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چکیده
امکان بازگشت و تقاضای مجدد گردشگری ،به میزان رضایت گردشگران از مقصد وابسته
است .رضایت گردشگران و تکرار تقاضای آنها نیز ارتباط مستقیمی با تسهیالت و خدمات
رضایتبخش آنان دارد .یاسوج ،از شهرهایی است که بهلحاظ برخورداری از منابع گردشگری
طبیعی ،از وضعیت خوبی برخوردار است .در این پژوهش ،با بررسی انتظارات و ادراک
گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری شهری و بررسی میزان رضایتمندی آنان از کیفیت
خدمات گردشگری شهری ،با استفاده از مدل سروکوال ،رهیافتی برای بهبود کیفیت خدمات
گردشگری شهری ارائه میشود .این پژوهش توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف ،کاربردی است
که با استفاده از آزمونهای همبستگی انجام گرفته و در آن ،از پرسشنامه بهعنوان ابزار اصلی
گردآوری اطالعات استفاده شده است .جامعة آماری شامل گردشگرانی است که در شهریورماه
به شهر یاسوج سفر کردهاند .با توجه به نامشخصبودن تعداد گردشگران ،نمونهگیری به
روش تصادفی قابلدسترس صورت گرفت .برای تحلیل سؤالها و تأیید یا رد فرضیهها ،از
ضریب همبستگی استفاده شد .از آنجاکه این بررسی ،با هدف ارزیابی کیفیت خدمات با مؤلفة
رضایت از خدمات گردشگری انجام شد ،عوامل مؤثر بر گردشگری شناسایی شدند و در دو
گروه عوامل محیطی و عوامل سازمانی قرار گرفتند .سپس با استفاده از مدل سرکوال ،شکاف
میان انتظارات و ادراک گردشگران بررسی شد .مطابق یافتهها ،بین عوامل محیطی و سازمانی و
رضایت گردشگران ،بهترتیب با ضریب  0/512و  0/676رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی :خدمات گردشگری ،شهر یاسوج ،گردشگری شهری ،مدل سروکوال.
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مقدمه
صنعت گردشگری ،در جهان امروز بهسرعت درحال رشد است .رشد روزافزون و شتابندة این صنعت سبب شده است که
بسیاری از صاحبنظران ،قرن  21را قرن گردشگری بدانند (کاظمی .)34 :1385 ،توسعۀ صنعت گردشگری بهویژه برای
کشورهای درحالتوسعه -که با معضالتی مانند نرخ باالی بیکاری ،محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجه
هستند -اهمیت بسیار دارد .از اینرو ،باید زمینۀ توسعۀ گردشگری ،از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فراهم شود
(طیبی و همکاران.)84 :1387 ،
به پیروی از کشورهای موفق در صنعت گردشگری ،دیگر کشورها نیز به توسعۀ این بخش توجه کردهاند تا از
مزیتهای آن بینصیب نباشند ،اما دستیابی به مزیت نسبی در این بخش ،نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب ،تأمین
نیازهای گردشگران و ایجاد تسهیالت مطلوب گردشگری است (ابراهیمپور و همکاران.)2 :1390 ،
درصورتیکه به صنعت گردشگری به شکل مساعد توجه شود ،قابلیت آن را دارد که زمینهساز کسب درآمد و ایجاد
اشتغال شود که البته این امر نیازمند توجه ویژه در زمینههای مختلف است .بیشتر پژوهشهایی که تاکنون دربارة خدمات
گردشگری انجام گرفته ،بر دو موضوع تمرکز یافته است :کیفیت خدمات گردشگری و وفاداری گردشگران (حسینی و
همکاران .)3 :1390 ،مطابق یافتهها ،رضایت گردشگران بر وفاداری آنان تأثیر مستقیم دارد .بهعبارت دیگر ،امکان
بازگشت و تقاضای مجدد گردشگری ،به میزان رضایت گردشگران از مقصد وابسته است و رضایت گردشگران و تکرار
تقاضای آنها نیز ارتباط مستقیمی با تسهیالت و خدمات و کیفیت آنها دارد .از اینرو ،رشد و توسعۀ صنعت گردشگری و
اتخاذ آن بهعنوان یکی از فعالیتهای عمدة اقتصادی از طرف کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،و رقابت مقاصد
عمده برای جذب گردشگران ،برنامهریزان را بر آن داشته تا برای افزایش درآمدهای حاصل از فعالیتهای گردشگری ،به
دو مقولۀ مهم توجه کنند :اول ،افزایش رضایت گردشگران و ارتقای لذت و کیفیت تجربۀ گردشگری و دوم ،تالش برای
حفظ منافع جوامع میزبان (قالیباف و شعبانیفرد.)148 :1390 ،
کیفیت خدمات نیز میزان رضایت افراد از مطلوبیت کلی خدمات تعریف میشود .به بیانی دیگر ،رضایت گردشگران
زمانی تأمین میشود که درجۀ مطلوبیت کیفیت خدمات ،در سطحی باالتر از انتظار قرار گرفته باشد

( Kleynhans et al,

.)2012: 3
ایران بهدلیل برخورداری از شرایط اقلیمی و قومی ،تاریخ تمدن کهن و جاذبههای گردشگری در جایگاه ویژهای است
که درصورت پرداختن به حل مشکالت آن و ارائۀ خدمات مناسب طی چند سال آینده قابلیت آن را دارد که به نقطۀ
مناسبی برسد که الزمۀ این روند ،شناخت وضعیت موجود ،تعیین راهبردهای مناسب و ...و از همه مهمتر ،شناخت نیاز
گردشگران و عوامل مؤثر بر رضایت آنان است (قلیپور سلیمانی و همکاران.)2 :1390 ،
یاسوج یکی از شهرهایی است که بهلحاظ برخورداری از منابع گردشگری طبیعی ،قابلیت باالیی دارد .این شهر دارای
جاذبههای طبیعی مانند آبشار یاسوج ،تنگۀ مهریان و گنجهای ،پارک جنگلی و ...است .همچنین بهدلیل برخورداری از
شرایط مناسب آبوهوایی و همسایگی با استانهای گرمسیری ،یکی از کانونهای گردشگری کشور بهویژه در فصول
گرم سال است که با تأمین نیازهای روحی و دیداری گردشگران و جذب آنان ،قابلیت تبدیلشدن به یک منطقۀ بزرگ
گردشگری با تمرکز بر استانهای جنوبی کشور و توسعۀ منطقه را دارد (ترکی هرچگانی و همکاران .)5 :1391 ،آنچه در
آمارهای مربوط به میزان اقبال گردشگران به این شهر ،در وهلۀ نخست جالبتوجه است ،تطابقنداشتن پتانسیلهای
گردشگری با حجم استقبال گردشگران است که خود به زیرساختهای صنعت گردشگری در این مکان وابسته است
(ترکی هرچگانی و همکاران .)2 :1391 ،با توجه به این شواهد ،در عین استعداد گردشگری باالی منطقه ،زیرساختها و
امکانات کافی و مناسب برای گردشگران ایجاد نشده است و این امر موجب نارضایتی گردشگران و تمایل اندک آنان
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برای سفر مجدد به یاسوج شده است .پژوهش حاضر ،با بررسی عوامل سازمانی و محیطی تأثیرگذار بر رضایت
گردشگران شهر یاسوج ،زمینههای مناسب برای توسعۀ گردشگری را معرفی میکند و راهکارهایی درجهت بهبود کیفیت
خدمات گردشگری در شهر یاسوج ارائه میدهد تا با اعمال آنها در سیاستهای گردشگری ،زمینۀ مطلوبی برای توسعۀ
گردشگری در شهر یاسوج و بهدنبال آن در استان کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود .از اینرو ،این پژوهش با بررسی
انتظارات و ادراک گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری شهری و بررسی میزان رضایتمندی آنان از کیفیت خدمات
گردشگری ،با استفاده از مدل سروکوال بهدنبال رهیافتی برای بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهری است.
با استفاده از مدل سروکوال ،پژوهشهای متعددی در زمینۀ سنجش انتظارات گردشگران و بهبود کیفیت خدمات
انجام گرفته است که به بعضی از آنها اشاره میشود .ابراهیمپور و همکاران ( )1390با مدل سروکوال ،به بررسی عوامل
مؤثر بر گردشگری براساس انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف (مطالعۀ موردی :منطقۀ گردشگری
سرعین اردبیل) پرداختند .مطابق نتایج ،بین عوامل سازمانی و محیطی با رضایت گردشگران ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود
دارد .در مقالهای دیگر ،حسینی و همکاران ( )1390با مدل سروکوال ،بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد را از
دیدگاه گردشگران خارجی بررسی کردند .نتایج نشانگر شکاف بین ادراک و انتظارات گردشگران خارجی از وضعیت ارائۀ
خدمات است .در مطالعۀ امامی و همکاران ( )1390و ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی -ورزشی پارکهای استان گلستان با
مدل سروکوال و براساس مدل تحلیل شکاف ،نتایج نشانگر شکاف عمیق بین انتظارات و ادراک کاربران از کیفیت اماکن
تفریحی -ورزشی استان گلستان است .سقایی ( )1393نیز با مدل سروکوال به «تحلیل استراتژیک عرصههای خدمات
رفاهی گردشگری مذهبی در کالنشهر مشهد (با تأکید بر مدیریت کیفیت منسجم گردشگری مذهبی)» پرداخت .نتیجۀ
تحقیق نشان داد که باید در ارتقای خدمات گردشگری مذهبی مشهد تالشهای بیشتری انجام شود.
کلین هانز 1و همکاران ( )2012با هدف بررسی کیفیت خدمات در هتلهای پروتریا ،در آفریقای جنوبی با مدل سروکوال
تحقیقاتی را انجام دادند .مطابق نتایج ،نیمی از افراد دریافتکنندة خدمات هتلها ،انتظاراتشان از ادراکشان از پنج بعد کیفیت
خدمات بیشتر بود .در این میان ،بعد ملموسات بیشترین شکاف انتظارات نسبت به ادراکات را داشت و بعد اعتماد ،دارای
کمترین شکاف در میان انتظارات و ادراکات گردشگران هتل بود .در پژوهشی دیگر ،احمد بهات )2012(22درة کشمیر هند را
با هدف ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری با مدل سروکوال بررسی کرد .در این پژوهش که از  360گردشگر نظرخواهی
شد ،مشخص شد که کیفیت کلی خدمات گردشگری ارائهشده در درة کشمیر ،رضایتمندی پایین گردشگران را در پی داشت
که در آن ،به لزوم ارتقا و بهبود کیفیت خدمات گردشگری تأکید و راهحلهایی برای بهبود آن ارائه شد.
همچنین سوک چویی 3و همکاران ( )2013در پژوهشی با هدف ارزیابی کیفیت خدمات مکانهای گردشگری
روستایی در کرة جنوبی با مدل سروکوال و با بررسی رضایتمندی گردشگران از  18مورد از شاخصهای کیفیت خدمات
به دستاوردهایی رسیدند که با آنها میتوان بخش کیفیت خدمات گردشگری و مدیریت گردشگری را در روستاهای کرة
جنوبی ارتقا داد .در پژوهش مهد سوکی )2014(44با هدف بررسی رضایت مسافران از کیفیت خدمات ایرالین در مالزی با
مدل سروکوال ،نتیجه نشانگر آن بود که کیفیت خدمات ،تأثیر مستقیم و گستردهای بر رضایت مسافران دارد .کار تحقیقی
دیگری که دربارة کیفیت خدمات و بهبود آن انجام گرفت ،پژوهش کشاورز و همکاران ( )2015با هدف ارزیابی کیفیت
خدمات بر روی وفاداری گردشگران در هتلهای مالزی با مدل سروکوال بود .نتیجه نشان داد که کیفیت خدمات ،بر
رضایت گردشگران و وفاداری آنان تأثیر مستقیم دارد.
1. Kleynhans
2. Bhatt
3. Suk Choiand
4. Mohd Suki
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مبانی نظری
ارائۀ تعریفی جامع و دقیق از کیفیت خدمات ،در مقایسه با کیفیت کاال دشوار است .علت این دشواری آن است که ارائۀ
خدمات ،شامل عوامل رفتاری فراوانی میشود .کیفیت ناچیز یا بیکیفیتی در کاال ،اغلب ناشی از نقص مواد و اجزای
تشکیلدهندة آن است و عیب ،ممکن است از طراحی یا مطابقتنداشتن مشخصات تعیینشده با مشخصات محصول
بهوجود آمده باشد؛ درحالیکه کیفیت ناچیز در خدمات ،بهطور معمول از رفتارها و برخوردهای کارکنان ناشی میشود.
بیتفاوتی به کار ،نبود انگیزه ،بیتوجهی ،نادیدهگرفتن زمان و بیدقتی ،از دالیل تنزل کیفیت خدمات هستند (بحرینیزاده
و موسوی .)4 :1391 ،یکی از مدلهای توسعهیافته در اندازهگیری کمی -کیفی خدمات ،متعلق به پاراسورامان و همکاران
است .یکی از مدلهای توسعهیافته در اندازهگیری کمی – کیفی خدمات متعلق به پاراسورامان و همکاران است .کاربرد
مدل (سروکوآل) برای سنجش کیفیت خدمات درجایی که کیفیت خدمت در بعد ادراکات مشتری بر انتظارات وی از
کیفیت خدمات مقصد تأثیر دارد ،ضروری است.بنابراین سرکوال به شناسایی شکاف میان انتظارات مشتریان و عملکرد
واقعی خدمت ارائه شده پرداخته و رضایت مشتریان را ارزیابی میکند (عربیون و همکاران.)4 :1392،
نظریة بازاریابی خدمات

این نظریه ،به رابطۀ میان خدمات مورد انتظار و خدمات واقعی سازمان اشاره دارد ( .)Karman, 1990: 45در این رویکرد ،بر
ادراک دریافتکنندة خدمت و ارزیابی وی از خدمات تأکید شده است .براساس این رویکرد ،مشتریان پیش از اینکه خدمتی را
خریداری کنند ،از آن انتظاراتی دارند .این انتظارات ،برمبنای تجربههای گذشتۀ آنها ،تجربههای گذشتۀ دیگران و انتظارات
شخصی ،تبلیغات سازمان و توصیههای دیگران شکل میگیرد .برآوردهشدن انتظارات مشتریان ،مستلزم چند عامل است که
خدمات مورد نظر ،خدمات مناسب ،خدمات پیشبینیشده و منطقۀ تحملپذیری را شامل میشود (

Parasuraman et al,

 .)1991: 34خدمت مورد نظر خدمتی است که مشتریان امیدوارند آن را دریافت کنند .خدمت مناسب ،حداقل خدمتی است
که مشتریان بدون ناراضیشدن خواهند پذیرفت و خدمات پیشبینیشده ،سطحی از خدماتی است که مشتریان در عمل از
تأمینکنندة خدمت انتظار دارند .منطقۀ تحملپذیری محدودهای است که اگر خدمات در آن ارائه شود ،مشتریان دچار
نارضایتی نخواهند شد .ارائۀ خدمت در سطحی پایینتر از خدمات مناسب ،سبب نارضایتی و ناامیدی مشتریان میشود.
مشتریان پس از خرید و مصرف ،آنچه را توقع داشتهاند با آنچه در عمل دریافت کردهاند ،مقایسه میکنند .اگر آنچه دریافت
کردهاند ،در سطحی پایینتر از انتظاراتشان یا پایینتر از خدمات مناسب باشد ،اختالف و شکافی میان عملکرد سازمان و
خواستههای مشتریان ایجاد میشود .این شکافها عبارتاند از (:)Christopher, 1999: 61
 شکاف در معلومات :اختالف میان آنچه تأمینکنندة خدمت معتقد است و آنچه مشتریان انتظار دارند و از نیازها وانتظارات واقعی آنها ناشی میشود.
 شکاف در استانداردها :اختالف میان ادراک مدیریت از انتظارات مشتری و استانداردهای کیفیتی مقررشده برایتحویل خدمت.
 شکاف در تحویل :اختالف میان استانداردهای مشخصشدة تحویل و عملکرد واقعی تأمینکنندة خدمت. شکاف در ارتباطات داخلی :اختالف نظر میان کارکنان بخش آگهیها و فروش درمورد ویژگیهای خدمت وعملکرد و سطح کیفیت آن و آنچه واقعاً شرکت قادر به تحویل آن است.
 شکاف در ادراک :اختالف میان آنچه تحلیل میشود و ادراک مشتریان از آنچه دریافت کردهاند. شکاف در تفسیر :اختالف میان آنچه تأمینکنندة خدمت در تالشهای ارتباطی وعده میدهد و آنچه مشتریانتصور میکنند از طریق این ارتباطات وعده داده شده بود.
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 شکاف در خدمات :اختالف میان آنچه مشتریان انتظار دارند دریافت کنند و ادراک آنها از خدماتی که در عملتحویل داده میشود (.)Christopher, 1999: 58
شکاف در کیفیت خدمات ادراکشده ،برایند همۀ شکافهای فوق است .این شکاف بدینمعناست که خدمات
ادراکشده یا تجربهشده ،با خدمات مورد انتظار او سازگاری ندارد .شکافهای فوق را میتوان به کمک مدل سروکوال
بررسی کرد.

کیفیت خدمات گردشگری
کیفیت خدمات گردشگری ،نقش مهمی در روند ارزیابی پاسخگویی و اثربخشی این خدمات دارد (

Prabaharan et al,

 .)2008: 144خدمات گردشگری ،کاالیی است که کیفیت آن ،به جنبههای ذاتی فعالیتهای مرتبط با این نوع از خدمات
بستگی دارد؛ فعالیتهایی که از ورود گردشگران تا خروج آنها انجام میگیرد .بعضی از محققان معتقدند کیفیت خدمات
بهعنوان عنصر حیاتی جلب رضایت گردشگر ،محصول کیفیت ادراکشده از سرعت عمل در خدمت و کارایی برنامهریزی
در این زمینه است ( .)Martin-Cejas, 2006: 784بهطورکلی ،کیفیت خدمات در گردشگری ،شامل اطمینان از امنیت
خدمت بهعنوان یک عامل اساسی میشود .همچنین کیفیت در خدمات ،رویکردی حرفهای به انجامدادن عمل مطلوب در
برآوردن انتظارات گردشگران طی زمان است ( .)Narayan et al, 2008: 470ماهیت خدمات گردشگری ،بیشتر در تأمین
خدمات مطلوب پایهگذاری میشود که از طریق آنها گردشگران میتوانند نیازهای ریشهدار خود را برطرف سازند.
با توجه به اهمیت مقولۀ رضایتمندی در بخش گردشگری ،مدیران باید درجهت بهبود کیفیت خدمات و ارتقای سطح
رضایت گردشگران تالش کنند؛ با این اعتقاد که این تالش ،وفاداری بازدیدکنندگان را تقویت میکند و تمایل آنها را
برای بازگشت دوباره به مقصد مورد نظر افزایش میدهد ()Haghkhah et al, 2011: 1840؛ بنابراین ،خدمات گردشگری
شامل تمامی اموری است که در یک منطقه ،بهمنظور جلب رضایت گردشگر صورت میگیرد ،مانند تأسیسات اقامتی،
خدمات داخلشهری و روستایی ،خدمات بینراهی ،راهها و. ...
درواقع ،هر چیزی را میتوان تصور کرد که سازمان با آن بتواند درآمد و منافعی کسب کند .بدینمنظور ،سازمان
ذیربط باید ویژگیها ،مشخصات و مزایای خدمات گردشگری خود را در بازارهای هدف فهرست کند و بهترین خدمات
را به بهترین بازارها ارائه دهد؛ بهنحویکه منافع راهبردی و بلندمدت سازمان تحقق یابد (طالقانی و فتاحی.)57 :1384 ،
استدالل این است که محصول گردشگری در یک جای جغرافیایی تبلور مییابد و دربرگیرندة مکانهای دارای قابلیت
گردشگری بهعنوان جاذبههاست که با توجه به دیگر خدمات ،محصول گردشگری را به گردشگران عرضه میکند (مافی
و سقایی .)25 :1387 ،محصول گردشگری در قالب جاذبههای ایجادشده ،کارکرد ساختاری خود را مییابد و مفهوم
ضمنی خود و قابلیت پاسخگویی به تقاضای گردشگران را بهدست میآورد .در این چرخه ،با تأثیرپذیری از سطح کیفی
خدمات ،یعنی مقایسۀ انتظارات با ادراکات ( ،)Lawley and Spinks, 2003: 2دیدگاههای گردشگران و میزان رضایتمندی
آنها از کارایی عناصر شکل میگیرد.
بر همین اساس ،کیفیت خدمات ،زمانی مطلوب است که انتظارات سازمانها با تمایالت شخصی هماهنگ باشد .اگر
این دو هماهنگی و تطابق نداشته باشند ،رضایت میسر نخواهد شد؛ بنابراین ،رضایت تابعی از سازگاری انتظارات سازمانی
با نیازها و سرشتهای فردی است و در حالتی که این دو تعادل و هماهنگی داشته باشند ،رفتاری بروز میکند که
همزمان برآورندة انتظارات سازمانی و نیازهای فرد است (معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی.)26 :1389 ،
در بخش گردشگری ،زمانی انتظارات سازمانی و خواستههای افراد برآورده خواهد شد که ارتباط منطقی بین عوامل
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خدماتی برقرار باشد ،کارایی و عملکرد مطلوب ،جذابیتهای الزم را برای جلب گردشگر فراهم سازد و تجربۀ مطلوبی در
گردشگری با حضور در محیط بهوجود آورد؛ بهطوریکه این نگرش ،زمینۀ الزم برای تداوم جریان گردشگری ایجاد
نماید؛ بنابراین ،در اینجا نقش سازندة مطلوبیت عملکرد خدماتی بهعنوان عنصر اصلی شکلدهندة ساختار فضایی
گردشگری در مناطق شهری و روستایی در ایجاد جاذبه مشخص میشود.
معیارهای سنجش سطح کیفیت خدمات گردشگری
بهطورکلی ،ارزیابی و اندازهگیری میزان رضایتمندی بسیار پیچیده است و به عوامل متعددی بستگی دارد (رفیعیان و
همکاران« .)56 :1388 ،میزان رضایتمندی ،از طریق مقایسۀ دسترسی به خدمات و شاخصهای دیگر مانند خانه ،غذا،
لباس ،سالمتی ،دوستی و رفاقت ،خانواده ،روابط با دیگران ،فعالیت روزانه ،اوقات فراغت ،آسودگی خاطر ،امکانات سکونتی و
شرایط اقتصادی ارزیابی میشود» ( .)Carlson, 1972: 17-32در این میان ،معیارهای مورد استفاده برای اندازهگیری کیفیت
خدمات و میزان رضایتمندی گوناگون است و ابزارها و فنون متنوعی به این منظور وجود دارند ،نظیر فن همآرایی و
کارکردهای کیفی که فرایندی نظاممند برای شناسایی و درک نیازها و خواستههای خدمتگیرندگان و ترجمۀ آنها به
ویژگیهای محصول است .با مدل مربوط به کیفیت اروپا یا مدیریت کیفیت فراگیر (رجبی پورمیبدی ،)225 :1388 ،نگرش
عمیق ،موشکافانه و تجربی پاراسورامان و همکاران ،به طرح مدل مفهومی سروکوال در قالب پرسشنامه مشتمل بر  22سؤال
منجر شده است که کیفیت خدمات را برمبنای ابعاد پنجگانه شامل ابعاد و ظواهر فیزیکی ،قابلیت اطمینان ،مسئولیتپذیری و
ضمانت همدلی ارزیابی میکند (پورحیدری و همکاران .)79 :1389 ،براساس مدل راتر ،ابعاد کیفیت خدمات شامل پنج بعد
مهم و اساسی است که عبارتاند از .1 :اعتبار و قابلاعتمادبودن :توان اجرای ارائۀ خدماتی که به خدمتگیرنده وعده داده
شده ،به طرز مناسب و دقیق که مورد توقع است و منظور آن است که خدمات در زمان مقرر بدون اشتباه انجام میشود؛
 .2اطمیناندادن :شامل توانایی جلب اعتماد و اطمینان خدمتگیرندگان از طریق شایستگی ارائۀ خدمات و رفتارهای مطلوب،
احساس امنیت خدمتگیرندگان ،مؤدببودن و احترامگذاشتن به خدمتگیرنده ،برقراری ارتباط مؤثر با خدمتگیرنده و
کافیبودن دانش کارکنان برای پاسخ به سؤاالت خدمتگیرنده؛  .3ویژگیهای ظاهری محیط خدمت :ظاهر تسهیالت،
تجهیزات مدرن فیزیکی ،وجود کارکنان با ظاهری تمیز و آراسته و وضعیت محیط فیزیکی ،گواهی است قابلاحساس بر
توجه خدمتدهنده به بهداشت و سالمتی خدمتگیرندة خود؛  .4دلسوزی و تعهد (همدلیداشتن) :شامل درک نظریات
خدمتگیرنده ،نشاندادن و اعمال توجه خاص و گرم به خدمتگیرندگان ،حساسبودن به نیازهای خدمتگیرنده و تالش
برای درک آنها؛  .5پاسخگو بودن (واکنشپذیری) :شامل میل به حل سریع مشکالت خدمتگیرنده و ارائۀ خدمت فوری و
کاهش زمان انتظار (موسیپور و همکاران.)8 :1388 ،
یانگ و فانگ ،ابعاد کیفی خدمات و رابطۀ میان این ابعاد با رضایتمندی مشتری را مشخص کردند .این ابعاد کیفی
شامل قابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،سهولت دسترسی ،شایستگی و هزینۀ دسترسی است .درواقع ،کیفیت به اشکال
گوناگونی بیان میشود ،از جمله بهعنوان برتری ،ارزش ،تطابق با ویژگیها ،تطابق با نیازمندیها ،سازگاری برای استفاده،
پرهیز از زیان و برآوردن انتظارات خدمتگیرندگان را میتوان نام برد (بهروزی« .)43 :1388 ،به عقیدة دیوید گاروین ،در
سنجش کیفیت خدمات ارائهشده به مراجعان ،مشخصههای مختلفی باید مدنظر قرار بگیرند که عبارتاند از:
اطالعرسانی سریع و دقیق ،سرعت در ارائۀ خدمات ،درستی خدمات ،زیبایی و تمیزی ،رفتار مناسب ،قانونمندی،
سادگی و سهولت و انعطافپذیری» (نژادحاجعلی ایرانی.)32 :1387 ،
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نمودار شماره  :1مدل مفهومی پژوهش
منبع :نگارندگان

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی است و با استفاده از آزمونهای همبستگی انجام گرفته
است .جامعۀ آماری شامل گردشگرانی است که در شهریورماه به شهر یاسوج سفر کردند .با توجه به نامشخصبودن تعداد
گردشگران (جامعۀ آماری) از نمونهگیری تصادفی قابلدسترس استفاده شد و  195نفر با توجه به موقعیت جغرافیایی بهعنوان نمونۀ
آماری انتخاب شدند .برای دستیابی به اهمیت مؤلفهها ،از پرسشهای دهگزینهای استفاده شد .در این پژوهش ،نخست عوامل مؤثر،
در پرسشنامهای جداگانه تعریف شد و در اختیار خبرگان حوزة گردشگری ،شامل استادان دانشگاه و کارشناسان حوزة گردشگری
قرار گرفت .مؤلفههایی که براساس این نظرسنجی دارای امتیاز باالتری بودند ،برای بررسی انتخاب شدند .سپس با دو پرسشنامۀ
جداگانه شامل پرسشنامۀ تحلیل شکاف (انتظارات و ادراکات گردشگران) و پرسشنامۀ بررسی ارتباط عوامل با رضایت گردشگران،
به گردآوری اطالعات اقدام شد .در این تحقیق ،چهار فرضیه به شرح زیر آزمون شد .1 :بین عوامل سازمانی و رضایت گردشگران
رابطۀ معنادار وجود دارد؛  .2بین عوامل محیطی و رضایت گردشگران رابطۀ معنادار وجود دارد؛  .3بین انتظارات و ادراکات
گردشگران از عوامل محیطی گردشگری شهر یاسوج ،تفاوت معنادار وجود دارد؛  .4بین انتظارات و ادراکات گردشگران از عوامل
سازمانی گردشگری شهر یاسوج تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین ،پرسشهای اصلی در این پژوهش عبارتاند از .1 :آیا بین
عوامل سازمانی با رضایت گردشگران ،رابطۀ معنادار وجود دارد؟  .2آیا بین عوامل محیطی با رضایت گردشگران ،رابطۀ معنادار وجود
دارد؟  .3آیا بین انتظارات و ادراکات گردشگران از عوامل محیطی گردشگری شهر یاسوج ،تفاوت معنادار وجود دارد؟  .4آیا بین
انتظارات و ادراکات گردشگران از عوامل سازمانی گردشگری شهر یاسوج ،تفاوت معنادار وجود دارد؟
برای تحلیل پرسشها و تأیید یا رد فرضیههای اول و دوم از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای دو فرضیۀ آخر،
بهدلیل اینکه دو متغیر انتظارات و ادراکات از هم مستقل نبودند ،از آزمون رتبههای عالمتدار ویلکاکسون استفاده شد .از
طریق این آزمون ،تفاوت میانگین دو نمونۀ وابسته به هم آزمایش شد .برای تعیین اعتبار پرسشنامه ،سی پرسشنامه در
اختیار اعضای جامعۀ آماری قرار گرفت .نتایج نشان داد ضریب آلفای کرونباخ  0/739است که ضریب مطلوبی برای
پایایی پرسشنامه بهشمار میرود .روایی پرسشها با استفاده از روایی محتوی و براساس نظر خبرگان علمی و اجرایی
آزمون شد .عالوهبر اینها ،از مدل سروکوال برای دستیابی به کیفیت خدمات گردشگری در منطقه استفاده شد .بهمنظور
تعیین کیفیت عمومی خدمات مورد بررسی ،ابتدا با استفاده از فرمول  ،1محاسبۀ سطح کیفیت برای هریک از ابعاد انجام
گرفت (:)Berndt and Brink, 2005: 82-94
)(Pij−Eij

()1
که در اینجا 𝑆𝑄𝑗 ،نشاندهندة کیفیت خدمات برای ابعاد ،i=1,…,5,j
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𝑗𝑖𝑃 نشانگر ادراک گردشگران درمورد بخش  iاز بعد ،j,i=1,…,22,j=1,…,5
𝑗𝑖𝐸 نشانگر انتظارات گردشگران درمورد بخش  iاز بعد ،j,i=1,…,22,j=1,…,5
𝑗𝑁 نشانگر تعداد کل بخشها در بعد  jاست.
برای این دادهها و اطالعات ،کیفیت کلی خدمات را نیز میتوان محاسبه کرد .این کار با استفاده از فرمول 2
امکانپذیر است:
5

∑𝑗=1

𝐽𝑄𝑆

()2

5

= SQ

که در اینجا  SQنشانگر کیفیت خدمات برای ابعاد  j,j=1,…,5است.
در قسمت بعد معادله ،کیفیت کلی خدمات با درنظرگرفتن اهمیت هر بعد محاسبه میشود که فرمول آن به شرح زیر است:
𝑗𝑃 ∗𝐽𝑄𝑆

()3

100

5

∑𝑗=1

=

𝑃𝑄𝑆

که در اینجا 𝐽𝑃 نشاندهنده میزان اهمیت هر بعد از نظر گردشگران است.

معرفی محدودة مورد مطالعه
شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در جنوب غربی ایران در دامنههای رشتهکوههای زاگرس بین  30درجه و 9
دقیقه تا  31درجه و  32دقیقۀ عرض شمالی و  49درجه و  43دقیقه تا  51درجه و  52دقیقۀ طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ
قرار دارد .جمعیت شهر یاسوج در سال  1390از سوی سازمان آمار  108،505نفر اعالم شد (مرکز آمار ایران .)1390 ،یاسوج
بهدلیل قرارگیری در دامنههای زاگرس و موقعیت کوهستانی ،دارای طبیعتی زیبا و آبوهوای معتدل برای گذران اوقات فراغت
گردشگران است .به همین دلیل ،ساالنه گردشگران زیادی به این شهر کوهستانی سفر میکنند.

شکل شماره  :1موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه
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رهیافتی بر بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهری با استفاده از مدل سروکوال...

بحث و یافتهها
معادلۀ کیفیت خدمات که دراصطالح شکاف کیفیت خدمات نام دارد ،براساس مؤلفههای مدل سروکوال سنجیده میشود
(:)Parasuraman, 1991: 39-48
انتظارات مشتریان  -ادراکات مشتریان = شکاف کیفیت خدمات
به این صورت که در تمامی مؤلفههای مدل سروکوال ،ادراکات و انتظارات مشتریان ارزیابی میشود ،اما از آنجاکه
مؤلفههای کیفیت خدمات ،از دیدگاه مشتریان اهمیت یکسانی ندارد ،میزان اهمیت مؤلفهها ( )Wiنیز وارد مؤلفه میشود؛
(انتظارات مشتریان  -ادراکات مشتریان) میزان اهمیت مؤلفهها = نمرة کیفیت خدمات
)ij P ij – E( WI=SQ

()4

برایناساس ،نمرة کیفیت خدمات در هر مؤلفه بهدست میآید .از این مدل در پژوهش حاضر ،برای ارزیابی کیفیت
خدمات گردشگری استفاده شد .به این صورت که نخست ،نمرههای انتظارات گردشگران ( )Eو ادراکات ( )Pآنها از
پرسشنامه استخراج شد و براساس آن ،شکاف کیفیت خدمات ( )Gap=P-Eکه حاصل وجود تفاوت بین انتظارات و
ادراکات گردشگران است ،محاسبه شد (جدول  .)1همانطورکه در جدول مشاهده میشود ،عوامل مؤثر در جذب
گردشگران براساس ادراکات و انتظارات گردشگران محاسبه و استخراج شد .سپس نتیجۀ محاسبه با عنوان شکاف
خدمات در ستون آخر با نمرههای منفی درج شد .نمرههای منفی کیفیت خدمات نشان میدهد خدمات مطابق انتظارات
جدول شماره  :1شکاف انتظارات و ادراکات درمورد عوامل مؤثر در جذب گردشگری
ردیف

عوامل مؤثر در جذب
گردشگری

ادراکات گردشگران
( )P

انتظارات گردشگران
( )E

شکاف بین ادراکات و انتظارات
(Gap = )P-E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

چشمانداز و مناظر طبیعی
چهرة ظاهری و عمومی منطقه
تعداد گزینههای گردشگری
وضعیت آبوهوای منطقه
نحوة برخورد ساکنان منطقه
مهماننوازی مردم منطقه
خدمات بهداشتی منطقه
خدمات اورژانسی/اضطراری
امنیت اجتماعی منطقه
قیمت کاالها و خدمات
هزینۀ هتل و اسکان
خرید بلیت و رزرو هتل
کیفیت مراکز قامتی
رستورانها یا کیفیت غذا
حملونقل عمومی
کیفیت اطالعرسانی
خدمات سرویس اتومبیل
پارکها و فضای سبز
سرگرمیهای فرهنگی
قیمت در مقایسه با مبدأ
حفاظت پلیسی و انتظامی
امنیت جادهها
وضعیت ترافیک جادهها
وضعیت ترافیک داخل شهر

3/7926
3/2447
3/4415
4/3032
3/2553
3/5106
2/0957
2/7234
3/4894
2/1436
2/1968
3/4787
2/8138
3/1223
2/9734
2/8989
2/9628
3/7447
2/7979
3/0904
3/8404
3/6436
3/2602
3/1702

4/4043
4/0798
4/1596
4/4468
3/9681
4/0319
4/1277
4/0691
4/0053
3/0372
2/9787
3/8564
4/0691
4/0691
2/9787
4/0106
3/8138
4/3351
3/8138
3/6436
4/0160
4/1649
3/6809
3/6755

-0/6117
-0/8351
-0/7181
-0/1436
-0/7128
-0/5213
-2/0319
-1/3457
-0/5160
-0/5160
-0/7819
-0/3777
-1/2553
-0/9468
-/0053
-1/1117
-0/ 8511
-0/5904
-1/0160
-0/5532
-0/1755
-0/5213
-0/4202
-0/5053
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گردشگران ارائه نشده است؛ برای مثال ،مطابق این جدول ،عواملی مانند خدمات بهداشتی منطقه با نمرة  -2/0319و
خدمات اورژانسی و اضطراری با نمرة  -1/3457و کیفیت مراکز اقامتی با نمرة  -1/2553و کیفیت اطالعرسانی با نمرة
 -1/1117بیشترین شکاف بین انتظارات و ادراکات گردشگران را دارند .بدینمعنا که انتظارات گردشگران بهلحاظ این
عوامل تأمین نشده است .تحلیل شکاف کیفیت خدمات ،برای تحلیل واقعیت موجود کافی نیست .با توجه به اینکه اهمیت
عوامل مؤثر در جذب گردشگری ،نزد گردشگران متفاوت است ،برای دستیابی به اطالعات واقعی ،مؤلفۀ میزان اهمیت
عوامل در ارزیابی کیفیت خدمات استفاده میشود.
معادلۀ مربوط در باال آمده است .بدینمعنا که میزان اهمیت مؤلفهها در عوامل ،در حاصل منفی ادراکات و انتظارات یا
شکاف ضرب میشود و اهمیت هر مؤلفه بهتفکیک مشخص میشود .هرقدر نمرة منفی کیفیت خدمات بیشتر باشد،
اهمیت آن مؤلفه از دیدگاه گردشگران باالتر است .همچنین این نمره بیانگر آن است که انتظارات گردشگران در آن
مؤلفه ،براساس ادراکات آنها برآورده نشده است .از اینرو ،در اقدامات اصالحی ،مؤلفۀ دارای نمرة منفی بیشتر باید در
اولویت قرار گیرد .جدول  2نشان میدهد از میان  24عمل بررسیشده ،عوامل خدمات بهداشتی منطقه با نمرة
 ،-17/2819کیفیت مراکز اقامتی با نمرة  -10/5479و خدمات اورژانسی/اضطراری با نمرة  -9/7128نیازمند توجه
بیشتری هستند و باید در اولویت اقدامات اصالحی قرار گیرند ،اما انتظارات گردشگران ،بهلحاظ عوامل حملونقل عمومی
با نمرة  ،/0798آبوهوای منطقه با نمرة  -1/1862و حفاظت پلیسی و انتظامی با نمرة  -1/2713که کمترین نمرة منفی
است ،برآورد شدهاند و در تصمیمگیری برای اقدامات اصالحی در اولویتهای پایین قرار دارند (جدول .)2
جدول شماره  :2تعیین اولویت مؤلفهها برای انجامدادن اقدامات اصالحی
مؤلفههای جذب گردشگری

میزان اهمیت مؤلفهها
( )w

شکاف
ادراکات/انتظارات

نمرة مؤلفهها
)SQ=W(P-E

اولویت برای
اقدامات اصالحی

خدمات بهداشتی
کیفیت مراکز اقامتی
خدمات اورژانسی/اضطراری
قیمت کاالها و خدمات
سرگرمیهای فرهنگی
رستورانها یا کیفیت غذا
کیفیت اطالعرسانی
چهرة ظاهری و عمومی منطقه
هزینۀ هتل و اسکان
خدمات سرویس اتومبیل
نحوة برخورد ساکنان منطقه
چشمانداز و منابع طبیعی
پارکها و فضای سبز
تعداد گزینههای گردشگری
قیمت در مقایسه با مبدأ
امنیت جادهها
امنیت اجتماعی منطقه
وضعیت ترافیک داخل شهر
مهماننوازی مردم منطقه
وضعیت ترافیک جادهها
خرید بلیت و رزرو هتل
حفاظت پلیسی و انتظامی
وضعت آبوهوای منطقه
حملونقل عمومی

8/5426
8/3351
7/2713
8/6702
7/1596
7/1596
5/3777
7/5266
7/5851
7/0106
7/1968
8/0160
8/4468
6/6330
7/0585
7/8617
6/1755
7/9362
5/9362
7/6383
7/3936
7/3564
7/6489
6/2074

-2/0319
-1/2553
-1/3457
-0/5160
-1/0160
-0/9468
-1/1117
-0/8351
-0/7819
-0/ 8511
-0/7128
-0/6117
-0/5904
-0/7181
-0/5532
-0/5213
-0/5160
-0/5053
-0/5213
-0/4202
-0/3777
-0/1755
-0/1436
-0/0053

-17/2819
-10/5479
-9/7128
-7/7021
-7/2447
-6/7128
-6/1915
-6/0638
-6/0479
-5/8511
-5/1489
-4/9787
-4/9362
-4/8862
-3/9574
-3/8457
-3/4149
-3/3191
-3/3085
-3/2181
-2/8670
-1/2713
-1/1862
0/0798

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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تجزیه و تحلیل دادهها برای آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون آماری
ویلکاکسون نشان داد که بین عوامل سازمانی با رضایت گردشگران با ضریب همبستگی  0/676و بین عوامل محیطی و
رضایت گردشگران با ضریب همبستگی  ،0/512رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج تجزیه و تحلیل با آزمون آماری
ویلکاکسون نیز نشان داد که بین انتظارات و ادراکات گردشگران از عوامل محیطی شهر یاسوج در سطح اطمینان 0/99
( )Z=-10/029و بین انتظارات و ادراکات گردشگران ازبین انتظارات و ادراکات گردشگران از عوامل سازمانی گردشگری
شهر یاسوج در سطح اطمینان  )Z=-11/511(0/99تفاوت معناداری وجود داردکه نشان از تایید فرضیه است.

نتیجهگیری
مطابق نتایج ،بین عوامل محیطی و رضایت گردشگران با ضریب  0/512رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .این رابطه در
سطح اطمینان  0/99درصد تأیید شد (فرضیۀ اول) .عوامل محیطی در پژوهش حاضر ،براساس شش شاخص ارزیابی و
آزمون شد که عبارتاند از :چشمانداز و مناظر طبیعی ،چهرة ظاهری و عمومی منطقه ،تعداد گزینههای گردشگری،
وضعیت آبوهوای منطقه ،نحوة برخورد ساکنان و مهماننوازی مردم منطقه.
پیشنهاد میشود برای حفاظت از مناظر طبیعی منطقه ،بهبود و زیباسازی چهرة ظاهری و عمومی شهر ،افزایش تعداد
گزینههای گردشگری ،معرفی منطقه براساس وضعیت آبوهوایی ،ارتقای وضعیت فرهنگی منطقه درمورد نحوة تعامل با
گردشگران و افزایش آگاهی درمورد نتیجۀ این تعامل در جذب گردشگران به منطقه و فرهنگسازی برای مهماننوازی
مردم اقدام شود .یافتهها نشان داد که میان عوامل سازمانی و رضایت گردشگران با ضریب همبستگی  0/676و در سطح
اطمینان  0/99رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد (تأیید فرضیۀ دوم) .عوامل سازمانی در بررسی حاضر ،براساس  18شاخص
بررسی و آزمون شدند که عبارتاند از :خدمات بهداشتی منطقه ،خدمات اورژانسی و اضطراری منطقه ،امنیت اجتماعی
منطقه ،قیمت کاالها و خدمات ،هزینۀ هتل و اسکان ،خرید بلیت و رزرو هتل ،کیفیت مراکز اقامتی ،رستورانها یا کیفیت
غذا ،وضعیت قیمت در مقایسه با مبدأ ،کیفیت اطالعرسانی ،وضعیت خدمات سرویس اتومبیل ،فضای سبز و پارکها،
سرگرمیهای فرهنگی ،حملونقل عمومی از مناطقی به مناطق دیگر ،حفاظت پلیسی و انتظامی ،امنیت جادهها ،وضعیت
ترافیک جادهها و وضعیت ترافیک داخل شهر.
پیشنهاد میشود درمورد هریک از خدمات سازمانی گفتهشده ،اقدامات مناسب انجام شود؛ برای مثال ،سازمانهای
مرتبط با خدمات بهداشتی منطقه نسبت به بهبود وضعیت بهداشتی در منطقه ،اقدامات اصالحی انجام دهند؛ چراکه این
گزینه از نظر گردشگران بهلحاظ کیفیت زیرساخت گردشگری ،نواقص و کمبودهای فراوانی دارد و بیشترین نارضایتی را
در پی داشته است که نشانگر اهمیت و اولویت آن برای رسیدگی و ارتقای کیفیت آن است .همچنین در زمینۀ
بهینهسازی کیفیت مراکز اقامتی و خدمات اورژانسی و اضطراری ،از آنجاکه بحث تأمین محل اقامت و کیفیت آن برای
گردشگران حائز اهمیت است ،نظارتها و رسیدگیهای الزم انجام گیرد .این اقدامها براساس نوع شاخصهای هجدهگانۀ
یادشده برای ارتقای وضعیت گردشگری در منطقه ضروری هستند .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون
آماری ویلکاکسون نشان داد که بین انتظارات و ادراکات (تجربه) گردشگران از عوامل محیطی گردشگری شهر یاسوج در
سطح اطمینان  )Z=-10/029(0/99و بین انتظارات و ادراکات گردشگران ازبین انتظارات و ادراکات گردشگران از عوامل
سازمانی گردشگری شهر یاسوج در سطح اطمینان  )Z=-11/511(0/99تفاوت معناداری وجود داردکه نشان از تایید
فرضیه است.
با توجه به تأیید فرضیههای چهارگانۀ فوق ،پیشنهاد میشود برای ایجاد و توسعۀ عوامل محیطی و سازمانی مؤثر در
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گردشگری اقدام شود و در تصمیمگیری برای توسعۀ گردشگری ،به بحث بهبود کیفیت و افزایش ساختوساز این عوامل
توجه شود .درمورد وجود شکاف بین انتظارات و تجربۀ گردشگران باید عوامل تأثیرگذار در گردشگری شناسایی و
اولویتبندی شوند و براساس میزان شکاف بین آنها اقدامات جدی اصالحی صورت گیرد .برایناساس ،در بررسی حاضر
با استفاده از مدل تحلیل شکاف ،مؤلفهها شناسایی و اولویتبندی شدند که درادامه توضیح داده میشوند.
تنظیم پیشنهاد براساس آزمون همبستگی بین متغیرها ،پاسخ کلی به پرسشهای اصلی پژوهش بود که برای اثبات
فرضیهها کفایت میکرد ،اما دستیابی به نتایج دقیق و واقعی ،زمانی حاصل میشود که همۀ متغیرها یا شاخصهای
بیستوچهارگانۀ محیطی و سازمانی بهلحاظ اهمیتشان در جذب گردشگری اولویتبندی شوند و پیشنهادها براساس این
اولویتها ارائه شود .استفاده از مدل سروکوال در تجزیه و تحلیل ،این زمینه را فراهم کرد .اولویتبندی نشان داد که
اهمیت شاخصها بهترتیب جدول  2است .از اینرو ،پیشنهاد میشود تصمیمگیریها و برنامهریزیهای گردشگری
براساس اولویتهای جدول  2در منطقۀ گردشگری یاسوج انجام شود .صرف اولویتبندیها نیز برای تصمیمگیری در
مقطع کنونی کافی نیست؛ بلکه مهمتر از آن ،شناخت وضعیت منطقه براساس این شاخصهاست؛ بنابراین ،در پژوهش
حاضر ،برای دستیابی به وضعیت شاخصها در منطقه ،پرسشنامۀ سروکوال -که اهمیت شاخصها و شکاف بین ادراکات
و انتظارات گردشگران را بیان میکند -طراحی شد .نتایج نشان داد بین میزان اهمیت مؤلفهها از دیدگاه گردشگران از
یکسو و بین انتظارات و ادراک گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری از سوی دیگر ،تفاوت و فاصله وجود دارد.
درنتیجه ،پیشنهاد میشود بهترتیب براساس مؤلفهها و شاخصهای زیر ،برای تصمیمگیری و برنامهریزی در منطقه اقدام
شود :خدمات بهداشتی منطقه ،بهعنوان مهمترین عامل تعیین شد و بهلحاظ نیاز به اصالح باید در اولویت توجه قرار گیرد.
کیفیت مراکز اقامتی ،اولویت دوم است و بقیۀ شاخصها بهترتیب اولویت ،به شرح زیر نیازمند توجه و اصالحاند :خدمات
اورژانسی/اضطراری ،قیمت کاالها و خدمات ،سرگرمیهای فرهنگی ،ورزشی و هنری ،رستورانها یا کیفیت غذا ،کیفیت
اطالعرسانی ،چهرة ظاهری و عمومی منطقه ،هزینۀ هتل و اسکان ،خدمات سرویس اتومبیل ،نحوة برخورد اهالی منطقه،
چشمانداز و منابع طبیعی ،پارکها و فضای سبز ،تعداد گزینههای گردشگری ،قیمت در مقایسه با مبدأ ،امنیت جادهها،
امنیت اجتماعی منطقه ،وضعیت ترافیک داخل شهر ،مهماننوازی مردم منطقه ،وضعیت ترافیک جادهها ،خرید بلیت و
رزرو هتل ،حفاظت پلیسی و انتظامی ،وضعیت آبوهوای منطقه و حملونقل عمومی .درنهایت ،پیشنهاد میشود این
بررسی در مناطق گردشگری دیگر با مدل تحلیل شکاف انجام گیرد تا نیازها و انتظارات گردشگران شناسایی و براساس
آن ،اقدامات توسعهای گردشگری در این مناطق انجام شود.
پیشنهادها شامل موارد زیر است:
 .1احداث هتل و متل در کنار مراکز گردشگری؛
 .2اطالعرسانی یکپارچه و سازمانیافته به گردشگران ورودی به شهر؛
 .3توجه بیشتر به جادههای ورودی شهر؛
 .4زیباسازی فضای شهر و ایجاد زیرساختهای بهداشتی در اماکن عمومی و مسیرهای گردشگری.
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