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مقدمه

چکیده

گردشــگری ســامت صنعتــی بســیار حســاس اســت .بــا توجــه بــه
ظرفيتهــای بالقــوهای کــه در حــوزۀ گردشــگری ســامت در ايــران وجــود
دارد ،هنــوز هــم نیــاز اســت بــه عوامــل اصلــي توســعۀ گردشــگری ســامت
توجــه بيشــتری معطــوف شــود و بــا برنامهريــزی مناســب گامهایــی در ايــن
جهــت برداشــته شــود .ازای ـنرو ،هــدف پژوهــش حاضــر اســتفاده از چارچــوب
راهبــرد بازاریابــی بهمنظــور بررســی تأثی ـرات مهــم کیفیــت خدمــات از طریــق
نقــش میانجــی بازاریابــی دهانبهدهــان و تعدیلگــر درک و شــناخت (همدلــی)
مشــتری در قصــدخریــد گردشــگران ســامت اســت .ایــن پژوهــش از نــوع
پژوهشهــای کاربــردی اســت و ،از نظــر شــیوۀ پژوهــش جــزء پژوهشهــای
توصیفی ـ پیمایشــی اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش را گردشــگران و نخبــگان
ســامت اســتان آذربایجــان شــرقی تشــکیل میدهنــد .بهمنظــور تعییــن حجــم
نمونــه ،از فرمــول کوکـران بـرای جامعــۀ نامعلــوم اســتفاده شــد .در ایــن فرمــول،
ابتــدا از  30نفــر از جامعــۀ آمــاری پیشنمونهگیــری گرفتــه شــد .بــا توجــه بــه
انح ـراف معیــار ایــن پیشنمونــه ،حداقــل حجــم نمونــه  108نفــر بــرآورد شــد.
نمونهگیــری در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از روش تصادفــی ســاده انجــام شــد.
دادههــای جمعآوریشــده توســط پرســشنامه بــا اســتفاده از روش مدلســازی
معــادالت ســاختاری و نرمافزارهــای  PLSو  SPSSتجزیهوتحلیــل شــدهاند.
یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه کیفی ـت خدمــات تأثیــر مثبــت و معنــاداری در
قصــدخریــد نــدارد و بازاریابــی دهانبهدهــان رابطــۀ بیــن کیفیــت خدمــات و
قصـد خریــد را تقویــت و همدلــی و درک و شــناخت مشــتری رابطــۀ بیــن کیفیـت
خدمــات و قصــد خریــد را تعدیــل میکنــد.

در ســبک زندگــی معاصــر ،بهعلــت ظهــور
بیماریهــای گوناگــون جســمی و روانــی ،ضــرورت
گردشـ�گری سـلامت بیشـ�تر شـ�ده اسـ�ت (& Godovykh
 .)Ridderstaat, 2020ایــن صنعــت یکــی از بزرگتریــن
و ســودآورترین شــاخههای گردشــگری در دنیــا محســوب
میش��ود ( )Whitmore et al., 2015و هــدف اصلــی آن
بهب��ود ی��ا حف��ظ س�لامت اس��ت (.)Szymaska, 2015
مســافرت بهمنظــور درمــان بیماریهــای جســمی یــا انجــام

عملهــای جراحــی تحــت نظــارت پزشــکان در بیمارســتانها
و مراک��ز درمان��ی را «گردش��گری پزش��کی» گوین��د (Hanna
 .)et al., 2018تنــوع کس ـبوکارهای درگیــر در گردشــگری
درمانــی اتــکا بــه نظــام مدیریتــی کارآمــد را ضــروری ســاخته
اســت .بهمنظــور توســعۀ گردشــگری ســامت ،بایــد بــه
مجموعــهای از عوامــل توجــه کــرد .محققــان مهمتریــن
عامــل در توســعۀ گردشــگری ســامت را چگونگــی نگــرش
گردش��گران ب��ه مقص��د میدانن��د (Bucley & Westaway,
 .)2020بدینمنظــور ،توســعۀ گردشــگری ســامت بــه
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سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

وجــود تصویــری مطلــوب از مقصــد در ذهــن افــراد نیــاز
حیات��ی دارد ( .)Raina, 2005از طرفــی ،اج ـرای ابزارهــای
ارتبــاط بازاریابــی موجــب ایجــاد اعتبــار و خوشنامــی و
همچنیــن خلــق تصویــر مطلــوب در ذهــن افــراد میشــود
(.)Coles et al., 2014
ً
اخیــرا برخــی محققــان گردشــگری و مهماننــوازی
اظهــار داشــتهاند کــه کیفیــت خدمــات میتوانــد
در رفتــار مصرفــی گردشــگر تأثیــر مثبــت یــا منفــی
بگـ�ذارد ( .)Ye et al., 2008بــرای مثــال ،یــی1
و همـ�کاران ( )2008دریافتنــد کــه شــناخت فــردی از
خدمــات یــا محصــوالت فرصــت خوبــی بــرای محققــان
فراهــم میکنــد تــا رابطــۀ بیــن ارزیابــی ارزش یــک محصــول
یــا خدمــات ،توصیههــا و رضایــت را بررســی کننــد .بــه نظــر
میرســد کــه ارزش خدمــات پزشــکی و تصویــر مراکــز
درمانــی مطابــق بــا نیازهــا و انتظــارات مســافران ممکن اســت
در اهــداف رفتــاری آنهــا ماننــد تمایــل آنهــا بــه دیگــران
ی��ا خری��د مج��دد تأثی��ر بگ��ذارد (.)Park et al., 2004
بااینحــال ،تعــداد کمــی از محققــان بررســی کردهانــد کــه
آیــا کیفیــت خدمــات میتوانــد در قصــد خریــد گردشــگران
از مرکــز درمانــی و رفتارهــای متعاقــب آن از جملــه بازاریابــی
دهانبهدهــان و شــناخت گردشــگران خــاص تأثیــر بگــذارد
و ،اگــر پاســخ مثبــت اســت ،چگونــه.
در محیــط پویــا و رقابتــی خدمــات ،ارائــۀ ارزش
رضایتبخــش بــرای مشــتری ضــروری اســت و شکســت
در انجــام ایــن کار موجــب از دســت دادن مشــتری و کاهــش
جریــان درآمــد در آینــده میشــود کــه ایــن امــر هزینــۀ
جایگزینــی چشــمگیری دارد .ســازمانها بایــد ارزش کاال یــا
خدمــات نــزد مشــتریان را از طریــق کاهــش قیمــت آن کاال
یــا خدمــات ،افزایــش کیفیــت کاال یــا خدمــات یــا کاهــش
هزینههــای غیرپولــی ماننــد زمــان و انــرژی موردنیــاز ب ـرای
دســتیابی یــا مصــرف کاال یــا خدمــات افزایــش دهنــد.
مشــتریان درپــی دریافــت خدمــت موردنظرشــان نیســتند،
بلکــه آنچــه بــرای آنــان اهمیــت دارد داشــتن خدماتــی
اســت کــه در زمــان و مــکان موردنیــاز در دســترس باشــد
( .)White & Yu, 2005درواقــع ،آنچــه بــرای مشــتری
اهمیــت دارد اســتفاده از محصــوالت و خدماتــی اســت کــه
ســبب صرفهجویــی در زمــان شــود و رفــاه آنــان را افزایــش
دهــد .درک مشــتری از راحتــی اســتفاده از خدمــات در
ارزیابــی کلــی مشــتری از خدمــات و همچنیــن رضایــت
وی ،ارزش خدمــات درکشــده ،اعتمــاد و وفــاداری وی تأثیــر
میگــذارد .اهمیــت هــر ُبعــد از راحتــی اســتفاده از خدمــات
در انــواع خدمــات برحســب نــوع و ســلیقۀ مشــتری متفــاوت
Ye . 1

اســت .بــرای مثــال ،مشــتریانی کــه بــه صرفهجویــی در
زمــان اهمیــت میدهنــد ارزش بیشــتری بــرای راحتــی
اســتفاده از خدمــات قائــل هســتند .هــدف ارائهدهنــدگان
خدمــات نیــز افزایــش خدمــات مثبتــی اســت کــه نصیــب
مشــتری میشــود .یکــی از ایــن نتایــج مثبــت رضایــت
اســت .میتــوان گفــت کــه ارتبــاط مثبتــی نیــز بیــن رضایــت
مش��تری و قص��د خری��د وج��ود دارد (.)Wang et al., 2009
در بیشــتر تحقیقــات گذشــته ،ارائــۀ مــدل مفهومــی
ب��رای کیفی��ت خدمات بررس��ی ش��ده اس��ت (Parasuraman
 .)et al., 1985بااینحــال ،محققــان اظهــار داشــتهاند
کــه کیفیــت خدمــات ممکــن اســت در همدلــی ،درک و
شــناخت و شــکلگیری اهــداف خریــد مصرفکننــدگان
تأثی��ر داش��ته باش��د ( .)Taylor & Baker, 1994ایــن درک
و همدلــی نیــز در ارزیابــی شــهرت ارائهدهنــدگان خدمــات
و توصیههــای کالمــی مشــتری دربــارۀ ارائهدهنــدگان
خدمــات تأثیــر میگــذارد .بــه ایــن ترتیــب ،بازاریابــی
دهانبهدهــان ممکــن اســت نوعــی ســازوکار واســطهای
مهــم بیــن کیفیــت خدمــات و قصــد خریــد مصرفکننــده
باشــد .ایــن مطالعــه مدلــی یکپارچــه ارائــه میدهــد کــه
بهمنزلــۀ ســازوکاری مرکــزی ،کــه کیفیــت خدمــات را بــا
راهبــرد مهــم بازاریابــی مرتبــط میکنــد ،انتظــار گردشــگران
ســامت را بهشــکلی منحصربهفــرد نشــان میدهــد.
ایــن مــدل بــه بازاریابــی دهانبهدهــان بهمثابــۀ نتیجــه یــا
خروجــی کیفیــت خدمــات خــوب یــا بــد نــگاه میکنــد
کــه همزمــان اهــداف خریــد گردشــگران را تحتتأثیــر
ق ـرار میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن مطالعــه ویژگــی بالقــوه
مهمــی را نشــان میدهــد کــه ویژگــی عاطفــی مشــتریان،
شــناخت و نقــش آن در فراینــد خدمــات و تجربــه را آشــکار
میکنــد و بــا عنــوان «انتظارات/درخواســتهای خــاص
مشــتری درخصــوص نیازهــای خدمــات بــا عملکــرد پــس از
اس��تفاده از آن خدم��ت» تعری��ف ش��ده اس��ت (Dedeoglu
 .)& Demirer, 2015درک و شــناخت مشــتری پیــش بینــی
مــا را در تشــخیص ،تجربــه ،احســاس ،درک قصــد خریــد
مشــتری افزایــش میدهــد و تعامــل دلپذیــر ناشــی از کیفیــت
خدمــات را تنظیــم میکنــد.
بررســی ادبیــات پژوهــش نشــان میدهــد کــه خــأ
پژوهشــی چشــمگیری درزمینــۀ قصــد خریــد گردشــگری
ســامت و نیــز تأثیــر کیفیــت خدمــات گردشــگری پزشــکی
ارائهشــده وجــود دارد .در پژوهشهــای پیشــین ،بیشــتر
گردشــگری ســامت و ارتبــاط آن بــا ســایر متغیرهــا ازجملــه
گردشــگری پایــدار و نیــز ارزیابــی ســایر شــاخصهای
گردشــگری درمانــی بررســی شــده اســت و بــه چگونگــی

ت خدمات در قص د خرید با میانجیگری
بررسی تأثیر کیفی 
بازاریابی دهانبهدهان و نقش تعدیلگر همدلی (مورد مطالعه :گردشگران و نخبگان سالمت)
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افزایــش قصــد خریــد گردشــگری ســامت از طریــق کیفیــت
خدمــات و همچنیــن نقــش منحصربهفــرد بازاریابــی
دهانبهدهــان در رابطــۀ بیــن کیفیــت خدمــات و قصــد خریــد
و تأثیــر بالقــوۀ همدلــی و درک گردشــگر ســامت توجــه کافــی
نشــده اســت .بــرای مثــال ،قلیتبــار و صدقیانیفــر ()1399
دربــارۀ گردشــگری ســامت و ارتبــاط آن بــا گردشــگری
پایــدار مطالعــه کردهانــد .بدینمنظــور ،ابعــاد موردنظــر
در مطالعــۀ گردشــگری ســامت و ارتبــاط آن بــا گردشــگری
پایــدار ،رهیافتــی نــو در اقتصــاد مقاومتــی را بررســی کردنــد
کــه عبــارت هســتند از ابعــاد فرهنگــی ،زیســتمحیطی،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،گردشــگری ســامت و گردشــگری
پایــدار .همچنیــن ،اســعدی و هدایتــی بیلنــد ( )1398اثــر
کیفیــت خدمــات بیم ـهای در قصــد خریــد بیمههــای عمــر و
ســرمایهگذاری و نیــز بررســی اثــر میانجــی تجریبــات خریــد
در رابطــۀ بیــن کیفیــت خدمــات بیمــهای و قصــد خریــد
بیمههــای عمــر و ســرمایهگذاری را بررســی کردنــد .رهجــو
و همــکاران ( ،)1397در تحقیقــی ،درخصــوص تأثیــر ارزش
ویــژۀ برنــد در قصــد خریــد مشــتری بــا نقــش میانجــی کیفیت
خدمــات و رضایــت مشــتریان در نمایندگیهــای فــروش
شــرکت ســایپا در اســتان بوشــهر مطالعــه کردنــد .قاســمی
یالقــوز آغــاج و همــکاران ( ،)1396در رســالۀ دکتــری خــود،
شــاخص گردشــگری درمانــی و ارائــۀ مــدل توســعۀ صــادرات
خدمــات درمانــی در اســتان آذربایجــان شــرقی را ارزیابــی
کردنــد .بدینمنظــور ،وی ارتبــاط بیــن شــاخصهای
گردشــگری درمانــی و ادراکــی گردشــگران درمانــی و قصــد
رفتــاری را بررســی کــرده اســت .در ادبیــات پژوهشــی
خارج��ی نی��ز ،نیالش��ی و هم��کاران ( )2019عوامــل مؤثــر
در تصویــب گردشــگری ازجملــه عوامــل انســانی و ّفنــاوری
در مال��زی را بررس��ی کردن��د .س��وس و هم��کاران ()2018
ادبیات نظری پژوهش
تأثیــرات درکشــده از توســعۀ گردشــگری پزشــکی در رفــاه
قصد خرید
جامعــه را ارزیابــی و رابطــۀ بیــن عملکــرد اقتصــادی و رفــاه
قصــد رفتــاری نیــت و ارادۀ فــردی ب ـرای انجــام رفتــار
جامعــه در گردشــگری پزشــکی را بررســی کردنــد .گیرگیــن
و هم��کاران ( ،)2017در تحقیــق خــود درزمینــۀ گردشــگری ه��دف و رابط��ۀ قص��د رفت��اری را نش��ان میده��د (Peña-
ســامت ،رضایــت بیمــار را بهمثابــۀ معیــار کیفیــت ســامت  .)García et al., 2020افــراد تمایــل دارنــد در رفتارهایــی
ارزیابــی کردنــد .بــر ایــن اســاس ،تجربیــات قبلــی بیمــار ،درگیــر شــوند کــه قصــد عملــی کــردن آنهــا را دارنــد.
ســن ،تحصیــات و ســاختار اجتماعی ـ فرهنگــی و ادراک او درحقیقــت ،قصــد تعیینکننــدۀ عمــل در مســیری معیــن
از کیفی��ت خدم��ات را آزمودن��د .اس��تینمنتز ( )2016تبلیغــات اســت و از آن بــا عنــوان «احتمــال ذهنــی شــکلدهی
گردشــگری (مــدل پاسـخگویی تبلیغاتــی مقصــد) را ارزیابــی رفتــاری خــاص» یــاد شــده اســت .بـرای مثــال ،قصــد خریــد
کــرد .در ایــن مطالعــه ،مــدل تبلیغاتــی مقصــد مبتنــی بــر محصولــی خــاص بهمنزلــۀ پیشبینیکننــدۀ خــوب رفتــار
عناصــر را پیشــنهاد میکنــد کــه اجـزای اصلــی یــا تصمیمــات واقع��ی در خری��د محص��ول ش��ناخته ش��ده اس��ت (Ramayah
س��فر را ب��ا ه��م ادغ��ام میکن��د .ش��ارما ( )2013وضعیــت  .)et al., 2010وان��گ و هم��کاران ( )2012معتقــد هســتند
گردشــگری پزشــکی ،مســائل نوظهــور و چشــماندازهای کــه قصــد خریــد از ویژگیهــای خــاص محصــول و نــوع
آینــده در کشــور هنــد و مزیتهــا و ظرفیتهــای آن بــرای ادراک افـراد از آن ،کــه تصویــر محصــول را منعکــس میکنــد،
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جــذب گردشــگران ســامت بهخصــوص از لحــاظ هزینــه
و نیــروی انســانی را ارزیابــی کــرده اســت .نــوآوری ایــن
پژوهــش بــه برنامهریــزی برنامههــای توســعۀ راهبــردی ب ـرای
مقاصــد گردشــگران میانجامــد .مــدل مفهومــی پژوهــش
حاضــر میتوانــد بــه فهــم عوامــل تأثیرگــذار در گردشــگری
ســامت جامعــۀ گردشــگری کمــک کننــد .فهــم آنچــه ب ـرای
ســاختار بازاریابــی جامعــه بهمنظــور جــذب گردشــگران
ســامت مهــم اســت بــه برنامهریزهــا کمــک میکنــد بــا
توجــه بــه خواســتهها و نیازهــای مشــتریان ،بــا هــدف جــذب
آنهــا ،برنامهریــزی کننــد و باعــث رونــق بخــش اقتصــادی
جامعــه از طریــق رونــق بخــش گردشــگری ســامت منطقــه
شــوند .عــاو ه بــر ایــن ،درصورتــی کــه برنامهریــزان از
انتظــارات و ادراکات مشــتریان هــدف خــود باخبــر باشــند،
بهتــر میتواننــد راهبــرد بازاریابــی خــود را ب ـرای پشــتیبانی از
توســعۀ گردشــگری ســامت طراحــی کننــد .براســاس مطالب
گفتهشــده ،ایــن پرســش مطــرح میشــود :آیــا کیفیــت
خدمــات بــا نقــش میانجیگــری بازاریابــی دهانبهدهــان
در قصــد خریــد گردشــگران ســامت ارتبــاط دارد؟ عــاوه
بــر ایــن ،چگونــه همدلــی و شــناخت مشــتری رابطــۀ بیــن
کیفیــت خدمــات و قصــد رفتــار را تعدیــل میکنــد؟ اهــداف
تحقیــق حاضــر شــامل ارزیابــی تأثیــر کیفیــت خدمــات در
قصــد خریــد گردشــگران ،ارزیابــی تأثیــر کیفیــت خدمــات
در بازاریابــی دهانبهدهــان ،ارزیابــی تأثیــر بازاریابــی
دهانبهدهــان در قصــد خریــد گردشــگران ،ارزیابــی تأثیــر
میانجیگــری بازاریابــی دهانبهدهــان در رابطــۀ بیــن کیفیــت
خدمــات و قصــد خریــد و ارزیابــی تأثیــر تعدیلگــری همدلــی
بــا مشــتری در رابطــۀ بیــن کیفیــت خدمــات و قصــد خریــد
اســت.
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تأثیــر میپذیــرد .اغلــب مقیــاس خریــد بــرای شناســایی
احتمــاالت خریــد کاالهــا در طــول دورۀ زمانــی معیــن بــه
کار مــیرود .وی بیــان میکنــد کــه مقیاسهــای ارادی
میتواننــد از مقیاسهــای رفتــاری در دســتیابی بــه تصمیــم
مشــتری موثرتــر باشــند ،زیـرا ممکــن اســت مشــتریان از روی
اجب��ار محصول��ی را بخرن��د ( .)Hu, 2010قصــد خریــد
یکــی از مراحــل تصمیمگیــری خریــد اســت کــه علــت
رفتــاری مصرفکننــده بهمنظــور خریــد برنــدی خــاص را
بررســی میکنــد (منصــوری مؤیــد و همــکاران.)1396 ،
قصــد خریــد بــه برنامهریــزی ب ـرای خریــد کاال یــا خدمتــی
ً
خــاص در آینــده اشــاره دارد .قصــد خریــد معمــوال بــه
انتخــاب برنــدی خــاص از میــان برندهــای متفــاوت در طبقــۀ
محصول��ی خ��اص اط�لاق میش��ود (Kim & Peterson,
.)2017
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کیفیت خدمات
کیفیــت خدمــت عبــارت اســت از ســازگاری پایــدار
بــا انتظــارات مشــتری و شــناخت انتظــارات مشــتری از
خدم��ت خ��اص ( .)Vu et al., 2020کیفیــت خدمــات،
ماننــد اهرمــی مهــم و راهبــردی ،نقــش ویــژهای در موفقیــت
ســازمانهای خدماتــی دارد .ایــن اهمیــت بــه انــدازهای
اســت کــه کیفیــت خدمــات ،همــراه بــا هزینــه و کارایــی
عملیاتــی ناشــی از زمــان تحویــل کاال و خدمــات ،یکــی از
ابعـ�اد سـ�هگانۀ بقـ�ای سـ�ازمانی محسـ�وب میشـ�ود (Pham
 .)& Yeo, 2019کیفیــت خدمــات ارائهشــده توســط
ســازمانها و مراکــز خدماتــی از اصلیتریــن عوامــل و
شــاید کلیدیتریــن عامــل موفقیــت ســازمانها بـرای جــذب
مشــتری و کســب درآمــد بیشــتر اســت .ایــن موضــع وقتــی
اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد کــه بــه نقــش فوقالعــاده
و روبهگســترش ســازمانهای ارائهدهنــدۀ خدمــات
توجــه میکنیــم .بــرای مثــال 68/8 ،درصــد ســهم اشــتغال
نیــروی انســانی در کشــور آلمــان را بخــش خدمــات تشــکیل
میدهــد یــا  76/9درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــاالت
متحــدۀ امریــکا و  60/5درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی
روســیه را ایــن بخــش تأمیــن میکنــد .در کشــور مــا ،ایــن
نســبت برابــر بــا  43/9درصــد اســت .از زمانــیکــه نقــش
خدمــات در زندگــی روزمــره آشــکار شــد ،بــه مقولــۀ کیفیــت
خدمــات نیــز ،بهمثابــۀ مشــخصه اصلــی رقابــت بیــن
ســازمانها ،توجــه شــد ،بهطــوری کــه توجــه بــه کیفیــت
خدمــات ســازمان را از رقبایــش متمایــز میکنــد و ســبب
کس��ب مزی��ت رقابت��ی میش��ود (.)Atilgan et al., 2003

کیفیــت از مفاهیمــی اســت کــه در ادبیــات کسـبوکار معانی
گوناگونــی دارنــد و میتــوان آنهــا را از جنبههــای متفــاوت
بررســی کــرد .از جنبــۀ تولیدکننــده ،کیفیــت عبــارت اســت
از قابلیــت و کارکــرد محصــول متناســب بــا طراحــی خــود.
امــا از جنبــۀ مشــتری ،کیفیــت بــه آن دســته از ویژگیهــا و
خصوصیــات محصــول یــا خدمــت اشــاره میکنــد کــه در
ایج��اد رضایت در وی تأثیرگذار هس��تند (.)Le et al., 2020
شــاید بیشــترین بررســی در حــوزۀ بازاریابــی خدمــات1
دربــارۀ کیفیــت خدمــات انجــام شــده باشــد.
پیشــینۀ منتشرشــده ،در اواخــر دهــۀ  1970و
اوایــل  ،1980درک واضحــی از کیفیــت خدمــات
ً
و ســنجههای آن فراهــم کــرد .مثــا شاســتاک2
در ســال  ،1977خصیصــۀ «ناملمــوس بــودن» خدمــات را
شناســایی کــرد و اظهــار داشــت کــه بســیاری از خدمــات،
بهجــای اینکــه امــری عینــی باشــند ،عملکــردی هســتند
(برخــاف کاالهــای ملمــوس) .در خدماتــی کــه بــه نیــروی
کار وابســتگی دارنــد (مثــل رســتورانها ،خردهفروش ـیها یــا
خدمــات حملونقــل مســافران) ،کیفیــت در فراینــد تحویــل
خدمــت و رویاروییهــای بیــن کارکنــان و مشــتریان پدیــد
میآیــد .ایــن مطلــب ایجــاب میکنــد کــه ابــزار ســنجش
کیفیــت خدمــات بهقــدر کافــی ادراک اشــخاص از کیفیــت
خدمــات را در طــول فراینــد دریافــت خدمــات ارزیابــی کنــد
(.)Çerri, 2012
کیفیــت خدمــات را انتظــارات مشــتریان دربــارۀ
خدمــات ارائهشــده و درک آنهــا از فراینــد خدمــات ارائهشــده
تعری��ف کردهان��د (.)Carman, 1990; Gronroos, 1994
یکــی از تعاریــف رایــج دیگــر کیفیــت خدمــات ایــن اســت
کــه «کیفیــت خدمــات عبــارت اســت از قضــاوت مشــتریان
درخص��وص برت��ری خدمت��ی خ��اص» .گرون��روس ()1994
کیفیــت خدمــات را بــه دو دســتۀ کلــی کیفیــت فنــی و کیفیــت
عملکــردی تقســیم کــرده اســت .از نظــر وی ،خدمــات
در تعامــات میــان خریــدار و فروشــنده ارائــه میشــود و
مشــتری کیفیــت آن را از دو ُبعــد فنــی و عملکــردی ارزیابــی
میکنــد کــه ُبعــد فنــی شــامل نتیجــۀ واقعــی خدمــات و ُبعــد
عملکــردی شــامل نحــوۀ ارائــۀ خدمــات اســت .بــه بــاور وی،
ایــن کــه مشــتری پــس از ارائــۀ خدمــات چــه چیــزی دریافــت
میکنــد ُبعــد فنــی کیفیــت اســت و اینکــه چگونــه آن را
دریافــت کــرده اســت ُبعــد عملکــردی کیفیــت را تشــکیل
میده��د ( .)Gronroos, 1994کیفیــت فنــی بهتنهایــی
نمیتوانــد عامــل دســتیابی ســازمان بــه کیفیــت جامــع
خدمــات باشــد؛ زی ـرا روابــط بیــن فــردی و نحــوۀ تعامــات
1 . Services Marketing
2. Shostack
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بازاریابی دهانبهدهان
ارتبــاط دهانبهدهــان در بازاریابــی را «توصیههــای
افــراد بــه دیگــران» تعریــف میکننــد .امــا دلیــل اصلــی
توجــه و اعتمــاد مصرفکننــدگان بــه ارتبــاط دهانبهدهــان
را میت��وان نب��ود تعصب��ات تج��اری در آن دانس��ت (Hu et
 .)al., 2019بــا وجــود حجــم گســتردۀ فعالیتهــای ترفیعــی
ســازمانها ،امــروزه شــاهد هســتیم کــه اعتمــاد مصرفکننــده
بــه کوشــشهای ترفیعــی ســازمان کاهــش یافتــه اســت.
بنابرایــن ،در محیــط تجــاری کنونــی ،تبلیغــات دهانبهدهــان
مســیری مطمئــن بــرای دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی بــرای
س��ازمانها هس��تند ( .)Sweeney et al., 2008تحقیقــات
بســیاری اهمیــت تبلیغــات شــفاهی را در شــکلگیری
نگرشهــا درزمینــۀ تصمیمگیــری خریــد ،کاهــش ریســک
خریــد و بســیاری از زمینههــای دیگــر نشــان دادهانــد و بســیاری
از محققــان معتقــد هســتند کــه بازاریابــی دهانبهدهــان
ازجملـ�ه مؤثرتریـ�ن و کارآمدتریـ�ن شـ�یوههای تبلیغاتـ�ی اسـ�ت
( .)Bao & Chang, 2014در گذشــته ،بازاریابــی فــروش
محصــوالت و عرضــۀ خدمــات بســیار ســاده بــود .امــا ،پــس از
گذشــت ســالها و بــا افزایــش جمعیــت و رونــق یافتــن اقتصــاد
کشــورها ،بازارهــا نیــز رونــق یافتنــد ،محصــوالت و کاالهــا نیــز
متنوعتــر ،جذابتــر و بــا ّ
کمیــت بیشــتری بــه بــازار عرضــه
ش��دند ( .)Seyedameri et al., 2010همیــن مســئله باعــث
پیشــرفت ّفنــاوری و ظهــور رســانههای جدیــد ارتباطــی و
تبلیغاتــی و ســپس تغییــر ســلیقۀ کارب ـران ایــن وســایل شــده
اســت .درعینحــال ،رســانههای رایــج در بازاریابــی نیــز
ً
عمدتـ�ا دگرگـ�ون شـ�دهاند (Karubi & Mohamadian,
 .)2009امــروزه ،روشهــای نویــن بازاریابــی بــه دنیــا معرفــی
شــده کــه از روشهــای قدیمــی کاراتــر ،ارزانتــر و مؤثرتــر
اس��ت ( .)Sanayei et al., 2016بدیهــی اســت ،در ایــن
میـ�ان ،تبلیغـ�ات جـ�زء مهمـ�ی از بازاریابـ�ی محسـ�وب میشـ�ود
(.)Khalili Shojaei et al., 2011
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انســانی نیــز ،عــاوه بــر مهارتهــای فنــی کارکنــان ،مهــم
و حیاتــی هســتند .تحقیقــات اخیــر درزمینــۀ گردشــگری
و بازاریابــی نشــان میدهــد کــه ابعــاد گوناگــون کیفیــت
خدمـ�ات مربـ�وط بـ�ه قصـ�د خریـ�د مشـ�تری اسـ�ت (Shao
 .)et al., 2004ب ـرای مثــال ،براســاس یافتههــای تحقیقــات
اخیــر فیــک و برنــت ریچــی ( )1991در حــوزۀ مطالعــات
گردشــگری ،کیفیــت خدمــات عامــل مهمــی در دســتیابی بــه
موفقیـ�ت در صنعـ�ت سـ�فر و گردشـ�گری اسـ�ت (Tsang et
 .)al., 2015درنتیجــه ،فرضیــۀ زیــر مفــروض اســت:
فرضیــۀ اول :کیفیــت خدمــات در قصــد خریــد
گردشــگران تأثیــر معنــاداری دارد.

بازاریابــی دهانبهدهــان اینگونــه تعریــف شــده
اســت« :ارتبــاط شــفاهی بینفــردی درخصــوص نامــی
تجــاری ،محصــول یــا خدمــات» کــه بیــن گیرنــده و
ارتباطدهنــده بــه وجــود میآیــد و گیرنــده آن را غیرتجــاری
میدان��د ( .)Hudson et al., 2015هــو و همــکاران
( )2009پیشــنهاد کردنــد کــه خدمــات باکیفیــت میتوانــد
رضایــت مشــتری را افزایــش دهــد ،درحالیکــه رضایــت
بــه رفتــار خریــد بعــدی و توصیههایــی بــه دیگــران منجــر
ً
میشــود .بنابرایــن ،منطقــا میتــوان اســتدالل کــرد
کــه کیفیــت خدمــات در برداشــتهای جهانگــردان و
توصیههــای دهانــی تأثیــر میگــذارد .اگرچــه از چشــمانداز
بازاریابــی دهانبهدهــان در توضیحــات مربــوط بــه رفتــار
گردشــگری بســیار اســتفاده و ســالها اســت کــه در مجــات
مهــم گردشــگری و مهماننــوازی بــه آن توجــه شــده اســت،
هنــوز بررســی کامــل و مفاهیــم یکپارچـهای از ایــن مطالعــات
ارائــه نشــده اســت .همچنیــن ،تجزیهوتحلیــل مقایســۀ ایــن
روش ب��ا صنای��ع دیگ��ر وج��ود نداش��ته اس��ت (Confente,
 .)2015درنتیجــه ،فرضیــۀ زیــر مفــروض اســت:
فرضیــۀ دوم :کیفیــت خدمــات در بازاریابــی
دهانبهدهــان تأثیــر دارد.
بازاریابــی دهانبهدهــان اطالعاتــی مهــم و حیاتــی
فراهــم مــیآورد کــه بیــن بنگاههــا و مصرفکننــدگان
ارتبــاط برقــرار میکنــد .ایــن امــر بــه مصرفکننــدگان
کمــک میکنــد تــا دربــارۀ انتخــاب کاال یــا خدمــت تصمیــم
بگیرن��د ( .)Maxham III, 2001بــر ایــن اســاس ،بازاریابــی
دهانبهدهــان ممکــن اســت در دامــن زدن بــه تغییــر بــازار
ســودمند باشــد و از ایــن طریــق قصــدخریــد مشــتریان را
افزای��ش ده��د ( .)Prebensen et al., 2010برخــی محققــان
نیــز اظهــار داشــتند کــه بیــن بازاریابــی دهانبهدهــان و قصــد
رفت��ار رابط��ۀ مثب��ت وج��ود دارد ()Sparks, 2007؛ یعنــی،
بــا افزایــش ســطح قصــدخریــد مشــتریان ،توصیههــای
دهانبهدهــان مثبــت افزایــش مییابــد .بــه بیانــی دقیقتــر،
درک همدلــی ممکــن اســت بــا افزایــش تمایــل بــه توصیههــای
دهانبهدهــان افزایــش یابــد .بنابرایــن ،منطقــی بــه نظــر
میرســد کــه قصــد خریــد بیشــتر بــه بیشــترین افزایــش در
بازاریابــی دهانبهدهــان مصرفکننــده بینجامــد .درنتیجــه،
فرضیــۀ زیــر مفــروض اســت:
فرضیــۀ ســوم :بازاریابــی دهانبهدهــان در قصــد
خریــد گردشــگران تأثیــر دارد.
کیفیــت خدمــات مفهومــی اســت کــه بایــد از دیــدگاه
مشــتری ارزیابــی شــود؛ زی ـرا مشــتریان ،هنــگام مصــرف یــا
کاربــرد خدمــات ،معیارهــا ،ارزشهــا و شــرایط گوناگونــی
دارنــد کــه ایــن امــر در قضــاوت و ارزیابــی آنهــا تأثیرگــذار
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اس��ت ( .)Chang et al., 2016کیفیــت خدمــات معیــاری
اســت کــه خدمــات ارائهشــده را بــا انتظــارات مشــتری
میســنجد .بنابرایــن ،بــرای اینکــه کیفیــت خدمــات
درکشــدۀ مشــتری را ارتقــا بخشــید ،بایــد بــر انتظــارات
وی تمرکـ�ز و آن را مدیریـ�ت کنیـ�د (Parasuraman et al.,
 .)1985قصــد خریــد یکــی از مفاهیــم عمــدۀ مطالعهشــده
در ادبیــات بازاریابــی اســت .نتایــج تحقیقــات نشــان
میدهــد کــه بیــن قصــد خریــد و کیفیــت خدمــات رابطــۀ
مثبــت وجــود دارد .قصــد خریــد مشــتری بــه پیشبینــی
فــروش محصــوالت و خدمــات موجــود یــا جدیــد توجــه
دارد .اطالعــات قصــد خریــد میتوانــد بــه مدیـران بازاریابــی
در تصمیمــات بازاریابــی مرتبــط بــا تقاضــای محصــول،
بخشبنــدی بــازار و راهبردهــای تبلیغاتــی کمــک کنــد
( .)Tsiotsou, 2005قصــد خریــد بــه تمایــل مصرفکننــده
بــه خریــد محصــول یــک نشــان تجــاری خــاص ،بهویــژه
طبــق روال عــادی ،در آینــده و مقاومــت در برابــر تغییــر آن
ب��ا محص��ول نش��ان تج��اری دیگ��ر اش��اره میکن��د (Yoo
 .)et al., 2000بدینترتیــب ،بازاریابــی دهانبهدهــان
رفتــار ارتبــاط کالمــی مربــوط بــه نشــان تجــاری ،محصــول
ی��ا خدم��ات خ��اص در بی��ن اف��راد اس��ت (.)Arndt, 1967
کیفیــت خدمــات در قصــد خریــد از طریــق بازاریابــی
دهانبهدهــان در بیــن گردشــگران تأثیــر میگــذارد .یعنــی
کیفیــت خدمــات درکشــده توســط گردشــگران ماننــد ویژگــی
مهمــی بــرای تبلیــغ توصیههــای دهانبهدهــان عمــل
میکنــد و میــزان خریــد را افزایــش میدهــد .درنتیجــه،
فرضیــۀ زیــر مفــروض اســت:
فرضیــۀ چهــارم :بازاریابــی دهانبهدهــان در رابطــۀ
بیــن کیفیــت خدمــات و قصــد خریــد میانجیگــری میکنــد.
همدلی و درک مشتری
همدلــی 1ظرفیــت بنیادیــن افــراد در تنظیــم روابــط،
حمایـ�ت از فعالیتهـ�ای مشـ�ترک و انسـ�جام گروهـ�ی اسـ�ت
( .)Rieffe et al., 2010ایــن توانایــی نقشــی اساســی
در زندگــی اجتماعــی دارد و نیــروی برانگیزنــدۀ رفتارهــای
اجتماعــی و رفتارهایــی اســت کــه انســجام گروهــی را در پــی
دارد ( .)2015 ,.Akgün et alهمدلــی عنصــری ضــروری
بــرای عملکردهــای موفقیتآمیــز بینفــردی محســوب
میشـ�ود ( )De Sousa et al., 2011و پاســخ عاطفــی
ف��رد ب��ه واکنشه��ای عاطف��ی دیگ��ران اس��ت (Ali et al.,
 .)2009درخصــوص زمینــه و حــوزۀ کارکــردی همدلــی در
ادبیــات بازاریابــی و فلســفۀ اجتماعــی تــا حــدی ابهــام وجــود
ً
دارد .بحثهــای نظــری پیرامــون ســازۀ همدلــی عمومــا
Empathy . 1

مبتنــی بــر یــک یــا دو دیــدگاه معمــول هســتند .اولــی تعریــف
همدلــی بهمثابــۀ واکنــش احساســی و دیگــری درک کــردن
ادراک��ی تجربی��ات س��ایر اف��راد اس��ت (Wieseke et al.,
 .)2012همدلــی احساســی بخشهــای مربــوط بــه انتقــال
فکــر و احســاس اشــاعۀ آن را دربــرمیگیــرد .درحالیکــه
همدلــی ادراکــی بهمثابــۀ توانایــی درک افــکار و احساســات
فــرد دیگــر تعریــف میشــود .روانشناســان ،بــا در نظــر
گرفتــن هــر دو دیــدگاه احساســی و ادراکــی ،ســازۀ همدلــی
را اصــاح کردنــد .بههرحــال ،درخصــوص تعریــف همدلــی
ابهــام وجــود دارد و مکاتــب گوناگونــی از ایــن مفهــوم در
ادبیــات بازاریابــی اســتفاده کردهانــد .پــس از تحقیقــات
دیوی��س و ِامپت��ی ( ،)1996تحقیقــات متنوعــی در حــوزۀ
بازاریابــی از ابعــاد چندگانــه بـرای ایــن ســازه اســتفاده کردنــد
(.)Giacobbe et al., 2006; Homburg et al., 2009
نتایــج تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه همدلــی کارمنــد ب ـرای
درک و تأمیـ�ن نیازهـ�ای مشـ�تری حیاتـ�ی اسـ�ت (Aggarwal
.)et al., 2005
همدلــی بهطورکلــی بهمعنــای توانایــی درک و واکنــش
بــه تفک ـرات و احساســات دیگ ـران اســت .همدلــی ســازهای
مرتبــط در ادبیــات بخــش خدمــات اســت و بــرای درک
مش��ترک بی��ن بازیگ��ران اجتماع��ی ض��روری اس��ت (Davis
& Empathy 2nd, 1996; Kenny & Albright,
 .)1987بــه بیانــی دقیقتــر ،در تنظیمــات خدمــات،
همدلــی عامــل تعیینکننــدۀ اصلــی تعامــات مطلــوب بیــن
کارمنــدان و مشــتریان اســت .همچنیــن ،همدلــی مهارتــی
اساس��ی ب��رای کارکن��ان خدمات��ی اس��ت (Aggarwal et
 .)al., 2005پژوهشــگران بخــش خدمــات فکــر میکننــد،
اگــر کارمنــدان خدماتــی توجــه بســیاری بــه مشــتریان
داشــته باشــند ،مشــتریان نیــز تعهــد عاطفــی بیشــتری بــه آن
نش��ان تج��اری ی��ا ش��رکت خواهن��د داش��ت (Markovic
 .)et al., 2018همچنیــن ،مطالعــات نشــان میدهنــد،
هنگامیکــه همدلــی شــکل میگیــرد و کارمنــدان نگــرش
مثبتــی ایجــاد میکننــد ،مشــتریان از ســازمان راضیتــر
هســتند .ازایــنرو ،میتــوان فرضیــۀ زیــر را پشــنهاد کــرد:
فرضیــۀ پنجــم :همدلــی بــا مشــتری رابطــۀ کیفیــت
خدمــات و قصــد خریــد را تعدیــل میکنــد.
مدل مفهومی پژوهش
مــدل حاضــر بــا اســتفاده از مــدل مقالــۀ تی ِیــن و
هم��کاران ( ،)2019چ��ن و هم��کاران ( )2018و چیــو
و هم��کاران ( )2016و ترکیــب و اصــاح و تغییــر در
آنهــا ســاخته شــده اســت .شــکل زیــر توضیــح میدهــد

ت خدمات در قص د خرید با میانجیگری
بررسی تأثیر کیفی 
بازاریابی دهانبهدهان و نقش تعدیلگر همدلی (مورد مطالعه :گردشگران و نخبگان سالمت)

روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش ،از نظــر هــدف ،کاربــردی و ،برحســب
روش ،توصیفی ـ پیمایشــی اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش
را گردشــگران و نخبــگان ســامت اســتان آذربایجــان شــرقی
تشــکیل میدهــد .بــرای تعییــن حجــم نمونــه ،از فرمــول
کوکـران بـرای جامعــۀ نامعلــوم اســتفاده شــد .در ایــن فرمــول،
ابتــدا از  30نفــر از جامعــۀ آمــاری پیشنمونهگیــری شــد .بــا
توجــه بــه انحــراف معیــار ایــن پیشنمونــه ،حداقــل حجــم
نمونــه  108نفــر بــرآورد شــد .در ایــن پژوهــش ،نمونهگیــری
بــه روش تصادفــی ســاده اســت و پرســشنامهها بیــن
گردشــگران و نخبــگان ســامت اســتان آذربایجــان شــرقی
توزیــع شــد .اطالعــات پژوهــش از طریــق پرســشنامۀ
اســتاندارد گــردآوری شــد کــه شــامل پرســشنامۀ کیفیــت
خدمــات ،قصــد خریــد ،بازاریابــی دهانبهدهــان و
همدلــی بــود .ب ـرای تنظیــم پرس ـشنامه ،تعــداد  25گویــه از
پژوهشهــای پیشــین (مطابــق جــدول  )1اســتخراج شــد و،
براســاس آن ،فرضیههــای پژوهــش آزمــوده شــدند .ســپس،
اقدامــات الزم ب ـرای ســنجش پایایــی و روایــی آزمــون انجــام
شــد .بــا توجــه بــه اســتفاده از پرســشنامۀ اســتاندارد ،بــا

نظرخواهــی از خبــرگان ،روایــی پرس ـشنامه بررســی و تأییــد
شــد .ســپس ،از شــاخصهای بــرازش آلفــای کرونبــاخ و
میانگیــن واریانــس توســعهیافته ( )AVEو پایایــی ترکیبــی
( )CRبــرای ســنجش و ارزیابــی پایایــی پرســشنامه بــا
نرمافــزار  Smart-PLSاســتفاده شــده اســت .کرونبــاخ و
شاولســون ( )2004می ـزان اســتاندارد بیشــتر از  0/7را ب ـرای
آلفــای کرونبــاخ ،باگاتســی و یــی ( )1988مقــدار بیشــتر
از  0/6را بــرای پایایــی ترکیبــی و فورنــل و الرکــر ()1981
میــزان اســتاندارد بیشــتر از  0/5را بــرای میانگیــن واریانــس
توســعهیافته بــرای ســنجش پایایــی بیــان کردهانــد .در
جــدول  ،1اطالعــات مربــوط بــه منابــع ،تعــداد ســؤاالت،
آلفــای کرونبــاخ ،بــار عاملــی و پایایــی و روایــی ســنجههای
پژوهــش ارائــه شــده اســت.
تمامــی مقادیــر بارهــای عاملــی ،جــز ســؤال  ،13از 0/4
بســیار بیشــتر و پایایــی ترکیبــی ســازههای پژوهــش از 0/7
بیشــتر بودنــد .مقــدار  AVEنیــز بـرای ســازهها بیشــتر از 0/5
و همچنیــن بیشــتر از  CRاســت .ایــن مطلــب مؤیــد آن اســت
کــه پایایــی و روایــی همگــرای مــدل پژوهــش قابلقبــول
اســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش تیین و همکاران ( ،)2019چن و همکاران ( )2018و چیو و همکاران ()2016

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

کــه چگونــه کیفیــت خدمــات بــا بازاریابــی دهانبهدهــان
گردشــگران ســامت ،کــه بــا قصــد خریــد آنهــا همراه اســت،
ارتبــاط دارد .عــاوه بــر ایــن ،فــرض میکنیــم کــه چگونــه
همدلــی روابــط واســطۀ بیــن کیفیـت خدمــات و قصــد رفتــار
را تعدیــل میکنــد .بدینترتیــب ،متغیــر مســتقل در ایــن

مطالعــه کیفیــت خدمــات و متغیــر وابســته قصــد خریــد
اســت .بازاریابــی دهانبهدهــان ( )WOMبهمثابــۀ متغیــر
میانجــی و همدلــی (درک و شــناخت) مشــتری نیــز بهمنزلــۀ
متغیــر تعدیلگــر تعریــف شــدهاند.
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جدول  :1نتایج روایی و پایایی متغیرها و گویههای پژوهش
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مؤلفه

متغیرها

ارضای نیاز

0/691

قابلیت اعتماد

0/809

رضایت

0/824

قصد خرید مجدد

0/443

قابلیت اطمینان

0/774

اولویت مشتری

0/775

راهنمای استفاده از خدمات

0/770

دانش و مهارت کافی کارکنان

0/814

تناسب ساعات کاری ،هزینه ،تعداد کارکنان
و امکانات جانبی

0/640

حفظ اطالعات مشتریان و جبران خسارت

0/734

تعهد

قابلیت اطمینان ،اهمیت به مشتری ،وجهۀ
اجتماعی

0/832

ترویج

وجود فعالیتهای تبلیغی ،دسترسی به
اطالعات مجموعه

0/662

دسترسی به وبگاه ،تلفن و ...در مرکز

0/358

ایجاد تصویر مثبت از مراکز درمانی شهر
مقصد برای ارتقای شهرت آن

0/819

جذابیت

کیفیت خدمات

میزان پاسخگویی

گرالدین)2013( 1؛
پاراسورامان و همکاران
()1994

سؤاالت

بارهای
عاملی

تناسب

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

بازاریابی دهانبهدهان
باتل)1998( 2؛
چارلت و همکاران)1995( 3

قصدخرید
وانگ و یانگ)2010( 4

همدلی
پاراسورامان و همکاران ()1985

افزایش ارزش منحصربهفرد مراکز درمانی
شهر مقصد

0/893

تأثیر توصیههای دهانبهدهان مثبت و منفی
در نگرش

0/774

تأثیر واژگان منفی در تصویر خوب مراکز درمانی

0/756

تأثیر صداقت و درست کاری در مراکز
درمانی شهر مقصد و توسعۀ آیندۀ آن در
اطمینان و تمایل برای استفاده از آن

0/782

تأثیر تعهد و ارتقای مراکز درمانی شهر
مقصد در رفتار مسافرتی موردنظر

0/869

برقراری رابطه خوب مراکز درمانی شهر
مقصد با مشتریان به ارتقای تمایل استفاده

0/827

ایجاد عالقه و انگیزه در مشتری برای خرید

0/649

درک نیازهای خاص مشتریان از طرف
کارکنان

0/890

درک و شناخت درخواستهای مشتری و
سعی در برآودن این خواستهها

0/760

توزیع زمان مناسب کارکنان برای رسیدگی به
تکتک مشتریها

0/742

ارائۀ خدمات شخصی به مشتریان

0/730

آلفای
کرونباخ

0/915

0/828

0/791

0/809

پایایی
ترکیبی

0/929

0/886

0/865

0/863

میانگین واریانس
استخراجشده
()AVE

0/513

0/660

0/618

0/613

1 . Geraldine
2 . Buttle
3 . Charlett
4 . Wang & Yang
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بازاریابی دهانبهدهان و نقش تعدیلگر همدلی (مورد مطالعه :گردشگران و نخبگان سالمت)

جدول  :2روایی واگرای پژوهش
قصد خرید

سازه ها

همدلی

همدلی

0/783

قصد خرید

0/474

0/786

کیفیت خدمات

0/714

0/480

0/716

بازاریابی دهانبهدهان

0/275

0/550

0/451

بازاریابی دهانبهدهان

کیفیت خدمات

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ب ـرای تحلیــل روایــی واگ ـرا از مقادیــر مشــترک ســازهها همبســتگی ســازهها مقایســه میکنیــم کــه ایــن مقــدار بایــد
جــذر میگیریــم و اعــداد بهدســتآمده را بــا مقــدار از مقــدار همبســتگی ســازهها بیشــتر باشــد.
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نتایج جدول  2نشان میدهد که میزان روایی واگرا قابلقبول است.

جدول  :3توزیع دموگرافیک نمونۀ موردبررسی
ویژگی
جنسیت

تأهل

تحصیالت

مؤلفه

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

44

40/7

 21تا 25

زن

64

59/3

 26تا 30

21

متأهل

37

34/3

 30تا 40

35

32/4

مجرد

71

65/7

بیش از 40

11

10/2

دیپلم و پایینتر

10

9/3

 500تا یکمیلیون

57

52/8

فوقدیپلم

2

1/9

 1تا 1/5میلیون

13

12/0

لیسانس

40

37/0

 2تا 3

15

13/9

فوقلیسانس

49

45/4

 3و باالتر

23

21/3

دکتری

7

6/5

سنجش مدل کلی
عــاوه بــر معیارهــای مذکــور بــرای ســنجش مــدل
اندازهگیــری و مــدل ســاختاری کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره
شــد ،بـرای ســنجش کلــی مــدل از شــاخص نیکویــی بـرازش
اســتفاده شــده اســت .ایــن معیــار هــر دو مــدل اندازهگیــری
و ســاختاری را مدنظــر قـرار میدهــد .محقــق بــا ایــن معیــار
()1

ویژگی

سن

درآمد

مؤلفه

فراوانی

درصد فراوانی

41

38/0
19/4

میتوانــد ،پــس از بررســی بــرازش بخــش اندازهگیــری و
بخــش ســاختاری مــدل کلــی پژوهــش خــود ،بـرازش بخــش
کلــی را نیــز ارزیابــی کنــد .وتزلــس و همــکاران ( )2009ســه
مقــدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهمنزلــۀ مقادیــر ضعیــف،
متوســط و قــوی بــرای  GOFمعرفــی کردهانــد و ،هرچــه
مقــدار ایــن شــاخص بیشــتر باشــد ،میتــوان گفــت کــه
ب ـرازش کلــی آن مــدل در حــد مطلوبــی ق ـرار دارد.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شــدند .ســپس ،روش تحلیلــی موردنظــر در ایــن پژوهــش،
یافتهها
در ایــن بخــش ،ابتــدا ویژگیهــای جمعیتشــناختی یعنــی مدلیابــی معادلــۀ ســاختاری ،بــا اســتفاده از نرماف ـزار
اعضــای نمونــۀ آمــاری در جــدول  3بیــان شــده اســت Smart-PLS .تبییــن شــد و درنهایــت فرضیههــای پژوهــش
ایــن ویژگیهــا (شــامل جنســیت ،ســن ،مــدرک تحصیلــی ،بــا اســتفاده از ایــنروش آزمــوده شــدند.
وضعیــت درآمــد و وضعیــت تأهــل) تحلیــل و بررســی
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بــا توجــه بــه مقادیــر معیــار ســنجش مــدل کلــی ،عــدد
بهدســتآمده ( )0/35بــرازش کلــی مطلــوب و قــوی مــدل

پژوهــش را نشــان میدهــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :2ضرایب مسیر مدل

آزمون فرضیههای پژوهش
بــرای آزمــون فرضیههــا ،از مدلســازی معــادالت
ســاختاری اســتفاده شــده اســت .پــس از حــذف پرس ـشها
و گویههایــی کــه روایــی و پایایــی کمــی دارنــد ،بــرای
آزمــون معنــاداری فرضیههــا ،از دو شــاخص ضریــب مســیر

و  T-valueاســتفاده شــده اســت .شــاخص T-value
معنــاداری ضرایــب مســیر را ارزیابــی میکنــد .در ســطح
اطمینــان  95درصــد ،اگــر مقادیــر آمــاره بیــن  +1/96و 1/96
باشــد ،فرضیــه تأییــد و در غیــر ایــن صــورت رد میشــود (در
جــدول نتایــج مشــخص شــده اســت).

شکل  :3ضرایب آماری T-value

ت خدمات در قص د خرید با میانجیگری
بررسی تأثیر کیفی 
بازاریابی دهانبهدهان و نقش تعدیلگر همدلی (مورد مطالعه :گردشگران و نخبگان سالمت)

نتایــج آزمــون فرضیههــای حاصــل از خروجــی نمــودار
معــادالت ســاختاری نرمافــزار  Smart-PLSدر جــدول 4

ارائــه شــده اســت.

ضریب T

ضریب مسیر

معناداری p

سطح  0/05درصد

تأثیرات مستقیم
کیفیت خدمات ← قصد خرید

0/073

0/587

0/564

رد

کیفیت خدمات ← بازاریابی دهانبهدهان

0/451

5/187

0/000

تأیید

بازاریابی دهانبهدهان ← قصد خرید

0/411

4/165

0/000

تأیید

همدلی ←قصد خرید

0/276

2/045

0/045

تأیید

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :4خروجی نمودار مسیر فرضیههای فرعی پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری
مسیر ساختاری
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تأثیرات غیرمستقیم
کیفیت خدمات ← بازاریابی دهانبهدهان← قصد خرید

2/719

0/185

0/007

تأیید

تأثیرات تعدیلگر

تأثیرات کل
همدلی ←قصد خرید

0/276

2/045

0/045

تأیید

کیفیت خدمات ← قصد خرید

0/073

0/587

0/564

رد

کیفیت خدمات ← بازاریابی دهانبهدهان

0/451

5/187

0/000

تأیید

بازاریابی دهانبهدهان ← قصد خرید

0/411

4/165

0/000

تأیید

همانطــور کــه در جــدول  4مشــاهده میشــود ،بــا توجــه
بــه مقــدار آمــارۀ  Tو همچنیــن  T-valueاز پنــج فرضیــۀ
مطرحشــده ،ادعــای بیانشــده ب ـرای فرضیــۀ اول تأییــد شــد.
بحث و نتیجهگیری
هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی تأثیــر کیفیــت
خدمــات در قصــد خریــد مشــتریان بــا نقــش میانجیگــری
بازاریابــی دهانبهدهــان و نقــش تعدیلکنندگــی همدلــی
بــود تــا ،بــا ارائــۀ چارچــوب مناســب در افزایــش قصــد خریــد
گردشــگران ســامت مؤثــر باشــد .ازایـنرو ،براســاس ادبیــات
موضــوع ،مدلــی ارائــه و بــا روش معــادالت ســاختاری تحلیــل
شــد کــه نتایــج آن بــه شــرح زیــر اســت.
بررسی فرضیهها
نتایــج فرضیــۀ اول پژوهــش نشــان میدهــد کــه
کیفیــت خدمــات در قصــد خریــد گردشــگران تأثیــر نــدارد.
نتایــج ایــن فرضیــه بــا تحقیقــات تیســانگ و همــکاران
( )2015همســو اســت .طبــق یافتههــای ایــن تحقیقــات،
کیفیــت خدمــات تأثیــر معنــاداری در قصــد خریــد نــدارد.
بــا وجــود ایــن ،کیفیــت نقشــی اساســی در تمایــل بــه خریــد

ایفــا میکنــد .ازایــنرو ،رضایــت مشــتری در ســالهای
اخیــر اهمیــت فراوانــی یافتــه و موضوعــی مهــم بـرای مدیـران
بازاریابــی بهویــژه مدیــران فعــال در صنایــع خدماتــی شــده
اســت .اهمیــت رضایــت مشــتری بـرای ســازمانها تــا جایــی
اســت کــه مشــتری راضــی دارایــی مثبتــی بــرای ســازمان
محســوب میشــود؛ زیــرا ،بــا اســتفاده از خدمــت و خریــد
مجــدد محصــول یــا تبلیــغ دهانبهدهــان ،بــه افزایــش ســود
ســازمان منجــر میشــود .بــرای بقــا در بازارهــای رقابتــی،
ســازمانها بایــد کاالهــا و خدماتــی را تولیــد کننــد کــه بــه
رضایــت مشــتریان منجــر میشــود .بــه نظــر میرســد کــه
داشــتن امکانــات و تجهیـزات پیشــرفته ،محیط تمیز و مناســب
و ظاهــر آراســته و پاکیــزۀ ارائهکننــدگان خدمــات بــه مشــتریان
باعــث شــده اســت کــه می ـزان رضایــت مشــتریان از کیفیــت
خدمــات مراکــز گردشــگری ســامت در ُبعــد ملموســات
مطلــوب باشــد .امــروزه ،توجــه بــه مســائل فیزیکــی کــه خــود
ســهم مهمــی در آرامــش روحــی و روانــی کارکنــان دارد،
بســیار مهــم اســت و نظــر بســیاری از ســازمانها و مشــتریان
آنهــا را بــه خــود جلــب کــرده اســت .تجهی ـزات و امکانــات
رفاهــی و توجــه بــه لبــاس زیبــا و آراســتگی کارکنــان میتوانــد
در پیشــرفت و انگیــزۀ شــغلی کارکنــان تأثیــر بس ـزایی داشــته

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

کیفیت خدمات ← همدلی ← قصد خرید

0/178

2/175

0/030

تأیید
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

باشــد .بنابرایــن ،وظیفــۀ ارائهکننــدگان خدمــات ایــن اســت
کــه حتیالمقــدور بــه طریقــی خدمــات را محســوس کننــد.
ابعــاد فیزیکــی شــامل وجــود تســهیالت و تجهی ـزات کاری
و کاالهــای ارتباطــی اســت .تمــام ایــن ابعــاد تصویــری از
آنچــه در ارزیابــی کیفیــت کاالهــا و خدمــات بـرای مشــتری
اهمیــت دارد بــه دســت میدهــد.
در آزمــون فرضیــۀ دوم مشــخص شــد کــه کیفیــت
خدمــات در بازاریابــی دهانبهدهــان تأثیــر دارد .ایــن
ً
متغیــر توانســت متغیــر بازاریابــی دهانبهدهــان را مســتقیما
پیشبینــی کنــد .ایــن فرضیــه مطابــق بــا تحقیقــات
هادســون و همــکاران ( )2015اســت .طبــق یافتههــای
ایــن تحقیقــات ،کیفیــت خدمــات تأثیــر مثبــت و معن ـاداری
در بازاریابــی دهانبهدهــان دارد .بدینترتیــب ،بــا فراهــم
کــردن شــرایط تجربــۀ خریــد مثبــت بــرای گردشــگران
ســامت ،از طریــق ارائــۀ محصــوالت باکیفیــت موردانتظــار
گردشــگر یــا فراتــر از انتظــار او ،دادن اطالعــات صحیــح و
کافــی ،برخــورد مناســب ،اســتفاده از پیامهــای تبلیغاتــی
تداعیگــر در بنرهــای اینترنتــی و وبگاههــای گوناگــون
ب ـرای باقــی مانــدن در ذهــن گردشــگر ،ایجــاد وفــاداری در
مشــتریان ،ایجــاد پایــگاه اطالعــات مشــتریان ویــژه ،ارتبــاط
بــا آنهــا و تشــویق ایشــان بــه انجــام تبلیغــات دهانبهدهــان
بــه دوســتان و آشــنایان و همــکاران ،ارتبــاط بــا مدیــران
کانالهــای ارتباطــی الکترونیکــی کــه بیشــترین حجــم
تبلیغــات دهانبهدهــان در آنهــا انجــام میشــود ،انتشــار
تبلیغــات آگاهکننــده و دهانبهدهــان از طریــق ارســال
ایمیــل (پســت الکترونیکــی) و پیــام کوتــاه (پیامــک) ،ارائــۀ
پیامهــای تبلیغاتــی دهانبهدهــان کــه نشــان دهــد مشــتری
ادراک خوبــی از محصــوالت شــرکت داشــته اســت ،ارائــۀ
تبلیغــات دهانبهدهــان مقایســهای و متقاعدکننــده بــه
خریــد و ترجیــح دادن محصــوالت رقبــا میتــوان بــه ایــن
هــدف دســت یافــت.
همچنیــن ،بنــا بــر یافتههــای ایــن پژوهــش در
فرضیــۀ ســوم ،بازاریابــی دهانبهدهــان در قصــد خریــد
گردشــگران تأثیــر دارد .ایــن متغیــر توانســت متغیــر قصــد
ً
خریــد را مســتقیما پیشبینــی کنــد .ایــن فرضیــه مطابــق
پربنســن و همــکاران ( )2010اســت .طبــق
بــا تحقیقــات ِ
یافتههــای ایــن تحقیقــات ،بازاریابــی دهانبهدهــان تأثیــر
مثبــت و معنــاداری در قصــد خریــد دارد .بیشــتر مشــتریان بــه
ارتباطاتــی کــه از ســوی بازاریابــان نباشــد اعتمــاد بیشــتری
دارنــد .آنهــا نظرهــای دوســتان ،خانــواده و آشــنایان را
باورپذیرتــر میداننــد و بیشــتر بــه آن اعتمــاد میکننــد؛ زی ـرا
ایــن نظرهــا را بــدون هــر گونــه منافــع یــا تعصــب میداننــد.
از ســوی دیگــر ،نگــرش مــردم بــه تبلیغــات رســانهای در

ایـران چنــدان مطلــوب نیســت و اعتمــاد کافــی بــه آن ندارند؛
زی ـرا مــردم بــر ایــن بــاور هســتند کــه اطالعــات واقعــی در
تبلیغــات رســانهای بــه آنهــا ارائــه نمیشــود .بنابرایــن،
بازاریابــی دهانبهدهــان ،بهمثابــۀ یکــی از مهمتریــن و
قدیمیتریــن ابزارهــای غیررســمی ارتباطــات ،نقــش مؤثــری
در فرایندهــای بازاریابــی ماننــد ترغیــب افــراد بــه خریــد
محصــوالت و اســتفاده از خدمــات ایفــا میکنــد.
در فرضیــۀ چهــارم بــه ایــن نتیجــه دســت یافتیــم کــه
بازاریابــی دهانبهدهــان در رابطــۀ بیــن کیفیــت خدمــات
و قصــد خریــد میانجیگــری میکنــد .متغیــر بازاریابــی
دهانبهدهــان توانســت رابطــۀ بیــن کیفیــت خدمــات
و قصــد خریــد را میانجیگــری کنــد .بــا توجــه بــه نتایــج
بهدســتآمده ،ازآنجاکــه از روش بــارون و کنــی)1986( 1
در ایــن پژوهــش بــرای پیشبینــی اثــر میانجــی اســتفاده
شــده اســت ،ابتــدا اثــر کل متغیــر مســتقل در متغیــر وابســته
بررســی شــد .پــس از تأییــد ایــن مســیر ،اثــر میانجــی
متغیــر بازاریابــی دهانبهدهــان تأییــد شــد .ایــن فرضیــه
مطاب��ق ب��ا تحقیق��ات چان��گ و هم��کاران ( )2016اســت.
طبــق یافتههــای ایــن تحقیقــات ،ازآنجاییکــه هــر دو
مســیر مســتقیم و میانجــی معنــادار بودنــد ،متغیــر بازاریابــی
دهانبهدهــان ایــن تأثیــر را بهصــورت جزئــی میانجیگــری
میکنــد .درواقــع ،میتــوان گفــت کــه عمدهتریــن مشــکالت
گردشــگران ســامت مربــوط بــه برخــورد نامناســب برخــی از
پرســتاران و کادر درمــان بــا آنهــا ،مشــکالت نوبتدهــی و
نبــود دفتــر پاس ـخگویی بــه شــکایات اســت .بــا تمهیــدات
الزم همچــون ایجــاد دفتــر پاســخگویی در بیمارســتانها،
ارائــۀ کالسهــای آمــوزش ضمــن خدمــت بــرای تقویــت
مهارتهــای ارتباطــی و زبانــی پرســتاران و کادر درمــان
بیمارســتانها و ایجــاد نمایشــگاههای گردشــگری ســامت
در اســتانها میتــوان رضایــت گردشــگران را افزایــش داد.
درنهایــت ،در فرضیــۀ پنجــم مشــخص شــد کــه
همدلــی بــا مشــتری رابطــۀ بیــن کیفیــت خدمــات و قصــد
خریــد را تعدیــل میکنــد .در ایــن فرضیــه ،همدلــی رابطــۀ
بیــن کیفیــت خدمــات و قصــد خریــد را تقویــت میکنــد.
ایــن فرضیــه مطابــق بــا پژوهــش مارکوویــک و همــکاران
( )2018اســت .طبــق یافتههــای ایــن تحقیقــات ،متغیــر
همدلــی ،بــا ســطح اطمینــان  99/9درصــد ،رابطــۀ کیفیــت
خدمــات و قصــد خریــد را تقویــت میکنــد .همدلــی
بــر قابلیــت ایجــاد ارتبــاط بــا مشــتری و توجــه خــاص بــه
یکایــک آنــان بهمنظــور تحقــق خواستههایشــان داللــت
دارد .مهمتریــن عامــل تأثیرگــذار در همدلــی را میتــوان
در مزایــای حاصــل از روابــط نزدیــک کارمنــدان و مشــتری
1. Baron & Kenny

ت خدمات در قص د خرید با میانجیگری
بررسی تأثیر کیفی 
بازاریابی دهانبهدهان و نقش تعدیلگر همدلی (مورد مطالعه :گردشگران و نخبگان سالمت)

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
نتایــج پژوهــش حاکــی از آن بــود کــه بازاریابــی
دهانبهدهــان و همدلــی بیشــترین اثــر را در قصــد خریــد
گردشــگران ســامت دارد .در ایــن پژوهــش مشــخص شــد که
بســیاری از پاســخگویان ،بهعلــت بازاریابــی دهانبهدهــان
و همدلــی کارکنــان ،تصویــر مثبتــی از مراکــز درمــان در ذهــن
داشــتند و ایــن شــهر را بهمنزلــۀ مقصــد درمانــی انتخــاب
کــرده بودنــد .بنابرایــن ،توجــه بــه زیرســاختهای گردشــگری
و ســاماندهی جاذبههــای مناســب گردشــگری در جــذب
گردشــگر ســامت اهمیــت فراوانــی دارد .بــا توجــه بــه مطالب
گفتهشــده ،میتــوان پیشــنهادهای مناســبی بــرای افزایــش
قصــد خریــد گردشــگران ســامت ارائــه کــرد:
 .1پیشــنهاد میشــود بــرای افزایــش قصــد خریــد
گردشــگران ســامت ،بهمنظــور ارائــۀ خدمــات باکیفیــت در
مراکــز درمانــی ،وســایل آســایش درونــی در ایــن مراکــز ماننــد
صندلــی ،تهویــۀ هــوا و آب آشــامیدنی بــرای رفــاه هرچــه
بیشــتر مشــتریان فراهــم شــود .همچنیــن ،مدیریــت بایــد بــه
پاکیزگــی و آراســتگی کارکنــان توجــه کنــد .بــر ایــن اســاس،
تســهیالت الزم بــرای کارکنــان فراهــم آورد .همچنیــن،
مدیریــت مراکــز درمانــی تدابیــری اتخــاذ کنــد کــه خدمــات
خــود را در زمــان وعدهدادهشــده ارائــه کننــد و ضمانتهــای
الزم را نیــز بــه مشــتریان بدهنــد و ،در صــورت خلــف وعــده،
خســارت مشــتریان پرداخــت شــود.
 .2بــا توجــه بــه متغیــر بازاریابــی دهانبهدهــان،
پیشــنهاد میشــود کــه تبلیغــات از طریــق رســانههای
اجتماعــی ،بیلبوردهــا ،بنرهــا و ماننــد اینهــا افزایــش
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جس ـتوجو کــرد .رابطــۀ نزدیــک بــا مشــتری بــه نیازســنجی
مشــتریان منجــر میشــود و زمینــۀ رضایتمنــدی و تــدارک
خواســتههای آنهــا را فراهــم میکنــد .تحقیقــات حــوزۀ
بازاریابــی رابطهمنــد حاکــی از آن اســت کــه مزایــای رابطـهای
یکــی از رویکردهــای مفهومــی مهــم در تبییــن میـزان موفقیــت
یــا شکســت ســازمان در برق ـراری ارتبــاط بــا مشــتریان خــود
اســت .بــر ایــن اســاس ،بهتريــن راه ب ـرای تحقــق ايــن امــر
در ســازمان شــناخت عاليــق ،نيازهــا ،خواســتها وآگاهــی
از نظرهــا ،پيشــنهادها و انتقادهــای کارکنــان ســازمان (زیــرا
ارائــۀ خدمــات و انجــام فعاليتهــای ســازمان از طريــق آنــان
انجــام میشــود و بهدلیــل ارتبــاط مســتقيم بــا فعاليتهــای
ســازمان از مشــکالت و نقایــص موجــود آگاهــی بيشــتر و
بهتــری دارنــد) و مــردم (مشــتريان) اســت کــه بهنوعــی از
خدمــات ســازمان منتفــع میشــوند و بــا خريــد و برخــورداری
از خدمــات موجــب بقــای ســازمان و ايجــاد منافــع ب ـرای آن
میشــوند.

یابــد .همچنیــن ،بــا برگــزاری همایشهــا و کنفرانسهــای
مرتبــط بــا گردشــگری ســامت ،ایجــاد حــس اعتمــاد در
تکــرار خریــد مشــتری ،ارائــۀ محیطــی مناســب و آرام در
فراینــد درمــان گردشــگر در مراکــز درمانــی ،ایجــاد تورهــای
نیمهوقــت بــرای پدیــد آوردن خاطــرات لذتبخــش در
گردشــگر موجــب گســترش بازاریابــی دهانبهدهــان شــوند و
زمینــۀ جــذب ســایر گردشــگران ســامت بــه کشــور را فراهــم
کننــد.
 .3بــا توجــه بــه متغیــر همدلــی ،پیشــنهاد میشــود کــه
نیازســنجیهای الزم بــرای شناســایی نیازهــا ،خواســتهها،
ســایق و عالیــق مشــتریان انجــام شــود .همچنیــن ،در
گزینــش کارکنــان ،بهویــژه کارکنانــی کــه بــا مشــتریان تمــاس
مســتقیم دارنــد ،دقــت الزم اعمــال شــود و افــرادی بــه کار
گرفتــه شــوند کــه رفتــار مناســب دارنــد .آمــوزش بایــد در تمام
زندگــی کاری کارکنــان گنجانــده شــود و ایــن آمــوزش بایــد بــا
وظایــف و فعالیتهــای اف ـراد مرتبــط باشــد تــا ســطح دانــش
و آگاهــی آنــان را ارتقــا دهــد.
 .4بــا توجــه بــه متغیــر قصــد خریــد ،پیشــنهاد میشــود
کــه خدمــات بــا ســرعت بیشــتری ارائــه شــوند تــا مشــتریان
تمایــل بیشــتری بــه خریــد مجــدد داشــته باشــند .همچنیــن،
قوانیــن و سیاس ـتهای ارائــۀ خدمــات بــه مشــتریان شــفاف
و قاب ـلدرک باشــد.
هــر پژوهشــی بــا محدودیتهایــی روبــهرو اســت.
ایــن پژوهــش نیــز از ایــن اصــل مســتثنا نیســت .در ذیــل بــه
ایــن محدودیتهــا اشــاره میشــود:
 دسترســی محــدود بــه گردشــگران ســامتمراجعهکننــده بــه مراکــز درمانــی بهعلــت بیمــاری کرونــا؛
 محدودیــت دردسترســی بــه گردشــگران ســامتبهدلیــل محدودیتهــای مــرزی و کاهــش ورود گردشــگران
بــه کشــور؛
 توزیــع بخشــی از پرســشنامهها بیــن جامعــۀنخبــگان ســامت بهجــای گردشــگران ســامت بهدلیــل
محدودیــت تعــداد دادههــا؛
 تمایــل نداشــتن جامعــۀ آمــاری بــه پاســخگویی ودریافــت فــرم پرس ـشنامه بهدلیــل ه ـراس از مبتــا شــدن بــه
بیمــاری کرونــا؛
 قرنطینــه بــودن بیشــتر مراکــز درمانــی بهعلــتبیمــاری کرونــا و ممنــوع بــودن ورود بــه مراکــز بــرای
جمــعآوری دادههــا و
 امــکان دسترســی محــدود بــه گردشــگران و نخبــگانســامت در شــبکههای مجــازی و تمایــل نداشــت بــه
پاســخگویی آنــان.
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