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 و اکوتوریسم)  رویکرد با هتلداری صنعت خدمات کیفیت  در ها اکوهتل سبز محصوالت نقش بررسی

 بختیاری و چهارمحال  استان بازفت منطقه : موردی مطالعه( بازاریابی

 

 راد  فرجی  عبدالرضا دکتر نائینی | رفیعی شهرام
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده 

ای از بازاریابی انبوه به هتل ها، نگرش نوین به صنعت مهمانداری و هتلداری سبز رویه اکو

ترین صنایع در جهان است به ار است. در صنعت هتلداری که از قدیمییدسوی گردشگری پا

ها( مشاهده گشته است که بقای محصوالت سبز تا حد زیادی های سبز)اکو هتلخصوص هتل

به اکوتوریسم بازاریابی و شناخت و درک کیفیت خدمات به مشتریان از اهمیت مسایل 

ایی بستگی دارد که در بعضی از مسئولیت  همحیطی و تمایالتشان برای رفتار به روش 

های خاص مثل خریدن محصوالت سبز مشترک هستند. مطالعه صورت گرفته بر روی  پذیری

کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری، قصد اقامت –هتل سبز بین المللی پارسیان و کوهرنگ 

ا مورد ارزیابی قرار نهمشتریان، تأثیر تصورات و بازدید مجدد گردشگران سبز، نیت و قصد آ

و توجه آنها به  گرفت. در مطالعه حاصل بر روی تصمیم گیری و رفتار گردشگران سبز

–های سبز به هنگام دیدار آنها از هتل بین المللی پارسیان و کوهرنگ محصوالت سبز هتل 

های طبیعی تمرکز دارد. اطالعات تحقیقاتی کوهرنگ،و درک کیفیت خدمات در محیط

ای نشان داده شده است. گردشگران سبز، ی جمع آوری و از روش الگوبرداری سهمیه سبمنا

و تمامی متغیرهای مدل  ،کامل کردند.TPBپرسشنامه را با ارزیابی متغیرهای استاندارد 

های مختلف اندازه گیری گشت. براساس بررسی ادبی گسترده، تحقیقات پیشنهادی با شاخص

 بعدی و سلسله مراتبی از کیفیت خدمات برای صنعت هتلداری  ندکیفی و تجربی، یک مدل چ

مشتری نشان داد   19۵ها از مجموع )مهمان نوازی( پیشنهاد شده است. تجزیه و تحلیل داده 

کند. قابلیت اطمینان و اعتبار مقیاس اندازه ها را تأمین میکه مدل پیشنهادی به خوبی داده

 لی انجام شد.اصگیری از طریق یک آزمایش و بررسی 
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 مقدمه  

پذیری یکی از مهمترین عوامل ثروت و اشتغال زایی در دنیا شناخته می گردد و مثابه موتور و مهمانشگری امروزه صنعت گرد

محرک رشد اقتصادی و پیشرفت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در عرصه های جهانی به شمار می رود. در این راستا، 

وم طبیعی و شناخت محیط زیست در سراسر جهان، گردشگری طبیعت به علهمگام با آگاهی و فناوری های نوین روز افزون نسبت 

)اکوتوریسم( که یکی از زیر شاخه های بخش توریسم پایدار است به عنوان یکی از پر جاذبه ترین شاخه های صنعت گردشگری در بین 

ی از مهمترین عوامل توسعه فرهنگی و ان یکجوامع، جایگاه ویژه ای یافته است. همچنین با توجه به تعریف این نوع گردشگری به عنو

برخورد و رویارویی فرهنگ ها و تمدن ها با یکدیگر شناخته می شوند. در این بین بدون تردید سرزمین ایران با داشتن جاذبه های 

اخلی ی و دگوناگون در زمینه های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، طبیعی می تواند مقصدی مناسب برای جذب گردشگران عمده خارج

باشد که این رسالت در درجه اول بر عهده صنعت گردشگری و مهمان پذیری و در درجه دوم بر عهده صنعت معماری و کشاورزی است 

تا عالوه بر نقش کلیدی که در الزمه های صنعت گردشگری ایفا می نماید بر توان جاذبه های خود در اغوای گردشگران بیفزاید و نقش 

طبیعی و  –مقصدی برای گردشگران ایفا نموده و همچنین با اتخاذ راهبردهای موثر در حفظ ارزش های بومی نوان پررنگ تری به ع 

فرهنگی مناطق گردش پذیر بکوشد. در نتیجه بررسی یک مجموعه توریستی در منطقه نمونه گردشگری بازفت، با تاکید بر نقش 

ن و توسعه صنعت گردشگری، ضروری می نماید. بررسی یک مجموعه گردا محصوالت سبز با نگرش بازاریابی سبز در جذب  طبیعت

گردشگری شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با تفکر بر توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم و تولید  –اقامتی 

ه و توجه خاص به نقش منطق فرهنگی –محصوالت سبز اکو هتل ها در این بوم و بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های طبیعی 

محصوالت سبز در روند جهانی اکو هتل ها )هتل های سبز سازگار با محیط زیست(، در جذب گردشگران به ویژه اکوتوریست ها انتخاب 

 ثیراتتا -2تاثیرات فرهنگی،  -1و در پیش گرفته شده است. از اهداف بنیادی در بررسی این پروژه می توان به موارد پیش رو پرداخت: 

عملیاتی ساختن اصول و معیارهای توسعه پایدار در عرصه مدیریت  -۵تاثیرات حفاظتی و اکولوژیکی،  -4تاثیرات اقتصادی،  -3آموزشی، 

شناخت میزان سازگاری هتل و اقامتگاه های  -7ساخت شاخص هایی جهت کاربست آن در زمینه بررسی و مدیریت اکو هتل ،  -6هتل، 

سرزمینی کشور جهت استفاده از مولفه های آن  –شناخت ظرفیت ها و ویژگی های جغرافیایی  -8حیطی ، یات مساخته شده با مقتض

 -10ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی، آب، خاک در راستای حفظ محیط زیست، -9در طراحی و مدیریت هتل و اقامتگاه ها ، 

وهایی جهت بررسی مدیریت پروژه های مهم در زمینه صنعت توریسم و ن الگضرورت وقوف به ساز و کارهای اثر گذار جغرافیایی در تعیی

در جذب اکوتوریسم معماری و عامل کاربردی و مهم تری به عنوان تاثیر محصوالت سبز اکو هتل ها )هتل های سازگار با محیط زیست( 

ز عوامل سیاسی وجود دارد که عالوه بر نقش رغ ا)طبیعت گران / بوم گردان ها( در صنعت گردشگری و مهمان نوازی این مرز و بوم فا

راهبردی، نقش حفاظتی در مقابل اثرات منفی گردشگری بر فرهنگ و اکوسیستم جامعه هدف نیز دارد. آنچه پژوهشگر را در انتخاب این 

ن نوازی مهماموضوع در بخش آکادمیک متاثر ساخته، نقش بارز صنعت کشاورزی )محصوالت سبز( در توسعه صنعت گردشگری و 
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امروزه در سراسر جهان می باشد که اثرات آن می تواند مقصدی برای جذب گردشگران و به تبع آن رشد اقتصادی منطقه، بدون نیاز به 

حوزه نفوذ آن باشد. نکته بسیار با اهمیتی که بن و اساس  –بهره برداری و هدر رفت سرمایه های ملی، ذخایر انرژی و منابع زمینی 

( به عنوان مقالهر و آینده نگری برای نسل های پیش رو باشد. در این بین مطلوب است که نتیجه حاصل از این پژوهش )ایداتوسعه پ 

پاسخی مناسب برای بررسی  یک موضوع خاص در یک بستر خاص، به تنهایی مدنظر قرار نگیرد بلکه با ارائه یک شیوه و نگرش در مورد 

 ی پروژه های متفاوت راهگشا باشد.بررستعامل موضوع و بستر بتواند در 

 

 تحقیق:   ادبیات و پیشینه

مطالعات نشان می دهد که به عنوان یک نتیجه از سبز شدن هتل ها با بهره گیری از بازاریابی سبز و برچسب اکو، تصویر هتل  

)اکوهتل های  تل های سبزات هممکن است بهبود پیدا کند که منجر به افزایش سودآوری و وفاداری مشتریان به محصوالت و خدم

 سازگار با محیط زیست( در محیطی دوستانه به بازار، و هتل ها گردد. که آنها به دو هدف کلی دست پیدا نمایند:

اول آنکه، این محصوالت و خدمات می تواند نیازهای گردشگران نگران محیط زیست را پاسخ دهد و دوم آنکه اینگونه هتل ها می توانند 

جهت ایجاد آگاهی و اهمیت آن در مشتریان برای رعایت مسائل زیست محیطی گردد. اکوتوریست ها )گردشگران سبز(،  ناسببستری م

اغلب به عنوان افرادی تعریف می شوند که از محصوالتی که احتمال می رود: سالمت گردشگران را به خطر اندازد، در زمان تولید یا 

می کنند، مقدار زیادی انرژی را مصرف می کنند، اتالف های غیر ضروری ایجاد می نمایند ارد مصرف زیان های جدی به محیط زیست و

و از مواد اولیه ای استفاده می نمایند که از محیط های مورد تهدید به وجود آمده است، پرهیز می نمایند. نگرانی در رابطه با محیط 

ی، ارزش های محیط های طبیعی، خرید محصوالت سبز توسط شهر زیست، نگرش در رفتار و شیوه زندگی افراد در محیط های

اکوتوریست ها )بوم گردشگران( را به پیش می راند. در تحقیق انجام شده اکوتوریسم )بوم گردشگران(، در منطقه نمونه گردشگری بازفت 

ی واقعی )سبز متعصب( که به شدت ی هااستان چهارمحال و بختیاری به پنج گروه تقسیم می شدند: گروه اول، مصرف کنندگان سبز آب

بر این باورند که اعمال آنها بر محیط زیست تاثیر دارد. آنها مایل به سرمایه گذاری بیشتر در محصوالت سبز و میل و عالقه به شرکت در 

گران قیمت سبز فعالیت های مرتبط با محیط زیست و کمپوست دارند. گروه دوم، مصرف کنندگان سبز کهنه پرست که در محصوالت 

تر سرمایه گذاری می کنند، اما مایل به فعالیت و شرکت در مسائل زیست محیطی نیستند. گروه سوم، مصرف کنندگان سبز جوانه زن 

ها که حامی مقررات زیست محیطی می باشند با این حال آنها کمتر احتمال دارد پول بیشتری برای محصوالت سبز مصرف کنند. گروه 

ر این باورند که آنها مسئول حل مسائل زیست محیطی نیستند. این گروه مصرف کننده محصوالت معمولی را بیش از ها بچهارم، غرزن 

محصوالت سبز برای جلوگیری از هزینه های باالتر انتخاب می نمایند. گروه پنجم، قهوه ای اساسی، این گروه معتقدند که همه تالش 

ائل و مشکالت زیست محیطی را حل و فصل نماید. در برخی از هتلها با استفاده از د مسهای سیاسی، تجاری، شخصی هم نمی توان

هتل سبز( بعنوان راهی مناسب از طریق بازاریابی سبز جهت جذب مشتریان اکوتوریسم )بوم گردشگران(، اقدام می  –برچسپ )اکو 
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رفتاری و فرآیندهای تصمیم گیری( آنها موثر می باشد  نیات(. در این رهیافت و فرآیند، اعتقاد مشتریان بر)Prizma, 2009نمایند )

(Crane & Pt, 2005 لغت .)Eco Tourism  کشور آن را معادل طبیعت گردی معنا  گردشگری وزارتکه فرهنگستان لغات با کمک

شه ای یونانی به ز ریبرگرفته ا  ecoساخته شده است که که پیشوند   Tourismو   Ecoکرده است، از نظر ریشه لغوی از دو جزء 

به معنای گردشگری است؛ این مفهوم بیش از هر چیز طبیعت را تداعی  tourismمعنی آمیزه ای از مفاهیم محیط زیست و زیستگاه و 

 می کند. 

 (، ابعاد اکوتوریسم را به صورت زیر بیان می نماید:Whitman, 1996در تعریفی دیگر )

خشی از درآمد محلی به منابع طبیعی، ارتقاء نگرانی اخالق زیست محیطی در گردشگران، یت ببازاریابی سبز در صنعت گردشگری، هدا

برنامه ریزی و شرکت در تورهای طبیعت گردی )اکوتورها(، تعریف محیط زیست با قوانین طبیعت نه طبیعت گردان، فرهنگ زیست 

منابع فرهنگی و طبیعی، ارتقاء و بهبود نگرانی اخالق زیست از  محیطی همگام با تجربیات مستقیم، برقراری اعمال محدودیت در استفاده

مطالعه علمی را در کشور چین انجام دادند که  (Suzuki and colleagues) 201۵در سال محیطی در گردشگران. در همین راستا، 

ر طول فرآیند رخ دهد. بنابراین زه دبررسی نتایج آنان نشان می داد که مصرف کنندگان سعی می کنند با محیط سازگارتر شوند و انگی

دانش حفاظت از محیط زیست و آگاهی و اثر بخشی در رفتار گردشگران سبز )اکوتوریست  در این مطالعه سعی می گردد برای اولین بار

ظت از محیط حفا ها/ بوم گردان( و تأثیرات مکانیزم و ساز و کارهای تشویقی در رفتار گردشگران سبز)اکوتوریست ها / بوم گردان( در

زیست منطقه نمونه گردشگری بازفت )چمن گلی( استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه بررسی ها در 

نقش اساسی در تشکیل تصمیمات مشتریان )اکو هتل های  او،نگرش مصرف کننده و قصد خرید  نشان می دهد کهچهارچوب نظری 

نماید. نگرش مصرف کنندگان، مبتنی بر قدرت پیش بینی در مدل ها براساس متغیر های رفتاری می می  سازگار با محیط زیست( ایفا

، مطالعات متعدد نشان داد که 1980با توجه به اهمیت شاخص )کیفیت خدمات( در صنعت مهمان نوازی، از اوایل دهه به عالوه،  باشد.

 (,Gummesson, 1991; Parasuramanتأثیر می گذارد ریانافزایش کیفیت خدمات به طور مثبت در تصمیم گیری مشت

Zeithaml, & Berry, 1985, 1990 .)  به طور خاص، ارائه خدمات با کیفیت باال در مصرف کنندگان/ مهمانان سبز، وفاداری و

 ,Anderson & Sullivan)رضایت مشتری را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث افزایش سودمندی در ارائه خدمات می گردد. 

1993; Dagger, Sweeney, &Johnson, 2007; Fornell, 1992.)  بنابراین، بازاریابان باید در صنعت هتلداری توجه کافی به

این تالش ها سهم بازار و سودآوری کلی را بهبود  (.Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1996) موضوع کیفیت خدمات نمایند.

باید کیفیت خدمات هتل را به روشنی تعریف و ابزار اندازه  بنابراین(. Anderson et al., 1994; Oh & Parks, 1997)می بخشد  

در پاسخ به درخواست تحقیقات کیفی  (.Mei, Dean, & White, 1999; Nadiri & Hussain, 2005)گیری روان سنجی گردد 

تعدادی از مدل های مفهومی را در زمینه   و Qu (2000)، (1999) &Sargeant Mohamad  & Tsang خدمات سیستماتیک

صنعت هتلداری و گردشگری پیشنهاد کردند. با این حال، سنجشهای روان سنجی کیفیت خدمات که در ادبیات ذکر شده اند، کمیاب 
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 (.Min & Min,1997)هستند 

 

 اهداف و فرضیه های پژوهش : 

دیت هایی بود که کشورهای عضو اکو در این زمینه داشته اند. در تست اولیه دوهدف از این پژوهش، بررسی راهکارها و مکانیسم ها و مح

( در مقدارهای مشابه رتبه طعم برای موزهای عالی و معمولی پیدا شد. در تست ثانویه، اثرات ECOصورت گرفته، اثر برچسب اکو ) 

ها را در تمایل مهمانان به پرداخت، عملکردهای آنکشورهای عضو اکو در طیف های وسیع تر را نشان می دهد که می شود بعد قضاوت 

ذهنی، ویتامین، مواد معدنی، بهداشت، کالری، اشاره کرد. در تست های )اولیه و ثانویه(، پرسشنامه ای نیز با آیتم های )صفات مصرف 

مهم ترین و قوی ترین ه صفات شخصیت اسکیزوتایپی( ، ک –صفات مطلوب اجتماعی  –ار محیط زیست دمهمانان سبز دوست کنندگان/

( و کیفیت خدمات در صنعت هتلداری( ،  یک پدیده قوی می باشد که بسته به اثر ECOابعاد در پیش بینی مجموع ، )اثر برچسب اکو )

هدف از ارائه مدلی کاربردی در تحقیق حاضر مبتنی (. Suzuki & Associates 2015) متقابل در ابعاد قضاوت و نوع محصول دارد

( یا ادغام چندین متغیر ضروری شامل اثر بخشی درک شده، رفتار سازگار با محیط زیست، شهرت، آگاهی های زیست MGBار )فتبر ر

 محیطی می باشد که در تشریح و  تبیین رفتار مشتریان سازگار با محیط زیست ارائه گردیده است.

ل مفهومی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری و )ب( آزمایش مداهداف این مطالعه دوگانه است: )الف( پیشنهاد یک به عبارت دیگر 

خواص روان سنجی مدل پیشنهاد شده با ایجاد یک مقیاس برای اندازه گیری کیفیت خدمات در صنعت خدمات هتل. این مطالعه می 

ت خدمات ارائه دهد. ابزار  فیتواند موجی از مفهوم موجود در صنعت هتلداری و گردشگری را با ارائه یک مدل جامع و صنعتی خاص از کی

اندازه گیری همراه نشان دهنده یک ابزار معتبر و مطمئن برای ارزیابی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری است. بنابراین مطالعه به 

ابی زیتحقیقات آینده کمک می کند تا پایه ای برای بررسی بیشتر در مورد کیفیت خدمات درک شده و یک ابزار ارزیابی عملی برای ار

کیفیت  مفهومکیفیت خدمات هتل باشد. سهم این مطالعه دو برابر است. اول، با استفاده از یک رویکرد چند بعدی و سلسله مراتبی، 

، SERVQUAL ،SERVPERF ،LODGQUALاندازه می گیریم. این روش برای غلبه بر برخی نقاط ضعف خدمات هتل را 

LODGSERV  وHISTOQUAL ازه گیری کیفیت خدمات هتلداری کمک می کند و بنابراین ابزار دقیق تر سنتی به عنوان اند

برای ارزیابی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری را فراهم می کند. عالوه بر این، شناسایی کلیدی کیفیت خدمات از نقطه نظر مشتری 

کیفیت خدمات درک شده در تحقیقات کاربردی ارائه  است. ثانیا، برخی از دالیل عملی برای استفاده از این نوع مدل برای اندازه گیری

انتخاب گردشگران برای )اکو هتل ها  بر این است که می گردد. در این مطالعه که بر مبنای پژوهشگران مختلف صورت گرفت فرض

العه همگام با فرآیند سازگار با محیط زیست(، از طریق میزان درک شان از معلومات هتل های سبز تعدیل می گردد. همچنین در این مط

)تئوری برنامه ریزی شده(  TPBتوسط گردشگران، از الگوی ساختاری  (انتخاب هتل های سبز ) اکوهتل های سازگار با محیط زیست

)تئوری برنامه ریزی شده(، در می یابیم که رفتار اوقات فراغت افراد از طریق  ajzen ،TPBمورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نظریات 
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که این قصد، از فاکتورهای زیر تأثیر می پذیرد: )الف( معنی داری، )ب( نگرش افراد. که اهمیت  ،یت و مقاصد شان مشخص می گرددن

آسان  ;زیاد هنجارهای ذهنی، او را در آن موقعیت قرار داده است. )ج( عقیده فرد با توجه به اینکه آیا وظیفه ای که بر عهده اش است 

مالحظه نمودند که قصد مشتریان برای خرید محصوالت  (Rex et al ,(2007))(. )کنترل رفتار شناخته شده (،PBCاست یا خیر )

، این چهارچوب از مطالعه نشان داده  2می باشد. که با مروری بر ادبیات انجام گرفته، در شکل  سبز، اغلب اوقات بیشتر از فروش واقعی

 شده است.

 

 ندازه گیری کیفیت خدمات:سابقه تئوری و یک مدل مفهومی ا

Beatner & Howe Barter(1994)  تصور کلی مشتری از نابرابری نسبی و برتری صنعت هتلداری و "کیفیت خدمات را به عنوان

. در مراحل اولیه رشد خدمات بازاریابی و مدیریت، محققان معتقد بودند که ادراکات کیفیت خدمات ند( تعریف کرد77)ص  "خدمات آن

براساس مقایسه عملکرد پیش بینی شده و درک شده و بنابراین نتیجه نهایی یک فرآیند ارزیابی مقایسه شود اید مشتری ب

(Grönroos,1984 ابزار .)SERVQUAL  در اصل برای ارزیابی تفاوت انتظارات کیفیت و خدمات درک شده با تمرکز بر ابعاد

( طراحی شده است. بعدها، تعداد زیادی Curry & Sinclair,2002دلی )و همپنجگانه: مادی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اطمینان 

 ,Akbaba)را برای ارزیابی کیفیت خدمات مورد استفاده قرار دادند  SERVQUALاز مطالعات کاربردی در صنعت هتلداری ابزار 

2006; Armstrong et al., 1997; Bleši´c, Tešanovi´c, & Psodorov, 2011; Gabbie & O’Neill, 1997; 

Gržini´c, 2007; Juwaheer, 2004; Markovic & Raspor, 2010; Mey, Akbar, & Fie, 2006; Ramsaran-

Fowdar, 2007; Renganathan,; Saleh & Ryan;2011, 1991.)  ،چندین محقق بازاریابی )به عنوان مثالButtle,1996 ،

در اندازه گیری کیفیت درک مشتریان و . Persraman et al(1985 – 1988)، از تجزیه و تحلیل شکاف ( Carman؛ 1990

به منظور اندازه گیری دقیق کیفیت خدمات هتل نباید مورد استفاده قرار  SERVQUALانتظارات مشتری انتقاد کرده اند. در نتیجه، 

و  Cronin، توسط (SERVPERFرویکرد جایگزین، یک مدل مبتنی بر عملکرد کیفیت خدمات ) .( Saleh & Ryan,1991)گیرد 

Taylor 1992))توسعه داده شد SERVPERF  اندازه گیری کیفیت خدمات بر اساس درک مشتری از عملکرد یک ارائه دهنده

 ,Asubonteng)است  SERVQUALبرتر از  SERVPERF. از لحاظ نظری (Cronin & Taylor,1994)خدمات 

McCleary, & Swan, 1996; Brochado & Marques, 2007; Cronin & Taylor, 1992, 1994; McAlexander, 

Kaldenberg, & Koenig(1994)  (1994 ،)Cronin and Taylor)  معتقدند که اقداماتSERVPERF  باید بیشتر از

 Nadiri and را توضیح دهد. با این وجود، SERVQUALواریانس در یک اندازه کلی از کیفیت خدمات نسبت به ابزار 

Hussain(2005)  قادر به تایید ابعاد )قابلیت اطمینان، ملزومات، پاسخگویی، اطمینان و همدلی( ابزار  ،SERVPERF  در صنعت

مقیاس  SERVPERFنشان داد که  SERVPERF( 2001)  ،Robledoهتلداری نبودند. براساس ارزیابی اعتبار و قابلیت اطمینان 

کیفیت خدمات را در صنعت هتلداری و گردشگری گسترش داده اند. به عنوان  تاندازه گیری موثری نیست. چندین محقق دیگر ،تحقیقا
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برای تعیین کیفیت خدمات  (،SERVQUAL) ،SERVPERF، LODGQUAL ،LODGSERV  ،HISTOQUAL ;مثال

، Albacete-Sáez,2007& Fuentes-Fuentes, & Lloréns-Montes)در صنعت هتلداری و گردشگری نامناسب است

Buttle 1996 ، Ekinci 1999  ،Frochot &Hughes 2000،Mei et al 1999  ،Nadiri & Hussain 2005 ،

Wilkins 2005.)  بنابراین مهم است که ابعاد کیفیت خدمات در بخش هتلداری بررسی شود. به تازگی، چندین محقق پیشنهاد کرده

 Brady & Cronin,2001 ، ،Gan,2007& Kao ،Clemes& Et al. 2009)اند که کیفیت خدمات در طبیعت چند بعدی است

Dabholkar,2009،Thorpe,1996 & Rentz،2005 Ko & Pastore ، Tsitskari,2006 ،Tsiotras & Tsiotras.)  بر این

لسله مراتبی اساس، با توجه به شکاف های مرتبط با مقیاس های فوق، هدف این مطالعه ارائه و آزمایش تجربی یک مدل چند بعدی و س

 نعت هتلداری را شامل می شود.ویژگی های خاصی از صاست که 

 

 ساختار فاکتور پیشنهاد شده برای خدمات اکو هتل 

ترکیب نتایج پژوهشگران فعلی از تحقیقات کیفی )به عنوان مثال، مصاحبه گروه تمرکز( و بررسی ادبی گسترده در خدمات هتل، مدل 

خالصه شده است. کیفیت خدمات  1بعاد خاص در شکل ه داده شده است، و ایفیت خدمات هتل توسعچند بعدی و سلسله مراتبی از ک

ابعاد جهانی است که شامل سه بعد اصلی: کیفیت تعامل، کیفیت محیط زیست و نتیجه کیفیت سه بعد اصلی با مطالعات قبلی سازگار 

می باشد. ابعاد کیفیت تعامل عبارتند از:  لیه دارای ابعاد زیرکه بعد او (،Brady;2001 & Cronin ،1994 ; Rust & Oliver)است 

نگرش و رفتار، تخصص و حل مسئله؛ فضای اتاق، کیفیت اتاق، امکانات، طراحی و موقعیت مکانی برای کیفیت محیط زیست. و اجتماعی 

ضیح داده شده است. اد آن در متن زیر تو، ابعاد و زیر ابع Brady & Cronin( 2001)بودن، ارزش و زمان انتظار برای نتیجه کیفیت 

 & Brady,& Cronin ، Czepiel ،Solomon,1985 (2001))یفیت تعامل عمدتا بر روی نحوه تحویل سرویس تمرکز داردک

Suprenant ،;1984 Gronroos.)  مطالعات متعدد نشان می دهد که اهمیت ابعاد کیفی تعامل در تحویل خدمات، این بعد را به

ندین زیر مجموعه در مدل پیشنهادی به تعریف کیفیت چخدمات نموده است.  ات بر روی درک کیفیتی از مهم ترین تاثیرعنوان یک

 Ko & Pastore;2005, Martinez Caro & Martinez Garcia,2009 2007)، تعریف می شود: )الف( نگرش و رفتار

Clemes2001, Ozanne, & Laurensen,،ب( تخصص( ،) (Brady & Cronin, 2001; Dagger et al., 2007 )،  پ( و( 

  Fredericks, (1987) , (.Dabholkar et al., 1996; Martinez Caro & Martinez Garcia, 2007, 2008)حل مسئله 

 and Luery Rys زیادی از ، دریافتند که مشتریان بر اساس درک خود از امکانات فیزیکی، کیفیت محیط را برآورده می کنند. تعداد

 .Howat et al)یکی از مهم ترین جنبه های ارزیابی مشتریان، کیفیت خدمات است ه اند که کیفیت محیط زیستمحققان نشان داد

1996; McDougall & Levesque, 1994; Rust & Oliver, 1994; Wakefield, Blodgett& Sloan, 1996.) 

 ,Dagger et al., 2007; Kim & Moon) ;)الف( فضا شخص شده است:کیفیت محیطی با مشخصه های خاصی یا ابعاد زیر م)
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 ,facility (Li, 2003; Wu, Lin & Hsu (c) ,(Choi & Chu, 2001; Chu & Choi, 2000) ;)ب( کیفیت اتاق  (،2009

2011.) (d) design Bonn & JosephMathews, 2007; Ko & Pastore, 2005)  و(Tripathi & Siddiqui, 2008  ،

زیرمجموعه چهارم،  .(Chou, Hsu, & Chen, 2008; Chu & Choi, 2000; Urtasun & Gutiérrez, 2006))پ( محل  و

طراحی، نشان دهنده طرح یا معماری خدمات، از جمله زیبایی شناسی است )آسایش( و کاربردی )عملی( اجزای محیط فیزیکی می 

ر نظر می گیرند. شتریان محل سکونت آنها را دترافیک عوامل مهمی است که مکلتمن پیشنهاد می کند که شرایط حمل و نقل و . باشد

(1982,1990) Grönroos،  نشان می دهد که نتیجه کیفیت نتیجه ی معامله خدمات می باشد. کیفیت خروجی توسط سه زیر ابعاد

)ب( (. Brady & Cronin, 2001 (;Bonn & Joseph-Mathews, 2007مشخص تعریف شده است: ) الف ( اجتماعی بودن

 ;Brady & Cronin, 2001(، و )پ(  زمان انتظار )Martinez Caro & Martinez Garcia, 2007, 2008رزش )ظرفیت/ ا

Dagger et al., 2007.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک مدل چند بعدی و سلسه مراتبی ارائه شده از کیفیت خدمات :    1  شکل 

 وش تحقیق : ر

، کارشناسان صنعت گردشگری و هتلداری، کارشناسان سازمان مدیران منطقه نمونه گردشگری این پژوهش، جامعه آماری شاملدر 

صنایع دستی، گردشگران ) بازدید کنندگان ( از منطقه نمونه گردشگری و مهمانان هتل های کوهرنگ  –گردشگری  –میراث فرهنگی 
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 نفر است.  196رسی ، می باشد و حجم نمونه مورد برر استان چهارمحال و بختیاری کوهرنگ و هتل بین المللی مورد نظر د –

 

 روش شناسی )رفتار تصمیم گیری توریست ها در هتل های سبز و کیفیت خدمات(:

اکو تمایل و رفتار تصمیم گیری اکوتوریست ها به هتل های سازگار با محیط زیست ) رویبخش اول: مطالعه صورت گرفته در این بخش 

از بازدید کنندگان منطقه نمونه . بدین صورت که  وهرنگ، تمرکز داردنها در محیط طبیعی هتل های کهتل ها(، و اقامت کردن آ

هتل بین المللی پارسیان، از روش نمونه گیری خوشه ای )یک روش  –کوهرنگ  –گردشگری )بازفت( و میهمانان هتل های کوهرنگ 

ی برگرفته از مصاحبه، از طریق ش کمی انجام شد. چرک نویس هاقیق با یک تست به صورت آزمایمصاحبه مفصل و د 20احتمالی(، 

پرسشنامه  196ه تکنیک تفسیری، بررسی و آنالیز شدند. یکی از موضوعات اساسی و قابل توجه وفور معلومات و اطالعات محیطی بود. ک

صنایع  –گردشگری  –میراث فرهنگی هتلداری، کارشناسان سازمان  از مدیران منطقه نمونه گردشگری، کارشناسان صنعت گردشگری و

کوهرنگ و  –( از منطقه نمونه گردشگری و بازدید کنندگان )میهمانان( هتل های کوهرنگ بازدید کنندگاندستی، گردشگران سبز )

ری تیاری بویژه منطقه نمونه گردشگهتل بین المللی پارسیان در استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد. استان چهارمحال و بخ

کوهرنگ به دلیل ماهیت طبیعی بودن )قطب اکو موزه ایران( شناخته می گردد ، جزء مناطق با مسافران  بازفت ) چمن گلی ( در منطقه

% از  3۵دست آمد. در پایان نامه از روش ) الگو برداری سهمیه ای ( در تفکیک و تجزیه جغرافیایی، الگو به صورت زیر ب .زیاد می باشد

 6% در منطقه نمونه گردشگری بازفت. که بعد از  9/20(، چمن گلی% در کوهرنگ ) 1/44هارمحال و بختیاری بدست آمد. اطالعات در چ

ای ماه با شرکت کنندگان ای که آیتم شماره را در اختیار گذاشتند با آنها تماس گرفته شد که پس این مرحله چند نفر از آنها به هتل ه

ن، رفتند، آنها چند شب در این هتل ها اقامت داشته اند، برای اقامت در آنجا، چقدر مللی پارسیاهتل بین ال –کوهرنگ  –کوهرنگ 

پاسخ قابل استفاده  181هزینه کردند و در کدام یک از این هتل ها اقامت داشته اند. که بعد از بررسی اولیه، پاسخ های ناقص حذف و 

 بدست آمد.   

 

 

 

 

 

                        

 

مرحله دوم( قصد و رفتار به عنوان متغیر وابسته در زمان های مختلف سنجیده شد.که برای تصدیق وضعیت هتل ها و برای اینکه ر )د
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لی پارسیان کوهرنگ و هتل بین المل –هتل های پارسیان در ایران به عنوان هتل های سبز، شناخته می شوند و برای تصدیق کوهرنگ 

ها دارای برچسب ) اکو (، با رفتار دوستدار محیط زیست بوده  اشته اند، مشخص گردیده است که این هتلکه گردشگران در آن اقامت د

)اکوتوریست ها( در هنگام اقامت در هتل  )چه مواردی در تصمیم گیری گردشگران سبز اند. مقیاس هایی جهت بررسی و طرح سوال

ند(؟ پاسخ دهنگان،  با ارزیابی فعالیت های گردشگری نقش ایفا می نمای حیط زیست )اکو هتل ها( برای مشارکت درهای سازگار با م

(. بررسی مقیاس از طریق طیف لیکرت برای طراحی سوال به Sagra,2010(، پرسشنامه را کامل کردند )TPBمتغیرهای استاندارد )

ری( ، * شد. اعداد داخل پرانتز: )ارزش معنادا از طریق آیتم های گوناگون اندازه گیریکار گرفته شد. و همه متغیرهای مدل پیشنهادی 

= شاخص بر ارزش  (NFI})(، P ( ،)0.919<0.001) (، ** معنی داری درP< 0.01(، ** معنی داری در)P< 0.0۵معنی داری در)

an Square Error of Root Me( = شاخصRMSEA(،})(df/2X( ،)0.08 =2.829هنجار شده{، مدل مناسب )

Approximation (0.94۵میانگین مربع خطای تقریب، )یشه / ر ({،CFI=) 181زش تطبیقی( ،را ) شاخص بر  =N  اعداد بیرون ،

( مورد استفاده قرار SPSS 17و AMOS 5پرانتز : تخمین پارامتر استاندارد شده. جهت آنالیز کردن داده ها از نرم افزارهای کاربردی )

( تخمین زده شد. به 1988و مرحله اندرسون )ی تاییدی( ، با استفاده از )تکنیک دابتدا از یک مدل سنجش )تحلیلی عامل گرفت. در

( برای هر ساختار و تصدیق پایایی آن، از ابزار روایی AVEدلیل بار عاملی باال ، پایایی ترکیب سپس، میانگین واریانس استخراج شده )

مقیاس: در هماهنگی با انتقاد از مقیاس های موجود و مفهوم عه توس (. بخش دوم :1ه شد )جدول شماره همگرا و واگرا به کار گرفت

سازی، چندین مطالعه نشان می دهد که این مقیاس ها نمی توانند تصور کلی مشتریان از کیفیت خدمات هتل را به عنوان یک ساختار 

 (& Albacete-Sáez et al., 2007; Buttle, 1996; Ekinci, 1999; Frochotمنحصر به فرد و چند منظوره بدست آورند

Hughes, 2000; Mei et al., 1999; Nadiri & Hussain, 2005.)  با استفاده از یک مدل چند بعدی از کیفیت خدمات

. و ارائه (Cronin & Taylor, 1992) براساس ساختار سلسله مراتبی ممکن است بر برخی از نقاط ضعف اقدامات موجود غلبه کند

بنابراین، محققان مدل چند بعدی و سلسله مراتبی را برای ارزیابی خدمات  رزیابی کیفیت خدمات در صنعت هتل.یک ابزار معتبر برای ا

هتل از منظر مشتری به کار گرفتند. چندین مطالعه نشان داد که مدل چند بعدی نه تنها دارای پشتیبانی نظری است، بلکه معتبر نیز 

 & Brady & Cronin 2001; Carman, 1990; Dabholkar et al., 1996; Liu, 2005; Martinez Caro)باشد می 

Martinez Garcia, 2007.)  در حال توسعه مقیاس چند بعدی و سلسله مراتبی، اولین گام در توسعه اقدامات روان سنجی صحیح

یق جستجوی ادبی، تولید ، روش تعیین دامنه ساختار باید از طر Churchill( 1979) مشخص کردن دامنه ساختار است. طبق گفته

تمیز کردن مقیاس، جمع آوری داده ها، ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتبار و توسعه نرمال انجام شود. بنابراین محققان اقالم مقیاس و 

ی و به عنوان یک ساختار باالتر از سه بعد اصل روش چند بعدی و سلسله مراتبی را مورد استفاده قرار دادند، زیرا کیفیت خدمات

می شود. محققان مقیاس های اندازه گیری را از طریق روش هایی که پیشنهاد شده است به  زیرمجموعه های منحصر به فرد آنها دیده

 .Churchill( 1979)دست آوردند
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 اد کیفیت خدمات در ارتباط مستقیم با خدمات، نشان داد که تعداد و ماهیت ابع Chumpitaz and Swaen( 2002) روش کیفی:

دستیابی به این هدف، پژوهش کیفی برای شناسایی عوامل تعیین کننده درک مشتریان از تحت تجزیه و تحلیل هستند. بنابراین برای 

ی پرسشنامه برای ، گزارش داد که گروه های تمرکز اغلب برای طراح Krueger( 1998)کیفیت خدمات هتل مورد استفاده قرار گرفت. 

ی بیشتر درباره ابعاد پیشنهادی انجام شد. برای به دست آوردن د. تحقیقات کیفی به منظور ارائه دیدگاه هابررسی کمی استفاده می شون

اطالعات عمیق، محققان سه گروه مینی تمرکز را در این مطالعه انجام دادند. هر گروه شامل شش شرکت کننده بود که در هتل های 

ات آنها تاثیر می گذارد، لیست کنند. با تشویق شدند تا تمام عواملی را که بر ادراکستاره اقامت داشتند. پس از پاسخ دهندگان  پنج

زیر ابعاد با بررسی پاسخ ها، کد کردن  11استفاده از تجزیه و تحلیل محتوا، محقق پاسخ ها را به صورت زیر پردازش می کند. اوال، 

را شناسایی کرد. سه کد  عد، شناسایی شدند. دوم، محققان ابعاد اصلیس آنها و طبقه بندی احکام مشابه به همان باحکام براساس فرکان

نویس مستقل و آموزش دیده برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی انتخاب شده اند که توسط چندین محقق پیشنهاد شده است 

(Brady & Cronin 2001; Martinez Caro & Martinez Garcia, 2007.)  اصلی بر اساس معانی سپس ابعاد زیر به سه بعد

 Dabholkar and زیر ابعاد در مدل سلسله مراتبی شناسایی شد. شبیه به 11بقه بندی شدند. در نهایت، سه بعد اصلی و آنها ط

colleagues (1996) and Brady and Cronin(2001) حذف کردند، زیرا قیمت . محققان قیمت را از لیست عوامل بررسی شده

 Chang andده توسط این سازمان دیده می شود تعیین کننده ارزش سرویس مطابق با توصیه ش به طور کلی به عنوان

Wildt(1994) &(1988)  Zeithamlوcolleagues   .به جای کیفیت خدمات 
 

 تولید عناصر مقیاس و مقیاس اولیه مقیاس:

 & e.g., Brady & Cronin, 2001; Dabholkar et al., 1996; Ko)جود توسعه داده شد اقالم با اتخاذ اقالم از مقیاس مو

Pastore, 2005; Parasuraman et al., 1988)  ظاهر  "طراحی"در ابعاد  "زیبایی شناختی"به عنوان مثال، یک آیتم تحت عنوان

ا با مورد ر 63یات، محققان یک مجموعه اولیه از (، مقیاس، تصویب شد. بر اساس بررسی ادبKo and Pastore’s( 2005می شود ))

نقطه ای  7انجام دادند. این آیتم ها شاخصی برای هر زیرسطحی نظری بودند. مقیاس لیکرتیپ  استفاده از مقیاس اندازه گیری عملکرد

شامل ارزیابی محتوا و روایی  (. پاکسازی مقیاس در دو مرحله انجام شد. مرحله اول7( تا کامال موافق )1اعمال شد، از شدت مخالف )

(. پانل شامل شش عضو اجرایی انجمن Ko & Pastore, 2005بود ) یک هیئت کارشناسان و یک آزمایشگاه میدانی صورت از طریق

ا هتلداری و پنج تن از اعضای آن از بخش های مدیریت گردشگری و مهمان نوازی بودند. آنها بر مبنای ارتباطات و وضوح اصطالح آنها ر

الیکه اقالمی که غیرقابل توضیح، نامربوط یا ط شش کارشناس تایید شده بود، حفظ شد، در حمورد ارزیابی قرار دادند. اقالمی که توس

مورد باقیمانده، یک  ۵2مورد کاهش یافت. در مرحله دوم، محققان با استفاده از  11غیرفعال بودند حذف شدند. در نتیجه این پنل، 

های پنج ستاره در هتل دهندگان مورد آزمایش قرار گرفت که در هتل نفر از پاسخ  70د کردند. این پرسشنامه با پرسشنامه را ایجا

پارسیان چهارمحال و بختیاری اقامت داشتند. از پاسخ دهندگان خواسته شد که موارد را برای ارتباط و وضوح مورد بررسی قرار دهند. 
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, Parasuraman and colleagues) ( 1988))ار همبستگی اقالم هر زیر ابعاد است. طبق هدف از انجام این مطالعه، بررسی ساخت

زیر ابعاد آغاز می شود.  11پاکسازی ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، همبستگی آیتم به کل و تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی برای 

بودند. بر اساس نتایج آزمایش اکتورهایی که ظهور کردند مستقل از یکدیگر پس از آن، محققان ابعاد مقیاس را به منظور اثبات الگوهای ف

مورد را نشان  44یگر حذف شد یا اصالح شد. پس از این روش های اندازه گیری مقیاس، نسخه نهایی ابزار به طور کلی ، هشت آیتم د

 (.1کنید به جدول مورد؛ نگاه  6-3زیر ابعاد کیفیت خدمات هتل )با هر زیر ابعاد با  11داد که 

 

 مجموعه داده ها: 

، یک هتل پنج ستاره مترادف با لوکس است و هر ستاره آن است که معموال توسط مشتریان هتل مورد  Vine( 1981)ته طبق گف

، امکانات طبقه بندی شده اند "پنج ستاره"توجه قرار گرفته است. عالوه بر این، مطالعات متعدد نشان داده است هتل هایی که به عنوان 

 ,Akan, 1995; Clavey)نیازهای مشتریان برسنداال ارائه می دهند و همچنین می توانند به عالی و گسترده ای را با کیفیت ب

1992; Howe, 1986; Su & Sun, 2007. Su and Sun (2007))  نشان داد که معیارهای ارزیابی هتل های چهار و پنج ستاره

ن المللی حال و بختیاری است. به طور کلی، به هتل بیمات و ارزیابی امکانات هتل در استان چهارمبراساس مجموع نمرات کیفیت خد

امتیاز می دهد و هتل به عنوان یک هتل توریستی بین المللی پنج ستاره رتبه بندی می کند اگر  7۵0و  601توریستی معموال بین 

د انتخاب شده به عنوان نمونه برای ه تعیین شده به عنوان تعداد واقعی از افرا، اندازه نمون Sekaran( 2003)امتیاز باشد.  7۵0بیش از 

، به عنوان نمونه تعداد گردشگران سبز، خانواده ها و یا انتخاب کنندگان که از آنها  Kumar( 1996)دن جمعیت است. متناوبا،نشان دا

ی معتقدند که نمونه اره می شود. اگرچه بیشتر محققان به طور کلمحققین اطالعات مورد نیاز را دریافت می کنند، به اندازه نمونه اش

ایندگان کوچکتر نمایندگی بیشتری خواهند داشت، از مزایای نمونه های بزرگتر می توان به هزینه های افزایش های بزرگتر نسبت به نم

برای تجزیه و تحلیل  200اقل اندازه نمونه اشاره کرد که حد، coworkers و  Hair( Ruane, 2005( .)1998)یافته آن افزوده شود. 

سال و باالتر توزیع شد. داده ها در یک هتل پنج ستاره پارسیان در  18رای مشتریان هتل آماری مورد نیاز است. پرسشنامه مورد نظر ب

این پرسشنامه از پیش  توزیع و سپس جمع آوری شد. هر دو نسخه از 1396تیرماه  1فروردین تا  1استان چهارمحال و بختیاری، بین 

پنج نفر از گردشگران ای که قبال در هتل های پنج ستاره در استان جاه نفر که به زبان انگلیسی مسلط بودند و آزمون شده بودند. پن

ع پرسشنامه که توسط کارمندان جلسات توزی  710از  .چهارمحال و بختیاری اقامت داشتند، پرسشنامه های پیش آزمون را تکمیل کردند

ین مطالعه ناقص یا نامناسب بود. این در مجموع ت یافتند. چهل پرسشنامه برای استفاده در انفر ظرف دو ماه مجددا بازگش 662شده بود،

 پاسخ قابل استفاده بود. ٪93.96پاسخ قابل استفاده یا  622
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 (αلفا) (، متغیرλ(، ضریب همبستگی الندا ) CRان عامل ) (، قابلیت اطمین SE(، خطاهای استاندارد ) meanمیانگین )   1جدول  

 

 P<0.05.*    = خطای استاندارد ثابت می شوند 1.0ن می دهد که موارد در نشا خطوط

 

 نتایج: ارزیابی اکتشافی اقدامات:             

تجزیه و تحلیل  یه و تحلیل بعدی انجام شد.یک تحلیل عامل کاوشگر، برای کاهش ابعاد داده ها و ایجاد عوامل یا ابعاد مناسب برای تجز

زیر ابعاد انجام شد.  11رخش واریماکس روی اقالم فردی برای اندازه گیری لی با استفاده از روش آلفای با چعامل مولفه های اص
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قابلیت اطمینان بیش از بارگذاری فاکتور و آلفای کرونباخ به عنوان معیار کاهش خسارت مورد استفاده قرار گرفت. اقالمی که از ضریب 

، در صندوق مورد نظر حفظ شد. برای قرار دادن موارد با  Churchill( 1979)اد شده توسط برخوردار بودند، به عنوان پیشنه 0.60

مه مورد و موارد با بارگذاری باال بر روی بیش از یک عامل از پرسشنا 30بارهای عامل عمدی قابل توجه، موارد با بارگذاری عامل کمتر از 

محققان از مقدار خاصی )بیشتر از یک( به عنوان  ،Hair and colleagues( 2006،)استفاده حذف شده است، همانطور که توسط 

یک استاندارد استفاده می کنند که برای مقدار بیشتر واریانس نسبت به یک متغیر کمک می کند. بنابراین، این جزء محاسبه برای مقدار 

  . Hair and colleagues( 2006)است، و به عنوان ارزش حفظ شده ، توصیه می شود معنی دار واریانس

 

 تست مدل کیفیت خدمات:

 اندازه گیری و مدل سازه نتایج آزمونهای 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تحلیل ساختار  15.0 (SPSS)اثربخشی مدل پیشنهادی و خصوصیات مفهومی مقیاس با استفاده از بسته آماری علوم اجتماعی 

نشان داده شده است می تواند به عنوان یک  1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مفهوم سازی که در شکل  7.0 (AMOS)لحظه ای 

زیر مجموعه را نیز تعریف می کند، کیفیت خدمات را تعیین می کند، از  11صلی مستقیم بلکه نها ابعاد اوم، که نه تمدل فاکتور درجه س

طریق درک مشتریان از سه عامل اولیه. محققان اثربخشی مدل پیشنهادی را با آزمون یک مدل اندازه گیری و مدل کلی مورد بررسی 

 قرار دادند.

 

 

RMSEA = Root Mean Square of Approximation / ریشه میانگین میدان تقریبی 

SRMR=Standardized Root Mean Residual/ استاندارد ریشه میانگین باقیمانده    

TLI=Tucker-Lewis Index/ لوئیس-شاخص تاکر  , 

CFI=Comparative Fit Index/ شاخص مناسب تطبیقی , P<0.00 

CFI TLI SRMR RMSEA p /df2x df 2x  مدل 

0.912 0.902 0.049 0.0۵۵ 0.000 2.8۵۵ 847 2416.6 
مدل اندازه  

 گیری 

0.903 0.897 0.068 0.0۵6 0.000 2.928 888 2626.3 
  مدل سازه ای 

 مدل کلی   -
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محققان معتقدند که  رار دادند.ده از ارزیابی مدل فاکتور درجه سوم، مورد آزمایش قدر مرحله اول، محققان مدل اندازه گیری را با استفا

د(، )ب( نسبت بحرانی زیر ابعا 11برای ایجاد اعتبار سازنده: )الف( رابطه بین شاخص های قابل مشاهده )اقالم( و سازه های پنهان )

(CRهمبستگی بین ابعاد زیر طبق )( 2008)( در هر مورد، و )پColleagues & Janssens.) 0۵/0داری  با استفاده از سطح معنی 

به مقدار برای یک آزمایش دو دم، به لحاظ آماری معنی دار خواهد بود. مرحله دوم آزمایش مدل کلی  1.96و نسبت بحرانی بزرگتر از 

(، کمتر از آستانه پیشنهاد  df( )2.86را ببینید(. کل مدل اندازه گیری کافی بود. آزمون چی میدان / نسبت درجه آزادی ) 2 )جدول

خطای متوسط مربع خطای تقریبی  (.Carmines & Mclver, 1981; Kline, 1998 ; 0.3شده بود )به عنوان مثال، کمتر از 

(RMSEA( ارزش )و ریشه استاندارد 0.06 )(ریشه باقی مانده استSRMR( ارزش )کمتر از 0.0۵ )بود که نشان دهنده کافی  0.08

(. عالوه بر این، تمام شاخص های Browne & Cudeck, 1993; Hair et al., 2006; Hu & Bentler, 1999آن است )بودن 

 ,Browne & Cudeck, 1993; Kline)توصیه شده بود  0.90تخمین می زند (، بیشتر از   CFIو  TLI دیگر )به عنوان مثال

1998.) 

 

 قابلیت اطمینان و اعتبار مقیاس:

ابعاد  11نشان داده شده است. برآوردهای آلفای کرونباخ برای  1( و آمار توصیفی در جدول CFAفاکتور) و تحلیل عاملنتایج تجزیه 

بررسی   Nunnally and Bernstein (1994)، توصیه شده توسط0.70، بیش از حداقل مقدار 0.92تا  0.77کیفیت خدمات بین 

دقیق، به جز پنج مورد )نگاه شواهدی از روایی همگرا مقیاس را نشان می دهد. بطور  بارهای عامل شاخص ها بر ساختارهای مربوطه آنها

 ;Hair et al., 2006) 0.70(، وزن رگرسیون استاندارد شده برای همه اقالم بیشتر از آستانه محافظه کارانه از 1کنید به جدول 

Litwin, 1995،کیفیت محیط زیست و نتیجه کیفیت( و متغیر کلی نتیجه  (. رابطه معنادار بین سه بعد اصلی )یعنی کیفیت تعامل

 (.3بینید جدول  ;Anderson & Gerbing, 1988یعنی کیفیت خدمات( بیشتر اعتبار همگرا از مقیاس را پشتیبانی می کند ))

را ببینید( تبعیض  1معنی دار بود )جدول  0.0۵بود و هر یک از آنها در سطح  4/48تا  7/13نسبت بحرانی برای همه شاخص ها بین 

 ,Kline ;0.8۵ <)به عنوان مثال  ه بین عوامل یا ابعاد بیش از حد باال نباشداعتبار زمانی ایجاد می شود که همبستگی برآورد شد

به جز شش مورد )جدول  ; r. =  8۵( از آستانه پیشنهاد شده )0.۵2 – 0.02−زیر ابعاد کمتر بود ) 11(. برآورد همبستگی برای 1998

)به عنوان  زیر ابعاد همبستگی این شش مورد، همان عوامل را نشان دادند و ابعاد زیر مفهومی متفاوت بودند را ببینید(. با این حال، 4

قوی اعتبار سازمانی و قابلیت اطمینان برای کیفیت خدمات  مثال.، امکانات و کیفیت اتاق(. بنابراین، داده ها توصیه می کنند که شواهد

 (.SSQHوجود دارد )در هتل ها 
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 2برآورد پارامتر مدل سازه    3جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت  

 بحرانی 

(CR ) 

خطای  

 استاندارد 

(SE ) 

 برآوردها 

(Estimates ) 

 

 روابط 

 کیفیت تعامل  کیفیت خدمات 1.00 0.17 4.4

  کیفیت محیط  کیفیت خدمات 0.82 0.21 7.۵

 زیست 

 نتیجه کیفیت  کیفیت خدمات 0.79 - -

 رفتار  تعاملکیفیت  0.86 0.67 ۵.1

 تخصص  کیفیت تعامل 0.49 0.47 4.8

 حل مسئله  کیفیت تعامل 0.2۵ - -

کیفیت محیط  0.66 0.10 10.4

 زیست 

 فضا 

کیفیت محیط  0.34 0.07 7.0

 زیست 

 کیفیت اتاق 

کیفیت محیط  0.68 0.10 9.7

 زیست 

 طراحی 

کیفیت محیط  0.۵۵ 0.10 8.9

 زیست 

 موقعیت 

کیفیت محیط  0.67 - -

 زیست 

 الت هی تس 

 جامعه شنا سی  نتیجه کیفیت  0.41 0.13 6.2

 ارزشیابی  نتیجه کیفیت  0.۵6 0.16 7.4

 زمان انتظار  نتیجه کیفیت  0.۵4 - -
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 : ماتریس همبستگی برای زیر ابعاد 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aمیانگین واریانس استخراج شده                   

 ضرب می شوند؛ برآورد پارامتر در وزن رگرسیون استاندارد شده یافت شد. 1.0خطوط نشان می دهد که عوامل در 

CR= (critical ratios were found in unstandardized regression weight): نسبت بحرانی در وزن رگرسیون غیر  

ت شدهاستاندارد یاف  

SE= (Standard Error): .داردخطای استان   

*P<0.05 

 11 10 9 8 7 6 ۵ 4 3 2 1 متغیرها 

           68a. رفتار 

          79a. *40. تخصص 

.03 *28. حل مسئله   .70a         

 63 *12. *36. *47. فضا 

.a 

       

-.02 *26. *38. کیفیت اتاق   .22* 66  .

a 

      

.  61 *17. *42. *1۵. *23. *۵2. تسهیالت 

a 

     

 ۵2 *22. *21. *۵0. طراحی 

.* 

.17* .48* 62  .

a 

    

 ۵۵ *33. *41. *14. *37. *32. *26. *42. موقعیت 

.a 

   

اجتماعی  

 بودن 

.21* .22* 08.-  .14* .16* .13* .18* .26* 64 

.a 

  

.07 *24. *41. ارزشیابی   .20* .31* .2۵* .28* .21* .38* .78a  

.23 *22. *18. *26. *30. *10. *13. *26. *46. زمان انتظار   .21* . 61a 
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 نتایج تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری:

 = CFI ،0.90 = 0.90نشان داده شده است، که نشان دهنده کافی بودن داده ها است. ) 2نتایج آزمون آزمون ساختاری در جدول 

TLI ،0.07=  SRMR،0.06= RMSEA(آزمون چی میدان،)df/2x3د)، کمتر از معیار پیشنهاد شده بو 2.96بت (، نس > df/2(x  

 

 بحث و نتیجه گیری: 

براساس نتایج آماری به دست آمده، قصد گردشگران سبز) اکوتوریست ها( برای اقامت در هتل های سبز تأثیر معنی داری بر روی رفتار 

گردشگری، ل ها(، که به هنگام شرکت در فعالیت های و در رابطه با قصد آنها برای ماندن در هتل های سبز )اکو هت آنها داشت

 SSQHمعنی دار بود. مطالعه چارچوب کیفیت خدمات را برای خدمات هتل پیشنهاد و آزمایش و  PBCهنجارهای درونی، نگرش ها، 

ندازه گیری از لحاظ را بر اساس توضیحات جامع از جنبه های ممکن کیفیت خدمات ارائه داد. نتایج نشان داد که چارچوب و مقیاس ا

هومی ارائه شده و مقیاس توسعه یافته می تواند شکاف موجود در در کل، علیرغم محدودیت های فوق، مدل مف روان سنجی صحیح است.

 ادبیات هتلداری را کاهش دهد.

 

 یافته های تحقیق: 

ه توریست هایی که دارای سطح تحصیالت همچنین یافته های مربوط به اثرات متعادل سازی معلومات هتل های سبز نشان می دهد ک

)آیا از نظر  "اطمینان داشته اند ، مثال "هتل ها اقامت داشته اند از سطح توانایی شان کامال التری بوده اند و در هر کدام یک از اینبا

دانستند اطالعاتی کافی از هتل  می فیزیکی توانمند هستند و آیا توان پرداخت هزینه هتل را دارند(. در طرف دیگر، بازدید کنندگانی که

رهیافت های این درونی(.  –)هنجارهای ذهنی  توصیه های دیگران بسنده کردند سازگار با محیط زیست )اکو هتل ها(، به های سبز

مطالعه به مدیران و تالش گران صنعت گردشگری و هتل داری)مهمان نوازی( نشان می دهد که، اول اینکه برای جذب توریست های 

سبز)اکوتوریست ها(، باید از روش های ارتقایی و ابداعی سازگار با محیط زیست بکار برند. هتل های سبز، برای آن دسته از 

توانند با ی که خودشان را در زمره افرادی که اطالعات ناکافی در ارتباط با محصوالت سبز می بینند، میاندگان(میهمانان)بازدیدکن

استفاده از توصیه های فعالیت های خاص محیطی، به آنها کمک کنند. ارائه پیشنهادات ارتقایی و داشتن ارزش پول بهتر در مقایسه با 

 ;ا می توانند فواید نقش عملیاتیشان بر محیط زیست طبیعی، به طور برجسته نشان دهند. دومهتل های معمولی. عالوه بر آن هتل ه

فروش محصوالت سبز سازگار با محیط زیست، اغلب کمتر از مشتریان ای است که قصد خرید این محصوالت را دارند. یافته های مطالعه 

کمک می کند. اول، مدل تحقیق پیشنهادی، درک سیستماتیک از مفهوم  )کیفیت خدمات( ، به دو موضوع مهم در اداره هتل و بازاریابی

کیفیت خدمات در صنعت هتل را فراهم می کند. دوم، این مطالعه مفهوم و اندازه گیری درک مشتری از کیفیت خدمات هتل با استفاده 

های اندازه گیری سنتی کمک می کند از یک روش چند بعدی و سلسله مراتبی است. این روش برای غلبه بر برخی نقاط ضعف روش 
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(SERVQUAL, SERVPERF, LODGQUAL, HOLSERV, LODGSERV and HISTOQUAL) و در نتیجه یک

که در این تحقیق توسعه یافته است، می تواند  SSQHروش مفهومی بهتر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بخش هتل فراهم می کند. 

محققان را برای ارزیابی کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و شناسایی مناطقی که نیاز به بهبود در  به وسیله ابزار تشخیصی بازاریابان و

ارائه خدمات دارند، فراهم کند. اول، به لحاظ مفاهیم نظری، نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدل تحقیق پیشنهادی به طور کافی 

به طور خاص، کلییت مدل خوب بود و روابط فرض شده ثابت شد. تمام  مفهوم کیفیت خدمات در صنعت هتل را توصیف می کند.

زیرمجموعه که در این تحقیق شناسایی  11بارهای فاکتورهای نشان داده شده در مدل تحقیق از لحاظ آماری معنی دار بود. برخی از 

 ,Ekinci & Riley)ده اند، مشابه هستند شده اند نیز در محتوا مشابه با آنچه که توسط محققان دیگر متمرکز بر مطالعات هتل ش

2001; Heide et al., 2007; Lennon & Wood, 1989; Sánchez-Hernándeza et al., 2009; West & Purvis, 

 ,Callan, 1996; Choi & Chu, 2001; Chu & Choi) زیر ابعاد از سایر مطالعات هتل متفاوت است 11برعکس، . (1992

2000; Gu & Ryan, 2008; Saleh & Ryan, 1992) . ساختار فاکتور بعدی ابعاد این دیدگاه را پشتیبانی می کند که ابعاد

ساختار کیفیت خدمات بستگی به صنعت خدمات مورد بررسی دارد و حمایت از ادعا می کند که مشخصه های صنعت و فرهنگ خاص 

 ;Brady & Cronin, 2001; Clemes et al.,2001, Dabholkar et al, 2007, 1996کیفیت خدمات باید توسعه یابد )

Kang, 2006; Powpaka, 1996) . همبستگی معنی دار بین ابعاد، تفسیرپذیری تئوری و خوب بودن مدل، ساختار فاکتور درجه

 نشان دهنده شواهد  CFAبرای تست مدل پیشنهادی توسعه داده شد. یافته های  SSQHسوم مدل پیشنهادی را پشتیبانی می کند. 

قوی در مورد قابلیت اطمینان و روایی همگرا از مقیاس است. نتایج این تحقیق، حمایت و استفاده از یک ساختار چند بعدی و سلسله 

،  Brady and Cronin and Dabholkar(2001) and colleagues (1996)مراتبی را افزایش می دهد، مانند آنچه که توسط 

خدمات در زمینه خدمات هتل. با این حال، سه بعد اصلی شناسایی شده در این تحقیق ممکن  و مفهوم سازی و اندازه گیری کیفیت

است قابل تعمیم برای همه صنایع خدماتی خارج از بخش مسکن یا برای فرهنگ های مختلف باشد. ابعاد اصلی شناسایی شده در این 

تحلیل کیفی و کمی مناسب مناسب باشد. عالوه بر این، ابعاد زیر باید  مطالعه باید برای سایر صنایع خدماتی از طریق استفاده از تجزیه و

اهمیت  سةبا استفاده از تجزیه و تحلیل کیفی و کمی مناسب باشد زیرا ممکن است در صنایع و فرهنگ ها متفاوت باشد. همچنین مقای

حقیق شناسایی شده است، با اهمیت مشتق شده از زیر ابعاد سازه کیفیت خدمات هتل، که در این ت 11مشتق شده از سه ابعاد اصلی و 

این ابعاد مشخص شده در مطالعات بیشتری ارزشمند است. به طور کلی، یافته های این مطالعه، تحقیق کیفیت خدمات را با ارائه 

م را برای بازاریابان چارچوب مفهومی و مقیاس اندازه گیری برای صنعت هتل گسترش داده است. ثانیا، این مطالعه نیز چندین پیام مه

می توانند از این چارچوب و مقیاس به عنوان یک ابزار تشخیصی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در  هتل ارائه می دهد. مدیران

یع و خدمات خود استفاده کنند و هدایایی را برای مناطق بالقوه بهبود ارائه دهند. با این حال، به دلیل اینکه ابعاد کیفیت خدمات در صنا

فرهنگ ها متفاوت است، مدیران هتل باید توجه داشته باشند که ساختارهای اولیه و زیر مجموعه باید برای سازمان خاص و محیط 
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فرهنگی خود تعیین شود تا بتواند به طور دقیق درک مشتری از تجربیات هتل خود را اندازه گیری کند. مقیاس اندازه گیری کیفیت 

این مطالعه همچنین می تواند برای نظارت و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان استفاده شود. به طور خدمات توسعه یافته در 

خالصه، نتایج این مطالعه مدیران را با درک ارزشمند از ابعاد که ادراک مشتریان از کیفیت خدمات هتل را نشان می دهد، فراهم می 

( Gursoy, 2004معلومات هتل های سبز، از )آنالیز غیر واریانس( مورد استفاده قرار گرفت ) کند. و برای آزمون اثرات تعدیل کننده از

نیز مورد بررسی و اجرا قرار گرفت. با توجه به روش شناسی )تأثیرات   (،Vebel،  2002)و  (Han، 2010)و مراحل توصیه شده توسط 

ندگان به دو گروه با عنوان )معلومات محیطی کم و معلومات محیطی تعدیل کننده معلومات هتل های سبز(،  مورد استفاده، شرکت کن

)زیاد و کم( بر اساس معلومات شخصی شان، تقسیم بندی شده اند. که )ضریب مسیر ساختاری(، نشان می دهد که رابطه مثبت باالیی 

(. در گروه 9P<%  ،91  /0=Bود دارد. )بین )هنجارهای ذهنی و درونی و مقاصد )نیت و قصد( در گروه هایی با معلومات پایین(، وج

هر دو دارای رابطه  PBCمعلومات باالی توریست ها راجع به هتل های سبز )اکوهتل ها(، ظریب مسیر ساختاری نشان داد نگرش و 

 .( = P  ،0.46 = B  ،0.0۵ > P  ،0.97 B </  01) مثبتی با قصد می باشند. عبارت اند از: 
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