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چکیده
هدفپژوهشحاضرسنجشوتحلیلکیفیتخدماتهتلهایسنتیمنتخباستانیززدازدیزدگاهگردشزگران
داخلیاست.این پژوهشازنوعپژوهشهایکاربردیاستواز نظرشیوه انجام پژوهش در زمرهپژوهشهزای
توصیفی-پیمایشی جایمیگیرد.جامعهآماریاینپژوهشازدوبخشتشکیلشدهاست،بدینصورتکهدر
بخشاولبهمنظورشناساییعواملمؤثربرکیفیتخدماتهتلهایسنتیبراساسمنطقمدلهایتحلیلعاملی،
یکنمونه672نفریازگردشگرانداخلی،هتلهایسنتیمنتخباستانیزدبزهروشنمونزهگیزریدردسزترس
انتخابوموردبررسیوتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.دربخشدومبهمنظورسنجشاهمیزتوعملکزردکیفیزت
خدماتهتلهایسنتیاز622نفرازگردشگرانداخلیکهدرنوروزسال6939درهتلهایسنتیمنتخباستان
یزداقامتداشتند،بهروشنمونهگیریدردسترسانتخابوپرسشنامهنزدآنزانتوزیزووتکمیزلگردیزد.نتزای 
تحلیلعاملینشاندادکه7عاملامکاناتفیزیکیهتل،تسهیالتورزشیوتفریحزی،اغذیزهونوشزیدینیهزای
سنتی،رفتارکارکنان،بهداشتی،فضایسنتیداخلهتلواتاقهاوسیستمپاسخگوییو ارائه خزدماتبزهعنزوان
عواملمؤثربرکیفیتخدماتهتلهایسنتیبهشمارمیروند.همچنیننتای تحلیلاهمیت-عملکزردنشزانداد
کهدر4عاملتسهیالتورزشیوتفریحی،اغذیهونوشیدینیهایسنتی،رفتزارکارکنزانوسیسزتمپاسزخگویی
شکاف معناداری بین اهمیت وادراك گردشگرانوجود دارد .
واژگان کلیدی :تحلیلاهمیت-عملکرد،رضایتمندیگردشگران،کیفیتخدمات،هتلهایسنتی،یزد 

 -1استادیارگروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه علم و هنر
 -2استاد گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس
 - 3کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه علم و هنر (نویسنده مسئول)
sa.naghavi@chmail.ir
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مقدمه
بررسی تحوالت سالهای اخیر نشان میدهد که خدمات بهصورت وسیو گسترشیافتهاست و
اینروند در سالهای آتی با سرعت بیشتر توسعه مییابد .بخشخدمات در اقتصادتقریبزا در
حال ورودبه یک دورة تحول انقالبی است.در چنین شرایطی رضایت مشتری یکیاز عوامزل
حیاتی مطرح شدهدرصنعت خدمات است.کسب رضایت مشتری ازنخسزتینممموریزتهزا و
اهداف مدیریت ارشدسازمانها بهشمار میرود و پایبندی همیشزگی آنهزا بزهموضزوع جلزب
رضایت مشتریان پیش شرطاصلی موفقیتمحسوب میشزود.سزازمانهزای موفزقهمزواره بزا
آگاهیاز نظرات وانتظارات مشتریانخود بزرای بهبزودعملکزرد و ارائز  خزدماتمطلزوبتزر
کوشش میکنندوچنین سازمانهایی بدونارزیابی کیفیت خدمات خودو همچنینعدم توجه
بهخواستهها و انتظارات مشتریان خود ،امکان بقاءو فعالیترا در درازمزدت نخواهنزدداشزت 
در نتیجه این سازمانها برای تداوم حیات خودباید بزه امزرمشزتریمزداری ومشزتریمحزوری
پایبند باشند(امینبیدختیوروحیپور.)6936،امزروزه صزنعتگردشزگری در سراسزر جهزان
صنعت مهمی بهشمار میرود چراکه پیشرفتحمل ونقلبینالمللیموجب شده مردم زیادی
بزه مسزافرت برونزدو جابزهجزایی تسزهیل پیزداکنزد .آمارهزای بزهدسزت آمزدهمؤیزداهمیزت
گردشزگری بزهعنزوان یزک صزنعت وفعالیزت اقتصزادیاسزت(وودروف.)6939،صزنعت
مهمانپذیری و هتلداری که بخش عمدهای از صنعتگردشگری را به خود اختصزا  داده ،از
مهمترینعوامل و زیرساختهای مورد نیازصنعتگردشزگریبزوده و یزک صزنعت خزدماتی 
بهشمار میرود .اینصنعت شاملاقامتگاهها ،هتلها،کافهها و رستورانهزامزیشزود .امکانزات
اقامتی بهطور تقریبی یکسوم ازکل هزینههای سفر را بهخود اختصزا  مزیدهنزد بنزابراین

صنعت مهمانپذیری و هتلداری دارای اهمیتفزایندهای درصنعت گردشگری اسزت(خلیزل-

زاده.)6937،یکیازویژگیهایصزنعتهتلزداریدرارتبزاطمسزتقیمقزرارداشزتنبزامشزتری
است.چنینامریسببتمثیرگذاریبیواسطهفعالیتهایهتلبزرتصزویرشزکلیافتزهدرذهزن
مشتریمیشود.یکیازفوایداینامرمیتواندآگاهیسریووصحیحمدیرانهتلازخواستههزا
ونیازهایمشتریانباشدتامطابقباآنخواستههابرایحفظمشتریانکنزونیبزهعنزوانمشزتریان
آیندهوجذبمشتریانجدیداقدامکنند.بااینحالاغلبمشتریانازیکگروهخا

نیسزتند
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ودارایتنوعدرطبقهاجتماعی،فرهنگ،خواستههاونیازهاهستند ازایزنروارائز خزدمات بزا
کیفیت و ارتقای کیفیتخدماتضرورت پیدا میکندکه بهطورکلی میتوانگفزت کیفیزت،
میزان انطباقخدمت با خواستهها وانتظارات مشتریان است بنابراین شناسایی انتظاراتمشتریان
و برآورده ساختن آنها رمزدستیابی به مزیترقابتی برایهتلها محسوب میشزود.انجزامایزن
مطالعهازاینجهتدارایاهمیتاستکهصنعتهتلدارییکیازمهزمتزرینزیرسزاختهزای
صزنعتگردشزگریاسزتوفززار ازاهمیزتصزنعتهتلززداریدرکسزبارزشافززودهبززرای
کشورماندرسطحکالن،توجهبهآندراستانیزدازاینمنظرکهایناستاندرمرکزکشزورو
چهارراهارتباطیشمال-جنوبوشرق-غرباعمازجادهایوریلیقرارگرفتهوهمچنزینبزه
دلیلشرایطاقلیمیوداشزتنآبوهزوایمتنزوعووجزودجاذبزههزایمتعزددازجملزهبناهزای
تاریخی،مساجد،امامزادههاوغیره،بسیاردارایاهمیزتوقابزلتممزلاسزتواغلزببزهعنزوان
پایگاهیبرایاقامتمسافرینبینراهیوهمچنینگردشگرانمحسوبمیشود .استانیزد بادر
اختیارداشتنبافتسنتیومعماریگلینوخشتخامووجاذبههایمتنوعطبیعزی،فرهنگزیو
مذهبیازجذّابیتگردشگریزیادیبرخورداراست .باعنایتبهآنکهگردشزگرانتمایزلبزه
حضوردرفضاهایسنتیوآشناییباآدابوسننتاریخیوبزومیهزرمحزلرادارنزد،احیزاو
باززندهسازیچنینفضاهایاقامتیدرمحدودههایتاریخیشهریزددرجهترونقبخشیدنبه
صنعتتوریسمگامیمؤثرداشزتهاسزت،بزههمزینلحزا پزرداختنبزهمرمزتواحیزاءبناهزای
ارزشمندتاریخیوتغییر کاربریبرخی از اینخانزههزای قزدیمیبزه هتزلهزایسزنتی،شزرایط
مناسبی به لحا جذبگردشگرفراهمآوردهاستکزه باعز افززایشاقامزتگردشزگراندر
هتلهایسنتیایناستانشدهاست.بنابراینبه موازات رواجروزافززون انجزام سزفر وگزرایش
بیش از پیشگردشگران به این استان،موضوعی کهبهناچار موردتوجه قزرار مزیگیزرد ،لززوم
ایجاد امکانات پذیرش اینگردشگران وفراهم نمودنتسهیالتو وسایل متناسب با انتظزارات
و تمایالت ودرخور شمن و منزلت آناناست و در ردیف ایننیازهایمبزرم ،وجزود هتزلهزای
سنتیمدرن و مجهزز قزراردارد  بزه گونزهای کزه رفزاه وآسزایش فکزری وروحزی وجسزمی
مسافران تممینشودو موجبات رضایت وخرسندی آنان از جنبههایمختلف فراهمشود ولزی
با وجود ظرفیتباالی استان برای جذب گردشزگران ،امکانزاتالزم بزرای ارائز  خزدمات بزه
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گردشگران دارای کاستیهایی است که موجب شده تزا ایزن شزهر نتوانزدمتناسزب بزا جایگزاه
تاریخی و جاذبههای فراوان خود ،گردشگران را جلب کند(مروتیوهمکزاران .)6939،بزدین
منظور ارتقایکیفیتخدمات و توجه به مشتریان وانتظارات آنان باید دررأس اهمیت وتوجه
مدیرانهتل سنتی قزراربگیزرد  چزراکزهوجزودچنزینمشزکلیزانقطزهضزعفیبزرکزلتجربز 
گردشگرانتمثیرمیگذاردوسرانجاممیتواندباع کاهشگردشگرانهتلهزایسزنتیشزود.
درنهایتنیزاینتجربهنقشمهمیدرتصویرذهنیگردشگرانداخلیازیزدبزهعنزوانمقصزد
گردشگریداشتهوآنراتحتتمثیرقرارمیدهد.بنابرایننهفقطیکهتزلسزنتی،بلکزهتمزام
مردمیزدکموبیشبهعنواناعضاییکسیستماقتصادیوتجاریبهطورمستقیمیاغیرمستقیم
موردزیانوخسرانقرارمیگیرند.باتوجه به ایزنکزهتزاکنونپژوهشزیدرخصزو شناسزایی
عواملمؤثربرکیفیتخدماتهتلهایسنتیوسنجشاهمیت-عملکردویژگیهایهتلهزای
سنتی،بهخصو

دراستانیزدانجامنشدهاسزت دارایاهمیزتبسزیارزیزادیاسزتوازایزن

لحا اینپژوهشپیشگاماست.درهمزینچزارچوبپزژوهشحاضزربزهدنبزالیزافتنپاسزخی
منطقیبرایسؤاالتزیراست:عوامزلمزؤثربزرکیفیزتخزدماتهتزلهزایسزنتیکزدامانزد 
وضعیتهریکازاینعواملدرهتزل هزایسزنتیمنتخزباسزتانیززدازدیزدگاهگردشزگران
داخلیبهچهصورتاست جواب دادن به این سؤالهابرایبهبودکیفیزتخزدماتهتزلهزای
سنتی مهموحیاتیاستکه در این پژوهش این سؤاالت مورد بررسی قرارمیگیرند.


مبانی نظری پژوهش
گردشگری و گردشگر
گردشگری6صرفا به معنای گردش ،لذت و تفریحنیست .گردشگری بهعنوان حرکزتکوتزاه
مدتافرادازیک مکان به مکان دیگر بهمنظور اوقاتفراغت،کسب و کار یزااهزداف دیگزر
تعریف شدهاست(فووهمکاران.)6224،6از دیزدگاه بازاریزابی وبازاریابزان،گردشزگری بزه
مجموعه فعالیتی اطالقمیشودکهدرجریان مسافرت یکگردشگر اتفاقمیافتد.ایزنفراینزد
1- Tourism
2- Foo & et al
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شاملفعالیتهزاییازقبیزلبرنامزه ریززیسزفر،مسزافرتبزهمقصزد،اقامزت،بازگشزتوحتزی
یادآوریخاطراتآننیزمیشود.عالوهبراینفعالیتهاییراکهگردشگربزهعنزوانبخشزیاز
سفرانجاممی دهدنظیزرخریزدکاالهزایمختلزفوتعامزلمیزانمیزبزانومهمزانرانیززدربزر 
میتوانگفتهرگونهفعالیتوفعلوانفعالراکهدرجریزانسزفریزک
میگیرد.بهطورکلی 
سیاحتگراتفاقمیافتدگردشگریتلقیمیگردد(ابراهیمپوروهمکزاران.)6932،ایزناصزالح
ازقرننوزدهممعمولشدونخستینتعریفازآندرسطحبینالمللیدرسال6397میالدیدر
کمیسیوناقتصادیجامعهمللموردتوجهقرارگرفت.دراینتعریفگردشزگریبزهسزفرهایی
اطالقمیشودکهازاینسهویژگیبرخوردارباشزد،مزوقتیباشزد،اختیزاریباشزدوانجزامآن
منت بهدریافتمزدنباشد(زنگیآبادیوهمکاران .)6933،
گردشززگر6معززادلوا هانگلیسززیتوریسززتاسززتومنظززورازآنفززردیاسززتکززهفعالیززت
گردشگریانجاممیدهد.درلغتنامههاگردشگررافردیمعرفیمیکنندکهاقدامبهمسافرتبه
شکلتورمینماید(زنگیآبادیوهمکاران.)6933،دراینمیانبزهتعریزفگردشزگرداخلزی
کهموردنظرپژوهشحاضراستاشارهمیشود.گردشگرداخلی،بازدیدکنندهایاستکزهدر
باشد،سفرمیکندوحداقلیکشب
می 
کشورخودشانکهخارجازمحیطمعمولزندگیاش 
وحداکثریکسالدرآنجااقامتکردهومقصداصلیاشازسفر،فعالیتیاستکهدرازاءآن
ازمحلموردبازدیدمزدیدریافتنمیکندوبهمنظورتفریح،ممموریزت،مسزافرتتشزویقیو
مطالعهصورتمیگیرد(اسعدیوسعیدااردکانی .)6934،


رضایت گردشگر
رضایت مشتری 6تحقق خواستهها ،نیازها و انتظاراتمشتری است که از طریزق آنمشزتری بزه
محصولیاخدمتوفادارمیشود(چیهائووامار.)6264،9ازدهه6332پژوهشهایرضزایت
مصرفکنندهدربازاریابیبهتالشبرایبررسیسبب،دالیزلونتزای گردشزگرانمنجزرشزده
1- Tourists
2-Customer satisfaction
3- Chi Hau & Omar
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است(اکسیاوهمکاران)6223،6درواقزوازدیزدگاهبازاریابزانمکزانیزاصزنعتگردشزگری،
گردشگریکمصرفکنندهاستواهمیتاقتصزادیوبازاریزابیفعالیزتهزایگردشزگریدر
مصرفوهزینهآننهفتهاست(اسالمیدوالبیوشزیخی.)6933،رضزایتمشزتریدرصزنعت
گردشگرینیزازاهمیتزیادیبرخورداراست.بقاء،توسعهوموفقیتاینصزنعتنیززهماننزد
دیگرصنایوبهشدتوابستهبهرضزایتمشزتریاسزت(سزونگوهمکزاران.)6266،6کزامپوو
یاگیو)6223(9بیانکردند تجزیهوتحلیلوسنجشرضایتگردشزگربزرایعوامزلمختلزف
درگیززردرتوزیززو،ارائززهدهنززدگانوتوزیززوکننززدگانخززدماتگردشززگریبززرایبرنامززهریزززی
استراتژیهایتجاریآنهامهماست.کیفیتخدماتیکزهگردشزگردركمزیکنزد،رضزایت
آنهارابهروشمثبتومنفیتحتتزمثیرقزرارمزیدهزدواگزرکارآفرینزانبخواهنزدرضزایت
گردشگرانخودراافزایشدهند،بایدتالشنمایندکیفیتخدماتارائزهشزدهرابهبزوددهنزد.
ایندوپژوهشگرهمچنینمطرحکردندکهکیفیتدركشزدهخزدماتدریزکمقصزدیعنزی
کیفیتخدماتهتل،خدماتغذایی،خدماتدرمکانهاییکزهبازدیزدمزیکننزدبزررضزایت
گردشگرانتمثیرزیادیدارند.براساس نتای پژوهشزگران درسزازمانهزای خزدماتی ،کیفیزت
خدمات از مهمترینعواملمؤثر در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان ودرنتیجزه وفزاداری
آنان است(عالمهونکتهدان .)6933،


کیفیت خدمات
شایدارائ یکتعریفجاموودقیقازکیفیتخدمات،4درمقایسهباکیفیتکاال،کارمشکلی
باشد.علتایندشواریآناستکهارائ خدمات،عواملرفتاریفراوانیراشاملمیشزود.در
تعریفکیفیتخدمات،عدهایبهبرآوردهساختناحتیاجاتونیازهایمشزتریانتمکیزددارنزد.
برخیدیگر،کیفیتراشاخصیمی داننزدکزههمزاهنگیبزینخزدماتارائزهشزدهبزاانتظزارات
1- Xia & et al
2- Song & et al
3- Campo & Yague
4- Quality of Service

سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتلهای سنتی با استفاده از ابزار تحلیل...

7

مشتریانراموردسنجشقرارمیدهد.تعدادیهمبهاهمیتادراكونظراتمشتریاندرمزورد
کیفیتاشارهدارندکهاینادراكهاحاصلمقایسهایاستکهمشتریانمیانخدماتارائهشده
وانتظاراتخودازآنخدمات،انجاممیدهند.کیفیتپزایینخزدماتارائزهشزده،بزهاخزتالف
انتظاراتمشتریباخدمتیکهدریافتوادراكنمودهاست،اشزارهدارد(طوطیزانوانصزاری،
.)6939سنجش کیفیت در سازمانهای خدماتی،سنجشیاست از اینکه تا چه اندازه ،خزدمت
ارائه شدهانتظارات مشتریان را برآوردهمیسازد .در فراینزددریافزت خزدمت معمزوال مشزتری
حضور دارد و این بهمعنای آناست که ادراك مشزتری از کیفیزت نزه تنهزا از سزتاده خزدمت
بلکه از فرایند ارائهخدمت نیز تمثیر میپذیرد.در ایزن میزان ،مزدل اهمیزت-عملکزرداز جملزه
مدلهای شناخته شده برای سنجش کیفیت خدمات واندازهگیری رضزایت مشزتریان اسزت،از
آنجاکهدراینپژوهشازمدلمذکوربرایسنجشکیفیتخدماتدرهتلهزایسزنتیاسزتان
یزداستفادهمیگردد،لزذادرادامهبهتشریحاینروشپرداختهشدهاست .


تحلیل اهمیت -عملکرد
تحلیلاهمیت-عملکرد،6بهعنوانابزاریمؤثربرایارزیابیموقعیترقزابتیسزازمان،شناسزایی
فرصتهایپیشرفتوهدایتتالشهایبرنامهریزیراهبردیبهکاربردهمیشود.مزدلتحلیزل
اهمیت-عملکزرداولزینبزاردرسزال6337توسزطبزارمزارتیالوجیمزز6دربازاریزابیخزودرو 
بهعنوانچارچوبیبرایتحلیلدیدگاههزایمشزتریاندرمزوردویژگزیهزایبرجسزتهمحصزول 
بهکاررفت.ازآنزمانتاکنوناینمدلدرزمینههایمختلفازجملهبانکداری،حملونقلو
خدماتآموزشیاستفادهشدهاست.محققانمختلفازاینمدلدربخشهایمختلفصزنعت
گردشگرینیزاستفادهکردهاند.درتحلیلاهمیت-عملکزردابتزدامجموعزهایازویژگزیهزای
خدمتیامحصولازطریقپیشزینهویزاروشهزایپزژوهشکیفزیماننزدگزروههزایمرجزوو
مصاحبهانتخابمی شود.معمزوالبزرایبزهکزارگیریایزنمزدلدوپرسزشازپاسز دهنزدگان
پرسیدهمیشود:الف) ویژگیهایمطرحشدهمحصولیاخدمتدرپرسشزنامهازنظزرآنهزااز
1- Importance-Performance Analysis
2-Martillaand & James
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چهمیزاناهمیتبرخورداراست ب)عملکردارائهکنندهخدمتیزامحصزولدرویژگزیهزای
مطرحشدهازپرسشنامهچگونهبودهاست (بحرینزیزادهوهمکزاران.)6939،اطالعزاتمزورد
نیازتحلیلاهمیت-عملکردازپرسشنامهاستخراجشزدهومیزانگینیزامیانزهامتیزازاتاهمیزتو
عملکردهرویژگیمحاسبهمیشودودرنهایزتایزنمقزادیربزهعنزوانمختصزاتبزرایترسزیم
ویژگیهایجداگانهبررویماتریسدوبعدیبهنامماتریساهمیزت-عملکزردمزورداسزتفاده
قرارمیگیرد(آذروهمکاران.)6939،شکل،6چهارربوماتریستحلیلاهمیزت-عملکزردرا
نشانمیدهد.

شکل :1ماتریس تحلیل اهمیت -عملکرد

همانطورکهدرشکل6مشاهدهمیکنیزد،مزاتریساهمیزت-عملکزردازطریزقمتوسزطنمزره
اهمیتوعملکردویژگیها،بهچهارناحیهتقسیممیشودکهمفهومهریکازچهارناحیزهایزن
ماتریسبهشرحزیراست:ناحیهاول(ناحیهتوجهحیاتی):پاس دهندگان،شاخصهزاراازنظزر
اهمیتبسیارباالارزیابیمیکنند،ولیسطحعملکزردایزنشزاخصهزابزهنسزبتپزاییناسزت،
بنابراینبایدتالش هایبهبودوتوسعهرادرایزنناحیزهمتمرکززکزرد.ناحیزهدوم(ناحیزهتزداوم
وضعیتعالی):پاس دهندگانشاخصهاراازنظراهمیتبسیارباالارزیابیمیکننزدوسزازمان
نیزدراینشاخصهاعملکردبسیارخوبیدارد،بنابراینبایددرمورداینشاخصهامثلگذشته
عملکرد.ناحیهسوم(ناحیهاولویتپایین):شاخصهاازنظراهمیتوعملکرددرسزطحپزایین
قرارمیگیرندومنابومحدودیبایدبهاینناحیهازطزرفشزرکتاختصزا دادهشزود.ناحیزه
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چهارم(ناحیهقابلکاهش):شاخصهاییکهدراینناحیهقرارمیگیرند،ازنظرپاس دهنزدگان
اهمیتچندانیندارند،ولیازعملکردنسزبیبزاالییبرخوردارنزد.پاسز دهنزدگانازعملکزرد
باالیسازماندرمورداینشاخصخرسندند،ولیمدیرانبایدتالشهایفعلیخزودرابزرایزن
ویژگیهابهشدتمحدودکنند(نقوی .)6939،


پیشینه پژوهش
در میان کلیه صنایو خدماتی ،صنعت توریسم بهعلت ایفای نقش اساسی در اقتصاد ملی ،یکی
ازحساسترین صنایو نسبت به موضوع کیفیت است .دراین راستا ،پزژوهشهزای متعزددی در
دنیا بر رویسزنجشکیفیزت خزدمات و انزدازهگیزری رضزایت مشزتریدرصزنعت هتلزداری
صورت گرفته است کهغالب آنها برروی شناختعوامزل مزؤثر بزر روی رضزایت مشزتریان
انجامشدهاند.ازجملهپژوهشهاییکهدرزمین تحلیلکیفیومکانیمراکزاقامتیانجامشزده
استمیتوانبهمواردزیراشارهکرد :
درپژوهشیالیوهیچکاك،)6261(6بااستفادهازمدلاهمیت-عملکردبزهبررسزیوضزعیت
کیفیتخدماتدرهتلهایماکائوپرداختهاند.یافتههایشاننشانمیدهدشکافمعنزاداریبزین
اهمیتوعملکردمؤلفههایکیفیتخدماتدرهمهابعادوجوددارد .
درپژوهشیجاسینسکسوهمکاران،)6261(6بهبررسیتمثیرکیفیتخدماتهتلدروفاداری
مشتریانپرداختهاندوازروشسروکوالبرایسنجشکیفیزتخزدماتاسزتفادهکزردهوبزرای
افزایشرضایتمشتریان،افزایشکیفیتخدماترامتناسبباانتظزاراتمشزتریانبزههتلزداران
پیشنهادکردهاند .
در پژوهشی لیاتوهمکاران ،)6264(9کیفیتخدمات،تصویر هتزل ،رضزایت و وفزاداری در
صنعتهتلداری مالزی را ارزیابی کردند .یافتهها نشان دادکیفیزت خزدمات ،تصزویر شزرکت،
رضایت و وفاداریبرای رشد بلندمدت در صنعت هتلدار نیازاست و آنها با هم ارتباط دارند .
1- Lai & Hitchcock
2- Jasinskas & et al
3- Liat & et al
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چاوزوهمکاران،)6266(6بامطالعهبررویکیفیتخدماتدرهتلهایپرتغالنشاندادندکزه
سهعاملاتاق،کارکنانوفضایهتلبهعنوانعواملمؤثربرکیفیزتخزدماتهتزلهزابزهشزمار
میروند .
6

پرا وجوومیکدرموت (،)6266درپژوهشیتحتعنوان«بررسی اهزداف عملیزاتی و مزیزت
رقابتی درسازمانهای خدماتی با اسزتفاده از مزاتریس تجزیزه وتحلیزل اهمیزت-عملکزرد»بزه
بررسی دهعاملکلیدی درکیفیتخدمات پرداختند .
اچسیههوهمکاران،)6223(9درمطالعهایبهبررسیسزطحکیفیزتخزدماتدرهتزلهزایآب
گززرمپرداختنززد.محققززاندرایززنپززژوهشازفراینززدتحلیززلشزبکهایبززراییززافتنارتبززاطبززین
متغیرهایمستقلووابستهاستفادهکردند .
درپژوهشیپورفرجوهمکاران(،)6936به بررسی و چگونگی ارتبزاط سزه رکزن ارزش ویزژة
گردشگران داخلی هتلهای پن ستاره تهران با رضزایتمنزدی آنزان پرداختزهانزد.یافتزههایشزان
نشانمیدهدکه رابط متغیرهای ارزش ادراکی ،ارزش برند و ارزش ارتباطی با متغیر رضزایت
گردشگرانهتلهای پن ستاره در تهران مستقیم و معنادار استوبرایافزایش رضزایتمنزدی
گردشگران،افزایشبهبود سهبعد ارزش ویژهمشتریرا بههتلدارانپیشنهادکردهاند .
عالءالدینیوچینی(،)6936درپژوهشیبهتحلیلپیوند میان کیفیت خدمات عرضزه شزده در
هتلهایچهار و پن ستارة ایزران ورضزایتمنزدی مشزتریانخزارجیپرداختنزد،کزهنتزای آن
حاکیازوجودهمبستگیسه بعد محصول فیزیکی ،خدمت تجربهشده و خوراك/نوشیدنی با
رضایتمندی گردشگراناست .در این میان ،رابط میزان کیفیزت بعزد خزدمتتجربزه شزده و
رضایت گردشگران باالترینرتبهراداردوصنعت هتلداری کشور در زمین کیفیتابعاد مزورد
مطالعه در این پژوهش با مشکالتاساسی ونارضایتیگردشگران روبهرواست .
یافتههایپژوهشحقیقیکفاشوباقری(،)6936نشان مزیدهزدکزه بزین ادراكمیهمانزان از
کیفیتخدمات و وفاداری آنها رابطهمستقیم و قوی برقراراست و از میزان پزن  بعزدکیفیزت
1- Chaves & et al
2- Prajogo & McDermott
3- Hsieh & et al
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خدمات (عواململمزوس ،اعتبزار ،پاسزخگویی ،اطمینزان،و همزدلی) ،بعزدعوامزل ملمزوس از
کمترینضریبهمبسزتگیبزاوفزاداری مشزتریان برخزوردار اسزت .از ایزنرو ،نتزای  پزژوهش
ضرورت توجه بیش از پیش بهبعدانسانی کیفیت خدمات را نشان میدهد .
درپژوهشیطاهریدمنهوهمکاران(،)6932در مطالعهای با هدف بررسی چالشهای موجزود
درصنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط بامحدودیت مراکز اقامت ،مهمترین عوامل مزؤثر
در اینزمینه را با استفادهازاجرای روش تحلیل عاملی ،در قالزب هفزت دسزت عوامزلامنیزت،
اغذیه ونوشابه،کارکنان ،سیستم اداری و پذیرش ،اتاقها وفضای داخلی هتزل ،محزل هتزل و
فضای پیرامونی و عواملتفریحی و رفاهی مطرح کردند.همچنینبزااسزتفادهازمزدلاهمیزت-
عملکردبهبررسیوضعیتکیفیتخدماتدرمراکززاقزامتیشزهرشزیرازوتزمثیرآندرجلزب
گردشگرانپرداختند.نتای پژوهشآنهانشانمیدهدکهعلیرغمانبزوهمسزافردربسزیاریاز
ماههایسال،مراکزاقامتیسال،مراکزاقامتیزیرظرفیتاستانداردفعالیتمزیکننزد.همچنزین،
شکافمعناداریبیناهمیتوعملکردمؤلفههایکیفیتخدماتمراکززاقزامتیدرهمزهابعزاد
وجوددارد .
دریکجموبندیکلیازپژوهشهایانجامشده،مشاهدهمزیشزودپزژوهشهزایمختلفزیدر
زمینهسنجشکیفیتخزدماتوانزدازهگیزریرضزایتمشزتریدرصزنعتهتزلداریصزورت
گرفتهاست.غالباینپژوهشهابررویتعیینابعادمختلفکیفیتخدماتوشزناختعوامزل
مؤثربررویرضایتمشتریانانجامشدهاند.البته نباید ایزن نکتزه را فرامزوش کزرد کزه صزنعت
هتلداری بهعنوان یکی از صنایوخدماتی شناخته شده که به دلیل باال رفزتن سزهمتوریسزم در
اقتصاد روز به روز بیشتر در کانون توجهقرار میگیرد ،دامنه متنزوعی ازخزدمات را در اختیزار
مشتریان خود قرار میدهد .لذا سنجش کیفیتخدمات در هتل مسزتلزم روشزن سزاختن حیطزه
پژوهشاست ،لذاخزدمات ارائزه شزده در یزک هتزلسزنتی متفزاوت از آن چیززیاسزت کزه
گردشگران در هتلهایدیگر از آن برخوردار خواهند شد .دراینپژوهش تاآنجا که از نظزر
محققان در این مقاله گذشت پژوهشی بر روی سنجش کیفیتخدماتهتلهایسنتی صورت
نگرفته است.دراینپژوهشضمنشناساییعواملمؤثربرکیفیتخدماتهتزلهزایسزنتیبزه
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سنجشاهمیت-عملکردهریکازاینویژگیهاازدیدگاهگردشگرانداخلزیمزوردبررسزی
قرارگرفتهاست .


روششناسی پژوهش
اینپژوهشازنظرهدفکزاربردیو ازنظزرماهیزت،توصزیفیاسزت.درایزنپزژوهش،بزرای
جموآوریاطالعاتالزمبرایبررسیعواملمؤثر،ازپرسشنامهاستفادهشدهاسزت.بنزابرایناز
روشپیمایش،سودجستهاست.دراینپزژوهشبزهمنظزوراسزتخراجعوامزلمزؤثربزرکیفیزت
خدماتهتلهایسنتیبهمطالعهادبیاتپژوهشهایمتعددومنابومعتبرومصاحبهدراینزمینه
استفادهشدوپرسشزنامهایبزا67سزؤالاصزلیدرمقیزاس9درجزهایلیکزرت،بزرایشناسزایی
عواملمؤثربرکیفیتخدماتهتل هزایسزنتیطراحزیشزد.بزرایسزنجشروایزیپرسشزنامه،
عواملشناساییشزدهقبزلازتوزیزودرجامعز آمزاری،بزرای62نفزرازخبرگزاندانشزگاهیو
همچنینمدیرانفعالدرصنعتهتلداریارسزالشزدونظزراتوتغییزراتپیشزنهادیآنهزادر
پرسشنامهنهاییاعمالشد.درضمنبهدلیلاستفادهازروشتحلیلعاملیدرتحلیلاطالعزات،
رواییپرسشنامهبرایباردومسنجیدهشدونتیج تحلیزلنمایزانگرمطلوبیزتروایزیپرسزشهزا
میباشد.جامعهآماریبخشاولاینپژوهششاملگردشگرانیداخلیکهدرنزوروزسزال6939
درهتلهایسنتیاستانیزداقامتداشتند.براینمونهگیریازروشنمونهگیریخوشهایاسزتفاده
شد.بدینترتیبابتداازبینهتلهایسنتیاسزتانیززد،هشزتهتزلسزنتیانتخزابوسزپسبزر
اساسمنطقمدلهایتحلیلعاملی(درتحلیلعاملیبرایهزرسزؤال62،نمونزهتوصزیفشزده
است)672،پرسشنامهبهصزورتنمونزهگیزریدردسزترسبزینگردشزگرانیکزهدرهتزلهزای
مذکوراقامتداشتندتوزیوشد.پسازجموآوریپرسشنامهها،بااستفادهازنرمافزارSPSSو

ازطریقآزمونآلفای کرونباخ پایایی پرسشنامهمورد سنجش قرار گرفت.چون مقدار آلفزای
بهدست آمده()2/33بیشتر از2/7است.لذا پرسشنامه پایزا اسزت.درایزنپزژوهشعزالوهبزر
محاسب پایاییبرایکلپرسشنامه،تحلیلپایاییبهطورجداگانهنیزبرایهریکازعواملمزؤثر
برکیفیتخدماتهتلهایسنتیانجامگرفتهکهنتای حاصلبرایهریکازآنهادرجزدول
6ارائهشدهاست.بااستفادهازتحلیلعاملی67سزؤالبزه7عامزلکلیزدیدرکیفیزتخزدمات

سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتلهای سنتی با استفاده از ابزار تحلیل...
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تقلیلیافتوسپسبراساسعواملشناساییشده،بااستفادهازتکنیزکIPAپرسشزنامهایبزر
مبنایهفتعاملکلیدیبهمنظورسنجشاهمیتویژگیهاوعملکزردآنهزابزاطیزفلیکزرت
هفتگزینهای(ازخیلیقویتاخیلیضعیف)طراحیگردید.رواییمحتواییپرسشنامهتوسط
چندتنازاساتیددانشگاهومدیرانهتلهایسنتیتمییدشد.برایسنجشپایاییپرسشزنامهدوم
ازپایاییبینارزیاباناستفادهشدکهسنجههاازپایاییخزوبیبرخزورداربودنزد.جامعزهآمزاری
بخشدوماینپژوهششاملگردشگرانداخلیکزهدرهشزتهتزلسزنتیمنتخزباسزتانیززد
اقامتداشتند(الزمبهذکراستکهدراینمقالهنزامهتزلهزایسزنتیمنتخزببزهلحزا تعهزد
اخالقیذکرنگردیدهاست).روشنمونهگیریدربخشدومپژوهشازروشنمونزهگیزریدر
دسترساستفادهشد بدینصورتکهمتناسبباظرفیتپزذیرشایزنهتزلهزا،نمونزهگیزریاز
مشتریاندردسترس،درهتلهایسنتیموردنظرانجامشد.حجزمنمونزهنیززبزراسزاسفرمزول
آماریکوکران622،نفربهدستآمدکه به شکل زیرمحاسبهشده است .

=n
= 622n

=

:nتعدادنمونهآماری

:Nتعدادعناصرجامعهآماری
:Pمیزانموفقیت

:میزانخطایاستاندارد 
میزاندقتبرآورد
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جدول  :1ضریب آلفاي کرونباخ عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات هتلهاي سنتی
کد

عوامل

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

6

تسهیالتورزشیوتفریحی 

6

 2/71

6

اغذیهونوشیدینیهایسنتی 

6

 2/33

9

سیستمپاسخگوییو ارائه خدمات 

1

 2/39

4

بهداشتی 

6

 2/31

9

امکاناتفیزیکیهتل 

3

 2/39

1

فضایسنتیداخلهتلواتاقها 

4

 2/33

7

رفتارکارکنان 

9

 2/36

یافتههای پژوهش
جدول6اطالعاتجمعیتشناختیپاس دهندگاندو پرسشنامهپژوهش را نشان میدهد .
جدول  :2آمار توصیفی ویژگیهاي فردي پاسخدهندگان
ویژگیهای جمعیتشناختی
متغیر 
جنسیت 

سطحتحصیالت 

سن 

پرسشنامه دوم

پرسشنامه اول

دستهها 

فراوانی 

درصد 

فراوانی 

درصد 

مرد 

 641

 94

 31

 43

زن 

 664

 41

 624

 96

دیپلموپایینتر 

 69

 3/4

 66

 9/9

فوقدیپلم 

 62

 9/1

 63

 64/9

کارشناسی 

 642

 96

 629

 96/9

ارشدو باالتر 

 37

 91

 97

 63/9

زیر62سال 

 63

 62/4

 63

3

92-62سال 

 73

 63/6

 97

 63/9

42-96سال 

 13

 69/1

 94

 67

92-46سال 

 46

 69/1

 93

 63

بیشاز92سال 

 96

 63/6

 99

 61/9

برایشناساییعواملمؤثربرکیفیتخدماتهتلهایسزنتی،ازروشتحلیزلعزاملیاکتشزافی

استفادهشد.جدول9نتای آزمونکرویتبارتلترابهمانشانمیدهد.مقزدارKMOحزدود

سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتلهای سنتی با استفاده از ابزار تحلیل...
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()2/33بهدستآمدکهنشانگرکفایتنمونهبرداریاست.لذادادههایمربوطبهاینشاخصها
قابلتقلیلبهتعزدادعامزلهزایزیربنزاییوبنیزادیمزیباشزند.همچنزیننتیجزهآزمزونبارتلزت
()7169/369کهدرسطحخطایکوچکتراز2/29معنیداراست،نشانمیدهدکزهمزاتریس
همبستگیبینگویهها،ماتریسهمانیوواحدنمیباشد.لذامیتوانچنیننتیجهگیرینمودکزه
ارتباطمعنیداریبینگویههایاینمتغیروجودداردوامکانکشزفسزاختارجدیزدازدادههزا
ممکنمیباشدوشرایطتحلیلعاملیبرقراراست .
جدول  :3نتایج آزمون کرویت بارتلت و KMO
شاخص آماری

مقدار

شاخصKMO

 2/373

آزمونکرویتبارتلت 

 7169/369

سطحمعنادار 

 2/222

بااستفادهازروشتحلیلعاملیاکتشافی،مؤلفههزایاصزلیوچزرخشواریمزاکس،متغیرهزای
شناساییشدهدرپژوهشدر7بعداصزلیجزایگرفتنزدو39/931درصزدازکزلواریزانسرا
تبییننمودند.اینمقدارنشانگرمطلوبیتمدلدرتبیینعواملمؤثربرکیفیتخدماتهتلهزای
سنتیاست.نتای نهاییتحلیلعاملیدرجدول4آمدهاست .

جدول  :4واریانس توضیح داده شده توسط عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات هتلهاي سنتی
مقادیر ویژه
عوامل

کل

واریانس توضیح داده شده
درصد

درصد

واریانس

تجمعی

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

6

 19/927  41/339

 19/927

 63/641  62/326

 63/641

6

 7/913  9/126

 76/271

 64/336  63/462

 99/693

9

 9/396  6/343

 74/367

 64/197  62/396

 17/779

4

 6/363  6/611

 77/394

 1/162  4/333

 74/939

9

 6/663  6/146

 32/279

 4/664  9/244

 73/923

1

 6/776  6/966

 36/349

 6/314  6/639

 36/479

7

 6/996  6/643

 39/931

 6/366  6/466

 39/931
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ماتریس همبستگی چرخشیافتهپرسشنامهعواملمؤثربرکیفیزتخزدماتهتزلهزایسزنتیدر
هفتگروهکلیطبقهبندیشدهاندکهبهصورتجدول9استکهاینهفتعاملبزاتوجزهبزه
بررسیادبیاتموضوعوباکمککارگروهخبرهنامگذاریشدهاند.با نگاهی به بارهای عاملی
مربوط به اینهفتعاملمتوجه میشویم که روایی نیز حاصل شده است ،زیرا بارهای عاملی
سؤاالت در همهموارد باعاملهای مربوطه خود باالی2/9بهدستآمدهاست .
جدول  :5ماتریس همبستگی چرخش یافته پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات هتلهاي سنتی
عوامل

امکاناتفیزیکیهتل 

گویهها

بار عاملی

تجهیزهتلبهرستورانسنتی 

 2/736

تجهیزهتلبهچایخانهسنتی 

 2/736

تجهیزهتلبهحمامسنتی 

 2/361

تجهیزهتلبهتجهیزاتووسایلپذیراییسنتی 

 2/379

تجهیزهتلبهفروشگاههایصنایودستیوسنتی 

 2/326

سیستمسنتیسرمایش/گرمایشاتزاقهزاوفضزایعمزومیهتزل(بزادگیر،
کرسی) 
اندازهوراحتیاتاقهاازنظرتخت،صندلیمبلمانوفضا 

 2/323

تجهیزهتلبهوسایلارتباطینظیرتلفن،اینترنت 

 2/344

معماریبنایتاریخیهتل 

 2/396

اتاقهایسنتی(ارسیوپن دری) 
فضززایسززنتیداخززلهتززلو تجهیزهتلبه 
اتاقها 

 2/332

 2/139

پوششلباسکارکنانهتلبهسبک محلیوسنتی 

 2/366

طراحیسنتیدکوراسیونداخلی(ورودی،البیوراهروها) 

 2/399

رفتاردوستانهومهماننوازیکارکنانهتلنسبتبهمشتریان 

 2/732

تواناییکارکنانبرایایجاداطمینانواعتماددرمشتریان 

 2/316

تالشکارکنانبرایحلمشکالتمشتریانهتل 

 2/392

پاکیزگیوبهداشتوسایلموجوددراتاقهاوفضایعمومیهتل 

 2/317

پاکیزگیبنایتاریخیهتل 

 2/339

ارائهخدماتپذیراییسنتی 

 2/314

رسیدگیبهشکایاتمشتریانوتالشبرایجبراننارضایتیها 

 2/396

سیستمپاسزخگوییو ارائزه

ارائهخدماتبهموقوتوسطکارکنانبهمشتریان 

 2/376

خدمات 

خدماتارائهشدهمطابقباعالقهمندیمشتریان

 2/733

میزانپایبندیهتلبهارائهخدماتتعهدشده

 2/329

ارائهخدماترزوتلفنیواینترنتیهتل 

 2/317

رفتارکارکنان 

بهداشتی 

سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتلهای سنتی با استفاده از ابزار تحلیل...
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 2/349

تجهیز هتلها بهسالنورزشهایباستانی
تسهیالتورزشیوتفریحی  خدماتوتسزهیالتسزرگرمی(اتزاقبزازیهزایسزنتیورایانزهای،اتزاق
کودك) 
اغذیهونوشیدینیهایسنتی 

 2/371

ارائهمتنوعغذاهایمحلیوسنتی 

 2/736

ارائهمتنوعنوشیدنیهایسنتی 

 2/773



پسازشناساییعواملمؤثربرکیفیزتخزدماتهتزلهزایسزنتی،بزااسزتفادهازتکنیزکIPA
پرسشنامهایبرمبنایهفتعاملکلیدیبهمنظورسنجشاهمیتویژگیهاوعملکزردآنهزابزا
طیفهفتگزینهای(ازخیلیقویتاخیلیضعیف)طراحیشدوازگردشگرانخواسزتهشزد،
میزاناهمیتوعملکردعواملرادرهتلهایسنتیمشخص کنند.میانگین اهمیزت و عملکزرد
7ویژگی در جدول1نشاندادهشدهاست .
جدول  :6ارزش اهمیت و عملکرد عوامل مؤثر برکیفیت خدمات هتلهاي سنتی
کد

عوامل

میانگین اهمیت

میانگین عملکرد

6

تسهیالتورزشیوتفریحی 

1

 4/9

6

اغذیهونوشیدینیهایسنتی 

 1/9

 4/9

9

سیستمپاسخگوییو ارائه خدمات 

 1/9

9

4

بهداشتی 

1

 9/9

9

امکاناتفیزیکیهتل 

1

 9/9

1

فضایسنتیداخلهتلواتاقها 

 1/9

 9/9

7

رفتارکارکنان 

 1/9

4



سپسموقعیتنسبیهریکازعواملکلیدی،بررویماتریسIPAمشخصمزیشزود،بزرای
ترسیمماتریس،عملکرداهدافعملیاتبررویمحورطول()xهاواهمیتاهدافعملیاتبزر

رویمحورعرضها()yهاقرارمیگیرند.بامیانگینگیریعملکردواهمیزتعوامزل،مزاتریس

IPAبهچهارربوتقسیممیشودکهدرشکل6نشاندادهشدهاست .
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عملکرد   6  6/9  9  9/9  4  4/9  9  9/9  1  1/9  7

6


شکل  :2ماتریس تحلیل اهمیت -عملکرد عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات هتلهاي سنتی

نتای حاصلازماتریستحلیلاهمیت-عملکردنشانمیدهدکزهعوامزلفضزایسزنتیداخزل
هتلواتاقها،بهداشتیوامکاناتفیزیکیهتلدارایاستراتژیتداوموضزعیتعزالیمزیباشزد
کهدرربودومماتریسواقوشدهاند.همچنزینعوامزلتسزهیالتورزشزیوتفریحزی،اغذیزهو
نوشیدینیهایسنتی،رفتارکارکنانوسیستمپاسخگوییو ارائهخدماتدارایاستراتژیتوجزه
حیاتیمیباشندکهدرربواولماتریسقرارگرفتند.درادامهبرایتعییناولویتعوامزلجهزت
بهبود،وزنعواملمؤثربرکیفیتخدماتهتلهایسنتیمحاسبهمیشودکهدرجدول7نشزان
دادهشدهاست .
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جدول  :7اولویتبندي عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات هتلهاي سنتی جهت بهبود

کد

عوامل

6

تسهیالتورزشیوتفریحی

OWj
3

SWj
 2/667

4

6

اغذیهونوشیدینیهایسنتی

 69

 2/613

9

 66/79

 2/637

4

بهداشتی

9

 2/293

1

9

امکاناتفیزیکیهتل

9

 2/293

1

 1/9

 2/234

 61/69

 2/666

9

1
7

سیسززتمپاسززخگوییوارائززه
خدمات

فضززایسززنتیداخززلهتززلو
اتاقها
رفتارکارکنان

اولویت

6

9
6

نتیجهگیری
دراینپژوهشبرایشناساییعواملمؤثربرکیفیتخزدماتهتزلهزایسزنتیازروشتحلیزل
عاملیاکتشافیاستفادهشدکهدرنتیج آن7عاملمعرفیشزدند.سزپسبزااسزتفادهازتکنیزک

IPAبهبررسیاهمیتوعملکردهریکازاینویژگیهاازدیدگاهگردشگرانداخلیکهدر
هتلهایسنتیمنتخباستانیزداقامتداشتند،پرداختهشد.اولینعاملشناساییشدهدرزمینز 
کیفیتخدماتهتلهایسنتی«سیستمپاسخگوییو ارائه خدمات»استکهدرمزدلپرا وجزو
ومیکدرموت،)6266(6مطرحشدهاست.ویدرپژوهشزیطزی پزژوهشهزایفزراوان و بهزره
گیری از مدلهای متفاوتدرزمینهکیفیتخدمات،سیوهشتشاخص را گردآوریکرد و
آنها را در دهعاملاصلی جایداد که سیستمپاسخگویییکی از اینعوامل بود.درپژوهش
حاضرنتای نشاندادکزهعامزلسیسزتمپاسزخگوییو ارائزهخزدماتازاهمیزت بزاالییبزرای
گردشگران برخورداراست ولی نتای مربوطبهعملکرد ،نشان ازپایینبودن رتبه اینویژگی
درهتلهایسنتی مورد مطالعهاستکهدرماتریستحلیلاهمیزت-عملکزرددرربزواولودر
اولویتاولقراردارد،کهنشانازکلیدیوبحرانیبودناینعاملدرکیفیتخدماتهتلهای
1- Prajogo & McDermott
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سنتیدارد.اینامرنشاندهندةاینمطلباستکهمدیرانهتلهایسنتیبایستیتوجهبیشتری
نسبتبهعاملپاسخگوییو ارائزهخزدماتداشزتهباشزند.دومزینعامزلشناسزاییشزده«رفتزار
کارکنان»است.مطالعاتطاهریدمنهوهمکاران(،)6932بهاینمهم،توجزهومزدلیراجهزت
شناساییعواملمؤثربرکیفیتخدماتهتلهایشیرازمطرحکردندکهیکیازعواملمؤثربزر
کیفیتخدماتدراینمدل،کارکنانبود.همچنیندراینپژوهش،نتای نشاندادکهشزکاف
معناداریبیناهمیتوعملکرداینمؤلفهدرهتلهایشیرازوجوددارد.نتزای پزژوهشحاضزر
بیانگرآناستکهعاملرفتارکارکناندرماتریستحلیزلاهمیزت-عملکزرددرربزواولودر
اولویتدومقرارداردوپسازسیستمپاسخگوییوارائهخدمات،بهعنوانکلیزدیتزرینعامزل
محسزوبمزیشزود همچنزینرفتارهزایکارکنزانبزهدلیزل تمزاسمسزتقیم آنزان بزامشزتریان
(گردشگران)،تمثیربسزایی دربهبودسطحکیفیتخدماتدارد.همانطزورکزهنتزای پزژوهش
نشانداد،گردشگرانداخلیازنحوهرفتارکارکناناینهتلهارضایتچندانیندارند.ازایزن-

رومدیرانهتلهایسنتیبایدنقشخودرادرجهتبهبوداینمشکلبهخوبیایفاکننزد،چزرا
کهوجودچنینمشکلیانقطهضعفیبرکلتجرب مشترییاگردشگرازهتلتمثیرمیگزذرادو
سرانجاممیتواندباع کاهشگردشگرانهتلشود.درنهایتنیزایزنتجربزهنقزشمهمزیدر
تصویرذهنیگردشگرانداخلیازیزدبهعنوانمقصزدگردشزگریداشزتهوآنراتحزتتزمثیر
قرارمیدهد.بنابرایننهفقطیکهتلسنتی،بلکهتماممردمیزدکزموبزیشبزهعنزواناعضزای
یکسیستماقتصادیوتجاریبهطورمستقیمیاغیرمستقیمموردزیانوخسرانقرارمیگیرنزد،
وازطرفیدیگرنیزگردشگرانداخلیبهعنوانعضویازیکمعاملزهآنطزورکزهمزیبایزدبزه

هدفخودیارضایتنرسیدهاند.سومینعاملشناساییشدهدراینمطالعه«اغذیهونوشیدینی-

هایسنتی»استکهدرمدلعالءالدینیوچینی(،)6936بداناشارهشدهاست.نتای پزژوهش
آنهانشاندادکهیکی ازعوامل کلیدی در ایجادتجربهای منحصربهفرد نزدگردشگران مقزیم
هتلها،عرض انواعخوراکیهاونوشیدنیهای بومی است.همچنینیافتزههزایآنهزانشزانداد
کهبه رغم تنوع بالقوه زیادغذاهای ایرانی،خزوراكهزای محلزی و منحصزربهفزرد کشزوردر
منویاکثر هتلهایکشور جایی نداردکهاینامرموجزب کزاهش رضزایتگردشزگرانشزده
است.نتای پژوهشحاضربیانگرآناستکهعاملاغذیهونوشزیدینیهزایسزنتیدرمزاتریس
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تحلیلاهمیت-عملکرددرربواولودراولویتسومقراردارد.اینامرنشاندهندةاینمطلزب
استکهشکافمعناداریبیناهمیتوعملکرداینعاملدرهتلهایسنتییززدوجزودداردو
هتلهایسنتییزدنتوانستهاندبهسطحانتظاراتگردشگرانپاس مناسبیبدهند.چهارمینعامل
شناساییشدهدراینمطالعه«تسهیالتورزشیوتفریحی»است.اچسیههوهمکزاران،)6223(6
نیزبهیافتههایمشابهایبانتای حاضردرخصو عامزلتسزهیالتورزشزیوتفریحزیدسزت
یافتند.آنهادرپژوهشی،بیستوهفتشاخصراگردآوری کردند و آنها را تحت پوشزش
پن محور کلی قرار دادند،کهعاملتسهیالتورزشیوتفریحی،یکی از اینعوامزل بزود.در
پززژوهشحاضززرنتززای نشززاندادکززهعامزلتسززهیالتورزشزیوتفریحزیدرمززاتریستحلیززل
اهمیت-عملکرددرربوتوجهحیاتی(ربواول)ودراولویتچهارمقراردارد.بزهعبزارتی،ایزن
مشخصهازنظرگردشگراندارایاهمیتباالییهست،اماعملکردهتلهایسزنتییززددرایزن
ویژگیپاییناست.بنابراین،هتلهایسنتیبایدبرایجذبگردشگروارتقایسزطحکزارکرد
خودرویاینمشخهتمرکزکنندوعملکردخودرابهبوددهند.پنجمینعاملشناساییشدهدر
اینمطالعه«فضایسنتیداخلهتلواتاقها»استکهدرپژوهشچزاوزوهمکزاران،)6266(6
بهگونهایبداناشارهشدهاست.نتای پژوهشحاضربیانگرآناسزتکزهعامزلفضزایسزنتی
داخلهتلواتاقهادرماتریستحلیزلاهمیزت-عملکزرددرربزودوم(ناحیزهتزداوموضزعیت
عالی)ودراولویتپنجمقراردارد،اینامرنشاندهندةاینمطلباستکزهعملکزردهتزلهزای
سنتیدراینویژگینیزمناسببودهوبهعنواننقطهقوتهتلهایسنتیشهریزدمحسوبمی-

شود.بنابراینهتلهایسنتیبایداینمشخصهرابهگونزهایکزههسزتحفزظکننزد.ششزمینو
هفتمینعاملشناساییشدهدراینمطالعه«امکانزاتفیزیکزیهتزل»و«بهداشزتی»اسزتکزهدر
مدلالیوهیچکاك،)6261(9بداناشزارهشزدهاسزتکزهبزایافتزههزایایزنپزژوهشکزامال

سازگاریدارد.نتای پژوهشحاضرنشاندادکهعاملبهداشتیوامکانزاتفیزیکزیهتزلبزه-

صورتمشتركدراولویتششمودرربودومماتریستحلیلاهمیزت-عملکزردقزراردارنزد،
اینبدانمعنااستکهمشخصههایادراكشدهبرایگردشگرانبسیارمهمهسزتند ودرعزین
1- Hsieh & et al
2- Chaves & et al
3- Lai & Hitchcock
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حالعملکردهتلهایسنتیهمنیزدراینویژگیهادرباالترینسطحخودقزراردارد.بنزابراین
هتلهایسنتیبایددرمورداینعاملهامثلگذشتهکارخوبخودراحفظوادامهدهند .

باتوجهبهبح باالمیتواننتیجهگیریکردکههر7عامل(اگرچزهبزادرجزاتمتفزاوت)بزه-

منظورپیادهسازیبرنامهبهبودکیفیتخدماتهتلهایسنتی مهممیباشندواولویتبندیآن-
هافقطبهخاطردركبیشتروشناختعواملتمثیرگذارترمیباشد.باتوجهبهاینکهبایزدبزین
پیشنهادهاویافتههایپژوهشنگاشتمناسببرقرارشزود،بزراسزاسدادههزاونتزای بزهدسزت
آمده،برخیپیشنهادهایکاربردیوپژوهشیارائهشدهاسزتتزارویکردهزایجدیزدیازایزن
حوزهرادراختیارمدیرانهتلهایسنتیوپژوهشگرانقراردهد .

پیشنهادهای کاربردی
هتلهایسنتیواقودرشهریزدبایدتالشبیشتریدرجهتبهبزودکیفیزتخزدماتخزودبزه
ویژهدرموردعواملتسهیالتورزشیوتفریحی،اغذیهونوشیدینیهایسنتی،رفتارکارکنزان
وسیستمپاسخگوییو ارائه خدماتانجامدهنزد(همزانگونزهکزهایزنپزژوهشنشزاندادایزن
عواملازاهمیتباالییبرایگردشگران برخورداراست ولی نتای مربوطبهعملکزرد ،نشزان
ازپایینبودن رتبه اینویژگیها درهتلهایسنتی مورد مطالعهاست).اینامرنشاندهنزدةایزن
مطلباستکهمدیرانهتلهایسنتیبایستیتوجهبیشترینسبتبهاینعواملداشتهباشند .
بااینحال،درموردعاملسیستمپاسخگوییو ارائه خدماتپیشنهادهایذیلارائهمیشود :
باتوجهبهفضایسنتیهتلها،درارائهخدماتبهگردشگرانازامکاناتپذیراییسنتی استفاده
گردد 
تالش هتلها بهمنظور ارائه خدمات در زمان وعده داده شده ،اگر هتلها بنزا بزر دالیلزی غیزر
قابل پیشبینی قادر به ارائه خدمات مورد نظر در زمان تعیینشدهنباشند،باید آن را زودتر به
گردشگر اطالع دادهو از آنها عذرخواهی نموده و در اسرعوقت کار آنها را انجام دهند 
تفهیم این باوردرکارکنان که گردشگران مهمترین عامل بقای سازمان هستند ،بنزابراینبایزد
در ارائهخدمات به آنها نهایت دقت را به کار بست 
درموردعاملتسهیالتورزشیوتفریحیپیشنهادهایذیلارائهمیشود :
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تجهیز هتلها بهسالنهایورزشی(سالنورزشهایباستانیمانندزورخانهو )...
رایانهای 
تجهیز هتلها بهاتاقبازیهایسنتیو 
تجهیزهتلهابهاتاقکودك(شهربازیسرپوشیده،اتاقجشنتولدو )...
درموردعاملرفتارکارکنانپیشنهادهایذیلارائهمیشود :
برگززاری دورههزای آموزشزی بزرای کارکنزان درمزورد چگزونگی تعامزل و برخزورد بزا
گردشگران 
آزمون کردن دانش کارکنان در دورههای زمانی مشخص بزهمنظزور ارزیزابی میززان دانزش و
آگاهی آنها نسبتبه امور شغلی مربوطه 
درموردعاملاغذیهونوشیدینیهایسنتیپیشنهادهایذیلارائهمیشود :
ارائهمتنوعغذاهاونوشیدینیهایمحلزیدررسزتورانوچایخانزههزایسزنتیهتزلبزاتوجزهبزه
فرهنگبومیآنمنطقه 
تربیت و بهکارگیری نیروی کار متخصص در آشپزیغذاهایسزنتیوبزومی نیزز بایزد مزورد
توجهقرار گیرد 


پیشنهادهای پژوهشی
اینپژوهشازبرخیمحدودیتهارن میبرد،کهقابلتوجهترینمحزدودیتپزژوهشحاضزر
ایناستکهجامع آماریوقلمرومکانیاینپژوهشمحدودبههتلهایسنتیمنتخزباسزتان
یزداست اینمحدودیتازمیزانتعمیمپذیرینتای پژوهشبههتلهایسنتیدیگرمیکاهزد،
بنابراینپیشنهادمیشودپزژوهشهزایمشزابهیدرجوامزوآمزاریوقلمزروهزایمکزانیمتنزوع
دیگریانجامشوند 
پیشنهادمیشودپژوهشگرانآتیبادرنظرگرفتنعوامل شناساییشده در این پژوهشاقدامبه
سنجشکیفیتخدماتدرهتلهایسنتینمودهونتای حاصلهراارائهنمایند 
پیشنهادمیشوددرپژوهشهایآتیبا استفاده از رویکردهایی همچون مزدلسزازی سزاختاری
تفسیری،به بررسی روابط میان عوامل شناساییشده در این پژوهش و سطحبندی آنها اقدام
کنند 
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