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ي گردشگري سالمت با رویکرد تلفیقی  ي مدل توسعه ارائه 

  سازي ساختاري تفسیري در استان یزد تاپسیس فازي و مدل
 
 

  2فائزه اسدیان اردکانی/ 1آبادي علی مروتی شریف 
  چکیده

  

ه زیادي هاي رقابتی از توج هاي مختلف گردشگري، گردشگري سالمت به دلیل قابلیت و مزیت در میان حوزه :مقدمه
ي چارچوبی جامع جهت شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر  هدف این پژوهش ارائه .برخوردار شده است

  .باشد گردشگري سالمت استان یزد میصنعت ي  یک از عوامل مؤثر بر توسعه
ترین عوامل با  سالمت، مهم ي گردشگري در این تحقیق پس از مرور پیشینه و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه :روش کار

، )ISM(سازي ساختاري تفسیري  استفاده از تکنیک تاپسیس فازي تعیین گردید و در ادامه با استفاده از روش مدل
  .بندي شدند سطح
 پزشکان تخصص بودن بیمارستان و مرتبط کادر اطالعات بودن روز دهد که عوامل به نتایج این پژوهش نشان می: ها یافته

ها تأکید  ي اول بر آن باشند و باید در وهله ي گردشگري سالمت می ترین عوامل در مدل توسعه ها، اساسی آن فوظای با
  .شود

ي آن در  توان به این نتیجه رسید که گردشگري سالمت و توسعه هاي این پژوهش می با استفاده از یافته: نتیجه گیري
این . کنند انی است که جهت معاینه یا درمان به استان یزد مراجعه میاستان یزد نیازمند عزم جدي براي جلب رضایت بیمار

  . ي مهارت کادر بیمارستان مقدور خواهد بود ها و توسعه گذاري در تجهیز و به روز کردن بیمارستان مهم از طریق سرمایه
  )ISM(سازي ساختاري تفسیري  گردشگري سالمت، تاپسیس فازي، مدل :کلیدواژه ها

  
27/8/92: لهوصول مقا  30/11/92:اصالح نهایی 7/12/92:پذیرش نهایی  
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 توجه مورد دور هاي گذشته از که است اي پدیده گردشگري

 و اجتمـاعی  متفـاوت  نیازهـاي  حسب و بر بوده انسانی جوامع
 ایـن صـنعت در  ]. 1[است  داده ادامه خود پویایی به اقتصادي

 دنیـا  هـاي خـدماتی   الیـت فع ترین بزرگ از یکی حاضر، عصر

گردشگري به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد  ].2[باشد  می
ي اقتصـادي   تواند رهیافتی براي توسعه اشتغال در سطح ملی می

هـایی اسـت    گردشگري شامل فعالیـت  ].3[در قلمرو ملی باشد 
که گردشگر در طول مدتی به دالیل شخصی و کـاري خـارج   

 از در بسیاري]. 4[دهد  ود انجام میاز مکان زندگی و کاري خ

 اقتصـادي  رشـد  و پیشـبرد  اصـلی  نیروي گردشگري کشورها

در  قـدري  بـه  گردشـگري  امـروزه  ].5[شـود   مـی  محسـوب 
 کـه  اسـت  یافتـه  اهمیت کشورها اجتماعی-اقتصادي ي توسعه

کارشناسان ]. 6[اند  نام نهاده نامرئی صادرات را آن اقتصاددانان
به  میالدي 2020سال  ت گردشگري درکنند صنع می بینی پیش

افـزایش رشـد    ].7[شـود   تبدیل می جهان صنعت سودآورترین
المللی از یک سو و افزایش عالقه به مقصدهاي گردشگري  بین

از سوي دیگر سبب شده است که روز به روز انواع بیشـتري از  
گردشگري نظیر گردشگري فرهنگی و آموزشی، گردشـگري  

گردشگري روستایی، گردشگري  مذهبی، گردشگري شهري،
هـاي   در میان حـوزه . ورزشی و گردشگري سالمت ایجاد شود

هـاي   مختلف گردشگري، گردشگري سـالمت و زیرمجموعـه  
ــت  ــت و مزی ــل قابلی ــه دلی ــابتی آن آن ب ــوجهی  هــاي رق ــا از ت ه

دوچندان برخوردار شده است و رشد شـتابان را در میـان انـواع    
بـرآورد شـده اسـت هـر     ]. 8[دهد  گردشگري از خود نشان می

گردشگر سـالمت سـه برابـر یـک گردشـگر معمـولی موجـب        
 تعیـین  اهـداف  بـه  دسـتیابی ن طـور  همی]. 9[شود  ارزآوري می

 یک عنوان به انداز چشم سند و توسعه چهارم ي برنامه در شده

 را سـالمت  گردشـگري  اهمیـت  از دیگـري  عدب قانونی، الزام

 ].10[ دهد می نشان

ــین  ســازمان جهــانی گ ردشــگري، گردشــگري ســالمت را چن
اسـتفاده از خـدماتی کـه بـه بهبـود یـا افـزایش        : کند تعریف می

هاي معـدنی،   با استفاده از آب(ي فرد  سالمتی و افزایش روحیه

شـود و در مکـانی    منجر می) آب و هوا و یا مداخالت پزشکی
ساعت به طـول   24خارج از محل سکونت فرد است و بیش از 

 که است هایی گروه و افراد شامل وریسم سالمتت ].8[انجامد 

 ،)درمانی و پزشکی با هدف(هوا  و آب تغییر از استفاده براي
 و معالجـه  نقاهـت،  دوران گذران معدنی، هاي آب از استفاده

 بیمـاران  از بسـیاري  ].11[کننـد   می مسافرت به اقدام نظایر آن

 رهايکشـو  در پزشـکی  معتبـر  و مهم به مراکز مداوا براي نیز

امکانات  از کنند که می مراجعه کشورهایی پایتخت یا پیشرفته
 اعتبـار  جهانگردي نوع این. مند هستند بهره درمانی و بهداشتی

 عالقمنـد  ها دولت کالن، در سطح]. 12[دارد  رواج فراوانی و

. هسـتند  صـنعت  ایـن  ناشی از اقتصادي مزایاي از مندي بهره به
ویـژه   بـه  مختلـف  کشـورهاي  میـان  اي فزاینـده  امروزه رقابـت 

 گردشگران جذب براي آسیایی ي توسعه حال در کشورهاي

 گردشـگري  دیگـر،  سـوي  از). 7(اسـت   آغـاز شـده   سالمت

 یافتـه  بیشـتري  رونق نیز توسعه در حال کشورهاي در سالمت

 خدمات ي حوزه در آزادسازي تجارت و شدن جهانی .است

 اگـر ]. 13[گردشـگري شـد    نوع این سریع رشد بستر سالمت

 گرفته شود، در نظر اولویت یک عنوان به سالمت گردشگري

 بـه  انسـانی  نیـروي  و ارز شـدن  خارج از بالقوه تواند می ایران

در  تغییر چون هم عواملی]. 14[کند  جلوگیري دیگر کشورها
 شدن تر سازندگی، مسن تغییرات کنندگان، مصرف هاي ارزش

 تـوان  مـی  را خـدمات بهداشـتی   سیسـتم  اقتضـاهاي  جمعیت و

 این مجموعه. دانست گردشگري سالمت ظهور اصلی عوامل

 حاضـر  حال در سالمت گردشگري تا اند موجب شده عوامل

محسـوب شـود    گردشـگري  انـواع  رشدترین به رو ي در زمره
ي  بـــا توجـــه بـــه مطالعـــات صـــورت گرفتـــه در زمینـــه ]. 15[

 تقسـیم  نـوع  سه به توان این صنعت را می سالمت گردشگري

 :]16، 17[ کرد

 و هاي سالمت دهکده به مسافرت: تندرستی گردشگري) الف
 رهایی براي گرم، آب و معدنی آب هاي چشمه داراي مناطق

 و مداخلـه  بـدون  قـوا  و تجدیـد  روزمـره  زندگی هاي تنش از
 مسـافرت ): بازتوانی(درمانی  گردشگري) ب. پزشکی نظارت

 هـاي  د آبماننـ (طبیعـی   درمـانی  از منـابع  اسـتفاده  منظـور  بـه 

 گذران یا ها بیماري برخی درمان جهت) لجن نمک و معدنی،

 مقدمه
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ــه و نظــارت تحــت دوران نقاهــت ) پ. پزشــکی مداخل
 هـاي  درمـان بیمـاري   منظـور  به مسافرت: پزشکی گردشگري

 نظـارت  جراحـی تحـت   هـاي  عمـل  از نـوعی  انجام یا جسمی

  .مراکز درمانی و ها بیمارستان در پزشکان
 اسـت،  شـده  متحد انجام ملل سازمان توسط که اي مطالعه در

 ي هزینه و باال پیشرفته، کیفیت تسهیالت ایجاد قبیل از عواملی
 حـوزه  در بیمار عوامل جذب ترین مهم عنوان به درمان پایین

در پژوهشـی دیگـر   ]. 18[اسـت   شده بیان پزشکی گردشگري
ي صنعت گردشـگري سـالمت    ترین عوامل مؤثر بر توسعه مهم

ي اسـتراتژي زیرسـاخت عمـومی،     توسـعه : ند ازبه ترتیب عبارت
ي سیســتم  ي منـابع انسـانی، اسـتراتژي توسـعه     اسـتراتژي توسـعه  

]. 9[ي محصــول   اطالعــاتی و بازاریــابی و اســتراتژي توســعه   
 امنیـت  کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  کـاظمی نیـز در پژوهشـی،   

 مراکـز  در جهـانی  از اسـتانداردهاي  برخـورداري  اجتمـاعی، 

 درمـان  روادید صدور و تجهیزات پزشکی نو همچنی درمانی

 ایـران  در صـنعت  ایـن  ي بـر توسـعه   مـؤثر  عوامل ترین مهم از

 مؤثر بـر گردشـگري   اي دیگر عوامل در مطالعه]. 19[باشد  می

 در متـرجم  استقرار خدمت، دریافت زمان: پزشکی عبارتند از

 کیفیـت،  هزینـه،  بیمارسـتان،  مناسـب  رسانی اطالع بیمارستان،

 گـذاري،  قیمـت  هـاي  طرح شفافیت بیمارستانی، ماتخد تنوع

 همـراه  بـراي  اقـامتی  تسـهیالت  وجود معتبر، مقرراتی نظارت

 قبلی ي مشاوره امکان خارجی، سالمت ي بیمه پذیرش بیمار،

 المللـی  بـین  اعتباربخشـی  سـایت،  وب طریـق  از پزشـک  بـا 

 بازگشت از پس پیگیري امکان پزشکی، بیمارستان، تجهیزات

   ].10[درمان  خطاي میزان و کشور به
 سفرهاي افراد براي تقاضاي بر تأثیرگذار عامل شش واقع در

 هنگـام  دسترس بـودن، بـه   در کیفیت، قیمت،: قبیل از درمانی

دارد  وجـود  تمـایز  و بیمـه  شـمول  از خـارج  هاي درمان بودن،
 ي زمینـه  در کـه  هـایی  مزیـت  بـه  توجـه  بـا  همچنـین ]. 20[

 پایین هاي هزینه دارد، وجود تاراس این در گردشگري پزشکی

 بودن دارا و صالحیت با پزشکان و مناسب خدمات، تجهیزات

 درمـانی،  بـاالي  هـاي  قابلیـت  و تـاریخی  هـاي فـراوان   جاذبـه 

 سـالمت  خـدمات  بـازار  در موجـود  هـاي  از فرصـت  تواند می

  ].21[کند  استفاده

 از چـه  توجهی قابل هاي پیشرفت اخیر هاي سال در یزد استان

 داشته تجهیزات و امکانات لحاظ از چه و انسانی نیروي ظلحا

 در درمانی مهم هاي قطب از یکی استان این اکنون هم واست 

 شـهرهاي  از بیمـاران  فـراوان  ي مراجعه. رود می شمار به ایران

 جسمی هاي بیماري درمان منظور به خاورمیانه و ایران مختلف

از ]. 22[ سـت ا عامد این گواه جراحی، عمل از نوعی انجام یا
 گردشـگري  بـا  ارتبـاط  در انـدکی  هـاي  پـژوهش آنجـایی کـه   

 تحلیـل  موضوع، اهمیت به توجه با و است شده انجامسالمت 

 در تـدابیري  اتخـاذ  در توانـد  مـی سالمت  گردشگري وضعیت

 تقویـت  دار، اولویـت  هـاي  حیطـه  بهبـود  و شـناخت  راسـتاي 

 گردشـگر  بیشتر جذب نهایتدر  و صنعتاین  در ها توانمندي
صنعت  به کمک هدف با پژوهش این .باشد سودمند ،سالمت

 مـدل  ي بـه ارائـه   دارد نظـر  استان یـزد در  گردشگري سالمت

 Interpretive Structural Modeling(تفسیري  ساختاري

(ISM) (ي گردشـگري سـالمت    توسـعه  بـر  مـؤثر  عوامـل  از
بـط  ي روشی براي تعیین روا هدف از این پژوهش ارائه .بپردازد

. علت و معلـولی بـا اسـتفاده از مـدل سـاختاري تفسـیري اسـت       
ي  توسـعه  بر مؤثر عوامل شناسایی حاضر پژوهش اصلی هدف

 مدلی در ها آن بین ارتباط و گردشگري سالمت در استان یزد

 مـدل  طراحـی  پـژوهش،  اصـلی ایـن   نوآوري. است یکپارچه

  .باشد ي گردشگري سالمت در استان یزد می توسعه ي یکپارچه

 
 

این پژوهش از نظر هـدف توصـیفی و از نظـر نتـایج کـاربردي      
هـا ایـن مطالعـه نـوعی روش تحقیـق       با توجه به نـوع داده . است

تـرین   چرا که بـا اسـتفاده از تاپسـیس فـازي مهـم     . آمیخته است
سازي  در ادامه این عوامل با استفاده از مدل. عوامل تعیین شدند

ي آمــاري ایــن  معــهجا. بنــدي شــدند سـاختاري تفســیري ســطح 
تحقیق را خبرگان آشنا با صنعت گردشگري سالمت در استان 

دهند و از هفت نفـر از خبرگـان در دسـترس بـه      یزد تشکیل می
 1392ایـن پـژوهش در سـال    . عنوان نمونه اسـتفاده شـده اسـت   

ها مصـاحبه و پرسشـنامه    آوري داده جمع ابزار. انجام شده است
ــت ــردن عوا  . اس ــایی ک ــور نه ــه منظ ــعه  ب ــر توس ــوثر ب ــل م ي  م

 روش کار 
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گردشـگري ســالمت در اســتان یـزد از مصــاحبه بــا خبرگــان و   
از  هـا  بـین شـاخص   مفهـومی  ارتبـاط  بندي و بررسی جهت رتبه

 روش در آمـاري  ي جامعـه . پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت    

 خبرگان و از متخصصان متشکل تفسیري ساختاري سازي مدل

 خبـره  جپـن  نظـرات  از حـداقل  اسـت،  شـده  پیشـنهاد  و اسـت 

 نظـرات  از پـژوهش  ایـن  در اسـاس  بر این]. 23[استفاده شود 

 شده استفاده به گردشگري سالمت در استان یزد آشنا خبرگان

ي  بر توسـعه  مؤثر عوامل شناسایی پس از تحقیق این در .است
پـذیري و اثرگـذاري    ي اثر نحوه گردشگري سالمت در استان،
سازي سـاختاري   مدل از استفاده عوامل بر همدیگر بررسی و با

ــطح  ــیري س ــدند  تفس ــدي ش ــک  . بن ــق از دو تکنی ــن تحقی در ای
. شود سازي ساختاري تفسیري استفاده می تاپسیس فازي و مدل

گیري گروهـی اسـت کـه بـه      تاپسیس فازي یک فرایند تصمیم
هــا در  گیرنــدگان، بــراي اعــالم نظــرات آن گروهــی از تصــمیم

بـراي انجـام   ]. 24[رابطه بـا موضـوع مـورد بررسـی نیـاز اسـت       
هاي متفاوتی  توان از روش ي تاپسیس فازي می عملیات به شیوه

. در این پژوهش از روش چن استفاده شـده اسـت  . بهره گرفت
. شـود  گیري فازي ایجاد مـی  در این روش ابتدا ماتریس تصمیم

هـا   گیري، ماتریسی اسـت کـه بـه تعـداد گزینـه      ماتریس تصمیم
دارد و اعـداد داخـل مـاتریس    سطر و بـه تعـداد معیارهـا سـتون     

هـا   نمراتی است کـه خبرگـان در معیارهـاي مختلـف بـه گزینـه      
)گزینــه   mاگــر  . دهنــد  مــی  , ,..., )iA i m1 معیـــار  nو  2

( , ,..., )jC j n 1 وجـــــود داشـــــته باشـــــد؛ مـــــاتریس   2
  .توان به صورت زیر نشان داد گیري فازي را می تصمیم

  

  
  

1 2, ,..., nW w w w     

ــه  ,، jwو  ijxکـ ,..., , , ,...,i m j n 1 2 1 ــداد  2 اعـ
  فــــــــــــــازي مثلثــــــــــــــی بــــــــــــــه صــــــــــــــورت 

( , , ), ( , , )j j j j ij ij ij ijw w w w x a b c 1 2 3
       باشند می .ijx 

و ) Cj(ام  jبـا توجـه بـه معیـار     ) Ai(ام  iي  میزان عملکرد گزینـه 
jw  وزن معیارj گیـري فـازي    سپس مـاتریس تصـمیم  . ام است

در ایـن مرحلـه مقـادیر نرمـاالیز شـده اعـداد       . شـود  نرماالیز می
)فازي  , , )ij ij ija b c      با توجه به مثبت و منفی بـودن معیارهـا بـه

 :باشد صورت زیر می

( , , ), , ( , , ),

max , , min ,

ij ij ij j j j
ij ij

j j j ij ij ij

j ij j ijii

a b c a a a
r j B r j C

c c c c b a

C C j B a a j C

  

  

 

   

   

 

 
  

B :بت مانند سود، براي معیارهاي مثC :    بـراي معیارهـاي منفـی
  مانند هزینه
ــاتریس تصــمیم  در مرحلــه ــري نرمــاالیز شــده  ي ســوم، م ي  گی

هاي مختلـف هـر    با توجه به وزن. شود موزون فازي تشکیل می
گیـري نرمـاالیز شـده مـوزون فـازي، بـا        معیار ماتریس تصـمیم 

ــاتریس      ــده مـ ــاالیز شـ ــادیر نرمـ ــا و مقـ ــرب وزن معیارهـ ضـ
گیري  ماتریس تصمیم. ي موزون فازي محاسبه شودگیر تصمیم

  .شود به صورت زیر تعریف می) V(نرماالیز شده فازي 
. 1,2,..., , 1,2,...,ij ij ij jm n

V v v r w i m j n


     
      

  .است Cjوزن فازي معیار  jwکه 
آل مثبـت و منفــی فـازي بــه    ي چهــارم، مقـادیر ایــده  در مرحلـه 
  .شود ر محاسبه میصورت زی

  

 
 

1 2

1 2

( , ,..., ) (max 1, 2,..., ), 1, 2,...,

( , ,..., ) (min 1, 2,..., ), 1, 2,...,
j i

j i

A v v v i m j n

A v v v i m j n

   

   

   

   

  

  
 

)در این روش  , , ), ( , , )j jv v 111 000  باشد می. 

آل مثبت و منفی بـه صـورت    ي هر گزینه تا ایده در ادامه فاصله
  .شود زیر محاسبه می

1

( ) 1,2,.., 1,2,...,
n

i ij j
j

d d v v i m j n 



       

1
( ) 1,2,.., 1,2,...,

n

i ij j
j

d d v v i m j n 



       



 

 

و همکار آبادي علی مروتی شریف  
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ــبه  ــراي محاس ــله ب ــازي   ي فاص ــدد ف )(ي دو ع , )ij jd v v   ( از
  .شود فرمول زیر استفاده می

1 1 1 1 2 2 2 2

2 2 2
1 2 2 1 2 1 2 1

( , , ) ( , , )

1( , ) [( ) ( ) ( ) ]
3

a l m u a l m u

D a a l l m m u u

 

     

 

 

 

id  ي  ي گزینـه  فاصلهAi   آل مثبـت و   تـا ایـدهid   ي  فاصـله
  .آل منفی است تا ایده Aiگزینه 

بنـدي   و رتبـه  ي ششم، میزان نزدیکی نسبی هر گزینـه  در مرحله
بـراي هـر   ) CC(شاخص نزدیکی نسبی . شود ها محاسبه می آن

  .شود ي زیر محاسبه می گزینه از طریق رابطه

1,2,...,i
i

i i

dCC i m
d d



  
  

 

بـراي هـر گزینـه، بـه      CCiها با توجه به مقادیر  در نهایت گزینه
 CCگزینه بـا بـاالترین میـزان    . شوند ترتیب صعودي مرتب می

  ].25[باشد  می بهترین گزینه
بندي عوامل با استفاده از تاپسیس فـازي، عوامـل بـا     پس از رتبه

بنـدي   سـطح ) ISM(سـازي سـاختاري تفسـیري     استفاده از مدل
 این روش یـک . وارفیلد مطرح شد توسط ISMروش . شدند

 و مختلف عناصر از اي مجموعه آن در است که تعاملی فرایند
 جامع سـاختاربندي  ند وم نظام مدل یک در همدیگر با مرتبط

 تعـاملی  فرایند یک ISMبه عبارتی دیگر ]. 26، 27[شوند  می

 بـا  مـرتبط  و مختلـف  عناصـر  از اي مجموعـه  آن در است که

 .شـوند  می جامع ساختاربندي مند و نظام مدل یک در همدیگر
 عناصـر  میـان  پیچیـده  در روابـط  نظـم  برقراري به این تکنیک

 سازي مدلبه عبارتی دیگر . کند زیادي می کمک سیستم یک

 طریق از که است تعاملی یادگیري فرایند تفسیري، ساختاري

 بـین  ارتبـاط  چگـونگی  بـه  خبرگـان  از نظرات گروهی تفسیر

 ي از مجموعـه  جامع ساختاري و پردازد می مسئله یک مفاهیم
 کردن مشخص بر افزون و کند می ایجاد مفاهیم از اي پیچیده

 شـدت  و جهت یکدیگر، بر عناصرتأثیرگذاري  تأخر و تقدم

سـاختار   در را پیچیـده  ي مجموعـه  یـک  عناصـر  ي رابطـه 
در ایــن مرحلــه عوامــل . ]28[کنــد  مــی تعیــین مراتبــی سلســله

در  ISMهـاي   ي قبل به عنـوان ورودي  شناسایی شده از مرحله

بندي پرداختـه شـده    ها به سطح اند و بر مبناي آن نظر گرفته شده
، 29، 30[باشـد   بـه شـرح زیـر مـی     ISMمراحل مختلف  .است

23:[  
-Structural Self( ماتریس خودتعاملی ساختاري تشکیل -1

Interaction Matrix (SSIM)(   
خودتعـاملی   مـاتریس  شده وارد شناسایی در این مرحله عوامل

 بـه  مـاتریس،  یک ماتریس این. شوند می) SSIM(ساختاري 

 بـه  عوامـل  آن اول سـتون  و سطر در که باشد می عوامل ابعاد

بـه عبـارتی ایـن مـاتریس بـراي تجزیـه و        .شود می ذکر ترتیب
تحلیل ارتباط بین عناصر تشکیل و بـراي نشـان دادن ارتباطـات    

  : ها از چهار نماد زیر استفاده می شود بین آن
V :سطر  عامل)i (ستون  عامل به رسیدن ساز زمینه تواند می)j (

  ).jبه  iارتباط یک طرفه از (باشد 
A: ستون  عامل)j (سطر  عامل به رسیدن ساز زمینه تواند می)i (

 ).iبه  jارتباط یک طرفه از ( باشد

X :سطر  بین عامل)i (ستون  عامل و)j (  ارتباط دوجانبه وجـود
ساز رسـیدن بـه همـدیگر     توانند زمینه به عبارتی هر دو می. دارد

  ).و برعکس jبه  iارتباط دو طرفه از ( شوند
O :طی بین دو عنصر هیچ ارتبا)ij (وجود ندارد.  
 Reachability Matrix(دسـتیابی اولیـه    ماتریس تشکیل -2

(RM)(  
 بـه  SSIMمـاتریس   روابـط  نمادهـاي  تبـدیل  در این مرحله با

بـه مـاتریس    تـوان  زیـر مـی   قواعد حسب بر یک و صفر اعداد
RM است زیر صورت به قواعد این. کرد پیدا دست:  
گرفتــه  Vنمـاد   SSIMدر مـاتریس   )j, i(ي  اگـر خانـه  ) الـف 

گیـرد و   مـی  1ي مربوطه در ماتریس دسـتیابی عـدد    است، خانه
  .گیرد عدد صفر می) i, j(ي  ي آن یعنی خانه ي قرینه خانه

گرفته است،  Aنماد  SSIMدر ماتریس ) j, i(ي  اگر خانه) ب
گیــرد و  ي مربوطــه در مــاتریس دســتیابی عــدد صــفر مــی خانــه
  .گیرد می 1عدد ) i, j(ي  ن یعنی خانهي آ ي قرینه خانه

گرفته اسـت،   Xنماد  SSIMدر ماتریس ) j, i(ي  اگر خانه) ج
ي  گیـرد و خانـه   مـی  1ي مربوطه در ماتریس دستیابی عدد  خانه
  .گیرد می 1عدد ) i, j(ي  ي آن یعنی خانه قرینه
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گرفتـه اسـت،    Oنماد  SSIMدر ماتریس ) j, i(ي  اگر خانه) د
گیــرد و  ه در مــاتریس دســتیابی عــدد صــفر مــیي مربوطــ خانــه
  .گیرد عدد صفر می) i, j(ي  ي آن یعنی خانه ي قرینه خانه

  تشکیل ماتریس دستیابی نهایی -3
 بایـد  آمـد،  دسـت  بـه  اولیـه  مـاتریس دسـتیابی   اینکـه  از پـس 

 1عامـل   اگر نمونه به عنوان. شود برقرار آن درونی سازگاري
باید  شود، 3 عامل به منجر مه 2 عامل و شود 2 عامل به منجر
 دسـتیابی  مـاتریس  در اگر و شود 3 عامل به منجر نیز 1 عامل

 که روابطی و شده اصالح باید ماتریس نبود، برقرار حالت این

مـاتریس   کـردن  سـازگار  بـراي . شـوند  جایگزین افتاده قلم از
 روش دو به اینجا در که است شده پیشنهاد مختلفی هاي روش

  :ودش می اشاره کلی
 از پـس  کـه  انـد  عقیـده  ایـن  بر محققان از تعدادي: اول روش

هـاي   مـاتریس  آورن دسـت  و بـه  خبرگـان  نظرات آوري جمع
SSIM ماتریس  درون ناسازگاري که صورتی در دستیابی، و
 خبرگـان  وسیله به پرسشنامه دوباره باید شد، مشاهده دستیابی

 شود چک دستیابی ماتریس دوباره سازگاري آنگاه و شود پر

سـازگاري   اینکـه  تـا  کنـد  پیـدا  ادامـه  بایـد  قدر آن کار این و
  . شود برقرار
 ایجـاد  بـراي  ریاضـی  قـوانین  از روش ایـن  در: دوم روش

 صورت این به شود، می دستیابی استفاده ماتریس در سازگاري

1Kو  رسـاند  مـی ) K+1(تـوان   به را دستیابی ماتریس که  
 قاعده طبق باید ماتریس رساندن توان به عملیات لبتها. باشد می

1 قاعده این طبق .باشد بولن 1 1, 1 1 1    باشد می.  
از آنجا کـه  . است شده استفاده دوم روش از حاضر تحقیق در

ها از چند خبره اسـتفاده   در این تحقیق براي پر کردن پرسشنامه
از روش مد بر اساس  شده براي تشکیل ماتریس دستیابی نهایی

  .بیشترین فراوانی در هر درایه استفاده شده است
  متغیرها اولویت و سطح تعیین -4

 و دسـتیابی  ي مجموعـه  متغیرهـا،  اولویـت  و سطح تعیین براي
 ي مجموعـه  .شود می عامل تعیین هر براي نیاز پیش ي مجموعه
 این عامل طریق از که شود می عواملی شامل عامل هر دستیابی

 عـواملی  شـامل  نیـاز  پیش ي مجموعه و رسید ها آن به توان می

 کار این. رسید عامل این به توان ها می آن طریق از که شود می

 از تعیـین  پـس . شـود  مـی  انجـام  دستیابی ماتریس از استفاده با

 مشترك عناصر عامل، هر براي نیاز پیش و ي دستیابی مجموعه

 عامـل شناسـایی   هـر  بـراي  نیـاز  و پیش دستیابی ي مجموعه در

سـطح   تعیـین  بـه  نوبـت  هـا  تعیین این مجموعه از پس .شوند می
منظور از سطح عوامل ایـن اسـت کـه    . رسد می )عناصر(عوامل 

ها بر سـایر عوامـل تأثیرگذارنـد یـا از سـایر عوامـل تـأثیر         عامل
قـرار  ) سـطح یـک  (عواملی کـه در بـاالترین سـطح    . پذیرند می
وامـل بـوده و عامـل دیگـري را     گیرند، تحـت تـأثیر سـایر ع    می

 داراي عـاملی  جـدول  اولـین  در. دهنـد  تحت تـأثیر قـرار نمـی   

 عناصـر  و ي دسـتیابی  مجموعـه  کـه  باشـد  مـی  سـطح  باالترین

 یـا  عامـل  ایـن  تعیین از پس .باشند یکسان کامالً آن مشترك

 سـایر عوامـل   بـا  و شـوند  مـی  حـذف  جـدول  از ها آن عوامل،

 نیـز  دوم جـدول  در. شـود  مـی  بعدي تشـکیل  جدول باقیمانده

ایـن  . شـود  مـی  مشـخص  دوم سـطح  عامـل  اول جـدول  همانند
دهنـد و خـود تحـت     عوامل سطح یک را تحت تأثیر قـرار مـی  

تمـام   سـطح  تعیـین  کـار تـا   ایـن . تأثیر عوامل سطح سه هسـتند 
 .یابد می ادامه عوامل

در ایـن مرحلـه بـر اسـاس     : ترسیم مدل سـاختاري تفسـیري   -5
مــاتریس دســتیابی نهــایی، مــدل ترســیم  ســطوح تعیــین شــده و

 .شود می

جمــع ســطري : وابســتگی –تجزیــه و تحلیــل قــدرت نفــوذ  -6
مقادیر در ماتریس دستیابی نهایی براي هر عنصر بیـانگر میـزان   

 عواملی. نفوذ و جمع ستونی نشانگر میزان وابستگی خواهد بود

بـودن   دارا دلیـل  بـه  دارنـد  قـرار  مـدل  تـر  پـایین  سطوح در که
 که عواملی و هادي عوامل عنوان به بیشتر برندگی پیش رتقد

 هادي، عوامل به وابستگی دلیل دارند به قرار باالتر سطوح در

بـر اسـاس قـدرت نفـوذ و وابسـتگی،       .شـوند  می محسوب پیرو
  :چهار گروه از عناصر قابل شناسایی خواهند بود که عبارتند از

بسـتگی  عـواملی کـه داراي قـدرت نفـوذ و وا     :خودمختار -1
 .باشند ضعیف می

عواملی که داراي قدرت نفوذ کم ولـی وابسـتگی    :وابسته -2
 .باشند شدید می
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داراي قــدرت نفــوذ و  کــه عــواملی ):پیونــدي(متصــل  -3
 .وابستگی زیاد هستند

داراي قــدرت نفــوذ قــوي ولــی   کــه عــواملی :مســتقل -4
 .باشند وابستگی ضعیف می

 بـر  مـؤثر  عوامـل  شناسـایی  حاضـر  پـژوهش  اصـلی  هـدف 

 بـین  ارتبـاط  و ي گردشـگري سـالمت در اسـتان یـزد     سـعه تو

 اصــلی ایــن نــوآوري. اســت یکپارچــه مــدلی در هــا آن

ي گردشـگري   توسـعه  ي یکپارچـه  مـدل  طراحـی  پـژوهش، 
 .باشد سالمت در استان یزد می

 
 
 
 

 
 
 

در ایــــن تحقیــــق بــــا اســــتفاده از روش تاپســــیس فــــازي،  
ــم ــعه    مه ــر توس ــؤثر ب ــل م ــرین عوام ــگري   ت ــنعت گردش ي ص

ســـالمت اســـتخراج و ایـــن عوامـــل بـــا اســـتفاده از رویکـــرد  
ISM ــطح ــدند  س ــدي ش ــرد  . بن ــز راهب ــت نی ــاي الزم  در نهای ه

ي  در مرحلــه. ي ایــن صــنعت ارائــه شــده اســت  جهــت توســعه
ــر توســعه  ي صــنعت گردشــگري ســالمت   اول عوامــل مــؤثر ب

ایــن عوامــل پــس از بررســی و تأییــد توســط . اســتخراج شــدند
 .است) 1(به شرح جدول خبرگان 

  ي صنعت گردشگري سالمت استان یزد عوامل مؤثر بر توسعه: 1جدول 
  عوامل  ردیف  عوامل  ردیف

 مسئول افراد تعداد، مهارت و برخورد مناسب از مندي رضایت  1
  بیمارستان در کارها انجام فرایند ترتیب و نظم  15  بیمار به رسیدگی

  بیماران به کامل رسیدگی  16  یمارانب با مناسب ارتباط برقراري در پزشکان توانایی  2
  بیمارستان بهداشت از مندي رضایت  17  بیمارستان کادر اطالعات بودن روز به  3
  بیمارستان محیط بودن آرام  18  ها آن وظایف با پزشکان تخصص بودن مرتبط  4
  درمان پایین ي هزینه  19  انگلیسی زبان به بیمارستان کادر تسلط  5
  هاي رایج کشور پذیرفتن انواع بیمه  20  درمانی هاي ههزین پرداخت سهولت  6
  گردشگري هاي جاذبه وجود  21  الکترونیکی بانکداري سیستم طریق از مالی امور انجام امکان  7

 هاي رسانه در سالمت گردشگري مناسب رسانی اطالع  8
  مطلوب سطح در فناورانه هاي نوآوري  22  مختلف

 حقوق حفظ و پزشکی تخلفات به مربوط قوانین بودن جامع  23  مخابراتی و الکترونیکی ارتباطات برقراري امکان سهولت  9
  بیمار

  درمانی مرکز به اقامت محل فاصله نزدیکی  24  استان یزد در اجتماعی امنیت جو  10
  هاي منتهی به استان یزد جاده بودن ایمن  25  استان یزد مردم رفتار بودن مناسب  11

 مقصد انتخاب در درمانی اتخدم کیفیت بودن مؤثر  12
  به استان یزد پرواز بخش رضایت دهی سرویس و کیفیت  26  سالمت گردشگري

  به استان یزد پرواز تعداد بودن کافی  27  بیمارستان هاي دستگاه و تجهیزات امکانات، بودن روز به  13

 استانداردهاي با مطابق بیمارستان اندازي راه و احداث  14
  به استان یزد و نقل  حمل مناسب هاي ههزین  28  المللی بین

  
ي بعـــد بــا اســـتفاده از تکنیــک تاپســـیس فـــازي،    در مرحلــه 

   2اصل در جدول نتایج ح. ترین عوامل تعیین شدند مهم
 .نشان داده شده است

  
 

 یافته ها
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  ي گردشگري سالمت استان یزد بندي عوامل مؤثر بر توسعه رتبه: 2جدول 

d  عوامل  d   CC  
بندي  رتبه

d  عوامل  نهایی  d   CC  
بندي  رتبه

  نهایی

1  210/6  439/1  188/0  1  15  693/6  990/0  128/0  11  
2  299/6  361/1  177/0  3  16  210/6  439/1  188/0  1  
3  420/6  248/1  162/0  6  17  299/6  361/1  177/0  3  
4  407/6  252/1  163/0  5  18  617/6  064/1  138/0  9  
5  411/7  311/0  040/0  17  19  299/6  361/1  177/0  3  
6  281/7  435/0  056/0  15  20  572/6  103/1  143/0  8  
7  346/7  373/0  048/0  16  21  281/7  435/0  056/0  15  
8  375/6  287/1  167/0  4  22  375/6  287/1  167/0  4  
9  270/7  444/0  057/0  14  23  346/7  373/0  048/0  16  
10  693/6  990/0  128/0  11  24  770/6  919/0  119/0  12  
11  770/6  916/0  119/0  13  25  693/6  990/0  128/0  11  
12  210/6  439/1  188/0  1  26  411/7  311/0  040/0  17  
13  255/6  400/1  182/0  2  27  281/7  435/0  056/0  15  
14  483/6  181/1  154/0  7  28  682/6  002/1  130/0  10  

 
با توجه بـه نظـرات خبرگـان، یـازده عامـل شناسـایی شـده کـه         

برخـی  (هـاي یـک تـا شـش را بـه خـود اختصـاص دادنـد          رتبه
ــل رتبــه  هــاي  ، بــه عنــوان ورودي )ي یکســان دارنــد  از عوام

ISM  ــدند ــه شـ ــر گرفتـ ــل . در نظـ ــایـــن عوامـ  -1: د ازعبارتنـ
ــایت ــدي رض ــب   از من ــورد مناس ــارت و برخ ــداد، مه ــراد تع  اف
 در پزشــــکان توانــــایی -2بیمــــار،  بــــه رســــیدگی مســــئول

ــراري ــاط برقـ ــا مناســـب ارتبـ ــاران،  بـ ــه -3بیمـ ــودن روز بـ  بـ
ــات ــادر اطالعـ ــتان،  کـ ــرتبط -4بیمارسـ ــودن مـ ــص بـ  تخصـ
ــکان ــا پزشـ ــایف بـ ــا،  آن وظـ ــالع -5هـ ــانی اطـ ــب رسـ  مناسـ

ــگري ــالمت گردشـ ــا در سـ ــاي نهرسـ ــف،  هـ ــؤثر -6مختلـ  مـ
ــودن ــت بــ ــدمات کیفیــ ــانی خــ ــاب در درمــ ــد انتخــ  مقصــ

 امکانـــــات، بـــــودن روز بـــــه -7ســـــالمت،  گردشـــــگري
ــزات ــتگاه و تجهی ــاي دس ــتان،  ه ــیدگی -8بیمارس ــل رس  کام

ــه ــاران،  ب ــدي رضــایت -9بیم  -10بیمارســتان،  بهداشــت از من
ــه ــایین ي هزینـ ــان و  پـ ــوآوري -11درمـ ــاي نـ ــه هـ  در فناورانـ
ــه .مطلــوب ســطح ــه   ي ســوم پرسشــنامه در مرحل هــاي نهــایی ب

ــور تجزیــه و تحلیــل روش    بنــدي عوامــل   و ســطح ISMمنظ
 نخســت منظــور ایــن بــه. در اختیــار خبرگــان قــرار گرفــت

اختیــار خبرگــان آشـنا بــا صــنعت   طراحــی و در اي پرسشـنامه 
 کـه  ایـن صـورت   بـه  .گرفـت  قـرار  گردشـگري سـالمت  

قـرار   جـدول  سـتون  و سـطر  در شـده  انتخـاب  عامـل  یـازده 
 بـه  توجـه  بـا  کـه  شـد  خواسـته  دهنـده  پاسـخ  از و گرفتنـد 

عوامـل   دوي بـه  دو ارتباطـات  نـوع  Oو  V ،A ،Xنمادهـاي  
 هـا  ایـن پرسشـنامه   از آمـده  دسـت  روابـط بـه  . کند مشخص را

  .نشان داده شده است 3 جدول در
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 )SSIM(خودتعاملی ساختاري  ماتریس: 3جدول 
  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2 1  عوامل

1  X  A A  A  O  V  A  A  A  O  A  
2    X  0  A O V  A  V  O  O  A  
3      X  X  O  V  A  V  V  O  V  
4        X  O  V  X  V  V  V V  
5          X  V  O  O  O  O  O  
6            X  A  A  A  A  A  
7              X V  V  V  X  
8                X  V  O  A  
9                  X  O  A  
10                    X  A  
11                      X  

 
 

 SSIMمـاتریس   روابـط  هـاي نماد تبـدیل  در ایـن مرحلـه بـا   
 تـوان  ذکرشـده مـی   قواعـد  حسـب  بـر  یـک  و صـفر  اعـداد  به

نتـایج حاصـل در جـدول    . کـرد  پیـدا  دسـت  RMبـه مـاتریس   
  .نشان داده شده است 4

 
  )RM(ماتریس دستیابی اولیه : 4جدول 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2 1  عوامل
1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  
2  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  
3  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  
4  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  
5  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  
6  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  
7  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  
8  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  
9  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  

10  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  
11  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  

  
. شـود  برقـرار  عوامـل  نـی درو سـازگاري  بایـد  در ایـن گـام،  

 پیشـنهاد  مختلفـی  هـاي  مـاتریس، روش  کـردن  سـازگار  بـراي 

 شـده  اسـتفاده  دوم روش از حاضـر  تحقیـق  در .اسـت  شـده 

مشــاهده  5 جــدول در تــوان مـی  را ي حاصـل  اسـت نتیجـه  

 انـد،  گرفتـه * عالمـت   کـه  اعـدادي  شـکل  ایـن  در .کـرد 

 و انـد  صـفر بـوده   دسـتیابی  مـاتریس  در کـه  دهنـد  مـی  نشـان 
  .اند گرفته یک عدد سازگاري از پس
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  ماتریس دستیابی نهایی: 5جدول 
  قدرت نفود  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2 1  عوامل

1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  
2  1  1  0  0  0  1  0  1  *1  0  0  5  
3  1  *1  1  1  0  1  *1  1  1  *1  1  10  
4  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  10  
5  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  2  
6  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  
7  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  10  
8  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  4  
9  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  3  

10  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  2  
11  1  1  *1  *1  0  1  1  1  1  1  1  10  

    4  5  7  6  4  11  1  4  4  5  8  قدرت وابستگی
 

 متغیرها، اولویت و سطح تعیین ي بعد براي در مرحله

  عامل تعیین هر براي نیاز پیش ي مجموعه و تیابیدس ي مجموعه
   

  .بیانگر نتایج این مرحله است 6جدول . شود می

 تعیین سطوح متغیرها: 6جدول 
  سطح  ي مشترك مجموعه  نیاز ي پیش مجموعه  ي دستیابی مجموعه  عوامل

  دوم  )1(  )11، 9، 8، 7، 4، 3، 2، 1(  )6، 1(  1
  پنجم  )2(  )11، 7، 4، 3، 2(  )9، 8، 6، 2، 1(  2
  ششم  )11، 7، 4، 3(  )11، 7، 4، 3(  )11، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1(  3
  ششم  )11، 7، 4، 3(  )11، 7، 4، 3(  )11، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1(  4
  دوم  )5(  )5(  )6، 5(  5
  اول  )6(  )11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1(  )6(  6
  ششم  )11، 7، 4، 3(  )11، 7، 4، 3(  )11، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1(  7
  چهارم  )8(  )11، 8، 7، 4، 3، 2(  )9، 8، 1،6(  8
  سوم  )9(  )11، 9، 8، 7، 4، 3، 2(  )9، 6، 1(  9
  دوم  )10(  )11، 10، 7، 4، 3(  )10، 6(  10
  ششم  )11، 7، 4، 3(  )11، 7، 4، 3(  )11، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1(  11

 
 شکل به را ها آن توان می املعو سطح و روابط تعیین از پس

 سطح حسب بر عوامل منظور ابتدا همین به. کرد ترسیم مدلی

حاضر  در تحقیق. شوند می تنظیم پایین به باال از ترتیب به ها آن
  .اند گرفته قرار سطح ششدر  عوامل
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 ي گردشگري سالمت استان یزد مدل توسعه: 1شکل 
  

  
 
  

نمودار قدرت نفوذ و وابستگی: 2 شکل

تعداد، مهارت و  از مندي رضایت
 مسئول افراد خورد مناسببر

 بیمار به رسیدگی

 گردشگري مناسب رسانی اطالع
 مختلف هاي رسانه در سالمت

  
 درمان پایین ي هزینه

 بهداشت از مندي رضایت
 بیمارستان

 بیماران به کامل رسیدگی

 برقراري در پزشکان توانایی
 بیماران با مناسب ارتباط

 سطح در فناورانه هاي نوآوري
 مطلوب

 و تجهیزات امکانات، بودن روز هب
 بیمارستان هاي دستگاه

 با پزشکان تخصص بودن مرتبط
 ها آن وظایف

 کادر اطالعات بودن روز به
 بیمارستان

 درمانی خدمات کیفیت بودن موثر
 گردشگري مقصد انتخاب در

 سالمت

گی
ست

 واب
رت

قد
 

 نفوذقدرت 
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ي گردشگري سالمت استان یزد  عوامل مؤثر بر توسعه توان می
در چهـار   هـر عامـل   وابسـتگی  و میزان نفوذ قدرت براساس را

در . بنـدي کـرد   مستقل دسته متصل و وابسته، خودمختار، سطح
  .است شده ارائه وابستگی-نفوذ قدرت ادامه ماتریس

 
 
 

ي صـنعت گردشـگري ماننـد گسـترش انـواع       اي عمدهه قابلیت
هـا و   ي زیرسـاخت  هـاي شـغلی، توسـعه    خدمات، ایجاد فرصت

هاي تجارت که بـه آن   ها به عنوان یکی از مؤلفه تعامل فرهنگ
صادرات نامرئی گفته شده و نیز به عنوان یـک اقتصـاد پایـدار،    

ــژه  ــام وی ــه آن اهتم ــه   ب اي شــده و بســیاري از کشــورها از جمل
گیـر   یاري از کشورهاي در حال توسعه غالبـاً بـه منـافع چشـم    بس

اقتصادي آن چشم دوخته و آن را راهی براي نیـل بـه توسـعه و    
]. 31، 32[انـد   ي اقتصادي خـود یافتـه   مقابله با تنگناهاي پیچیده

گردشگري درمانی، امروزه در بازارهاي گردشگري بخش رو 
  ].8[است به رشدي از بازار را به خود اختصاص داده 

 بـین  موجـود  تعـامالت  و روابـط  بررسـی  بـه  انـدکی  مطالعات

ــعه    ــر توس ــؤثر ب ــل م ــالمت   عوام ــگري س ــنعت گردش  ي ص

این پژوهش مدلی را جهت تعیـین روابـط علّـی در     .اند پرداخته
با استفاده از . کند ي صنعت گردشگري سالمت ارائه می توسعه

ی ایــن مــدل، ارتباطــات علــت و معلــولی بــین عوامــل بــه روشــ 
هـایی چـون دلفـی و     شـود و مشـکالت روش   مند تعیین می نظام

هـاي آمـاري ماننـد روش همبسـتگی حـل       محـدودیت تکنیـک  
گــذاران کمــک  نتــایج ایــن پــژوهش بــه سیاســت. خواهـد شــد 

ي گردشـگري سـالمت مسـیر     کند تا بتواننـد جهـت توسـعه    می
 حاضـر  پـژوهش  اصـلی  هـدف . تـري را انتخـاب کننـد    مناسب

ي گردشگري سالمت در استان  توسعه بر رمؤث عوامل شناسایی
تحقیـق   در. اسـت  یکپارچـه  مـدلی  در هـا  آن بـین  ارتباط و یزد

ي گردشـگري   عوامل مؤثر بر توسعه شناسایی طریق حاضر، از
 روش از گیري با بهره و ها آن میان روابط و سالمت استان یزد

ي گردشـگري   مـدل توسـعه   تفسـیري،  سـاختاري  سـازي  مـدل 
 بـر  عـالوه  ایـن مـدل  . اسـت  طراحـی شـده   زدسالمت استان یـ 

عوامـل را در قالـب چهـار دسـته،      عناصـر،  میـان  روابط نمایش
  :کند بندي می دسته

ــار«ي اول شــامل  دســته ــاي خودمخت ــه داراي   »متغیره اســت ک
در تحقیـق حاضـر   . باشـند  قدرت نفوذ و وابسـتگی ضـعیف مـی   

ــاي  ــاییمتغیره ــکان توان ــراري در پزش ــاط برق ــب ارتب ــا مناس  ب
 در سـالمت  گردشگري به مناسب مربوط رسانی ماران، اطالعبی

در ایـن دسـته قـرار    درمـان   پـایین  ي هزینهو  مختلف هاي رسانه
اند و این بیانگر ارتباط قوي متغیرها بـا همـدیگر در مـدل     گرفته
دومـین   "متغیرهاي وابسته". ي گردشگري سالمت است توسعه

سـتگی شـدید   دسته هستند که داراي قدرت نفـوذ کـم ولـی واب   
تعداد، مهـارت و برخـورد    از مندي رضایتمتغیرهاي . باشند می

 کیفیـت  بـودن  بیمـار، مـؤثر   بـه  رسـیدگی  مسـئول  افـراد  مناسب
ــدمات ــانی خ ــاب در درم ــد انتخ ــگري مقص ــالمت،  گردش س

ــیدگی ــل رس ــه کام ــایت  ب ــاران و رض ــدي بیم ــت از من  بهداش
طـور   ایـن متغیرهـا بـه   . گیرنـد  در این دسته قـرار مـی   بیمارستان

ها عوامل زیـادي دخالـت    عمده نتایج هستند که براي ایجاد آن
سـاز متغیرهـاي دیگـر     توانند زمینـه  تر می ها کم دارند و خود آن

هسـتند کـه    ")پیونـدي (متغیرهـاي متصـل   "سومین دسته . شوند
این عوامل غیرایسـتا  . داراي قدرت نفوذ و وابستگی زیاد هستند

توانـد سیسـتم را تحـت     هـا مـی   زیرا هر نوع تغییـر در آن . هستند
توانـد ایـن    تأثیر قرار دهد و در نهایـت بـازخور سیسـتم نیـز مـی     

در این تحقیق هیچ یـک از عوامـل   . عوامل را دوباره تغییر دهد
متغیرهـاي  "چهارمین دسـته شـامل   . اند در این دسته قرار نگرفته

هســتند کـه داراي قــدرت نفـوذ قــوي ولـی وابســتگی     "مسـتقل 
ایــن دســته بــه عنــوان زیربنــاي مــدل عمــل . باشــند ضــعیف مــی

ي اول بـر   کنند و براي شروع کارکرد سیستم بایـد در وهلـه   می
بیمارسـتان و   کـادر  اطالعـات  بـودن  روز بـه . ها تأکید کـرد  آن

از ایـن دسـته    هـا  آن وظـایف  بـا  پزشـکان  تخصص بودن مرتبط
کند تـا   به سیاست گذاران کمک می پژوهشنتایج این  .هستند

تـري را   ي گردشگري سالمت مسیر مناسب جهت توسعهبتوانند 
  .انتخاب کنند

همان طور که بر اساس مرور پیشینه و بـه ویـژه سـایت سـازمان     
ــد،    ــخص ش ــگري مش ــانی گردش ــعه   28جه ــر توس ــل ب ي  عام

 بحث و نتیجه گیري
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با هـدف  . باشند گردشگري سالمت در استان یزد تأثیرگذار می
امل ي گردشگري سالمت در استان الزم است بر این عو توسعه

  .تأکید شود
بندي عوامل که به روش تاپسیس  از طرف دیگر با توجه به رتبه

توان بـا   عامل بیشترین تأثیر را دارند که می 11فازي انجام شد؛ 
ي رشـد   هـا زمینـه   ي آن تمرکـز بیشـتر بـر ایـن عوامـل و توسـعه      

  .گردشگري سالمت در استان یزد را بهتر از پیش فراهم کرد
دهـد کـه    نشـان مـی   ISMتفاده از رویکرد شده با اس مدل ساخته

 بـودن  بیمارسـتان، مـرتبط   کـادر  اطالعـات  بـودن  روز عوامل به
 امکانـات،  بـودن  روز هـا، بـه   آن وظـایف  بـا  پزشـکان  تخصص

 در فناورانـه  هـاي  بیمارستان و نـوآوري  هاي دستگاه و تجهیزات
مطلـوب از بـین عوامـل شناسـایی شـده بـر سـایر عوامـل          سطح

ذاري را دارند که بایـد مـورد توجـه ویـژه قـرار      بیشترین تأثیرگ
جالب توجه این که تمام این عوامل زیربنایی، مرتبط با . بگیرند

هــا در  باشــند؛ کــه اهمیــت نقــش بیمارســتان  هــا مــی بیمارســتان
شـود   پیشنهاد می. دهد ي گردشگري سالمت را نشان می توسعه

ها جهت  ي بیشتر به بیمارستان مسئولین استان با تخصیص بودجه
ي  ها از نظر نیروي انسـانی و تجهیـزات، امکـان توسـعه     رشد آن

هـا بـا توجـه     همین طور مدیران بیمارسـتان . ها را فراهم کنند آن
ــه     ــه زمین ــد ک ــوي عمــل کنن ــه نح ــل ب ــن عوام ــه ای ــذب  ب ي ج

از این گذشـته بـر   . گردشگران سالمت به استان یزد فراهم شود
 روز دو عامل بـه  وابستگی اهمیت -اساس ماتریس قدرت نفوذ

ــودن ــات ب ــادر اطالع ــرتبط  ک ــتان و م ــودن بیمارس ــص ب  تخص
ها باید توسـط مـدیران بیمارسـتان مـورد      آن وظایف با پزشکان

  . تأکید قرار گیرد
با توجه به بررسی محققین تنها تحقیـق مشـابه در ایـن زمینـه در     

در این تحقیـق تواناسـازهاي گردشـگري    . هند انجام شده است
  ]:33[زیر استخراج شده است سالمت به شرح 

ي پزشـکی و   ي درمانی، مطالعه و تحقیـق در زمینـه   پوشش بیمه
ــات     ــهیالت و امکان ــالمت، تس ــگري س ــازار گردش ــی، ب داروی

المللــی در بخــش  زیربنــایی در بخــش ســالمت، همکــاري بــین
بهداشت و درمان، رقابت جهـانی، قـانون اهـداي عضـو، تعهـد      

بهداشــت و درمــان، مــدیریت ارشــد، سیاســت ملــی در بخــش 

و سیستم اطالعات  کارکنان شایسته در بخش بهداشت و درمان
در این تحقیق سیاست ملی در بخـش بهداشـت و درمـان    . کارا

ایـن  . ترین تواناساز در نظـر گرفتـه شـده اسـت     به عنوان اساسی
شود که خود بـا تـأثیر    تواناساز منجر به تعهد مدیریت ارشد می

المللی در بخش بهداشت و  کاري بیني هم بر سایر عوامل زمینه
 .کند درمان را فراهم می

ي گردشـگري سـالمت بـه     در این مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه
تري مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت و مـدلی بـراي      شکل جامع

ي صنعت گردشگري سالمت در اسـتان یـزد ارائـه شـده      توسعه
تان است که کار با پژوهشی یادشده در سـطح ملـی در هندوسـ   

  . متفاوت است
هایی نیـز پـیش روي محققـین بـوده      در این پژوهش محدودیت

هـا در دسـترس بـودن خبرگـان محـدود در       ترین آن مهم. است
هـاي   ي گردشگري سـالمت بـه دلیـل مطالعـه و پـژوهش      حوزه

  .باشد شده در این حوزه در استان یزد، می اندك انجام
طراحـی شـده در   شود مـدل   به سایر پژوهشگران نیز پیشنهاد می

سـازي   هاي آمـاري نظیـر مـدل    این تحقیق را با استفاده از روش
. معادالت ساختاري و تحلیل مسیر مورد اعتبارسنجی قرار دهند

هـاي   هـاي مشـابه بـا اسـتفاده از تکنیـک      ي مدل همچنین توسعه
ها و فراترکیب نیز  سازي نظیر تئوري برخاسته از داده دیگر مدل

ي گردشــگري  طـور محققــین حـوزه   همــین. شـود  پیشـنهاد مــی 
هـا و   ي انـواع گردشـگري در اسـتان    هاي توسـعه  توانند مدل می

در این پژوهش استفاده . کشورهاي مختلف را نیز بررسی کنند
منجـر بـه نتـایج قابـل      ISMاز رویکرد ترکیبی تاپسیس فازي و 

شود از این  بنابراین به سایر محققان پیشنهاد می. قبول شده است
هـاي   استفاده کنند و یا به ارزیابی تلفیق سـایر تکنیـک  رویکرد 

  .بپردازند ISMگیري با روش  تصمیم
 
 
 

نظـران   کارشناسان بخش بهداشت و درمان و صـاحب  یاز تمام
نظـرات   انیکه با ب زدیسالمت استان  يآشنا با صنعت گردشگر

کردنـد، کمـال    ياریپژوهش  نیارزشمند خود ما را در انجام ا
 .میرا دار یانتشکر و قدرد

 تشکر و قدردانی
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Abstract  
 

 Introduction: Health tourism, due to its capability and competitive advantages has attracted a lot 
of attention among the various areas in tourism. The purpose of this study was to provide a 
comprehensive framework to identify and assess the direct and indirect effects of the factors 
affecting health tourism development in Yazd province. 
Method: After a literature review, the most important factors affecting health tourism were 
determined by fuzzy TOPSIS technique using interpretive structural modeling (ISM). 
Results: The results of this study showed that factors associated with information update  of 
hospital  personnel and the relevance of physicians’ specialty to their duties  are fundamental 
factors in the development of health tourism. 
Conclusion:  The results of this study indicated that the development of health tourism in Yazd 
province was associated with patient satisfaction from the services .In this regard this objective 
could be met through the investment in updating hospital facilities and improving personnel’s 
skills. 
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