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گردشــگری پزشــکی ،کیفیــت
خدمــات ،شــکاف کیفیــت
خدمــات ،روش فــازی

مقدمه

درزمینــه کیفیــت خدمــات گردشــگری پزشــکی خــأ پژوهشــی چشــمگیری
وجــود دارد .هــدف اصلــی پژوهــش پیــش رو شناســایی شــکافهای کیفیــت
خدمــات گردشــگری پزشــکی بــه روش فــازی اســت .در ایــن راســتا ســه
شــکاف بررســی شــده اســت .1 :شــکاف بیــن ادراکات مدیــران مراکــز درمانــی
از انتظــارات بیمــاران و انتظــارات بیمــاران .2 ،شــکاف بیــن ادراکات مدیــران
مراکــز درمانــی از انتظــارات بیمــاران و مشــخصات واقعــی کیفیــت خدمــات و .3
شــکاف بیــن انتظــارات بیمــاران و ادراکات بیمــاران .جامعــه آمــاری دربردارندۀ
تمامــی گردشــگران آذربایجانــی ورودی بــه شــهر اردبیــل و کلیــه پزشــکان و
متخصصــان ،دندانپزشــکان ،داروســازان و کارشناســان رشــتههای مرتبــط بــا
علــوم پزشــکی در شــهر اردبیــل اســت .بــا بهرهگیــری از فرمــول کوکــران384 ،
بیمــار آذربایجانــی و  100نفــر از کارکنــان مراکــز درمانــی بــرای نمونــه انتخــاب
شــدهاند .مؤلفههــای پژوهــش بــا پرســشنامه اســتاندارد پادمــا و همــکاران
اندازهگیــری شــده و روايــي آن بهصــورت محتوايــی و پايايــي بــا ضريــب آلفــاي
کرونبــاخ ارزیابــی شــده اســت .آزمــون شــکافهای کیفیــت خدمات گردشــگری
پزشــکی براســاس روش فــازی صــورت گرفتــه اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه
بیــن ادراکات مدیــران مراکــز درمانــی و انتظــارات بیمــاران شــکاف وجــود دارد.
همچنیــن شــکاف در بیــن ادراکات مدیــران مراکــز درمانــی از انتظــارات بیماران
و مشــخصات واقعــی کیفیــت خدمــات تأییــد شــده اســت .درنهایــت ،نتایــج
نشــاندهندۀ شــکاف در بیــن انتظــارات بیمــاران و ادراکات بیماران بوده اســت.
بنابرایــن هــر ســه فرضیــه پژوهــش تأییــد شــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش و
شناســایی شــکافهای کیفیــت خدمــات راهکارهایــی را بــرای تعدیــل ایــن
شــکافها ارائــه میدهــد و از خــروج گردشــگران پزشــکی جلوگیــری میکنــد
و طبیعتـ ًا اینگونــه از گردشــگری را بهویــژه در اســتان اردبیــل بهمنزلــه یکــی از
قطبهــای اصلــی گردشــگری پزشــکی کشــور گســترش میدهــد.

گردشــگری یکــی از بزرگتریــن صنایــع رقابتــی
جهــان اســت و گردشــگری پزشــکی ،بهمنزلــه
یکــی از شــاخههای اصلــی گردشــگری بــا تمرکــز بــر
بهداشــت و مراقبــت از ســامتی ،بهســرعت درحــال
توســعه اســت ( .)Nilashi et al., 2019گردشــگری پزشکی
نوعــی مســافرت بــه خــارج از منطقــه ســکونت بیمــار

اســت و فقــط بــا هــدف دسترســی بــه خدمــات
پزشــکی صــورت میگیــرد کــه ســفرهای بینالمللــی
را نیــز دربــر میگیــرد ( .)Ryan et al, 2019گردشــگری
پزشــکی نمایانگــر بــازار درحــال رشــد مراقبتهــای
بهداشــتی اســت و ایــن گــروه از مســافران چالشهــای
بینظیــری را بــرای بهداشــت عمومــی و داروهــای
بالینــی بهوجــود میآورنــد (.)Gaines & Lee, 2019

 1.نویسندۀ مسئول :دانشيار مديريت بازرگانی ،گروه مديريت بازرگانی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه محقق اردبيلی ،اردبيل ،ايران
()asgarnezhad.research@uma.ac.ir؛

 .2دانشجوی دکتری مدیریت جهانگردی دانشگاه عالمه طباطبائی و عضو هیئت علمی گروه مديريت دولتی و جهانگردی ،دانشکدۀ علوم
اجتماعی ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران.

 .3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،گروه مديريت مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی نوین ،اردبيل ،ايران.
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امــروزه مــردم بــرای بهرهمنــدی از مراقبتهــای
پزشــکی و جراحــی بــه کشــورهای خارجــی ســفر
میکننــد ،زیــرا ایــن امکانــات در کشورشــان در
دســترس نیســت یــا هزیــنۀ زیــاد و یــا زمــان انتظــار
طوالنــی دارد ( .)Pashley, 2012ازایــنرو گردشــگری
پزشــکی امــروزه از روبهرشــدترین بخشهــای
صنعــت گردشــگری جهــان اســت (شــعبانی و
طالقانــی .)1392 ،بنابــر گــزارش گــروه تحقیقــات
و بازاریابــی گردشــگری ،هرســاله 37میلیــون ســفر
مرتبــط بــا ســامت ،بــا درآمــد 33میلیــارد یورویــی،
صــورت میگیــرد (.)Khan & Alam, 2014
ایــران نیــز ،در میــان کشــورهای درحــال توســعه،
ازجملــه مقاصــد گردشــگری بهشــمار مــیرود
کــه ظرفیــت بالقــوۀ بســیاری در ایــن زمینــه
دارد .براســاس آمــار اعالمشــده از ســوی
معاونــت گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری ،در ســال 2012
میــادی بیــش از 200هــزار گردشــگر بــا هــدف
گردشــگری ســامت بــه ایــران ســفر کردهانــد.
ازآنجاکــه براســاس اعــام وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،هــر گردشــگری کــه بــا
هــدف گردشــگری ســامت بــه ایــران ســفر میکنــد
بیــش از پنــج هــزار دالر هزینــه میکنــد ،از محــل
ورود ایــن تعــداد گردشــگر بیــش از یــک میلیــارد
دالر درآمــد وارد چرخــه اقتصــادی ایــران شــده
اســت (احمــدی و همــکاران .)1392 ،آمارهــای
موجــود نشــان میدهــد کــه ســهم ایــران در جلــب
گردشــگران خارجــی ،بــا توجــه بــه وجــود منابــع
و جاذبههــای گردشــگری ،بســیار ناچیــز اســت.
ازای ـنرو ،جــذب گردشــگر نیازمنــد توســعه صنعــت
گردشــگری و توجــه بــه کیفیــت خدمــات ارائهشــده
بــه گردشــگران در کشــور اســت (مافــی و ســقایی،
1388؛ حســینی و ســازور .)1390 ،ایــران طــی یــک
دهــه گذشــته پیشــرفتی  20تــا  25درصــدی در حوزۀ
گردشــگری ســامت داشــته اســت .گردشــگران
ســامت ورودی بــه ایــران بیشــتر از کشــورهای
آذربایجــان ،عــراق ،ترکمنســتان ،افغانســتان ،کویت،
ســوریه ،لبنــان ،بحریــن ،عربســتان و ترکیــه هســتند
(احمــدی و همــکاران.)1392 ،
یکــی از مؤلفههــای مؤثــر بــر رشــد مقاصــد
گردشــگری کیفیــت خدمــات اســت کــه زمینــه
جــذب گردشــگران را فراهــم مــیآورد (پناهــی
و همــکاران .)1394 ،در طــی چنــد دهــه
گذشــته کیفیــت خدمــت ،بــه علــت تأثیــر در
ش هزینــه ،خشــنودی و
بوکار ،کاهــ 
عملکــرد کســ 

وفــاداری مشــتری و ســودآوری ،توجــه مدیــران و
پژوهشــگران را بــه خــود جلــب کــرده اســت (فــاح
تفتــی و حیــدری کوشــکنو .)1398 ،بــا وجــود
گذشــت زمــان زیــاد از طــرح موضــوع کیفیــت
خدمــات و شــیوههای ســنجش و ارزیابــی آن،
نهتنهــا توجــه بــه ایــن موضــوع مهــم کاهــش نیافتــه
اســت ،بلکــه بــه علــت اهمیــت فزاینــدۀ خدمــات در
اقتصــاد کشــورها اهمیــت آن دوچنــدان شــده اســت
(حیــدرزاده و همــکاران .)1396 ،بهطورقطــع
جلــب رضایــت گردشــگران و ایجــاد انگیــزه در
آنهــا بــرای بازدیــد مجــدد در گــرو ارائــه خدمــات
بــا کیفیــت باالســت .هرچــه در مقصــد گردشــگری،
کیفیــت تســهیالت مطلوبتــر ،میــزان دسترســی
بــه امکانــات آســانتر و تصویــر ذهنــی از امکانــات
و تســهیالت مقصــد بــا آنچــه در واقعیــت اتفــاق
میافتــد مطابقــت بیشــتری داشــته باشــد ،بــه
همــان انــدازه رضایــت گردشــگر از بازدیــد مقصــد
گردشــگری افزایــش خواهــد یافــت (پناهــی و
همــکاران .)1394 ،رضایتمنــدی گردشــگران یکــی
از مهمتریــن عوامــل رقابتــی و بهتریــن شــاخص
بــرای تضمیــن رشــد ســودهای آتــی بهشــمار
مــیرود و میــزان رضایــت گردشــگران معیــاری
مهــم بــرای ســنجش کیفیــت کار قلمــداد میشــود.
هــر انــدازه رضایــت گردشــگر و توقعــات و انتظــارات
گردشــگران تأمیــن شــود ،بــه همــان مقــدار جــذب
گردشــگر و توســعه گردشــگری را در پــی دارد
(عینالــی و همــکاران.)1396 ،
کیفیــت خدمــات مقایســه آنچــه مشــتری احســاس
میکنــد بایــد باشــد (انتظــارات) بــا آن چیــزی
اســت کــه دریافــت کــرده اســت (ادراکات (عجــم و
همــکاران .)1392 ،اگــر عملکــرد خدماتــی از ســطح
مطلــوب آنهــا باالتــر باشــد ،شــگفتی گردشــگران
را در پــی دارد و قطعــ ًا کیفیــت آن را عالــی
تلقــی میکننــد .اگــر عرضــه خدمــات در دامنــه
تحملپذیــری مشــتریان جــای داشــته باشــد،
آن را رضایتبخــش میداننــد .امــا اگــر کیفیــت
واقعــی را پایینتــر از ســطح رضایتبخــش بداننــد،
بیــن عملکــرد عرضهکننــدۀ خدمــات و انتظــارات
مشــتری شــکاف کیفیــت ایجــاد میشــود ازجملــه
کانــو ،بیاسکیــو ،سیســترا ـ اسکیــو و پیســیپی.
پاراســورامان و همــکاران در  1988بــا اصــاح مدلهــای
پیشــین بــه مدلــی بــه نــام ســروکوال دســت یافتنــد
( .)Padma et al., 2009براســاس مــدل کیفیــت خدمــات
ســروکوال ،مصرفکننــده کیفیــت تجــربۀ خدمــات
را نتیجــه تفــاوت (شــکاف) بیــن خدمــات موردانتظــار
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و درکشــده ارزیابــی میکنــد .ایــن مــدل ،ازطریــق
شناســایی پنــج اختــاف بیــن عناصــر ســاختار اصلــی
بهمنزلــه شــکاف کیفیــت ،بــه تجزیهوتحلیــل منابــع
احتمالــی مشــکالت کیفیــت کمــک میکنــد .در نتیجــه
نبــود انطبــاق در فراینــد مدیریــت کیفیــت ،پنــج شــکاف
کیفیــت وجــود دارد کــه بــه ترتیــب عبارتانــد از:
 .1شــکاف ادراک مدیریــت :ادراک مدیــران از
انتظــارات مشــتریان ممکــن اســت بــا نیازهــا و
خواســتههای واقعــی مشــتریان متفــاوت باشــد،
بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت انتظــارات کیفیــت را
نادرســت درک میکنــد.
 .2شــکاف کیفیــت مشــخصات :تفــاوت در
ویژگیهــای کیفیــت خدمــات ممکــن اســت نشــان
دهــد کــه حتــی اگــر نیازهــای مشــتری شــناخته
شــده باشــند ،ممکــن اســت بــه مشــخصات خدمــات
مناســب تبدیــل نشــوند.
 .3شــکاف ارائــه خدمــات :شــکاف عملکــرد خدمــات
اشارهشــده اســت و نشــان میدهــد کــه مشــخصات
کیفیــت بــا عملکــرد در فراینــد تولیــد و ارائــه خدمــات
مطابقــت نــدارد.
 .4شــکاف ارتباطــات بــازار :شــکافی بیــن خدمــت
ارائهشــده و ارتباطــات بــازار اســت.
 .5شــکاف کیفیــت خدمــات درکشــده :ایــن شــکاف
زمانــی ایجــاد میشــود کــه خدمــات درکشــده کمتــر
از انتظــارات مشــتریان باشــد .بــه گفتــه بروگویکــز و
همــکاران ( )1990ایــن شــکاف مهمتریــن شــکاف
اســت ،زیــرا ارائــه خدمــات واقعــی را بــا خدمــات
درکشــده مقایســه میکنــد (.)Ingram & Daskalakis, 1999
در این پژوهش به شناســایی ســه شــکاف 2،1و 5پرداخته
میشــود؛ زیــرا ایــن ســه شــکاف بــر انتظــارات مشــتریان و
ادراکات مدیــران از کیفیت خدمات تمرکــز دارد.
در ســالهای اخیــر ،توجــه بــه نیازهــای گردشــگران و
پاس ـخگویی بــه خواســتههای آنــان در بخــش خدمــات
یکــی از اصلیتریــن و ضروریتریــن وظایــف یــا اهــداف
هــر مقصــد گردشــگری شــده اســت (Clemes et al., 2011؛
حیــدرزاده و همــکاران .)1396 ،اســتان اردبیــل نیــز،
بهواســطۀ داشــتن موقعیــت خــاص جغرافیایــی ،ایــن
قابلیــت را دارد کــه بهعنــوان یکــی از قطبهــای مهــم
گردشــگری پزشــکی در جهان مطرح شــود؛ زیــرا مواهب
طبیعــی نظیــر چشــمههای آبگــرم و آبهــای معدنــی
بهتریــن راه درمــان بــرای بســیاری از بیماریهــا اســت
(رشــیدی و همــکاران .)1391 ،ایــن اســتان ،بــه علــت
هممــرزی بــا کشــور آذربایجــان از ســمت شــمال ،ســاالنه
پذیــرای گردشــگران پزشــکی بیشــماری اســت کــه بــه
علــت کمبــود یــا فقــدان تجهیــزات بیمارســتانی کافــی،

کمبــود پزشــکان حــاذق و هزینههــای زیــاد در کشــور
متبــوع خــود ،بــرای درمــان بــه اســتان اردبیــل ســفر
میکننــد (تق ـیزاده .)1391 ،بررســی ادبیــات پژوهــش
نشــان میدهــد که خــأ پژوهشــی قابلتوجهــی درزمینه
کیفیــت خدمــات گردشــگری پزشــکی وجــود دارد .در
پژوهشهــای پیشــین بیشــتر بــه بررســی تأثیــر کیفیــت
خدمــات گردشــگری در وفــاداری و رضایــت پرداختــه
شــده اســت و توجــه کافــی دربــارۀ شــکافهای کیفیــت
خدمــات گردشــگری پزشــکی مشــاهده نمیشــود .برای
مثــال ،حیــدرزاده و همــکاران ( )1396بــه بررســی تأثیــر
کیفیــت خدمــات گردشــگری در وفــاداری بــه مقصــد
گردشــگری بــا توجــه بــه نقــش میانجــی تصویــر ذهنــی
از مقصــد گردشــگری و رضایــت گردشــگران پرداختنــد و
نشــان دادنــد که کیفیــت خدمــات گردشــگری در رضایت
و تصویــر ذهنــی گردشــگری و همچنیــن تصویــر ذهنــی
در رضایــت و وفــاداری و رضایــت در وفــاداری بــه مقصــد
گردشــگری تأثیــر میگــذارد .همچنیــن علیخــواه
( )1394بــه بررســی کیفیــت خدمــات گردشــگری مقصــد
در چارچــوب رضایــت گردشــگر بــا اســتفاده از مــدل
ســروکوال پرداخــت .وی نشــان داد شــاخصهایی کــه
اثرگــذار بــر میــزان رضایــت در پنــج بعــد شــواهد فیزیکی
و ملمــوس ،اعتبــار ،پاســخگویی ،مســئولیتپذیری،
همدلــی درنظــر گرفتــهشــدهاند ،از عوامــل تعیینکننــدۀ
مؤثــر بــر ادراکات و انتظــارات گردشــگر از کیفیت خدمات
و ترجیحــات او و بازگشــت مجــدد او به مقصد گردشــگری
اســت .پناهــی و همــکاران ( )1394بــه بررســی تأثیــر
کیفیــت خدمــات در رضایــت گردشــگران پرداختنــد
و نشــان دادنــد کــه متغیرهــای تســهیالت ،دسترســی
و تصویــر ذهنــی از مقصــد بــه ترتیــب بیشــترین تأثیــر
را در رضایــت گردشــگران داشــتهاند .نیالشــی و
همــکاران ( )2019بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر تصویــب
گردشــگری پزشــکی در مالــزی پرداختنــد و نشــان دادند
کــه عوامــل انســانی و ف ّنــاوری مهمتریــن عوامــل بــرای
پذیــرش گردشــگری پزشــکی در مالــزی اســت .ســوس
و همــکاران ( )2018در پژوهشــی بــه بررســی تأثیــرات
درکشــده از توســعه گردشــگری پزشــکی در رفــاه جامعه
پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه هرچــه عملکــرد اقتصــادی
گردشــگری پزشــکی بیشــتر باشــد ،تأثیــر گردشــگری
پزشــکی در رفــاه جامعــه بهتــر درک میشــود.
بــا توجــه بــه توضیحــات ارائهشــده ،مســئله اصلــی
ایــن پژوهــش شناســایی علــل رضایــت یــا نارضایتــی
گردشــگران از وضعیــت گردشــگری پزشــکی در شــهر
اردبیــل ،بــا بررســی شــکاف خدمــات و شــکاف آگاهــی
و شــکاف معیــار ،بــا توجــه بــه مــدل تخصصــی کیفیــت
خدمات گردشــگری پزشــکی پادمــا و همــکاران ()2009
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اســت .در ایــن پژوهــش ،بــا شناســایی ایــن شــکافها،
راهکارهایــی بــرای تعدیــل آنهــا ارائــه میشــود و بــه
جلوگیری از خروج گردشــگران پزشــکی و طبیعت ًا توســعه
ن گونــه گردشــگری در اســتان اردبیــل منجــر میشــود
ایـ 
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کیفیــت خدمــات یکــی از زمینههــای حیاتــی رضایــت
و ارزش درکشــده و پیشبینیکننــدۀ خوبــی
بــرای اهــداف خریــد مجــدد اســت (حیــدرزاده و
همــکاران .)1396 ،خدمــات گردشــگری محصولــی
اســت کــه کیفیــت آن بســتگی بــه جنبههایــی دارد
کــه ویژگیهــای ذاتــی فعالیتهــای مرتبــط بــا ایــن
نــوع از خدمــات دانســته میشــود .فعالیتهایــی کــه
از ورود گردشــگران تــا خــروج آنهــا انجــام میشــود.
بهطورکلــی ،کیفیــت خدمــات در گردشــگری شــامل
اطمینــان از امنیــت خدمــت بهمنزلــه عاملــی اساســی
اســت .کیفیــت در خدمــات رویکــردی حرفــهای
بــه انجــام عمــل مطلــوب در بــرآوردن انتظــارات
گردشــگران در طول زمــان اســت (.)Narayan et al., 2008
در حــوزۀ بهداشــت و درمــان ،هیــچ درک مشــترکی از
اینکــه چــه کســی نقــش اصلــی را در شناســایی
کیفیــت خدمــات ایفــا میکنــد وجــود نــدارد .تمرکــز
اصلــی بایــد بــر روی بیمــاران باشــد کــه مشــتریان
ایــن حــوزه هســتند؛ زیــرا آنهــا میتواننــد «حلقــه
مصــرف» را تــرک کننــد ،درحالیکــه حضــور آنهــا در
عملکــرد ســازمان ضروری اســت .همچنیــن در مطالعه
ُاکانــر و همــکاران ( )1994دیــدگاه بیمــاران «شــاخص
معن ـیدار کیفیــت خدمــات بهداشــتی» تعریــف شــده
اســت و چشــمانداز حیاتــی را بــه تصویــر میکشــد.
مفهــوم دیگــر در تمرکــز کیفیــت در مراقبتهــای
بهداشــتی را ســایور و همــکاران ( )2009ارائــه کردنــد.
ازنظــر آنهــا ویژگیهــای کیفیــت را بایــد بیمــاران و
ارائهدهنــدگان خدمــات بهداشــتی متقابـ ً
ا بشناســند،
زیــرا هــر دوی آنهــا نگــرش ارزشــمندی درخصــوص
ویژگیهایــی دارنــد کــه کیفیــت را در بیمارســتانها
شــکل میدهــد.
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ادبیــات موضــوع كيفيــت خدمــات درزمینــه تعاريــف،
مدلهــا و مســائل اندازهگیــری بســیار غنــی اســت.
پژوهشــگران متعــددی موضوعــات را بــا دیدگاههــای
مختلــف و بــا روشهــای متفــاوت بررســی کردهانــد کــه
در ادامــه ایــن بخــش بــه برخــی از آنها اشــاره میشــود.
اســمیت و فورگیــون ( )2007مدلــی دومرحلـهای بــرای

نشــاندادن عوامــل مؤثــر بــر تصمیــم بیمــار دربــارۀ
یافتــن خدمــات بهداشــتی و درمانــی در خــارج از کشــور
ارائــه کردهانــد .مــدل آنهــا بیــان میکنــد کــه هیــچ
عامــل غالبــی در چنیــن تصمیمــی تأثیرگــذار نیســت،
بلکــه همــه عوامــل بــه نظــر تأثیــر یکســانی دارنــد .در
مرحلــه اول مــدل ،عوامــل تأثیرگــذار در انتخــاب مقصد
شناســاییشــده و در مرحلــه دوم ،عوامــل تأثیرگــذار در
انتخاب تســهیالت بهداشــتی درمانــی ارزیابی شــدهاند
( .)Heung et al., 2010کابالــرو دنــل و موگومبــا (،)2007
بــرای درک بهتــر وضعیت موجود گردشــگری پزشــکی،
طرحــی بــرای ثبــت تمــام اطالعــات جمعآوریشــده
از رســانه الکترونیکــی ،روزنامههــا ،نشــریات ،مجــات
و مطالــب علمــی ارائــه کردنــد ( .)Ibidآنهــا مدلــی را
پیشــنهاد کردنــد کــه ســه کانــال توزیــع را شناســایی
و دســتهبندی میکنــد و مشــتریان را بــه مقاصــد
هدایــت میکنــد :اپراتورهــا ،نماینــدگان در بازارهــای
مصرفکننــدۀ هــدف و تبلیغــات دهانبهدهــان (.)Ibid
یــون و همــکاران ( )2008در مطالعــات خــود انگیزههــا
و موانــع گردشــگری پزشــکی را در میــان چنیــن
گردشــگران بالقــوهای در هنــگ کنــگ بررســی کردنــد.
آنهــا رویکــرد مطالعــه مــوردی را اتخــاذ کردنــد و بــه
نظریــه انگیزشــی جاذبــه و دافعه پرداختنــد و چارچوبی
از انگیــزۀ گردشــگران پزشــکی را ارائــه دادنــد (.) Ibid
عــاوه بــر مطالعــات انجامشــده ،ازجملــه مدلهایــی
کــه بهصــورت تخصصــی بــه معرفــی معیارهایــی
بــرای ســنجش کیفیــت خدمــات پزشــکی و درمانــی
میپــردازد ،پادمــا و همــکاران ( )2009مدلــی را ارائــه
کردنــد کــه جنبههــای مربــوط بــه چارچــوب MBNQA
و  JCIرا بهمنظــور اندازهگیــری ابعــاد کیفیــت خدمــات
از منظــر بیمــاران و مدیــران پذیرفتــه اســت؛ بنابرایــن
چارچوبــی توســعهیافته و جامــع اســت و ایــن قابلیــت
را دارد کــه از ســوی مراکــز درمانــی و بهداشــتی در
اندازهگیــری و نظــارت بــر کیفیــت درک خدمــات
از دیــدگاه مشــتریان پذیرفتــه شــود .ایــن مــدل ،بــا
شناســایی شــباهتها و تفاوتها در ترجیحــات دو گروه
مشــتری یعنــی بیمــاران و همراهــان ،بــه ارائهدهندگان
خدمــات در تصمیمگیریهــای راهبــردی کمــک کنــد.
پنــج شــکاف کیفیــت نتیجــه نبــود انطبــاق در فراینــد
مدیریــت کیفیــت اســت .1 :شــکاف ادراک مدیریــت:
تفــاوت بیــن آنچــه مشــتری انتظــار دارد و آنچــه
مدیریــت دربــارۀ انتظــارات مشــتری گمــان میکنــد
(درک میکنــد) .ادراک مدیــران از انتظــارات مشــتریان
ممکــن اســت بــا نیازهــا و خواســتههای واقعــی
مشــتریان متفــاوت باشــد؛ با اشــاره بــه اینکــه مدیریت
انتظــارات کیفیــت را نادرســت درک میکند .2 .شــکاف
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در هــر رویارویــی خدماتــی ،جلوگیــری از ایجــاد
شــکاف و کنتــرل شــکافهای خدماتــی بــه مؤسســه
کمــک میکنــد تــا شــهرت و اعتبــار خــود را درزمینــه
کیفیــت خدمــات ارتقــا بخشــد( .الوالک و رایــت،
 .)1385پاراســورامان و همــکاران ( )1988مــدل
ح کردنــد و بــه مدلــی بــه نــام
پیشــین خــود را اصــا 
ســروکوال دســت یافتند ( )Padma et al., 2009که مشتریان،
بهمنزلــه معیــار ،از ابعــاد پنجگانــه آن اســتفاده
میکننــد .توجــه بــه شــکاف خدماتــی اهمیــت خاصــی
دارد ،زیــرا ارزیابــی کلــی مشــتری را از خدمــات نشــان
میدهــد .هــدف نهایــی از ارتقــای کیفیــت خدمــات
کاهــش ایــن شــکاف تــا انــدازۀ ممکــن اســت .ایــن مدل،
ازطریــق شناســایی پنــج اختــاف بیــن عوامــل ســاختار
اصلــی بهمنزلــه شــکاف کیفیــت ،بــه تجزیهوتحلیــل
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کیفیــت مشــخصات :تفــاوت بیــن ادراکات مدیریــت از
آنچــه مشــتریان انتظــار دارنــد و مشــخصات خدماتــی
کــه مدیریــت بــه هنــگام تشــریح کارهــای ضــروری در
ن میپــردازد .تفــاوت در
ارائــه کیفیــت خدمــات بــه آ 
ویژگیهــای کیفیــت خدمــات ممکــن اســت نشــان
دهــد کــه حتــی اگــر نیازهــای مشــتری شناختهشــده
باشــند ،ممکــن اســت بــه مشــخصات خدمــات مناســب
تبدیــل نشــوند .3 .شــکاف ارائــه خدمــات :ایــن شــکاف
ناشــی از نبــود انطبــاق بیــن مشــخصات ارائۀ خدمــات
درخواستشــده از ســوی مدیریــت و خدماتــی واقعــی
اســت کــ ه کارکنــان خطمقــدم ارائــه میدهنــد .ایــن
بهمنزلــه شــکاف عملکــرد خدمــات اشــاره میشــود
و نشــان میدهــد کــه مشــخصات کیفیــت بــا عملکــرد
در فراینــد تولیــد و ارائــه خدمــات مطابقــت نــدارد.
 .4شــکاف ارتباطــات بــازار :شــکافی اســت بیــن ارائــه
تجربــه بــه مشــتری و آنچــه بــه مشــتری وعــده داده شــده
اســت .ایــن شــکاف نشــان میدهــد کــه وعدههــای
دادهشــده ازطریــق فعالیتهــای ارتباطــی بــازار بــا
خدمــات ارائهشــده ســازگار نیســت .5 .شــکاف کیفیــت
خدمــات درکشــده :ایــن شــکاف تفــاوت کلــی بیــن
خدمــات موردانتظــار و خدمــات درکشــده و تجربهشــده
اســت .ایــن شــکاف زمانــی ایجــاد میشــود کــه خدمــات
درکشــده کمتــر از انتظــارات مشــتریان باشــد.
در ایــن پژوهــش از مــدل مفهومــی کیفیــت خدمــات
بهداشــتی و درمانــی پادمــا و همــکاران ( ،)2009بــا
اندکــی ویرایــش ،بــرای بهکارگیــری در مراکــز بهداشــتی و
درمانــی شــهر اردبیــل (اعــم از بیمارســتانها ،مطبهــا،
درمانگاههــا و )...و بــدون تغییــر ســاختار اصلی اســتفاده
شــده اســت.

منابــع احتمالــی مشــکالت کیفیــت کمــک میکنــد.
براســاس یافتههــای پژوهــش کیــم و همــکاران
( ،)2017عوامــل اندازهگیریشــده از عملكــرد پزشــك
و فرایندهــای كيفيــت خدمــات تأثيــر مثبتــی بــر
اثربخشــی درمــان دارنــد .تأثیــرات امکانــات و محیــط
بهطــور مســتقیم بــر میــزان رضایتمنــدی افــراد در
رویاروییهــای خدمــات پزشــکی بینفــردی تأثیــر
دارد ،درحالیکــه اثربخشــی درمــان در رضایــت از
کیفیــت خدمــات پزشــکی تأثیــر مثبــت میگــذارد.
بااینحــال ،اثربخشــی درمــان تأثیــر بیشــتری در
رضایتمنــدی از امکانــات و محیــط دارد و بهطــور
غیرمســتقیم در رضایتمنــدی اثــر غیرمســتقیم و در
قصــد بازگشــت اثــر مســتقیم میگــذارد .اثربخشــی
درمــان و رضایــت هــر دو در قصــد بازگشــت مجــدد
تأثیــر مثبــت میگذارنــد .غالمــی و همــکاران
( )1395نشــان دادنــد کــه ســطح کیفیــت خدمــات
دریافتــی در حــد انتظــارات گردشــگران نبــوده اســت.
حســنی و همــکاران ( )1394در پژوهــش خــود بــه
ســنجش شــکاف کیفیــت خدمــات بیمارســتانی از
دیــدگاه بیمــاران بســتری در مراکــز آموزشــی درمانــی
قزویــن پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه بیــن انتظــارات
و ادراکات بیمــاران در کلیــه ابعــاد کیفیــت ارتبــاط
معنــیداری برقــرار اســت .توشــمال و همــکاران
( )1394نشــان دادنــد کــه بیــن شــناخت مدیــران از
ادراکات و انتظــارات بیمــاران و ادراکات و انتظــارات
واقعــی آنهــا تناســبی وجــود نــدارد و این امــر موجب
صدمهدیــدن کیفیــت خدمــات میشــود .رنجبــر
عزتآبــادی و همــکاران ( )1392در پژوهــش خــود
نشــان دادنــد کــه بیــن کیفیــت موردانتظــار و کیفیــت
ادراکشــدۀ بیمــاران از خدمــات بیمارســتانی شــکاف
وجــود دارد .ســوس و همــکاران ( )2018در پژوهــش
خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه گردشــگری
پزشــکی در رفــاه جامعــه و رضایــت مشــتری
تأثیــری مثبــت و معنــیدار میگــذارد .آبوســی و
آتینــگا ( )2013در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه
دســت یافتنــد کــه توقعــات بیمــار در طــی درمــان
پزشــکی بــرآورده نشــده اســت .کیفیــت خدمــات
ادراکشــده بــرای همــه متغیرهــا پایینتــر از انتظــارات
ی شــده اســت .اختــاف میانگیــن بیــن ادراکات و
ارزیاب ـ 
انتظــارات ازلحــاظ آمــاری معن ـیدار بــوده اســت .هــو و
همــکاران ( )2015در پژوهــش خــود بــه تحلیــل شــکاف
فــازی بــرای اندازهگیــری کیفیــت خدمــات گردشــگری
پزشــکی در تایــوان پرداختنــد و نشــان دادنــد پنــج مــورد
حیاتــی خدمــات کــه ســبب افزایــش کیفیــت خدمــات
گردشــگری پزشــکی در تایــوان میشــوند عبارتانــد از:
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توانایــی ارائهکننــدۀ خدمــات در ارائــه مطمئن و درســت
خدمــات گردشــگری پزشــکی تعهدشــده؛ امکانــات
ارائهدهنــدۀ خدمــات درخصــوص خدمــات ارائهشــده؛
رفتــار صمیمــی و مؤدبانــه ارائهدهنــدۀ خدمــات کــه بــه
ایجــاد احســاس اعتمــاد در مشــتری منجــر میشــود؛
توانایــی حرفــهای پرســنل پزشــکی (پرســتاری) در
بیمارســتان و قابلیــت اطمینــان ارائهدهنــدۀ خدمــات.
در پژوهــش شــکوهیار و همــکاران (،)1394کلیــه
ابعــاد مؤثــر بــر کیفیــت خدمــات بــا شــکاف منفــی و
نارضایتــی در بیــن بیمــاران وجــود داشــت .همچنیــن،
از دیــدگاه خبــرگان حــوزۀ پژوهــش ،از میــان ابعــاد
مــدل ســروکوال ،بعــد پایایــی بیشــترین و بعــد همدلــی
و دسترســی کمتریــن اهمیــت را داشــتند .چزاریــو
( )2018نشــان داد کــه گردشــگری پزشــکی هــر دو
شــرایط فرصــت و چالــش را بــرای پرســتاران و ســایر
ارائهدهنــدگان خدمــات بهداشــتی فراهــم مــیآورد.
ســوس و همــکاران ( )2018نشــان دادنــد کــه نگــرش
دربــارۀ گردشــگری پزشــکی و رضایت کلــی جامعه تأثیر
پذیرفتهشــدۀ گردشــگری پزشــکی در ســامت جامعــه
را تحتتأثیــر قــرار میدهــد .درنهایــت ،ســامت
جامعــه بهطــور مثبــت در تمایــل ســاکنان بــه پرداخــت
مالیات بیشــتر و حمایت از توســعه گردشــگری پزشــکی
تأثیرگــذار بــود .راثــی و همــکاران ( )2016بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه مقایســه بیمارســتانهای دولتــی
و خصوصــی بــا انتظــارات و ادراکات نشــان میدهــد
کــه مشــتریان از بیمارســتانهای خصوصــی انتظــارات
بیشــتری دارنــد و همچنیــن درک بیمارســتانهای
خصوصــی بیشــتر اســت .همچنیــن مشــخص شــد
ن در
کــه تفــاوت بیــن ادراکات در دو نــوع بیمارســتا 
مقایســه بــا انتظــارات باالتــر اســت کــه نشــان میدهــد
ن بســیار
ســطح درک بــرای هــر دو نــوع بیمارســتا 
مشــابه انتظــارات اســت .وو و شــوارتز ( )2014بــه ایــن
ی مهــم کیفیــت و قیمت در
نتیجــه رســیدند کــه دو ویژگـ 
گردشــگری پزشــکی کــه در یافتههــا مشــخص شــده در
ادبیــات مربــوط بــه ادراکات خــود گردشــگران نیــز یافت
میشــوند .ایــن دو ویژگــی ارزیابــی مشــتری از ارزش
محصــول را تعییــن میکنــد .کیفیــت بیشــتر و قیمــت
نازلتــر بــه ارزیابــی بهتــر از ارزش و بهتبــع آن رضایــت
بیشــتر میانجامــد .عزیــز و همــکاران ( )2015و پادمــا و
همــکاران ( )2010در پژوهشهــای خــود نشــان دادنــد
کــه ارائهدهنــدگان خدمــات بیمارســتانی بایــد نیازهای
بیمــاران و همراهــان آنــان را بــرای ایجــاد دیدگاهــی
کلنگــر از خدمــات درک کننــد.
بــا توجــه بــه توضیحــات ارائهشــده ،فرضیههــا بــه ایــن
شــرح بیــان میشــود:

فرضیــه اول :بیــن ادراک مشــتری و انتظــارات
مشــتری از کیفیــت خدمــات گردشــگری پزشــکی
شــکاف وجــود دارد.
فرضیــه دوم :بیــن ادراک مدیــران از انتظــارات
مشــتری و انتظــارات مشــتری از کیفیــت خدمــات
گردشــگری پزشــکی شــکاف وجــود دارد.
فرضیــه ســوم :بیــن ادراک مدیــران از انتظــارات
مشــتری و ویژگیهــای واقعــی خدمــات گردشــگری
پزشــکی شــکاف وجــود دارد.
مدل مفهومی پژوهش نیز در شکل 1مشاهده میشود.
شــکل  :1مــدل مفهومــی پژوهــش (Padma et al., 2009؛Uno et
al., 2017؛ Rathee et al., 2016؛ عزتآبــادی و همــکاران)1392 ،

روششناسیپژوهش

جامعه و نمونه آماری

جامعــه آمــاری ايــن پژوهــش کلیــه گردشــگران
آذربایجانــی ورودی بــه شــهر اردبیــل در مــرداد
ســال  1396و کلیــه پزشــکان و متخصصــان و
فوقتخصصهــا ،دندانپزشــکان ،داروســازان و
کارشناســان رشــتههای مرتبــط بــا علــوم پزشــکی
اســت .بنابــر آمــار کارشناســان ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری شــهر
اردبیــل ،گردشــگران آذربایجانــی ورودی بــه شــهر
اردبیــل در مــرداد  1393تعــداد  42860نفــر ،در
مــرداد  1394تعــداد  36972نفــر و در مــرداد 1395
تعــداد  35097نفــر بودهانــد کــه بهطــور میانگیــن در
ایــن ســه ســال حــدود  38310نفــر جامعــه آمــاری
بیمــاران درنظــر گرفتــه شــد .همچنیــن مطابــق بــا آمــار
ارائهشــده از ســوی کارشناســان دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهر اردبیــل ،تعــداد کارکنــان مراکــز درمانــی  1192نفر
بــرآورد شــد .برایناســاس ،مطابــق بــا فرمــول کوکــران،
بــا ســطح خطــای  ،0/05نمونههایــی بــا حجــم  380نفــر
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در ایــن پژوهــش ،بــرای شناســایی شــکافهای کیفیــت
خدمــات گردشــگری از رویکــرد فــازی اســتفادهشــده
اســت .الگوریتــم منطــق فــازی کــه اولینبــار لطفـیزاده
( )1975-1965آن را معرفــی کــرد ،ازجملــه مدلهــای
شــبکههای عصبــی اســت کــه بــرای اقــدام در شــرایط
عــدم اطمینــان ارائــه میشــود .ایــن نظریــه بســیاری
از مفاهیــم ،متغیرهــا ،شــاخصها و ســامانههای
نامشــخص و مبهــم را صورتبنــدی ریاضــی میکنــد
و زمینــه را بــرای اســتدالل ،کنتــرل و تصمیمگیــری
در شــرایط نامطمئــن فراهــم مــیآورد (& Mähönen
 .)Frantti 2000یــک مجموعــه فــازی تابــع عضویــت دارد
کــه درجــه عضویــت آن بیــن صفــر و یــک اســت .عضویت
درواقــع درجــهای معیــن از تعلــق شــیء بــه مجموعــه
فــازی را نمایــش میدهــد ( .)Abd Al-Mohseen, 2009در
ایــن پژوهــش ،بهمنظــور فازیســازی متغیرهــا از طیــف
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روش اندازهگیری متغیرها

ابــزار جمــعآوری اطالعــات در ايــن پژوهــش
پرســشنامه اســت کــه در ســه بخــشنامــه همــراه،
اطالعــات جمعيتشــناختی و ســؤاالت اختصاصــي
تنظيــم شــد .در بخــش اول بــا عنــوان نامــه همــراه،
عالوهبــر عنــوان پژوهــش ،هــدف از گــردآوری
اطالعــات بهوســیله پرســشنامه و ضــرورت همــکاری
پاســخدهندگان در تکميــل پرســشنامه توضيــح داده
شــد .بخــش جمعيتشــناختی دربردارنــدۀ ســؤاالتی
دربــارۀ مشــخصات عمومــی پاســخدهندگان از قبيــل
جنســیت ،ســن ،ملیــت ،میــزان تحصیــات ،ســابقه
کار و پســت ســازمانی (شــغل) بــود .آخريــن بخــش
نيــز شــامل ســؤاالت اختصاصــی دربــارۀ متغيرهــای
مســتقل و وابســته بــود .ســؤاالت مؤلفههــای
زیرســاخت ( 7ســؤال) ،کیفیــت پرســنل ( 4ســؤال)،
فراینــد مراقبــت بالینــی ( 3ســؤال) ،رویههــای اداری
( 2ســؤال) ،شــاخصهای ایمنــی ( 2ســؤال) ،تصویــر
بیمــاران ( 3ســؤال) ،مســئولیت اجتماعــی ( 3ســؤال)
و درنهایــت اطمینــان بیمــاران ( 4ســؤال) براســاس
پرســشنامه اســتاندارد پادمــا و همــکاران ()2009
(یکــی بــرای کارکنــان مراکــز درمانــی و دیگــری بــرای
بیمــاران آذربایجانــی ورودی بــه شــهر اردبیــل) بــا اندکــی
ویرایــش بــدون تغییــر ســاختار اصلی آمــاده شــد .در این
پرســشنامهها ،ازطریــق مجموعــهای از پرســشهای
هــدفدار و بهرهگیــری از مقیــاس پنجدرجـهای لیکــرت،
ادراکات و انتظــارات گردشــگران آذربایجانــی ورودی
بــه شــهر اردبیــل و ادراکات کارکنــان مراکــز درمانــی از
وضعیــت موجــود خدمــات در مراکــز درمانــی ایــن شــهر
بررســی شــد .در مقيــاس لیکــرت بهطــور خــاص از
ا مخالــف ،مخالــف  ،بینظــر ،موافــق و کام ً
مبنــای کامـ ً
ال
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از بیــن بیمــاران آذربایجانــی و  290نفــر از بیــن کارکنــان
مراکــز درمانــی بــه روش نمونهگیــری در دســترس درنظر
گرفتــهشــد .بــا توجــه بــه حجــم نمونههــای برآوردشــده
و بــا توجــه بــه احتمــال تکمیلنشدنپرســشنامهها
بهوســیله پاســخدهندگان ،پرســشنامهها بیــن 400
بیمــار آذربایجانــی و  300نفــر از کارکنــان مراکــز درمانــی
در مــرداد  1396بهصــورت حضــوری توزیــع شــد.
درنهایــت ،طــی چندیــن مرحله مراجعــه ،پــس از حذف
پرســشنامههای ناقــص یــا بــیارزش (بــرایمثــال،
پرســشنامههایی کــه تمــام پاســخها تــک گزینــهای
بــود) 384 ،پرســشنامه از گردشــگران آذربایجانــی و
 100پرسـشنامه از کارکنــان مراکــز درمانــی جمـعآوری
شــد؛ بدینترتیــب ،حجــم نمونــه کلــی پژوهــش  484نفر
درنظــر گرفتــه شــد.

موافــق اســتفاده میشــود .برايناســاس ،از اعضــای
نمونــه آمــاری درخواســت شــد تــا براســاس ایــن مقيــاس
بــه ســؤاالت پرســشنامه پاســخ دهنــد.
روايــی پرســشنامه از راه روايــی محتوایــی بررســی
شــد .بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا ،بــا مطالعــه
پایاننامههــا و مقــاالت معتبــر مجــات داخلــی و
خارجــی ،ســنجههای مربــوط بــه متغیرهــا اســتخراج
شــد و بــا اتخــاذ رویکــرد بومیســازی و اعمــال تغییرات
الزم در ســؤاالت ،درنهایــت پرسـشنامه طراحــی شــد.
در گام بعــد ،پرسـشنامه ابتدایــی در اختیــار اســتادان
و خبــرگان قــرار گرفــت تــا مــوارد نیازمنــد ویرایــش
تعییــن شــوند .درنهایــت ،پرســشنامه نهایــی
تدویــن و در میــان گردشــگران بــه شــیوۀ حضــوری
توزیــع شــد .ارزيابــي پايايــي پرســشنامه نيــز بــا
ضريــب آلفــاي کرونبــاخ انجــام گرفــت .ضريــب
آلفــاي کرونبــاخ نشــاندهندۀ ســازگاری درونــی
ســؤاالت اســت که متغيــر مشــابهی را مورد ســنجش قرار
میدهنــد و مقــدار بيشــتر از  0/7بــر پايايــی قابلقبــول
پرســشنامه داللــت دارد (محمدبیگــی و همــکاران،
 .)1393نتايــج ســنجش ضريــب آلفــاي کرونبــاخ بــراي
مؤلفههــای زیرســاخت  ،0/82کیفیــت پرســنل ،0/74
فراینــد مراقبــت بالینــی  ،0/69رویههــای اداری ،0/68
شــاخصهای ایمنــی  ،0/71تصویــر بیمــاران ،0/81
مســئولیت اجتماعــی  ،0/85اطمینــان از بیمارســتان
 0/86و نهایتــ ًا کل پرســشنامه  0/88بهدســت آمــد کــه
بيشــتربودن نتایــج بهدســتآمده از  0/7نشــاندهندۀ
پایایــی قابلقبــول پرســشنامه اســت.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

واقعــی ( )Pو ادراکات مدیــران ( )Mاز کیفیــت خدمــات
گردشــگری پزشــکی بهدســت میآیــد .از معادلــه
 4تفاضــل اعــداد فــازی و نهایتــ ًا عــدد فــازی بایــد بــه
مقــداری خــاص بــا اشــاره بــه غیرفازیســازی تبدیــل
شــود .درنهایــت ،بــرای تبدیــل شــکاف بهدس ـتآمده
از تفاضــل ادراکات و انتظــارات در بعــد فــازی بــه
مقــداری معیــن ،از معادلــه  5بهمنظــور تبدیــل عــدد
فــازی بــه مقــدار معیــن بعــد غیرفازیســازی ()DF
اســتفاده  .عــدد بهدس ـتآمده از ایــن معادلــه نشــانگر
مقــدار شــکاف اســت (صاحبــی و همــکاران.)1394 ،

پنجگزینـهای بــر مبنــای اعــداد فــازی مثلثــی اســتفاده
شــده اســت .اطالعــات متغیرهــای کالمــی و اعــداد
مثلثــی در جــدول  1ارائــه شــده اســت.
بــرای محاســبه میانگیــن فــازی اعــداد ،بازههــا بــا
یکدیگــر جمــع و بــر تعــداد اعــداد تقســیم میشــود.
جدول  :1متغیرهای کالمی برای تعیین اهمیت متغیرهای الگو
(صاحبی و همکاران)1394 ،

کام ً
ال موافقم

( 1و  0/9و )0/8

نسبتاً موافقم

( 0/9و  0/8و )0/7

نظری ندارم

( 0/6و  0/5و )0/4

نسبتاً مخالفم

( 0/3و  0/2و )0/1

کام ً
ال مخالفم

( 0/2و  0/1و )0
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از معادلــه 1بــرای محاســبه شــکاف بیــن انتظــارات ()E
و ادراکات بیمــاران ( )Pاز کیفیــت خدمــات گردشــگری
پزشــکی اســتفاده میشــود .از معادلـ ه 2تفاضــل اعــداد
فــازی بــرای محاســبۀ شــکاف بیــن انتظــارات ( )Eو
ادراکات مدیــران ( )Mاز کیفیــت خدمــات گردشــگری
پزشــکی بهدســت میآیــد .از معادلــ ه 3تفاضــل
اعــداد فــازی بــرای محاســبه شــکاف بیــن ویژگیهــای

یافتهها
ویژگیهایجمعيتشناختيپاسخدهندگان

تجزیهوتحلیــل ویژگیهــای جمعيتشــناختي
پاســخدهندگان در جــدول  2ارائــه شــده اســت.

جدول  :2ویژگیهای جمعيتشناختي پاسخدهندگان
ویژگیهای
جمعيتشناختي

طبقات

فراوانی پاسخگویان

گردشگران

جنسيت

ملیت

تعداد

درصد

طبقات

تعداد

درصد

384

79/33

کارکنان مراکز درمانی

100

20/67

گردشگران

مرد

174

کارکنان
مراکز درمانی

مرد

گردشگران
کارکنان
مراکز درمانی

جمهوری
آذربایجان
جمهوری
آذربایجان
کمتر از  18سال

گردشگران
سن
کارکنان
مراکز درمانی

تحصیالت
کارکنان
مراکز درمانی

سابقه

کارکنان
مراکز درمانی

210

43/39

56

11/57

زن

44

9/09

384

79/33

ایران

0

0

0

0

ایران

100

20/67

35/95

 19تا  25سال

 37تا  50سال

 26تا  36سال

بیشتر از  51سال

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

41

8/47

31

6/40

42

8/67

132

27/27

138

28/51

کمتر از  30سال

بین  31تا  40سال

بیشتر از  50سال

بین  41تا  50سال

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

10

2/06

8

1/65

32

6/61

50

10/36

دیپلم و زیر دیپلم
گردشگران

زن

کارشناسی

دکتری

کارشناسی ارشد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

328

67/77

51

10/53

5

1/15

-

-

کارشناسی ارشد

کارشناسی

فوق تخصص

دکتری

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

10

2/06

68

14/04

14

2/90

8

1/65

کمتر از  5سال
6

6/0

 5تا  10سال
9

 11تا  15سال
9/0

33

بیشتر از  15سال
33/0

52

52/0

شناساییشکافهایکیفیتخدماتگردشگریپزشکیبارویکردفازی

تجزیهوتحلیــل توصیفــی متغیرهــا در مقیاسهــای
لیکــرت و فــازی لینگویســتیک

در جــدول  3وضعیــت کیفیــت خدمــات و ابعــاد آن
ازلحــاظ انتظــارات بیمــاران ،ادراکات بیمــاران و
ادراکات مدیــران ارائــه میشــود.

جدول  :3اطالعات توصیفی متغیرها در مقیاسهای لیکرت و فازی لینگویستیک
طیف لیکرت
متغیر/ابعاد

مقیاس فازی لینگویستیک

کیفیت خدمات

میانگین
انحراف معیار

4/6456
0/18745

4/1595
0/33838

4/3293
0/38457

0/8621

0/7647

0/8001

زیرساخت

میانگین
انحراف معیار

4/5316
0/26331

3/9754
0/51723

3/9700
0/55209

0/8447

0/7135

0/7196

کیفیت پرسنل

میانگین
انحراف معیار

4/6895
0/44774

4/5391
0/48182

4/6450
0/40698

0/8689

0/8322

0/8600

فرایند مراقبت بالینی

میانگین
انحراف معیار

4/7378
0/37258

4/5052
0/45509

4/6167
0/58098

0/8737

0/8275

0/8410

رویههای اداری

میانگین
انحراف معیار

4/7305
0/36795

4/0182
0/46935

4/0050
1/24417

0/8730

0/7799

0/7990

شاخصهای ایمنی

میانگین
انحراف معیار

4/7917
0/36610

4/2435
0/73780

4/3650
0/43725

0/8791

0/7701

0/8035

تصویر بیمارستان

میانگین
انحراف معیار

4/7891
0/24161

4/0373
0/82747

4/2200
0/56102

0/8691

0/7404

0/7960

مسئولیت اجتماعی

میانگین
انحراف معیار

4/3828
0/39600

4/7691
0/93473

4/3433
0/44307

0/8382

0/6848

0/8050

اطمینان از بیمارستان

میانگین
انحراف معیار

4/7057
0/4116

4/2559
0/65596

4/6425
0/44307

0/8755

0/8081

0/8487

مقیــاس فــازی بــا میانگیــن  0/7647و از میانگیــن
ادراکات کارکنــان مراکــز درمانــی در طیــف لیکــرت
بــا میانگیــن  4/32و در مقیــاس فــازی بــا میانگیــن
 0/8001بیشــتر اســت.
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انتظارات
بیماران

ادراکات
بیماران

ادراکات مدیران

انتظارات
بیماران

ادراکات
بیماران

ادراکات
مدیران

همانگونــه کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود،
میانگیــن انتظــارات بیمــاران از کیفیــت خدمــات
در طیــف لیکــرت بــا میانگیــن  4/64و در مقیــاس
فــازی بــا میانگیــن  0/8621از میانگیــن ادراکات
آنــان در طیــف لیکــرت بــا میانگیــن  4/15و در

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود35/95 ،
درصــد گردشــگران مــرد و  43/39درصــد زن بودهانــد.
 11/57درصــد کارکنــان مــرد و  9/09درصــد زن بودهاند.
بیشــترین پاســخدهندگان گردشــگران ازلحــاظ ســنی
بیــش از  51ســال بــا  28/51درصــد و بیشــترین ســن
کارکنــان بیــش از  50ســال بــا  10/36درصــد بوده اســت.
ازلحــاظ ملیــت  79/33درصــد گردشــگران از جمهــوری
آذربایجــان و  20/67درصــد کارکنــان ایرانــی بودهانــد.

بیشــترین تحصیــات کارکنــان کارشناســی ارشــد بــا
 14/04درصــد و گردشــگران دیپلــم و زیــر دیپلــم بــا
 67/77درصــد بــوده اســت.
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آزمونکولموگروف ـ اسميرنوف
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ايــن آزمــون ،فــرض صفــر نشــاندهندۀ نرمالبــودن
توزيــع دادههاســت .در جــدول  4نتايــج ايــن آزمــون
مشــاهده میشــود.

کمــی از آزمــون
بهمنظــور بررســی توزيــع متغيــر ّ
کولموگوروف ـ اســميرنوف اســتفاده میشــود .در

جدول  :4آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف
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متغیر

میانگین
انحراف استاندارد

آمارۀ Z

سطح معنیداری

کیفیت خدمات

4/6456
0/18745

1/189

0/195

زیرساخت

4/5316
0/26331

1/582

0/068

کیفیت پرسنل

4/6895
0/44774

1/408

0/101

فرایند مراقبت بالینی

4/7378
0/37258

1/432

0/095

رویههای اداری

4/7305
0/36795

1/624

0/079

شاخصهای ایمنی

4/7917
0/36610

1/248

0/101

تصویر بیمارستان

4/7891
0/24161

1/118

0/164

مسئولیت اجتماعی

4/3828
0/39600

1/227

0/099

اطمینان از بیمارستان

4/7057
0/4116

1/195

0/081

نتايــج بهدسـتآمده در جــدول  4نشــان میدهــد کــه
تمامــي متغيرهــا از توزيــع نرمــال پيــروی ميکننــد؛
زیــرا ســطح معنــیداری ايــن متغيرهــا بزرگتــر
از  0/5اســت .بنابرايــن ،بــا توجــه بــه نرمالبــودن
توزيــع متغيرهــا ،میتــوان بــرای آزمــون فرضیههــا
از روشهــای پارامتریــک اســتفاده کــرد.

آزمون فرضیههای پژوهش

بــرای آزمــون فرضیههــای پژوهــش ،در بعــد
لیکــرت از آزمــون  tمســتقل و در بعــد فــازی از
تفاضــل اعــداد فــازی اســتفاده شــده اســت .در
جــدول  5نتایــج آزمــون  tمشــاهده میشــود.

جدول  :5نتايج آزمون فرضیههای اول تا سوم براساس روش t

فرضیه

نوع شکاف

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آمارۀ t

سطح معناداری

نتیجه

فرضیه اول

کیفیت
خدمات

انتظارات بیماران

384

4/6456

0/18745

24/622

0/000

ادراکات بیماران

384

4/1595

0/33838

فرضیه دوم

کیفیت
خدمات

انتظارات بیماران

384

4/6456

0/18745

ادراکات مدیران

100

4/3293

0/38457

فرضیه سوم

کیفیت
خدمات

ویژگیهای واقعی

384

4/1595

0/33838

ادراکات مدیران

100

4/3293

0/38457

11/667

-4/341

0/000

0/601

معنادار

معنادار

غیر
معنادار

شناساییشکافهایکیفیتخدماتگردشگریپزشکیبارویکردفازی

ویژگیهای واقعی

ادراکات مدیران از انتظارات بیماران

ردیف
فرضیۀ اول

کیفیت خدمات

0/7621 ،0/8621 ،0/9621

0/6647 ،0/7647 ،0/8647

فرضیۀ دوم

کیفیت خدمات

0/7621 ،0/8621 ،0/9621

0/7001 ،0/8001 ،0/9001

فرضیۀ سوم

کیفیت خدمات

0/6647 ،0/7647 ،0/8647

0/7001 ،0/8001 ،0/9001

براســاس نتایــج محاســبۀ میانگیــن هندســی
هــر مؤلفــه در بعــد فــازی ،در فرضیــه اول ،یعنــی
ادراکات بیمــاران و انتظــارات بیمــاران از کیفیــت
خدمــات گردشــگری پزشــکی ،بهانــدازۀ -0/0973
شــکاف وجــود دارد .ایــن شــکاف در طیــف لیکــرت
نیــز مشــهود و معنــیدار و برابــر بــا  -0/4861بــود؛
بنابرایــن ادراکات بیمــاران از کیفیــت خدمــات کمتــر
از انتظاراتــی بــوده اســت کــه از کیفیــت خدمــات
گردشــگری پزشــکی داشــتهاند و فرضیــه اول
تأییــد میشــود .در فرضیــه دوم ،یعنــی ادراکات
مدیــران از انتظــارات بیمــاران و انتظــارات بیمــاران

از کیفیــت خدمــات گردشــگری پزشــکی ،بهانــداز ۀ
 -0/0619شــکاف وجــود دارد .ایــن شــکاف در طیــف
لیکــرت نیــز مشــهود و معنــیدار و برابــر بــا -0/163
بــود؛ بنابرایــن انتظــارات بیمــاران از کیفیــت
خدمــات بیشــتر از ادراکات مدیــران از انتظــارات
بیمــاران بــوده اســت و فرضــیۀ دوم تأییــد میشــود.
درنهایــت ،براســاس نتایــج فرضیــه ســوم ،یعنــی
ادراکات مدیــران از انتظــارات بیمــاران و انتظــارات
بیمــاران از کیفیــت خدمــات گردشــگری پزشــکی،
بهانــدازۀ  -0/0353شــکاف وجــود دارد .ایــن
شــکاف بیــن میانگیــن ادراکات مدیــران از انتظــارات
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بــرای تأییــد یــا رد فرضیههــا بایــد از آمــاره  tاســتفاده
شــود .قضــاوت براســاس آمــاره  tبدینســان اســت کــه
اگــر مقــدار ایــن آمــاره کمتــر از  1/96باشــد ،فرضیــه
در ســطح اطمینــان  95درصــد رد میشــود؛ و اگــر
مقــدار ایــن آمــاره بزرگتــر از  1/96باشــد ،فرضیــه
در ســطح اطمینــان  95درصــد تأییــد میشــود .در
فرضیــه اول بیــن ادراکات و انتظــارات بیمــاران از
کیفیــت خدمــات گردشــگری پزشــکی شــکاف وجــود
دارد .همانگونــه کــه در جــدول  5مالحظــه میشــود،
مقــدار  tبــرای ادراکات بیمــاران و انتظــارات بیمــاران
از کیفیــت خدمــات گردشــگری پزشــکی برابــر بــا
 24/622بهدســتآمده اســت کــه بیشــتر از مقــدار
قــدر مطلــق  tبحرانــی ( )1/96در ســطح احتمــال 0/99
اســت و همچنیــن ســطح معن ـیداری نیــز پایینتــر از
 0/05بهدســتآمده اســت؛ بدینترتیــب میتــوان
نتیجــه گرفــت اختــاف میانگیــن مشاهدهشــده بیــن
انتظــارات و ادراکات بیمــاران معنــیدار اســت ،پــس
فرضیــه اول تأییــد میشــود .در فرضیــه دوم بیــن
انتظــارات بیمــاران از کیفیــت خدمــات گردشــگری
پزشــکی و ادراکات مدیــران از انتظــارات بیمــاران
شــکاف وجــود دارد .مقــدار  tبرابــر بــا  11/667اســت که
باالتــر از مقــدار قــدر مطلــق  tبحرانــی ( )1/96در ســطح
احتمــال  0/99اســت ،همچنیــن ســطح معنــیداری

نیــز پایینتــر از ســطح خطــای  0/01بهدســتآمده
اســت؛ بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت اختــاف
میانگیــن مشاهدهشــده بیــن انتظــارات بیمــاران
و ادراکات مدیــران از انتظــارات بیمــاران معنــیدار
اســت و فرضیــه دوم تأییــد میشــود .در فرضیــه
ســوم بیــن ادراکات مدیــران از انتظــارات بیمــاران و
ویژگیهــای واقعــی خدمــات گردشــگری پزشــکی
شــکاف وجــود دارد .ســطح معن ـیداری آزمــون باالتــر
از ســطح خطــای  0/05بهدس ـتآمده اســت؛ بنابرایــن
اختــاف میانگیــن مشاهدهشــده بیــن ادراکات
مدیــران و ویژگیهــای واقعــی معن ـیدار نیســت ،پــس
فرضیــه ســوم رد میشــود؛ بدیــن معنــی کــه اختــاف
معنــیداری بیــن ادراکات مدیــران از انتظــارات
بیمــاران و ویژگیهــای واقعــی خدمــات گردشــگری
پزشــکی وجــود نــدارد.
عالوهبرایــن ،در مقیــاس فــازی ،بــرای گزینــ ه خیلــی
بــد اعــداد  0/2و  0/1و  ،0گزینــه بــد  0/3و  0/2و ،0/1
گزینــه متوســط  0/6و  0/5و  ،0/4گزینــ ه خــوب  0/9و
 0/8و  0/7و گزیــنۀ خیلــی خــوب  1و  0/9و  0/8درنظــر
گرفتــه میشــود .نتایــج محاســب ه میانگیــن هندســی
هــر مؤلفــه در بعــد فــازی بــرای ســه فرضیــه در جــدول
 6مشــاهده میشــود.
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بیمــاران و ویژگیهــای واقعــی خدمــات گردشــگری
پزشــکی در طیــف لیکــرت نیــز مشــهود بــود ،امــا
ســطح معنــیداری آن بیشــتر از  0/05بهدســت
آمــد؛ بنابرایــن بیــن ادراکات مدیــران از انتظــارات
بیمــاران و ویژگیهــای واقعــی خدمــات گردشــگری
پزشــکی شــکاف وجــود دارد و فرضیــه ســوم تأییــد
میشــود.

بحث و نتیجهگیری
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گردشــگری پزشــکی شــاخهای از گردشــگری
ســامت اســت کــه در مقایســه بــا ســایر حوزههــا
رشــد چشــمگیری داشــته اســت .موفقیــت ایــن
نــوع گردشــگری بهطــور قابلمالحظــهای وابســته
بــه کیفیــت خدمــات اســت .در ایــن پژوهــش
تــاش شــده تــا شــکافهای کیفیــت خدمــات
گردشــگری پزشــکی بــا بهکارگیــری روش فــازی در
شــهر اردبیــل شناســایی شــود .جامعــه آمــاری کلیــه
گردشــگران آذربایجانــی ورودی بــه شــهر اردبیــل و
تمامــی پزشــکان و متخصصــان ،دندانپزشــکان،
داروســازان و کارشناســان رشــتههای مرتبــط
بــا علــوم پزشــکی درنظــر گرفتــه شــد و از بیــن
آنهــا نمونــهای 484نفــری بــه روش در دســترس
انتخــاب شــد .دادههــای موردنیــاز بــا پرس ـشنامه
اســتاندارد پادمــا و همــکاران ( )2009جمــعآوری
شــد و ســپس بــا روش آمــاری مبتنــی بــر آزمــون
 tو رویکــرد فــازی تجزیهوتحلیــل شــد .براســاس
نتایــج آزمــون فرضیــه اول ،شــکاف بیــن ادراکات و
انتظــارات بیمــاران از کیفیــت خدمــات گردشــگری
پزشــکی تأییــد شــده کــه ایــن مقــدار نشــاندهندۀ
باالتریــن حــد شــکاف اســت .نتایــج ایــن فرضیــه
بــا پژوهــش اونــو و همــکاران ( ،)2017پرامانیــک
( ،)2016آبوســی و آتینــگا ( ،)2013پادمــا و
همــکاران ( )2009و حســنی و همــکاران ()1394
مطابقــت دارد .مطابــق نتایــج آزمــون فرضیــه
دوم ،شــکاف بیــن ادراک مدیــران از انتظــارات
بیمــاران و انتظــارات بیمــاران از کیفیــت خدمــات
گردشــگری پزشــکی بــا مقــدار  -0/0619تأییــد
شــد .نتایــج ایــن فرضیــه بــا پژوهــش چزاریــو
( ،)2018غالمــی و همــکاران ( ،)1395هــو و
همــکاران ( ،)2015آبوســی و آتینــگا (،)2013
نیالشــی و همــکاران ( ،)2019ســوس و همــکاران
( )2018و توشــمال و همــکاران ( )1394مطابقــت
دارد .نتایــج تجزیهوتحلیــل فرضــیۀ ســوم نشــان
داد کــه بیــن ادراکات مدیــران از انتظــارات بیمــاران

و ویژگیهــای واقعــی خدمــات گردشــگری پزشــکی
شــکاف وجــود دارد .نتایــج ایــن فرضیــه بــا پژوهــش
چزاریــو ( ،)2018کیــم و همــکاران ( ،)2017راثــی و
همــکاران ( ،)2016حیــدرزاده و همــکاران (،)1396
شــکوهیار و همــکاران ( )1394و عزتآبــادی و
همــکاران ( )1392مطابقــت دارد.
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،ســه پیشــنهاد بــه
شــرح زیــر ارائــه میشــود.
 .1پیشــنهاد میشــود ،بــرای ازبینبــردن یــا
حتــی کاهــش شــکاف موجــود در بیــن ادراکات
بیمــاران و انتظــارات بیمــاران از کیفیــت خدمــات
گردشــگری پزشــکی مدیــران مراکــز درمانــی
درخصــوص ســطح کیفیــت خدمــات دقــت و توجــه
بیشــتری داشــته باشــند و کیفیــت خدمــات را
حتــی باالتــر از انتظــارات بیمــاران ارتقــا دهنــد.
رســیدگی بــه بهداشــت و نظافــت مرکــز درمانــی،
آمــوزش کارکنــان بــرای رفتــار مناســب بــا بیمــاران،
سیســتم صــدور صورتحســاب قابلاطمینــان و
منصفانــه بــرای بیمــاران آذربایجانــی ،توجــه ویــژه
بــه بیمــاران آذربایجانــی و تبعیــض قائلنشــدن،
تجهیــز ســالن انتظــار بــا سیســتم سرمایشــی و
گرمایشــی ،تهــویۀ مناســب ،صندلیهــای راحــت،
تزیینــات داخلــی و تابلوهــا و بروشــورهای علمــی
مــواردی اســت کــه مدیــران مراکــز درمانــی بایــد
اولویــت کارشــان قــرار دهنــد.
 .2بــرای ازبینبــردن یــا کاهــش شــکاف موجــود در
بیــن ادراکات کارکنــان مراکــز درمانــی از انتظــارات
بیمــاران و انتظــارات بیمــاران از کیفیــت خدمــات
گردشــگری پزشــکی ،مدیــران مراکــز درمانــی
همــواره انتظــارات بیمــاران مراجعهکننــده را در
حــد بســیار باالیــی درنظــر بگیرنــد و مرکــز درمانــی
خــود را بــرای چنیــن انتظاراتــی آمــاده ســازند.
حتــی اگــر بیمــاران از کشــورهای ســطح پایینتــر
مراجعــه کــرده باشــند ،مدیــران مراکــز درمانــی
نبایــد انتظــارات بیمــاران را در حــد پاییــن درنظــر
بگیرنــد و مثـ ً
ا بــا بیمارانــی از اقشــار پاییــن جامعــه
برخــورد نامناســبی داشــته باشــند.
 .3درنهایــت پیشــنهاد میشــود ،بــرای ازبینبــردن
یــا کاهــش شــکاف موجــود در بیــن ادراکات مدیــران
مراکــز درمانــی از انتظــارات بیمــاران و ویژگیهــای
واقعــی خدمــات گردشــگری پزشــکی ،مدیــران ایــن
مراکــز ســطح کیفیــت خدمــات گردشــگری پزشــکی
را در مراکــز درمانــی خــود تــا حــدی ارتقــا دهنــد
کــه حتــی از ادراکاتشــان دربــارۀ انتظــارات بیمــاران
فراتــر رود؛ بــه جــذب بیشــتر ســرمایهگذاران در
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پناهــی ،حســین ،بهبــودی ،داوود ،ذوالقــدر ،حمیــد
و ذوالقــدر ،علــی (« .)1394بررســی تأثیــر کیفیــت
خدمــات بــر رضایــت گردشــگران مــورد شناســی:
گنبــد ســلطانیه» .فصلنامــه جغرافیــا و آمایــش
شــهری ـ منطقهای ،دورۀ  ،5شــمارۀ  ،15ص -101
.116
تقـیزاده ،فــرزاد ( .)1391اخبــار اردبیل .دسترســی
در وبگاه ./http://artawilnews. blogfa. com/tag
توشــمال ،غالمرضــا ،حــکاک ،محمــد و حیــدری،
حشــمت الــه (« .)1394بررســی شــکاف کیفیــت
خدمــات فوریتهــای پزشــکی شهرســتان
خرمآبــاد بــا اســتفاده از مــدل ســروکوال» .فصلنامــه
علمی ـ پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان،
دورۀ  ،17شــمارۀ  ،1ص .86-78
حســنی ،هانــا ،محبیفــر ،رفعــت و باریکانــی،
آمنــه (« .)1394ســنجش شــکاف کیفیــت خدمــات
بیمارســتانی از دیــدگاه بیمــاران بســتری در مراکــز
آموزشــی درمانــی قزویــن ( .»)1392-1391فصلنامــه
بیمارســتان ،دورۀ  ،14شــمارۀ  ،1ص .104-97
حســینی ،میــرزا حســن و ســازور ،اعظــم (.)1390
«بهبــود کیفیــت خدمــات گردشــگری شــهر یــزد از
دیــدگاه گردشــگری خارجــی» .فصلنامــه مطالعــات
مدیریــت گردشــگری ،دورۀ  ،6شــمارۀ  ،16ص -142
.116
حیــدرزاده ،کامبیــز ،نجفــی ،کبــری و حســینی،
ســیدعلی (« .)1396تأثیــر کیفیــت خدمــات
گردشــگری بــر وفــاداری بــه مقصــد گردشــگری بــا
توجــه بــه نقــش میانجــی تصویــر ذهنــی از مقصــد
گردشــگری و رضایــت گردشــگران» .فصلنامــه
مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،دورۀ  ،12شــمارۀ
 ،40ص .153-115
رشــیدی ،معصومــه ،رامشــت ،محمدحســین و
خوشــحال دســتجردی ،جــواد (« .)1391گردشــگری
ســامت در ایــران (بــا تأکیــد بــر رتبهبنــدی خــواص
درمانــی چشــمههای منتخــب اســتان اردبیــل)».
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منابع

احمــدی ،لیــا ،طاهــری ،روحاهلل و شــامی ،اصغــر
(« .)1392چالــش هــا و راهکارهــای توســعه توریســم
ســامت در ایــران» .اولیــن همایــش ملــی مدیریــت
گردشــگری ،طبیعــت گــردی و جغرافیــا ،همــدان.
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بهرهگیــری از ف ّناوریهــای جدیــد اقــدام کننــد و
بــا بهکارگیــری آییننامــه تشــویقی ،از روشهــای
ابتــکاری بــرای تشــویق کارکنــان بهــره گیرنــد.
در ايــن پژوهــش فقــط ســه شــکاف از بیــن تمامــی
شــکافهای مــدل ســروکوال بررســی شــده اســت؛
بنابرایــن بــه پژوهشــگران پیشــنهاد میشــود کــه
در پژوهشهــای آتــی خــود بــه بررســی ســایر
شــکافها درزمینــه کیفیــت گردشــگری پزشــکی
بپردازنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ایــن
پژوهــش فقــط در شــهر اردبیــل صــورت گرفتــه و
ممکــن اســت شــهر اردبیــل معــرف کل کشــور نباشــد،
پیشــنهاد میشــود در ســایر اســتانها و شــهرهایی
کــه قطبهــای گردشــگری پزشــکی هســتند چنیــن
مطالعــهای انجــام شــود تــا ضمــن فراهمســاختن
امــکان مقایســه و ارزیابــی تطبیقــی در کشــور،
برنامهریزیهــای دقیقتــری بــرای کاهــش یــا
حتــی ازبینبــردن شــکافهای موجــود کیفیــت
صــورت گیــرد .همچنیــن بــه پژوهشــگران پیشــنهاد
میشــود کــه مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش را
درخصــوص ســایر شــاخههای تخصصــی گردشــگری
ازجملــه طبیعــی ،فرهنگــی و ورزشــی بیازماینــد.
همچنیــن بهتــر اســت پژوهشــی دربــارۀ گردشــگران
پزشــکی داخلــی و خارجــی بــا رویکــرد مقایســهای
انجــام گیــرد .بــه ایــن صــورت کــه یــک نمونــه آمــاری
از گردشــگران پزشــکی داخلــی و یــک نمــونۀ آمــاری
از گردشــگران پزشــکی خارجــی بهدســت آورده و
مقایســه شــود .درنهایــت ،ازآنجاکــه گردشــگران
پزشــکی در ایــن پژوهــش از کشــور آذربایجــان
بودهانــد ،توصیــه میشــود در پژوهشهــای آتــی
گردشــگران پزشــکی ســایر کشــورها نیــز مطالعــه
شــوند.
پــس از ارائــه پيشــنهادهای اجرايــی و کاربــردی،
بــه محدودیتهــا اشــاره میشــود .ترغیــب
پرســنل مراکــز درمانــی بهویــژه پزشــکان بــرای
پاســخگویی بــه پرســشنامه بســیار مشــکل بــود.
همچنیــن ،بیمــاران آذربایجانــی در پاســخگویی
بــه پرســشنامه بســیار محافظــهکار بودنــد و تمایــل
چندانــی بــه همــکاری نداشــتند .عالوهبرایــن ،بــه
علــت کمســوادی بیشــتر گردشــگران آذربایجانــی
مراجعهکننــده ،پژوهشــگر نمیتوانســت از
پرســشنامه اینترنتــی اســتفاده کنــد .منابــع
مطالعاتــی کافــی نیــز بــرای مطالعــه فرهنــگ
بیمــاران آذربایجانــی در دســترس نبــود.
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نشــریه ســامت و بهداشــت اردبیــل ،دورۀ،3
شــمارۀ  ،1ص .57-49
رنجبــر عزتآبــادی ،محمــد ،بهرامــی ،محمدامیــن،
عــرب ،معصومــه ،نصیــری ،ســهیال ،هــادی زاده،
فرزانــه و احمــدی طهرانــی ،غالمرضــا (.)1392
«تحليــل شــکاف کيفيــت خدمــات در بيمارســتان
شــهيد رهنمــون يــزد» .فصلنامــه علمی ـ پژوهشــی
طــب و تزکیــه ،دورۀ  ،22شــمارۀ  ،2ص .52-45
شــعبانی ،عاطفــه و طالقانــی ،محمــد (.)1392
«تأثیــر بازدیدهــای قبلــی و رضایــت گردشــگران
از یــک مقصــد بــر قصــد بازگشــت مجــدد آنهــا
(مطالعــه مــوردی :گردشــگران ســامت)» .نشــریه
جغرافيــا و مطالعــات محيطــی ،دورۀ  ،2شــمارۀ ،6
ص .64-55
شــکوهیار ،ســجاد ،کاویانــی ،حســن و محمــودی،
فهیمــه ســادات (« .)1394ارزیابــی کیفیــت خدمــات
بهداشــتی و درمانــی بــا اســتفاده از رویکــرد فــازی
(مطالــعۀ مــوردی :یــک بیمارســتان نظامــی)».
فصلنامــه علمی ـ پژوهشــی ابنســینا ،دورۀ ،17
شــمارۀ  ،3ص .45-37
صاحبــی ،زینــب ،متقــی ،هایــده و شــجاعی،
محمدرضــا (« .)1394بهکارگیــری رویکــرد تلفیقــی
 QFDفــازی و  TOPSISدر انتخــاب تأمینکننــده».
مجلــه مدیریــت تولیــد و عملیــات ،دورۀ  ،6شــمارۀ
 ،2پاییــز  ،1394ص 40-21
عجــم ،مهــدی ،صادقیفــر ،جمیــل ،انجــم شــعاع،
مینــا ،محمــودی ،ســعید ،هنــرور ،حســن و
موســوی ،ســیدمیثم (« .)1392ســنجش کیفیــت
خدمــات بهداشــتی درمانــی بــا اســتفاده از مــدل
ســروکوال( :مطالعــه مــوردی :یــک بیمارســتان
صحرایــي)» .نشــریه طــب نظامــي ،دورۀ ،15
شــمارۀ  ،4ص .279-273
علیخــواه ،ســاهره ( .)۱۳۹۴بررســی کیفیــت
خدمــات گردشــگری مقصــد در چارچــوب
رضایــت گردشــگر بــا اســتفاده از مــدل ســروکوال.
ّاولیــن کنفرانــس ملــی علــوم مدیریــت نویــن و
برنامهریــزی پایــدار ایــرانhttps://www.civilica.com/ .
Paper-MCCONF01-MCCONF01_071.html

عینالــی ،جمشــید و رمضــانزاده لســبویی ،مهــدی
و الهــی چــورن ،محمدعلــی (« .)1396ارزیابــی
میــزان رضایتمنــدی گردشــگران از مقاصــد
گردشــگری ،مطالعــه مــوردی :مجتمعهــای
گردشــگری غــرب اســتان مازنــدران» .اولیــن
همایــش اندیشــهها وفناوریهــای نویــن در علــوم
https://civilica.com/doc/679567
جغرافیایــی.

غالمــی ،مریــم ،جبــاری ،علیرضــا ،کاوســی ،زهــرا
و چمــن پــرا ،پریســا (« .)1395ارزیابــی نگــرش
گردشــگران پزشــکی نســبت بــه کیفیــت خدمــات
بیمارســتانهای شــیراز بــا اســتفاده از مــدل
ســروکوال» .مدیریــت اطالعــات ســامت ،دوره ،13
شــمارۀ  ،2ص .152-145
فــاح تفتــی ،حامــد و حیــدری کوشــکنو،
مجیــد (« .)1398ارزیابــی کیفیــت خدمــات
دفاتــر گردشــگری مبتنــی بــر ادراک مراجعیــن
(موردمطالعــه :شــهر یــزد)» .نشــریه گردشــگری و
توســعه ،دورۀ  ،8شــمارۀ  ،)18(1ص .230-210
الوالک ،کریســتوفر و رایــت ،الرن ( .)1385اصــول
و مدیریــت بازاریابــی خدمــات .ترجمــه بهمــن
فروزنــده .اصفهــان :نشــر آموختــه.
مافــي ،عزتاالــه و ســقايی ،مهــدی (.)1388
«کاربــرد مــدل  MS-SWOTدر تحليــل مديريــت
گردشــگری (مطالعــه مــوردی :کالنشــهر مشــهد)».
مجــلۀ جغرافيــا و توســعه ،دورۀ  ،7پياپــی  ،14ص
.50 -27
محمدبیگــی ،ابوالفضــل ،محمــد صالحــی ،نرگــس،
علــی گل ،محمــد (« .)1393روایــی و پایایــی
ابزارهــا و روشهــای مختلــف اندازهگیــری آنهــا
در پژوهشهــای کاربــردی در ســامت» .مجلــه
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان ،دورۀ ،13
شــمارۀ  ،12ص .1153 -1117
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