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نارایان 1و همکاران استفاده شده است ،از آنجا که ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه ای استاندارد است روایی آن خود به خود تایید می شود ،پایایی آن نیز با
استفاده از فرمول آلفای کرونباخ  2/128بدست آمده است .نتایج حاصل از آزمون
من ویتنی 2نشان دهندة این امر است که در ابعاد اطالعات ،قیمتهای عادالنه،
بهداشت ،امکانات ،ارزش پول صرف شده نسبت به کاالی دریافت شده ،غذا و
امنیت شکاف معناداری وجود دارد و انتظارات گردشگران در این زمینه به خوبی
برآورده نشده است .سپس به منظور بهبود ادراک گردشگران خارجی از خدمات
ارائه شده ،نیازهای الزامی آنها با استفاده از مدل کانو استخراج شد که شامل ابعاد
(اطالعات ،بهداشت ،امکانات و امنیت ) است ،که در نهایت از طریق خانة کیفیت
در مدل گسترش عملکرد کیفیت 3بهبود داده شد .گفتنی است که تعداد 880
پرسشنامه کانو برگشت خورده است.
کلمات کلیدی :گردشگری ،رضایت مشتری ،کیفیت خدمات گردشگری ،تحلیل
شکاف ،مدل QFD

مقدمه
طرح مسئله
در حال حاضر گردشگری یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع در دنیا است و
رشد سریع آن تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است
و به همین دلیل نیز به یک حوزه مهم مطالعاتی بین پژوهشگران مبدل شده است
(تقوی و سلیمانی.)8811 ،
از نظر اقتصادی ،گردشگری بینالمللی بیشترین عایدی را ایجاد میکند.
دریافتیهای ارزی حاصل از گردشگری بینالمللی بیشتر از محصوالت نفتی ،خودرو
و تجهیزات ارتباطی تأمین میشود .گردشگری نقش مهمی در ترغیب
سرمایهگذاری در زیرساختها ،ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم و
1- Narayan
2- Mann- Whitney
3- Quality Function Development
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غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته است.
ایجاد اشتغال ،توسعه پایدار ،ارز آوری ،تعادل منطقهای ،کمک به صلح جهانی،
کمک به سرمایهگذاری در میراث فرهنگی و غیره از جمله دیگر مزایای این صنعت
بوده است (صدر موسوی و دخیلی کهنموئی.)8818 ،
مطابق برآورد سازمان جهانی جهانگردی ،کل گردشگران دنیا در سال 8252
میالدی تقریبا  05میلیون نفر و در سال  0222حدود  722میلیون نفر بوده است و در
سال  0222میالدی به  140میلیون نفر رسیده است و در سال  0227میالدی به 225
میلیون نفر رسیده است که ازاین تعداد ،اروپا  ،%58آسیا و اقیانوسیه  ،%00آمریکا
 ،%02آفریقا  %8و خاورمیانه  %4از گردشگران را به خود اختصاص دادهاند .براساس
گزارش سازمان جهانگردی در سال  8811رشد قابل توجه سفر گردشگران خارجی
به خاورمیانه و دیدار از جاذبههای گردشگری این منطقه باعث شده است که به
چهارمین منطقه گردشگری جهان تبدیل شود و باالخره براساس آخرین برآورد در
سال  8811حدود  0/5میلیون نفر به ایران سفر کرده اند (کاظمی و همکاران.)8812 ،
پس سهم ایران در جلب گردشگران خارجی با توجه به وسعت ،تاریخ و تمدن و
جاذبههای گردشگری ناچیز است.
در این میان استان یزد به عنوان یکی از پرجاذبهترین مناطق ایران ،رتبة اول کشور
را در تعداد مناطق گردشگری و دیدنی داراست .ولی باوجود ظرفیت باالی یزد برای
جذب گردشگران ،امکانات الزم برای ارائة خدمات به گردشگران دارای
کاستیهای است که موجب شده تا این شهر نتواند متناسب با جایگاه تاریخی و
جاذبههای فراوانش گردشگران را جلب کند .در واقع میتوان گفت فاصلة بین وضع
موجود در جذب گردشگران خارجی با آنچه که به عنوان وضع مطلوب میتوان
تصور کرد بسیار زیاد است .عوامل مختلفی در ارائة خدمات به گردشگران وجود
دارد که در این تحقیق محققان به بررسی ده بعد کیفیت خدمات گردشگری و
تحلیل شکاف و سپس بهبود آنها پرداختهاند که برای این امر تلفیقی از مدلهای
سروکوآل ،کانو 2و مدل گسترش عملکرد کیفیت برای سنجش و بهبود کیفیت
1- http://http:www.wto.org/2004
2- Kano
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خدمات استفاده شده است.

اهمیت و ضرورت
با توجه به اینکه ساختار اقتصادی ایران بعد از اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی
به شدت متکی به صادرات نفت و درآمد ارزی حاصل از آن بوده است و تالشهای
صورت گرفته برای خروج از این وضعیت و اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیرنفتی
نتیجة چندانی نداشته است ،اینک برای ایجاد توسعهای همه جانبه و پایدار و همچنین
جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی کشور ،نیازمند استفاده از
تمامی امکانات و قابلیت ها هستیم (ابراهیم زاده و آقاسی زاده .)8811 ،این در حالی
است که ایران یکی از دیدنیترین کشورهای جهان است .به طوری که کشور ما جزو
ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبههای (فرهنگی و تمدنی) گردشگری و جزو پنج
کشور اول جهان از نظر تنوع (محیط طبیعی) گردشگری و جزو سه کشور اول جهان
از نظر صنایع دستی است (طاهری دمنه و همکاران .)8822 ،اما آمارهای موجود نشان
دهندة این امر است که سهم ایران در جلب گردشگران خارجی با توجه به وسعت،
تاریخ و تمدن و جاذبههای گردشگری ناچیز است و از این رو ،جلب گردشگر نیازمند
توسعة صنعت گردشگری در کشورمان و توجه به کیفیت خدمات ارائه شده به
گردشگران است (مافی و سقایی.)8811 ،
راهبردهای توسعة گردشگری میتواند به مثابة عنصری اساسی در برنامهریزی
ملی و منطقهای گردشگری به منظور توسعه و مدیریت این صنعت محسوب شود.
برخی از موضوعات اساسی مرتبط با تدوین راهبردها به قرار زیر است:
 تعیین سیاستها و اهداف توسعه به مثابة نهادهای اولیه برای تدوین راهبرد،
 تعیین نوع ،موقعیت و ویژگیهای عمدة جاذبههای گردشگری در هر کشور یا
منطقه،
 تعیین نوع و موقعیت محلهای اقامت موجود و محلهای اقامت پیشبینی شده و
سایر تسهیالت گردشگری،
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 بررسی وضعیت و امکانات حمل و نقل و سایر تأسیسات زیربنایی نظیر شبکههای
آب ،برق ،تلفن ،بهداشت و  ...در حال و آینده (سازمان جهانی جهانگردی،
.)8872
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با مشکل اشتغال روبرو است .بهای روز
افزون نفت ،اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود کرده و سیاستگذاران به
دنبال راهحلهایی خارج از الگوهای پیشین هستند .گردشگری به مثابه یک نظام
پیچیده با ابعاد بزرگ میتواند راه برون رفت از این تنگنا باشد (میراج.)8812 ،
جهانگردی دارای پیامدهای متفاوتی است که میتوان آن را به منزلة نیروی محرک
توسعة اقتصادی در تمام کشورها محسوب کرد جهانگردی به دو صورت مستقیم و
غیرمستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر میگذارد.
مستقیم :ارزهایی که جهانگردان هنگام اقامت در کشور دیگر صرف پرداخت
هزینههای مختلف میکنند.
غیر مستقیم :باز پرداختهایی که برای عزیمت از آن کشور به کشور دیگر به عمل
میآورند که یکی از منابع مهم تأمین ارزهای خارجی برای یک کشور در حال
توسعه به حساب میآید( .رضوانی.)8818 ،
دستیابی به توسعة گردشگری به عواملی نظیر ساختار مناسب سازمانی،
برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی ،قوانین و مقررات گردشگری و جذب سرمایه
وابسته است .برای ایجاد توسعة پایدار و مناسب صنعت گردشگری ،وجود یک
مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی بسیار حائز اهمیت
است .در این خصوص بخش دولتی مسئولیت هماهنگی سیاستها ،برنامهریزی ،تهیه
آمار و انجام پژوهش ،تعیین استانداردها و مقررات صنعت گردشگری ،ایجاد انگیزة
سرمایهگذاری ،انجام برخی خدمات بازاریابی ،برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی
برای گردشگری ،ساخت و گسترش تأسیسات زیربنایی و بخش خصوصی نیز
مسئولیت توسعه تجاری ،احداث و اداره محل اقامت گردشگران ،ارائه تسهیالت و
دیگر خدمات گردشگری و بازاریابی برای این اماکن و تسهیالت را بر عهده دارند
(ارمغان .)8812 ،این امر در واقع همان رویکرد سیستمی است.
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در رویکرد سیستمی گردشگری به مثابة مجموعهای از عناصر و بخشهای مرتبط
به هم دانسته میشود که مانند یک کل واحد در جهت تحقق اهدافی خاص حرکت
میکند (کیم و همکاران .)0222 ،1به این منظور باید سرمایهگذاری اصولی برای
افزایش کیفیت خدمات گردشگری رضایتمندی گردشگران را بیشتر کرد تقاضای
سفر را افزایش داد و درآمد بیشتری را به صنعت گردشگری تزریق کرد
(آکبابا.)0222 ،2
از دیدگاه مدیریت خدمات ،گردشگری به منزلة صنعتی خدماتی ،دارای
فرآیندی برای تولید و مصرف همانند سایر خدمات است که نیازمند همکاری
بخشهای گوناگونی برای رفع نیاز گردشگر خارجی است (گرانوس.)8222 ،3
نگرش های سنتی برای ارزیابی کیفیت ،مشخصههای کاال یا خدمت را معیار
کیفیت تعریف میکردند ،ولی در نگرش جدید مدیریتی ،کیفیت را خواستة مشتری
تعریف میکنند .مشتریان یا دریافت کنندگان خدمت ،کیفیت خدمت را با مقایسة
انتظارات و ادراک خود از خدمات دریافت شده ارزیابی مینمایند .گردشگران
همانند سایر مشتریان ،معموالً پیش از بازدید از مقصد گردشگری خود ،دارای
سطحی از انتظار از خدماتی هستند که در مراکز جهانگردی دریافت خواهند کرد.
این انتظارات اکثراً با تبلیغات ،رسانهها و همچنین اطالعات غیررسمی از آشنایان به
وجود میآید .وسعت این انتظارات ،مبنایی برای میزان رضایتمندی گردشگران
خواهد بود .در صورتی که بتوان انتظارات گردشگران را برآورده نمود ،مطمئناً این
افراد ،بازدید از آن منطقه را به سایرین توصیه خواهند کرد که موثرترین روش
بازاریابی و تبلیغات است (کروسبی )8228 ،4؛ (سودرالند .)8221 ،5به منظور افزایش
کیفیت خدمات در ابتدا باید موانع عمده بر سراه اجرای برنامههای توسعة گردشگری
را شناخت که مهمترین آنها عبارتاند از:
الف) موانع سازمانی و ساختاری :نبود یک سازمان یا وزارتخانه مشخص به عنوان
1- Kim, et al
2- Akbaba
3- Gronroos
4- Crosby
5- Soderlund
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متولی صنعت که در نتیجه وجود سازمانهای موازی ،باعث ناهماهنگی و تداخل
وظایف فراوان میشود .از طرفی وجود چند سازمان مختلف و عدم تدوین و اجرای
یک برنامه جامع و یکپارچه برای توسعة گردشگری ،این صنعت را با مشکالت
عدیدهای روبرو میسازد.
ب) موانع فرهنگی ـ اجتماعی :تفاوتهای فرهنگی بین مناطق گردشگری و آگاهی
اندک میزبانان از نیازها و خواستههای گردشگران و از طرف دیگر عدم آگاهی
گردشگران از فرهنگ میزبانان ،ضمن بروز مشکالت عدیده ،مانع عمدهای در
گسترش صنعت گردشگری است (مستر و پرایدوکس.)8221 ،1
ج) موانع موجود در بازار :عواملی از قبیل سطح درآمد ،هزینه سوخت ،امنیت
شغلی ،عوامل فصلی و انگیزههای مسافرت ،ارتباط مستقیم با گسترش صنعت
گردشگری دارد (وایگی.)8877 ،2
د) موانع آموزشی و کمبود نیروی انسانی متخصص :متأسفانه به علت جوان بودن
این صنعت در اغلب کشورهای در حال توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
کم است و حتی مراکز آموزشی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هم وجود
نداشته یا بسیار محدود است.
ه) موانع زیربنایی :کمبود و نامطلوب بودن وسایل حمل و نقل مسافری ،جادههای بین
شهری ،مراکز خرید ،تأسیسات اقامتی ،شبکههای آب ،برق ،مخابرات ،فاضالب و
بهداشت در مناطق گردشگری یکی از موانع عمده توسعه این صنعت به حساب می-
آید (ناصری .)8875 ،بنابراین توسعة صنعت گردشگری نیازمند مدیریت منسجم و
کارآمد است تا موانع و مشکالت موجود بر سر راه کیفیت خدمات را شناسایی کند
و برای حل آنها راهکارهایی قابل اجرا ارائه دهند (ویلکینز 3و همکاران.)0227 ،

اهداف تحقیق
هدف اول :بررسی کیفیت خدمات ارائه شده (ده بعد) به گردشگران خارجی استان
1- Master & Prideaux
2- Yaygi
3- Wilkins
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یزد و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب این خدمات،
هدف دوم :تعیین نیازهای الزامی گردشگران خارجی از دیدگاه خودشان،
هدف سوم :بهبود نیازهای الزامی گردشگران به منظور افزایش کیفیت خدمات ارائه
شده به آنها.

پیشینه پژوهش
اکثر تحقیقاتی که تاکنون در زمینة خدمات گردشگری انجام گرفته است بر دو
موضوع اصلی تمرکز یافته است .کیفیت خدمات گردشگری و وفاداری گردشگران.
مفهوم رضایت مشتری ،یکی از اساسیترین جنبههای مطالعات بازاریابی و رفتار
مصرف کننده در سالهای اخیر بوده است و به عاملی اجتناب ناپذیر در خدمات تبدیل
شده است (یولتچی و همکاران .)0222 ،1محققان زیادی کیفیت خدمات را مهمترین
عامل در موفقیت صنعت گردشگری دانستهاند (ساچ و همکاران ،)8227 ،2و عنوان
نمودهاند که جذب یک گردشگر خارجی جدید در این بخش ،هزینهای معادل با  5تا
 2برابر حفظ یک جهانگرد جدید دارد (ویلیامز .)8220 ،3در بین کلیة صنایع خدماتی،
صنعت گردشگری به علت ایفای نقش اساسی در اقتصاد ملی ،یکی از حساسترین
صنایع به موضوع کیفیت است .با وجود این تا کنون تحقیقات اندکی به بررسی
وضعیت کیفیت خدمات مراکز گردشگری پرداختهاند .از جمله این مطالعات میتوان
به پژوهشی اشاره کرد که توسط آتیلگان انجام گرفت و به این نتیجه دست یافت که
بین انتظارات و ادراک گردشگران آلمانی و روسی از کیفیت خدمات گردشگری
تفاوت زیادی وجود دارد .همین امر ،مدیران مراکز گردشگری را با این چالش اساسی
مواجه میسازد که در نهایت باید به انتظارات کدام دسته از گردشگران توجه بیشتری
معطوف نمود و در نتیجه مبحث گردشگری را به یک مسئله چند بعدی تبدیل میکند
(آتیلگان .)0228 ،4در مطالعه دیگری که با استفاده از مدل سروکوآل 5انجام گرفت
1- Ueltschy et al
2- Suh et al
3-Williams
4- Atilgan et al
5-Servqual

بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد121 ...

نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین انتظارات و ادراک گردشگران و مدیران مراکز،
تفاوت معناداری در مورد کیفیت خدمات وجود دارد و این اختالف در مراکزی که
جزء مراکز درجه یک طبقه بندی شده بودند ،بیشتر مشاهده شد (هادسون.)0224 ،1
نتایج پژوهشی دیگر در مورد خدمات پنج شرکت ارائه دهنده تورهای مسافرتی نشان
داد که مهمترین بعد در جلب رضایت گردشگران ،بعد تضمین بوده و مدیران مراکز
گردشگری باید حداکثر توجه خود را به کیفیت این بعد معطوف دارند (اونیل،2
 .)0228در همین راستا تحقیق دیگری نشان داد که مهمترین ابعاد جهت جلب رضایت
گردشگران ،به ترتیب ابعاد تضمین ،قابلیت اطمینان و پاسخگویی است (جواهر و رز،3
 .)0228همچنین در مطالعهای جامع در بررسی وضعیت رضایتمندی گردشگران از
خدمات پارک ملی کنیا نتایج نشان داد که بیش از  72درصد از بازدیدکنندگان از
وضعیت خدمات این مکان رضایت داشتهاند (آکا و دامیانه .)0000 ،4مطالعات
اقتصادی مربوط به صنعت گردشگری در ایران بسیار محدود است .یکی از مطالعات
مربوط به بررسی وضعیت گردشگری و تخمین توزیع تقاضا پژوهشی است که در
آن با استفاده از دادههای مربوط به تعداد گردشگران خارجی دیدارکننده از ایران
جداگانه برای هر کشور و با استفاده از اطالعات منتهی به سال  ،8870یک فرم ثابت
تبعی در خصوص تابع تقاضای گردشگری برای هر کشور معرفی شده است .سایر
مطالعات صورت گرفته اغلب به بیان اهمیت اقتصادی گردشگری اصول و مبانی
گردشگری ،برنامهریزی برای صنعت گردشگری ،گردشگری و توسعة اقتصادی،
مسائل جامعه شناسی گردشگری ،رابطة مسائل جغرافیایی و توسعة صنعت
گردشگری ،وضعیت گردشگری در ایران در مقایسه با سایر کشورها ،جهانگردی و
توسعة ملی و جرم و جهانگردی محدود شده است (صباغکرمانی.)8875 ،
اچ سیهه و دیگران )0221( 5در مطالعهای به بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به
گردشگران خارجی در هتلهای آب گرم پرداختند .محققان در این تحقیق از فرایند
1- Hudson
2- O’Neill
3- Juwaheer and Ross
4- Akama, Damiannah,
5- Hsieh et al
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تحلیل شبکه ای ( )ANPبرای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده
کردند.
در نهایت یکی از مطالعات جامع که جهت توسعة معیاری برای سنجش و
الگوبرداری کیفیت خدمات در صنعت گردشگری انجام شده است ،پس از انجام
تحلیل عاملی تأییدی به این نتیجه رسیده است که پنج بعد مهماننوازی ،غذا،
تدارکات ،امنیت و ارزش پول صرف شده (قیمت عادالنه) ،بیشترین تاثیر را بر رضایت
گردشگران از کیفیت خدمات دارد .با اینحال ابعاد دیگری نیز در این زمینه تاثیرگذار
هستند که از نظر بارعاملی در رتبههای بعدی قرار دارند (نارایان و همکاران.)0221 ،1

فرضیهها
بر اساس اهداف تحقیق که بررسی کیفیت خدمات و تجزیه و تحلیل شکاف این
خدمات با توجه به ده بعد پرسشنامه نارایان و همکاران بود محققان در این باره یک
سوال پژوهشی را طرح کردند:
آیا بین وضعیت موجود و مطلوب خدمات ارائه شده به گردشگران خارجی
شکافی وجود دارد؟
فرضیه 8ـ بین انتظارات و ادراک گردشگران از کیفیت خدمات ارائه شده تفاوت
معناداری وجود دارد.
فرضیه 0ـ بین انتظارات و ادراک گردشگران از خدمات دریافت شده در بعد
تجربیات اصلی گردشگری شکاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 8ـ بین انتظارات و ادراک گردشگران از خدمات دریافت شده در بعد
اطالعات شکاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 4ـ بین انتظارات و ادراک گردشگران از خدمات دریافت شده در بعد مهمان
نوازی شکاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 5ـ بین انتظارات و ادراک گردشگران از خدمات دریافت شده در بعد
قیمتهای عادالنه شکاف معناداری وجود دارد.
1- Narayan and et al

بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد121 ...

فرضیه 2ـ بین انتظارات و ادراک گردشگران از خدمات دریافت شده در بعد
بهداشت شکاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 7ـ زبین انتظارات و ادراک گردشگران از خدمات دریافت شده در بعد
امکانات شکاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 1ـ بین انتظارات و ادراک گردشگران از خدمات دریافت شده در بعد غذا
شکاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 2ـ بین انتظارات و ادراک گردشگران از خدمات دریافت شده در بعد ارزش
پول صرف شده نسبت به کاالی دریافت شده شکاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 82ـ بین انتظارات و ادراک گردشگران از خدمات دریافت شده در بعد امنیت
شکاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 88ـ بین انتظارات و ادراک گردشگران از خدمات دریافت شده در بعد
تدارکات شکاف معناداری وجود دارد.

روش تحقیق
روش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر یک مطالعه
توصیفی ـ مقطعی است که در سال  8812در شهر یزد انجام شده است.

ابزار گردآوری دادهها و روایی و پایایی آن
دادههای مورد نیاز برای سنجش میزان انتظارات و ادراک گردشگران خارجی
شهر یزد بر اساس پرسشنامه ده بعدی کیفیت خدمات گردشگری ،معرفی شده
توسط نارایان و همکاران صورت گرفت (نارایان و همکاران ،)0221 ،که
شاخصهای آن به شرح زیر است .توضیح اینکه در میان پرسشنامههای موجود این
پرسشنامه دارای بیشترین ابعاد ممکن است و جنبههای متعددی را در بر میگیرد از
این رو به عنوان پرسشنامه تحقیق برگزیده شد.
 .8تجربیات اصلی گردشگری :شامل زیباییهای طبیعی ،نزدیکی به مناطق
گردشگری طبیعی ،غنی بودن میراث فرهنگی و ،...
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 .0اطالعات :شامل مراکز اطالعاتی گردشگری در فرودگاه و مراکز گردشی،
همراهی راهنما برای گردشگران در اتوبوس ،راحتی برقراری ارتباط با مردم
محلی به یک زبان رسمی،
 .8مهمان نوازی :شامل ادب کارمندان بخش گردشگری ،قابل اعتماد بودن و
پاسخگویی آنها،
 .4قیمتهای عادالنه :شامل عادالنه بودن قیمتهای محصوالت خریداری شده و
مکان اقامت،
 .5بهداشت :شامل بهداشت و تمیزی فرودگاه ،غذا ،مکان اقامت و ،...
 .2امكانات :شامل راحتی ارتباط با اینترنت در مکان اقامت و مکانهای
گردشگری ،امکان تبدیل پول بین المللی در فرودگاه و مکان اقامت و ،...
 .7ارزش پول صرف شده نسبت به کاالی دریافت شده :شامل ارزش تور
اقامتی ،پروازهای داخلی ،غذاهای رستورانها و محصوالت فروشگاهها نسبت به
قیمت،
 .1تدارکات :شامل وجود زیر ساختهای کافی در مناطق گردشگری و
زیرساختهای حمل و نقل،
 .2غذا :شامل در دسترس بودن غذاهای مورد عالقه گردشگران و طعم مناسب
غذاهای محلی،
 .82امنیت :شامل امنیت مکان اقامت ،نقاط گردشگری و وسایل حمل و نقل مانند
خطوط هوایی داخلی ،راه آهن ،اتوبوس و ...
از آنجا که پرسشنامة مذکور بر اساس ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین تهیه شده
است ،بنابراین روایی پرسشنامه مورد تائید است .اما برای تائید روایی پرسشنامه در
شرایط بومی کشور ایران از تحلیل عاملی استفاده شد که نتایج نشان دهنده پذیرفته
شدن کلیة شاخصهاست .در زیر خالصة نتایج تحلیل عاملی نشان داده شده است.

بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد120 ...
شاخص کفایت

نمونهبرداری )(KMO

0/309

مقدار آزمون

215/1

سطح معناداری

0/0001

آزمون بارتلت

شكل .1آزمون  KMOو بارتلت در مورد شاخصهای پرسشنامه

به منظور محاسبة پایایی ابزار گردآوری دادهها روشهای متفاوتی وجود دارد که
از جمله میتوان به روش آلفای کرونباخ اشاره کرد در این روش ،مقدار  هر
چه به  %822نزدیکتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است .در این تحقیق
جهت تعیین پایایی پرسشنامهها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.
برای سنجش پایائی پرسشنامة کیفیت خدمات گردشگری ضریب آلفای کرونباخ،
 2/128برآورد شده است که نشان دهندة پایایی پرسش نامه است.
N of Items

Cronbach's Alpha

523

0/131

شكل .4آزمون آلفای کرونباخ (قابلیت اعتماد پرسشنامه)

با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده  2/128بیشتر از  2/25است،
میتوان نتیجه گرفت که قابلیت اعتماد پرسشنامه پژوهش در حد قابل قبولی است.

جامعه و نمونه آماری پژوهش
جمعیت مورد مطالعه را کلیة گردشگران خارجی شهر یزد تشکیل میدهند .چون
حجم جامعة مورد مطالعه در دست نبود ،به دلیل عدم دسترسی به کلیة جهانگردان،
از روش نمونهگیری در جامعه نامحدود بر اساس فرمول زیر استفاده شد.
Z 2  x2
2
2



n

در فرمول فوق برای تعیین انحراف معیار جامعه از یک نمونهگیری مقدماتی
استفاده شد بدین منظور پرسشنامه تحقیق به صورت تصادفی بین  81نفر از
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جهانگردان توزیع شد .نتایج بررسی انحراف معیار سؤاالت پرسشنامه پژوهش حاکی
از این بود که بیشترین انحراف معیار در جامعه برابر با  2/828است .بنابراین ،با توجه
به انحراف معیار بدست آمده ،حداکثر حجم نمونه برآورد شده در سطح خطای 5
درصد برابر با  047نفر است.
2

1.96  0.161
n
 247

0.05 2

بدین منظور به صورت تصادفی تعداد  072پرسشنامه بین بازدیدکنندگان
خارجی ،از مراکز گردشگری شهر یزد توزیع که از این تعداد  052پرسشنامه
جمعآوری شد .نمونة مورد مطالعه شامل گردشگرانی از کشورهای ژاپن ،چین،
آفریقای جنوبی ،کشورهای حاشیه خلیج فارس ،امریکا ،آلمان ،انگلیس و هند
هستند.

شیوة تجزیه و تحلیل دادهها
در این مطالعه از روشی تلفیقی مدلهای سروکوآل ،کانو و  QFDبرای سنجش و
بهبود کیفیت خدمات استفاده شده است .مدلی مشابه با این مدل پیش ازین توسط
(تان و پاویترا )0228 ،در میان گردشگران کشور سنگاپور به کار گرفته شده است
که برای نتیجه گیری بهتر به صورت زیر تغییر یافته است.

بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد111 ...
شكل  .3چارچوب پژوهش ،منبع نگارنده

شناسایی مؤلفه های مربوط به کیفیت خدمات گردشگری و انجام تحلیل عاملی
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تحلیل شكاف انتظارات و ادراک گردشگران
در این قسمت از پژوهش به تحلیل شکاف انتظارات و ادراک گردشگران از
کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز گردشگری شهر یزد خواهیم پرداخت .با توجه
به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف که داللت بر توزیع غیرنرمال دادههای
1
جمعآوری شده دارد ،برای انجام این مهم از آزمون آماری غیر پارامتری من ویتنی
استفاده شده است .این آزمون وجود اختالفات بین زوج های ناهمبسته را مورد
بررسی قرار می دهد .آزمون من ـ ویتنی پر کاربردترین جایگزین آزمون  tبا نمونه-
های مستقل است .بدین منظور فرضیاتی به صورت زیر برای آزمون طراحی میشود.
فرضیة صفر :بین انتظارات و ادراکات گردشگران از کیفیت خدمات ارائه شده،
تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیة مقابل :بین انتظارات و ادراکات گردشگران از کیفیت خدمات ارائه شده،
تفاوت معناداری وجود دارد.
مؤلفههای مورد
آزمون

آماره Z
سطح معناداری

1

4

3

1

5

6

1

8

0

19

-8/882

-8/48

-2/48

-2/455

-8/088

-2/228

-8/524

-0/288

-0/887

-8/24

2/5

2/20

2/028

2/28

2/244

2/28

2/284

2/824

2/280

2/287

شكل  .1نتایج آزمون من ـ ویتنی دربارة ابعاد ده گانه

با توجه به سطح خطای مورد آزمون ( 5درصد) ،سطوح معناداری مندرج در
جدول فوق مؤید آن است که در ابعاد اطالعات ،قیمتهای عادالنه ،بهداشت،
امکانات ،ارزش پول صرف شده نسبت به کاالی دریافت شده ،غذا و امنیت شکاف
معناداری وجود دارد و انتظارات گردشگران برآورده نشده است .اما سؤال این است
که آیا بهبود تمامی ابعاد دارای شکاف منفی مقرون به صرفه است یا میتوان تنها
تعدادی از آنها را برای نتیجه گیری بهتر بهبود داد .برای این کار محققان برآن شدند
تا با استفاده از مدل کانو به شناسایی ابعادی بپردازند که جزو نیازهای الزامی
1- Mann Whitney
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گردشگران است پس از توزیع پرسشنامههای کانو ،ابعاد کیفیت خدمات گردشگری
به صورت زیر دستهبندی شد .در این قسمت تنها هفت بعد که دارای شکاف بوده
است مورد تحلیل قرار گرفته است و سه بعد دیگر که شکاف نداشته لزومی برای
بهبود ندارد.
I

Q

R

Grade

Total

M

115

O

115

M

115

1

M

115

1

39

A

115

51

11

99

A

115

19

11

12

غذا

M

115

5

101

1

امنیت

2

5

O

M

A

C.R.

1

39

9

اطالعات

31

9

5

قیمتهای عادالنه

101

9

بهداشت

11

امکانات
ارزش پول صرف شده نسبت به
کاالی دریافت شده

شكل  :5تعیین نوع نیاز هر یک از ابعاد کیفیت خدمات گردشگری بر اساس بیشترین
فراوانی

گفتنی است پرسشنامههای برگشتی کانو به تعداد  880عدد بوده است .پاسخهای
موجود در جدول کانو در شش طبقه دستهبندی میشوند .در این جدول  Mبیانگر
نیازهای الزامی است O ،بیانگر ویژگیهای یک بعدی و  Aنیز به مشخصات جذاب
محصول اشاره میکند .این سه ویژگی همان سه طبقه نیازهای مدل کانو هستند .از
سه ویژگی دیگر  Iمربوط به مواقعی می شود که مشتری از وجود یا نبود یک
ویژگی در محصول تقریباً دلسرد باشد Q .بیانگر زمانی است که مشتری سؤال را
نفهمیده باشد یا اطالعات موجود در سؤال ناقص باشد یا به عبارت دیگر مشتری
نسبت به این معیار تردید داشته باشد R .نیز زمانی به وجود می آید که شکل مطلوب
و نامطلوب تدوین شده در پرسشنامه به زعم مشتری برعکس باشد و مشتری نظری
مخالف نظر طراح پرسشنامه داشته باشد.
بر اساس نتایج مشاهده شده از جدول باال میتوان نتیجه گرفت که تنها چهار بعد
کیفیت خدمات گردشگری (اطالعات ،بهداشت ،امکانات و امنیت) جزء نیازهای

 111فصلنامه مطالعات جهانگردی شماره 11ـ سال هفتم ـ پائیز و زمستان 09

الزامی است که این شاخصها باید در یک خدمت وجود داشته باشند و اگر ارضا
نشوند مشتری به مقدار بسیار زیادی ناراضی می شود .از سوی دیگر اگر این نیازها
مطابق با خواستههای مشتری باشد تکمیل آنها رضایت مشتری را افزایش نمیدهد.
نیازهای الزامی مشخصههای اساسی یک محصول هستند و تکمیل آنها در نهایت به
عبارت ناراضی نیستم منجر میشود .همچنین تعداد یک بعد نیز در دسته نیازهای
یک بعدی دستهبندی شد که به معنای نیازهایی هستند که رضایت مشتری را به
اندازه سطح ارضای آنها به همراه دارد .یعنی هرچه نیاز بیشتر تکمیل شود رضایت
مشتری بیشترتأمین می شود و برعکس .نیازهای یک بعدی معموالً به طور صریح
توسط مشتری تقاضا می شود .این دسته از ویژگیها باعث بقای شرکت در بازار
میشود .در نهایت ،نیازهای جذاب شامل دو مؤلفه بود .این نیازها آن ویژگیهایی از
محصول هستند که اثر بیشتری بر میزان رضایت مشتری داشته و میزان رضایت وی را
کامالً افزایش می دهند .نیازهای جذاب هرگز به طور صریح توسط مشتری بیان
نشده یا توسط مشتری مورد انتظار واقع نمیشوند .ارضای کامل این نیازها رضایت
مشتری را بیشتر افزایش می دهد .اگر مشتری آنها را دریافت نکند احساس نارضایتی
نمیکند .رعایت این دسته از ویژگیها شرکت را به رهبر بازار تبدیل میکند.
در این مرحله قصد داریم تا با استفاده از خانه کیفیت ،چهار بعد نیازهای الزامی
را که تأثیر زیادی در رضایت مشتریان دارد بهبود دهیم .ماتریس خانة کیفیت،
اطالعات مفیدی را در مورد نحوه ارضاءی خواستههای مشتری ارائه کند و تنها با
عمل به همین نتایج میتوان بهبود قابل مالحظهای را در رفع نیاز مشتری ایجاد کرد
نتایج خانه کیفیت در قالب  88ویژگی خدمت ( )SEو به صورت زیر مشاهده
میشود.
 .8تهیه بروشورها و نقشههای گردشگری به طور رایگان،
 .0برگزاری کنفرانسهای گردشگری ساالنه با هدف معرفی بهتر مراکز
گردشگری،
 .8استخدام کارکنان با تجربه و تحصیل کرده در بخش گردشگری برای هدایت
گردشگران،
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.4
.5
.2
.7
.1
.2
.82
.88
.80
.88

استفاده از کارکنان دارای مدرک بهداشت در تمامی مراکز گردشگری،
تدوین استانداردهای بهداشت مخصوص مراکز گردشگری،
ارائه بروشورهای اطالع رسانی در خصوص نحوه طبخ و نیز نوع مواد اولیه
غذای رستورانها،
وجود صرافی در فرودگاه و مکان گردشگری،
دسترسی به اینترنت بیسیم در مکانهای گردشگری و مکان اقامتی،
دسترسی آسان به امکانات بیمارستانی در مواقع اضطراری،
ساعات کار مناسب فروشگاهها و رستورانها،
استفاده از هواپیما و اتوبوسهای مناسب و ایمن برای گردشگران،
وجود نیروهای امنیتی در مراکز اقامتی و گردشگری،
ارائه راهنماییهایی در زمینة امنیت به گردشگران جهت حفظ کاالهای
شخصی در مراکز ناامن.
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شكل  .6خانه کیفیت تبدیل خواسته های مشتری به ویژگیهای خدمت
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بحث و نتیجه گیری
هدف مقاله حاضر بررسی کیفیت خدمات گردشگری ارائه شده به گردشگران
خارجی در استان یزد بود .برای دستیابی به هدف فوق به نظرات گردشگران خارجی
درباره کیفیت خدمات گردشگری نیاز بود؛ بنابراین مبنای تجزیه و تحلیل دادههای
کیفیت خدمات گردشگری ،نظرات گردشگران خارجی از کیفیت خدمات ارائه
شده در قالب عبارت کالمی (خیلی خوب ،خوب و )...قرار گرفت .نتایج استفاده از
مدل سروکوآل حاکی از آن بود که در کل بین انتظارات و ادراک گردشگران
خارجی از کیفیت خدمات گردشگری شکاف معناداری وجود دارد .ساختار منحصر
به فرد این صنعت که با هنجارهای موجود در صنایع تولیدی سازگاری ندارد موجب
میشود که نتوان به راحتی شاخصی برای سنجش عملکرد بخشهای مختلف آن
ارائه کرد .در حقیقت محصوالت و خدماتی که صنایعی چون کشاورزی ،تولیدی یا
ساختمانی عرضه میکنند ،معرف این صنایع است و میتوان برای سنجش این صنایع
از روش ارزیابی محصوالت استفاده کرد ،ولی در مورد صنعت گردشگری این
روش چندان کاربردی ندارد .در این میان تالشهایی برای تفکیک و تحلیل اثرات
صنعت گردشگری بر اقتصاد منطقه انجام گرفته است .سازمانهایی چون سازمان
جهانی گردشگری به روشی مبتنی بر اصول عرضه و تقاضا جهت سنجش و
اندازهگیری خدمات و محصوالت گردشگری روی آوردهاند .بدینصورت که
ویژگیهای تقاضا میتواند مشخصکننده فعالیتهایی شود که در این بخش صورت
میگیرد .همچنین الگوی مبتنی بر ضریب و گردش درآمد نیز میتواند جهت
محاسبه تغییرات مخارج در سیستم اقتصادی منطقه و کشور استفاده شود .بدینمعنی
که ضریب جهانگردی با تغییر مخارج جهانگردی در منطقه رابطة مستقیم دارد و
موجب تغییراتی در میزان تولید ،درآمد ،سطح اشتغال ،درآمد شرکتها و نهادهای
دولتی و همچنین در تراز پرداختها میشود.
وقتی صنعت گردشگری به مثابة یک فعالیت خدماتی توجه میشود باید جهت
ارائه خدمات به تعداد زیادی کارشناس با مهارتهای اثربخش و کارایی متفاوت
نظر داشت .تردیدی نیست که احساس استقبال و خوشآمدگویی تجربة فراموش
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نشدنی برای مسافر است و اینها نتیجة سرمایهگذاریهایی است که در زمینة آموزش
و پرورش نیروی انسانی ایجاد میشوند .در بازار رقابتی حال حاضر مطمئناَ مناطق و
کشورهایی گوی سبقت را میربایند که با توجه به سطح انتظارات مشتری
(جهانگرد) ،خدمات را با استاندارد باالتر ارائه کنند ،بدین معنی که با آموزشهای
مختلف به کارکنان ،خدماتی با کیفیت بهتر و راندمانی باالتر را عرضه کنند .در این
میان شناسایی نقاط ضعف و قوت این صنعت در جهت کاهش کاستیها و تقویت
صنعت گردشگری میتواند به عنوان راهکاری اساسی در برنامهریزیهای بلندمدت
مورد توجه قرار گیرد .در این پژوهش نتایج حاکی از این بود که در کل استان یزد
نتوانسته است انتظارات گردشگران خارجی را تأمین کند به همین علت با استفاده از
مدل  QFDمحققان بر آن بودند تا راهکارهای عملیاتی را به مسئوالن امر پیشنهاد
دهند .در این میان  88ویژگی خدمت شناسایی شد که با عمل به آن میتوان افزایش
رضایت گردشگران را انتظار داشت.
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