیالت هسال لِ
تػوینگیشی اص هٌظش ٍخَد استباعات هتمابل هابیي هؼیاسّای تػوینگیشی  ،اص سٍش تحلیل ضبىِ با
بىاسگیشی ًشمافضاس  Super Decisionبشای اًتخا گضیٌِ هٌاس استفادُ ضذُ استً .تایح حاغل
اص پیادُساصی هذل ووی تػوینگیشی چٌذ هؼیاسُ دس ایي تحمیك ،حاوی اص اًتخا ضالْش تْالشاى بالِ
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ػٌَاى هىاى هٌتخ بشای ساُ اًذاصی یه هشوض خذیذ با اهتیاص  ٍ0/722لشاس گشفتي دٍ گضیٌالِ ًسالبتا
ّوتشاص هطْذ ٍ تبشیض دس خایگالاُ بؼالذی بالِ تشتیال بالا اهتیاصّالای  0/517 ٍ 0/526اسالت .تَسالؼِ
صیشساختّا ٍ استفادُ اص فشغتّای بالمَُ گشدضگشدی دس دٍ ضالْش هطالْذ ٍ تبشیالض بالِ ػٌالَاى دٍ
ساُواس بشای استمای خایگاُ سلابتی آىّا با تَخِ بِ یافتِّای تحمیك پیطٌْاد هیضَد.
ٍاشگبى کلیدی :اسصیابی هىاى؛ هشاوض دسهاًی؛ هذل الوا

سلابتی پَستش؛ فشایٌذ تحلیل ضبىِ.

هقدهِ
خاى باختي ساالًِ ضواس بسیاسی اص افشاد بِدلیل هطىالت سیستواتیه دس عشاحی ٍ
اسائِ خذهات دسهاًی ًطاى اص اّویت تَخِ بِ همَلِ بشًاهِسیضی اسائِ خذهات دسهاًی داضتِ ٍ
ًیاص بِ بْیٌِساصی تػویوات دس هذیشیت حَصُ سالهت سا ًطاى هیدّذ (Benneyan et
) .al., 2012:6ایي همَلِ ػالٍُبش افضایص اثشبخطی ٍ واسایی اسائِ خذهات دس هشاوض دسهاًی،
هٌدش بِ افضایص سضایت بیواساى بِػٌَاى هطتشیاى ایي حَصُ هیضَد (Kobayashi et al.,
) .2015:3بِ هَاصات سلابت دس اسائِ خذهات ٍ ًمصآفشیٌی دٍلتّا دس ایي صهیٌِ ،ضاّذ
افضایص اًتظاسات هشدم اص سغح خذهات ٍ اّویت یافتي ًمص هذیشیت هشوض دسهاًی دس
فضای وس ٍواس سلابتی ّستین .دس وطَس ایشاى ًیض دس پی اخشای عشح تحَل ًظام سالهت
دس سال  ،1393ضاّذ افضایص فضای سلابتی دس ایي حَصُ بٍِاسغِ الضام دٍلت بش استمای
سغح ویفیت خذهات ٍ افضایص آگاّی ٍ اًتظاسات هشدم ّستینّ .ش یه اص ضْشّای وطَس
اص هضایای سلابتی هتفاٍتی بشخَسداسًذ .بشای ًوًَِ ،تْشاى بِػٌَاى پایتخت اص بْتشیي
صیشساختّای اسائِ خذهات دسهاًی بشخَسداس است .هطْذ بِػٌَاى ًوًَِای دیگش ،بِدلیل
هداٍست با حشم اهام سضا (ع) ،لغ اٍل تَسیسن هزّبی ایشاى بَدُ ٍ پتاًسیل باالیی بشای
تبذیلضذى بِ یه لغ گشدضگشی سالهت سا داسد .دس ًوًَِای دیگش ،تبشیض بِػٌَاى یىی
دیگش اص لغ ّای گشدضگشی ایشاى دس هیاى تَسیستّای خاسخی با لشاس گشفتي دس
ضوال غش ایشاى با تَخِ بِ توشوض بسیاسی اص اهىاًات دس ًَاحی هشوضی ٍ ًضدیه بِ
پایتخت ،هیتَاًذ گضیٌِ خَبی بشای پاسخگَیی بِ ًیاصّای دسهاًی هشدم هٌاعك غشبی ٍ
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دسػیيحال وطَسّای ّوسایِ باضذ .پاییيبَدى ّضیٌِّای دسهاى دس وطَس ٍ دسػیيحال
داًص باالی هتخػػاى ،ایشاى سا بِػٌَاى یه لغ پضضىی دس هٌغمِ خاٍسهیاًِ هغشح
ًوَدُ بًِحَیوِ ضؼاس گشدضگشی سالهت ایشاى ػباست است اص ویفیت وطَسّای خْاى
اٍل ٍ ّضیٌِّای وطَسّای خْاى سَم .ایي ضؼاس بذاى هؼٌا است وِ اص ًظش سغح ویفیت
هیبایست ّنتشاص با سغح وطَسّای تَسؼِیافتِ باضذ ٍ اص ًظش ّضیٌِ بسیاس اسصاى ٍ ّنتشاص
وطَسّای خْاىسَهی باضذ .توشوض بذیي ضؼاس هیتَاًذ یه هضیت سلابتی پایذاس بشای ایشاى
دس پاسخگَیی هؤثش بِ تماضای داخلی ٍ خز تماضای خاسخی بِّوشاُ داضتِ باضذ .دس سال
 2012بیص اص ّ 200ضاس تَسیسن باّذف گشدضگشی سالهت بِ ایشاى سفش ًوَدُاًذ .اهشٍصُ
گشدضگشی سالهت بِػٌَاى یىی اص ابضاسّای التػاد هماٍهتی دس سیاستّای بشًاهِ ضطن،
هَسدتَخِ دٍلت است .اص ایيسٍ ،اسصیابی هىاى هٌاس هشاوض دسهاًی دس سغح وطَس اّویت
بسضایی داسد ( .)Ebrahim zadeh et al., 2010: 2ایي دس حالی است وِ پشاوٌص ًاهٌاس
ایي هشاوض یىی اص هطىالت هَخَد دس سغح وطَس بَدُ بًِحَیافضایص ّضیٌِّای دسیافت
خذهات سا بِ ّوشاُ داسد وِ خَد هٌدش بِ واّص ویفیت ٍ دسًْایت اص دستسفتي هضیت
سلابتی هیضَد (هفتَى ٍ ّوىاساًص .)5:1385 ،اسصیابی هىاى هٌاس ًیاصهٌذ ضٌاخت ٍ
اسصیابی دلیك با استفادُ اص ابضاسّا ٍ هذلّای واسآهذ تػوینگیشی است .هس لِ اسصیابی هىاى
اص خٌبِّای هختلف لابل بشسسی است ٍ هؼیاسّای هتٌَػی دس فشایٌذ تػوینساصی دس ایي
هس لِ هتٌاس با ضشایظ حاون بش فضای وس ٍواس هشاوض دسهاًی تیثیشگزاس ّستٌذ ٍ آى سا
بِ یه هس لِ تػوینگیشی چٌذهؼیاسُ تبذیل هیًوایذ (.)Maftun, 2006:7
هببًی ًظری ٍ پیطیٌِ پصٍّص
اسصیابی هىاى هشاوض دسهاًی اٍلیي باس دس دِّ  70هیالدی دس ضْش لٌذى بشسسی ضذ
( .)Alavi et al., 2012:3پس اص آى دس دیگش وطَسّا بشسسی ضذُ است (Amoroso,
) .2011:1با تَخِ بِ ػذملغؼیت بشخی اص پاساهتشّای هؤثش بش اسصیابی هىاى ،اص سٍیىشد
فاصی بشای اسصیابی هىاى هشاوض دسهاًی دس ضْش تْشاى تَسظ ًشمافضاس سیستن اعالػات
خغشافیایی استفادُ ضذُ است ) .(Shaeli, 2000:1, Mesgahri et al., 2011:1همایسِ دٍ
سٍیىشد فاصی ٍ والسیه بشای اسصیابی هىاى هشاوض دسهاًی با استفادُ اص ًشمافضاس سیستن
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اعالػات خغشافیایی ًیض اًدام ضذُ است ).(Naderzadeh, 2009:6; Majdi, 2006:3
ّوچٌیي بشسسی ػولىشد فضایی ٍ ساهاًذّی ًحَُ تَصیغ هشاوض دسهاًی ًیض بشسسی ضذُ
است ) .(Darabi, 2005:1, Mestre et al., 2015,4اهشٍصُ تَسؼِ سیستنّای سالهت
چٌذ بیواسستاًِ دس ضبىِّای دسهاى بِدلیل هذیشیت اسائِ ٍ ّضیٌِ خذهات تخػػی بِػٌَاى
چالص هذیشیتی فشاگیش ضذُ است .بشٍىسپاسی خذهات تخػػی ًیاصهٌذ تدْیضات
گشاىلیوت ٍ ًیشٍی هتخػع دس واّص ّضیٌِّا ٍ فطاس واسی هَثش بَدُ؛ تا بیواساى
هتماضی خذهات ٍیژُ بتَاًٌذ بِ ًضدیهتشیي ٍ یا هشوض با بیطتشیي ظشفیت هٌتمل ضًَذ
)ّ .(Mahar et al., 2011:2ذف ضبىِّای دسهاى ،تَصیغ خذهات با ّضیٌِ هٌاس است.
یافتي هىاى بْیٌِ اسائِ خذهت بِ تَاصى هیاى هؼیاسّای هالی ،سغح خذهت ٍ دستش پزیشی
خذهات بستگی داسد (.)Batta et al., 2014:5
دس ایشاى هغالؼات بسیاسی پیشاهَى اسصیابی هىاى هشاوض دسهاًی اًدامضذُ وِ همَلِ
فضای سلابتی هغفَل هاًذُ است .هیىاًیىی ٍ غادلی ( )9:1391اسصیابی هىاى
بیواسستاىّای ضْش بیشخٌذ اص عشیك تلفیك فشایٌذ تحلیل ضبىِای با ًشمافضاس سیستنّای
اعالػات خغشافیایی سا بشسسی ًوَدُاًذ .غحشابیاى ٍ ّوىاساى ( )1:1392تحلیل فضایی ٍ
هىاىیابی بیواسستاى با استفادُ اص ًشمافضاس سیستنّای اعالػات خغشافیایی دس ضْش خْشم سا
اسائِ وشدُاًذ .احذًژاد ٍ ّوىاساى ( )1:1393هذل اسصیابی هىاى هشاوض دسهاًی با استفادُ اص
ًشمافضاس سیستنّای اعالػات خغشافیایی دس تْشاى پیطٌْاد ًوَدُاًذ .دس هغالؼات فَق،
توشوض بش هؼیاسّای التػادی ٍ هشتبظ با اسصیابی هىاى ًظیش واسبشیً ،ضدیىی بِ هشاوض
اهذادی ،فضای سبض ،هؼابش اغلی ٍ تشاون خوؼیت ًماط بَدُ ٍ وس هضیت سلابتی هذًظش
ًیست .سٍیىشدّای اسصیابی هىاى هشاوض دسهاًی تحت فضای سلابتی دس ادبیات هَضَع بِ دٍ
دستِ اغلی تمسین هیضًَذ وِ ػباستاًذ اص سٍیىشدّای هبتٌی بش  )1هذلّای هىاىیابی ٍ
تخػیع )2 ٍ 1تػوینگیشی چٌذ هؼیاسُ .2با تَخِ ادبیات هَضَع هسایل هىاىیابی
عبمِبٌذی هیضَد (ضىل  .)1هذلّای تخػیع ٍ اسصیابی هىاى با تَخِ بِ پیچیذگیّای
Location-allocation
Multi-criteria decision making

1
2
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هحاسباتی ٍ ابؼاد هس لِ با استفادُ اص سٍشّای حل دلیك ;(Benneyan et al., 2012:1
) ،Mahar et al., 2011:1ابتىاسی (Syam and Cot, 2012:1; Mestre et al.,

) ٍ 2011:1فشاابتىاسی
) 2012:1حل هیضًَذ .دس دستِ دیگش اص هسائل هىاىیابی ،با هدوَػِای اص هؼیاسّای
اسصیابی گضیٌِّا هَاخِ ّستین .اّویت هؼیاسّای هَسدبشسسی با یىذیگش هتفاٍت است .ػالٍُ
بش تواهی الضاهات ٍ هؼیاسّای هغشحضذُ  ،بایذ الضاهات خاظ دٍلتّا ٍ لاًًَی هذًظش لشاس
گیشًذ .تغییش دس اّویت هؼیاسّا ،گضیٌِّای هتٌَػی سا دس بشابش تػوینگیشًذگاى لشاس هیدّذ.
با استفادُ اص هذل تحلیل سلابتی الوا پَستش 1دس سال  ،1990هدوَػِای اص هؼیاسّای
تػوینگیشی بشای اسصیابی هىاى بیواسستاى دس وطَس تایَاى اسائِ ضذُ است (Wue et al.,
) .2007:2هؼیاسّای هذل سلابتی الوا پَستش ػباستاًذ اص  )1ػَاهل دسًٍی )2 ،ضشایظ
تماضا )3 ،غٌایغ پطتیباًیوٌٌذُ )4 ،استشاتژی ،ساختاس ٍ سلابت )5 ،ضاًس ٍ  )6دٍلت .ػَاهل
دسًٍی ٍابستِ با ػَاهل هشتبظ با تَلیذ اص هٌظش ویفیت ،وویت ٍ ّضیٌِ دس دٍ بخص هٌابغ
عبیؼی ٍ غیشعبیؼی است .ضشایظ تماضا اضاسُ بِ تماضای دسیافت خذهات ٍ هحػَالت
هطخع داسد .استشاتژی ،ساختاس ٍ سلابت ًیض سلابت بیي سلبا ٍ ضشایظ تیثیشگزاس بش چگًَگی
ضىلگیشی ،ساصهاىدّی ٍ هذیشیت ساصهاىّا سا دس ًظش هیگیشد .غٌایغ پطتیباًیوٌٌذُ بش
ٍضؼیت حضَس تیهیيوٌٌذگاى ٍ غٌایغ ٍابستِ حاضش دس فضای سلابتی تیویذ داسد .دٍلتّا
بِعَسهؼوَل ًیض بش ٍضؼیت سلابتی باصاسّا ًظاست داسًذ ٍ هیتَاًٌذ با استفادُ اص اّشمّای
تطَیمی ٍ ایداد هَاًغ خْت ٍسٍد ،فؼالیت ٍ خاسجضذى سلبا اص یه باصاسٍ ،ضؼیت سلابت سا
وٌتشل وٌٌذ .هؼیاس ضاًس ًیض اضاسُ بِ هدوَػِ ػَاهل تػادفی ٍ خاسج اص وٌتشل حاضش دس
هحیظ وس ٍواس داسد وِ بش فضای تػوینگیشی تیثیشگزاس است .الضاهات ٍ لَاًیي تؼییيضذُ
تَسظ دٍلت هیتَاًذ اص هیضاى تیثیشگزاسی ػاهل ضاًس بش ساصهاى اص خٌبِ هضیت سلابتی
تیثیش گزاسد .اگشچِ دس هذل تػوینگیشی چٌذ هؼیاسُ اسائِضذُ تَسظ ٍٍُ ٍ ّوىاساًص
( ،)6:2007اثشات هتمابل هابیي هؼیاسّای تػوینگیشی لحاػ ًطذُ ،باایيٍخَد ًویتَاى ایي
فشؼ سا هؼتبش داًست .بِػباستدیگش ،ضاّذ اثشگزاسی هؼیاسّای هذل سلابتی الوا پَستش بش
(Shariff et al., 2012:1; Ghaderi and Jabalameli,

Porter Diamond Competition Model

1
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یىذیگش ّستین .اصایيسٍ هیبایست اثشات هتمابل هؼیاسّا دس هذل تػوینگیشی اسصیابی هىاى
هشوض دسهاًی لحاػ ضَد .دسًتیدِ ساختاس هذل تػوینگیشی اسائِضذُ تَسظ ٍٍُ ٍ ّوىاساًص
( )6:2007اص حالت سلسلِهشاتبی بِ ضبىِای تبذیل هیضَد.
هَاد ٍ رٍشّب
دس ایي همالِ ،یه هذل تػوینگیشی چٌذ هؼیاسُ بشای اسصیابی هىاى هشوض دسهاًی خذیذ
با ّذف دست یابی بِ هضیت سلابتی پایذاسهبتٌی بش هذل سلابتی الوا پَستش اسائِ ضذُ است.
بَهیساصی هؼیاسّا هبتٌی بش الضاهات فضای تػوینگیشی ًوًَِ هَسدی با استفادُ اص ًظشات
خبشگاى هبتٌی بش سٍش دلفی 1اًدام ضذُ است .با تَخِ بِ ػذم استمالل هؼیاسّای
تػوینگیشی ٍ تیثیشگزاسی آىّا بش یىذیگش ،اص سٍش تحلیل ضبىِ بشای اسصیابی هىاى
بِدلیل هحذٍدیتّای سٍش تحلیل سلسلِهشاتبی دس لحاػًوَدى ٍابستگیّای هیاى
هؼیاسّا استفادُ ضذُ است ) .(Yu¨ksel and Dagdeviren, 2007:4فشایٌذ تحلیل
سلسلِهشاتبی اخضای یه سیستن سا دس لال سلسلِهشات ساصهاى هیدّذ .چٌاًچِ ٍابستگی
دٍعشفِ باضذ ،هس لِ اص حالت سلسلِهشاتبی خاسجضذُ ٍ ضبىِ ضىل هیگیشد (Kurttila
) .and Pesonen, 2000:6; Saaty and Takizawa, 2000:3دسًْایت هذل اسائِضذُ
بشای هسالِ ًوًَِ هَسدی پیادُساصی ضذُ است.
هذل ضبىِای پیطٌْادی بشای تحلیل هس لِ اسصیابی هىاى سلابتی یه هشوض دسهاًی دس
چْاس سغح اسایِ ضذُ است (ضىل  .)2دس سغح ًخستّ ،ذف هس لِ تػوینگیشی لشاس داسد
وِ ػباست است اص تؼییي هىاى هٌاس بشای یه هشوض دسهاًی خذیذ .دس سغح دٍم ٍ سَم
هذل ضبىِای بِتشتی ضص هؼیاس اغلی هبتٌی بش هذل سلابتی الوا پَستش ٍ صیشهؼیاسّای
هشتبظ حضَس داسًذ .گضیٌِّای تػوینگیشی ًیض دس سغح چْاسم لشاس داسًذ .دس ضىل 2
ساختاس سلسلِهشاتبی ٍ ّوچٌیي ضبىِای هذل تػوینگیشی اسائِ ضذُ است .هؼیاسّای هذل
سلابتی الوا دس سغح دٍم هذل ،هدوَػِای خاهغ اص ػَاهل تاثیشگزاس بش فضای سلابتی
است .ػَاهل دسًٍی ٍابستِ با ػَاهل هشتبظ با اسائِ خذهات دسهاًی اص هٌظش ویفیت ،وویت ٍ

- Delphi

1
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ّضیٌِ است وِ هیتَاًذ ضاهل صیشساختّای فیضیىی ٍ ًیشٍی اًساًی هاّش ضَد .دس حال
حاضشّ ،ضیٌِ اسصاى اسائِ خذهات پضضىی ًسبت بِ دیگش وطَسّای هٌغمِ بِػٌَاى یىی اص
هضیتّای اغلی سلابتی ایشاى دس گشدضگشی سالهت است .باایيٍخَد ػَاهل دیگشی
هیتَاًٌذ تیثیشگزاس باضٌذ .بشای ًوًَِ ،ضْش هطْذ با دس اختیاس داضتي بیص اص  52دسغذ
اهىاًات خذهات تَسیستی هیتَاًذ هضیت سلابتی هتوایضی ًسبت بِ ضْش تْشاى با ّضیٌِّای
باالتش گشدضگشی داضتِ باضذ .ضشایظ تماضا اضاسُ بِ تماضای دسیافت خذهات تیویذ داسد.
بشای ًوًَِ بیطتش گشدضگشاى سالهت ضْش تبشیض اص وطَسّای آرسبایداى ٍ وشدستاى ػشاق
ّستٌذ .دسحالی وِ ػوذُ گشدضگشاى هطْذ اص هٌغمِ آسیای هیاًِ ٍ وطَسّای ػشبی ّستٌذ
(خبشگضاسی هیشاث فشٌّگی)ّ .ش یه اص هٌاعك هذًظش داسای تماضاّای هحلی هتفاٍتی
ّستٌذ.استشاتژی ،ساختاس ٍ سلابت ًیض سٍابظ بیي سلبا ٍ ضشایظ تیثیشگزاس بش چگًَگی
ضىلگیشی ،ساصهاىدّی ٍ هذیشیت ساصهاىّا سا دس ًظش هیگیشد .بشای ًوًَِ ،فضای سلابتی
اسائِ خذهات دسهاًی دس تْشاى بِدلیل تؼذد هشاوض دسهاًی ٍ داًطگاّی دس پایتخت ،بسیاس
بیطتش اص دٍ ضْش هطْذ ٍ تبشیض است .غٌایغ پطتیباًیوٌٌذُ بش حضَس تیهیيوٌٌذگاى ٍ
غٌایغ ٍابستِ دس یه فضای سلابتی تیویذ داسد .بشای ًوًَِ ،هدوَػِای واهل اص
بیواسستاىّای فَق تخػػی ،هشاوض اسائِدٌّذُ خذهات پاساولیٌیىی ٍ آصهایطگاّی خاظ
هیتَاًٌذ تیثیش هْوی بش ّنافضایی باصیگشاى اوَسیستن التػادی هشاوض دسهاًی داضتِ باضذ.
دٍلتّا بش ٍضؼیت سلابتی باصاسّا ًظاست داسًذ ٍ هیتَاًٌذ با استفادُ اص اّشمّای تطَیمی ٍ
ایداد هَاًغ خْت ٍسٍد ،فؼالیت ٍ خاسج ضذى سلبا اص یه باصاسٍ ،ضؼیت سلابت وٌتشل ًوایٌذ.
هؼیاس ضاًس ًیض اضاسُ بِ هدوَػِای اص ػَاهل تػادفی ٍ خاسج اص وٌتشل حاضش دس هحیظ
وس ٍواس داسد وِ هیتَاًذ بش فضای تػوینگیشی تیثیش گزاسد .بشای ًوًَِ دس پی ًَساًات
اسصی اخیش ،گشدضگشی سالهتی دس ضْش تبشیض با ٍسٍد اتباع وطَسّای آرسبایداى ٍ وشدستاى
ػشاق سًٍك یافتِاست .الذاهات دٍلت ٍ لَاًیي هیتَاًٌذ اص هیضاى تیثیشگزاسی ػاهل ضاًس بش
ساصهاى بىاٌّذ .همشسات تسْیلوٌٌذُ دس سفش اتباع خاسخی بِ وطَس هیتَاًذ تیثیش هؼٌاداسی
بش ػاهل تماضای گشدضگشی سالهت داضتِ باضذ .سٍابظ دس ًظش گشفتِضذُ دس ایي ضبىِ
هبتٌی بش ًظشات خبشگاى (ضاهل هذیشاى اسضذ هؼاًٍت دسهاى داًطگاُّای ػلَم پضضىی ٍ
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هشاوض دسهاًی) ٍ هحمماى داًطگاّی (ً 25مش) با استفادُ اص سٍش دلفی ٍ با استفادُ اص دٍ
پشسطٌاهِ عی دٍ هشحلِ پیشاهَى استباعات ضص هؼیاس ٍ ّدذُ صیشهؼیاس هذًظش بشای آىّا
دسیافت ضذُ است.
فرایٌد تحلیل ضبکِ :گامّای فشایٌذ تحلیل ضبىِای ػباستٌذ اص :)1 :ضٌاسایی
فاوتَسّای هؤثش بش تػوین اسصیابی هىاى :)2 .اًذاصُگیشی دسخِ اّویت فاوتَسّای
تػوینگیشی با فشؼ ػذم ٍابستگی هیاى ػَاهل :)3 .هحاسبِ ٍابستگیّای دسًٍی فاوتَسّا
بِدلیل ػذم ٍابستگی بیي فاوتَسّای تػوینگیشی با استفادُ اص هذل سلسلِهشاتبی:)4 .
تؼییي اسخحیت ّش یه اص فاوتَسّا :)5 .تؼییي دسخِ اّویت ًسبی ّش یه اص فاوتَسّا:)6 .
تؼییي دسخِ اّویت ًْایی ّش یه اص فاوتَسّا :)7 .تؼییي دسخِ اّویت گضیٌِّا :)8 .تؼییي
اٍلَیتّای ًْایی گضیٌِّا.

)
(

ضکل  .1طبقِبٌدی هسئلِ هکبىیببی هراکس ارائِدٌّدُ خدهبت در ضبکِّبی سالهت
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ضکل  .2سبختبر سلسلِ هراتبی هسئلِ ارزیببی هکبى هبتٌی بر هدل رقببتی الوبض پَرتر

یبفتِّب ٍ بحث
دس خذٍل  1دسخِ اّویت فاوتَسّای تػوینگیشی با فشؼ استمالل اسائِ ضذُاست.
ضاخع ًاساصگاسی دس خذٍل ً 1طاىدٌّذُ اػتباس ًتایح است .دس خذٍل ٍ 2صى ًسبی
هؼیاسّا با تَخِ بِ ٍابستگی آىّا هطاّذُ هیضَدً .تایح خذٍل ً 3طاى هیدّذ وِ اّویت
ًسبی هؼیاسّا بِتشتی ػباست است اص ضشایظ تماضا ،دٍلت ،هدوَػِ استشاتژی ،ساختاس،
سلابت ،ػَاهل دسًٍی ،ضاًس ٍ غٌایغ پطتیباًیوٌٌذُ .تَخِ بِ ًماط تماضا ًمص هْوی دس
اسصیابی هىاى با ّذف وس هضیت سلابتی پایذاس داسد .لشاسگشفتي فاوتَس دٍلت دس خایگاُ
دٍم تحت تیثیش ًمص دٍلت دس اسائِ خذهات دسهاًی دس همایسِ با بخص خػَغی است .لشاس
گشفتي هدوَػِ استشاتژی ،ساختاس ٍ سلابت دس خایگاُ بؼذ اص دٍلت ًطاى اص تالش بخص
خػَغی ٍ آثاس هثبت الذاهات اًدامضذُ خْت واّص تػذیگشی دٍلت داسد .با افضایص
تؼذاد فاسؽ التحػیالى سضتِ پضضىیً ،یشٍی اًساًی هَسدًیاص بخص دسهاى بِػٌَاى یىی اص
هْنتشیي هٌابغ دس حذ هغلَ است .ػَاهل سشهایِای هاًٌذ تدْیضات تا هغلَ پشاوٌذُ
ضذُ است .ایي ػَاهل هٌدش ضذُ است تا هضیت فاوتَس ػَاهل دسًٍی واّصیافتِ ٍ دس
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خایگاُ چْاسم لشاس گیشد .دٍ ػاهل ضاًس ٍ ػَاهل پطتیباًیوٌٌذُ ًیض بِ تشتی دس
خایگاُّای بؼذی لشاس داسًذ .دس ضشایظ ایذُآل ػاهل ضاًس دس هشتبِ آخش لشاس داسد.
اثشپزیشی اًذن سیستن اص هدوَػِ ػَاهل تػادفی ٍ خاسج اص هحذٍدُ وٌتشل هیتَاًذ ًمص
هْوی دس تَسؼِ پایذاس سیستن ٍ دستیابی بِ اّذاف هذًظش داضتِ باضذ .بشخی اص ػَاهل
تػادفی هاًٌذ ًَساًات اسصی تیثیشات ًاهغلَبی بش ٍضؼیت التػادی ایشاى ٍ وس ٍواس
بخص سالهت داسد.
جدٍل  .1جدٍل اٍزاى تجویعضدُ فبکتَرّبی تصوینگیری بدٍى ٍابستگی درًٍی

فاوتَس
1
2
3
4
5
6

6
2/266
3/061
2/985
0/305
3/378
1/00

5
0/318
0/608
0/682
0/244
1/00
0/296

فاوتَس
3
4
0/408 3/706
0/907 4/696
1/00 4/348
0/232 1/00
1/466 4/099
0/335 3/275

2
0/380
1/00
1/102
0/213
1/645
0/327

1/00
2/632
2/453
0/270
3/148
0/441

ااٍصاى
0/121
0/223
0/227
0/046
0/296
0/086

λmax=6/2115, CI=0/0423, RI= 1/24, CR=0/0341≤0/1
جدٍل  .2جدٍل اٍزاى تجویعضدُ فبکتَرّبی تصوینگیری بب لحبظًوَدى ٍابستگی درًٍی

فاوتَس
1
2
3
4
5
6

6
0/0
2/9
0/0
0/0
0/0
1/00

5
0/0
6/1
0/0
0/0
1/00
0/0

فاوتَس
3
4
0/0 0/0
0/0 4/3
1/00 0/0
0/0 1/00
0/0 0/0
0/0 0/0

2
0/0
1/00
0/0
0/3
0/4
0/8

1/00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

ااٍصاى
0/121
0/223
0/227
0/046
0/296
0/086
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جدٍل  .3تعییي ارجحیت (اّویت) ّر یک از فبکتَرّبی تصوینگیری

فاوتَس
حاغلضش اٍصاى گامّای 3 ٍ 2

1
0/019

2
0/086

3
0/036

5
0/056

4
0/001

6
0/020

جدٍل  .4درجِ اّویت ًسبی فبکتَرّبی تصوینگیری

صیش
فاوتَس
1
2
3

6
0/282
0/403
0/314

فاوتَس تػوینگیشی
2
3
4
5
0/197 0/166 0/420 0/563
0/274 0/266 0/287 0/196
0/529 0/568 0/293 0/242

1
0/464
0/201
0/335

جدٍل  .5درجِ اّویت ًْبیی فبکتَرّبی تصوینگیری

صیش فاوتَس
1
2
3

6
0/00582
0/00832
0/00648

5
0/03166
0/01102
0/01361

فاوتَس تػوینگیشی
3
4
0/00603 0/00058
0/00966 0/0004
0/02063 0/0004

2
0/01713
0/02383
0/04601

1
0/00898
0/00389
0/00649

ًتایح ًْایی اسائِضذُ دس خذٍل ً 7طاى هیدّذ وِ تْشاى بِػٌَاى گضیٌِ بشتش با تَخِ بِ
هؼیاسّای هذًظش است .اگشچِ گضیٌِّای هطْذ ٍ تبشیض ًیض بِ تشتی ستبِّای دٍم ٍ سَم سا
بِ خَد اختػاظ دادُاًذ ،اها تفاٍت چطوگیشی هابیي آىّا ٍخَد ًذاسد .اص ایيسٍ ،ستبِ یه
اسصیابی بِ ضْش تْشاى ٍ ستبِ دٍ اسصیابی سا بِ غَست هطتشن بِ دٍ گضیٌِ ضْشّای هطْذ ٍ
تبشیض اػغا هیضَد .هٌطی بشتشی گضیٌِ ضْش تْشاى سا هیتَاى دس بْشُهٌذی ایي ضْش اص
هدوَػِای اص صیشساختّای هٌاس تحت تیثیش پایتخت بَدى آى داًست .ایي دس حالی
است وِ دٍ والىضْش هطْذ ٍ تبشیض ًیض اص فشغتّای بالمَُ هْوی خْت خز تماضای
خذهات دسهاًی بشخَسداسًذ وِ ًیاص است تا با سشهایِگزاسی هٌاس  ،اص استؼذادّا ٍ هٌابغ
هَخَد بِخَبی بْشُبشداسی ضَدّ .واىعَس وِ دس خذٍل ً 3یض اضاسُ گشدیذ ،فاوتَس تماضا
باالستیي اّویت سا داسد .بشای ًوًَِ ،ضْش تبشیض با تَخِ بِ هَلؼیت خغشافیایی خاظ آى
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هیتَاًذ بِػٌَاى یه هشوض هْن خْت پاسخگَیی بِ تماضای داخلی دس هٌغمِ ضوالغش
ایشاى ٍ ّوچٌیي تماضای خاسخی هشبَط بِ وطَسّای ّوسایِ ًظیش آرسبایداى ،اسهٌستاى ٍ
وشدستاى ػشاق باضذ .با تَخِ بِ اّویت باالی فاوتَس استشاتژی ،ساختاس ٍ سلابت بِ ًظش
هیسسذ وِ دس غَست سشهایِگزاسی هٌاس دس دٍ ضْش هطْذ ٍ تبشیض ٍ تحت تیثیش فضای
سلابتی باصتش دس ایي دٍ ضْش ،هیتَاى ضاّذ استمای خایگاُ آىدٍ دس عی سالّای آتی بَد .اص
سَی دیگش ،با تَخِ بِ خذٍل ً 6یض هطاّذُ هیضَد وِ تْشاى بِ ػٌَاى گضیٌِ  ،1دس تواهی
ضص هؼیاس سلابتی هذًظش اص دٍ گضیٌِ  ،3 ٍ 2بشتش است .ایي اختالف دس هؼیاسّای ػَاهل
دسًٍی ،ضشایظ تماضا ،غٌایغ پطتیباًیوٌٌذُ ٍ ضاًس بیطتش است .با تَخِ بِ ستبِ ًْایی
گضیٌِّایی هَسد بشسسی دس خذاٍل  7 ٍ 6تَغیِّای هذیشیتی ریل خْت استمای خایگاُ
گضیٌِّای هذًظش اص ًظش دستیابی بِ هَلؼیت سلابتی پایذاس پیطٌْاد هیضَد .با تَخِ بِ
بشتشی گضیٌِ تْشاى اص ًظش هَلؼیت غٌایغ پطتیباًیوٌٌذُ ،بِػٌَاى یه ساُواس هیتَاى
تَسؼِ ضبىِ بیواسستاًی با ّوىاسی بیطتش هشاوض ػلوی ٍ داًطگاّی هاًٌذ بیواسستاىّای
صًدیشُای ٍ تخػػی ٍ ّوچٌیي هدوَػِ تسْیالت اسائِوٌٌذُ خذهات پطتیباًی ٍ تىویلی
ًظیش خذهات ،داسٍیی ،ولیٌیىی ٍ پاساولیٌیىی سا با ّذف استمای هضیت سلابتی دٍ ضْش هطْذ
ٍ تبشیض اص ًظش فاوتَس غٌایغ پطتیباًیوٌٌذُ هؼشفی ًوَد .با تَخِ بِ خاربِ تَسیستی دٍ ضْش
هطْذ ٍ تبشیض ٍ اهىاى بالمَُ خز باالی گشدضگش ٍ ّوچٌیي بْشُهٌذی اص صیشساختّای
هٌاس تَسیستی ًظیش ّتلّا ٍ هىاىّای الاهتی ،ایداد ضبىِّای یىپاسچِ خْت تَسؼِ
گشدضگشی سالهت هیتَاًذ تاثیش بسضایی بش استمای هَلؼیت سلابتی ایي دٍ ضْش داضتِ باضذ.
افضایص حوایتّای دٍل تی ّواًٌذ لَاًیي ٍ همشسات خز سشهایِ خاسخی ،هؼافیتّای
هالیاتی ٍ هَاسد هطابِ دیگش بشای ّش چِ بیطتش تسْیل ًوَدى ضشایظ سشهایِگزاسی دس دٍ
والىضْش هطْذ ٍ تبشیض دس ساستای تَسؼِ سشیغتش صیشساختّای دسهاًی هیتَاًذ تاثیش
بسضایی بش هضیت سلابتی ایي دٍ ضْش ٍ سسیذى آىّا بِ خایگاُ ضایستِ هتٌاس با
فشغتّای بالمَُ ّش یه داضتِ باضذ.
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جدٍل  .6درجِ اّویت گسیٌِّبی تصوینگیری ًسبت بِ توبهی زیرهعیبرّب ٍ هعیبرّب
گضیٌِّا
گضیٌِّا
صیشفاوتَس
صیشفاوتَس 1.1
صیشفاوتَس 1.2
صیشفاوتَس 1.3
صیشفاوتَس 2.1
صیشفاوتَس 2.2
صیشفاوتَس 2.3
صیشفاوتَس 3.1
صیشفاوتَس 3.2
صیشفاوتَس 3.3

1
0.869
0.937
0.310
0.645
0.758
0.587
0.598
0.465
0.231

2
0.518
0.310
0.630
0.490
0.319
0.716
0.402
0.462
0.395

3
0.468
0.280
5.65
0.438
0.285
0.643
0.361
0.411
0.354

صیشفاوتَس
صیشفاوتَس 4.1
صیشفاوتَس 4.2
صیشفاوتَس 4.3
صیشفاوتَس 5.1
صیشفاوتَس 5.2
صیشفاوتَس 5.3
صیشفاوتَس 6.1
صیشفاوتَس 6.2
صیشفاوتَس 6.3

1
0.812
0.671
0.713
0.494
0.671
0.621
0.752
0.352
0.178

2
0.213
0.183
0.275
0.670
0.310
0.281
0.392
0.115
0.108

3
0.191
0.164
0.249
0.602
0.280
0.254
0.352
0.102
0.096

جدٍل  .7اٍلَیت ًْبیی گسیٌِّبی هَردبررسی

گضیٌِّا
اٍصاى

تْشاى
0/722

هطْذ
0/526

تبشیض
0/517

ًتیجِگیری
با آغاص عشح تحَل سالهت دس ایشاى ،ضاّذ تغییشات اساسی دس فضای وس ٍواس خذهات
دسهاًی ّستین .دسًتیدِ یه فضای سلابتی ّوشاُ با فشغتّای هٌاس دس باصاس سالهت
ایشاى فشاّن ضذُ است .اص سَی دیگش ،هَلؼیت خغشافیایی ایشاى ٍ پاییيبَدى ّضیٌِّا ًسبت
بِ وطَسّای ّوسایِ ّوَاسُ یه هضیت سلابتی بشای بخص دسهاى ایشاى بَدُ است .اسصیابی
هىاى اص خولِ تػویوات استشاتژیه تیثیشگزاس بش ػولىشد هشوض دسهاًی دس وَتاُهذت ٍ
بلٌذهذت است .دس ایي همالِ با تىیِبش ادبیات هَضَع اسصیابی هىاى هشاوض دسهاًی با ّذف
وس هضیت سلابتی پایذاس ،اص هذل سلابتی الوا پَستش بشای تؼییي هؼیاسّا ٍ صیشهؼیاسّای
تػوینگیشی استفادُ ضذُ است .با تَخِ بِ سٍابظ هؼیاسّای هذًظش با یىذیگش ،اص هذل
تحلیل فشایٌذ ضبىِ بشای اسصیابی هىاى بْیٌِ استفادُ ضذُ است .عشاحی ضبىِ تػوینگیشی
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هبتٌی بش ًظش خبشگاى بَدُ ٍ با استفادُ اص سٍش دلفی ایداد ضذُ است .سِ گضیٌِ بالمَُ
ضاهل تْشاى ،هطْذ ٍ تبشیض بشای ساُاًذاصی هشوض دسهاًی خذیذ اسصیابی ضذُاًذ .ستبِبٌذی
هؼیاسّای تػوینگیشی هبتٌی بش ًظش خبشگاى ٍ تحلیل اسخحیت ّش یه با تَخِ بِ فضای
تػوینگیشی ًطاى هیدّذ وِ ًتایح هغالؼِ اص اػتباس هٌاسبی بشخَسداس است .تشتی هؼیاسّا
با تَخِ بِ دسخِ اّویت ّش یه ػباست است اص ضشایظ تماضا ،دٍلت ،هدوَػِ استشاتژی،
ساختاس ،سلابت ،ػَاهل دسًٍی ،ضاًس ،غٌایغ پطتیباًیوٌٌذًُ .تایح اسصیابی گضیٌِّا حاوی اص
لشاس گشفتي تْشاى ،هطْذ ٍ تبشیض بِ تشتی دس خایگاُ اٍل الی سَم با ستبِّای ،0/722
 0/517 ٍ 0/526است .ستبِ تْشاى با دٍ گضیٌِ دیگش اختالف هؼٌاداس داضتِ اها ستبِ دٍ گضیٌِ
هطْذ ٍ تبشیض بسیاس ًضدیه بِ یىذیگش است .با تَخِ بِ فشغتّای بسیاس صیاد دس باصاس اسائِ
خذهات دسهاًی دس دٍ ضْش هطْذ ٍ تبشیض ًظیش تماضای بالمَُ داخلی ٍ خاسخی ،هٌابغ اًساًی
واسآهذ ٍ صیشساختّای هٌاس ٍ ّوچٌیي تْذیذات ووتش با تَخِ بِ فضای سلابتی آصادتش
ایي دٍ ضْش ًسبت بِ ضْش تْشاى ،اًتظاس هیسٍد وِ دس غَست حوایت دٍلت ٍ بخص
خػَغی ضاّذ استمای خایگاُ ایي دٍ ضْش دس عی سالّای آتی باضین .با تَخِ بِ
هغشحضذى همَلِ صًدیشُّای تیهیي دس حَصُ سالهت ٍ ایداد ضبىِّای بیواسستاًی دس
ایشاى ،اسصیابی هىاى هدوَػِای اص هشاوض دسهاًی دس سغح وطَس خْت بْشُهٌذی اص تواهی
فشغتّای بالمَُ هوىي بشای تحمیمات آتی پیطٌْاد هیضَدّ .وچٌیي یىپاسچِ ًوَدى
هذل تػوینگیشی چٌذهؼیاسُ اسائِضذُ با سیستنّای اعالػاتی خغشافیایی خْت اسصیابی
هىاى بِػٌَاى تَسؼِ دیگشی اص هس لِ بشسسیضذُ دس ایي همالِ پیطٌْاد هیضَد.
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