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مقدمه
1

3

2

بهمعنای
بهمعنایگشتناخذشدهکهریشهدرواژةالتینترن  
واژةتوریسم(گردشگری) ازواژةتور  
رفتوبرگشت بینمبدأ  ومقصدوچرخشداردوازیونانبهاسپانیا،فرانسهودرنهایتبه
دورزدن ،
انگلیسراه یافتهاست).(Oxford, 1970, p. 189سازمانجهانیگردشگریمتعلقبهسازمانملل
یتهای افرادی اطالق میکند که به
متحد 4،در سال  ،1993گردشگری را به مجموعهای از فعال 
مکانهای خارج از محل زندگی و کار خود به قصد  تفریح ،استراحت و انجام امور دیگر مسافرت

می کنندوبیشازیکسالمتوالیوپیاپیدرآنمکاننمیمانند(رضوانی،1374،ص.)16صنعت

بخشهاییاستکه،باوجودداشتنظرفیتفراوان،در
گردشگریفرصتیاستمناسببرایصنایعو 
ی توانآنرایکیازاب ارهایمهمتحققاقتصادپایدار
چرخةاقتصادیکشورمهجورند؛صنعتیکهم 
نگاههارامتوجهآن
بخشهایمولداقتصاداست ،
تلقیکردوهمچنین،درفضاییکهتوجههمگانبه 
توسعهیافته ،صنعت گردشگری به تنو درآمدها

کرد تا رونق و توسعة بیشتری یابد .در کشورهای 
یاف اید و ازهمگسیختگی در اقتصاد را کاهش میدهد؛ درحالیکه این صنعت برای کشورهای
م
درحالتوسعه  فرصتمناسبیاستتا،درقیاسبارویکردهایقدیمی،صادراتمحصوالتخودرابا

سرعتبیشتریاف ایشدهند) .(Izadi et al., 2013
دفاترخدماتگردشگریازاج ایصنعتگردشگریاندکهنقشکانالتوزیعرادرآندارند.این
کنندگاناند.محصولنهاییدفاترخدماتگردشگری

مصرفکنندگانوتأم 
ین

دفاترحلقةواسطارتباط
حملونقل،اقامتو...استکهگردشگربستهبهنیازخودیکیازمحصوالتیاهمةمحصوالترا
شامل 
بهصورت تورهای مسافرتی خریداری میکند (گی .)1382 ،برای آنکه دفاتر خدمات گردشگری بر

هتلها،خطوطهواپیماییوسایر
تجربههایحاصلازسفرگردشگرانبیف اید،بایددربارةانوا  
ارزش 
برنامهها ،اطالعات الزم را ارا ه دهد .این دفاتر همانند
اج ای تشکیلدهندة سفر ،مانند قیمت و  
جمعآوریحجمزیادیازاطالعاتمناسبومعتبر(در
یکنندکهدر راه تحقیقو 
متخصصیعملم 
یکند(تاجزاده .)1395،
کمترینزمان)بهگردشگرکمکم 
ضرورتانجاماینپژوهشدردفاترگردشگریشهری د،باتوجهبهگسترةجغرافیاییآن،نخست
برنامهری یبرایروزآمدکردناطالعاتتخصصیمتناسب بانیاز
هرچهبیشتربهارتقایکیفیو 
توجه  
بهروزشدةدنیایاطراف
یکارکناندربرخوردباپیشرفتهایمدرنو 

گردشگرانواف ایشتوانمند
نهفقط
است؛ همچنین در این پژوهش برآنیم تا ،با مدنظر قراردادن اینکه توانمندسازی سازمان  
انجامدادنبیشترینکارباحداقله ینهاست،بلکهانجامدادنکاربهنحواحسناست،بهبررسیتأثیر

مؤلفههایارزیابیکیفیتخدمات،به
یتبندی 
مؤلفههایمربوطبپردازیم.درنهایت،ضمناولو 
عواملو 
پرسشپاسخدهیمکهکیفیتخدماتارا هشدهبهمشتریاندردفاترخدماتگردشگریشهری د

این
چگونهاست .
1- Tourism
2- Tour
3- Tourn
)4- United Nations World Tourism Organization (UNWTO

211

سال هشتم ،شمارة یکم ،بهار  98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

مبانی نظری پژوهش
درگذشته،بهعللمتعددینظیرف ونیتقاضابرعرضهومحدودبودنرقابتدرزمینههایگوناگون،
هاونیازهایمشتریانتوجهچندانینمیشدوافرادمجبوربودندکاالهاوخدماتموردنیاز


بهخواسته
خود را با هر کیفیتی دریافت کنند .در سالهای اخیر ،بهعلت اف ایش عرضه و رقابت ،سازمانهای
تولیدی و خدماتی برای حفظ بقا و اف ایش سودآوری و سهم بازار خود ناچارند کاالها و خدماتی
ها،تمایالتوسلیقههایارا هدهند.ازسوییدیگر،آگاهی


ترومتناسبباخواسته

تر،باکیفیت
متنو 
مشتریانازکیفیتکاالهاوخدماتنی اف ایش یافتهو،بااف ایشتعدادرقبا،دیگرهر نو کاالو
خدمتی را نمیپذیرند .مشتریان امروزی به دنبال محصولی هستند که به بهترین وجه نیازها،
ها،سلیقه هاوانتظاراتشانرابرآوردهسازدوازکیفیتوقیمتمناسبینی برخوردارباشد.


خواسته
ازاینرو ،ارزیابان کیفیت کاالها و خدمات در سازمان های امروزی اغلب به دنبال یافتن راهکارهایی

بهترکیفیتکاالهاوخدماتخودرابسنجدودرجهتارتقایآنبرآیند(دهحقیو


هستندکههرچه
همکاران .)1393،

مفهوم کیفیت
آمادهبودنخدمتیاکاالبرایاستفادهکننده،کهخودنیازمندطراحی،انطباق،
کیفیت عبارتاستاز 
مناسببودنمکانارا ةخدمتاست.کیفیتهیچمعناومفهومیندارد،ج هرآنچه

دردسترسبودنو

خواستهها ونیازهای

عبارتدیگر ،هرمحصول زمانی باکیفیت است که با 

یخواهد 
.به
مشتری واقعاًم 
مشتری انطباق داشته باشد .کیفیت باید انطباق محصول با نیاز مشتری تعریف شود (ایلبیگی و
همکاران،1396،ص .)10

خدمات
میشود و
به طرفی دیگر ارا ه  
سرویسها به هرگونه فعالیت یا م یت گویند که از طرفی  

خدمات یا 
فعالیتهای

مجموعهای از 

بهدنبال ندارد.خدمت فعالیت یا 
ل وماً نامحسوس است و مالکیت چی ی را  
کموبیش ناملموس است که معموالً و نه ل وماً در تعامالت بین مشتری و کارکنان خدمات یا منابع

عنوانراهحلی برای مشکالت

عرضهکنندةخدمات صورت میگیرد و  
به
سامانههای  

فی یکی یا کاالها یا 
میشود) .(Kotler and Armstrong, 2017
مشتریارا ه 
کیفیت خدمات
در طول چند دهة گذشته کیفیت خدمت ،بهعلت تأثیر آن بر عملکرد کسبوکار ،کاهش ه ینه،
خشنودیووفاداریمشتری،وسودآوری،توجهمدیرانوپژوهشگرانومتصدیانرابهخودجلب
هایبسیاریدرزمینةتعریف،مدلسازی،سنجش کیفیتخدمت،رویة


کردهاست.بنابراینپژوهش
وتحلیلدادهو...صورتگرفتهاست.کیفیتخدماتمدلتوصیفیسادهایاز

جمعآوریداده،تج یه
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کند.هدفاینمدلها

واقعیتاستکهدرجهتنشاندادنروابطمیانمتغیرهایبرجستهتالشمی
ایناستکهمدیرانرادراف ایشنظاممند1کیفیتسازمانوخدماتآنیاریرساند.درادامه،برخی
از مدلهای مفهومی سنجش کیفیت خدمت در سازمانهای خدماتی بررسی میشود که هریک
ترینوحیاتیترینموضوعات


نمایند.کیفیتخدماتیکیازمهم
جنبهایمتفاوتازنگرشراارا همی

ویکیازاب ارهایکارادرخلقم یترقابتیوبهبودعملکردسازمانیدرصنعتبیمهشناخته شده
بیانکردهاندکهایجادسطحباالییازکیفیتخدمات

است(.)Lewis, 1993وفمنوباتسون(1997)2
همراهداردکهبهنوبةخودبهاف ایشسهمبازاروسوددهیمیانجامد.


رضایتووفاداریمشتریانرابه
اتبرموفقیتکسبوکار

نتیجةپژوهشاخیرکرستنوکوچ (2010) 3تأییدکنندةتأثیرکیفیتخدم
است .

ارزیابی کیفیت خدمات (مدل سروکوال)

4

ترینمدل هایکاربردیدرارزیابیکیفیتخدماتاست.اینمدلرا

مدلسروکوالیکیازگسترده
پاراسورامون 5وهمکارانشدراواسطسال 1980ارا هکردندتاکیفیتخدمات،بااستفادهازفاصلة
بینتصوراتوانتظاراتمشتریدربارةعملکردکیفیتخدماتسازمان،تعیینشود (Birdogan et
).al., 2009
مدل سروکوال ،براساس  22مؤلفه حول ابعاد پنجگانه ،انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات و
ادراك آنها را می سنجد؛ این پنج بعد عبارت از عوامل محسوس ،قابلیت اعتبار ،پاسخگویی،
اطمینانخاطر و همدلی است ) .(Madhura and Lakshmi, 2018ساختار نهفته در شالودة اب ار

سروکوالبرایجمعبندیکیفیتخدماتدربخشعمومیبسیارمناسباست.ایناب ارمدیرانبخش

دولتیوتصمیمگیرندگانمرتبطرابهاطالعاتیدربارةادراکاتمشتریانخدمتفعلیمجه میکند

تا انتظارات و نیازهای مشتریان را دریابند .بدینترتیب ،اب ار سروکوال قابلیت بهکارگیری برای
کنندةخدمتیکسانرادارد(ایرانشاهیوهمکاران.)1393،


ازایفراهم

هایمختلفمشتریبه

گروه
هدف غایی مدل سروکوال ،رهنمونساختن سازمان بهسوی تعالی عملکرد است .براساس مدل
گیریمیشود :


شدهدرمؤسساتدرقالبپنجبعدبهشرحذیلاندازه
سروکوال،کیفیتخدماتارا ه
:تواناییانجامخدمتبهشکلیمطمئنوقابلاعتماد.

.1قابلیت اطمینان
.2پاسخگویی:تمایلکارکنانبههمکاریوکمکبهمشتری.

طوریکه مشتریان قانع

ویژهای شود ،به
 .3همدلی :با توجه به روحیات افراد ،با هریک برخورد  
شوندکهسازمانآنهارادركکردهاست.


.4بعد فیزیکی و ملموس:شرایطوفضایفی یکیمحیطارا ةخدمت.
1- Systematic
2- Hoffman and Bateson
3- Kersten and Koch
4- Servqual Model
5- Parasuraman
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.5ضمانت و تضمین:دانشوتواضعکارکنانوقابلیتوتواناییآناندرانتقالاعتمادواطمینان
).(Hosseini et al., 2018
دهدکهبردركازکیفیتتأثیرمیگذارند؛

لآنفعالیتهایعمدةسازمان رانشانمی

اینمد
دهدوارتباطبینفعالیتهایسازمانیابازاریابرا،که

عالوهتعامالتبیناینفعالیتهارانشانمی


به
بخشازکیفیتخدماتاست،معرفیمینماید.اینارتباطات شکاف یا

مرتبطباارا ةسطحرضایت
1
شوند.دراینمدل،شششکافبررسیمیشودکهدرشکل 1نشانداده


توصیفمی
عدمتطابق
شدهاست .


شکل  :1مدل تحلیل شکاف کیفیت؛ منبع :لوک و الیتون2002 ،


مدل تحلیل شکاف تعامل بین فعالیت های دفاتر خدمات گردشگری و همچنین پیوند بین این
فعالیتهاوسطحاعتمادمراجعانومشتریانبهخدماتارا هشدهورضایتازاینخدماترابهنمایش

گیرد.وجودشکافهاوب رگترشدن


بررسیقرارمی
شکافها» مورد 

میگذارد.دربیناینپیوندها« ،

یابیبهاعتمادواحساسامنیتدربخشکیفیتخدماتمحسوبمیشود .


هامانعدست

آن
روشهای
علتبهکاربر دنمدلسروکوالدراینپژوهشآناستکهاینمدلیکیازمشهورترین 

اندازهگیری کیفیت خدمات است که در سال  1985مطرح شده است .پاراسارامون و همکارانش

1. Discrepances
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)اولین بارساختاریبرایمفهوموسنجشکیفیتخدماتارا هدادند.آناندرتحقیقاتخودبه

(1985
ایننتیجهرسید ندکهرضایتمشتریتابعیازکیفیتخدماتومحصولوهمچنینقیمتوارزش
ادراكشدةمشتریاست.کیفیتخدماتعمدتاً براینحقیقتمتمرک استکهخدمتبایدنیازهاو

انتظاراتمشتریانرابرآوردهسازد.درنتیجه تفاوتخدمتارا هشدهوانتظاراتمشتریانازکیفیت
ادراكشده باشد ،مشتری احساس

دركشده تفسیر میشود .اگر انتظارات مشتری بیش از خدمت 

نارضایتیمیکند) .(Hosseini et al., 2018

پیشینة پژوهش
میکند اشراف بیشتری به
پژوهشهای دیگران درزمینة موضو مدنظر ،به پژوهشگر کمک  

مطالعة 
دوبارهکاری نکند.بررسی اسناد
موضو بیابد ،با مسا ل و مشکالت مسیر پژوهش آشنا شودو تکرار و  
میدهد که دربارة کیفیت خدمات تحقیقات زیادی
کتابخانهها و مراک پژوهشی نشان  

موجود در 
میشود که ارتباط ن دیکی با
صورت گرفته است .در این پژوهش به نتایج چند مطالعة مهم اشاره  
موضو پژوهشومدلسروکوالدارند .
خدماتباشگاههای خصوصی

ططریوهمکاران(،)1396درپژوهشیباعنوان«ارزیابی کیفیت 
استان لرستان با استفاده از مدل سروکوال» ،دریافتند که از دیدگاه مشتریان و مدیران باشگاههای
خصوصی قابلیت اعتبار باالترین میانگین را هم در وضعیت مطلوب و هم در وضعیت موجود دارد.
شکافهای  4 ،2و  5مثبت و

لهای مربوط به شکافهای پنجگانه نشان داده که 
تج یهوتحلی 
شکافهای1و3بینابینییان دیکبهحداستاندارداست .

یافتههایپژوهشیکهشفیعیثابتومیرواحدی()1396باعنوان«ارزیابی کیفیت خدماتبنیاد

یآباد و
سکونتگاههای روستایی دهستان ول 

مسکن انقالب اسالمی ایران براساس مدل سروکوال در 
انجامدادندنشانمیدهدکهوضعیتروستاهادربعدفی یکی

بهنامپازوکیجنوبیشهرستانورامین»
بهبود نیافته و روستاییان تغییری احساس نکردهاند؛ اما در سایر ابعاد پنجگانه وضعیت روستاها تا
نمبنا ،هنوزبین کیفیت خدماتارا هشدهوانتظاراتساکنانروستایی
حدودی بهبود یافته است.برای 
شکافوجوددارد؛زیراخدماتبنیادمسکنفقطباعثبهبودوضعیتروستاهایموردمطالعهنسبتبه
بهدست آورد .همچنین ،ارزیابی کیفیت
تمندی کامل روستاییان را  
گذشته شده و نتوانسته رضای 
یآباد وبهنام پازوکی جنوبی ازشکافو فاصلهبین کیفیت کلی
خدمات عمرانی در دودهستانول 
ابعادپنجگانة مقیاس سروکوال

خدماتارا هشدهوانتظاراتساکنان حکایت دارد.این شکافدرهمة 
استهای
نرو ،توجه به نظر و خواستههای روستاییان در برنامهها و سی 
مشاهده شده است .ازای 
خدماترسانیبرایارتقایکیفیتخدماتارا هشدهپیشنهادشدهاست .

جعفرینیا(،)1396باانجامپژوهشیباعنوان«سنجشکیفیت خدماتدرمؤسساتآموزشی بر

مبنایمدلسروکوال»،بهایننتیجهرسیدهکهدرهمةابعادکیفیتخدماتبینانتظاراتوادراکات
دانشجویان شکاف معناداری وجود دارد .بیشترین شکاف به ابعاد همدلی و پاسخگویی و کمترین
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یشود.همچنین از نظردانشجویان قابلیت اعتماد،عواململموس،
شکافبهقابلیت اعتمادمربوطم 
بهترتیبدرجایگاهاولتاپنجمقراردارند .
وپاسخگویی 

تضمین،همدلی
علینژاد()1397پژوهشیباعنوان«ارا ة یک روشترکیبی ازمدلسروکوالوتحلیل پوششی

گاههایCNGاستانزنجان،
بهمنظورسنجشکیفیتخدماتجای 
دادهدررتبهبندیکیفیتخدمات» ،

دادههانی برای ارزیابی کیفیت خدماتنسبی 36
انجام دادهاست.دراین پژوهش ازتحلیل پوششی  

جایگاه  CNGاستان زنجان استفاده شده که با توجه به اهمیت بسیار زیاد کیفیت خدمات از آن
استفاده شده است .نتایج پژوهش علینژاد

گاههای سوخت«  CNG
بهمن لة خروجی عملکردی جای 

دادههای چندمعیاره از نسبت به مدلهای پایه
یدهد که مدل توسعهیافتة تحلیل پوششی  
نشان م 
کاراییبهتریدارد.
بهرهوری،کیفیتخدماتو
چانگوهمکاران)،(2017درپژوهشیباعنوان«بررسیرابطةبین 
رضایتمشتریدربانکهایدولتیکشورچین»،بهایننتیجهدستیافتندکهکیفیتخدماتبانکی

در اف ایش رضایت مشتریان تأثیری مثبت دارد .بانکهای مناطقی که سطح اقتصادی باالیی دارند
نسبتبهبانکهاییکهدرمناطقسطحپاییناقتصادیقراردارندرضایتمشتریکمتریدارند،زیرا

مشتریانرضایتخودراازکیفیتخدماتبانکیباتوجهبهسطحاقتصادیخودنشانمیدهند .
باناهینوهمکاران) (2017درپژوهشیباعنوان«اندازهگیریکیفیتخدماتوتأثیر آنبروفاداری
دانشجویاندردانشگاههایخصوصیغنا»ازمدلسروکوالاستفادهکردندتاروشسروکوالسازگاریبرای

یکیفیتخدماتدردانشگاههایخصوصیغناارا هدهند.نتایجاینپژوهشنشانمیدهدکه

اندازهگیر
شانراپیشبینیمیکند .


رودوفاداری
درعملکرددانشگاههاادراكدانشجویانبهترازآنچهانتظارمی

یوجاکپا و همکاران ) ،(2017در پژوهشی با عنوان «بررسی رضایت مشتری در بخش بانکی ،با
استفادهازروشسروکوال» ،رضایتمشتریانازخدماتبانکیرادرکشورغنابررسیکردند.نتایج
بهطورکلی
هادارندوبانکها 


دهدکهمشتریانانتظاراتزیادیازخدماتبانک

پژوهشآناننشانمی
نمی توانند رضایت مشتری را برآورده کنند؛ به همین علت بانکها باید برای حفظ رقابت کیفیت

خدماتخودرااف ایشدهند.
رحمانوهمکاران)،(2017درپژوهشیباعنوان«ارزیابیکیفیتخدماتپرداختقبضآنالینبا
روش سروکوال در بنگالدش» ،به این نتیجه رسیدند که انتظار کیفیت خدمات بر رضایت مشتری
بهطور
تأثیریندارد،امادرشکلگیریدركکیفیتواقعیتأثیرگذار است.همچنینرضایتمشتری 
یتحتتأثیر ادراك واقعی قرارمیگیرد.کیفیتخدماتورضایتمشتری بهمشترك

مالحظها


قابل
کمکشایانیمیکندتابهشرکتوفاداربماند .
فانوهمکاران)،(2017درپژوهشیباعنوان«بررسیادراكبیمارانازکیفیتخدماتدرکشور
چین با استفاده از روش سروکوال»  ،به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت خدمات موردانتظار و
خدماتدریافت شده،قبلوبعدازدریافتخدماتپ شکی،تفاوتمعناداریوجوددارد.عالوهبراین،

بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که
شکاف کیفیت خدمات در هر بخش پ شکی منفی بوده است  .
نترازسطحانتظاراتبودهاست .
دركبیمارانازکیفیتخدماتپایی 
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دنبالپاسخپرسشهایزیراست :


توانگفتکهاینپژوهشبه

گیریازادبیاتپژوهشمی

بابهره
.1ادراكمراجعانبهدفاترگردشگریازکیفیتخدماتچقدراست؟
.2انتظاراتمراجعانبهدفاترگردشگریازکیفیتخدماتچقدراست؟
. 3آیابینانتظاراتوادراکاتمراجعانبهدفاترگردشگریازکیفیتخدماتاختالفمعنیداری
وجوددارد؟ 

مدل مفهومی پژوهش
گونهایکهمتغیرهای
به 
هرمدلمفهومینقطةآغازومبناییبرایانجاممطالعاتوتحقیقاتاست ،
هارامشخصمیکند .


پژوهشوروابطمیانآن
موردنظر
قابلیتاطمینان
همدلی

ادراکاتمشتریان

پاسخگویی
تضمین

کیفیتخدماتدفاترگردشگری
انتظاراتمشتریان

شرایطفی یکیوملموس
شکل  :2مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
ازآنجاکه این پژوهش به بررسی ارزیابی کیفیت خدمات در دفاتر گردشگری به روش سروکوال
میپردازد ،روش پژوهش برحسب زمان وقو پدیده گذشتهنگر ،برحسب نتیجه تصمیمگرا ،برحسب

هدف کاربردی ،برحسب منطق اجرا قیاسی و استقرایی ،برحسب زمان اجرای پژوهش مقطعی،
برحسب نو داده کمّی ،برحسب محیط پژوهش کتابخانهای ،برحسب روش گردآوری دادهها و یا
همبستگیوبرحسبمی انتمرک برپدیدهموردنظراست .
ماهیتوروشپژوهشتوصیفی ـ 
جامعة آماری پژوهش شامل کلیة مراجعان به دفاتر خدمات گردشگری شهر ی د است که
تعدادشان نامحدود برآورد شده است .بهمنظور اجرای پیمایش ،تعداد نمونة مناسب با استفاده از
نفرتعیینشدهاست.باتوجهبهاینکهجامعةموردنظرنامحدودبودهو شانس

فرمولکوکران 384
بهصورت
انتخاب برابر برای همة مراجعان دفاتر خدمات گردشگری وجود نداشته ،تالش شده تا  
گروههایمتفاوت
طبقها یوبامراجعهبهدفاترمنتخبدرمناطقمتفاوتشهری دامکاناخذنظراز 

یهای
جامعهفراهمآید.گفتنیاست،باتوجهبهاینکهمتغیرهایموردسنجشدرپیمایشبهویژگ 

پاسخدهندگان نبوده،تعدادنمونهمناسبوکافیتشخیص
دفاترخدماتیپرداختهوهدفآنبررسی 
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دادهشدهاست.فرمولکوکرانیکیازپرکاربردترینروشهابرایمحاسبةحجمنمونةآماریاست .

:nحجمنمونةاولیةموردنیاز 
2
pq
z 2
:pاحتمالوقو رخداد
d
n
2
:qاحتمالعدموقو رخداد 

pq
1 
1   z 2  1


N d
:zضریباطمینان 

قابلقبول 
:dمحدودةخطای 
نامهای با دو بخش استفاده شده است :یک
در این پژوهش ،برای گردآوری اطالعات ،از پرسش 
بخششاملمشخصاتعمومیآزمودنیهانظیرجنسیت،تحصیالت،جایگاهشغلی،سن،سابقة کارو

گویهاست.پرسشنامهازنو 

بخشدیگرشاملپرسشهایمربوطبهکیفیتخدمات کهشامل 31

شود.پرسشنامةاینپژوهشازنو 

پاسخبودهوباطیفپنجگ ینهایلیکرتاندازهگیری می

بسته 

توانازهردودستهنرماف ارهایکوواریانسمحور( Lisrelو Amosو)...و


انعکاسیاست،بنابراینمی
ها،آزمونهای

بودنپرسش 
نامه


ضمن،باتوجهبهانعکاسی
واریانسمحور()Smart-Plsاستفادهکرد.در

2
1
هایانعکاسیاستقابلاجرااست.همچنین،برای

کهمختصپرسش 
نامه

آلفایکرونباخ CRو ASV
محاسبةروایی،ازرواییصوری(ظاهری)ومحتواییوسازهاستفادهشدهاست .
محاسبةرواییبهشیوههایگوناگونصورتمیگیرد :

نامه،رواییظاهریبهکمکپژوهشگرو


دراینپژوهش،قبلازتوزیعپرسش
روایی ظاهری :
نامةنهایی،بهدورازایراداتویرایشی

چندنفرازاعضاینمونهواستادراهنمابررسی شدهوپرسش
ساختاریوامالییتدوینشدهاست.
کندتامحتوایپرسشنامه


لبیکروشدلفی،کمکمی
روایی محتوایی:ایننو ازروایی،درقا
اصالح و پرسش های اضافی حذف شود .برای بررسی روایی محتوایی این پژوهش ،قبل از توزیع
پرسشنامه ،از برگههای  3CVRو  4CVIاستفاده شده و از ده نفر از خبرگان (تعداد خبرگان بین

هشتتادوازدهنفراست)شاملاعضایمصاحبهشونده،استادانراهنماومشاور،دانشجویاندکتری

متخصصدراینحوزهوچندنفرازپرسششوندگانیاریگرفتهشدهاست.

بودنومربوطبودنباطیفچهارگ ینهای


بودن،ساده

،هرپرسشازسهجنبةواضح
درفرم CVI
اندبه
هوچهارراانتخابکرده 

بررسیشدهاست.برایمحاسبةضریب،CVIتعدادکسانیکهگ ینةس
باشدبیانگرواضحبودنیا

کلخبرگانتقسیممیشودودرصورتیکهمی اناینضریبباالتراز 0/79

سادهبودن یا مربوطبودن آن پرسش است .یافتهها نشان میدهد که همة پرسشهای متغیر تفکر

راهبردی و ظرفیت تغییر سازمانی از وضعیت مناسبی برخوردارند .فرم  ،CVRکه الوشه)1986( 5
نامهباقیبماندوکدامگویهحذفشود.دراین


دهدکهکدامگویهدرپرسش

کرده،نشانمی
طراحی 

1- Construct Reliability
2- Average Shared Square Variance
3- Content Validity Ratio
4- Content Validity Index
5- Lawshe
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فرم،برایهرپرسشطیفیدوتایی(.1سودمنداست؛.2سودمندنیست)درنظرگرفتهشدهاست.این
هنفر)تکمیلکردهاند،سپسبااستفادهازفرمولCVR

فرمراهشتتادوازدهخبره(دراینپژوهشد
تکپرسشهامحاسبهشدهاست.حداقلمقدار CVRبراساستعدادخبرگاناینپژوهش0/62


تک
پرسش مربوط به هر دو متغیر

بهدست آمده ،ازاینرو الزم نبوده هیچ پرسشی حذف شود و  57

پژوهشدرمیاننمونةآماریتوزیعشدهاست .
روایی سازه :برای بررسی روایی سازه ،بعد از جمعآوری دادهها ،از نرماف ارهای مدلسازی
معادالتساختاریبارویکردPLSدردوقسمترواییهمگراوواگرااستفادهشدهاست .
آزمونهایی که برای سنجش روایی همگرا بهکار میرود

آزمونهای روایی همگرا (تأییدی) :
باشدوبهتراینکهباالی

عبارتانداز.1:همةبارهایعاملیمعنادارباشد؛.2بارهایعاملیباالی0/5

1
(میانگینواریانساستخراجشده) ب رگتراز0/5باشد؛.4پایاییترکیبیب رگتر

0/7باشد؛AVE.3
هانشانمیدهدکهضرایبمعناداریتمامبارهایعاملی


شدهباشد.یافته

ازمیانگینواریانساستخراج
ب رگتر از  2/58است ،یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمینان  99درصد معنادار است؛ همچنین
شدةهمةمؤلفههاباالی


است.ازطرفیمیانگینواریانساستخراج
ضرایبتمامبارهایعاملیباالی0/7
میانگینواریانساستخراجشدةآناست .

طورپایاییترکیبیهمةمؤلفههاب رگتراز


استوهمین
0/5
آزمونهای روایی واگرا (تشخیصی). 1 :آزمونفورنلوالرکر:طبقاینمعیار،یکمتغیرپنهان
درمقایسهباسایرمتغیرهایپنهانبایدپراکندگیبیشتریرادربینمشاهدهپذیرهایخودداشته
غیرپنهانبایدبیشترازحداکثرهمبستگیآنمتغیر

استخراجشدةهرمت

باشد.جذرمیانگینواریانس
بادیگرمتغیرهایپنهانمدلباشد.اینآزمونرواییتشخیصرادرسطحمتغیرهایپنهانبااستفاده
استخراجشدةهر

یسنجد .درجدول،4مقایسةریشةدوممیانگینواریانس
نرماف ار  Smart-PLSم 
از 
تگیبینسازههاآوردهشدهاست .

سازهبامقادیرضرایبهمبس

2
یرود بارهای
.2آزمونبارعرضی :بهعقیدةجفنواستراب )،(2005طبقاینآزمونانتظارم 
دریکمدلاندازهگیریانعکاسیبیشترازبارهای

مشاهدهپذیر موردنظر 

عاملیهرکدامازمتغیرهای
پذیرهایدیگرمدلهایاندازهگیریموجوددرمدلساختاریباشد.بارعاملیهرمتغیر


عاملیمشاهده
مشاهدهپذیر بر روی متغیر پنهان متناظرش باید حداقل  0/1بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر

مشاهدهپذیربرمتغیرهایپنهاندیگرباشد.آزمونبارهایعرضیرواییواگرا(تشخیصی)رادرسطح

سنجد.یافتههانشانمیدهدکهبارهایعاملی

نرماف ار Smart-PLS
می
متغیرهایمشاهدهپذیرتوسط 

اندازهگیری
هرکدام از متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهدهپذیرهای دیگر مدلهای  
مشاهدهپذیر بر روی متغیر پنهان متناظرش

موجود در مدل است .همچنین بار عاملی هر متغیر 
مشاهدهپذیربرمتغیرهایپنهاندیگراست .

حداقل0/1بیشترازبارهایعاملیهمانمتغیر
به منظورمحاسبةپایایی،بنابهماهیتپژوهش،ازضریبآلفایکرونباخوپایاییترکیبیو
پایایی :
اشتراکیبهرهگرفتهشدهکهبااستفادهازنرماف ارSmart-Plsبررسیشدهاست .

1-Average Variance Extracted
2- Cross Loadings
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کیفیت خدمات

مؤلفهها

مخفف

تعداد پرسشها

آلفای کرونباخ

6

 0/627  0/834  0/627  0/703  0/760

اطمینان

 Assurance

4

 0/625  0/833  0/625  0/700  0/730

یکدلی


 Empathy

3

 0/667  0/820  0/606  0/769  0/750

ملموسها 


 Tangibles

 0/744  0/896  0/743  0/827  0/730  11


پاسخگویی(واکنش)  Responsiveness

استخراجشده

پیشآزمون

قابلیتاعتماد

Reliability

7

 0/743  0/896  0/743  0/824  0/840

پایایی ترکیبی

بُعد

آلفای کرونباخ نهایی

میانگین واریانس

پایایی اشتراکی

جدول  :1توزیع پرسشها برای هریک از متغیرهای پژوهش و محاسبة ویژگیهای روانسنجی ابزار

منبع:یافتههایپژوهش 



کنندةکداممتغیرهاست.عالوهبرآن،


نامهتبین

هایپرسش

دهندةآناستکهپرسش
جدول1نشان
دراینجدولضرایبپایاییآلفایکرونباخپیشآزمونونهایی،پایاییترکیبیواشتراکی،میانگین

شدهوهمینطورضرایبپایاییترکیبیو


شده،مقایسةمیانگینواریانساستخراج

واریانساستخراج
سایراطالعاتالزمآوردهشدهاست.می انضریبآلفای کرونباخپیشآزمونونهایی (باالی،)0/7
هادرحدقابلقبولاست؛


)برایهمةمؤلفه
پایاییترکیبی(باالی)0/7وپایاییاشتراکی(باالی0/5
می ان میانگین واریانس استخراجشدة همة متغیرها باالی  0/5قرار دارد؛ ضریب پایایی ترکیبی در
شدهدرهمانمتغیراست.همانطورکهگفته


ترازمیانگینواریانساستخراج
هریکازمتغیرهاب رگ
استخراجشدة هر سازه با مقادیر ضرایب

شد ،در جدول  2مقایسة ریشة دوم میانگین واریانس 
بستگیبینسازههاآوردهشدهاست .


هم

جدول  :2مقایسة ریشة دوم میانگین واریانس استخراجشدة هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین
سازهها (روایی واگرا (تشخیصی) با استفاده از آزمون فورنل و الرکر)
سازهها

AVE

1

3

2

5

4

قابلیت اعتماد

 0/743

 0/860









پاسخگویی (واکنش)

 0/627

 0/610

 0/790







اطمینان

 0/625

 0/580

 0/620

 0/790





یکدلی

 0/606

 0/660

 0/590

 0/680

 0/780



ملموسها

 0/743

 0/640

 0/650

 0/720

 0/710

 0/860

منبع:یافتههایپژوهش 
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ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر گردشگری مبتنی بر ادراک مراجعان ...

مقادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده در سطر و ستونی که قرار دارند بیشترین مقدار را
).روشهایآماری

نشانمیدهدکهبیانگروجودرواییواگرادربینمتغیرهایپژوهشاست(جدول2

به دو شکل توصیفی و استنباطی در این پژوهش بهکار رفته است .در بخش توصیفی از میانگین،
انحرافمعیار،درصد،فراوانیوجداولاستفادهشدهاست.دربخشاستنباطینی ،آزمونفرضیههای
نمونهای ،ضریب همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری
پژوهش با استفاده از آزمونهای تی تک 
(تحلیل عاملی تأییدی) و با کمک نرماف ارهای  SPSSو  Smart-Plsانجام شده است .روش PLS
پرسشها) خطای

پژوهشهایی است که در آنها متغیرهای آشکار (

بهترین اب ار برای تحلیل 
ااستفادهازاینروشمیتوان

اندازهگیریدارندوهمچنینروابطبینمتغیرهایپنهانپیچیدهاست.ب

مشاهدهپذیر رااندازهگرفتوازسویدیگرروابطعلّیبین


هاویامتغیرهای

سودقتشاخص

ازیک
متغیرهاینهفتهومی انواریانستبیینشدهرابررسیکرد(کالنتری .)1388،
هرمانولد1کسیبودکهحداقلمربعاتج یرابهجایلی رلبرایمدلسازیمعادالتساختاری
ارا هکرد.هدفازمدلسازیمسیرازطریق PLSبرآوردواریانسساختارهایدرونیمدلبامالحظة
متغیرهای آشکار بیان شده است .این فن جنبههایی از تحلیل اج ای اصلی و رگرسیون چندگانه را
بینیمجموعهایازمتغیرهای

ترکیبمیکندوتعمیممیدهد.اینفنزمانیمفیداستکهبهپی 
ش

وابستهازیکمجموعةب رگمتغیرهایمستقلنیازاست PLS.یکفنمدلسازیمعادالتساختاری
واریانسمحوراستوشکلیازالگوسازینرم2تشخیصدادهمیشود( .)Vinzi et al., 2010
م ایای استفاده از نرماف ار واریانسمحور  PLSنسبت به نرماف ارهای کوواریانسمحور ،Lisrel
نداشتنحساسیتبهنرمالنبودن


نداشتنحساسیتبهحجمنمونةکم،

استاز
 Amosو...عبارت 
گیریترکیبی،تواناییاستفادهازمدلاندازهگیریفقطبایک


هایاندازه

ها،استفادهازمدل

توزیعداده
بهمعنایواقعیساختاری،توسعةمدلجدیدیااجرای
یابیمتغیرهایتعدیلگر  


،تواناییریشه

پرسش
گرخودآنمدلراساختهاستومدلهایبسیارپیچیده.بنابرایندراینپژوهش


مدلیکهپژوهش
بودنحجمنمونهازایننرماف اراستفادهشدهاست .


باتوجهبهپایین

یافتههای پژوهش
در این بخش ،به تحلیل کمّی دادهها با استفاده از نرماف ار  SPSSو  Smart-Plsو در سه حوزة
وتحلیل(توصیفیواستنباطی)وتفسیرنتایجپرداختهمیشود .

پردازشدادهها،تج یه


پیش

توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی و متغیرهای پژوهش
یافتههای پژوهش در بخش آمار توصیفی (ویژگیهای شرکتکنندگان) ،که در جدول  3مشاهده

میشود،نشانمیدهدکهبیشتریندرصدافرادموردمطالعهمرد(85/61درصد)وبیشترینردةسنی

31تا40سال(31/87درصد)بودهاست .
1- Herman Wold
2- Soft Modeling
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طبقه

مرد 

 329

 85/61

کمتراز 30

74

19/11

زن 

 55

 14/39

31تا 40

122

 31/87

کمترازکارشناسی 

 30

 7/8

41تا 50

 72

 18/63

کارشناسی 

 298

 77/4

51تا 60

 86

22/54

کارشناسیارشد 


 43

 11/3

باالی 60

30

7/85

دکتری 

 13

 3/5







سطح تحصیالت

جنسیت

متغیر

فراوانی

درصد

طبقه

سن

فراوانی

درصد

متغیر

جدول  :3اطالعات جمعیتشناختی نمونه

منبع:یافتههایپژوهش 


تغیرهایپژوهشازمنظرشاخصهایگرایشبهمرک ،

دراینبخشودرجدول،4بهتوصیفم
هایشکلتوزیعپرداختهمیشود.میانگینوانحرافاستانداردهمة


هایپراکندگیوشاخص

شاخص
هاآوردهشدهاست.همچنینیافتههایحاصلازجدول 3نشانمیدهدکهآمارةکشیدگیدر


مؤلفه
داده هاازاینجنبهنرمالاستوشکلتوزیعخیلیتختیا
تمامیمؤلفههابین 5و-5است.توزیع 

طورآمارةچولگیدرتمامیمؤلفههابین 3و -3وحتیبین 2و -2قراردارد،


بلندنیست.همین
هاازاینجنبهنرمالاستومیتوانگفتشکلتوزیعچولگیمثبتیامنفیندارد.


یعنیتوزیعداده
هابرایتماممؤلفههانرمالاست .


گرفتکهشکلتوزیعداده
درنهایتمیتواننتیجه


جدول  :4اطالعات توصیف متغیرها


قابلیت اعتماد

پاسخگویی

ملموسها

اطمینان

یکدلی

میانگین

 3/817

 3/264

 4/267

 3/252

 3/535

انحراف معیار

 0/680

 0/602

 0/656

 1/010

 0/785

آمارة چولگی

0/660

 0/520

 0/390

 0/680

 0/690

آمارة کشیدگی

0/380

-0/430

-0/450

0/390

 0/400

منبع:یافتههایپژوهش 


پیشپردازش دادهها
پردازشهایالزمشاملشناساییوجایگ ینیدادههایمفقودشناسایی


دراینپژوهش،برخیازپیش
هایبیتفاوتبررسیشدهو اصالحاتالزمصورت


هایپرتوشناساییآزمودنی
شدهوجایگ ینیداده
1
بهدست آمده که ب رگتر از  0/6است و مقادیر تقریباً
گرفته است .همچنین شاخص   0/88 KMO
کهحاکیازکفایتحجمنمونهبراساسشاخصهایشناساییشدهبرای

ن دیکبهیکرانشانمیدهد 
دهندةمناسببودن

تحلیلعاملیاست.همچنینسطحمعنیداری 0/000برایآزمونبارتلتنی  
نشان
1- Kaiser-Meyer-Olkin
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حامد فالح تفتی و همکاران

بودنماتریسهمبستگیردشدهاست .


متغیرپژوهشبرایتحلیلعاملیاست،زیرافرضیکه

بررسی میزان ادراک مراجعان به دفاتر خدمات گردشگری از کیفیت خدمات ارائهشده
نمونهای و سطح معناداری
در جدول  5تعداد اعضای نمونه ،میانگین ،انحراف معیار ،مقادیر تی تک 
شدهاست.ازآنجاکهسطحمعناداریآزمونتیبرایهمةابعادپنجگانةمدلسروکوال

دادههاگ ارش 

ردمیشودو

است،فرضصفردالبربرابریمیانگینمشاهدهشدهومیانگیننظری 3

کمتراز 0/05
چون مقدار میانگینها کمتر از  3است ،میتوان گفت که ادراك مراجعان از کیفیت خدمات دفاتر
گردشگریکمترازحدمتوسطاست .

جدول  :5آمارههای توصیفی و استنباطی تی تکنمونهای از ادراک مراجعان براساس مدل سروکوال
N

M

df

SD

P

t

قابلیت اعتماد

 0/561  2/256  384

 383

 0/003  -15/36

پاسخگویی (واکنش)

 0/439  2/185  384

 383

 0/020  -13/67

اطمینان

 0/399  1/689  384

 383

 0/000  -18/91

یکدلی

 0/558  2/114  384

 383

 0/001  -11/31

ملموسها

 0/502  2/796  384

 383

 0/001  -15/02

منبع:یافتههایپژوهش 



بررسی میزان انتظارات مراجعان به دفاتر خدمات گردشگری از کیفیت خدمات ارائهشده
نمونهای و سطح معناداری
در جدول  6تعداد اعضای نمونه ،میانگین ،انحراف معیار ،مقادیر تی تک 
شدهاست.ازآنجاکهسطحمعناداریآزمونتیبرایهمةابعادپنجگانةمدلسروکوال

دادههاگ ارش 

ردمیشودو

کمتراز 0/05است،فرضصفردالّبربرابریمیانگینمشاهدهشدهومیانگیننظری 3
میانگینها بیشتر از  3است ،میتوان گفت انتظارات مراجعان از کیفیت خدمات دفاتر

چون مقدار 
گردشگریبیشازحدمتوسطاست .


جدول :6آمارههای توصیفی و استنباطی تی تکنمونهای از انتظارات مراجعان براساس مدل سروکوال
N

SD

M

df

t

P

قابلیت اعتماد

 384

 3/817

 0/325

 383

 0/000  62/61

پاسخگویی (واکنش)

 384

 3/264

 0/311

 383

 0/016  58/03

اطمینان

 384

 4/267

 0/436

 383

 0/000  34/12

یکدلی

 384

 3/252

 0/498

 383

 0/003  15/70

ملموسها

 384

 3/535

 0/367

 383

 0/000  17/59

منبع:یافتههایپژوهش 
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بررسی تفاوت ادراک و انتظارات مراجعان به خدمات گردشگری
نمونهای و سطح معناداری
در جدول  7تعداد اعضای نمونه ،میانگین ،انحراف معیار ،مقادیر تی تک 
شدهاست.ازآنجاکهسطحمعناداریآزمونتیبرایهمةابعادپنجگانةمدلسروکوال

دادههاگ ارش 

مقدارمیانگینهای

شودوتفاوتمیانگینهامعناداراستوچون


است،فرضصفرردمی
کمتراز0/05
گانةسروکوالبیشتراست،میتوانگفتکه


هادرابعادپنج

هایادراكآن

انتظارمراجعانازمیانگین
هاستوبینادراكوانتظارآنهاشکافمنفی


ادراكمراجعانازکیفیتخدماتکمترازانتظاراتآن
وجوددارد .

جدول  :7آمارة توصیفی و استنباطی تی وابسته و شکاف بین ادراک و انتظار مراجعان براساس ابعاد
پنجگانة سروکوال
انتظار

ادراک

شکاف بین
SD

N
M

قابلیت
اعتماد
پاسخگویی
(واکنش)

SD

M

SD

df

t

P

ادراک و
انتظار

 -1/561  0/000  -56/05  383  0/325  0/325  3/817  0/561  2/256  384
 -1/079  0/100  -60/38  383  0/311  0/311  2/264  0/439  2/185  384

اطمینان

 -2/578  0/000  -55/36  383  0/436  0/436  4/267  0/399  1/689  384

یکدلی

 -1/138  0/001  65/45  383  0/498  0/498  3/252  0/558  2/114  384

ملموسها

 -0/739  0/000  39/25  383  0/367  0/367  3/535  0/502  2/796  384

منبع:یافتههایپژوهش 


بررسی اعتبار مدل
همانطور که در بخش روایی گفته شد ،یافتهها نشان میدهد که بار عاملی همة پرسشها ،بهج 

پرسش اول متغیر پاسخگویی ،باالی  0/7است (آن پرسش حذف شد) ،بنابراین فرض همگنبودن

هاتأییدمیشودوهیچپرسشینبایدحذفشود.درضمن،باتوجهبهاینکهضرایبمعناداری


پرسش
است،میتوانگفتتمامیبارهایعاملیبااطمینان 99درصد

همةبارهایعاملیب رگتراز 2/58
معنادار است (شکل  .)3در شکل  4نی ضرایب معناداری تی آورده شده است .براساس نتایج
آمده،مؤلفههایکیفیتخدماتتأثیرمثبتومعناداردارد.تأثیرمتغیرهایمذکوربرکیفیت

به 
دست

خدمات در سطح اطمینان  99درصد تأیید شده ،زیرا آمارة تی برای این مسیرها بیشتر از 2/58
بهدستآمدهاست .
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شکل  :3مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد؛ منبع :یافتههای پژوهش

شکل  :4مدل پژوهش در حالت ضرایب معناداری؛ منبع :یافتههای پژوهش

آزمونهای کیفیت مدل ساختاری انعکاسی
1

برای آزمودن کیفیت مدل ساختاری انعکاسی از شاخص اشتراك استفاده شده است .این شاخص
توانایی مدل را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر ازطریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان
یتمناسبمدلاندازهگیریانعکاسیاست.

نشاندهندةکیف
میسنجد.مقادیرمثبتشاخصاشتراك  

1- CV Com
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(قوی)رامعرفیکردهاند.نتایج

برایاینشاخصسهمقدار( 0/02ضعیف)( 0/15،متوسط)و 0/35
عبارتدیگر،

نشانمی دهدکهمی اناینشاخصبرایهمةمتغیرهایپنهاندرحدقویقراردارد.به

شاخصهانشاندهندةکیفیتمناسبمدلاندازهگیریانعکاسیاست .

درونزادرمـدلمسـیر
شاخص ضریب تعیین:اینشاخصمعیاراصلیارزیابیمتغیرهایمکنون 
تأییدیاست.مقادیر0/33،0/67و0/19برایمتغیرهایمکنوندرونزابهترتیبقابلتوجه،متوسـط
یفشدهاست.دراینپژوهش،ضریبتعیینسازةکیفیتخدمات0/82بهدسـتآمـده
وضعیفتوص 
قابلتوجهیقراردارد .
کهتقریباًمیتوانگفتکهضریبتعییندرحد 
شاخص افزونگی یا شـاخص کیفیـت مـدل سـاختاری (:)CV Redمعـروفتـرینشـاخص
اندازهگیریکیفیتمدلساختاری،شاخصاستون ـ گایسلر1است.مقـادیربـاالیصـفرنشـاندهنـدة
یشبینـیکـردناسـت(.)Henseler et al., 2009میـ انشـاخص
تواناییباالیمدلسـاختاریدرپـ 
اف ونگیدراینپژوهش0/39بهدستآمدهکهنشانمیدهـدمـدلسـاختاریدرپـیشبینـیکـردن
تواناییباالییدارد .
شاخص اندازة اثر:کوهن،)1988(2برایتعیینشدترابطةمیانمتغیرهـایپنهـانمـدل،ایـن
معیاررامعرفیکردهاست.مقادیراینشاخص(0/02ضعیف)(0/15،متوسـط)و(0/35قابـلتوجـه)
یفشدهاست.
توص 
هارابرآوردمیکند.

بارهایگویههاوکوواریانس 
مانده

اندازهگیریPLS
اینشاخصدرسطحمدل 
در سطح ساختاری نی ضرایب مسیر ،همبستگی میان متغیرهای مکنون ،واریانس تبیینشده و
استخراجشدة متغیرهایمکنونرابرآوردمیکند.آمارة تیبرایهریکازمسیرهاو

میانگینواریانس
میشود.برازشمناسب
بارهایعاملیبااستفادهازروشبرشمتقاطعیاخودگردانسازیمحاسبه 
قابلقبول باشد و
مدل زمانی محقق میشود که ضریب مسیر معنادار باشد ،واریانس تبیینشده  
سازهها برقرار باشد .مقادیر قابلقبول بارهای عاملی نی 
همسانی درونی باالی  0/05برای هریک از  

3
عالوهبراین شاخص  GOFنی شاخصی برای بررسی برازش
نشاندهندة برازش مناسب مدل است  .

بهترتیب مقادیر
پیشبینی متغیرهای درونزاست .سه مقدار  0/25 ،0/01و   0/36
بهمنظور  
مدل  
شدهاند(داوریورضازاده .)1393،
معرفی 

ضعیف،متوسطوقویبرایGOF

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝑓𝑜𝐺
̅̅̅̅ × 𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝑐
رابطة𝑅 2 =√0.82 ∗ 0.67= 0/74)1


دستآمدهکهنشانازکیفیتمدلپژوهشدارد.

مقادیرمحاسبهشدةGOFب رگتراز 0/36
به

سازهها
وهمسانیدرونی 
قابلقبول 
واریانستبیینشده 

همچنینکلیةضرایبمسیرهامعناداراستو
باالی0/05است .
1- Aston-Geisler
2- Cohen
3- Goodness of Fit
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نتیجهگیری و پیشنهادها
با ت وجه به هدف این پژوهش که ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر گردشگری شهر ی د است ،نتایج
دستآمده در پژوهش بیانگر آن است که بین خدماتموردانتظار مشتریان در کلیة ابعاد پنجگانة
به 

کیفیت خدماتدفاترگردشگریو خدمات ارا هشده به آنان ازسوی دفاترخدمات شکاف وجود دارد.
دادهشده،می اناینشکافدربعداطمینانازسایرابعادبیشتراست.
نطورکهدرجدول7نشان 
هما 
مشابه،شکافهایکمتریدارندودرنهایتابعاد

بعدازاینبُعد،قابلیتاعتمادوهمدلیبانتایجتقریباً
پاسخگوییومواردملموسکمترینشکافرادربینپنجبعددرایندفاتردارند.همچنیننتایجنشان
میدهد که انتظارات مشتریان از خدمات دفاترنی در همة ابعاد کیفیت خدماتدرسطح باالیی قرار

دارد،ازاینرودفاتربایدبنابرمتوسطانتظاراتمشتریانخدماتبهتریارا هدهند .

اهمیت نسبی پنج بعد کیفیت خدمات (موارد ملموس ،اطمینان ،همدلی ،پاسخگویی و قابلیت
دریافتهایمشتریانباروشمعادالتساختاریواستفاده

اعتماد) درایندفاترازدیدگاه انتظاراتو
،پاسخگویی

ترتیبملموسهاباضریب،0/358اعتماد0/266


گیریشدهکهبه
ازنرماف ار  PLS
اندازه

دارایاهمیتبودهاند .

،0/219اطمینان0/183ودررتبةآخریکدلیبا0/163
بخشهای قبلی آورده شده ،نتایج حاصل از تج یهوتحلیل آماری مهر تأییدیبر
همانطور که در  

میتوان این پژوهش را پژوهشی
شدهاند؛ ازاینجهت  
فرضیهها پذیرفته  

فرضیهها زده و کلیة 

تمام 
یافتههایآنبرایشناسایینقاطضعف
مطمئندرارزیابیکیفیخدماتدفاترگردشگریدانستواز 
فرضیهها نشان داده که

و قوت دفاترو درنتیجه بهبود کیفیت ارا ة خدمات استفاده کرد .نتایج آزمون 
پنجگانة
بین خدمات موردانتظار مشتریان و خدمات ارا هشده به آنان ازسوی دفاتر ،در کلیة ابعاد  
گردشگرینتوانستهاندانتظاراتمشتریانرادراین

کیفیتخدمات،شکافوجودداردودفاترخدمات
فاصلههاراکاهشدهند .
ابعادبرآوردهسازند.بنابراینمدیرانایندفاتربایدبکوشندتااین 
مهمترین ابعاد کیفیت خدمات در این دفاتر است،
اینکه بعد اطمینان و قابلیت اعتماد  
با توجه به  
پیشنهاد میشود مسئوالن و تصمیمگیرندگان دفاتر بر روی این ابعاد توجه مستمر مبذول دارند و با
ضعفهایی را که در
بازاریابی داخلی بهتر کیفیت تعامالت در ارا ة خدمت را بهبود بخشند و  
قطعشدن ارتباط با مرک و کندشدن ارا ة خدمت
خودکارسازیاداری این دفاتر وجود دارد و موجب  
میشودبهبودبخشند .

بهدنبال آن اف ایش روزاف ون تعداد
ابعاد پاسخگویی و همدلی ،با متنو شدن خدمات دفاتر و  
ازاینرومدیران دفاترباید تمهیداتی
مراجعهکنندگان به این دفاتر ،اهمیت متوسط به پایینی دارند  .

سریعترانجامشود .
بیندیشندتا،ازطریقاف ایشتعدادکارکنان،خدمترسانی 
بنابرنتایجپژوهش،بعدملموساتدارایبیشتریناهمیتدربیندیگرابعادکیفیتخدماتاست.
وسیعترشود و مکان این دفاتر در طبقة همکف قرار گیرد تا
میشود فضای دفاتر  
بنابراین پیشنهاد  
بهخصوص سالمندان دچار مشکل نشوند .همچنین با نصب تابلوهای راهنمای
مراجعهکنندگان و  

مراحل ارا ة خدمت و اطالعات کافی دربارة مدارك الزم برای ارا ة خدمت از سردرگمی و مراجعة
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مجددمردمجلوگیریشود .
میشود
اینکهانتظاراتوادراکاتمشتریاندرطولزمان درحالتغییراست ،پیشنهاد 
باتوجهبه 
انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات دفاتر گردشگری بهصورت مستمر سنجیده شود تا ارا ة
مراجعهکنندگانبهبودیابد 

خدماتودرنتیجهرضایتوخشنودی
مناسبتر

آسانتر و 
میشود راهکاری برای پرداخت  
همچنین به مدیران این دفاتر پیشنهاد  
صورتحساب مراجعهکنندگان بیابند و در مناطقی از شهر ی د که تعداد مراجعان زیاد است دفاتر

جدیدیتأسیسکنند .
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