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 خالصه 

درآمد  شیافزا یدر راستا يمل یاستراتژ کیبه عنوان  توانيمسالمت را  یگردشگر توسعه مقدمه:

 یهابخش نیرشدترسالمت، امروزه از رو به  یدانست و گردشگر یاقتصاد یبازو کی مثابهکشور به 

 یو کشورها اندرکاردست یهاسازمان گردديمکه باعث  شوديمجهان محسوب  یصنعت و گردشگر

آن  یبرا و داشته معطوف سمیبخش از صنعت تور نیتوجه خود را به ا یبه توسعه گردشگر مندعالقه

 و بهداشت و درمان عرصه سالمت وپیشگامان است که همواره فعاالن یيهااز حوزهو  ندینما یزیربرنامه

 ينیکارآفرمؤثر بر  عوامل یو سطح بند شناسایي دارند و  دیبر گسترش و  توسعه و بهبود آن تأک

در حوزه سالمت داشته  يارزنده و مهم ارینقش بس توانديسالمت م یگردشگردر  حوزه  یراهبرد

 یگردشگر یراهبرد ينیکارآفرعوامل مؤثر بر  یبندسطح یالگو يطراح پژوهش، نیاباشد. هدف 

 .بودسالمت 

در فاصله  تفسیری-سازی ساختاریروش مدل با ای کیفي است کهحاضر، مطالعه پژوهش روش کار:

 ISMنامه استاندارد ها از پرسشآوری دادهجمعبرای  گردید. انجام 1399های خرداد تا شهریور ماه

 مورد استفاده قرار گرفت.مک افزار میکنرم ،تفسیری-ساختاری یهالیاستفاده شد و برای انجام تحل

 .بودند که به روش غیرتصادفي و گلوله برفي انتخاب شدند نفر 11 کنندگان در پژوهشمشارکت

 خدمات، تیفیک ادبیات تحقیق و کسب نظر خبرگان مرتبط،بر اساس نتایج حاصل از مطالعه  نتایج:

 تیریمد آوری،ی توریستي، فنهاجاذبه و مقررات، نیقوان ،هارساختیز ،نفعانذی مزیت رقابتي، کسب

در کارآفریني گردشگری سالمت شناسایي شدند. سپس با  تأثیرگذارعنوان عوامل کارآفرینانه به 

 .ترسیم گردیدي یالگوی نهاتفسیری، -ریسازی ساختااستفاده از روش مدل

 اول سطح عنوان متغیرهایبه  رقابتي مزیت کسب گردشگری سالمت و خدمات کیفیت :گیرینتیجه

 .تعیین شد مدل عنصر ترینزیربنایي عنوان به کارآفرینانه گردید و مدیریت محسوب

 سالمت ی،گردشگر ،کارآفریني کلمات کلیدی:





 
 

 64، سال  5، شماره 1400دی-آذر جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3997

 مقدمه

عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در  کارآفریني به

عرصه سالمت متشكل از  (.1) عصر مدرن شناخته شده است

سالمت، سالمت الكترونیک،  یافزارهاتجهیزات سالمت، نرم

خدمات سالمت و های نوین مانند نانو و بیوتكنولوژی آوریفن

شامل خدمات بیمارستاني، بهداشت عمومي، بهداشت رواني، 

درماني، خدمات تشخیصي و آزمایشگاهي و مسائلي  یهامراقبت

هستند که  یيهاها، عرصه. تمامي این حوزهباشدياز این دست م

و ترویج و  ایفا نماید یانقش ارزنده توانديها مکارآفریني در آن

ترین سازی فرهنگ کارآفریني در نظام سالمت از مهمنهادینه

های توسعه کارآفریني و موفقیت اقتصادی کشورها مؤلفه

راهبرد و کارآفریني که از آن به  وندیپ (.2) شودمحسوب مي

 شود، اساس موفقیتیاد مي عنوان کارآفریني راهبردی

 (4کفاش و همكاران ) يقیحق (.3) ستا هاسازمان در کارآفریني

بندی عوامل مربوط به توسعه با عنوان اولویت یادر مطالعه

را عامل تأثیرگذار در این حوزه  25گردشگری درماني ایران، 

بندی عوامل فوق و با استفاده از آزمون فریدمن به اولویتشناسایي 

سه عامل برندسازی  که دهدينتیجه تحقیق نشان م واند داختهپر

برای ایران در حوزه درمان، هماهنگي کامل نهادهای مرتبط با 

گذار گردشگری درماني و وجود نهاد بین بخشي متولي و سیاست

عه گردشگری درماني به ترتیب حائز اولویت اول تا سوم در توس

های اخیر، به علت افزایش پیچیدگي و در دهه اند.کشور شده

نوسانات شدید محیطي و نیز شدت رقابت در حوزه سالمت، 

ضرورت بهبود مستمر در کیفیت خدمات بر اساس شناخت 

 .(5است )بیش از پیش مطرح  و تهدیدات هافرصت

های تشویقي در امر کارآفریني با اینكه اخیراً سیاست

 های اجرایي قرار گرفتهویتگردشگری سالمت در زمره اول

که ها سازی این سیاست، اما متأسفانه به گام اولیه پیادهاست

بر کارآفریني راهبردی در حوزه  تأثیرگذارشناسایي عوامل 

توسعه  .(6) ، توجه چنداني نشده استگردشگری سالمت است

به عنوان یک استراتژی ملي، عالوه  توانيگردشگری سالمت را م

داخلي در راستای افزایش درآمد  یهاهیبهینه از سرمابر استفاده 

 (.7) کشور به عنوان یک بازوی امنیت ملي دانست

است که تالش  یيهاگردشگری سالمت یكي از حوزه

بسیاری از مدیران حوزه سالمت و درمان همواره بر لزوم گسترش 

های بهداشتي و درماني (، امروزه در سازمان8اند )آن تأکید داشته

 هاهیسرماترین انش و مهارت و تجربه مدیران و کارکنان جز مهمد

 (.9)آید به شمار مي

از محیط زندگي فرد  افتهگردشگری سالمت، سفری سازمان ی

یابي مجدد به مكاني دیگر است که به منظور حفظ بهبود و دست

. گردشگری ردیپذيمبه سالمت جسمي و روحي فرد صورت 

سالمت شامل گردشگری پزشكي، گردشگری صحت و 

(. مزیت بالقوه گردشگری 10) باشديمگردشگری پیشگیرانه 

سالمت توسط حامیان این صنعت مطرح شده است، از جمله اینكه 

عنوان یک راهبرد مترقي  با استفاده از گردشگری سالمت به

وسعه تولید اقتصادی در کشورهای مقصد باعث افزایش درآمد و ت

 (.11) گردديمناخالص ملي این کشورها 

به عنوان یک استراتژی  توانيمتوسعه گردشگری سالمت را 

ی داخلي، در هاهیسرماملي دانست که عالوه بر استفاده بهینه از 

راستای افزایش درآمد کشور به عنوان یک بازوی اقتصادی 

كي از شناخته شده است. بازار گردشگری سالمت به عنوان ی

ی نوین هاحوزهصنایع درآمدزا و رقابتي در دنیا بوده که از 

مند به عالقه هادولتسطح کالن،  در .باشديمگردشگری پیشرفته 

. رقابت باشنديممندی از مزایای اقتصادی ناشي از این صنعت بهره

ی میان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال اندهیفزا

 (.12د )داران سالمت وجود توسعه برای جذب گردشگر

 يخدمات درمان یباال متیق رینظ يمطالعات گسترده، عوامل

 یدر کشورها يخدمات درمان نییپا تیفیو ک يو مراقبت پزشك

خدمت، عدم ارائه  افتیمنظور در زمان انتظار به شیمبدأ، افزا

به خدمات و  يعدم دسترس ای نییخدمات، سطح پا يبرخ

 عنوان و فراغت را به یو تجربه گردشگر يپزشك یهامراقبت

حساب  به يپزشك یبه سمت گردشگر افتنیسوق  یبرا يعوامل
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صورت اختصاصي  . توسعه بخش گردشگری و بهآورنديم

های تولید تواند موجب بهبود سیاستگردشگری سالمت، مي

انداز سند چشم از طرفي در .ناخالص داخلي، بدون نفت شود

کسب جایگاه اول اقتصادی  ،که هدف کشور کندياشاره م 1404

جنوبي و غربي با تكیه بر رشد مستمر  یایدر سطح منطقه آس

ارتقاء نسبي درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است  ،اقتصادی

، صنعت گردشگری ،با توجه به این بند .انداز(چشم 6)بند 

ر توسعه قرا یهاتیباید در اولو گردشگری سالمت، خصوصاً

 ،زایي باال در این بخشچرا که با وجود ضریب اشتغال ،گیرد

بهبود توزیع درآمد  با مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصاد همراه

مبتني بر سالمت کشور خواهد بود. همچنین توسعه گردشگری 

شرایط فرهنگي و تاریخي کشور باعث تعامل سازنده و مؤثر با 

 نیدر ا .است 1404انداز جهان خواهد شد که از اهداف سند چشم

و  طیوجود شرا باو استان گلستان  رانیکشور ا ،خصوص

ی پزشكي، اقلیمي و جغرافیایي خاص، از هاتیظرفو  هالیپتانس

 اهمیت باالیي برخوردار است.

حقیق به تبرای  تفسیری-سازی ساختاریمدل انتخاب روش

 بینتفسیری قادر است ارتباط -مدل ساختاریخاطر این است که 

اند را ها که به صورت تكي یا گروهي به یكدیگر وابستهشاخص

ف به تعیین نماید. این روش با تجزیه معیارها در چند سطح مختل

ک (. این روش ی13) پردازديها متحلیل ارتباط بین شاخص

از عناصر  یایند یادگیری تعاملي است که در آن مجموعهآفر

مند جامع، ساختاردهي اممختلف و به هم مرتبط در یک مدل نظ

 عوامل بندیسطح الگوی طراحي پژوهش، این هدف .شونديم

 .بود سالمت گردشگری راهبردی کارآفریني برمؤثر 

 

 روش کار

روش  با استفاده از ای کیفي است کهحاضر مطالعه پژوهش

های خرداد تا شهریور در فاصله ماهتفسیری -سازی ساختاریمدل

خبرگان حوزه ماری پژوهش شامل آجامعه  شد. انجام 1399

 استان گلستانمطلع به موضوع پژوهش در  سالمت و کارآفریني

تا رسیدن به مرحله صورت غیر تصادفي  بهگیری نمونه بودند.

مصاحبه به  9کفایت و اشباع نظری ادامه یافت و پس از انجام 

 2اد ها، تعداشباع رسید که برای اطمینان بیشتر از اشباع داده

 11ها با مطالعه، داده در این .مصاحبه دیگر نیز انجام گردید

Iنامه استاندارد پرسش. از مصاحبه آنالیز شدند SM  در این تحقیق

از  دیگر، یهاپرسشنامهنامه، برخالف استفاده شد. در این پرسش

نامه یک ماتریس ساده . این پرسششودينمطیف لیكرت استفاده 

خبرگان و برای حل مسائل  شناسایي دیدگاهاست که برای 

خبرگي . الزم به ذکر است گردديمتفسیری استفاده -ساختاری

 :کنديشوندگان در تحقیق حاضر از دو معیار زیر پیروی ممصاحبه

 و اجرایي یادارا بودن سابقه حرفه. 1

 دارا بودن دانش علمي و تخصصي. 2

 ،کت نمودندکه در این تحقیق مشار دیمشخصات کلي افرا

سنوات خدمتي و تحصیالت  ،سن ،طي جداولي که شامل جنسیت

 60تا  دقیقه 45زمان مصاحبه از  در ذیل آورده شده است. باشديم

توسط  در زمان و مكان تعیین شده هامصاحبهدقیقه متغیر بود. 

 ید.ها انجام گردکنندگان در مطالعه و در دفتر کار آنمشارکت

شوندگان و قرار ارائه بازخورد به مصاحبهدر این پژوهش، با 

-نآها در مسیر پژوهش به طوری که بر نحوه پاسخگویي دادن آن

. ضمناً نگذارد، به منظور افزایش روایي دروني اقدام شد ریها تأث

رائه اپس از انجام هر مصاحبه، الگوی به دست آمده تا آن مرحله 

نسبت به الگو  ارشونده نكاتي و در صورتي که مصاحبه شديم

ه . این کار پس از انجام مصاحبداديداشت، مورد بحث قرار م

گیری فرض و جهتتا مصاحبه خالي از هر گونه پیش شديانجام م

 انجام شود.

مک افزار میکنرم ،تفسیری-ساختاری یهالیرای انجام تحلب

دموگرافیک  مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات

شده  آوردهدر ذیل  1، در جدول کنندگان در مطالعهمشارکت

 .است

 کنندگان در مطالعهدموگرافیک مشارکت مشخصات. 1جدول 

 سابقه تدریس/هیئت علمي سابقه مدیریتي تحصیالت سنوات خدمت جنسیت
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 30-16 15-11 10-5 25-16 15-11 10-5 یدکتر کارشناسي ارشد 30-26 25-21 20-15 مرد زن

4 7 4 3 4 3 8 3 4 4 2 6 3 

 نتایج

 در این ی حاصل بر اساس هفت گام اساسي طي شدههاافتهی

 فسیری بهت-سازی ساختاریتحقیق با استفاده از روش مدل

 :دنباشيمصورت ذیل 

 عوامل اصلی یهاگام اول: شناسایی شاخص

نظر خبرگان  و کسبابتدا با توجه و بررسي ادبیات موضوع 

 در کارآفرینيتأثیرگذار  عوامل مرتبط با موضوع مطالعه،

گردشگری سالمت انتخاب شدند. سپس به  در حوزه راهبردی

آوری نظر خبرگان در خصوص شناسایي روابط میان منظور جمع

تفسیری -سازی ساختاریاستخراج شده و ارائه مدل یهاشاخص

Iنامه استاندارد پرسشاز این معیارها،  SM  مورد استفاده قرار

  گرفت.

-سازی ساختاریمدلتأثیرگذار مورد بررسي جهت عوامل 

ین عبارتند از: قوانین و استانداردهای گردشگری، تدو تفسیری

های کارآفرینانه، مدیریت کارآفرینانه، تسهیل استراتژی

ارائه خدمات  تیفیگردشگری سالمت، ک یهارساختیز

های توریستي و دانش روز، جاذبه یی سالمت، فناورگردشگر

 نفعان گردشگری سالمت.ذی و ایران، کسب مزیت رقابتي

 1ساختاری خودتعاملی ماتریس گام دوم: تشکیل

دومین گام در  تشكیل ماتریس خودتعاملي ساختاری

ها، پس از تعیین شاخص تفسیری است.-سازی ساختاریمدل

خبرگان به صورت زوجي را پرسشنامه ماتریسي طراحي شده 

از این ماتریس برای شناسایي روابط  .مورد بررسي قرار دادند

جهت از آن  ،طور معمول به و شودها استفاده ميدروني شاخص

ها از دیدگاه خبرگان استفاده انعكاس روابط دروني میان شاخص

تفسیری بر مبنای مد در -سازی ساختاریشود. منطق مدلمي

ماتریس به دست آمده در این گام نشان  .کنديعمل م هايفراوان

دارد و از کدام متغیرها  ریدهد یک متغیر بر کدام متغیرها تأثمي

طور مرسوم برای شناسایي الگوی روابط عناصر  پذیرد. بهمي ریتأث

 :شودميذیل استفاده  از نمادهای

 ریتأث iبر  j ریمتغ :Aنماد ؛ دارد ریتأث jبر  i ریتغم :Vنماد 

 .عدم وجود رابطه :O ؛ و نمادهیرابطه دو سو :Xنماد ؛ دارد

های مطالعه و ماتریس خودتعاملي ساختاری از ابعاد و شاخص

ها با استفاده از چهار حالت روابط مفهومي تشكیل مقایسه آن

-سازی ساختاریمدل روششود. اطالعات حاصله بر اساس مي

بندی و ماتریس خودتعاملي ساختاری نهایي تشكیل جمع ،تفسیری

(. ماتریس خود تعاملي ساختاری مطالعه حاضر در 11گردد )مي

ارائه شده است. 2جدول 
 

 ماتریس خودتعاملي ساختاری .2جدول 

X TR SE EM HTI SQ IK TA CA HTS 

TR 
 

 
V A V V V X V V 

SE A  A V V V O V V 

EM V v  V V V X V V 

HTI A A A  V X A V V 

SQ A A A A  A A O A 

IK A A A X V  A O X 

TA X O X v V V  V V 

CA A A A A O O A  A 

HTS A A A A V X A V  

                                                           
1 Structural Self-Interaction Matrix, SSIM 
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 1ماتریس اولیه و دستیابی گام سوم: تشکیل

از تبدیل ماتریس خودتعاملي ساختاری  (RM)ماتریس دستیابي 

آید. در به یک ماتریس دو ارزشي صفر و یک به دست مي

گیرد. های قطر اصلي برابر یک قرار ميماتریس دستیابي درایه

همچنین برای اطمینان باید روابط ثانویه کنترل شود. به این معنا 

 ،در این صورت ،شود Cمنجر به  Bشود و  Bمنجر به  Aکه اگر 

شود؛ یعني اگر بر اساس روابط ثانویه باید اثرات  Cمنجر به  Aباید 

اما در عمل این اتفاق نیفتاده باشد باید  ،مستقیم لحاظ شده باشد

جدول تصحیح شود و رابطه ثانویه را نیز نشان داد؛ بنابراین 

ارائه شده است. 3جدول در  ISMماتریس دستیابي تكنیک 
 

 ماتریس دستیابي متغیرهای کارآفریني راهبردی گردشگری سالمت .3جدول 

X TR SE EM HTI SQ IK TA CA HTS 

TR 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

SE 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

EM 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

HTI 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

SQ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

IK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

TA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

CA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

HTS 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

 
TR: ؛ قوانین و استانداردهای گردشگریSEهای : استراتژی

های : جاذبهTA؛ : مدیریت کارآفرینانهEM؛ کارآفرینانه

: CA؛ : کیفیت ارائه خدمات گردشگری سالمتSQ؛ توریستي

گردشگری  یهارساختی: تسهیل زHTI؛ کسب مزیت رقابتي

نفعان گردشگری : ذیHTS؛ : فناوری و دانش روزIK؛ سالمت

 .سالمت

 گام چهارم: ایجاد ماتریس دسترسی نهایی

پس از آنكه ماتریس دسترسي اولیه به دست آمد، با وارد 

در روابط متغیرها، ماتریس دسترسي نهایي به  2پذیریانتقالنمودن 

یک از  آید. این یک ماتریس مربعي است که هردست مي

که عنصر به عنصر با هر طولي دسترسي  های آن هنگاميدرایه

صورت برابر صفر است. روش به  این یک و در غیر ،داشته باشد

است که  3اویلر دست آوردن ماتریس دسترسي با استفاده از نظریه

کنیم. ماتریس مجاورت را به ماتریس واحد اضافه مي ،در آن

های ماتریس سپس این ماتریس را در صورت تغییر نكردن درایه

                                                           
1 Reachability matrix 

2 Transitivity 
3 Euler 

رسانیم. فرمول زیر روش تعیین دسترسي را با استفاده مي nبه توان 

 دهد:از ماتریس مجاورت نشان مي

 اتریس دسترسي نهایي: تعیین م1رابطه 
𝑨 + 𝑰

𝑴 = (𝑨 + 𝑰)𝒏
 

ماتریس دسترسي اولیه ماتریس هماني و ماتریس  Aماتریس 

دسترسي نهایي است. عملیات به توان رساندن ماتریس طبق قوانین 

: 2رابطه  گیرد.( صورت مي2رابطه  گیرد.( صورت مي) 4بولین

  قوانین بولیني

1×1=1; 1+1=1 (11.) 

ه این معنا ببنابراین برای اطمینان باید روابط ثانویه کنترل شود. 

در این صورت  ،شود Cمنجر به  Bشود و  Bمنجر به  Aکه اگر 

اید اثرات شود؛ یعني اگر بر اساس روابط ثانویه ب Cمنجر به  Aباید 

دول باید ج ،اما در عمل رخ نداده باشد ،مستقیم لحاظ شده باشد

 و رابطه ثانویه را نیز نشان داد. شدهتصحیح 

و  ابعاد بندیو سطح روابط گام پنجم: تعیین

 هاشاخص

4 Boolean rule 
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باید مجموعه  ،معیارهابندی برای تعیین روابط و سطح

ها برای هر معیار از ماتریس دستیابي ها و مجموعه ورودیخروجي

پس از تعیین مجموعه دستیابي و مجموعه گردد. استخراج 

اولین متغیری که  گردید ونیاز، اشتراک دو مجموعه حساب پیش

ها( اشتراک دو مجموعه برابر با مجموعه قابل دستیابي )خروجي

 یریرپذیخواهد بود. عناصر سطح اول بیشترین تأث باشد، سطح اول

را در مدل خواهند داشت. پس از تعیین سطح، معیاری که سطح 

و مجدداً مجموعه کرده از تمامي مجموعه حذف  ،آن معلوم شد

ها را تشكیل داده و سطح متغیر بعدی به ها و خروجيورودی

 (.14آید )دست مي

 ISMتعیین سطح نخست در سلسله مراتب  .4ول جد

 سطح اشتراک ورودی: اثرپذیری خروجی: اثرگذاری متغیرها

TR TR,SE,HTI,SQ,IK,TA,CA,HTS TR,EM,TA TR,TA 3 

SE SE,HTI,SQ,IK,CA,HTS TR,SE,EM SE 3 

EM TR,SE,EM,HTI,SQ,IK,TA,CA,HTS EM,TA EM,TA 4 

HTI HTI,SQ,IK,CA,HTS TR,SE,EM,HTI,IK,TA HTI,IK 2 

SQ SQ TR,SE,EM,HTI,SQ,IK,TA,HTS SQ 1 

IK HTI,SQ,IK,HTS TR,SE,EM,HTI,IK,TA,HTS HTI,IK,HTS 2 

TA TR,EM,HTI,SQ,IK,TA,CA,HTS TR,EM,TA TR,EM,TA 3 

CA CA TR,SE,EM,HTI,TA,CA,HTS CA 1 

HTS SQ,IK,CA,HTS TR,SE,EM,HTI,IK,TA,HTS IK,HTS 2 

( و SQبنابراین کیفیت ارائه خدمات گردشگری سالمت )

( به عنوان متغیرهای سطح اول محسوب CAکسب مزیت رقابتي )

)ها( ریاین متغ ،)های( سطح اولریپس از شناسایي متغشدند. 

ها بدون در نظر ها و خروجيشوند و مجموعه ورودیحذف مي

 د. مجموعه مشترکنشواول محاسبه ميگرفتن متغیرهای سطح 

 خروجيها برابر مجموعه شناسایي و متغیرهایي که اشتراک آن

ه به با توج گردیدند.به عنوان متغیرهای سطح دوم انتخاب  ،باشد

 یهارساختیمتغیرهای تسهیل ز ،ISMخروجي محاسبات 

نفعان ( و ذیIKفناوری و دانش روز ) (،HTIگردشگری سالمت )

 گرفتند.( در سطح دوم قرار HTSسالمت )گردشگری 

برای تعیین عناصر سطح سوم، متغیرهای سطح دوم حذف 

ها بدون در ها و خروجيبار دیگر مجموعه ورودیشوند و یکمي

د. بر اساس نشونظر گرفتن متغیرهای سطح دوم محاسبه مي

ها برابر مجموعه مشترک شناسایي و متغیرهایي که اشتراک آن

به عنوان متغیرهای سطح سوم انتخاب  ،باشد جيخرومجموعه 

(، TRشوند. متغیرهای قوانین و استانداردهای گردشگری )مي

( در TAهای توریستي ایران )( و جاذبهSEمشي و استراتژی )خط

( به عنوان EMسطح سوم دارند. متغیر مدیریت کارآفرینانه )

 د.باشترین عنصر مدل ميمتغیرهای سطح چهار و زیربنایي

 گام ششم: ترسیم مدل نهایی

 1شناسایي شده در شكل  یهاي سطوح شاخصیالگوی نها 

 نمایش داده شده است.
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 شناسایي شده یهاالگوی سطوح شاخص. 1شكل 

 

ابستگی )نمودار و-تحلیل قدرت نفوذ گام هفتم:

MICMAC) 

روابط متقابل و تأثیرگذاری بین معیارها و ارتباط  ،ISMدر مدل 

معیارهای سطوح مختلف به خوبي نشان داده شده است که موجب 

شود. برای گیری به وسیله مدیران ميدرک بهتر فضای تصمیم

تعیین معیارهای کلیدی قدرت نفوذ و وابستگي معیارها در 

بستگي وا-شود. نمودار قدرتماتریس دسترسي نهایي تشكیل مي

 . دهدرا نشان مي 2شكل  برای متغیرهای مورد مطالعه در

 
 وابستگي-نمودار قدرت .2شكل 

گردشگری سالمت با توجه به نیاز جامعه و  امروزه صنعت گیرییجهو نتبحث 

همچنین نقش بسیار مهم آن در افزایش تولید ناخالص ملي مورد 

قوانین و استانداردهای 

 گردشگری

مدیریت 

 کارآفرینانه

 های توریستی ایرانجاذبه

های تدوین استراتژی

 کارآفرینانه

فناوری و دانش 

 روز

ذینفعان  

گردشگری 

 سالمت
کیفیت خدمات 

 گردشگری سالمت

 کسب مزیت رقابتی 

تسهیل 

ی هارساختیز

گردشگری 

 سالمت
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مدت و های کوتاهریزیتوجه بسیاری از کشورها در برنامه

بلندمدت قرار گرفته است و لزوم نگرش کارآفرینانه به این حوزه 

ا هدف . لذا این مطالعه بشودميبیش از هر زمان دیگر احساس 

ی کارآفریني راهبردی در هاشاخصبندی طراحي الگوی سطح

نتایج به دست بر اساس  انجام گردید. حوزه گردشگری سالمت

قدرت وابستگي مشخص گردید که با توجه به  آمده از این تحقیق

دستگاه مختصاتي تعریف کرد و آن را به  توانيو نفوذ متغیرها، م

چهار قسمت مساوی تقسیم نمود. در این پژوهش، گروهي از 

متغیرها در زیرگروه محرک قرار گرفتند، این متغیرها قدرت نفوذ 

زیاد و وابستگي کمي دارند. در دستة بعدی متغیرهای وابسته قرار 

و کمتر اند یند توسعة محصولآنتایج فر یادارند که به گونه

 ساز متغیرهای دیگر شوند.زمینه تواننديم

رهای قوانین و وابستگي متغی-بر اساس نمودار قدرت نفوذ

های کارآفرینانه، استانداردهای گردشگر، تدوین استراتژی

های توریستي ایران قدرت نفوذ مدیریت کارآفرینانه و جاذبه

ی مستقل یرهاکمي دارند و در ناحیه متغ یریرپذیباالیي داشته و تأث

 ( و هیت15همكاران )و  مطالعات ملک اخالق قرار گرفته است.

 ( نیز با نتایج مطالعه حاضر همخواني دارند.16) رلندیاو 

متغیرهای کیفیت ارائه خدمات گردشگری سالمت و کسب 

 ،ار استنیز از وابستگي باال اما نفوذ اندکي برخورد مزیت رقابتي

 يمؤمنالعات نتیجه مطشوند. سوب ميبنابراین متغیرهای وابسته مح

( با هدف شناسایي توریسم پزشكي با مطالعه 17و همكاران )

 .داردحاضر همخواني 

گردشگری سالمت، فناوری  یهارساختیمتغیرهای تسهیل ز

نفعان گردشگری سالمت نیز قدرت نفوذ و و دانش روز و ذی

 دی هستند کهبنابراین متغیرهای پیون ند،میزان وابستگي باالیي دار

( با 19وب )( و ایرلند 18) نیل ونتایج حاصل از مطالعات چانگ 

هیچ نتایج حاصل از این بخش تحقیق حاضر همخواني دارند. 

 قرار نگرفته است. ،یعني ناحیه خودمختار ،متغیری نیز در ربع اول

 گیرینتیجه

عنوان  به مدیریت کارآفرینانه نتایج این مطالعه نشان دادند که

در کارآفریني  تأثیرگذاریكي از سطوح زیربنایي در عوامل 

های گردشگری سالمت شناسایي شد و تدوین استراتژی

کارآفرینانه نقش مهمي در بهبود گردشگری سالمت دارد. لذا 

 یهااستیها و سمشيخط یسازادهیپ مدیران با گردديمپیشنهاد 

 یهتوسع برتر هایهیداز ا حمایتکارآفریني و  توسعهمدون، 

 کارآفرینانه يآموزش یهابرنامه نیتدوسالمت و  شگریدگر

ی کارآفریني راهبرد یالگو مؤثری جهت ارائه کمک تواننديم

و توسعه و ارتقای آن ابراز دارند. عدم  گردشگری سالمت

همكاری برخي از خبرگان و کارشناسان امر در فرآیند مصاحبه و 

ی مطالعه حاضر به شمار هاتیمحدودآوری اطالعات از جمع

 آیند.مي

 تشکر و قدردانی
با   این مقاله برگرفته از رسااااله دکتری امان محمد امانجاني          

راهنمایي دکتر مجید نصااایری در دانشاااگاه آزاد اساااالمي واحد 

 آبااااد اساااااات کاااه باااا کاااد رسااااااالاااه     عااالاااي 
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 Abstract 

Introduction: The development of health tourism can be considered as a 

national strategy in order to increase the country's income as an economic 

arm, and health tourism is today one of the fastest growing sectors of industry 

and tourism in the world, which makes the organizations involved and 

countries interested in tourism development to pay attention to this part of the 

tourism industry and plan for it, and it is also one of the areas that health 

activists always emphasize on its expansion and improvement, and 

identifying the factors affecting strategic entrepreneurship in health tourism 

can play a great role in the field of health. This study aimed to design a model 

for leveling the factors affecting the strategic entrepreneurship of health 

tourism. 

Methods: The present study is a qualitative study based on interpretive 

structural modeling method during June to September 2020. The ISM 

standard questionnaire was used to collect data and Mick Mac software was 

used for interpretive structural analysis. The participants in the study were 11 

people who were selected by non-random, snowball method. 

Results: According to the results of research literature and obtaining the 

opinion of relevant experts, service quality, competitive advantage, 

stakeholders, infrastructure, rules/regulations, tourist attractions, technology, 

and entrepreneurial management were identified as influential factors in 

health tourism entrepreneurship. Then, the final model was drawn using 

interpretive structural modeling. 

Conclusion: The quality of health tourism services and gaining a competitive 

advantage were considered as first level variables and entrepreneurial 

management was determined as the most basic element of the model. 

Keywords: Entrepreneurship, Health, Tourism 
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