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Abstract 

Introduction: Today, the provision of medical services to international patients around the 

world has received widespread attention. This opportunity is being applied to increase GDP 

and raise quality standards for health care services in centers. In Iran, one of the government 

programs is the expansion of medical tourism. The purpose of the present study is to Design a 

technological Entrepreneurship-Based medical Tourism Model in Iran. 

Methods: The present research is applied-developmental research in terms of its purpose. Due 

to implementation, it is a Quantitative covered in correlational type .Throughout the first step, 

to identify the indicators of technological entrepreneurship- based Medical tourism, fuzzy 

Delphi method was used and in second step, Quantitative -Descriptive-method was applied 

(Factor-analysis method to practice as well as hierarchical method for grading). 

Results: Indicators of Structural Factors with Score 0.382, professional factors with score 

0.250, management factors with Score 0.160, Staff Support with Score 0.101, External Factors 

with Score 0.064, and Inter-Organizational Interaction with Score 0.043 are in the most 

Priority, respectively. 

Conclusion: The results showed that six major indices and 26 sub-indices were introduced as 

the most significant indices of Entrepreneurship Based Medical Tourism. Applying the 

mentioned indices is effective in developing and expanding medical tourism industry and can 

provide supports to the managers and policy makers of the industry. 

Keywords: Medical Tourism, Fuzzy Delphi, Hierarchical, Technological Entrepreneurship. 
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فن آورانه  ینیبر کارآفر دیبا تأک یدرمان سمیعوامل مؤثر بر تور نییتع

 رانیدر ا
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:27/08/98 وصول مقاله 12/12/98: ییاصالح نها 25/12/98 :یینها رشیپذ 
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 m_r_mostaghimi@yahoo.com ،رانیکتول، ا آبادیعل ،یکتول ، دانشگاه آزاد اسالم آبادی،واحد عل تیریمد ار،گروهیاستاد .3

 mehranhosseini163@gmail.com ،رانیکتول، ا آبادیعل ،یکتول، دانشگاه آزاد اسالم آبادیاقتصاد،  واحد عل ار،گروهیاستاد. 4

 فرصت، این از و توجه برخوردار است از گسترده صورتبه دنیا در المللیبین بیماران به درمانی خدمات ارائه : امروزهمقدمه

 از یکی نیز ایران در. نمایندمی استفاده درمانی خدمات ارائه کیفی استانداردهای وباالبردن ملی ناخالص تولید افزایش جهت

ن ف کارآفرینی بر مبتنی درمانی توریسم الگوی طراحی ضر،حا پژوهش هدف. است درمانی توریسم گسترش دولت، هایبرنامه

 .است ایران در آورانه

در مرحله اول  است. همبستگی نوع از و کمی اجرا روش حیث از ای توسعه-کاربردی هدف، ازلحاظ حاضر : مطالعههاروش

و در مرحله دوم برای  فازی دلفی -کمی روش از درمانی مبتنی بر کارآفرینی فن آورانه های توریسمشناسایی شاخص برای

 شده است.بندی از روش سلسله مراتبی( استفادهتوصیفی )تحلیل عاملی و برای رتبه-برازش از روش کمی

ستادی  هایحمایت ،160/0 با امتیاز مدیریتی ،250/0 مهارتی با امتیاز ،382/0 امتیاز با ساختاری عوامل) هایشاخص :هایافته

 دارای بیشترین اولویت ترتیب به( 043/0 سازمانی با امتیاز بین تعامالت و 064/0با امتیاز  خارجی عوامل ،101/0 با امتیاز

 .باشندمی

 هایشاخص ترینمهم عنوانبه فرعی، شاخص 26 و اصلی شاخص شش داد های پژوهش حاضر نشانیافته :گیرینتیجه

ی توسعه صنعت توریسم درمان ها در رشد وکه استفاده از این شاخص باشندمی فن آورانه کارآفرینی بر مبتنی درمانی توریسم

 گذاران و مدیران این صنعت را یاری نماید.مؤثراست ومی تواند سیاست

 .کارآفرینی فن آورانه مراتبی، سلسله فازی، دلفی درمانی، توریسم: کلیدی هایواژه
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 کشگگگور 1۰ جزو طبیعی گردشگگگگری های جاذبه   ازنظر ایران

 سگگه  گردشگگگری و توریسگگ  بازار از اما اسگگت جهان برتر

صی    ست  نبرده شاخ ست  حالی در این. ا شگری  از که ا  گرد

 برخی و شود می بردهنام جهان سوم  صنعت  عنوانبه سالمت 

ها   یا    نظیر کشگگگور یان عت   این طریق از اسگگگ عاش  صگگگن  امرارم

 ]1[کنند.می

 رد مختلف دردهای بروز و کشورها  شدن  صنعتی  با امروزه 

 جراحی های عمل  به  آوردن روی و ها انسگگگان بدن  و روح

 از کیی درمانی توریسگگ  بحث گیر،چشگگ  صگگور به زیبایی

 هب ایران و جهان در گردشگری  صنعت  رشد  روبه هایبخش

س  . آیدمی شمار  شگران  جذب و درمانی درزمینه توری  گرد

 وجهت زمینه این در اساسی مولفه چهار به باید همواره سالمت

شت  شکی،  حرفه شاغالن  هایتوانمندی. دا  هایآوریفن پز

 های هزینه  و درمان  اقتصگگگاد جهانی،  اسگگگتانداردهای     و روز

 گردشگری مه  عوامل از کشورها  داخلی مقررا  و درمانی

 به نسگگبت ذکرشگگده مورد چهار هر در ایران. هسگگتند سگگالمت

 بهتری های توانمندی  از خاورمیانه    و همسگگگایه  کشگگگورهای 

 را ودموج پتانسگگیل از اسگگتفاده نهایت باید اسگگت و برخوردار

ما  کرد؛ نه      ا فا تأسگگگ غا   م ناسگگگبی   تبلی ناسگگگگایی   برای م  شگگگ

 صور   خارج در ایران گردشگری  و پزشکی  هایتوانمندی

 مینهز این در هاخانهسفار   و دولتی هایاست. رسانه   نگرفته

 ]2[دارند. مؤثر نقشی

 فتن صنایع  از باالتر جهان در درمانی توریس   صنعت  امروزه

 در. اسگگت پردرآمد و هزینهک  صگگنعت این. دارد قرار طال و

مانی  توریسگگگ  بخش جه  گردشگگگگر جذب  به  فقط در  تو

 یرانا جایگاه   و موقعیت  تواند می آن از فراتر بلکه  شگگگودنمی

 .دکن تقویت ایمنطقه و اجتماعی سگگیاسگگی،  علمی، ازنظر را

یت  نده  اهم بت    فزای قا  کارآفرینی  گردشگگگگری در پذیری ر

 نوع اییشگگناسگگ به نیاز توریسگگ ، در ویژهبه آوریفن بر مبتنی

 ]3.[دارد فناور کارآفرین نام به کارآفرین از خاصی

س    به ردف زندگی محیط از یافتهسازمان  سفری  درمانی، توری

ست  دیگر مکان  مجدد یتیابس د و بهبود حفظ، منظوربه که ا

 ]4[پذیرد.می صور  فرد روحی و جسمی سالمتبه

 نخستین  برای 1382 در سال  ایران در پزشکی  به گردشگری  

 تبهداش وزار  البته شد. توجه بهداشت وزار  طرف از بار

شتر  شتغال  باهدف بی ش  آموختگاندانش برای زاییا  به کیپز

س   نه رونق و پرداخت مبحث این  از ک ک  اما درمانی؛ توری

 و فرهنگی میراث سگگازمان ادغام از پس درسگگت و 83 سگگال

  صوربه درمانی جهانگردی، توریس   و گردیسازمان ایران 

 ]5[برخوردار شد. بیشتری توجه از و ایجاد ایران در مستقل

نه  کارآفرینی  ند  عنوانبه  فن آورا  وریآفن و عل  بین پیو

 جامعه برای شده خلق علمی جدید هایارزش و طرفازیک

ستانداردها  دیگر، طرف از  ار جامعه افراد زندگی شرایط  و ا

 قشن اجتماعی و اقتصادی  عمومی، رفاه در و بخشد می بهبود

 یت اهم حائز  منظر دو از فن آورانه  کارآفرینی . نماید  می ایفا 

 اب  آورفن کارآفرین  که  اسگگگت فرآیندی  اینکه  اول. اسگگگت

 قالب در آن تبلور و توسگگگعه خلق، با و آوریفن کارگیریبه

 رشگگد به گردشگگگری، در ارزشگگمند خدما  و محصگگوال 

قتصگگگگادی   معگگه   پیشگگگگرفگگت   و ا ننگگد    می  کمگگک   جگگا  ک

 از و نامیده می شگگگود مسگگگتقل فن آورانه رو،کارآفرینیازاین

شرو  هایشرکت  دیگر منظر شگری  پی  بموج سالمت  گرد

 ابتیرق محیط در تغییر سگگبب که اسگگت فرآیندی در نوآوری

گفته  درمانی توریس  فن آورانه کارآفرینی آن به که شودمی

 دگاریمان تثبیت و رقابتی توان افزایش موجب که می شگگگود

 رد ونکاتارامان    و شگگگین گردد.می المللیبین محیط در ها آن

نه  کارآفرینی  ،2۰۰3 سگگگال  ندهایی   را فن آورا  نظر در فرآی

ته  ند گرف نان،    ها آن طی که  ا نابع  کارآفری مانی   م  و سگگگگاز

ست     ستیابی  برای را راهبردها و فنی هایسی ص  به د  در هاتفر

 ]6[گیرند.کار می به کارآفرین هایشرکت

 در فن آورانه کارآفرینی برای متعددی معادل هایواژه 

 از: عبار  هاواژه این. خوردچش  می به علمی مقاال 

 کارآفرینی آوری،فن کارآفرین فن آورانه، کارآفرینی

 مقدمه
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-نف» ترکیبی واژه و فنی کارآفرینی بنیان، آوریفن

 ]7[«.آفرینی فن» نیز واژه و« کارآفرینی

نه  کارآفرینی  لت   دو فن آورا بال  را عمده  رسگگگا  :کند می دن

 دیلتب روند به بخشگگیدن سگگرعت با دارد قصگگد آنکه نخسگگت

ند  آوری،فن به  دانش جدید   و علوم یازهای   بتوا عه   ن  را جام

بال  به  دوم،. کند  حل   نای کارگیری به  با  که  اسگگگت آن دن

 ربهت مدیریت   و توسگگگعه  یا  ایجاد  به  کاربردها،   و ها آوریفن

 ]8[بیردازد. هاسازمان

س  درمانی و      صنعت توری شتابان  هان، ج کارآفرینی در رشد 

صادی     ست که باعث تحول عظی  دررویدادهای اقت چندی نی

شکاف و  و شتن         افزایش  شده است وندا صله بین کشورها  فا

در صگگنعت توریسگگ  درمانی این  ریزی اجرایی صگگحی برنامه

ازپیش افزایش خواهد داد. بررسگگگی مطالعا  فاصگگگله را بیش

شا  ست که در       م صور  نیذیرفته ا شی  شان داد پژوه ن آ به ن

توریس  درمانی از منظر کارآفرینی فن آورانه   عوامل مؤثر بر

 قریباًت ایران در ایایده چنین کهازآنجایی شده باشد و  بررسی 

 مسئله  نای به که طرحی تهیه رسد می نظر به شود، می تلقی نو

 رد دیگر ورهای کشگگگ تجارب  نیز و بیردازد جانبه  همه  طوربه 

 کمک گذارانسگگگیاسگگگت به نماید، مطالعه را خصگگگو  این

 رویکردی با  پزشگگگکی توریسگگگ  جذب  برای تا  کرد خواهد 

 اصل ح باالی درآمد به توجه با. نمایند حرکت بومی و علمی

 از ایران سگگگه  بودن واندک  جهان  درمانی در  توریسگگگ  از

 و غالاشگگت و کارآفرینی به وباتوجه درمانی توریسگگ  صگگنعت

 تعیین پژوهش حاضگگر  هدف صگگنعت  این سگگرشگگار   درآمد

تأکید بر کارآفرینی فن          با  عوامل مؤثر بر توریسگگگ  درمانی 

 آورانه است.

 
 حیث از ای توسگگعه-کاربردی هدف، ازلحاظ حاضگگر مطالعه

ستگی  نوع از و دلفی-کمی اجرا روش ست.  همب در مرحله  ا

درمانی مبتنی بر  های توریسگگ شگگناسگگایی شگگاخ   اول برای

و در  فگگازی دلفی -کمی روش از کگگارآفرینی فن آورانگگه

له دوم برای برازش از روش کمی  یل   -مرح توصگگگیفی لتحل

شده  بندی از روش سلسله مراتبی( استفاده    عاملی و برای رتبه

ست. ازلحاظ  صیفی  مطالعه یک هاداده گردآوری روش ا  تو

انجام  1397-1398سال   در است و  پیمایشی  -موردی نوع از

 از که  بود نفر 41 تصگگگمی  مطالعه    تی  اول مرحله  در شگگگد.

ساتید  شگاهی  ا شت  وزار  عالی مدیران و دان درمان  و بهدا

سترس  در نظیر هاییویژگی دارای که سب  بودن، د  شته ر تنا

 هب اشگگتغال ارشگگد، کارشگگناسگگی یا دکتری مدرک تحصگگیلی،

 زمینه، نای در تألیف و پژوهشی  باسابقه  دانشگاه،  در تدریس

 کارشگگناسگگان را آماری جامعه دوم  مرحله در و شگگدهانتخاب

 تردفا و المللینپذیرش بیماران ب مجوز دارای هایبیمارستان 

 عدادت که دهندمی سگگالمت تشگگکیل گردشگگگری و مسگگافرتی

 زا کارشگگگناسگگگان،    نمونه  حج  تعیین برای. بود نفر 21۰ آنان 

سی  جدول ستفاده  مورگان و کرج  حج  تعداد لذا] 9[شد.  ا

نه  نه  روش و شگگگد  تعیین نفر 136 نمو  تصگگگادفی  گیری،نمو

 نفراز پزشگگکان، پرسگگتاران و  1۰4 ای اسگگت که شگگامل طبقه

ستان  سافرتی و     32 ها ومدیران بیمار سان دفاتر م شنا  نفرازکار

 از آماری هایداده تحلیل گردشگگگری سگگالمت اسگگت. برای 

، spss افگگزارهگگاینگگرم از و فگگازی دلگگفگگی-کگگمگگی روش

Lisrel،Expert choice  فاده   با عادال   روش از اسگگگت  م

سله مراتبی و    ساختاری  سل  و سیر م تحلیل و عاملی تحلیل و 

در پژوهش . شگگگد اسگگگتفاده برازندگی و سگگگازه اعتبار آزمون

 یعنی صگگور ، دو به اطالعا  گردآوری هایحاضگگر روش

 اصول  و نظری مباحث که صور  بدین میدانی و ایکتابخانه

 در و به دسگگگت آمد ایکتابخانه مطالعا  طریق از طرح اولیه

سیدن  برای ادامه ستفاده  با طرح اهداف به ر ی میدان روش از ا

 .شد آوریجمع، اطالعا  پرسش نامه ابزار مصاحبه و و

 به این پژوهش در دومرحله انجام شد. درمرحله اول ،با توجه 

تایج  جام  های پژوهش ن ته ان یا   گرف  رد موجود نظری و ادب

شاخ      سایی  شنا ز ا های کارآفرینی فن آورانه، برخیزمینه 

سید می نظر به که هاییشاخ   شاخ   ر مورد های ازجمله 

 در نامهپرسگگش قالب و در شگگناسگگایی  شگگوند، محسگگوب نظر

یابی  معرض  در. گرفت  قرار نظرانصگگگاحب   و خبرگان  ارز

 ات گردید درخواسگگت دهندگانپاسگگ  مذکور از نامهپرسگگش

این  در. کنند  مشگگگخ  را گویه ها   از هریک  اهمیت  میزان

 از که شگگد اسگگتفاده ایپنج گزینه پیوسگگتاری از نامه،پرسگگش

 هاروش
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 ر مرحلهد .بود« کامالً مخالف » گزینه تا« کامالً موافق » گزینه

 ها توسگگط خبرگان، نتایجنامهنخسگگت پس از تکمیل پرسگگش

تغیرها م به دست آمده آن بررسی شد. بدین ترتیب که مقادیر

ه شگگگده و میانگین فازی مربو  ب   به مقادیر کمی فازی تبدیل     

به    یار  فازی زدایی         هر مع قادیر آن  نه تعیین و م گا جدا طور 

ز ا فن آورانه کارآفرینی هایشگگدند. برای شگگناسگگایی مؤلفه   

 شد. دلفی فازی استفاده-کمی روش

روش دلفی فازی یک فرآیند قوی مبتنی بر سگگاختار ارتباطی 

 نامطمئن در ردی که دانشگگی ناکامل وگروهی اسگگت. درموا

یارچه یک و دسگگترس باشگگد باهدف دسگگتیابی به توافق جمعی 

فاده می    شگگگود. درروش دلفی، نمودن نظرا  خبرگان اسگگگت

شگگگود، قگگالگگب اعگگداد قطعی بیگگان می  نظرا  خبرگگگان در    

ان های ذهنی خود برای بیکه افراد خبره از شایستگی  درحالی

دهنده احتمالی بودن عدم نشگگگاناین  کنند ونظر اسگگگتفاده می

 قطعیت حاک  براین شرایط است. احتمالی بودن عدم قطعیت

بهتر اسگگگت  های فازی سگگگازگاری دارد بنابراین،     با مجموعه  

 با اسگگگتفاده از   خبرگان اخذ و   قالب زبان طبیعی از    ها در داده

بدین منظور، ادغام روش دلفی          یل شگگگوند.  فازی تحل اعداد 

شده  تحت عنوان روش دلفی فازی ارائهسنتی با تئوری فازی  

 ] 1۰[است.

پرسگگگش نامه طراحی شگگگده توسگگگط   درمرحله دوم پژوهش،

خبرگان، جهت تعیین وضگگگعیت مولفه های کارآفرینی فن         

شامل،  سان مراکز     آورانه دراختیار جامعه آماری که  شنا کار

های گردشگگگگری دارای مجوز      ،  IPD درمانی وشگگگرکت 

 قرارگرفت.

 موضگگوعا  شگگناسگگایی  نامه باپرسگگش از در پژوهش حاضگگر

 یبند تی اولو گویه و  26ی کارآفرینی فن آورانه با    ها مؤلفه 

نفراز  41 توسط  گویه، 26 کارآفرینی فن آورانه با یهامؤلفه

 ووزار  بهداشت و درمان   عالی مدیران و دانشگاهی  اساتید 

ی فن ی کارآفرینهامؤلفه تعیین وضعیت نامه پرسش  نیهمچن

ده شنفراز کارشناسان، استفاده 136گویه، توسط  26 آورانه با

ست.   ستفاده از روش روایی محتوایی    ا روایی پرسش نامه با ا

 روش از اسگگگتفاده با منظور ابتدا محاسگگگبه و تایید شگگگد. بدین

های شاخ  خبرگان ازنظر برخورداری و فازی دلفی -کمی

سایی    شنا ستفاده از تحلیل  با و کارآفرینی فن آورانه   ملیاع ا

-سازمانی  ینب تعامال ل شش دسته کلی   به ترتیب به تأییدی

 حمایت  -مهارتی  عوامل -خارجی  عوامل -سگگگاختاری  عوامل 

ا ب سگگگیس و گردید تقسگگگی  مدیریتی( سگگگتادی و عوامل های

 هایشگگگاخ ( AHPل مراتبی سگگگلسگگگله تحلیل از اسگگگتفاده

ی هاتحلیل سگگگایر نیز ادامه در و بندیرتبه شگگگدهشگگگناسگگگایی

 ذکریانشا .شدانجام  نهایی الگوی به دستیابی جهت موردنیاز

 در آماری هایآزمون و هااز روش هاداده تحلیل جهت است

 متغیره، تک  t آزمون نظیر اسگگگتنباطی  و توصگگگیفی روش دو

سمیرنوف،  کولموگروف آزمون صمی   کمی روش ا  یگیرت

 و تأییدی   عاملی  تحلیل  و( AHPل مراتبی سگگگلسگگگله   تحلیل 

و  Excel ،SPSS ،LISREL نگگظگگیگگر  افگگزارهگگاینگگرم

Expert Choice شد.استفاده 

شده جهت پژوهش حاضر از آن استفاده که در AHPروش

ی برقرار ای برای مسئله،قالب رده برپایی یک ساختار و

برقراری سازگاری  طریق مقایسا  زوجی، ترجیحا  از

 ]11[ها است.گیریاندازه منطقی از

 
پژوهش حاضر در دو مرحله مستقل انجام شد. هدف مرحله 

 های توریس  درمانی مبتنی برشاخ شناسایی اول 

های بندی شاخ اولویت . وبود  فن آورانه کارآفرینی

هدف مرحله دوم طراحی مدل ،  کارآفرینی فن آورانه و

 وهش بود.ژپ

شناسی مرحله اول پژوهش های جمعیتتوزیع فراوانی ویژگی

ک ی ،شامل  تی  تصمی  پژوهش لخبرگان( در جدول شماره

 شده است.نشان داده

اساس جدول شماره یک، بیشترین فراوانی خبرگان مربو   بر

به گروه زنان و بیشترین سط  تحصیال  کارشناسی ارشد 

 بود.

ی ها توسط خبرگان، نتایج آن بررسنامهپس از تکمیل پرسش

قادیر متغیرها به مست آمده به دشد. بدین ترتیب که مقادیر 

 یافته ها
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شده و میانگین فازی مربو  به هر معیار کمی فازی تبدیل

طور جداگانه تعیین شد. سیس میانگین فازی نظرا  کلیه به

آمده و مقادیر آن فازی دستخبرگان در مورد هر معیار به

 (جدول دول .زدایی شدند

 خبرگانشناسی اطالعات جمعیت(: 1) جدول

درصد 

 فراوانی
 متغیرها فراوانی

 جنس مرد 18 38

 زن 23 62

 جمع 41 100

 میزان تحصیال  کارشناسی 13 32

 کارشناسی ارشد 2۰ 49

 دکتری 8 19

 جمع 41 100

زدایی  های فازینظرسنجی، میانگین  دور اولبا بررسی نتایج  

ای به خبرگان اعالم شگگد. با نامهها در پرسگگششگگده شگگاخ 

 یعنی اسگگگت 4/۰میانگین قطعی معیارها باالی  کهتوجه به این

مرحله  در اند.ها موافق بودهاعضگگگای گروه خبره با شگگگاخ 

به        عا  مربو   گان عالوه بر اطال دوم نظرسگگگنجی از خبر

میانگین نظرا  کلیه خبرگان، نظر قبلی هر خبره نیز ثبت شد  

هگگا، نظر جگگدیگگد خود را در مورد تگگا پس از مقگگایسگگگگه آن

ش  رگذار ثبت کنند.های تأثیشاخ    دهمیانگین فازی زدایی 

سنجی از  دور شماره   خبرگان در دوم نظر آورده  سه جدول 

ست    شاخ   توجه به اینکه با شده ا همگی  هامیانگین قطعی 

اعضگگگای گروه خبره با تمام    ،بنابراین  ؛باشگگگند  می 4/۰باالی  

 سگگیس میانگین فازی .انددوم موافق بوده دورها در شگگاخ 

 سگگهسگگوم نیز در جدول شگگماره  دورزدایی شگگده نظرسگگنجی 

ست به شده  د  وردآمده و اختالف آن با میانگین فازی زدایی 

شده رائههای ابا توجه به دیدگاه دوم نظرسنجی تعیین گردید.

 کهسگگوم، درصگگورتی دوردوم و مقایسگگه آن با نتایج  دوردر 

در این  اشدب (1/۰ل اختالف بین دو مرحله کمتر از آستانه ک 

اعضگگای گروه  شگگود.صگگور  فرآیند نظرسگگنجی متوقف می

ر ها باند و این شگگاخ بوده ها موافقخبره با تمامی شگگاخ 

 دلفی فازی تائید شدند. روشاساس 

نان از اینکه بتوان داده   برای های موجود را برای تحلیل   اطمی

اسبه  و از طریق مح از تحلیل عاملی استفاده شد؛   استفاده کرد 

بودن  بگگه منگگاسگگگگب (KMO) شگگگگاخ  کفگگایگگت نمونگگه

ا ب ها برای تحلیل عاملی وهای موجود در بین دادههمبسگگتگی

نه          یت نمو لت از کفا بارت فاده از آزمون  نا اسگگگت ن گیری اطمی

( و 7/۰ ازتر بزرگل KMOتوجه به عدد  با حاصگل گردید. 

لت      بارت ناداری آزمون  گفت   توانمی( >۰5/۰sigل عدد مع

ای اجرای تحلیل عاملی مناسگگگب و از شگگگرایط     بر ها دادهکه  

بود. نتایج حاصگگل نشگگانگر مناسگگب بودن برخوردار  موردنیاز

عاملی و      های موجود بین داده همبسگگگتگی یل  ها برای تحل

ی، توان به تحلیل عاملرو میگیری اسگگت، ازاینکفایت نمونه

  ۰۰۰/۰داری درسگگط  معنی KMOنتایج آزمون  اقدام کرد.

 .گرددتائید می

سی  س    برای برر سب بودن تمامی  ل اال  در فرآیند تحلیؤمنا

 روش اسگگتخراج، تحلیل مؤلفه اصگگلی اسگگتفاده شگگد. ازعاملی 

ست  ا اشتراک و  جدول اشتراکا  اولیه دارای دو ستون اولیه  

با مربع   ل دهنده اشگگگتراک یک متغیر   که نشگگگان   گویه( برابر 

ها اسگگگت. سگگگتون اول   ( با عامل   𝑅2همبسگگگتگی چندگانه ل    

یه، اشگگگتراک   ا بل از اسگگگتخراج عامل     شگگگتراکا  اول  ها را ق

های اولیه برابر یک کند و تمامی اشگگتراکها( بیان میعاملل

 تر باشگگداسگگت و هر چه مقادیر اشگگتراک اسگگتخراجی بزرگ 

هگگای موردنظر را بهتر توصگگگیف ( عگگامگگل5/۰تر از بزرگل

مایش( می  قدار اشگگگتراک برابر    لن ند. بیشگگگترین م  921/۰ده

 دهندهمی باشگگد. بنابراین، نشگگان  5۰2/۰مقدار برابر وکمترین

س    سب بودن تمامی   به ود.باال  در فرآیند تحلیل عاملی ؤمنا

 .بودبیشتر  5/۰اال  از ؤعلت اینکه عدد اشتراکا  س

شان   شده کل واریانس تبیین  س  دهدمین ش ش اال  ؤکه این 

 647/7۰ در حدود  ها عامل   و این دهند میعامل را تشگگگکیل    

یانس را تبیین و پوشگگگش   درصگگگد   ید. بیشگگگترین    میوار ما ن

با     یانس  با   کمت درصگگگگد و 369/33وار یانس    262/3رین وار

روایی مناسب سؤاال   دهندهنشان درواقعکه باشد می درصد

 .است

دهد که این ماتریس نشان میعاملی  یافتهماتریس چرخش 

و عامل را مشخ   همبستگی گویه لسؤاال  یا متغیرها(
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اساس میزان همبستگی این ارتبا  روشن  کند که بریم

نمرا  عاملی( هر ل خواهد شد. در این ماتریس بارهای عاملی

باشند و زیر چتر عامل می 5/۰تر از یک از متغیرها بزرگ

گیرند که هرچقدر مقدار این ضریب بیشتر موردنظر قرار می

( سباشد عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرا  لواریان

کمترین  و 884/۰عاملی  متغیر موردنظر دارد.بیشترین بار

االتی ؤکه چه س دهدمینشان  چهارجدول    باشد.می 5۰1/۰

 مرتبط هستند. هاعاملبه این 

های کارآفرینی های دور اول دلفی و میانگین فازی نظرات خبرگان مربوط به شاخصپاسخ (: نتایج شمارش2جدول )
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ش
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 میانگین فازی

میانگین 

فازی زدایی 

 شده

 65/۰ (۰/۰، 8۰/۰، 1ل ۰ 2 8 13 18 آورانهفن  کارآفرینی خصو  در جامعه با تعامل 1

 66/۰ (۰/۰، 82/۰، 1ل ۰ 3 9 12 17 فن آورانه نیکارآفری متخصصین ویژهبه دانشگاه اساتید با بانک مدیران تعامل و ارتبا  2

 65/۰ (۰/۰، 8۰/۰، 1ل ۰ 3 4 12 22 فن آورانه وکارهایکسب کردن عملیاتی منظوربه اقتصادی هایبنگاه با تعامل 3

 78/۰ (3/۰، 9۰/۰، 1ل 2 3 6 11 19 فن آورانه وکارهایاز کسب حاصل خدما  از استفاده برای هابانک با تعامل 4

5 
کارآفرینی فن آورانه در صنعت  با مرتبط هایدستورالعمل از حمایت و تدوین

 بانکداری
 78/۰ (3/۰، 91/۰، 1ل ۰ 4 5 12 2۰

 91/۰ (7/۰، 96/۰، 1ل 3 2 8 1۰ 18 کارآفرینی توسعه و تحقیق 6

 77/۰ (3/۰، 9۰/۰، 1ل 1 3 5 13 19 فن آورانه کارآفرینی حوزه فعالیت در بر کارکنان تمایل و انگیزه 7

 9۰/۰ (7/۰، 95/۰، 1ل ۰ 2 6 13 2۰ سازمانیفرهنگ 8

 89/۰ (7/۰، 94/۰، 1ل 1 3 6 9 22 ساختار سازمانی 9

 79/۰ (3/۰، 92/۰، 1ل 1 3 6 12 19 نوآوری سازمانی 10

 67/۰ (۰/۰، 84/۰، 1ل 1 1 7 13 19 فن آورانه کارآفرینی از اقتصاد و دارایی وزار  معنوی و مادی هایحمایت 11

 77/۰ (3/۰، 88/۰، 1ل 1 2 6 13 19 فن آورانه کارآفرینی در گذاریسرمایه ریسک و امنیت تضمین 12

 77/۰ (3/۰، 89/۰، 1ل 2 2 7 15 15 فن آورانه در صنعت بانکداری کارآفرینی توسعه بر روانشناسانه هایمهار  آموزش 13

 67/۰ (۰/۰، 85/۰، 1ل 1 2 4 13 21 قوانین و مقررا  14

 68/۰ (۰/۰، 86/۰، 1ل 1 1 1۰ 14 15 کارآفرینی هایمهار  و پردازی ایده با تقویت متناسب شدهارائه هایآموزش 15

 67/۰ (۰/۰، 85/۰، 1ل ۰ 1 7 12 21 فن آورانه سریع کارآفرینی و موقعبه اجرای کارکنان در از حمایت 16

 67/۰ (۰/۰، 84/۰، 1ل ۰ 3 8 13 17 صنعت بانکداری فن آورانه در کارآفرینی ترویج خصو  در هارسانه به دهیجهت 17

18 
عت صن در فن آورانه کارآفرینی ترویج در خصو  اقتصاد و دارایی وزار  رویکرد

 بانکداری
 76/۰ (3/۰، 88/۰، 1ل ۰ 1 3 17 2۰

 79/۰ (3/۰، 93/۰، 1ل ۰ 2 7 13 19 فن آورانه کارآفرینی هایخوشه به خدما  ارائه 19

 79/۰ (3/۰، 92/۰، 1ل 1 2 8 11 19 کارآفرینی فن آورانه حوزه فعالیت در بر مدیران تمایل و انگیزه 20

 79/۰ (3/۰، 93/۰، 1ل 1 2 7 8 23 فن آورانه استقرار کارآفرینی برای مختلف هایرشته هایپتانسیل به توجه 21

 68/۰ (۰/۰، 86/۰، 1ل ۰ 3 5 12 21 فن آورانه کارآفرینی حوزه در فعالیت به ورود مخاطرا  پذیرش میزان 22

 68/۰ (۰/۰ ،87/۰، 1ل ۰ 2 7 1۰ 22 وکارهای فن آورانهکسب برای شبکه ایجاد مدیران در کارآفرینی هایمهار  23

 68/۰ (۰/۰، 85/۰، 1ل ۰ 2 5 13 21 توسعه کارآفرینی فن آورانه مدیران برای اطالعاتی و ذهنی پیشینه 24

25 
ن ف وکارهایکسب ریسک مدیریت و شناسایی مدیران در در کارآفرینی هایمهار 

 آورانه
 78/۰ (3/۰، 91/۰، 1ل ۰ 4 6 9 22

 8۰/۰ (3/۰، 94/۰، 1ل 2 2 6 9 22 فن آورانه کارآفرینی در حوزه فعالیت بر مدیران هوشیاری 26
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 های کارآفرینی فن آورانه )دور دوم و سوم دلفی(اختالف میانگین فازی زدایی شده مربوط به شاخص (:3جدول )

شماره
 

 های کارآفرینی فن آورانهشاخص

میانگین فازی 

زدایی شده 

 2مرحله 

میانگین فازی 

زدایی شده 

 3مرحله 

 اختالف

 ۰۰/۰ 9۰/۰ 9۰/۰ فن آورانه کارآفرینی خصو  در جامعه با تعامل 1
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 هایشرکت و درمانی مراکزپژوهش، شامل کارشناسان 

شده نشان داده پنج گردشگری سالمت در جدول شماره

 است.

اساس جدول شماره پنج ، بیشترین فراوانی پاس  دهندگان  بر

مربو  به گروه زنان و بیشترین سط  تحصیال  کارشناسی 

ترین فراوانی محل فعالیت  پاس  دهندگان مربو  ارشد وبیش

املی ضرایب بارهای ع بیانگر یکنمودار  به بیمارستانها بود.

 و ( قرا ر دارند-1،1در حالت استاندارد است که در بازه ل

باشند. مقدار مالک دهنده میزان رابطه بین متغیرها مینشان

در  .است 3/۰برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی، 
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نمودار فوق تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤاال  از 

 بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد. 3/۰

کارآفرینی فن  هایبندی شاخصدسته(: 4جدول )

 آورانه

 

 دهندگانشناسی پاسخ(: اطالعات جمعیت5جدول )

درصد 

 فراوانی
 متغیرها فراوانی

 مرد 52 38

 زن 84 62 جنس

 جمع 136 100

 کارشناسی 39 29

میزان 

 تحصیال 

 کارشناسی ارشد 75 55

 دکتری 22 16

 جمع 136 100

 بیمارستان 1۰4 76

 32 24 محل فعالیت

شرکت 

گردشگری 

 سالمت

 جمع 136 100

 

شود، مقادیر طور که در نمودار شماره دو مشاهده میهمان

(T-value) باشند و بیانگر این است می 96/1تر از بزرگ

 در سط  خطای تمامی ضرایب مسیر در نمودار شماره یک

 باشند.دار میمعنی ۰5/۰

 

 مولفه های کارآفرینی فن آورانه بعد شماره

TE1 

 
مال
تعا

 
ین
ب

 
نی
زما
سا

 

فن آورانه کارآفرینی خصو  در جامعه با تعامل  

TE2 
 ینیکارآفر متخصصین ویژهبه دانشگاه اساتید با بانک مدیران تعامل و ارتبا 

 فن آورانه

TE3 
فن  وکارهایکسب کردن عملیاتی منظوربه اقتصادی هایبنگاه با تعامل

 آورانه

TE4 
فن  وکارهایاز کسب حاصل خدما  از استفاده برای هابانک با تعامل

 آورانه

TE5 

مل
عوا

 
ری
ختا
سا

 

در  فن آورانه کارآفرینی با مرتبط هایدستورالعمل از حمایت و تدوین

 صنعت بانکداری

TE6 کارآفرینی توسعه و تحقیق  

TE7 فن آورانه کارآفرینی حوزه فعالیت در بر کارکنان تمایل و انگیزه  

TE8 سازمانیفرهنگ  

TE9 ساختار سازمانی 

TE10 نوآوری سازمانی 

TE11 

مل
عوا

 
جی

خار
 

فن آورانه کارآفرینی از اقتصاد و دارایی وزار  معنوی و مادی هایحمایت  

TE12 فن آورانه کارآفرینی در گذاریسرمایه ریسک و امنیت تضمین  

TE13 
فن آورانه در صنعت  کارآفرینی توسعه بر روانشناسانه هایمهار  آموزش

 بانکداری

TE14  قوانین و مقررا 

TE15 
مل
عوا

 
تی
هار
م

 

 هایمهار  و پردازی ایده با تقویت متناسب شدهارائه هایآموزش

 کارآفرینی

TE16 فن آورانه سریع کارآفرینی و موقعبه اجرای کارکنان در از حمایت  

TE17 
صنعت  در فن آورانه کارآفرینی ترویج خصو  در هارسانه به دهیجهت

 بانکداری

TE18 
 فن آورانه کارآفرینی ترویج در خصو  و دارایی اقتصاد وزار  رویکرد

صنعت بانکداری در  

TE19 

ت
مای
ح

ی
ها

 
ی
تاد
س

فن آورانه کارآفرینی هایخوشه به خدما  ارائه   

TE20 فن آورانه کارآفرینی حوزه فعالیت در بر مدیران تمایل و انگیزه  

TE21 فن آورانه کارآفرینیاستقرار  برای مختلف هایرشته هایپتانسیل به توجه  

TE22 فن آورانه کارآفرینی حوزه در فعالیت به ورود مخاطرا  پذیرش میزان  

TE23 

مل
عوا

 
تی
یری
مد

 

فن  وکارهایکسب برای شبکه ایجاد مدیران در کارآفرینی هایمهار 

 آورانه

TE24 فن آورانه توسعه کارآفرینی مدیران برای اطالعاتی و ذهنی پیشینه  

TE25 
 ریسک مدیریت و شناسایی مدیران در در کارآفرینی هایمهار 

فن آورانه وکارهایکسب  

TE26 کارآفرینی فن آورانه در حوزه فعالیت بر مدیران هوشیاری  
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 بر اساس ضرایب استانداردشده آورانه شاخص کارآفرینی فننتایج تحلیل عاملی تائیدی (: 1) نمودار

 

 بر اساس ضرایب معناداری شاخص کارآفرینی فن آورانه(: نتایج تحلیل عاملی تائیدی 2) نمودار

 

و  (RMSEA)دو شاخ  مه  برازش مدل 

CMIN/DFx2ل df⁄ ) است. مقدار  ششدر جدول شماره

CMIN/DFx2ل df⁄)  است. مقدار  65/1برابر

CMIN/DFx2ل df⁄) تر از عدد سه باشد هر چه کوچک

میانگین  RMSEAمدل دارای برازش بهتری است. شاخ  

برآورد شده  ۰56/۰مجذور خطاهای مدل است که برابر 

شود حد است. این شاخ  بر اساس خطاهای مدل ساخته می

قبول قابل ۰8/۰یعنی مقادیر زیر است  ۰8/۰مجاز این مقدار 

خیلی خوب است. سایر  ۰5/۰طور زیر هستند و همین

ان توها نیز در محدوده قابل قبولی قرار دارند لذا میشاخ 

 ] 12[گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

  

 

 Expert Choiceافزار با توجه به نتایج حاصل از نرم

 هایمشخ  است شاخ  هشتگونه که در جدول همان

 امتیاز با مهارتی عوامل ،382/۰ امتیاز با ساختاری عواملل

 ستادی هایحمایت ،16۰/۰ امتیاز با مدیریتی عوامل ،25۰/۰

 شاخ  و ۰64/۰ امتیاز با خارجی عوامل ،1۰1/۰ امتیاز با

 اولویت ( به ترتیب دارای۰43/۰ امتیاز با سازمانی بین تعامال 

شاخ  اصلی شامل  شش داد نشان پژوهش نتایج. باشندمی

 ستادی، هایحمایت مدیریتی، مهارتی، ساختاری، عوامل

 شاخ  فرعی، 26و  سازمانی بین تعامال  خارجی و عوامل

توریس  درمانی مبتنی بر  هایشاخ  ترینمه  عنوانبه

 (یکشکل ل است. شدهمعرفی کارآفرینی فن آورانه

 

 

 



 

 

 97 

 

 

97 

 

 

ت
الم

 س
ت

ری
دی

م
 

13
99

؛
23 (1)

 

 و همکارانجاری ن

 
 شاخص کارآفرینی فن آورانهنتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری  (:6) جدول

 CMIN/DF SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

         قبولمقادیر قابل

 96/0 95/0 97/0 93/0 94/0 056/0 0000/0 65/1 شدهمقادیر محاسبه

 های برازشاختصار شاخص (:7جدول )

 

 

های کارآفرینی فن (: امتیاز و رتبه شاخص8جدول )

 آورانه

 

 

 

 

 
 (: مدل مفهومی نهایی پژوهش1) شکل

 

 
ید بر تأک توریس  درمانی با عوامل مؤثر بر مطالعه حاضر، در 

آمده دستنتایج به ایران بررسی شد. کارآفرینی فن آورانه در

 ،382/۰ امتیاز با ساختاری عوامل هاینشان داد که شاخ 

 هایحمایت ،16۰/۰ امتیاز با مدیریتی ،25۰/۰ امتیاز با مهارتی

 و ۰64/۰ امتیاز با خارجی عوامل ،1۰1/۰ امتیاز با ستادی

به ترتیب دارای  ۰43/۰ امتیاز با سازمانی بین تعامال  شاخ 

نتایج حاصل از بررسی سؤال  باشند.بیشترین اولویت می

های دهد که استفاده از شاخ پژوهش نشان می

توسعه  رشد و شده در متغیر کارآفرینی فن آورانه درشناسایی

ذاران گند سیاستتواصنعت توریس  درمانی مؤثراست و می

 مدیران این صنعت را یاری نماید. و

سال   سایی    باهدف و 1397مطالعه جعفری وهمکاران در  شنا

 مقصگگگگد یگگک انتخگگاب بر مؤثر   عوامگگل  بنگگدی اولویگگت  و

 کی انتخاب بر مؤثر انجام و عوامل پزشگگگکی، گردشگگگگری

لی طورکگردید. به شگگناسگگایی پزشگگکی گردشگگگری مقصگگد

شگران  برجذب مؤثر عوامل که گفت توانمی ش  گرد  کیپز

 انکارکن بعد فن آوری درمان، چهار شگگامل اهمیت ترتیب به

 نام شاخص هاشاخص اختصار

Chi-Square 

-برازشهایشاخ 

 مطلق

 دو گای پوشش تحت سط 

GFI  برازشنیکوییشاخ 

AGFI 
یل تعدبرازشنیکوییشاخ 

 شده

NNFI 

-برازشهایشاخ 

 تطبیقی

 نشدههنجاربرازششاخ 

NFI  شدههنجاربرازششاخ 

CFI  تطبیقیبرازششاخ 

RFI  نسبیبرازششاخ 

IFI  فرایندهبرازششاخ 

PNFI 

-برازشهایشاخ 

 مقتصد

-برازششاخ 

 مقتصدهنجارشده

RMSEA 
-خطایمربعا میانگینریشه

 براورد

CMIN شدهبهنجارمربعگای 

 رتبه امتیاز شاخص

 382/۰ 1 (SF) عوامل ساختاری

 25۰/۰ 2 (SFa) عوامل مهارتی

 16۰/۰ 3 (MFعوامل مدیریتی )

 1۰1/۰ 4 (SS) های ستادیحمایت

 ۰64/۰ 5 (FC) عوامل خارجی

 ۰43/۰ 6 (IOI) تعامالت بین سازمانی

 بحث 
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ند  و مل  درمان،  فرآی مل  و اقتصگگگادی عوا گردشگگگگری  عوا

 ]13[است.

 باهدف   1397 درسگگگال مانی  وز مطالعه علیدادی سگگگلیمانی     
 گردشگگگران برجذب مؤثر عوامل بندیاولویت و شگگناسگگایی

 هایجاذبه اصگگفهان، انجام شگگد. شگگهر موردمطالعه: المللیبین

 بین در ار رتبه  بیشگگگترین طبیعی سگگگیس و فرهنگی تاریخی، 

 و روسگگگتایی  گردشگگگگری امنیت،  ازآنپس و دارد ها جاذبه  

 ار شگگشگگ   تا چهارم جایگاه اصگگفهان شگگناخت برای تبلیغا 

 نه  تا هفت  جایگاه در هازیرساخت و مذهب ارز، نرخ دارد،

 رد سالمت  گردشگری  و ایران به روادید صدور  تسهیال   و

 ]14[دارد. قرار یازده  و ده  جایگاه

 باهدف شگگناسگگایی  و 1396مطالعه بیا  وهمکاران درسگگال 

 شگگهر هایبیمارسگگتان در پزشگگکی گردشگگگران جذب عوامل

 تا ترینمه  پژوهش هاییافته به توجه با تهران، انجام شگگگد و

فه  تریناهمیت ک   در درمانی  گردشگگگگران جذب  در ها مؤل

 ها،زینهه بیمارستان،  اعتبار از عبار  پاسخگویان  ازنظر ایران

یاسگگگی،   فضگگگای درمان،  کادر  آموزش درمان،  کیفیت   سگگگ

 و بیمارسگگتان موقعیت و هازیرسگگاخت نظارتی، هایسگگیاسگگت

 مراحل فقدان مشگگگکل ترینمه . اقتصگگگادی اسگگگت موقعیت

 شابه، م مطالعا  در. شد  بیان حمایتی سیست    و شفاف  درمانی

 در ندرما  هزینه  بودن پایین  را درمانی  سگگگفر انگیزه ترینمه 

 رد گیریتصگگمی  برای و اندکرده شگگناسگگایی مقصگگد کشگگور

صو   صد  خ سی،    شرایط  به نیز مق صادی،  سیا  و نقوانی اقت

 عوامل  عنوانبه  درمانی  مراکز اعتبار  همچنین اسگگگتانداردها،    

 ]15[است. شدهاشاره اثرگذار

فن  کارآفرینی مدل باهدف ارائه و 2۰17 مطالعه مابل درسال 

 و  عل هایپارک در مستقر بنیاندانش هایشرکت در آورانه

 روش شگگد، انجام آلمان کشگگور در کیفی رویکرد: آوریفن

 بر  مبتنی     اسگگگگت و کیفی    روش مطگگالعگگه    این  پژوهش در  

 که ودب کانونی هایگروه برگزاری و اکتشگافی  هایمصگاحبه 

 آوریفن و عل  عرصگگه در تغییرا  سگگرعت داد نشگگان نتایج

 یطمح ویژگی بارزترین اطمینان عدم که اسگگت زیاد چنانآن

 لقانخا و اسگگت آوریفن تغییراتی چنین اصگگلی پایه. ماسگگت

 اغلب تأیید به بنا آلمان، کشگگگور در. اندکارآفرینان آوریفن

 و آوریفن توسعه  کلید فن آورانه کارآفرینی نظران،صاحب 

 ]16[است. اقتصاد

سال   مطالعه کرمی سایی    باهدف و 1395وهمکاران در  و شنا

 با یپزشگگک گردشگگگری توسگگعه بر مؤثر عوامل بندیاولویت

 شهد(،م شهر: موردمطالعه لنمونه گردشگران داخلی بر تأکید

 درمانی تجهیزا  و تسگگگهیال  انجام شگگگد. نتایج نشگگگان داد 

انی درم کارکنان و پزشگگکان مهار  و تخصگگ  و پیشگگرفته

 ]17[ترین عوامل هستند.مه 

 باهدف بررسگگگی و 1395وهمکاران درسگگگال  مطالعه فوالدی

ن گردشگگگرا دیدگاه از ایران به درمانی سگگفر بر مؤثر عوامل

شد و نتایج  آذربایجانی، شان  انجام   دما خ کیفیت که داد ن

شکی  تجهیزا  درمان، هزینه درمانی، سی    عوامل و پز  -سیا

 بگت مث اثر ایران بگه  خگارجی  بیمگاران  انگیزه ورود بر امنیتی

شته،   و شناختی جامعه عوامل درمانی، تنوع انتظار، زمان اما دا

 ]18[نداشتند. زیادی تأثیر گردشگری، هایجاذبه

 ارائه باهدف و 1395و بختیاری درسال   مطالعه میگون پوری

مل  نظری الگوی ند  بر مؤثر عوا نه فن آو کارآفرینی  فرآی  را

 ز،سب آوریفن زیست حوزه در فعال هایشرکت در سازمانی

 د،جدی مفهومی الگوی مطابق که داد نشگگان نتایج شگگد انجام

 پنج شگگگامل  فن آورانه،  کارآفرینی  فرآیند  بر اثرگذار  عوامل 

 ]19[است. محوری عامل 36 و اصلی عامل

سال  و بدیعی شی  1395 همکاران در سایی    عنوان با پژوه  شنا

سعه  راهکارهای بندی ورتبه شگری  تو شکی؛  گرد  طالعهم پز

 گردآوری اصگگلی ابزار. دادند انجام گلسگگتان اسگگتان موردی

صاحبه  هاداده سش  و م ست  نامهپر شان  پژوهش هاییافته. ا  ن

 دشگریگر توسعة در اصلی معیارهای تأثیرگذارترین که داد

شکی  ستان  پز ستان  ا  ساختار،  رزی معیار اهمیت، ترتیب به گل

 درصگگ در. اندشگگدهشگگناسگگایی  کیفیت معیار و پزشگگک معیار

های    کار ئه  راه  میزان بردن باال  پژوهش، این در شگگگگدهارا

شارکت  صی    م صو سعه  در خ شگری  تو شکی  گرد س  پز  تانا

 گریگردش ویژه درمانگاه های و هابیمارستان  ایجاد گلستان، 

کت   و پزشگگگکی یت    و مشگگگگار ما  بخش از دولتی بخش ح

 ]2۰[برد. نام توانمی را خصوصی
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 شناسایی باهدف و 1394رفتار وهمکاران درسال نیکمطالعه 

 انجام ایران در پزشگگگکی گردشگگگگران جذب در مؤثر عوامل

صلی  شد.   جامعه و بوده نامهپرسش  ها،داده گردآوری ابزار ا

 مانز در که بود گردشگگگرانی کلیه مطالعه شگگامل این آماری

. اندشگگده شگگیراز شگگهر وارد درمان و جراحی برای یادشگگده

شان یافته  سیر م ضریب  با اطالعا  جستجوی  که دهدمی ها ن

یار  اثر( 62/۰ل  کشگگگور عنوانبه  ایران انتخاب  در مهمی بسگگگ

 و تقاضا  محرک عوامل. دارد سالمت  گردشگری  در مقصد 

( 12/۰ و 31/۰ل ترتیب به مسیر  ضرایب  با کالن کنندهتسهیل 

 ]21[دارند. قرار بعدی هایرتبه در

 مقاله حاضگگگر به بررسگگگی متغیر کارآفرینی فن آورانه در        در

ر به های قبلی کمتپژوهش شد که در توریس  درمانی پرداخته 

شاره    ضوع ا ست. نتایج پژوهش   این مو شان  شده ا های قبلی ن

جذب گردشگری پزشکی    ترین عوامل مؤثر دردهد مه می

مان،    مل فن آوری در مانی،      شگگگا خدما  در یت  نه   کیف هزی

که تأکید مقاله       جهیزا  پزشگگگکی اسگگگت درحالی  ت درمان، 

نه هسگگگت .در    حاضگگگر بر   یا    کارآفرینی فن آورا تحقیق ب

پژوهش حاضگگگر   های مشگگگابه در   وهمکاران، برخی از مؤلفه  

 این مطالعه متغیر کارآفرینی فن    در بررسگگگی گردیده ولیکن 

 بندی وطبقه شگگگاخ  شگگگش در مؤلفه و 26 آورانه، شگگگامل

ش بیگا  وهمکگاران چنین   پژوه بررسگگگی گردیگده کگه در  

صرفا مؤلفه   طبقه صور  نگرفته و س   بندی  ضای  سی، های ف  یا

، مقررا  قوانین و های نظارتی، سگگیسگگت  حمایتی، سگگیاسگگت 

های بااهمیت برجذب گردشگگگگران پزشگگگکی      عنوان مؤلفه به 

 معرفی گردیده است.

 ستفادها پیشنهادهایی شامل های پژوهش حاضر بر اساس یافته 

درمانی،  توریسگگگ  رونق برای مجازی یفضگگگا هایظرفیت از

 ورکش  به درمان ایجاد ویزای درمانی جهت بیمارانی که برای

شوند،  شورک وارد تشریفا  طی بدون بتوانند کنند تامی سفر

 طریق از خدمت، متقاضگگیان روزیشگگبانه دسگگترسگگی  امکان

 راحیط چندزبانه، خدماتی مرکز یک با الکترونیکی خدما 

 ازارب  کشگگگورهای  تکمیلی بیمه  پذیرش  راهکارهای   تدوین  و

شگری  هایقطب برای سازی  برند هدف، شنا    گرد  کشور، آ

به  با  گردشگگگگران نمودن ید  جن نه،    آوریفن مف یا ئه  را  ارا

گوهگگای    ل ین  در موفق   ا ینگگه    ا م تفگگاده   آموزش  و ز  از اسگگگ

نه  در تخصگگگصگگگی  افزارهای نرم ئه    توریسگگگ  زمی درمانی ارا

 شود.می

 
این پژوهش با کد  های اخالقی:رعایت دستورالعمل

 IR.IAU.AK.REC.1398.015اخالق به شماره 

های زیست پزشکی پژوهش اخذشده از کمیته اخالق در

 شده است.انجام

پژوهش حاضر از سوی هیچ سازمانی حمایت مالی: 

 حمایت نشده است.

نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی  تضاد منافع:

 وجود ندارد.

نامه با این مقاله حاصل بخشی از پایانقدردانی:  تشکر و

رینی کارآف طراحی الگوی توریس  درمانی مبتنی بر»عنوان 

زاد دانشگاه آ مصوب در مقطع دکترای تخصصی،« فن آورانه

 شد.بامی 1397آباد کتول گرگان در سال اسالمی واحد علی
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