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چکیده

مطالعات زیادی کیفیت خدمات گردشگری و تأثیر آن روی رضایت مشتریان را مورد بررسی قرار داده
است .موضوعی که ارتباط نزدیکی به فرهنگ و جامعهشناسی تمدن ایران دارد .تمامی تالشهای بنگاههای
گردشگری برای دستیابی به رضایت مشتریان است تا بتوانند فضای کسب و کار خود را تضمین کنند.
بنابراین جمعآوری و گردآوری یافتههای این مطالعات در زبان فارسی یک نیاز نظری و کاربردی به
حساب میآید .این پژوهش با هدف تلفیق مطالعات فارسیزبان علمی پژوهشی در زمینۀ کیفیت خدمات
گردشگری و رضایت مشتریان صورت گرفته و به دنبال این است که چه عواملی موجب ایجاد رضایت
مشتریان به واسطۀ کیفیت خدمات نقشآفرینی میکند .این تحقیق کیفی از نوع فراتلفیق است که با
تأکید بر مطالعات انجام شده صورت میگیرد .بنابراین  20پژوهش معتبر از بانک نشریات جهاد دانشگاهی
با توجه به واژگان کلیدی تحقیق گردآوری شد .نتایج نشان داد که عوامل بسیار زیادی وجود دارند که
بهطور غیرمستقیم روی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان اثر دارند که کمتر به آنها پرداخته شده است.
زیرساخت عمومی ،قوانین و مقررات ،عناصر ذهنی و تبلیغاتی بخشی از این عوامل به حساب میآيند.
روش مطالعات موجود بیشتر کمی یا ترکیبی است اما به نظر میرسد تأکید بر مطالعات کیفی و زمینهای
برای شناخت و توصیف بهتر ارتباط بین این مفاهیم الزم است .تأکید بیش از اندازه به الگوها و مدلهای
سنجش کیفیت خدمات غیربومی موجب شده تا نوآوری و خالقیت زیادی در این حیطه رخ ندهد که به
نظر میرسد مطالعات آتی میتوانند در این حیطه برنامهریزی و طرح مسأله کنند.
واژگان کلیدی

کیفیت خدمات ،رضایت مشتری ،کیفیت خدمات گردشگری ،پژوهش تلفیقی.
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است .از اصلیترین عناصری که در بازار رقابت جهانی نقش کلیدی
بازی کرده است،کیفیت ارایۀ خدمات است .از آنجا که گردشگری
از جنس خدمات است و گردشگران به عنوان مصرفکنندۀ خدمات،
توانایی بررسی و پیشتجربۀ این محصول را ندارند ،معیارهای
سنجش کیفیت خدمات دچار پیچیدگی و سختی بسیاری است.
این پژوهش به دنبال ادغام و ترکیبی یافتههای مربوط به کیفیت

132

غزال فیروزی

خدمات در بخش گردشگری است تا نگاهی جامع و کامل ارایه
کند .نگاهی جامع نسبت به مقولهای که از همگسسته ،بسیار
ذهنی و در عین حال وابسته به لحظۀ تجربۀ خدمت است.
اما تجربۀ گردشگران از خدمات ،مقولهای پیچیده و در عین
حال چندبعدی است .کیفیت خدمات را میتوان همان تطابق
تجربه با آنچه وعده داده شده دانست که مشتریان پس از
لمسکردن خدمت در مورد آن قضاوت میکنند (Uzunbolu,
 )2016لحظۀ اولین تماس و تجربیات مستمر گردشگران با
انسانی بخش گردشگری ،بیشترین تأثیر ذهنی را روی
منابع
ِ
رضایتمندی مشتریان دارد .یعنی آنچه در ذهن مشتریان پیش
از سفر قرار داده شده با آنچه پس از تجربه شکل میگیرد در
مقام مقایسه قرار خواهد گرفت و عینیت سفر را متأثر میکند.
منابع انسانی و زیرساختهای گردشگری دارای ابعاد و زوایای
پنهانی هستند که با فرایندهای مدیریتی ،اجتماعی و آموزشی،
توسعه و بهسازی میشوند .این فرایند شانس دستیابی به کیفیت
مطلوبتر خدمات را فراهم میسازد .تجربۀ گردشگر در یک
نظام پیچیده و در عین حال سیستمی از تعامل بین گردشگر،
جامعۀ میزبان ،مراکز خدماترسان و لحظههای اختصاص داده
شده به سفر شکل میگیرد .خود گردشگر به عنوان یک جعبۀ
سیاه ،بیش از تمامی اجزای دیگر سفر دارای پیچیدگی و ابهام
است .اینجاست که تجربۀ گردشگر به عنوان یکی از مهمترین
معیارهای اندازهگیری موفقیت در کیفیت خدمات ،بیش از
پیش عمیق و غیر قابل پیشبینی جلوه میکند .آنچه مسلم
است ،ابعاد کنترلپذیر و قابل تقویت کیفیت خدمات میتواند
شانس پیشبینیپذیریِ تجربۀ مطلوب گردشگر را افزایش دهد.
این مطالعه به دنبال بررسی تأثیرات کیفیت خدمات روی
رضایتمندی مشتریان است .بنابراین با استفاده از گردآوری
پژوهشهای موجود در این حیطه و انسجام مطالعات در یکجا
امکان ارایۀ نگاهی جامع و کامل از ابعاد متفاوت روششناسی،
یافتهها ،پیشنهادت و نتایج را فراهم میسازد .بنابراین در ادامۀ
مبانی نظری ،روششناسی آورده شده است و نهایتاً یافتهها و
نتیجهگیری ارایه خواهد شد.
سؤال پژوهش

از تلفیق مطالعات موجود مرتبط با کیفیت خدمات و رضایت
مشتریان در گردشگری چه یافتههایی قابل استخراج است؟
روش تحقیق

این مقاله در چارچوب فراتلفیق با بررسی نتایج بیش از  ۲۰پروژۀ
تحقیقاتی به لحاظ هدف،کاربردی بوده و به شناسایی عوامل
مؤثر بر کیفیت خدمات و رضایت گردشگران در سالهای اخیر
پرداخته است که به لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی-تبیینی

است .فراتلفیق روشی است که در آن تفسیر نوآورانه ،هماهنگ
و متفاوتی از یافتههای کیفی مقاالت به دست میآید که این
روش به دنبال کنار هم قراردادن یافتهها و اجزای تحقیقات
یک حیطه خاص و استخراج یافتهای کیفی و عمقی است
(کاظمیان و میرعابدینی .)1391،در این روش تالش میشود
تلفیقی از یافتهها به دست آید و معیارهایی برای ارزشیابی
و دستهبندی عناصر تحقیق به دست آید .بنابراین مطالعات
کتابخانهای و گردآوری مطالعات موجود ،فیلترسازی و تفسیر
دادههای طبقهبندی شده از مطالعات ،امکان به دستآوردن
شناخت از پژوهشهای این حیطه را ممکن خواهد ساخت.
بنابراین موارد بسیار تکرار شده در کنار موارد کمتر توجه شده،
امکان معرفی و عرضه یافتهها را ممکن میسازد .این مطالعه به
دنبال ارایۀ نگاهی جامع و کامل از کلیۀ مطالعاتی است که در
حیطۀ کیفیت خدمات و رضایت گردشگران وجود دارد .بنابراین
مطالعات کتابخانهای و گردآوری ،فیلترسازی و تفسیر دادههای
استخراجی از مستندات ،امکان به دستآوردن شناخت از
کلیت مطالعات ،معرفی شکافهای تحقیق و ارایۀ پیشنهادات
برای سایر محققان را ممکن میسازد .جامعۀ آماری تحقیق،
کلیۀ مطالعاتی است که به کلیدواژههای کیفیت خدمات،
رضایت مشتری و کیفیت خدمات گردشگری اختصاص داشته
است .در ابتدا تعداد  ۴۵مقاله به تفکیک علمی-پژوهشی و
علمی-ترویجی شناسایی شد که پس از بررسی و حذف موارد
غیرکاربردی به  ۲۳مقاله خالصه شد.
مبانی نظری

• کیفیت خدمات گردشگری

امروزه گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی مهم و
درآمدزاست .به طور کلی خدمات ،مجموعهای از فعالیتهایی
است که برای جلب رضایت عدهای خاص انجام میگیرد و
بر چند نوع است .خدماتی که در آنها ارتباط غیر مستقیم و
تلفنی با مشتریان صورت میگیرد (مانند آژانسهای مسافرتی)
و خدماتی که در آنها ارتباط مستقیم با مشتری مد نظر است
(مانند بخشهای اقامتی و رستورانها و یا خدماتی که ترکیبی
از این دو را بر عهده دارند) (گرجی .)۱۳۸۷،ويژگیهایی مثل
غیر قابل کنترلبودن ،تغییرپذیری مداوم ،فناپذیری و در نهایت
تفکیکناپذیری خدمات باعث شده تا موضوع مدیریت کیفیت
خدمات مقولهای پیچیده و در عین حال مزیت رقابتی بنگاههای
این صنعت به حساب آید (امینبیدختی و روحیور: ۱۳۹۲،
 .)170خدمات گردشگری به واسطۀ تنوع اجزا ،دارای عناصر
گسسته یا پیوسته است .محصول گردشگری دارای سه سطح
محصول اصلی ،محصول ملموس و محصول اضافی است.
محصول اصلی همان اصل خدمتی است که ارایه میشود ،مثل
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حمل و نقل .محصول ملموس شامل ويژگیها و مزایای خاصی
لونقل ارایه میشود ،مثل شکل بال
است که توسط سیستم حم 
هواپیما که متمایز از سایر بالهای هواپیما است .محصول اضافه
لونقل
شامل ويژگیهایی است که به محصول اصلی مثل حم 
ربط ندارد اما ممکن است در تصمیم مشتری اثرگذار باشد.
مثل ارایۀ نوشیدنی و خاویار در طول پرواز در شرایطی که
موضوع کیفیت یکی از مهمترین عوامل رقابتپذیری در صنعت
گردشگری است (مستوفیالممالکی و فرمانی .)۱۳۸۸ ،تقویت
زیرساختهای گردشگری الکترونیک ،شفافسازی بازیگران
بخشی گردشگری و اجرای قویتر قوانین و
حیطههای بین
ِ
مقررات خوب طراحی شده در این حیطه ،توسعۀ متوازن مقاصد
گردشگری و توجه به جوامع محلی میتواند زمینۀ کیفیشدن
تجربۀ گردشگران را فراهم سازد (رضوانی ،صباغپورآذریان و
شفیعا )54 : 1396 ،و (احسانی و همکاران .)۱۳۸۹ ،کیفیت
با وجود کاربرد فراوانی که دارد ،مفهوم یکسان و دقیقی ندارد
و تعاریف متعددی را شامل میشود مانند؛ انجام کار درست
در کنار پاسخ به نيازها و انتظارات مشتريان (المعي.)۱۳۷۸،
کیفیت به معنای انطباق خصوصیات و شاخصههای خدمات
با انتظارات و درخواستهای افراد است (گرجی .)۱۳۸۷،در
دیدگاههای مدرن مدیریتی،کیفیت بهطور مطلق و مستقیم
با توجه به نیازها و انتظارات مشتریان معنا میشود .برخالف
دیدگاههای سنتی که ویژگی خدمات را معنای کیفیت
میدانستند (حسینی و سازور ،)۱۳۹۰،یکی از مهمترین مسائل،
پرداختن به مقولۀ کیفیت و نقش مؤثر آن است .تصوری که
میان عموم افراد جاافتاده این است که باالبردن سطح کیفیت،
باعث افزایش هزینهها میشود در حالیکه ارتقای سطح کیفیت
خدمات موجب باالبردن میزان سود صنعت گردشگری میشود
(گرجی .)۱۳۸۷،خشنودی یا رضایت مشتریان یکی از مهمترین
اهداف بنگاههای گردشگری است زیرا به عنوان سرمایه ،امکان
بقا و رقابتپذیری هر بخش از این صنعت را فراهم میکند.
به واسطۀ باالرفتن حق انتخاب و شفافیت ایجادشده در بازار،
راضیکردن مشتریان کمی سختتر از سالیان گذشته شده
است (میرابی و زادوریان .)۱۳۸۹،حتی برخی مطالعات نشان
داده است که عناصر فرهنگی و خصوصیات فرد ی (�Zhu; Free
 )man & Cavusgil, 2018و حاالت عاطفی و شرایط روانی
خدمتگیرنده ( )Oriade & Schofield, 2019در شکلگیری
رضایت مشتریان نیز دخیل است .یعنی الگوهای موفق در هر
جایی ،الزاماً نتایج موفقیتباری به همراه نخواهند داشت.
برخی شرکتها تالش کردند تا با دادن خدماتی فراتر از انتظار
گردشگران زمینۀ هیجانزدگی گردشگران را فراهم کنند .این
سیاست باعث شده تا کیفیت ذهنی درک شده گردشگران
فراتر از انتظار و نیاز ارزیابی شود و موجب حداکثرسازی

رضایت آنها شود .اما با توجه به تفاوت نیازها و خواستههای
گردشگران،گردشگری روی مرز رضایت و عدم رضایت مشتریان
گام بر میدارد و مدیریت رضایتمندی مشتریان کار دشواری
است (مستوفی الممالکی و فرمانی .)۱۳۸۸،برخی از بنگاههایی
که در بازار خود تبدیل به برند شدهاند ،فعالیتهای برندسازی
داخلی را مد نظر قرار دادند .یعنی به جای وعدهدادنهای
توخالی و ساختگی ،ساخت رفتار و تعهدات از درون به بیرون را
مورد توجه قرار دادهاند یعنی تمرکز از درون سازمان به بیرون
سازمان و محققسازی آنچه که باید باشد (شفیعا.)1395 ،
در این فرایند ،فرض این است که رضایت گردشگران در گرو
رسیدن به رفتار شهروندی سازمانی است .رفتاری که به صورت
داوطلبانه از کارکنان بروز پیدا میکند و آنها در قبالش انتظار
دریافت هیچ مبلغ یا پاداشی ندارند.
هر چه که هست ،کیفیت خدمات ،موضوعی بسیار پویا و
نیازمند بررسی است و هیچگونه الگوی ثابت و تکرارپذیری برای
این موضوع توصیه نمیشود ( .)Uzunboylu, 2016مطالعات
بسیاری حول موضوع کیفیت خدمات و رضایت از آن صورت
گرفته است ،اما تعداد اندکی از آنها با محوریت گردشگری صورت
گرفته است .امروزه میان خدماتی که گردشگران از مقصد
پیشبینی میکنند با خدماتی که درواقع دریافت و احساس
میکنند ،تفاوت عمیقی وجود دارد (حسینی و سازور۱۳۹۰،
 .)133-130 :این یعنی ایجاد خأل بین تصورات و واقعیات که
منجر به عدم رضایت خواهد شد .بنابراین نقش تصویر ذهنی
گردشگران در رضایتمندی و ادراک کیفیت خدمات را نباید
نادیده گرفت (پناهی و همکاران.)۱۳۹۳،
یافت ههای تحقیق
• تلفیق یافتهها

مطالعات گردآوری شده در این مطالعه از جنبۀ نقاط قوت و
ضعف مورد بررسی قرار گرفت .هدف از این بخش ادغام کلیۀ
یافتهها و نتایجی است که به شکلی توصیفی از کیفیت خدمات
گردشگری در ایران را نشان میدهد .در جدول  ۲خالصهای از
این یافتهها به تفکیک مطالعات انجام شده است.
نتایج یافتههای این جدول نشان میدهد که گردشگری کشور
ما در بخش رفتار شهروندی سازمانی اعم از ادب ،نزاکت
و مهماننوازی جایگاه قابل قبولی میان گردشگران دارد و
انتظار آنان با ادراکشان مساوی بوده است .از سوی دیگر از
نظر قیمتگذاری در ایران،گردشگران از مناسببودن قیمتها
رضایت کافی داشتند و این عامل یک مزیت رقابتی خوب به
حساب میآید .به بیانی وضعیت قیمتی میتواند به عنوان یک
عنصر اثرگذار در ذهنیت گردشگران کیفیت ذهنی باالتری را
از تجربه سفر ایجاد کند .اما خدمات ارایه شده در بخش ایمنی
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جدول  .۱نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات گردشگری .مأخذ  :نگارنده.
نقاط قوت

مهمان نوازی به عنوان یک عنصر فرهنگی و خانوادگی روی رضایت
گردشگران از تجربه سفر اثرگذار بوده است.
در زمینه انتظارات  :ایمنی و آسایش.
در زمینۀ ادراکات  :دانش ،ادب ،نزاکت.

اقزایش رضایتمندی مشتریان = افزایش وفاداری شناختی مشتریان =
آگاهی /افزایش شناخت و کسب اطالعات = افزایش وفاداری شناختی =
وفاداری عاطفی مشتریان = احساس مثبت آنها /افزایش کیفیت ارائه خدمات=
افزایش رضایتمندی مشتریان

نقاط ضعف

منبع

در زمینۀ انتظارات  :ملموسها.
در زمینۀ ادراکات  :ایمنی ،آسایش.
ابعاد محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی  :دارای تأثیرات
منفی و نامطلوب گردشگری ،درک آثار مخرب
محیطی و اجتماعی ـ اقتصادی از سوی گردشگران

(فیضی
تاتاری)13۸3،
و
(سیفالدینی
همکاران) 13۸۸،

(ضیایی
عباسپور)1390،

و

(عالمه و
دان)13۸9،

وجود شکاف معنادار میان انتظارات و ادراک
گردشگران خارجی از کیفیت خدمات ،عدم موفقیت
در برآوردهکردن انتظارات گردشگران خارجی

ارتقای کیفیت ادراکشده به همراه بهبود و توسعه تصویر مقصد ،تأثیر قابل

توجه تصویر ذهنی گردشگران بر کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده

مانند اطمینان

وجود ارتباط مثبت و معنی دار؛ میان رفتار شهروندی سازمانی و ادراک
مشتری از کیفیت خدمات /میان رضایت شغلی و اعتماد کارکنان و رفتار
شهروندی سازمانی.

و

نکته

(حسینی
سازور)1390،

و

(کاظمی
همکاران)1390،

و

(نجات
همکاران)13۸۸،

و

عدم تأثیر ویژگیهای جمعیتشناختی وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت،
جنسیت و میزان درآمد خانوار بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات.

اثرگذاری ویژگی جمعیتشناختی سن بر انتظارات
مشتریان از کیفیت خدمات

(امینبیدختی
روحیپور)139۲،

و

قیمتها در مقایسه با کشور جامعه میهمان خوب ارزیابی شده است و روی
رضایت آنها اثر دارد.
ارائه کیفیت مطلوب جهت تضمین برآوردهشدن انتظارات ،عرضه چیزی فراتر
از انتظار مشتریان.

در زمینه تفریحات شبانه در بستههای گردشگری،
عدم توسعهیافتگی گردشگری الکترونیک

(احسانی
همکاران)13۸9،
(شریعتی
فروزان)13۸9،

و

عملکرد مطلوب و راضی نگهداشتن گردشگران

و آسایش و آثار مخرب محیطی و اجتماعی ـ اقتصادی و بحث
گردشگری الکترونیک نتوانسته انتظار گردشگران را برآورده
کند .بنابراین میتوان ابعاد تخصصی و مدیریتی که در کیفیت
خدمات اثرگذار هستند را نیازمند بررسی و تالش دانست.
نکتۀ قابل اعتنا موضوع ،مهماننوازی و رفتارهای دوستانۀ
مردم ایران با مسافران است که در ارزیابیها به عنوان عنصر
قابل توجه و با ارزش یاد شده است .موضوعی که بیش از
آنکه از آموزش و محیط کاری گردشگری سرچشمه گرفته

(کروبی
یوسفی)13۸9،

و

و

باشد ،از خانواده و فضای زندگی جامعه ایرانی نشأت گرفته
است (ﺿﻴﺎﻳﻲ و ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر .)۱۳۹۰،شواهد نشان میدهد که در
اجزای گردشگری ،عنصر گردشگری الکترونیک به واسطۀ
کمبود زیرساختها و عدم مدیریت مناسب دچار نقص کلی و
بنیادیست و از آن جهت که قسمتی از انتظارات گردشگری در
بخش ایمنی و آسایش به آگاهی و دسترسی به اطالعات وابسته
است لذا این نقص میتواند در ایمنی و امنیت ذهنی گردشگران
اثرگذار باشد و همینطور گردشگری کل کشور را تحت الشعاع
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قرار دهد (احسانی و همکاران.)۲۲ : ۱۳۸۹ ،
برطرفکردن مشکالت نیازمند زمان و زیرساختهای مخصوص
به خود است که هدفی قابل دستیابی به حساب میآید .با توجه
به اهمیت تصویر ذهنی گردشگران نسبت به صنعت گردشگری،
انسجام خوبی از اجزای گردشگری در کنار یکدیگر مورد نیاز
است ،لذا به دستآوردن ترکیبی مناسب و سیستماتیک از اجزا،
ایجاد تجربۀ گردشگری در توسعۀ خدمترسانی در این بخش
مورد تأکید است .براساس تحقیقات انجامشده عامل مهم در
حوزۀ گردشگری و کیفیت خدمات ،توجه به گروههای سنی
متفاوت است زیرا عنصر جمعیتشناختی سن به شدت بر روی
انتظار گردشگر و ادراک وی از کیفیت خدمات اثر میگذارد به
همین دلیل در ارایۀ بستههای مختلف گردشگری باید عامل
تنوع در نظر گرفته شود که برای هر گروه سنی اعم از کودکان،
نوجوانان ،سالمندان و  ...مناسب ،جذاب و سرگرمکننده باشد نه
خستهکننده (همان )۲۰ :
با توجه به جدول  ،۲از دید گردشگران اعم از ایرانی و خارجی
عناصر موجود در مدل سروکوال از اهمیت باالیی برخوردار است.
شاید به همین علت است که مدل سروکوال و متغیرهای موجود
در آن بیشترین کاربرد را در موضوع اندازهگیری و سنجش میزان
کیفیت خدمات دارند چون انتظارات گردشگران جز در مواردی
اندک،کام ً
ال مطابق با معیارهای این مدل پرکاربرد است.
اما نکتهای که در مورد جدول  ۳وجود دارد کماهمیتبودن
خصوصیات اجتماعی-اقتصادی گردشگران است به این معنی که
عواملی مانند سن ،جنسیت ،درآمد و  ...تأثیر زیادی در انتظارات
گردشگران ندارد .خالصۀ این مطالعات به شرح زیر است:
در مطالعات داخلی مشخص شد که گروههای سنی متفاوت،
برداشتهای متفاوت از کیفیت خدمات دارند .بهطور مثال گروه
سنی  ۵۶تا  ۶۵سال انتظار بیشتری در بخش پاسخگویی دارند.
مطالعۀ دیگری نشان داد که جنسیت هیچ رابطهای با انتظار افراد
یهای
از کیفیت خدمات ندارد .در مطالعهای معلوم شد ویژگ 

جمعیتشناختی وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت و درآمد خانوار
تأثیری بر انتظارات افراد از کیفیت خدمات ندارد (امینبیدختی
و روحیپور .)180-160 : ۱۳۹۲،اما در پژوهشهای خارجی
مطالعهای نشان داد که سن هیچ رابطه معناداری با انتظارات
افراد از کیفیت خدمات ندارد (کنیات  .)1995در مطالعهای
دیگر جنسیت با انتظار افراد از ابعاد کیفیت خدمات دارای رابطه
معناداری است .به طور مثال انتظارات زنان در بعد اطمینان
خاطر بیشتر از مردان است (همان) .و نهایتاً در مطالعۀ دیگری
ویژگیهای جمعیتشناختی وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت و
درآمد خانوار تأثیری بر انتظارات افراد از کیفیت خدمات نشان
نداد (همان).
با مقایسۀ تحقیقات داخلی با خارجی این نتیجه حاصل میشود
که حتی گردشگران در مکانهای مختلف ،نظرات متفاوتی از
خود نشان دادند .اما در کل میتوان مدعی شد که خصوصیات
اقتصادی-اجتماعی فاقد اهمیت هستند.
یکی دیگر از پرتکرارترین متغیرهای این مطالعات ،به رفتار
شهروندی سازمانی مرتبط است .عواملی مثل نوع دوستی ،آداب
اجتماعی و جوانمردی از جمله این رفتارهاست.
این جداول گویای پرتکرارترین متغیرها و مهمترین عوامل از نظر
گردشگران است .جدول نشان میدهد که عناصر ذهنی بیشترین
تکرار را نسبت به سایرین داشتهاند .همچنین عناصر عینی نیز
از ارزشهای باالیی برای گردشگران برخوردارند که ریشه در
سهولت ادراک آن دارد .بنابراین برای جلب نظر گردشگران الزم
است که هم به عوامل عینی توجه شود ،هم به عوامل ذهنی.
تمرکز روی یکی از ابعاد به تنهایی ضمانتی برای موفقیت کیفیت
خدمات نخواهد داشت .جای توجه دارد ،مقولههای غیر دکارتی
عینی-ذهنی در این مطالعات مورد توجه قرار نگرفت .در حالیکه
بسیاری از پدیدههای موجود در نظام گردشگری از این جنس
هستند.

جدول . ۲عناصر ذهنی گردشگران .مأخذ  :نگارنده.

عناصر ذهنی مؤثر در متغیرهای تحقیق

منبع

قﺎبلﻴت اﻋتمﺎد ،پﺎﺳخگﻮﻳﻲ ،تضمﻴن ،همدلﻲ
اﻋتمﺎد مشتری ،رﺿﺎﻳتمندی مشتری ،وفﺎداری مشتری ،مﻴزان حرفهایبﻮدن،
تصﻮﻳر ذهنﻲ گردشگر ،قﺎبل اﻋتمﺎدبﻮدن ،اطمﻴنﺎن خﺎطر ،همدلﻲ

(فﻴضﻲ و تﺎتﺎری)۱۳۸۳،
(ﻋالمه و نکتهدان)۱۳۸۹،
(کﺎظمﻲ و همکﺎران)۱۳۹۰،

انتظﺎرات ،ادراکﺎت
امنﻴت
انتظﺎرات ،ادراکﺎت

(ﺿﻴﺎﻳﻲ و ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر)۱۳۹۰،
(حسﻴنﻲ و ﺳﺎزور)۱۳۹۰،
(کروبﻲ و ﻳﻮﺳفﻲ)۱۳۸۹،
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جدول  .۳خصوصیات اجتماعی -اقتصادی .مأخذ  :نگارنده.

خصوصیات اجتماعی اقتصادی مؤثر در متغیرها

منبع

سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،میزان درآمد ،تأهل یا تجرد

(سیفالدینی و همکاران)۱۳۸۸،

سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،میزان درآمد خانوار

(امینبیدختی و وحی پور)۱۳۹۲،

روشهای تحقیق استفادهشده

فرایند کار به صورت شناسایی مقاالت ،تجزیۀ مقاالت به عناصر
یافتهها ،روششناسی ،نتایج کاربردی ،پیشنهادات و سپس
ترکیب آنها در قالب نتیجهگیری انجام شد .روشهای انجام
مطالعه نشان میدهد که مسألۀ مورد نظر از دید محققان به
چه طریق مورد بررسی قرار گرفته است .این گردآوری نشان داد
که تمامی مطالعات از نوع کاربردی بودهاند و کارهای بنیادینی
مشاهده نشدند ٪۶۳.مقاالت دارای روش ترکیبی و  ٪۳۷نیز
کمی بوده که کمتوجهی به روشهای کیفی و زمینهای را نشان
میدهد ٪۱۰۰ .آنها روش میدانی را به کار گرفتهاند ضمناً ٪۴۰
پژوهشها عالوه بر روش میدانی از روش کتابخانهای نیز برای
تکمیل اطالعات بهره بردهاند .با توجه به این جدول به سادگی
میتوان دریافت که از نظر شیوۀ نگرش  ٪۹۰مقاالت توصیفی و
 ٪۱۰نیز توصیفی-تحلیلی بوده است .بنابراین مطالعات موجود
بیشتر به توصیف و معرفی وضع موجود پرداخته است نه به
اکتشاف و الگوسازیهای جدید نظری .بنابراین در این مطالعات
ابزارهای مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه بیشترین کاربرد را بر
عهده داشت.
نتیجهگیری

تحقیق حاضر که با روش فراتلفیق انجام شده در پی شناسایی و
بررسی عوامل اثرگذار بر کیفیت خدمات در گردشگری است که
از ادغام مقاالت علمی ـ پژوهشی مورد تحلیل حاصل شد .نتایج
نشان میدهد که بسیاری از مؤلفههای کمتر مرتبط با خدمات
گردشگری ،در کیفیت خدمات درک شده توسط مشتری اثرگذار
هستند .عناصری مثل قوانین رانندگی در ایران ،تراکم جمعیت و
همچنین وسایل نقلیه شخصی ،سیستمهای حمل ونقل ضعیف و
در نهایت کمبود پایگاههای مخصوص اطالعسانی گردشگری به
طور غیر قابل تصوری روی کیفیت خدمات گردشگری اثرگذار
شناخته شدند.
جای توجه دارد که نظام حمل و نقل یکی از مهمترین
سیستمهای ایجادکننده کیفیت خدمات است .ایجاد ترکیب
مناسبی از گونههای مختلف حمل و نقل و دادن تنوع و
تراکم مناسب برای برآوردهسازی نیازهای مختلف گردشگران،
یکی از مهمترین بخشهای کیفیت خدمات گردشگری را

ضمانت خواهد کرد .یکی از مهمترین دالیل در عدم دستیابی
به کیفیت خدمات ،کمبود زیرساخت مناسب است .چیزی که
به یکپارچهسازی بخشهای مختلف درگیر در خدمترسانی
گردشگری و بخشهای عمومی و دولتی وابسته است .شاید ایجاد
وزارت خانهای به نام وزارت گردشگری امکان شکلگیری این
یکپارچگی را ممکن سازد .ضمناً وزارتخانههایی که به شکلی
در خدمات گردشگری اثرگذار هستند ،مثل خدمات راه ،آب و
فاضالب ،آموزش و پرورش ،شهرداری و موارد مشابه ،بایستی در
برنامههایی مشخص و منسجم حول موضوعات گردشگری به
یکپارچگی و همراستایی برسند .چیزی که در مطالعات به عنوان
پیشنهاد ارایه شد ،ایجاد زنجیرهای از ارتباطات میانبخشی برای
ایجاد همدلی ،همراهی بینبخشی است.
نکتۀ دیگر این استکه ،نظام گردشگری ایران ،نیازمند توجه
به ظرفیت تحمل مقاصد گردشگری و مدیریت مقاصد است.
استقبال بیش از حد از گردشگران در مقاصد فاقد ظرفیت ،هم
نارضایتی میزبان و هم نتایج کیفیتی نامطلوبی به همراه خواهد
داشت .تخریب مقاصد میتواند ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،محیط
زیستی را به همراه داشته باشد که به این سادگیها قابل اصالح
و جایگزینی نیست.
در کنار تمام موارد ذک رشده ،صنعت گردشگری ایران در مسیر
رشد و توسعه است و دارای پتانسیلهای اجتماعی و خصلت
مهماننوازی نهادینه شده است .تأکید بر آموزش و پرورش به
عنوان مهمترین رکن اثرگذار در صنعت گردشگری ،میتواند به
خدمترسانی بهتر ،تضمینشدهتر و امنتر منتهی شود .آموزش و
پرورش در بستری که فرهنگ مهماننوازی بدون چشمداشت و
خالصانه وجود دارد ،میتواند موجبات توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی
و محیطی را فراهم سازد .بنابراین به عنوان رکن مهم توسعۀ پایدار
گردشگری قابل توجه و تأکید است.
انجام مطالعات کیفی ،تلفیقی و ترکیبی که پژوهشهای موجود
در ادبیات نظری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد ،در حالیکه
به انباشتگی و انسجام داناییهای موجود یک حیطه کمکرسانی
خواهد کرد ،موجب شناسایی شکافهای نظری و عملی خواهد
شد .این مطالعه نشان داد که تأکید زیادی روی روشهای کامال
ًکیفی و زمینهای در حیطۀ کیفیت خدمات و رضایت مشتریان
وجود ندارد .الگوها و مدلهای آزمون شده غربی و رایج بیشترین
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جدول  .۴عناصر عینی .مأخذ  :نگارنده.

عناصر عینی مؤثر در متغیرهای تحقیق

منبع

اطالعات ،بهداشت ،امکانات

(حسینی و سازور)۱۳۹۰،

فصلیبودن

(سیفالدینی و همکاران)۱۳۸۸،

عوامل ملموس محیط ،قابلیت پاسخگویی

(کاظمی و همکاران)۱۳۹۰،

محصول ،مکان ،قیمت ،ترویج ،افراد ،شواهد فیزیکی ،فرآیند

(احسانی و همکاران)۱۳۸۹،

محصول ،قیمت ،توزیع ،ترفیع ،امکانات فیزیکی ،مدیریت عملیات یا فرایند

(شریعتی و فروزان)۱۳۸۹،

سرعت ارایه خدمات ،ظاهر و پوشش کارکنان
لمسپذیری

(عالمه و نکتهدان)۱۳۸۹،
(فیضی و تاتاری)۱۳۸۳،

رفتار شهروندی سازمانی ،نوع دوستی ،آداب اجتماعی ،جوانمردی

(نجات و همکاران)۱۳۸۸،

نوع رفتار کارکنان

(عالمه و نکته دان)۱۳۸۹،

جدول .5پیاز تحقیق .مأخذ  :نگارنده.

منبع

جهتگیری

صبغه

ﺿیاﻳی ،ﻋباﺳﭙور

کاربردی

ترکیبی

فیضی و تاتاری۱۳۸۳،

پرسشنامه ،اسناد و مدارک

پژوهش

پژوهش

کتابخانهای و میدانی

توصیفی-تحلیلی

کاربردی

ترکیبی

کتابخانهای و میدانی

توصیفی -پیماﻳشی

پرسشنامه ،مصاحبه ،اسناد

-

ترکیبی

پیماﻳشی

مشاهده ،مصاحبه ،پرسش

ﻋالمه و نکتهدان۱۳۸۹،

کاربردی

کمی

میدانی

توصیفی -پیماﻳشی

پرسشنامه

کاظمی و همکاران۱۳۹۰،

کاربردی

ترکیبی

میدانی

نجات و همکاران۱۳۸۸،

توصیفی -پیماﻳشی-
تحلیلی
توصیفی

پرسشنامه

ﺳیفالدﻳنی
همکاران۱۳۸۸،

پژوهش

شیوه گردآوری دادههای

اهداف پژوهش

ابزارهای گردآوری

و

ترکیبی

میدانی

حسینی و ﺳازور۱۳۹۰،

کاربردی

امینبیدختی و روحی
پور۱۳۹۲،

کاربردی
کاربردی

کیفی

میدانی

توصیفی

و مدارک
نامه

پرسشنامه

پرسشنامه

مشاهده ،پرسشنامه ،اسناد

ترکیبی

کتابخانهای و میدانی

توصیفی -پیماﻳشی

احسانی و همکاران۱۳۸۹،

کاربردی

ترکیبی

میدانی

توصیفی -پیماﻳشی

پرسشنامه

کروبی و ﻳوﺳفی۱۳۸۹،

کاربردی

کمی

کتابخانهای و میدانی

توصیفی -پیماﻳشی

پرسشنامه ،اسناد و مدارک

شرﻳعتی و فروزان۱۳۸۹،

کاربردی

کمی

میدانی

کاربرد و استفاده را داشتهاند .در حالیکه ادبیات عملی و کاربردی
در بخش خدمات گردشگری ایران ،نیازها و مبانی خاص خود را
دارد .توصیه میشود ،مطالعات زمینهای جدیدی در این حیطه
صورت گیرد که نشان دهد ،آیا استفاده و باز مصرف الگوها و
ابزارهای سنجش کیفیت خدمات در بخش گردشگری کار
صحیحی است یا نیازمند بازنگری و تغییر اساسی است.

توصیفی -پیماﻳشی

و مدارک

پرسشنامه

فهرست منابع
• ﺍﺣﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻫﻨﺮﻭﺭ ،ﺍﻓﺸﺎﺭ؛ ﺭﮐﻦﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﯼ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ؛ ﻫﻨﺮﯼ،
ﺣﺒﯿﺐ و ﺟﺮﺩﻥ ،ﻓﯿﻮﻧﺎ .)۱۳۸۹( .تعیین عوامل مهم در کیفیت بستههای
گردشگری ورزشی در کشور ،مدیریت ورزشی.۲۶-۵ :)4( ،
• ﺍﻣﯿﻦﺑﯿﺪﺧﺘﯽ ،ﻋﻠﯽﺍﮐﺒﺮ و ﺭﻭﺣﯽﭘﻮﺭ ،ﺳﭙﯿﺪﻩ .)۱۳۹۲( .تأثیر ویژگیهای
جمعیتشناختی بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت
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هتلداری استان سمنان ،برنامهریزی و توسعه گردشگری-۱۶۰ :)۶( ،
.۱۸۰
• پناهی ،حسین؛ بهبودی ،داوود؛ ذوالقدر ،حمید و ذوالقدر ،علی.)۱۳۹۳( .
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران موردشناسی  :گنید
سلطانیه ،جغرافیا و آمایش شهری-منطقهای(.۱۱۶-۱۰۱ :)15
• حسینی ،میرزاحسن و سازور ،اعظم .)۱۳۹۰( .بهبود کیفیت خدمات
گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران خارجی ،پژوهشهای علوم
اجتماعی.۱۴۲-۱۱۷ :)۱۶( ،
• رضوانی ،محمدرضا ،صباغپوآذریان ،مهدیه ،و شفیعا ،سعید.)1396( .
نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران.
مطالعات مدیریت گردشگری.۴۱–۸۲ :)۴۰(۱۲ ،
• سیفالدینی ،فرانک؛ شعبانیفرد ،محمد؛ حسینی ،علی و رشیدی،
مصطفی .)1388( .سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری
براساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان ،نمونه موردی :شهر
اصفهان .پژوهشهای جغرافیای انسانی.۸۷.-۶۷ :)۷۱ ( ،
• ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ و ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ،ﻧﺎﺩﯾﺎ .)۱۳۸۹( .عوامل مؤثر بر
شاخصهای کیفیت خدمات در آژانسهای گردشگری جنوب اصفهان،
مطالعات گردشگری.۱۷۶-۱۵۳ :)۱۴( ،
• شفیعا ،سعید .)1395( .منظر خدمات .مجله منظر.۱۴–۲۱ :)۳۵(۸ .
• شفیعا ،سعید .)1396( .برندسازی داخلی :مبانی نظری ،الگوها و
نمونههای موفق .تهران :جهاد دانشگاهی ،سازمان انتشارات.
• ضیایی ،محمود و عباسپور ،نیلوفر .)۱۳۹۰( .ارزیابی کیفیت محصول
گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی ،فصلنامه
گردشگری و توسعه.76-96 :)1(1 ،
• عالمه ،سیدمحسن ونکتهدان ،ایمانه .)۱۳۸۹( .بررسی تأثیر کیفیت
خدمات بر وفاداری مشتری (مطالعۀ موردی هتلهای چهار و پنج ستاره
اصفهان) .مدیریت بازرگانی.۱۲۴-۱۰۹ :)۵(۲ ،
• فیضی،کامران و تاتاری ،سعید .)۱۳۸۳( .بهبود کیفیت خدمات در
پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران(پیمایش بر مبنای
مدل کیفیت خدمات) .مطالعات گردشگری.۸۶-۵۳ :)۵( ،
•کنیات ،نانسی .)1995( .تأثیر جمعیتشناختی بر انتظارات مشتریان
برای کیفیت خدمات در صنعت گردشگری ،پایاننامه کارشناسی ارشد،

ایاالت متحده آمریکا :دانشگاه تگزاس.
• کاظمیان ،غالمرضا و میرعابدینی ،سیده زهره .)1391( .شناسایی ابعاد
و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق ،چهارمین
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری.
• ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ؛ ﭘﻮﺭ ،ﺳﻤﯿﺮﺍ؛ ﺳﻌﺎﺩﺕﯾﺎﺭ ،ﻓﻬﯿﻤﻪﺳﺎﺩﺍﺕ و ﺑﯿﻄﺮﻑ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ .)۱۳۹۰( .تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده
از شهرهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر تقش واسط کیفیت عوامل
ادراک شده ،پژوهش و برنامهریزی شهری.۳۴-۱۹ :)۶( ،
• ﮐﺮﻭﺑﯽ ،ﻣﻬﺪﯼ و ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﺟﻮﺍﺩ .)۱۳۸۹( .مقایسۀ ادراکات و انتظارات
مهمانان نسبت به پنج بعد کیفیت خدمات ،مطالعات گردشگری:)۱۳( ،
.۸۴-۶۵
• گرجی ،محمدباقر .)۱۳۸۷( .بررسی کیفیت خدمات و رابطه آن با
اثربخشی ،فصلنامه مدیریت.1-11 :)۱۲( ،
• المعي ،ابوالفتح .)1378( .مباني مديريت کيفيت کميته کشوري ارتقا
کيفيت ،تهران  :وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي.
• مستوفیالممالکی ،رضا و فرمانی ،سکینه .)۱۳۸۸( .ارزیابی کیفیت
خدمات جهانگردی در واحدهای اقامتی و هتلهای شیراز ،فصلنامه
جغرافیا و مطالعات محیطی گروه جغرافیا.44-35 :)۲( ،
• میرابی ،وحیدرضا و زادوریان ،ادوارد .)۱۳۸۹( .الگویی برای ارزیابی
کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان ،فصلنامه مدیریت کسب و کار(2
.131-151 :)6
• ﻧﺠﺎﺕ ،ﺳﯿﺪﺍﻣﯿﺮﺭﺿﺎ؛ﮐﻮﺛﺮﻧﺸﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ و ﻣﯿﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﮐﺒﺮ.)۱۳۸۸( .
تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی :
آژانسهای مسافرتی شهر تهران) بررسیهای بازرگانی.۸۴-۷۲ :)۳۵( ،
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