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  چکیده  
اثیرگذاری و عی تعیین تداف فرت در تهران با رویکرد آینده پژوهی و اهدر این تحقیق هدف اصلی تعیین عوامل مؤثر بر گردشگری سالم

ران و المت در تهسدشگری های عوامل مؤثر بر گرهای عوامل مؤثر بر گردشگری سالمت در تهران، تعیین وزن خوشهتاثیرپذیری خوشه
از حقیق ت وبوده ان های چشم پزشکی تهرنجام پژوهش بیمارستانند. دامنه اهستبندی عوامل مؤثر بر گردشگری سالمت در تهران رتبه

ت چون ف کاربردیسنظر هد از همچنین تحقیقباشد. گیری چندمعیاره و منطق فازی میهای مورد استفاده تصمیمنظر استفاده از تکنیک
ه راه حل بو دستیابی  ها و کشف مجهوالتای از قواعد و ابزارهای معتبر )قابل اطمینان( و نظام یافته برای بررسی واقعیتمجموعه

یت پروژه حوزه مدیر گان درتواند به تصمیم گیرندباشد که میها در جهت کاهش تعارض بین ارکان پروژه میمشکالت است. این راه حل
ن اید. از آنجایی که فاده نماینده استشکمک کند تا بتوانند علل تاخیرات زمانی را به خوبی بشناسند و برای حل آن علل از راهکارهای بیان 

ثر در ز موانع مواناسبی متوصیفی از این جهت که توصیف  .پردازد در قلمرو تحقیقاتی توصیفی استتحقیق به بررسی وضع موجود می
یق پرسشنامه د از طرفرااجیحات دهد و از آنجایی که به بررسی نظرات و ترها ارائه میبندی آنمدیریت زنجیره تامین پایدار و اولویت

گردند. برای به آوری میمعها مربوط به دیماتل، تحلیل فرآیند جپردازد یک تحقیق پیمایشی است. این نظرات در قالب پرسشنامهمی
ها، از نظریه ئلرای حل مسابزیع و ای پرسشنامه تنظیم و بین خبرگان توکارگیری این روش در زمینه مورد تحقیق پس از مطالعات کتابخانه

ماتل نشان ی نتایج دیبررس .گرفته شدای بهره های دیماتل، تحلیل فرآیند شبکههای تحقیقات پایه اعداد فازی و تکنیکفنون و تکنیک
فیت هتلینگ بر باشد. معیار کیمی معیار کیفیت حمل و نقل بر کیفیت هتلینگ تاثیر گذاربوده و ها بر یکدیگر تاثیرگذار دهد که خوشهمی

ینه تاثیرگذار ریابی و هزت بازاباشد. کیفیت خدمات پزشکی بر کیفیت هتلینگ، کیفیت حمل و نقل، کیفیکیفیت حمل و نقل تاثیر گذار می
بر کیفیت  . هزینهباشدار میباشد. کیفیت بازاریابی بر کیفیت هتلینگ، کیفیت حمل و نقل، کیفیت خدمات پزشکی و هزینه تاثیرگذمی

کیفیت  یار از خوشهدهد که یک معبندی معیارها نشان میباشد. در نهایت بررسی رتبههتلینگ و کیفیت خدمات پزشکی تاثیرگذار می
ر رار دارند )ارائه خدمات مبتنی بقمعیار  4معیار است )کیفیت عمل( دو معیار از خوشه کیفیت بازاریابی در بین  4خدمات پزشکی در بین 

 برای این معیارها تبه باالییراند که باعث شده دهد این معیارها تحت تاثیر نتایج دیماتلبرنامه تور و ارائه اطالعات کافی( که نشان می
ان نش عیارهایی با اولویت باالباشد )هزینه عمل( که ترکیب ممعیار اول می 4ها نیز یک معیار بین کسب شود و همچنین در خوشه هزینه

ود، شجرب انجام رمان مباشند. بنابراین خدمات گردشگری درمانی توسط متخصصان و کادر ددهد که این سه خوشه موارد مهم میمی
 اشد.بتواند اثرات مناسبی را بر برند و گردشگری درمانی و بازاریابی موثر آن داشته انجام یک عمل بد می

  یکلیدکلمات 
 "ایتحلیل فرآیند شبکه"،  "منطق فازی"، "دیماتل"، "شکیگردشگری پز"، "گردشگری سالمت"

 

  مقدمه -1
امروزه بسیاری از افراد برای اهداف مختلفی به سفر می پردازندد،  
این افراد به محل های مختلف می روند و از این روی اگر بیشتر 

ساعت و کمتر از یک سال اقامت آنها طول کشدد بده آنهدا     24از 
شود. گردشگری سالمت یکی از اندوا   کلمه گردشگر اطالق می 

باشد که هدف از آن به دست آوردن سالمتی رایج گردشگری می
. در ایددران اسددتچدده از لحددام جسددمی و چدده از لحددام روحددی 

گردشگری سالمت توسعه زیادی در دهه اخیر داشته است و چده  
مسافران داخلی و چده گردشدگران خدارجی بسدیاری بدرای ایدن       

اندد و پدس از مددتی    ت درمانی حضور یافتهمنظور در مراکز خدما
تواند چرخ های اقتصادی یدک  اند. این صنعت میپیدا کردهبهبود 

کشور را به جریان بیندازد چنانچه بسیاری از کشورها بر روی این 
ایران دارای یدک مزیدت رقدابتی     .اندگذاری نمودهصنعت سرمایه

وبی را و آن این است که هزینده هدای ترجیحدی خد     بودهب اسمن
نمانیدد کده باعدث شدده     برای این خدمات به گردشگران ارائه می

ایران دارای گردشگران زیادی در این زمینه باشد که برای ایدران  
توان به ورود ارز بده  دارای مزایای زیادی است که از آن جمله می

 هدای مختلدف اشداره نمدود،    کشور و توسعه اشتغالزایی در زمینده 
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از بسیاری از کمتر کشورمان ایران در درمان و الجه مع هایهزینه
باشد تا حدی که بدا کشدورهای توسدعه یافتده قابدل      کشورها می

، استمقایسه نیست و حتی از کشورهای همسایه نیز بسیار کمتر 
در ایدران   2018 سدال جهدان در  پذیری گزارش رقابت بر اساس 

مزیتدی   دهندده  نشدان که دارد ن جهادر را اول رتبه  شاخص این
این اهمیت درخصوص است. سالمت گردشگری حوزه در رقابتی 
میدان  در علدت  ترین مهم  صورت پذیرفته،که پژوهشی در عامل 
درمدانی  هدای  هزینده سدالمت  گردشگری حوزه در مسافرت علل 
ط با آن بعنوان یکی گردشگری پزشکی و امور تجاری مرتب است.

از سودآورترین بخشهای مهمان پذیری در بسیاری از کشدورهای  
شود )هان مقصد، بخصوص کشورهای در حال توسعه شناخته می

(. سرعت رشد این بازار بداال  2016؛ هیونگ  و همکاران، 2016، 
( و شدت رقابت در 2017؛ اسنایدرو همکاران ، 2013بوده )کانل ، 

المللی بسیار باالست. در چنین محیط زشکی بینبازار گردشگری پ
رقابتی در حال رشدی، دغدغه اصلی متخصصان، جذب مسافران 

ها جهت خرید مجدد پزشکی جدید از طریق بازاریابی و تهییج آن
. بر (2016)هان،  های خدمت استها یا استراتژیاز طریق تالش

رابدر  ب 5اساس گزارشات اخیدر، حفدم مشدتریان موجدود حددودا       
؛ 2012سودآورتر از جذب مشتریان جدید است )چیو و همکاران ، 

( چرا کده حفدم فزایندده مشدتریان احتمداال       2009کیم و گوپتا ، 
دهدد )جیاندگ و   سودآوری هدر کسدب و کداری را افدزایش مدی     

(؛ بنابراین در بازار گردشگری پزشکی شناسدایی  2015روزنبلوم ، 
ری مسدافران پزشدکی در   عوامل حیاتی در فرایندهای تصمیم گی

هدا بدرای هدر کشدور     خصوص خرید مجدد و درک نقش ویژه آن
ای های موجود در این کشورها اهمیدت فزایندده  مقصد و درمانگاه

یافته است. درک هزینه )مثال  گرانی یدا ارزاندی، معقدول یدا غیدر      
معقول بودن( نقش با اهمیتی در فرایند تصمیم گیری مشتری ایفا 

در حال حاضر و با توجه به از سرگیری مبادالت تجداری   کند.می
ایران با سایر کشورها و تدامین کاالهدای پزشدکی مدورد نیداز، از      

اند که این دوعامل در جذب گردشگر موثر رسدآنجائیکه بنظر می
عوامل عبارتند از: کیفیت خدمات و کیفیت سرویس، لذا ضدرورت  

ه از بهبود دو عامدل فدوق   دارد تا بررسی شود که چگونه با استفاد
توان باعث افزایش رضایتمندی گردشگران گردید و با توجه به می

هدای مناسدب آن   ظرفیت بیمارستان نور از نظر پزشکی و هزینده 
گدردد  ضرورت انجام این تحقیق در این بیمارستان دوچندان مدی 

تواند بیشترین تداثیر را در قصدد بیماریدان بدر     که چه عواملی می
ازدید مجدد و چک آپ مجدد بدرای دریافدت خددمات پزشدکی     ب

امیدری   گیرد.داشته باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار می
( در تحقیقددی بددا عنددوان آینددده پژوهددی بددا رویکددرد      1399)

سناریونویسی تاثیرات جغرافیای رفتاری بر گردشگری در مواجهه 
س از بیدان نمدود کده پد     COVID هدای واگیدردار و  با بیماری

گسترش جهانی ویروس کروندا، گردشدگران بده یکدی از نداقلین      
تبدیل شدند و در نهایت خدود نیدز از قربانیدان     19بیماری کووید 

این بیماری شدند. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری، در ایدن  

پژوهدی بده شناسدایی    مطالعه به دنبال این بود تا با رویکرد آیندده 
شدهر  بر وضعیت گردشگری کدالن عوامل جغرافیای رفتاری مؤثر 

هدای واگیدردار و سناریوسدازی    شیراز در هنگام مواجهه با بیماری
. این پدژوهش، از نظدر هددف کداربردی و از حیدث روش      دبپرداز

پژوهی بدوده  پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده
است. نیروهای پیشران بدا روش دلفدی، مشدخص و سدپس ایدن      

ر اساس میزان اهمیت و عدم قطعیدت، اولویدت بنددی و    عوامل ب
حیاتی تدرین عوامدل شناسدایی شددند. در ادامده، بدرای نوشدتن        

استفاده شدد. در   (Mic Mac) سناریوهای محتمل از نرم افزار
مرحله سدناریو پدردازی، تعدداد سده سدناریو محتمدل ارائده شدد.         

یرهددای هددای پددژوهش حدداکی از آن بددود کدده از بددین متغ یافتدده
شده؛ رفتار کنشی، مهاجرت، تدورم و سدرمایه اجتمداعی    شناسایی

عنوان تأثیرگذارترین عوامل کلیدی جغرافیای رفتاری مدؤثر بدر   به
هدای  شهر شیراز در مواجهده بدا بیمداری   صنعت گردشگری کالن

واگیردار شناسایی شدند. همچنین، فرهندگ معاشدرت در جددول    
پذیرترین متغیر نسبت به دیگدر متغیرهدا   عنوان تأثیربندی، بهرتبه

( در تحقیقی با عنوان 1398پلویی و همکاران ) .در نظر گرفته شد
بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشدگری سدالمت    اولویت

با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری بیدان   1414ایران در افق 
هدای  نمودند که گردشگری سالمت در رشد و رونق سایر بخدش 

ای کده  ثر در توسعه کشور، نقشی غیر قابل انکار دارد به گونده مو
هدای  تقویت این بخش مسدیر ندوینی را جهدت توسدعه سیاسدت     

مبنی بر تبددیل   1404انداز سازی و تحقق اهداف چشمخصوصی
ای جامع دهد. فقدان برنامهایران به قطب سالمت منطقه ارائه می

ائل این صنعت باشد، و منسجم در کشور که در برگیرنده کلیه مس
موجب گردیده تا ایران با دارا بودن مندابع بدالقوه در ایدن حدوزه،     
نتواند بهره الزم را ببرد و وابستگی خود را به منابع نفتی کداهش  

نیداز تهیده و تددوین ایدن برنامده، شناسدایی       دهد. مهمترین پیش
ها با یکدیگر در افق زمدانی مددنظر   ها و روابط آنعوامل، اولویت

مدورد   ز حیث موضدو  و همچندین ندو  روش   اباشد؛ پژوهش یم
باشدد. از  استفاده در حوزه گردشگری سالمت، دارای نوآوری مدی 

نظر هددف، کداربردی و از نظدر ماهیدت و روش، یدک پدژوهش       
تحلیلددی اسددت. در ایددن پددژوهش پددس از شناسددایی   -توصددیفی

(، معیدار  143معیارهای اولیه از طریق ادبیات پژوهش و مصاحبه )
از طریددق تحلیددل عدداملی اکتشددافی معیارهددای مددوثر در توسددعه 

معیدار( و   28مشدخص )  1414گردشگری سالمت کشور در افق 
نهایتا  بوسیله روش مدلسازی ساختاری تفسیری، عوامدل مدوثر و   

معیدار( و   13سنگ زیربنایی حدوزه گردشدگری سدالمت کشدور )    
ایدن پدژوهش   هدای  ها با یکدیگر استخراج گردید. یافتهروابط آن

گذاران و متولیان حدوزه  تواند راهنمای مناسبی را برای سیاستمی
هدای  ها و استراتژیگردشگری سالمت در راستای اتخاذ سیاست

های آیندده ایدن صدنعت،    مناسب برای مواجه با تهدیدها و چالش
 همچنین مطالعات خارجی نیز صورت گرفته است. .فراهم آورد
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ت علمی ( در تحقیقی با عنوان تحقیقا2020لتونوسکا و همکاران )
یان در بازار گردشگری سالمت: یک بررسی ادبیات سیستماتیک ب
ینده  نمودند که توجه نویسندگان به تحلیل کتداب شدناختی در زم  

گردشگری سالمت است. هددف اصدلی مطالعده ایدن اسدت کده       
دام دریابیم آثار کدام کشورها در محافل علمی غالدب اسدت و کد   

در  ثیر راها از نظر تعداد و محتوای تحقیقات خود بیشترین تأملیت
یدق  ها تجزیه و تحلیدل عم جامعه علمی دارند. به طور خاص، آن

دهندد.  تحقیقات در بازاریابی گردشدگری سدالمت را انجدام مدی    
یقدات  هایی را در مورد محبوبیت روزافزون تحقنویسندگان فرضیه

د قات خدو ها را در تحقیکردند که آن بازاریابی در این گروه مطرح
ت ر مقداال تأیید کردند. عالوه براین، مطالعه نتیجه گرفت که بیشت

ک از های تحلیلی، سیستماتیدر بازاریابی گردشگری سالمت داده
قیقی بدا  ( در تح2020بیوکوزان و همکاران ) .منابع ثانویه هستند

 طریدق تجزیده و  عنوان انتخاب استراتژی گردشگری سدالمت از  
بیدان نمودندد    AHP-MABACو رویکرد  SWOTتحلیل 

ی های سازمانی و عملیاتی سفرهاکه گردشگری سالمت بر جنبه
 تصادی،تجاری برای درمان افراد متمرکز است. در راستای رشد اق

 صنعت در چند دهه گذشته به طور قابدل تدوجهی تکامدل یافتده    
ی و هدوا  اشتن منابع حرارتی، آباست. استانبول، ترکیه به دلیل د

 ز زندهامطبو ، دسترسی جغرافیایی و منابع طبیعی به عنوان یکی 
رائه اشود. این مطالعه با هدف ترین بازارهای منطقه محسوب می

گردشگری سالمت استانبول با روش  SWOTتجزیه و تحلیل 
MABAC AHP-HFL  ( زبان شناسی فازی مدرددHFL )

روش  ستراتژی برای اجرای موثر آن است.برای انتخاب بهترین ا
 مدورد نیداز بدرای تجزیده و     SWOTپیشنهادی در ابتدا عوامل 

 HFL AHPکند. سپس ایدن فاکتورهدا بدا    تحلیل را تعیین می
تژی شوند. سپس از نتایج برای انتخداب بهتدرین اسدترا   توزین می

اسدتفاده   HFL MABACگردشگری سالمت بدا اسدتفاده از   
ه این روش از طریدق مطالعده مدوردی ارائده شدد     شود. کاربرد می

 SWOTای است که تجزیده و تحلیدل   است. این اولین مطالعه
ی یکپارچده بدرا   HFLهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل را با روش

انتخاب جدذاب تدرین اسدتراتژی گردشدگری سدالمت پیشدنهاد       
، (2018(، جیدان و آجمددرا ) 2019کنددد. نیالندی و همکدداران ) مدی 
 و(، لدی  2017(، آیدذین و کارامهدت )  2018یس و همکاران )سوئ

ی هددف از ایدن پدژوهش ارزیداب    ( انجام گرفته است. 2015کیم )
ا عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سدالمت در  اسدتان تهدران بد    

ندد  هدای دیماتدل و فرآی  پژوهدی و اسدتفاده از روش  رویکرد آینده
  باشد.ای منطق فازی میتحلیل شبکه

 

   ش انجام تحقیقرو -2

ای از قواعدد  این پژوهش از نظر هدف کاربردیست چون مجموعه
و ابزارهای معتبر )قابدل اطمیندان( و نظدام یافتده بدرای بررسدی       

ها و کشف مجهوالت و دسدتیابی بده راه حدل مشدکالت     واقعیت
ها در جهت کاهش تعارض بدین ارکدان پدروژه    است. این راه حل

به تصمیم گیرندگان در حوزه مدیریت پروژه  تواندباشد که میمی

کمک کند تا بتوانند علل تاخیرات زمانی را به خدوبی بشناسدند و   
برای حل آن علل از راهکارهدای بیدان شدده اسدتفاده نمایندد. از      
آنجایی که این تحقیق به بررسدی وضدع موجدود مدی پدردازد در      

یف قلمرو تحقیقاتی توصیفی است توصیفی از این جهت که توصد 
مناسددبی از موانددع مددوثر در مدددیریت زنجیددره تددامین پایدددار و   

دهد و از آنجایی که به بررسی نظرات ها ارائه میبندی آناولویت
پدردازد یدک تحقیدق    و ترجیحات افراد از طریدق پرسشدنامه مدی   

هدا مربدوط بده    پیمایشی است. ایدن نظدرات در قالدب پرسشدنامه    
گردند. بدرای بده کدارگیری    ی میدیماتل، تحلیل فرآیند جمع آور

ای این روش در زمینه مورد تحقیدق پدس از مطالعدات کتابخانده    
پرسشنامه تنظیم و بین خبرگان توزیدع مدی گدردد و بدرای حدل      

های تحقیقات پایه اعداد فازی ها، فنون و تکنیکمسائل از نظریه
 بهره می گیرد.های دیماتل، تحلیل فرآیند شبکه ای و تکنیک

 ل ژنوریاروش دیماتل توسط برنامه علوم و بشر انستیتو بتل ممو
ل ایجاد شد و برای مطالعه و ح 1976و  1972های بین سال

وش . رمسائل پیچیده و در هم تنیده مورد استفاده قرار گرفت
DEMATEL های( جهت داری های )دیاگرافمبتنی بر گراف

 لولیتوانند عوامل دخیل را به دو گروه علت و معمیاست که 
ر یک ناصعها رابطه و وابستگی میان تفکیک نمایند. این دیاگراف

 یانگرباف کشند به طوریکه اعداد هر دیاگرسیستم را به تصویر می
 شدت تاثیر یک عنصر بر عنصر دیگر است. از این رو روش

DEMATEL های ها و معلولتواند رابطه میان علتمی
ل عوامل را به یک مدل ساختاری قابل درک از سیستم تبدی

 نماید.

 3-  نتایج 

فر از ن 12در ابتدا نسبت به توزیع پرسشنامه بین خبرگان )
از  یک ها را در مورد اهمیت هرخبرگان( اقدام شد و نظر آن

که  فتهمعیارها )با استفاده از طیف کم، متوسط و زیاد( گر
 شده است. نشان داده 1نظرات در جدول

 اول پرسشنامه هایپاسخ شمارش : نتایج1جدول 

 معیارها ردیف
 اهمیت

 زیاد متوسط کم

 10 1 1 به موقع بودن خدمات 1

 6 3 3 کیفیت خدمات 2

 10 2 0 هزینه خدمات 3

 10 1 1 به موقع بودن خدمات هتلینگ 4

 11 1 0 هزینه هتل 5

ل محل اقامتکیفیت هت 6  2 1 9 

 10 1 1 کیفیت عمل 7

 10 1 1 کیفیت چک آپ دوره ای 8

 6 3 3 کیفیت خدمات بیمارستانی 9

 10 2 0 ارائه خدمات مبتنی بر برنامه تور 10

 10 1 1 ارائه اطالعات کافی 11

12 
های ارتباطی مناسب برای وجود راه

 پاسخ گویی
0 1 11 

 1 1 10 هزینه خدمات دوره ای 13

 9 1 2 هزینه خدمات هتلینگ 14
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 10 1 1 هزینه عمل 15
  

ازی فگین گیری از نظرات با استفاده از طیف میانکه با میانگین 
بارت به ع نشان داده است؛ 2آید که در جدول دست می نظرات به

ه ب 2 دولدیگر کامال بدیهی است که نظر هر فرد با استفاده از ج
ه ابطگردد و با استفاده از ری تبدیل میااعداد فازی ذوزنقه

ده ن شای )که در فصل سوم بیاگیری فازی اعداد ذوزنقهمیانگین
 آید.است( میانگین نظرات بدست می

 : میانگین فازی نظرات در پرسشنامه اول2 جدول

های خبرگانمیانگین دیدگاه   

 A1 A2 A3 A4 معیارها ردیف

 9.25 9.00 7.00 5.25 به موقع بودن خدمات 1

 7.75 5.00 5.00 3.75 کیفیت خدمات 2

 9.50 7.33 7.33 5.50 هزینه خدمات 3

4 
به موقع بودن خدمات 

 هتلینگ
5.25 7.00 7.00 9.25 

 9.75 7.67 7.67 5.75 هزینه هتل 5

 8.75 6.33 6.33 4.75 کیفیت هتل محل اقامت 6

 9.25 7.00 7.00 5.25 کیفیت عمل 7

ره ایکیفیت چک آپ دو 8  5.25 7.00 7.00 9.25 

9 
کیفیت خدمات 
 بیمارستانی

3.75 5.00 5.00 7.75 

10 
ارائه خدمات مبتنی بر 

 برنامه تور
5.50 7.33 7.33 9.50 

 9.25 7.00 7.00 5.25 ارائه اطالعات کافی 11

12 
های ارتباطی وجود راه

گوییمناسب برای پاسخ  
5.75 7.67 7.67 9.75 

ایمات دورههزینه خد 13  0.75 1.00 1.00 4.75 

 8.75 6.33 6.33 4.75 هزینه خدمات هتلینگ 14

 9.25 7.00 7.00 5.25 هزینه عمل 15

 

 قدامسپس نسبت به توزیع پرسشنامه دوم بین کارشناسان ا 
 شده است.نشان داده 3نماییم که نتایج آن در جدول می

 دوم پرسشنامه هایپاسخ شمارش : نتایج3 جدول

ردی
 ف

 معیارها
 اهمیت

 زیاد متوسط کم

 11 1 0 به موقع بودن خدمات 1

 7 3 2 کیفیت خدمات 2

 11 1 0 هزینه خدمات 3

 11 0 1 به موقع بودن خدمات هتلینگ 4

 12 0 0 هزینه هتل 5

 9 1 2 کیفیت هتل محل اقامت 6

 11 0 1 کیفیت عمل 7

 11 1 0 کیفیت چک آپ دوره ای 8

ت بیمارستانیکیفیت خدما 9  2 3 7 

 11 1 0 ارائه خدمات مبتنی بر برنامه تور 10

 11 0 1 ارائه اطالعات کافی 11

12 
های ارتباطی مناسب برای پاسخ وجود راه

 گویی
0 0 12 

 1 2 9 هزینه خدمات دوره ای 13

 9 1 2 هزینه خدمات هتلینگ 14

 11 0 1 هزینه عمل 15

 ی از نتایج، میانگین نظراتگیری فازکه با میانگین 
 گردد که در جدولتعیین می 2کارشناسان در پرسشنامه 

 شده است.نشان داده4
 : میانگین فازی نظرات در پرسشنامه دوم4جدول 

 معیارها ردیف
های خبرگانمیانگین دیدگاه  

A1 A2 A3 A4 

 9.75 9.67 7.67 5.75 به موقع بودن خدمات 1

 8.25 5.67 5.67 4.25 کیفیت خدمات 2

 9.75 7.67 7.67 5.75 هزینه خدمات 3

4 
به موقع بودن خدمات 

 هتلینگ
5.50 7.33 7.33 9.50 

 10.00 8.00 8.00 6.00 هزینه هتل 5

 8.75 6.33 6.33 4.75 کیفیت هتل محل اقامت 6

 9.50 7.33 7.33 5.50 کیفیت عمل 7

ایآپ دورهچک کیفیت 8  5.75 7.67 7.67 9.75 

یت خدمات بیمارستانیکیف 9  4.25 5.67 5.67 8.25 

10 
ارائه خدمات مبتنی بر 

 برنامه تور
5.75 7.67 7.67 9.75 

 9.50 7.33 7.33 5.50 ارائه اطالعات کافی 11

12 
های ارتباطی وجود راه

گوییمناسب برای پاسخ  
6.00 8.00 8.00 10.00 

 5.00 1.33 1.33 1.00 هزینه خدمات دوره ای 13

 8.75 6.33 6.33 4.75 هزینه خدمات هتلینگ 14

 9.50 7.33 7.33 5.50 هزینه عمل 15

 دوم نظر در مورد هر یک از مراحل اول ودر گام بعد اختالف 
 شده است.نشان داده 5 گردد که نتایج در جدولمحاسبه می

 : اختالف میانگین بین پرسشنامه اول و دوم5جدول

 اختالف معیارها 

وقع بودن خدماتبه م 1  -0.583333 

 0.583333- کیفیت خدمات 2

 0.291667- هزینه خدمات 3

 0.291667- به موقع بودن خدمات هتلینگ 4

 0.291667- هزینه هتل 5

 0 کیفیت هتل محل اقامت 6

 0.291667- کیفیت عمل 7

 0.583333- کیفیت چک آپ دوره ای 8

 0.583333- کیفیت خدمات بیمارستانی 9

01  0.291667- ارائه خدمات مبتنی بر برنامه تور 

 0.291667- ارائه اطالعات کافی 11

ییهای ارتباطی مناسب برای پاسخ گووجود راه 12  -0.291667 

 0.291667- هزینه خدمات دوره ای 13

 0 هزینه خدمات هتلینگ 14

 0.291667- هزینه عمل 15

 تفاده از تحلیل سلسله مراتبیتعیین وزن نهایی زیرمعیارها با اس
 ا و ب ازیفدر این مرحله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 

توجه به معیارها و زیر معیارها وزن هر یک از معیارها و زیر 
 نشان داده شده است. 6گردد که در جدول معیارها تعیین می
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 FAHPوزن زیر معیارها با استفاده از  -6جدول 

 رتبه وزن نهایی وزن محلی زیرمعیارها نرمال شده وزن معیارها

 8 0.0704 0.44 کیفیت خدمات 0.16 کیفیت حمل و نقل

 14 0.024 0.15 به موقع بودن خدمات - -

 9 0.0656 0.41 هزینه خدمات - -

 6 0.0735 0.35 هزینه هتل 0.21 هتلینگ

 6 0.0735 0.35 کیفیت هتل محل اقامت - -

- - 
خدمات  به موقع بودن
 هتلینگ

0.3 0.063 10 

 1 0.1334 0.46 کیفیت عمل 0.29 کیفیت خدمات پزشکی

- - 
کیفیت خدمات 
 بیمارستانی

0.27 0.0783 4 

 4 0.0783 0.27 کیفیت چک آپ دوره ای - -

 0.11 کیفیت بازاریابی
ارائه خدمات مبتنی بر 

 برنامه تور
0.4 0.044 12 

 15 0.0231 0.21 ارائه اطالعات کافی - -

- - 
های ارتباطی وجود راه

 مناسب برای پاسخ گویی
0.39 0.0429 13 

 11 0.046 0.2 هزینه خدمات دوره ای 0.23 هزینه

 3 0.0805 0.35 هزینه خدمات هتلینگ - -

 2 0.1035 0.45 هزینه عمل - -

 تشکیل ماتریس وابستگی نرمال
ده از روش دیماتل در این مرحله با استفاده از نتایج بدست آم

فازی، ماتریس وابستگی زیرمعیارها را با استفاده از مقایسات زوجی 

نشان 7دهیم که این ماتریس در جدول و پرسشنامه تشکیل می
 داده شده است.

 : ماتریس وابستگی بین زیرمعیارها7جدول 

 

ت
ت خدما

کیفی
ت 
به موقع بودن خدما

 

ت
هزینه خدما

 

هزینه هتل
ت هتل محل اق 

کیفی
ت
ام

گ 
ت هتلین

به موقع بودن خدما
 

ت عمل
کیفی

 

ت بیمارستانی
ت خدما

کیفی
 

ی
پ دوره ا

ک آ
ت چ

کیفی
ی بر برنامه تور 

ت مبتن
ارائه خدما

 

ت کافی
العا

ارائه اط
 

وجود راه
ی پاسخ گویی

ب برا
ی مناس

ی ارتباط
ها

 

ی
ت دوره ا

هزینه خدما
گ 

ت هتلین
هزینه خدما

 

هزینه عمل
 

 کیفیت خدمات
   

0.53 0.38 0.52 
         

 به موقع بودن خدمات
   

0.26 0.35 0.24 
         

 هزینه خدمات
   

0.21 0.27 0.24 
         

 0.39 0.53 0.42 هزینه هتل
            

 0.31 0.26 0.29 کیفیت هتل محل اقامت
            

 0.3 0.21 0.29 به موقع بودن خدمات هتلینگ
            

 0.39 0.22 0.41 0.33 0.26 0.4 کیفیت عمل
   

0.38 0.29 0.39 0.53 0.39 0.22 

 0.31 0.42 0.32 0.33 0.39 0.3 کیفیت خدمات بیمارستانی
   

0.31 0.29 0.32 0.26 0.31 0.42 

 0.3 0.36 0.27 0.34 0.35 0.3 کیفیت چک آپ دوره ای
   

0.31 0.42 0.29 0.21 0.3 0.36 

 0.24 0.29 0.3 0.32 0.39 0.53 0.38 0.42 0.5 ورارائه خدمات مبتنی بر برنامه ت
   

0.42 0.38 0.27 
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 0.24 0.48 0.3 0.46 0.31 0.26 0.31 0.28 0.25 ارائه اطالعات کافی
   

0.28 0.31 0.41 

 0.52 0.23 0.4 0.22 0.3 0.21 0.31 0.3 0.25 یهای ارتباطی مناسب برای پاسخ گویوجود راه
   

0.3 0.31 0.32 

 هزینه خدمات دوره ای
   

0.29 0.39 0.43 0.53 0.32 
       

 هزینه خدمات هتلینگ
   

0.29 0.32 0.36 0.26 0.37 
       

 هزینه عمل
   

0.42 0.29 0.21 0.21 0.31 
       

 

 تعیین وزن زیرمعیارها
 در این مرحله با ضرب ماتریسی جدول نرمال شده ماتریس

وزنهای بدست آمده از تحلیل سلسله زیرمعیارها و  بین وابستگی

گردد که وزن مراتبی فازی وزن هر یک از زیرمعیارها تعیین می
 نشان داده شده است. 8نهایی هر یک از معیارها در جدول 

 : وزن نهایی معیارها8جدول 

 معیار وزن رتبه

 کیفیت خدمات 0.02491125 10

 به موقع بودن خدمات 0.01498875 14

 زینه خدماته 0.0126 15

 هزینه هتل 0.022624 11

 کیفیت هتل محل اقامت 0.015664 12

 به موقع بودن خدمات هتلینگ 0.015045333 13

 کیفیت عمل 0.140219583 1

 کیفیت خدمات بیمارستانی 0.1101155 5

 کیفیت چک آپ دوره ای 0.04870625 8

 ارائه خدمات مبتنی بر برنامه تور 0.134430667 2

 ارائه اطالعات کافی 0.130333083 3

 های ارتباطی مناسب برای پاسخ گوییوجود راه 0.0671465 7

 هزینه خدمات دوره ای 0.04249725 9

 هزینه خدمات هتلینگ 0.104893917 6

 هزینه عمل 0.115823917 4

 نتیجه گیری
شعار جهانی گردشدگری سدالمت، امکاندات و خددمات در حدد      

هدا در حدد   ها و هزینده کشورهای جهان اول یا پیشرفته و قیمت
های در حال توسعه و جهدان سدوم اسدت. درآمدد جهدانی      کشور

میلیدارد دالر   75به بدیش از   2014گردشگری سالمت در سال 
ص بددا توجدده بدده رسددید کدده سددهم کشددورمان در ایددن خصددو 

هایی که برای جدذب گردشدگری سدالمت دارد، بسدیار     ظرفیت
درصد گردشگران خارجی را  5تا  2ناچیز بود. با لحام اینکه بین 

شود گردش پیش بینی می دهند.گردشگران سالمت تشکیل می
مالی بخش گردشگری جهان در سالهای آتی قرن بیست و یک، 

 4ر رود و تا چند سال دیگر به از گردش مالی بخش صنعت فرات
تریلیون دالر رسد که یقینا در ایدن مقددار گدردش مدالی، پدای      
دالالن غیر قانونی و مافیای قدرت در بحث گردشگری سالمت 
باز خواهد شد که با توجه بده قدرار گدرفتن کشدور مدا در مرکدز       

متقاضددیان دریافددت خدددمات گردشددگری درمددانی )افددراد تبعدده  
( عمدال  ه استقالل یافته و همسایگان ایرانکشورهای عربی، تاز

های مرتبط های کارشناسانه به منظور پرهیز از تهدیدریزیبرنامه
با مراحل درمانی، نحوه ورود بده کشدور، دوران بسدتری و طدی     
نقاهت، ضروری بدوده و از واریدز ارزش افدزوده مدالی ناشدی از      

کاران غیر قانونی و مسئله گردشگری سالمت به جیب دست اندر
غیر مرتبط جلوگیری خواهد کرد. با توجه به اینکه بدا توجده بده    

های انجام شده توسط متخصصان در آینده نه چندان پیش بینی
کرونا به پایان خواهد رسید و قبدل از پانددمی کروندا    دور پاندمی

کشور دارای وضعیت مناسبی در حوزه گردشگری سدالمت بدود   
بنددی عوامدل مدوثر بدر گردشدگری      تحقیق به رتبده  لذا در این

سالمت پرداخته شده است. بر این اسداس در ابتددا معیارهدا بدا     
اند که بدر  شده استفاده از مبانی نظری و نظر کارشناسنان تعیین

این اساس معیارهای انتخابی عبارتندد از کیفیدت حمدل و نقدل     
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و هزینه شامل معیارهای: به موقع بودن خدمات، کیفیت خدمات 
خدمات کیفیت هتلینگ شامل معیارهای: به موقع بودن خدمات 
هتلینگ، هزینه هتل و کیفیت هتل محل اقامت، کیفیت خدمات 

ای پزشکی شامل معیارهای: کیفیت عمل، کیفیت چک آپ دوره
و کیفیت خدمات بیمارستانی،  کیفیت بازاریابی شامل معیارهای: 

ارائه اطالعات کدافی و وجدود    ارائه خدمات مبتنی بر برنامه تور،
هددای ارتبدداطی مناسددب بددرای پاسددخ گددویی، هزیندده شددامل راه

ای، هزینده خددمات هتلیندگ و    معیارهای: هزینده خددمات دوره  
توان نتیجه گرفت که نو  نیازها با هزینه عمل بر این اساس می

توجدده بدده ترکیبددی از خدددمات مناسددب پزشددکی کدده اولویددت  
باشد همچنین خدمات مدرتبط بدا سدفر و    گردشگری درمانی می

باشند که باید به این معیارهدا توجده نمدود. همچندین     هزینه می
بازاریابی مناسب نیز بعنوان یک خوشه توسط کارشناسان تعیدین  

هدا بدر   دهد که خوشهشده است. بررسی نتایج دیماتل نشان می
تدل نشدان   باشند. بر این اساس نتدایج دیما یکدیگر تاثیرگذار می

معیار کیفیت حمل و نقل بر کیفیت هتلیندگ تداثیر    :دهد کهمی
معیار کیفیت هتلینگ بر کیفیت حمل و نقل تاثیر  .باشدگذار می

کیفیدت خددمات پزشدکی بدر کیفیدت هتلیندگ،        .باشدگذار می
 .باشدکیفیت حمل و نقل، کیفیت بازاریابی و هزینه تاثیرگذار می

تلینگ، کیفیت حمل و نقل، کیفیت کیفیت بازاریابی بر کیفیت ه
هزینده بدر کیفیدت     .باشدد خدمات پزشکی و هزینه تاثیرگذار می

در نهایدت   .باشدهتلینگ و کیفیت خدمات پزشکی تاثیرگذار می
دهد که یک معیدار از خوشده   بندی معیارها نشان میبررسی رتبه

معیار است )کیفیدت عمدل( دو    4کیفیت خدمات پزشکی در بین 
معیار قرار دارندد )ارائده    4خوشه کیفیت بازاریابی در بین معیار از 

خدمات مبتنی بر برنامه تور و ارائه اطالعات کدافی( کده نشدان    
دهد این معیارها تحت تاثیر نتایج دیماتل باعث شده اند کده  می

رتبه باالیی برای این معیارها کسب شود و همچندین در خوشده   
باشد )هزینده عمدل(   معیار اول می 4ها نیز یک معیار بین هزینه

دهد کده ایدن سده    که ترکیب معیارهایی با اولویت باال نشان می
 باشند.خوشه موارد مهم می
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Abstract  

Introduction  
Today, many people travel for different purposes, these people go to different places, and 

therefore if their stay lasts more than 24 hours and less than a year, they are called tourists. 

Health tourism is a common type of tourism that aims to achieve health, both physically and 

mentally. In Iran, health tourism has developed a lot in the last decade and both domestic and 

foreign travelers have come to medical centers for this purpose and after some time have 

improved. This industry can drive the economic wheels of a country if many countries have 

invested in this industry. Iran has a good competitive advantage and that is that you offer 

good preferential costs for these services to tourists, which has made Iran have many tourists 

in this field, which has many advantages for Iran, including the import of currency. He 

pointed to the country and the development of job creation in various fields. The costs of 

treatment and treatment in our country, Iran, are less than many countries, to the extent that it 

is not comparable with developed countries and even more than neighboring countries. Less, 

according to the World's Competitiveness Report, in 2018, Iran Regarding Importance This 

Factor In Research As accepted, The most important Cause Among Causes Travel In 

Tourism Health The costs of Treatment. Medical tourism and related business affairs are 

recognized as one of the most lucrative sectors of hospitality in many destination countries, 

especially developing countries (Han, 2016; Hyung et al., 2016).Letunoska et al. (2020) in a 

study entitled Scientific Research in the Health Tourism Market: A Systematic Literature 

Review stated that the authors' attention is focused on bibliographic analysis in the field of 

health tourism. The main purpose of this study is to find out which countries' works are 

dominant in scientific circles and which nationalities have the most impact on the scientific 

community in terms of the number and content of their research. In particular, they provide 

in-depth analysis of research in health tourism marketing. The authors hypothesized the 

growing popularity of marketing research in this group, which they confirmed in their 

research. In addition, the study concluded that most articles in health tourism marketing 

analytical data are systematic from secondary sources. Biokozan et al. (2020) in a study 

entitled Health Selection Strategy Selection through SWOT Analysis and AHP-MABAC 

Approach stated that health tourism focuses on the organizational and operational aspects of 

business trips to treat people Is In terms of economic growth, the industry has evolved 

significantly in the last few decades. Istanbul, Turkey is considered as one of the liveliest 

markets in the region due to its thermal resources, climate, geographical access and natural 

resources. This study aims to provide a SWOT analysis of Istanbul Health Tourism with 

MABAC AHP-HFL method of hesitant fuzzy linguistics (HFL) to select the best strategy for 

its effective implementation. The proposed method first determines the SWOT factors 

required for analysis. These factors are then weighed against the HFL AHP. The results are 

then used to select the best health tourism strategy using HFL MABAC. The application of 

this method is presented through a case study. This is the first study to propose an analysis-

based SWOT analysis with integrated HFL methods to select the most attractive health 

tourism strategy. Nilani et al. (2019), Gian and Ajmera (2018), Switzerland et al. (2018), 

Azin and Karameht (2017), Lee and Kim (2015). The purpose of this study is to evaluate the 
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factors affecting the development of health tourism in Tehran province with a futures 

research approach and the use of Dematel methods and fuzzy logic network analysis process. 

Methodology  

This research is applied in terms of purpose because it is a set of valid (reliable) and 

systematic rules and tools to investigate the facts and discover the unknowns and achieve 

solutions to problems. These solutions are to reduce the conflict between the pillars of the 

project, which can help decision makers in the field of project management to be able to 

better understand the causes of time delays and use the solutions to solve those causes. To. 

Since this study examines the current situation in the field of research, it is descriptive in that 

it provides a good description of the effective barriers to sustainable supply chain 

management and their prioritization, and since it examines the opinions and preferences of 

individuals. Paying through the questionnaire is a survey research. These comments are 

collected in the form of questionnaires related to Dematel, process analysis. To apply this 

method in the field under study after the library studies, a questionnaire is prepared and 

distributed among experts and to solve problems of theories, techniques and techniques. 

Basic fuzzy number research and Dematel techniques use network process analysis.The 

Dematel method was developed by the Science and Humanities Program at the Bethel 

Memorial Institute in Geneva between 1972 and 1976 and was used to study and solve 

complex and intertwined problems. DEMATEL method is based on directional graphs 

(diagrams) that can distinguish the factors involved into two groups of cause and effect. 

These diagrams depict the relationship between the elements of a system, so that the numbers 

in each diagram indicate the intensity of the effect of one element on another. Therefore, the 

DEMATEL method can turn the relationship between causes and effects of factors into an 

understandable structural model of the system. 

 

Results 

First, a questionnaire was distributed among the experts (12 experts) and they commented on 

the importance of each criterion (using low, medium and high range), which are shown in 

Table 1.  Which is obtained by averaging the comments using the fuzzy mean spectrum of the 

comments shown in Table 2; In other words, it is quite obvious that each person's opinion is 

converted to trapezoidal fuzzy numbers using Table 2, and the average opinions are obtained 

using the fuzzy averaging relation of trapezoidal numbers (expressed in Chapter 3). Then we 

distribute the second questionnaire among the experts, the results of which are shown in 

Table 3. By fuzzy averaging of the results, the average of experts' opinions in Questionnaire 2 

is determined, which is shown in Table 4. In the next step, the disagreement about each of the 

first and second steps is calculated, the results of which are shown in Table 5. Determining 

the final weight of sub-criteria using hierarchical analysis In this step, using fuzzy 

hierarchical analysis method and according to the criteria and sub-criteria, the weight of each 

criterion and sub-criteria is determined, which is shown in Table 6. In this step, using the 

results obtained from the fuzzy dematel method, we form the dependency matrix of the sub-

criteria using pairwise comparisons and a questionnaire, which is shown in Table 

7.Determining the weight of sub-criteria In this step, by multiplying the matrix of the 

normalized table, the dependency matrix between the sub-criteria and the weights obtained 

from the fuzzy hierarchical analysis of the weight of each sub-criterion is determined; the 

final weight of each criterion is shown in Table 8. 
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Conclusion 

The global slogan of health tourism, facilities and services in the level of first or advanced 

world countries and prices and costs in the level of countries in Development and the Third 

World. Global revenue from health tourism reached more than 75 billion in 2014, which was 

very small compared to our country's capacity to attract health tourism. Considering that 

between 2 and 5% of foreign tourists are health tourists, it is predicted that the number of this 

type of tourists in 2021 will reach more than 21 million people in the world, which in the 

current conditions and management and in the most optimistic state, the share Iran will not be 

more than 71,000 people. The turnover of the world tourism sector in the coming years of the 

21st century is expected to exceed the turnover of the industrial sector and reach 4 trillion in a 

few years, which in this amount of turnover, the feet of illegal speculators and the power 

mafia are certainly in question. Health tourism will be opened, which due to the fact that our 

country is at the center of applicants for medical tourism services (citizens of Arab countries, 

newly independent countries and Iran's neighbors) is practically expert planning in order to 

avoid Threats related to the treatment process, how to enter the country, hospitalization and 

recovery, are necessary and will prevent the deposit of financial added value due to health 

tourism to the pockets of illegal and unrelated stakeholders. Considering that according to the 

predictions made by experts, the corona pandemic will end in the not too distant future, and 

before the corona pandemic, the country had a good situation in the field of health tourism, so 

in this study has ranked the factors affecting health tourism. Based on this, at first, the criteria 

are determined using the theoretical foundations and the opinion of experts. Hotel services, 

hotel cost and hotel quality of accommodation, quality of medical services including criteria: 

quality of operation, quality of periodic check-ups and quality of hospital services, quality of 

marketing including criteria: providing services based on tour program, providing sufficient 

information and availability of roads Appropriate communication to respond, the cost 

includes the criteria: the cost of periodic services, the cost of hotel services and the cost of 

operation. Treatment is also a travel and expense related service that must meet these criteria. 

Appropriate marketing has also been identified by experts as a cluster. Examination of 

Dematel results shows that clusters affect each other. Accordingly, Dematel results show that: 

The criterion of transportation quality affects the quality of hoteling. The quality criterion of 

hoteling affects the quality of transportation. The quality of medical services affects the 

quality of hoteling, the quality of transportation, the quality of marketing and the cost. The 

quality of marketing affects the quality of hoteling, the quality of transportation, the quality 

of medical services and the cost. Cost affects the quality of hoteling and the quality of 

medical services. Finally, a review of the criteria ranking shows that one criterion of the 

medical services quality cluster is among the 4 criteria (operation quality). Two criteria of the 

marketing quality cluster are among the 4 criteria (providing services based on tour program 

and providing sufficient information). Which shows that these criteria under the influence of 

Dematel results have caused a high ranking for these criteria and also in the cost cluster is a 

criterion among the first 4 criteria (operating costs) that the combination High priority criteria 

indicate that these three clusters are important. 
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