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Extended Abstract
Introduction
The development of communication techniques and the transfer of medical knowledge has led
to the emergence of a new form of tourism called medicine. Medical tourism includes any trip
to promote health and, as one of the dimensions of tourism, contributes to the sustainable
development and dynamism of the country's economy. Medical tourism is also a national
strategy to increase the country's income and an arm of national security. Although there is no
single definition of medical tourism, it can be defined as the extensive travel of people from
their place of residence for health. Recovery is achieved through physical and mental health.
Gilan province, as one of the most important and touristic provinces of the country, can be the
center of medical tourism in Iran, but the medical tourism industry in Gilan has not been able to
attract more patients along with its therapeutic capacities due to the existence of regional
competitors, which have actively occupied a significant share of the medical tourism market.
Therefore, value creation is a new form of business strategy that emphasizes the continuous
creation and recognition of common values of organizations and customers.
Methodology
This research is part of the results of a combined study (qualitative and quantitative). This
research has been done in two qualitative and quantitative stages. The statistical population of
the research, in the qualitative phase, included managers and scientific and executive experts
with more than five years of experience in the field of medical tourism and medical tourists, and
in the quantitative phase included the heads of hospitals and medical tourists referring to
hospitals in Guilan province. First, 16 experts and tourists were selected by purposive sampling
method, and a semi-structured interview was conducted with them and then questionnaires
containing information extracted from the research model among 50 heads and managers of
hospitals. Gilan province was selected and distributed by census method, and 250 medical
tourists from the same hospitals were selected and distributed by the non-probability method. In
order to construct the model, first, semi-structured interviews and available documents and
resources were used, and to determine the desired index, interviews and receiving the views of
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tourists and medical tourism experts were used. In order to evaluate the research measurement
model, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, convergent validity, divergent
validity, and combined reliability and reliability by Cronbach's alpha method were applied and
also, GOF criteria were exerted to fit the model. SPSS21 and PLS software programs were used
to perform data analysis.
Results and discussion
The findings showed that in the categorical cluster, the causal conditions of the main categories
of tourism capability and sub-categories, including culture building, service development
capability, human resource management, and communication capability and in the categorical
cluster, the underlying conditions of the main categories of medical tourism infrastructure, and
in the cluster, the central phenomenon of the main category of organizational value co-creation
and sub-categories of medical tourism product, medical tourism price, medical tourism location,
and medical tourism advertisements and in the cluster of action strategies and interactions, the
main category of customer value co-creation and sub-categories of tourist motivation, tourist
resources, the interaction of tourists, and in the cluster of main category’s results of the cocreation behavior and sub-categories of loyalty and citizenship behavior were obtained. In this
regard, 59 related concepts have been identified and examined. The first path reveals the impact
of medical tourism capabilities on the co-creation of organizational value. In this analysis, the
path coefficient value was calculated to be 0.21 and significant (3.16). Therefore, the first
hypothesis of the research was confirmed. The path between medical tourism infrastructure and
organizational value co-creation shows that this variable was considered an influential factor in
organizational value co-creation. Therefore, the second hypothesis of the research was
confirmed (t = 2.01 and the value of the path coefficient is 0.22). The third hypothesis reflects
the relationship between organizational value co-creation and customer value co-creation. In
this analysis, the path coefficient value was calculated to be 0.25 and significant (3.45).
Therefore, the third hypothesis of the research was confirmed. The fourth hypothesis reflects the
relationship between customer value co-creation and value co-creation behavior. In this
analysis, the path coefficient value was calculated to be 0.24 and significant (2.77). Therefore,
the fourth hypothesis of the research was confirmed.
Conclusion
Based on the paradigm model, strategies for creating organizational value, including the
combination of medical tourism as the central phenomenon and medical tourism capabilities as
the causal conditions that cause the creation and development of the phenomenon, were
selected. Customer value co-creation, including resources, motivation and interaction of tourists,
were considered strategies of action or confrontation that express purposeful behaviors and
interactions adopted in response to the phenomenon and under the influence of the context.
Medical tourism infrastructures were considered as factors that influence action or interaction
strategies under certain conditions. Finally, loyalty and citizenship behavior were considered the
consequences of adopting action or confrontation strategies (including customer value cocreation). The responsible organizations in the medical tourism industry of Guilan province,
using the present model to form the customer value co-creation behavior, pave the way for
citizenship behavior with a high level of tourist loyalty. This is important by planning and
implementing it in order to create components such as instilling a sense of social responsibility,
tolerating shortcomings and shortcomings, and sustained commitment to improving superior
and innovative services. Also, to implement the customer value co-creation behavior, the
present study recommends increasing the amount of information and knowledge of tourists.
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تبیین مدل رفتار هم آفرینی ارزش مشتری
در توسعه صنعت گردشگری پزشکی استان گیالن
مریم حسنزاده  -دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
نرگس دل افروز -1استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی،رشت ،ایران
علی قلی پور سلیمانی -استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
کامبیز شاهرودی -دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت1400/01/19 :

تاریخ پذیرش1400/05/06 :

چکیده
امروزه با گسترش فنون ارتباطی همراه با انتقال دانش پزشکی شکل جدیدی از گردشگری به نام پزشکی مطـرح
گردیده است که یکی از بازارهای جذاب و پررونق خدماتی حوزه گردشگری محسوب میشود .هم آفرینـی ارزش
شکل جدیدی از استراتژی کسبوکار است که بر ایجـاد و تشـخیص مسـتمر ارزشهـای مشـترك سـازمانها و
مشتریانشان تأکید دارد .پژوهش حاضر باهدف ارائه مـدل رفتـار هـم آفرینـی ارزش مشـتری در توسـعه صـنعت
گردشگری پزشکی استان گیالن ،از نوع کاربردی و ترکیبی و در دو مرحله کیفی و کمـی انجـام گرفـت .جامعـه
آماری تحقیق در فاز کیفی شامل خبرگان حوزه گردشگری پزشکی و گردشگران پزشـکی و در فـاز کمـی شـامل
رؤسای بیمارستانها و گردشگران پزشکی اسـتان گـیالن بودنـد .حجـم نمونـه در فـاز کیفـی  16نفـر بـه روش
نمونهگیری هدفمند و در فاز کمی شامل  50نفر رؤسای بیمارسـتانهای اسـتان گـیالن و  250نفـر گردشـگران
پزشکی آن بیمارستانها ،به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب شد .برای جمـعآوری دادههـا در فـاز کیفـی از
مصاحبه نیمه ساختاریافته و در فاز کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شد .تحلیل دادههای کیفی بـا کمـک نرمافـزار
 MAXQDA10و دادههای کمی با نرمافزار  PLSانجام گرفت .یافته بخش کیفی پس از پیادهسازی مصـاحبهها
و حذف همپوشانیها تعداد  59مفهوم اولیه 13 ،مفهوم اصلی و در نهایت 5 ،مقوله در قالب یک الگوی پـارادایمی
شامل راهبردهای هم آفرینی ارزش سازمانی و قابلیتهای گردشگری پزشـکی ،هـم آفرینـی ارزش و رفتـار هـم
آفرینی ارزش استخراج شد .نتایج بخش کمی نشان داد هم آفرینی ارزش سازمانی میتوانند در جهت ایجـاد هـم
آفرینی ارزش مشتری نقش به سزایی داشته باشد.
واژگان کلیدی :رفتار هم آفرینی ارزش ،مشتری ،گردشگری پزشکی ،استان گیالن
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مقدمه
با گسترش فنون ارتباطی همراه با انتقال دانش پزشکی باع به وجود آمدن شکل جدیدی از گردشگری به نـام پزشـکی
گردیده است .گردشگری پزشـکی ،هرگونـه مسـافرت بـرای ارتقـاه سـالمت را در برمیگیـرد و بـهعنوان یکـی از ابعـاد
گردشگری ،به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک میکند .همچنین گردشگری پزشـکی یـک اسـتراتژی ملـی در
راستای افزایش درآمد کشور و نیز یک بازوی امنیت ملی محسـوب میشـود .سـازمان جهـانی گردشـگری ،گردشـگری
پزشکی را به این صورت تعریف میکند :استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و روحیـه فـرد بـا اسـتفاده از
آبمعدنی ،آبوهوا یا مداخالت پزشکی که در مکانی خارج از محل سکونت فرد انجام میگردد .اگرچه تعریفی واحد برای
گردشگری پزشکی وجود ندارد ،اما میتوان آن را به عنوان مسافرت گسترده افـراد از محـل اقامـت خـود بـرای سـالمتی
تعریف نمود مسافرت یا سفری سازمانیافته از محی زندگی فرد به مکان دیگر که بهمنظور حفظ ،بهبود و دستیابی مجدد
بهسالمت جسمی و روحی فرد صورت میپذیرد .در سالهای اخیر گردشـگری پزشـکی در کشـورهای متعـددی اعـم از
توسعهیافته و درحالتوسعه موردتوجه قرارگرفته است .با توجه به کمهزینه بودن و پردرآمد بودن این صـنعت ،بسـیاری از
کشورهای درحالتوسعه ،توجه خود را بر این بخش از صنعت ،متمرکز و برای آن برنامهریزی میکنند .پایین بودن هزینـه
تمامشده خدمات پزشکی و سالمت ،سابقه طب پزشـکی در ایـران و همچنـین برخـورداری از پزشـکان توانمنـد و کـادر
پزشکی ماهر و آموزشدیده در حوزه درمان نسبت به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه از مزیتهای رقابتی کشـور مـا در
حوزه گردشگری پزشکی به شمار میرود .در متن چشمانداز  20ساله کشور ،در بخش گردشگری ایران ،به گـرفتن سـهم
مناسب از بازار گردشگری بینالمللی اشارهشده است اما راهبردهای حوزه گردشگری برای اسـتفاده از مشـارکت نوآورانـه
گردشگری و هم آفرینی آنها مشخص نشده است ( .)Financ,2016:140استان گـیالن بـهعنوان یکـی از اسـتانهای
مهم و گردشگر پذیر کشور میتواند قطب توریسم درمانی ایران باشد ،اما صنعت گردشگری پزشکی در گـیالن نتوانسـته
است همپای ظرفیتهای درمانی که از آن برخوردار است ،بیمار بیشتری با توجه به وجود رقبـای منطقـهای ،کـه فعاالنـه
سهم عمدهای از بازار گردشگری پزشکی را اشغال کردهاند ،جذب نماید .ازاینرو هم آفرینی ارزشی ،در واقع شکل جدیدی
از استراتژی کسبوکار است که به ایجاد و تشخیص مستمر ارزشهای مشترك سازمانها و مشتریان تأکید دارد (حسینی
نیا و همکاران .)70 :1395 ،به دنبال تغییر الگوی مصرف مشتریان ،ارائهدهندگان خدمات دریافتنـد کـه یـک اسـتراتژی
بازاریابی جدید برای اطمینان یافتن از رضایت مشتری و وفاداری ضروری است (نیکخواه و همکاران .)85 :1400،روستایی
و همکارانش در سال  1400به مفهوم بازاریابی گردشگری بهعنوان شناسایی و پیشبینی نیازهـای گردشـگران و فـراهم
کردن امکانات برای تأمین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آنها تأکید داشتند .این استراتژی کمهزینه
در صنعت گردشگری پزشکی بهمنزله نوعی الزام رقابتی میتواند تأثیر به سزایی در توسعه این صنعت مهم داشـته باشـد
آسیو یراس و همکاران ( )2019به اهمیت فزاینده نقش بنگاههای گردشگری در ایجاد ارزشآفرینی تأکید دارنـد .مفهـوم
هم آفرینی نقش مهمی در توسعه گردشگری پزشکی دارد.
مفهوم هـم آفرینـی بـهعنوان منبـع اساسـی مزیـت رقـابتی و یکـی از مهمتـرین مفـاهیم علـم بازاریـابی نـوین اسـت
( .)Riney, 2010:11در فرایند هم آفرینی باید تمامی ذینفعان نقش فعالی داشته و سازمان نیز باید از منابع و امکانـات
خود در راستای ایجاد ارزش استفاده کنند (حسینینیا و همکاران)75 :1395،؛ ازاینرو ،رفتار هم آفرینی حاصل تعامل بـین
مشـتری و سـازمان اســت (طـاالری و دهقــانی قهنویـه .)4 :1398،مفهـوم رفتــار هـم آفرینــی در بسـیاری از مطالعــات
پیشــین بــر مشــارکت و تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان بــهمنظور تولیــد ایــدههای جدیــد ،تمرکــز داشــته اســت
( .)Buhalis,2001:94; Mathisen,2013:179; Morgan et el,2009:2012; Scott et al,2009:108اما در متون
علمی نوین ،این مفهوم بر در گیرکردن مشتریان در فعالیتهای سازمان بهطوریکه مشتری را جزئی از شرکت میداننـد،
اشاره دارد (موسوی و همکاران .)18 :1394،امروزه رفتار هم آفرینی مشتری در زمینه خدمات توسـعه زیـادی پیـدا کـرده
است ( .)Shamim et al,2017:595در این زمینه ،تجارب مشارکتی و تعاملی مشتریان در صنعت گردشگری از اهمیـت
فوقالعادهای برخوردار شده است و مشتریان با اشتراك گذاشتن تجربیات و ایدههای خـود بـا سـایر مشـتریان و خـدمات
دهندگان ،نقش مهمی در بهبود و ارتقای خدمات گردشگری ایفا میکننـد .بنـابراین خـدمات دهنـدگان در ایـن صـنعت
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همواره به دنبال این هستند ،که چگونه میتوان رفتار هم آفرینی مشتری را بهبود داد .افزایش رفتار هم آفرینـی مشـتری
برای دستیابی به رشد پایدار در صنعت گردشگری اهمیت اساسی دارد .بنابراین ،رفتار هم آفرینی مشـتری بـرای حصـول
اطمینان از نتیجه مثبت و حفظ مشارکت فعال در صنعت خدمات بسیار مهم است ( Celata et al,2017:359; Buhalis
;Ihamäki,2012:171

;O’Connor,2006:206

& Kim,2010:793; Ooi,2010:21; Quan
 .)Wang,2004:301; Volo,2009:121بیونین کونتری و همکاران ( )2017در پژوهشـی بـا عنـوان مـدیریت فراینـد
&

تجربه در مقاصد گردشگری بیان نمودند که هم آفرینی تقاضامحور حداقل شامل دو بازیگر متعهد به منابع اسـت کـه در
قالبهای خاصی از همکاری دوسویه سود میبرند و باع ایجاد ارزش برای هر دو میشود .نتایج تحقیقات جواشی جدید
و همکاران ( )1399با عنوان ارائه الگوی هم آفرینی ارزش با مشتری در صـنعت گردشـگری نشـان داد کـه فراینـد هـم
آفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری میتواند به بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیتها و توانمندیهای مشتریان برای
دستیابی به پیامدهای مثبت اقتصادی ،فرهنگی ،اجتمـاعی ،سیاسـی و زیسـتمحیطی یـاری رسـاند .عـاقلی و همکـاران
( )1398در نتایج تحقیق خود بررسی عوامل مؤثر بر خلق ارزش مشترك و تأثیر آن بر وفاداری گردشـگران موردمطالعـه:
گردشگران خارجی شهر دامغان به دو بعد منابع شخصی و انگیزه گردشگران اشاره داشتند که بر هم آفرینـی ارزش و نیـز
هم آفرینی ارزش بر وفاداری گردشگران تـأثیر مثبتـی دارد (باسـر و همکـاران .)84 :2018،طـاالری و دهقـانی قهنویـه
( )1398در پژوهشی با عنوان تأثیر ارزشهای تجربی بر نگرش هم آفرینی مشتری و رفتارهای هم آفرینی ارزش مشتری
در صنعت گردشگری ،مطالعه گردشگران شهر اصفهان به تـأثیرات مثبـت ارزش لذتگرایانـه و ارزش اجتمـاعی و ارزش
اخالقی بر نگرش هم آفرینی و همچنین تأثیر مثبت نگرش هم آفرینی بر رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتری اشاره
نمودند .ایرانی و همکاران ( )1397در پژوهش خود ارائه الگوی مشارکت هـم آفرینانـه در بـازار گردشـگری بـه دو نـوع
مشارکت آشکار و پنهان باهدف بـه اشـتراكگذاری و آفـرینش تجربـهها و دانـش ،کـه مشـارکت مصـرفکنندگان را در
فعالیتهای هم آفرینی تسهیل میکنند ،تأکید نمودند .رحمان سرشت و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان مدل هـم
آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران خلق ارزش در پارادایمی نوین مدل هم آفرینـی ارزش راهبـردی بـه دو
بعد ارزش سازمانی (شامل مهارت بازاریابی ،مهارت توسعه خدمات ،مهارت ارتباطی ،مهـارت فنـاوری اطالعـات ،مهـارت
سازماندهی ،فرهنگسازمانی و مدیریت منابع انسانی) و ارزش مشتری (شامل کمک به توسعه محصول ،مهارت تعـاملی،
بازخورد دهی ،وفاداری و رفتار مسئوالنه) پرداختند .سلطانی و همکاران ( )1395در پـژوهش بررسـی قصـد هـم آفرینـی
محصول و رابطه آن باارزش ادراكشده و بازاریابی دهانبهدهان مثبت ،مالحظه نقش ریسک زمانی ادراكشـده بـا مـدل
پذیرش تکنولوژی ارزش محور ،دیدگاه مشتری درباره هم آفرینی مجازی را ارزیابی کرد .این دیدگاه بـر اسـاس ریسـک
زمانی و تأثیر قصد هم آفرینی را بر بازاریابی دهانبهدهان مطالعه کردهاند .آسیویراس و همکاران ( )2019در مطالعه خـود
به نقش هم آفرینی بر رفتار خرید مجدد و رفتار شهروندی گردشگران تأکید داشتند .چن و همکاران ( )2019بیان نمودنـد
مشارکت مشتری بر هم آفرینی ارزش تأثیرگذار است و نیز هم آفرینی ارزش بر رضـایت مشـتریان و میـزان وفـاداری از
شرکت مؤثر است ..لیو و همکاران ( )2019در مطالعات خود بیان نموند که هم آفرینی یک ابتکار مـدیریتی اسـت کـه از
همکاری بین همکاری متفاوت حاصل میشود تا بهصورت مشترك یک نتیجه دوسویه را تولید کنـد .گـونزالز-مانسـیال و
همکاران ( )2019تأثیر هوش هیجانی فروشنده بر رفتار مشارکتی مشتری و رفتار شهروندی اشاره داشتند .مرز و همکاران
( )2018در نتایج مطالعات به دو مقیاس ارزیابی هم آفرینی ارزش شامل بعد منابع شخصی مشتری (دانش برنـد ،مهـارت
برند ،خالقیت برند و ارتباط با برند) و بعد انگیزه مشتری (اشتیاق ،اعتماد و تعهد به برند) اشاره داشتند .ژانگ و همکـاران
( )2018بهضرورت فناوری برای تسهیل روند هم آفرینی ارزش در ایجاد همکاری در گردشگری پرداختند که گردشـگران
را قادر میسازد تا انتظارات واقعبینانه را توسعه دهند و تجارب خود را بهبود بخشد.
بررسی پیشینههای داخلی و خارجی حاکی از آن است که غالب مطالعات صورت گرفته در زمینه هم آفرینـی ارزش جنبـه
نظری و مفهومی داشته و پیشینه این حوزه از تحقیقات با خأل جدی در زمینه شاخصهای مفاهیم و ابزارهای اندازهگیری
جامع عناصر شکلدهنده هم آفرینی ارزش مواجه است ( .)Pluijm,2010:72با توجه بـه وجـود ایـن مشـکل ،مطالعـات
پیشین مفهوم هم آفرینی ارزش را غالباً بهصورت یکطرفه از دیدگاه مشتری و یا از دیـدگاه سـازمان ،موردبررسـی قـرار
دادهاند .بنابراین توسعه چارچوب هم آفرینی ارزش با استفاده از دیدگاه مشتری و سازمان میتواند خألهـای فوقالـذکر را
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پوشش داده و توسعه مرزهای دانش در زمینه صنعت گردشگری پزشکی کمک شایانی کند .در این مطالعه ،هـم آفرینـی
ارزش بهعنوان مفهومی مهم در ارتباط متقابل شکل میگیرد از زاویه دید قابلیتهای سازمان و مشـتری در هـم آفرینـی
ارزش بهصورت یکپارچه بررسیشده است .بنابراین هدف از این مقاله ،تبیین مدل رفتار هـم آفرینـی ارزش بـا تأکیـد بـر
دیدگاه مشتری و سازمان در راستای بهکارگیری راهبردهای مناسب در جهت بهبود و ارتقای صنعت گردشـگری پزشـکی
است.
مبانی نظری
گردشگری پزشکی نوعی از گردشگری سالمت است که در آن مسافرت بهمنظور درمان بیمارهای جسمی یا انجام نوعی
از عملهای جراحی تحت نظارت پزشکان در بیمارستانها و مراکز درمـانی انجـام میشـود .در ایـن نـوع از گردشـگری
سالمت ،بیمار ممکن است پس از درمان و معالجه نیازمند استفاده از فضاها و خدمات گردشگری درمانی باشد که در ایـن
صورت ممکن است گردشگری او با سفر به نقاطی که این امکانات را دارند تکمیل شود .در مفهـوم گردشـگری پزشـکی
هدف جذب گردشگر برای انجام فعالیتهای پزشـکی پیشـرفته در بیمارسـتانها اسـت .در مطالعـات جدیـد ،گردشـگری
پزشکی را نوعی از گردشگری میدانند که شامل مداخالت پزشـکی اسـت و بـه مردمـی اشـاره دارد کـه بـرای دریافـت
مراقبتهای پزشکی ،دندانپزشکی و جراحی به کشور دیگر سـفر میکننـد .گردشـگری پزشـکی ،امکـان دسترسـی بـه
امکانات ،تسهیالت و تجهیزات پزشکی و درمانی بهینه ،ارزان و سریع را در مسیر هدفمنـد هـدایت مینمایـد .بـر اسـاس
تعریف سازمان جهانی جهانگردی ( )UNWTOیکی از اهدافی که میتواند انگیزه مسافرت را در گردشگر ایجاد نماید .از
عوامل مؤثر در توسعه گردشگری پزشـکی میتـوان شـامل مـوارد ذیـل باشـد :وجـود بیمارسـتانهای پیشـرفته ،وجـود
استانداردهای بینالمللی بیمارستانی ،پزشکان متخصص معروف ،کیفیت تخصصی کادر پزشکی ،وجـود متـرجم بـه زبـان
گردشگران ،وجود خدمات اقامتی و رفـاهی مناسـب هماننـد هتلهـا ،رسـتورانهای بـا کیفیـت بـاال ،تعریـف بسـتههای
گردشگری سالمت با قیمت مناسب ،تبلیغات و بازاریابی مؤثر و وجود مناطق جذاب طبیعـی و تـاریخی گردشـگری (میـر
بلوك و همکاران211 :1395 ،؛ میرانی و همکاران29 :1397 ،؛ قربانخانی و همکاران.)38 :1400،
هم آفرینی مشتری
هم آفرینی که با واژه مصرفکننده تولیدگر ارتباط مفهومی دارد ،آفرینش مشترك ارزش توس شرکت و مشتری تعریـف
میشود ( )Prahalad & Ramaswamy,2004:5که مفهوم کلیدی در آفرینش تجربـه تبدیلشـده اسـت .هـم آفرینـی
ارزش ،به اقدامات و الزامات مشارکتی سازمان و مشتریان در توسعه راهحلهایی برای رفع نیازهای مشتری و خلـق ارزش
اشاره دارد ( .)Ranjbarfard & Heidari Sureshjani,2018: 4در فرایند هم آفرینی تمامی ذینفعان نقش فعال داشته
و سازمان نیز باید از منابع و امکانات خود در راستای ایجاد ارزش استفاده کند (; Vargo & Lusch, 2008: 55حسـینی
نیا و همکـاران)69 :1395 ،؛ ازایـنرو ،هـم آفرینـی حاصـل تعامـل بـین مشـتری و سـازمان اسـت (.)Li, 2017: 687
شرکتهای گردشگری در حال حاضر به توانایی گردشگران باور داشته و به اهمیت رویکرد تقاضامحور پی بردهاند کـه در
آن هم آفرینی عامل اصلی ایجاد ارزش و کسـب مزیـت رقـابتی اسـت ( .)Buonincontri et al,2017:268تحقیقـات
گذشته شامل مطالعات مرز1و دیگران در  ،2018تریشلر و دیگران2در  ،2017یـی و گونـگ3در  2010و وولویـک چـن و
چن4در  2015به مقوله هم آفرینی ارزش با تمرکز بر مشتری با تأکید بـر رفتـار مشـارکتی مشـتری پرداختهشـده اسـت.
بنابراین با تأکید بر این مطالعات ،میتوان به نقش فعال گردشگران بهعنوان یک عامل مهـم در هـم آفرینـی ارزش در
صنعت گردشگری در نظر گرفت ( .)Buonincontri et al,2017:269هـم آفرینـی ارزش مشـتری بـه معنـای تمایـل
1. Merz
2. Trischler e
3. Yi & Gong
4. Volvic Chen, Chen & Lin
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مشتری برای تعامـل مسـتقیم بـا سـازمان و همکـاری در ایجـاد ارزش ،انگیـزه بـاال بـرای خدمترسـانی بـه شـرکت،
اشتراكگذاری دانش و تعامـل بـا سـازمان و پاسـخگویی اسـت .تمرکـز اصـلی هـم آفرینـی ارزش مشـتری در صـنعت
گردشگری ،بر روی ارتباطات دوسویه بین گردشگران و سازمان است ( .)Wantanee & Timothy,2012: 278در این
صنعت ایجاد یک گفتگو هدفمند و ادغام منابع شخصی گردشگران با سازمان باع هم آفرینی تجربه میشود.
رفتار هم آفرینی مشتری
در گذشته رفتار مشتری ،بیشتر بر فرایند تصمیمگیری و فرایند خرید تمرکز داشت ،امـا امـروزه مشـتریان صـرفاً انفعـالی
نیستند بلکه بهعنوان ارزشآفرینان فعال در تولید هستند .رفتار هـم آفرینـی مشـتری در زمینـه خـدمات دارای پیشـرفت
مطلــوبی اســت .امــروزه مشــتری نقــش بــازیگر فعــال اصــلی در هــم آفرینــی تولیــد و هــم آفرینــی در خــدمات دارد
( .)Shamim et al,2017:593با توجه به افزایش رقابت بین ارائهدهندگان خدمات صـنعت گردشـگری ،رفتارهـای هـم
آفرینی ارزش مشتری موضوعی مهم و مؤثر در صنعت گردشگری است ( .)Cabiddu,2013:89رفتار هم آفرینـی ارزش
مشتری به مشتریانی نیاز دارد که در زمان تولید و ارائه خدمات و ،...وقت و تالشهـای روانـی خـود را بـرای حمایـت از
صنعت و سازمان بهکارگیرند ( .)Grisseman & Stockburger,2012:1484رفتار هم آفرینی تابعی از میزان تعـامالت
مشتریان است ( .)Li,2017:283ازآنجاکه تعامل ،منبع تجربیات به شما میرود ،تعامل بین افراد به یک عامـل تأثیرگـذار
بر تجربه تبدیلشده است (نیکخواه و همکاران .)85 :1400 ،تحقیقات گذشته دو نوع رفتار هم آفرینـی ارزش مشـتری را
شناسایی میکند :رفتار مشارکت مشتری ،که به رفتار موردنیاز و الزم برای ایجاد موفقیـتآمیز ارزش اشـاره دارد و رفتـار
شهروندی مشتری ،رفتـاری داوطلبانـه (فراتـر از نقـش) اسـت کـه ارزش خارقالعـادهای بـرای شـرکت فـراهم میکنـد
( .)Yi & Gong, 2013: 3مشتریان که دارای روحیه رفتار شهروندی هستند انتظار مـیرود کـه در فراینـد خلـق ارزش
تعامل داشته باشند و نگرش مثبتی نسبت به فرایند هم آفرینی ارزش داشته باشند .در مطالعه یی و گونـگ ( )2013رفتـار
هم آفرینی مشتری را شامل دو رفتار ،رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتری در نظر گرفته شـد .رفتـار مشـارکتی بـه
رفتار و مشارکت اطالعاتی مشتری ،مسئولیتپذیری و رفتار تعامل شخصی اشاره دارد .رفتار شهروندی که برای شرکتها
سودمند است ،زیرا این فرصت را فراهم میکند تا مشتریان با بازخورد ،هواداری ،کمک کردن و بردباری سطح باالتری از
آگاهی ایجاد کنند (.)Yi & Gong, 2013: 4
روش پژوهش
این پژوهش بخشی از نتایج مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) است .این پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی به انجام رسیده
است .در مرحله اول با توجه به نو بودن پژوهش هم آفرینی ارزش و ناشناخته بودن عوامـل و مسـائل مربـوط بـه آن در
حوزه گردشگری پزشکی ،از روش نظریه داده بنیاد و در مرحله دوم ،بهمنظور تأیید و اعتبارسنجی الگـو از روش پـژوهش
کمی معادالت ساختاری و همبستگی استفادهشده است .جامعه آماری تحقیق ،در فاز کیفی شـامل مـدیران و کارشناسـان
علمی و اجرایی باسابقه باالی  5سال در حوزه گردشگری پزشکی و گردشگران پزشـکی و در فـاز کمـی شـامل رؤسـای
بیمارستانها و گردشگران پزشکی مراجعهکننده به بیمارستانهای اسـتان گـیالن بودنـد .ابتـدا  16نفـر از کارشناسـان و
گردشگران به روش نمونهگیری هدفمند انتخـاب و از آنهـا یـک مصـاحبه نیمـه سـاختاریافته بـه عمـل آمـد و سـپس
پرسشنامههایی دربرگیرنده اطالعات استخراجشده از مدل پژوهش در میـان  50نفـر از رؤسـا و مـدیران بیمارسـتانهای
استان گیالن به روش سرشماری و  250نفر از گردشگران پزشکی همان بیمارستانها بـه روش غیـر احتمـالی دسـترس
انتخاب و توزیع گردید .بهمنظور ساخت مدل ابتدا از مصاحبه نیمه ساختاریافته و اسناد و منابع موجود استفادهشده و بـرای
تعیین شاخص مطلوب ،از مصـاحبه و دریافـت دیـدگاه گردشـگران و خبرگـان گردشـگری پزشـکی استفادهشـده اسـت.
مصاحبهها بهصورت نیمه ساختاریافته و عمیق انجام گرفت که بالفاصله پس از هـر مصـاحبه ،حقـایق و ادراك شخصـی
پژوهشگر ثبت و بررسی شد .مصاحبهها تا حصول اشباع نظری ادامه یافت .پس از جمعآوری دادههای حاصل از مصاحبه،
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تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بر اسـاس دسـتورالعمل اسـتراوس و
کوربین ( )2010انجام شد .برای تحلیل دادهها ،در مرحله اول کدگذاری باز ،دادهها به دقت به کوچکترین اجزای ممکـن
شکسته و در مرحله دوم دادهها بر اساس تفاوت و تشابه با یکدیگر مقایسه و طبقهبندی شدند .در مرحله سوم یا کدگذاری
انتخابی تالش شد تا محوریت دادهها کشف و طبقه مرکزی انتخاب شود .طی این مرحله ،مفهومی که محل ارجاع سـایر
طبقات و مرتب آنهاست بهعنوان مقوله محوری شناسایی شد ،که در این پژوهش هم آفرینی ارزش سـازمانی بـود .کـه
سرانجام ،این عوامل در قالب یک الگوی پارادایمی جاسازی شدند .جمعآوری و تحلیل دادههای کمی به روش توصـیفی-
پیمایشی انجام پذیرفت .در این مرحله برای ارزیابی و برازش الگوی تدوینشـده ،پرسشـنامهای مبتنـی بـر ابعـاد الگـوی
راهبردی هم آفرینی ارزش سازمانی و مشتری ساخته شد و سپس ،بهصورت میـدانی الگـوی تدوینشـده جهـت بـرازش
موردبررسی قرار گرفت .بهمنظور ارزیابی مدل اندازهگیری تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی ،روایـی
همگرا ،روایی واگرا و پایایی ترکیبی و پایایی به روش آلفای کرونباخ و بهمنظور برازش مدل از معیار  GOFبهـره گرفتـه
شد .برای انجام تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS21و پی ال اس استفاده شد.
محدوده موردمطالعه
استان گیالن با مساحت  14044کیلومترمربع و جمعیت  2530696نفر در شمال کشـور واقعشـده اسـت .ایـن اسـتان بـا
کشورهایی همچون آذربایجان ،ترکمنستان ،قزاقستان و روسیه دارای مرز آبی و خـاکی مشـترك اسـت .وجـود مرزهـای
مشترك آبی و خاکی با کشورهای حاشـیه دریـای خـزر ،برخـورداری از مواهـب طبیعـی همچـون آبوهـوای معتـدل و
چشمههای آب گرم ،حضور پزشکان مجرب و بیمارستانهایی با امکانات تخصصی و فوق تخصصی و تعرفه پایین هزینـه
درمان در استان گیالن شرای الزم برای پذیرا بودن گردشگران سـالمت در ایـن منطقـه را فـراهم آورده اسـت .مراکـز
آموزشی درمانی در گیالن در زمینههای مختلف جراحیهای قلب بـاز ،آنژیـوگرافی ،آنژیوپالسـتی ،نـازایی ،الپراسـکوپی،
جراحیهای مغز و اعصاب ،جراحیهای سرطان و شیمیدرمانی ،رادیوتراپی ،رشـتههای فـوق تخصصـی داخلـی و اطفـال
خدمات قابلتوجهی در استان و کشورهای همجوار ارائه میدهند.

شکل شماره  .1محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
تحلیل دادههای کیفی با سه مرحله کدگذاری (باز ،محوری و انتخابی) در قالب روش داده بنیاد به شرح ذیل انجام شد:
الف) کدگذاری باز :کدگذاری باز اولین مرحله در تجزیهوتحلیل دادهها بود و در طـول مرحلـه ،دادههـای از مصـاحبهها و
ادبیات تحقیق به دقت بررسی شد .واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری باز ،مفاهیم هستند که در این پژوهش ،این مفـاهیم
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به دقت استخراج شدند .در نهایت در پایان این مرحله تعداد  59مفهوم به دست آمد .جدول  1نمونه بخشی از مصاحبهها،
چگونگی کدگذاری باز و استخراج مفاهیم اولیه را نشان میدهد.
جدول شماره  .1نمونه کدگذاری باز و استخراج کدها
نقلقول مصاحبه
 ....رفتارهای هم آفرینی مشتریان به میزان تعامالت مشتریان بستگی دارد .مشتریانی برای شرکتها سودمند هستند که
تعاملی لذتبخش با کارکنان و مسئولین دارند و مشتاقانه و بهطور داوطلبانه تمایل دارند تجربیـات خـود را بـه اشـتراك
بگذارند .کارکنان و مسئوالن نیز میتوانند برای ارائه خدمات بهتر از این پیشـنهادها بـهمنظور بهبـود و توسـعه صـنعت
گردشگری استفاده کنند.....
 ...سازمانهای مرتب با گردشگری اگر گردشگران را تصمیمات خود در نظر بگیرند در نتیجه آنها تعهد باالیی نسـبت
به شرکت داشته و رفتار مسئوالنه ،حمایت ،کمک به توسعه خدمات و تحمل گردشگران را فراهم میکند...

کد مصاحبه

مقوله فرعی

،4 ،2 ،1
8 ،6

رفتار
شهروندی

ب) کدگذاری محوری :در این مرحله تعداد  59کد استخراجشده از مرحله کدگذاری باز برای تشکیل مقولههای فرعـی بـا
هم ترکیب ،تلفیق و دستهبندی شدند .بهاینترتیب اجزای مدل هـم آفرینـی ارزش در گردشـگری پزشـکی تعیینشـده و
مقولههایی که میتوانست بروی دادههای ناشی از مصاحبههای عمیق و تجزیهوتحلیل کتابهـا ،مقـاالت مـرتب اعمـال
شود ،استخراج شدند .مقولـههای استخراجشـده بـرای تـدوین معیارهـای مـدل نیـز عبـارت از قابلیتهـای گردشـگری،
زیرساختهای گردشگری پزشکی ،هم آفرینی ارزش سازمانی (آمیخته گردشگری پزشکی) ،هم آفرینـی ارزش مشـتری،
رفتار هم آفرینی بودند .در کنار  5مقوله اصلی 13 ،زیر مقولهها شامل  59معیار مرتب با هم آفرینی ارزش در گردشـگری
پزشکی به روش کدگذاری باز مقوله پردازی شدند .جدول  2مقولهبندی کدهای استخراجشده از مرحلـه قبـل را در قالـب
کدگذاری محوری نشان میدهد.

خوشه مقولهای

شرای علی

شرای
زمینهای

جدول شماره  .2مقولهها و مفاهیم مرتبط با مدل هم آفرینی ارزش در گردشگری پزشکی
مقوالت
مفاهیم مرتب
مقوله اصلی
فرعی
اعتقاد مدیران به هم آفرینی
اعتقاد کارکنان به هم آفرینی
تأکید بر مشتری مداری
فرهنگسازی
آسیبشناسی و رضایت سنجی از مراجعین در خصوص خدمات درمانی
ترویج فرهنگ کمک به همنوع
نیازسنجی از طریق نظام پیشنهادها
طراحی ،توسعه و بهبـود بسـتههای خـدمات درمـانی مبتنـی بـر نیازسـنجیهـا و
قابلیت توسعه
بازخوردها
خدمات
استقرار واحد گردشگری پزشکی برای بیماران بینالمللی
استخدام پزشکان و جراحان متخصص و مجرب
قابلیتهای
پزشکان برخوردار از گواهینامههای بینالمللی
گردشگری
مدیریت منابع
توانایی برقراری ارتباط با بیمار (تسل به زبان بینالمللی)
انسانی
برخورداری از سوابق درخشان پزشکی
هماهنگی بین کادر پزشکی و واحد گردشگری پزشکی
برخورداری از کانالهای ارتباطی مختلف مانند تلفن ،ایمیل
در دسترس بودن پرستاران و پرسنل
قابلیت ارتباطی
مراقبت و رصد دائمی بیماران و همراه
برقراری ارتباط سازنده و تو م با احترام با بیماران
وجود سعهصدر و شکیبایی کادر بیمارستان به هنگام تعامل
نظم و ترتیب فرایند انجام کارها در بیمارستان
هماهنگی زیرساختهای گردشگری و مراکز درمانی و بیمارستانها
زیرساختها
گردشگری
وضعیت حملونقل جهت جابجایی گردشگران

فراوانی
کدها
5
5
8
4
3
6
4
7
8
6
5
4
5
5
7
5
5
6
6
5
2
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خوشه مقولهای

مقوله اصلی

مقوالت
فرعی

پزشکی

محصول
گردشگری پزشکی
هم آفرینی
ارزش
سازمانی
پدیده محوری
(آمیخته
گردشگری
پزشکی)

قیمت گردشگری
پزشکی
مکان گردشگری
پزشکی

تبلیغات گردشگری
پزشکی

انگیزه گردشگران
راهبردهای
کنش و
تعامالت

هم آفرینی
ارزش
مشتری

نتایج

رفتار هم
آفرینی

منابع گردشگران

تعاملی گردشگران

وفاداری

رفتار شهروندی

مفاهیم مرتب
وضعیت سیستم بانکی مانند استفاده از کارتهای اعتباری
گردشگری پزشکی ابزاری برای توسعه رواب بینالملل با سایر کشورها
سهولت استفاده از بیمهنامهها
کوتاه بودن فرایند رسیدگی به بیماران
شبکههای نوین ارتباطی و سیستم اطالعاتی
تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری
توسعه شبکههای ارتباطی و مخابراتی
ارائه خدمات بهداشتی  -درمانی سریع و کارآمد
اعتبار و شهرت پزشکان
تجهیزات پیشرفته پزشکی
امکانات و تجهیزات تخصصی پیشرفته در بیمارستانها و مراکز درمانی
امکانات و تسهیالت موجود در هتلها و مراکز درمانی و مهمانسراها

فراوانی
کدها
3
4
3
5
4
3
2
6
8
8
7
7

بهصرفه بودن هزینه درمان و جراحیها

8

مکانیابی بیمارستان و نزدیکی به جاذبههای توریستی و مراکز تجاری
وجود مکان مناسب برای همراهان در محل نزدیک مراکز درمانی
ارائه خدمات اضافی از طرف سازمان (مانند حملونقل فرودگاهی ،مقدمات صـدور
ویزا ،بستههای ویژه قیمتگذاری برای اقدامات پزشکی ،کارهای مربوط به اقامـت
در هتل و تورهای مسافرتی)
فعالیتهای رواب عمومی (اطالعرسانی بهموقع دستاوردهای پزشکی)
فرایند تولید محتوا توس گردشگران
اعتماد گردشگران به خدماترسانی استان
شور و شوق گردشگران به خدمات استان
تعهد و تعلقخاطر مشتری به برند
دانش گردشگران درباره استان
مهارت گردشگران (مانند وبالگ نویسی و اشتراكگذاری)
خالقیت در توسعه (ایدهها ،راهحلهای جدید)
پیوند و ارتباط با دیگران
تمایل به حل مسئله و چالش
برقراری ارتباط مثبت و سازنده
برخورداری از مهارت مذاکره
تبلیغات شفاهی
تمایل به استفاده مجدد از خدمات درمانی
ترجیح خدمات درمانی (مراکز درمانی) استان به سایر استانها
تعهد به استفاده مجدد
متعهد به انجام کلیه امور وابسته به درمان در مراکز درمانی استان
شرکت در نظرسنجی و رضایت سنجیها
استفاده از صندوق پیشنهادها و انتقادات
رفتار مسئوالنه
ارائه بازخورد
صبر و تحمل

4
3
2
6
4
5
4
5
4
3
4
4
5
4
6
8
4
5
4
6
7
8
5
4
3

ج) کدگذاری انتخابی :در نتیجه انجام کدگذاری محوری 13 ،مقوله شناسایی شد که در قالب  5مقولـه اصـلی قالببنـدی
شدند .در کدگذاری انتخابی با انتخاب مقوله محوری ،پیوند منظم آن با دیگر مقولههای اصلی ،نمایش و شرح رواب آنها
پرداختهشده است .شکل زیر کدگذاری انتخابی و الگوی ترسیمی حاصل از آن را نشان میدهد .در این مرحلـه پژوهشـگر
در عمق دادهها به تحلیل پرداخته و آنها را در قالب نظریهای که همان نظریه داده بنیاد اسـت و هـدف اصـلی پـژوهش
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برای درك موقعیت بوده ،ارائه میدهد .بر مبنای مدل پارادایم ،راهبردهای هـم آفرینـی ارزش سـازمانی شـامل آمیختـه
گردشگری پزشکی بهعنوان پدیده محوری و قابلیتهای گردشگری سالمت بهعنوان شرای علی باع ایجـاد و توسـعه
پدیده میشوند ،انتخاب شدند .هم آفرینی ارزش مشتری شامل منابع ،انگیزه و تعامـل گردشـگران بـهعنوان راهبردهـای
کنش یا تقابل که بیانگر رفتارها و تعامالت هدفداری هستند که در پاسخ به پدیده و تحت تأثیر زمینـه اتخـاذ میشـوند
موردتوجه قرار گرفتند .زیرساختهای گردشگری سالمت بهعنوان عوامل که تحت شرای خاص بر راهبردهای کنش یـا
تقابل تأثیرگذار هستند ،بهعنوان زمینه موردتوجه قرار گرفتند .در نهایت وفاداری و رفتار شهروندی بهعنوان پیامدهایی که
در اثر اتخاذ راهبردهای کنش یا تقابل (شامل هم آفرینی ارزش مشتری) ایجاد میشود ،تلقی شدند .در این تحقیـق ،هـم
آفرینی ارزش سازمانی (پدیده محوری) بر مبنای شرط علی قابلیتهای گردشگری پزشکی در سـازمان محقـق میشـود.
عوامل علی سازمانی بهعنوان عوامل مؤثر بر این پدیده برگرفته از قابلیتها و زیرسـاختهای سـازمانی اسـت کـه تـأثیر
مستقیم و مهمی بر هم آفرینی ارزش سازمانی میگذارند .بر اساس یافتـههای ایـن تحقیـق و همچنـین بررسـی مبـانی
نظری ،فرهنگسازی ،قابلیت توسعه خدمات ،مدیریت منابع انسانی و قابلیت ارتباطی از مهمتـرین عوامـل علـی در ایـن
صنعت به شمار میرود .مطالعات مرز و همکاران ( ،)2018میلسپا و همکاران ( ،)2016رحمان سرشت و رحیمیان (،)1397
اهلن و همکاران ( )2017همگی بر اهمیت قابلیتهای گردشگری بهعنوان عنصـری در شـکلگیری هـم آفرینـی ارزش
تأکید دارند .همچنین اهمیت و کیفیت زیرساختهای گردشگری نقش بسزایی در پیادهسـازی فراینـد هـم آفرینـی ارزش
دارد (بیونین کونتری و همکاران 274 :2017 ،و حسام و همکاران .)238 :1400 ،طبق تحلیـل صـورت گرفتـه ابعـاد هـم
آفرینی ارزش سازمانی بهعنوان عناصر آمیخته بازاریابی عبارتاند از محصول گردشگری پزشکی ،هزینه پزشکی ،تبلیغات
و ترویج و مکان گردشگری بهعنوان مهمترین تعیینکنندههای هم آفرینی ارزش سازمانی میتوانند در جهت ایجـاد هـم
آفرینی ارزش مشتری نقش به سزایی داشته باشد .مطالعه معبودی و حکیمی ( ،)1394امین بیدختی و همکـاران (،)1389
طاالری و دهقانی قهنویه ( )1398و ابـراهیم نیـا و همکـاران ( )1398بـر اهمیـت ایـن ابعـاد مهـم بازاریـابی در توسـعه
گردشگری تأکید دارند .هم آفرینی ارزش مشتری با توجه به هم آفرینـی ارزش سـازمانی بـا در نظـر گـرفتن زیرسـاخت
گردشگری پزشکی طراحی و تبیین شده و منجر به تحقق وفاداری و رفتار شهروندی میشود .هدف از اجرای فرایند هـم
آفرینی ارزش ،دستیابی به نتایج مثبت آن است که بر اساس یافتههای این تحقیق ،وفاداری و رفتار شـهروندی بـهعنوان
نتایج مثبت شناساییشده است .و ازاینجهت با یافتـههای مطالعـات چـن و همکـاران ( )2019و آسـیویراس و همکـاران
( )2019مطابقت دارد .با توجه به مرحله کیفی ،مـدل مفهـومی تحقیـق در شـکل  1ارائهشـده اسـت کـه بیـانگر ارتبـاط
معیارهای مدل هم آفرینی ارزش در گردشگری پزشکی است.

شکل شماره  .2مدل مفهومی هم آفرینی ارزش در گردشگری پزشکی
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روایی و پایایی ابزار پژوهش
روایی در پژوهشهای کیفی با توجه به رویکرد طبیعتگرایانه و کثرتگرایی در آن ،به فرایند و گامهای اساسی پـژوهش
و تواناییهای پژوهشگر در اجرای آنها بستگی دارد .روایی یا اعتبار در مرحله کیفی بهویژه مصاحبههای کیفی ناظر بر دو
موضوع واقعیت و دانـش اسـت .بـهمنظور سـنجش اعتبـار دادههـا و تفسـیرهای صـورت گرفتـه ،ترکیبـی از معیارهـای
اعتبارپذیری 1،انتقالپذیری 2،اتکاپذیری3و راستی4مورداستفاده قـرار گرفـت .همچنـین بـهمنظور بررسـی پایـایی دادههـای
کیفی ،از روش پایایی باز آزمون5استفاده شد .بدین منظور ،از میان مصاحبههای انجام پذیرفته ،متن دو مصاحبه بهصـورت
تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب و هر یک از آنها در فاصله زمانی دوهفتهای توس پژوهشگر مجدداً کدگـذاری و سـپس
کدهای مشخصشده در دو فاصله زمانی با هم مقایسه شدند .در هرکدام از مصاحبهها ،کدهایی که در دو فاصله زمانی بـا
هم مشابه هستند با عنوان «توافق» و کدهای غیرمشابه با عنوان «عدم توافق» مشخص گردیدند .ذکر این نکته ضروری
است که تعداد توافقات بهصورت کدهای جفتی میباشد .همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،تعداد کل کدها در دو
فاصله زمانی  14روزه برابر  ،54تعداد کل توافقات بین کدها در این دو زمان برابر  21و تعداد کل عدم توافقات در این دو
زمان برابر  12است .پایایی باز آزمون مصاحبههای انجامگرفته در این تحقیق برابر  78درصد است .با توجه به اینکه ایـن
میزان پایایی بیشتر از  60درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تأیید میباشد .در بخـش کمـی بـهمنظور ارزیـابی
مدل اندازهگیری تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی ،روایی همگرا ،روایی واگـرا و پایـایی ترکیبـی و
پایایی به روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .در این پژوهش برای حصول اطمینان از اعتبار سـازهها و شناسـایی ابعـاد و
عاملهای زیربنایی پنج متغیر اصلی سازنده مدل هم آفرینی ارزش گردشگری پزشکی به ترتیب قابلیتهـای گردشـگری
پزشکی ،هم آفرینی ارزش سازمانی ،زیرساختهای گردشگری پزشکی ،هم آفرینی ارزش مشـتری و رفتـار هـم آفرینـی
ارزش از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .در تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عاملهـا از روش مؤلفههای اصـلی
و برای چرخش عاملها از روش واریماکس ( )Varimax Rotationبا نرمالسـازی کیسـر ()Kaiser Normalization
بهره برده شد .مالك تصمیمگیری برای حذف سؤالهای پرسشنامه ،مقادیر بارهای عـاملی آنهاســت .از دیـدگاه هـر و
همکاران ( ،)2010حداقل مقدار موردقبـول بـرای بارهـای عـاملی 0/5 ،اسـت ( .)Kumar & Sharma,2018بـهمنظور
تناســب دادههــا بــرای انجــام تحلیــل عــاملی از شــاخص  )Kaiser-Meyer-Olkin( KMOو آزمــون بارتلــت
( )Bartlett's Testاستفاده میشود .بهاینترتیب ،این دو شاخص باید در تحلیل عاملی اکتشـافی هـر یـک از مقیاسهـا
موردتوجه قرار بگیرند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،شاخص آزمون  KMOبرای تمامی عاملها باالتر از مقدار قابـلقبول
 0/5بوده و نشانگر کفایت مقدار نمونهگیری است .عالوه بر این ،با توجه اینکه مقدار معناداری بارتلت ( )0/000کوچکتر
از  0/05است ،نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب است (جدول .)3
جدول شماره  .3تحلیل عاملی اکتشافی هم آفرینی ارزش گردشگری پزشکی
KMO
 %واریانس
مقدار ویژه
بار عاملی
عاملها
بارتلت
ابعاد
0/97
6
0/97
7
0/97
8
25/98
5/75
قابلیت ارتباطی
0/98
9
0/96
10
0/97
11
0/000
0/89
0/98
12
0/96
13
25/40
4/96
0/98
14
قابلیت مدیریت منابع انسانی
0/97
15
0/98
16

 %واریانس تجمعی

25/98

55/38

1. Credibility
2. Transferability
3. Dependability
4. Integrity
5. Re-test Reliability
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قابلیت فرهنگسازی

قابلیت توسعه خدمات

محصول گردشگری پزشکی

هزینه گردشگری پزشکی
0/82

0/000

ترویج گردشگری پزشکی
مکان گردشگری پزشکی

زیرساخت گردشگری پزشکی

0/91

0/000

انگیزه گردشگران

تعامل گردشگران

0/77

0/000

منابع گردشگران پزشکی

وفاداری گردشگران
پزشکی
0/90
رفتار شهروندی گردشگران
پزشکی

0/000

1
2
3
4
5
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
31
32
33
29
30
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
50
51
52
46
47
48
49
53
54
55
56
57
58
59
60
61

0/98
0/96
0/97
0/96
0/97
0/98
0/98
0/96
0/98
0/95
0/97
0/98
0/95
0/96
0/98
0/98
0/96
0/97
0/98
0/98
0/96
0/96
0/96
0/96
0/94
0/92
0/95
0/96
0/96
0/97
0/96
0/96
0/97
0/97
0/98
0/97
0/95
0/97
0/94
0/98
0/96
0.97
0/98
0/98
0/94
0/97
0/94
0/98
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4/57

24/96

80/34

2/92

15/45

95/80

4/89

33/71

33/71

3/71

27/03

60/75

2/85

20/83

81/58

1/96

14/18

95/77

7/53

83/69

83/69

3/20

32/60

32/60

2/81

32/07

64/67

2/60

31/18

95/86

4/84

51/95

51/95

3/66

42/54

94/50

پایایی ترکیبی اطمینان میدهد که گویههای اختصاص دادهشده به همان سازه ،رابطه قویتری با یکدیگر دارنـد .ضـریب
پایایی ترکیبی باید باالتر از  0/7باشد .همانطور که در جدول  4مالحظه میشـود ،ضـریب پایـایی ترکیبـی بـرای کلیـه
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متغیرهای تحقیق (ابعاد) در سطح قابلقبولی قرار دارد .عالوه بر این ،ضریب پایـایی و آلفـای کرونبـاخ بـرای متغیرهـای
اصلی تحقیق نیز باالتر از  0/70محاسبهشده است و در نتیجه مدل اندازهگیری متغیرهای اصلی از قابلیت اطمینان کـافی
برخوردار است .در بررسی روایی همگرا ،سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توس متغیرهای مشاهدهپذیر آن است .روایـی
همگرا از طریق معیار میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEبررسی میشود .روایی همگرا زمانی وجود دارد کـه پایـایی
ترکیبی ( )CRاز AVEبزرگتر باشد در این صورت ابزار اندازهگیری از روایی همگرا برخوردار است (سـیف و همکـاران،
 .)1397نتایج تحقیق در جدول  4نشان میدهد که پایایی ترکیبی از میانگین واریانسهای استخراجشده بزرگتـر بـوده و
بنابراین مدل تحقیق در حالت متغیرهای اصلی از اعتبار الزم برخوردار است.
جدول شماره  .4بررسی روایی همگرای متغیرهای تحقیق
پایایی ترکیبی
میانگین واریانس استخراجشده
متغیرها
))CR
()AVE
0/94
0/96
قابلیتهای گردشگری پزشکی
0/94
0/88
هم آفرینی ارزش سازمانی
0/95
0/84
زیرساختهای گردشگری پزشکی
0/97
0/91
هم آفرینی ارزش مشتری
0/96
0/93
رفتار هم آفرینی ارزش

آلفای کرونباخ
0/94
0/95
0/96
0/97
0/96

روایی واگرا نشان میدهد که متغیرهای مشاهدهپذیر یک متغیر پنهان از سایر متغیرهای مشاهدهپذیر دیگر در همان مدل
ساختاری متمایز هستند (نداف و همکاران .)1397 ،بر اساس این معیار ،روایی واگرای قابلقبول یـک مـدل حـاکی از آن
است که یک سازه در مدل ،نسبت به سازههای دیگر تعامل بیشتری با شاخصهایش دارد .فورنل و الرکـر ( )1981بیـان
میکند روایی واگرا وقتی در سطح قابلقبول است که میزان جذر  AVEبرای هر سازه بیشتر از همبسـتگی آن سـازه بـا
سازههای دیگر باشد (خسروی و همکاران .)1396 ،همانطور که جدول  5نشان میدهد ،مجـذور میـانگین واریانسهـای
استخراجشده مربوط به هر متغیر ،نسبت به سایر مقادیر موجود در زیر آن در ماتریس همبستگی کمتر بوده و بهاینترتیب،
روایی واگرای متغیرهای اصلی تحقیق نیز تأیید میشود .ازآنجاکـه روایـی تأییـدی ،همگـرا و واگـرای ابـزار انـدازهگیری
مشخص شد ،بنابراین اعتبار سازه محقق شد.

متغیر
قابلیتهای گردشگری پزشکی
زیرساختهای گردشگری پزشکی
هم آفرینی ارزش سازمانی
هم آفرینی ارزش مشتری
رفتار هم آفرینی ارزش

جدول شماره  .5آزمون فورنل و الکر
هم آفرینی
زیرساختهای
قابلیتهای گردشگری
ارزش سازمانی
گردشگری پزشکی
پزشکی
*0/97
0/93
0/33
0/91
0/22
0/32
0/47
0/18
0/20
0/41
0/15
0/16

هم آفرینی
ارزش مشتری

0/95
0/24

رفتار هم
آفرینی ارزش

0/96

بهمنظور برازش مدل ساختاری از معیار  )Goodness of Fit( GOFاستفادهشده است .معیار  GOFمربوط به بخش کلی
مدلهای معادالت ساختاری است .مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و مدل سـاختاری میشـود و بـا تأییـد
برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .معیار  GOFبرای برازش مدل کلی  0/34محاسبهشـده اسـت کـه
نشاندهنده برازش قوی مدل میباشد .بنابراین ،مدل تحقیق قدرت کافی برای آزمون فرضیات را دارد و نتـایج آزمـون را
میتوان به لحاظ آماری قابل اتکاه قلمداد کرد (جدول .)6
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متغیرها

جدول شماره  .6آزمون کلی مدل ساختاری (مرتبه دوم)
مقادیر اشتراکی
واریانس تبیین شده

Communality

قابلیتهای گردشگری پزشکی
هم آفرینی ارزش سازمانی
زیرساختهای گردشگری پزشکی
هم آفرینی ارزش مشتری
رفتار هم آفرینی ارزش

0
0/25
0
0/20
0/20

0/96
0/88
0/84
0/91
0/93
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GOF

0/34

آزمون مدل ساختاری
برای اطمینان از مناسب بودن مدل اندازهگیری از آزمون استفاده میشود .بررسی فرضـیههای پـژوهش در روش  PLSاز
طریق ضرایب مسیر و مقادیر ( R2واریانس تبیین شده) امکانپذیر است .ضرایب مسیر نشاندهنده اثرات مثبت یـا منفـی
یک سازه بر سازه دیگر است .پایایی برای همه متغیرهای پرسشـنامه بـین  0/811تـا  0/904و میـانگین واریـانس بـین
 0/722تا  0/831به دست آمد که حکایت از اعتبار همگرایی باال دارد .همچنین با توجه بـه ایـن فرنـل و الکـر بارهـای
عاملی بزرگتر از  0.5را دارای اعتبار مناسب میدانند .سؤاالتی از پرسشنامه که دارای بار عاملی بزرگتـر از  0/5هسـتند
مورد تأیید قرار گرفتند .بهمنظور تعیین مدل ساختاری ،ابتدا شـاخصهای بـرازش بررسـی میشـوند .شـاخصهای PLS
کیفی بوده و هر چه مقدار آنها به یک نزدیکتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است (ون .)2010 ،شکل  2نشاندهنده
مدل ساختاری برازش یافته است و شدت بین رواب متغیرها را روشن میسازد .در مدل برازش یافته تمـامی روابـ بـین
متغیرها ازلحاظ آماری معنادار بوده ) )p<0.05 ،t<1.64و از میان فرضیههای اصلی پژوهش ،بـهغیراز یـک مـورد همـه
تأیید شدند.

شکل شماره  .3ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای اصلی تحقیق

فرضیه اول :قابلیتهای گردشگری پزشکی بر هم آفرینی ارزش سازمانی اثرگذار است.
مسیر نخست ،اثرگذاری قابلیتهای گردشگری پزشکی را بر هم آفرینی ارزش سازمانی آشکار میکنـد .در ایـن تحلیـل،
مقدار ضریب مسیر  0/21و معنادار ( )3/16محاسبه شد .بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید شد.
فرضیه دوم :زیرساختهای گردشگری پزشکی ،بر هم آفرینی ارزش سازمانی اثرگذار است.
مسیر بین زیرساختهای گردشگری پزشکی و هم آفرینی ارزش سازمانی نشان میدهد که این متغیر عاملی اثرگـذار بـر
هم آفرینی ارزش سازمانی تلقی میشود .بنابراین فرضیه دوم تحقیق نیز تأیید میشود ( t= 2/01و مقـدار ضـریب مسـیر
برابر .)0/22
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فرضیه سوم :هم آفرینی ارزش سازمانی ،بر هم آفرینی ارزش مشتری اثرگذار است.
فرضیه سوم ،منعکسکننده رابطه بین هم آفرینی ارزش سازمانی و هم آفرینی ارزش مشتری است .در این تحلیل ،مقـدار
ضریب مسیر  0/25و معنادار ( )3/45محاسبه شد .بنابراین فرضیه سوم تحقیق تأیید شد.
فرضیه چهارم :هم آفرینی ارزش مشتری ،بر رفتار هم آفرینی ارزش اثرگذار است.
فرضیه چهارم ،منعکسکننده رابطه بین هم آفرینی ارزش مشتری و رفتار هم آفرینی ارزش است .در این تحلیـل ،مقـدار
ضریب مسیر  0/24و معنادار ( )2/77محاسبه شد .بنابراین فرضیه چهارم تحقیق تأیید شد .جدول شماره  7نتایج حاصل از
آزمون فرضیات را در قالب ضرایب نشان میدهد.
جدول شماره  .7خالصه نتایج آزمون فرضیهها
ضریب مسیر
فرضیه
0/21
قابلیتهای گردشگری پزشکی بر هم آفرینی ارزش سازمانی اثرگذار است.
0/22
زیرساختهای گردشگری پزشکی ،بر هم آفرینی ارزش سازمانی اثرگذار است.
0/25
هم آفرینی ارزش سازمانی ،بر هم آفرینی ارزش مشتری اثرگذار است.
0/24
هم آفرینی ارزش مشتری ،بر رفتار هم آفرینی ارزش اثرگذار است.

معناداری
3/36
2/01
3/45
2/77

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

نتیجهگیری
سازمانهای خدماتی در گذر زمان تحوالت متعـدد و فراوانـی را در نحـوه تفکـر خـویش در اداره بنگـاه تجربـه کـرده و
پارادایمهای خود را تغییر و به سمت تعالی پیش بردهاند .بیشک مشتریان به خاطر ارتباط مستقیمی که با اقـدامات یـک
بنگاه دارند جایگاهی مهم و حیاتی در کسب اهداف سازمان دارند و مدیران ارشد بهخوبی میدانند کـه موفقیـت آنهـا در
گرو حفظ تعامالت است .بدین منظور تالش سازمانها برای افزایش همکـاری بـا مشـتریان و دیـدن موقعیـت آنهـا در
توسعه خدمات جدید رو به افزایش اسـت .امـروزه خلـق هـم آفرینـی ارزش نـوعی منبـع اساسـی مزیـت رقـابتی میـان
کسبوکارها محبوبیت به دست آورده است ،آنچنانکه شرکتهای پیشرو و بزرگ تجاری بهصورت فعاالنه از فرایند هـم
آفرینی و اجتماعهای مردمی در استراتژی توسعه محصوالت و خدماتشان استفاده میکنند .یکی از راههای رسیدن به این
مقصد استفاده از ظرفیت مشتریان و ذینفعان سازمان است .فراینـد هـم آفرینـی ارزش بـر پایـه همکـاری و تعامـل بـا
مشتریان بنا شده و هدف از آن بهرهگیری از منابع و توانمندیهای مشتریان در راستای ایجاد ارزش برای هـر دو طـرف
است .همانطور که در مدل استخراجشده مالحظه میشود ،پس از انجام مصاحبه و بررسی ادبیـات تحقیـق در خصـوص
هم آفرینی ارزش در گردشگری پزشکی تعداد  5مقوله اصلی 13 ،مقوله فرعی و  59معیار مرتب با هم آفرینـی ارزش در
قالب عوامل علی ،پدیده محوری ،عوامل زمینهای ،راهبرد و پیامدها شناسایی شدند .بر مبنای مدل پـارادایم ،راهبردهـای
هم آفرینی ارزش سازمانی شامل آمیخته گردشگری پزشکی بهعنوان پدیده محوری و قابلیتهـای گردشـگری پزشـکی
بهعنوان شرای علی باع ایجاد و توسعه پدیده میشوند ،انتخاب شدند .هم آفرینی ارزش مشتری شامل منابع ،انگیـزه و
تعامل گردشگران بهعنوان راهبردهای کنش یا تقابل که بیانگر رفتارها و تعامالت هـدفداری هسـتند کـه در پاسـخ بـه
پدیده و تحت تأثیر زمینه اتخاذ میشوند موردتوجه قرار گرفتند .زیرساختهای گردشگری پزشکی بـهعنوان عـواملی کـه
تحت شرای خاص بر راهبردهای کنش یا تقابل تأثیرگذار هسـتند ،بـهعنوان زمینـه موردتوجـه قـرار گرفتنـد .در نهایـت
وفاداری و رفتار شهروندی بهعنوان پیامدهایی که در اثر اتخاذ راهبردهـای کـنش یـا تقابـل (شـامل هـم آفرینـی ارزش
مشتری) ایجاد میشود ،تلقی شدند .سـازمانهای متـولی و مسـئول در صـنعت گردشـگری پزشـکی اسـتان گـیالن بـا
بهکارگیری مدل حاضر جهت شکلگیری رفتار هم آفرینی ارزش مشتری ،زمینهسـاز رفتـار شـهروندی بـا سـطح بـاالی
وفاداری گردشگران میشوند .این مهم با برنامـهریزی و اجـرای آن در جهـت ایجـاد مؤلفـههایی همچـون القـای حـس
مسئولیت اجتماعی ،تحمل کمبودها و نقصها و تعهد پایدار زمینه را برای بهبود خدمات برتر و نوآورانه ایجـاد مینماینـد.
همچنین جهت عملی ساختن رفتار هم آفرینی ارزش مشتری تحقیق حاضر توصیه مینماید که میزان اطالعات و دانـش
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گردشگران افزایش یابد .با افزایش مهارت در تحریک گردشگران بـه مشـارکت ،خالقیـت در تعامـل و حضـور قـوی در
شبکههای اجتماعی و تعامل و ارتباطات مؤثر میتواند در تحقق رفتار هم آفرینی مشتری اثرگذار باشـد .همچنـین ایجـاد
احساسات مثبت درباره مقصد گردشگری بهگونهای که انگیزه و احساس اشتیاق به برند داشته باشد به خلق هـم آفرینـی
ارزش مشتری میانجامد .نتایج این بخش با یافتههای پاراهالد و راماسوامی ( ،)2004شمیم و همکاران ( ،)2017موسـوی
و همکاران ( )1394طباطبایی نسب و همکـاران ( )1393و یـی و گنـگ ( )2013همراسـتا اسـت .سیاسـتهای اجرایـی
شرکتها و سازمانهای مرتب با گردشگری در شکلگیری هم آفرینی ارزش مشتری نقش مسـتقیم و پررنگـی دارنـد و
کارکرد حیاتی در گردشگری پزشکی با ایجاد تصویر مطلوب در ذهن افراد دارد .بر اساس یافتههای تحقیق حاضر عوامـل
هم آفرینی ارزش سازمان که شامل کیفیت خدمات پزشکی مناسب و پزشـکان معتبـر؛ عامـل قیمـت خـدمات پزشـکی؛
تسهیالت خدمات مربوط به اسکان ،حملونقل و پذیرایی؛ و نیز بستههای حمایتی گردشگری پزشکی میتوانـد در ایجـاد
انگیزه ،منابع و تعامل گردشگران در راستای هم آفرینی ارزش مشتری نقش به سزایی دارد .در حوزه بازاریابی گردشگری،
تجربه مثبت مشتری از یک برند اهمیت زیادی در میزان رضایتمندی گردشگر دارد و با درك آنها از ارزش بـر تمایـل
مشتری بر تعامل مستقیم با شرکت و همکاری در ایجاد هم آفرینی ارزش مؤثر است .مطالعه معبودی و حکیمی (،)1394
امین بیدختی و همکاران ( ،)1389طاالری و دهقانی قهنویه ( )1398و ابراهیم نیا و همکاران ( )1398بر اهمیت این ابعـاد
مهم بازاریابی در توسعه گردشگری تأکید دارند .با توجه به اهداف پژوهش توسعه گردشگری پزشکی و با تأکید بـر رفتـار
هم آفرینی ارزش مشتری پیشنهاد میشود سازمانهای متولی و مسئول در صنعت گردشگری پزشکی استان گـیالن بـه
ایجاد و تقویت عواملی همچون تعامل ،اشتراكگذاری دانش و ارزشهای تجربی برای ایجاد رفتارهای هم آفرینـی ماننـد
رفتار شهروندی و وفاداری به برند مقصد گردشگری مهم هستند .مشتریانی که تعاملی لذتبخش با کارکنان و مسـئولین
دارند ،مشتاق میشوند تا تجربیات خود را به اشتراك بگذارند .کارکنان و مسئولین نیز میتوانند برای ارائه خدمات بهتـر از
این پیشنهادها بهمنظور بهبود و توسعه گردشگری پزشکی استفاده کننـد .بنـابراین کارکنـان و مسـئوالن گردشـگری در
استان گیالن باید بهصورت مداوم و مستمر ،تجربیات مشـتریان را مـدیریت و ارزیـابی کننـد تـا گردشـگران ناراضـی را
شناسایی کرده و بدین ترتیب ضعف و کاستیهای صنعت را برطرف نمایند .در تحقیق حاضر حـوزه گردشـگری پزشـکی
موردتوجه قرار گرفت ،بنابراین محققان میتوانند مدل هم آفرینی ارزش را در سایر حوزههـای گردشـگری سـالمت کـه
شامل گردشگری بهبوددهنده و پیشگیرانه است با توجه شرای طبیعی و جغرافیایی استان گیالن مورد تجزیه تحلیل قرار
دهند.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که برگرفته از رساله دکتری میباشد حامی مالی نداشته است.
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