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 یا ذهنیت هاکیفیت زندگی حمل و نقل هوایی، عینیت ها  
  

  
 گیتا اشقلی فراهانی

 ، ایرانگرایش برنامه ریزی توسعه دانشگاه علم و فرهنگ تهرانکارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، 
  

 Gita.farahani1393@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
   چکیده

با اعمال تاثیر پیچیدگی عناصر عینی و ذهنی خدمات ، هدف بررسی کیفیت زندگی در حمل و نقل هواییتحقیق حاضر با  

اقدام به کسب اطالعات برای سفر آغاز و طی مراحل خرید از آنجا که زندگی گردشگری از لحظه . ستانجام شده اهوایی 

بنابراین خدمات عینی و ذهنی شرکت های هواپیمایی به عنوان  در جریان است،اقامت و ...  ،انجام سفر ،امکانات و خدمات سفر

شگر اعمال کند . و نقل گردشگر در بخش خدمات سفر می تواند تاثیر مهمی را بر کیفیت زندگی گرد های حمل یکی از ابزار

 ،رضایت الزم را داشته باشد اگر گردشگر از خدمات شرکت هواپیمایی که با آن بخشی از ساعات سفر خود را صرف می کند

 میزان این رضایتمندی میتواند کیفیت زندگی گردشگری وی را در طول سفر تحت تاثیر قرار دهد. 

در حاشیه ی کار  با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و ، کهاست توصیفی کیفی ،روش مطالعه ،در این پژوهش

این پژوهش نشان میدهد ، خدمات عینی  مصاحبه شده است. خبرگاندی مطالب با برای بررسی انسجام تحقیق و جمع بن

مسئول ترمینال و ...( در همچون نحوه رفتار مهماندار یا ) و خدمات ذهنی( )همچون تجهیزات کابین ، پوشش مهمان داران و...

شرکت هواپیمایی در ایجاد ات توسط این خدم از عرضه بازده های زمانی قبل پرواز ، حین و بعد پرواز و رضایت گردشگر

کیفیتی مطلوب برای ارزیابی زندگی گردشگری وی در طول سفر از اهمیت باالیی برخوردار است. در عین اینکه این مسئله یک 

ذهنی( بسیار زیادی وجود -اما ابعاد )عینی ،در عین اینکه مقوله های ذهنی مورد توجه قرار گرفته است موضوع عینی است و

 ر می باشند. نظر قرار گرفته است و درعین حال دارای بیشترین تاثی دکمتر مورکه  ،دارد

 

 .، حمل و نقل هواییزندگی ، عینی، ذهنی، کیفیتعناصر واژگان کلیدي:
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 مقدمه 

صنعت گردشگری حاصل مسافرت و اقامت مردم در خارج از محیط متعارف خود است . توسعه حمل و نقل در بخش دولتی و 

وصی تاثیر عمده ای بر رشد و هدایت این صنعت داشته است و فراهم بودن امکانات حمل و نقل مناسب، مطمئن، راحت و خص

زیرا گردشگران در تصمیمات خود دو عامل هزینه و زمان را مد نظر دارند . پیش شرط توسعه ی گردشگری است ،سریع و ارزان

ستم حمل و نقل و یا فراهم بودن یک سیستم مناسب بر این دو عامل و برای دسترسی به مقصد گردشگری انتخاب نوع سی

 ،یرا در سفرهای طوالنیز اسست، رهای هوایی رونق بیشتری یافتهتاثیر می گذارد و نیز به همین دلیل در پنجاه سال سف

به گسترش  ،هواییحمل و نقل رو توسعه  اینرومقرون به صرفه تر بوده و از  ،استفاده از هواپیما از نظر زمان و همچنین هزینه

عالوه بر این امروزه مهم ترین نوع حمل و نقل موثر خصوصا در . (۱۳۹۲ ،گردشگری جمعی کمک شایانی کرده است )اتقیایی

به همین جهت عدم توسعه و پیشرفت در خدمات حمل و نقل هوایی یکی از  .حمل و نقل هوایی است ،المللی جهانگردی بین

 های در حال توسعه در زمینه جهانگردی بین المللی و داخلی می باشد. مشکالت اساسی کشور 

های اخیر به علت  لدر سادر کشورهای مختلف دنیا بازار مسافرت های هوایی اعم از داخلی و خارجی ، رقابت شدیدی را 

  .(۱۳۹۷ ،ی سازی و افزایش آگاهی مشتریان از کیفیت خدمات تجربه کرده اند)شاکریانخصوص

هم چنین به وسیله معرفی مشوق های بیشتر  ،رایط ، خطوط هواپیمایی نه تنها به وسیله ایجاد خطوط  بیشتراین شتحت  

ست. خطوط هواپیمایی طیفی از خدمات را شامل هایی را داشته ا و ... تالش برنامه مکرر پرواز اعضا ،شامل جوایز بر حسب مایل

 ،شامل همچنینخدمات خطوط هواپیمایی  .مقصد ایجاد می کنند ومبدا در رزرو بلیط ، خرید ، خدمات فرودگاه ، خدمات 

کیفیت  . بنابراینکمک در ارتباط با نگرانی هایی مانند گم شدن بار مسافر و خدمات به مسافران در پروازهای با تاخیر می باشد

ملموس  خدماتخدمات تنها شامل  .خدمات می تواند به عنوان شکل دهنده ویژگی ها یا خواص مختلف مورد توجه قرار گیرد

را  ،به طور دقیق مشکل می باشد هاکه اندازه گیری آن، راحتی ،لموس مانند امنیتغیر م خدماتبلکه هم چنین  ؛نمی شود

خدمات عینی و ذهنی در حمل و نقل هوایی می باشد که زندگی گردشگر را در طول هدف این پژوهش بررسی  .شامل می شود

 رار می دهند.سفر تحت تاثیر ق

  

 
                     مبانی نظري 

 کیفیت زندگی   

به واسطه ی پیچیدگی موجود در دو واژه ، کیفیت زندگی یکی از سازه های با ارزش و مورد توجه در رشته های مختلف است 

نیاز گاری کاال یا خدمات با کیفیت را می توان مطابقت و ساز. تعریف جامعی برای کیفیت زندگی وجود ندارد ،کیفیت و زندگی

، اکارکرد ه ،دوام قابلیت اطمینان ،ها و انتظارات مشتریان دانست. این سازگاری با نیاز مشتریان در ابعاد هزینه تمام شده

کاال و خدمات مورد بررسی زندگی فردی و اجتماعی  هقابل تعریف و تشریح است. هر گا ،ایمنی و تاثیرات اجتماعی ،همسازی

  (.۱۳۹۱ کاظمیان و همکاران،) زندگی می نامند کیفیت درک شده را کیفیت ،باشد

طراحی و تدوین شاخص های کیفیت زندگی است. مفهوم کیفیت زندگی  ،یکی از راه های عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی

مد اندازه گیری درآ مثل ،شاخص های عینی براساس فراوانی یا کمیت فیزیکی. دربرگیرنده شاخص های عینی و ذهنی است

شوند و شاخص های ذهنی براساس پاسخ های روانی همچون رضایت شغلی و خوشحالی به صورت کیفی اندازه گیری می می 

این اعتقاد وجود  ،بینشی از رضایت فرد و هرآنچه برای مردم رضایت بخش است به دست می دهد ،شاخص های ذهنی. شوند

زیرا بازخورد  ،رنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب تر استز شاخص های عینی برای بدارد که شاخص های ذهنی به مراتب ا

 .(۱۳۹۵، رحیمی ، پازند) های قابل پذیرشی را فراهم می کند
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سفر و برنامه های گردشگری بسیار دارای  درموضوع کیفیت زندگی و شاخص هایش  ،با بیان چنین مفهومی از کیفیت زندگی

 .اهمیت است

 

 يگی گردشگرکیفیت زند

در بیان مفهوم کیفیت زندگی گردشگری باید گفت، از آنجایی که توریسم فرآیندی است که از لحظه اقدام به کسب اطالعات 

بازگشت و حتی  ،استفاده از خدمات مقصد ،اقامت ،انجام سفر ،برای آغاز سفر شروع شده و با خرید امکانات و خدمات سفر

 فرد توریست با دامنه ای از شاخص های عینی و ذهنی در تعامل است بنابراین ،یابدبازخوانی خاطرات سفر ادامه می 

هر بخش از خصوصیات عینی و ذهنی فرآیندها، تجربیات و تعامالت سفر در نهایت بر رضایت کلی فرد  (.۱۳۹۳)زاهدی،

ای گردشگری ایت از سرویس هاز بخش های رض ممطالعات تکمیلی نشان داده که هر کدا .گی خود دخیل استگردشگر از زند

به طور مستقیم بر رضایت  ، رضایت از تجربیات اوقات فراغت ،رضایت از تجربیات سفر ،رضایت از سفر ،پیامد های سفر ،سفر/

لذا می توان تمامی بخش های مجزای زیر سیستم گردشگری را موثر بر کیفیت فرد ؛ عمومی زندگی فرد گردشگر اثر گذار است

نگاهی جامع کیفیت زندگی  . دربه انجام سفر مجدد موثر است شکه هم در زندگی فردی وی و هم بر گرای ،گردشگر دانست

، شفیعا ) حین سفر و پس از سفر متاثر است ،فرآیندها، تجربیات و تعامالت قبل از سفر ،مراحل ،رگردشگر از کلیه عناص

است که اگر با نگاه فرآیندی به آن نگاه کنیم شامل : خروج  یخش هایگردشگری از نظر سیستماتیک دارای ببنابراین،  .(۱۳۹۴

که در اینجا فرآیند حمل و نقل یکی از فرآیند های مهم به حساب می  .می شود بازدید و بازگشت ،اقامت ،حمل و نقل ،از منزل

یار باالیی وجود داشته یک برنامه گردشگری  جذابیت های بس،  در آید؛ اهمیت حمل و نقل به حدی است که اگر برای مثال

و ایجاد حس عصبانیت  یروان _وارد شدن آسیب روحی ،اما کیفیت پایین حمل و نقل آن باعث فرسودگی توان گردشگر، باشد

قاعدتا آن تجربه ی گردشگری برای شخص گردشگر از کیفیت مطلوب برخوردار نخواهد  ،و به هم ریختگی در گردشگر شود

  .بود

 

 حمل و نقل هوایی 

صنعت حمل و نقل به عنوان حمل و نقل می باشد.  ،کیفیت زندگی مطلوب برای گردشگران دبخش بسیار مهم در ایجا کی

در میان شیوه  .دسترسی به جاذبه ها را برای گردشگران امکان پذیر می کند ،ملزومات اساسی توسعه صنعت گردشگری یکی از

 .درن از اهمیت فزاینده ای برخوردار استدلیل فشار زمان در زندگی م امروزه حمل و نقل هوایی به ،های مختلف حمل و نقل

حمل و نقل هوایی وسیله  مورد ترجیح است و برای برخی  ،برای بسیاری از سفرهایی که به قصد گردشگری صورت میگیرد

در سطح داخلی بتواند نقش نکه توسعه حمل و نقل هوایی برای ای ، دیگر از این نوع سفرها فقط وسیله ی سفر به شمار می آید

نیازمند  ،جهت توسعه  این صنعت و نیز رضایتمندی گردشگران به خوبی ایفا کند ،د را در بخش عرضه ی نظام گردشگریخو

 .(۱۳۹۱ و میرطالبی،شکوری ) اتخاذ سیاست هایی از جمله بهبود کیفیت خدمات شرکت های هواپیمایی به گردشگران است

 

 ل هواییکیفیت خدمات حمل و نق 

در واقع در سال های اخیر صنعت  .کیفیت خطوط هوایی یکی از مسائل بسیار با اهمیت در صنعت حمل و نقل هوایی است

مسافربری و خطوط هوایی شاهد رقابت گسترده ای بوده است و از سویی آگاهی مشتریان از کیفیت پرواز ها و خطوط هوایی 

در حقیقت رضایت مشتریان از کیفیت خدمات شرکت های هواپیمایی از  .(۲۰۱۱، چو و همکاران ) مختلف باال رفته است

یی برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود مطالعات اندکی در زمینه کیفیت خدمات در اهمیت بسیار باال
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)چاو،  افر بری مبذول گرددصنعت هواپیمایی و خطوط هوایی صورت گرفته است و باید توجه بیشتری به خدمات در صنعت مس

۲۰۱۴). 

کیفیت ارائه خدمات داخل پرواز شایستگی توجه  ،داخل پرواز می گذراننداز آنجایی که مسافران هوایی مدتی از وقت خود را در 

ه دستورالعمل ها و روی ، کامال از الزامات می بایستیک شرکت هواپیمایی  د. مدیریتبیشتری از سوی شرکت های هوایی را دار

یاز های مشتریان خود آگاهی داشته و ن تدا و مقصد پرواز های خود با اطالع باشد و همچنین از ترجیحاهای فرودگاه های مب

نظم و ترتیب  ،خدمات مطلوب حین پرواز ،نرخ های رقابتی ،از برنامه پروازی مطمئن بایدبه همین منظور این شرکت  ،باشد

در شناخت و تامین نیازهای مشتریان باعث خواهد شد تا کیفیت زندگی  کامینا .خدمات مشتریان کارا برخوردار باشد

در شرکت هواپیمایی  .(۱۳۹۲، صادقی)در طول سفر با حمل و نقل هوایی از سطح نامطلوبی برخوردار باشد  گردشگری آنان

هواپیما و خوردنی ها و نوشیدنی فراوانی خدمات و نیز خدمات قبل و حین و پس از پرواز، ارکان ذهنی اما خود  ،حمل و نقل

توانند غالب بودن  ، میرایت ، بازاریابان با برجسته سازی ارکان عینی های آن عینی محسوب می شود. در نظر الوالک و

لزوم ایجاد شرایط عینی درباره ی ویژگی و کیفیت  ،ذهنی بیشتر باشدهرچه ارکان  .خدمات عینی و ذهنی خود را تعیین کنند

به  ،با این دیدگاه هرچه توجه به عناصر ذهنی در خدمات هوایی بیشتر باشد .(۱۳۸۵، الوالک و رایت) تر استخدمات بیش

هوایی  لا حمل و نقخودی خود کیفیت ارائه خدمات عینی نیز بهبود یافته و تاثیر شگرفی بر رضایت گردشگر از سفرش ب

 خواهد داشت. 
 

 

 

 

 عناصر کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی  

 ،برای دستیابی به مفهوم کیفیت خدمات هوایی می توان ابعاد مختلف عرضه ی این خدمات را به سه عنصر خدمات عینی

عینی یا ذهنی انجام شده و به  تکه تمام مطالعات حول محور خدما ،ذهنی تقسیم بندی کرد _خدمات ذهنی و خدمات عینی 

ه نظر می رسد که نسبت به دو بخش دیگر به مراتب دارای ارزش ذهنی را شامل میشود و ب _دسته سوم که خدمات عینی 

 کمتر توجه شده است. ،بیشتری باشند

کیفیت خدمات را به عنوان شکاف بین مصرف کننده و فروشنده در سطوح مختلف مدل  ۱۹۸۵مکارانش در سال پاراسومان و ه

که ، منجر به طرح مدل مفهومی سروکوال شده استموشکافانه و تجربی پاراسومان و همکارانش  ،نگرش عمیق .سازی کردند

 ،مسئولیت پذیری ،قابلیت اطمینان ،یزیکی )عناصر عینی (ابعاد و ظواهر ف ،کیفیت خدمات را بر مبنای ابعاد پنجگانه شامل

 ،با تعدیالتی که بعد ها روی مدل سروکوال صورت گرفت .ضمانت و همدلی )عناصر ذهنی ( مورد ارزیابی قرار می دهد

سروکوال به ابزاری استاندارد جهت اندازه گیری کیفیت خدمات تبدیل شد. در این مدل پس از بررسی انتظارات مشتریان 

به تعیین و اندازه گیری شکاف های موجود بین کیفیت خدمات ارائه شده و انتظارات شناسایی شده  ،نسبت به کیفیت خدمات

 .(۱۳۹۵، پرداخته می شود )بابایی و همکاران

کیفیت ادراک شده شکلی از نگرش است  ،کیفیت ادراک شده عبارتند از قضاوت مشتری درباره برتری یا مزیت کلی یک شی

کیفیت ادراک شده . لکن با آن یکی نیست و از مقایسه انتظارات با ادراکات از عملکرد نتیجه میشود ت،که با رضایت مرتبط اس

 امکان کلیدی نتایج کیفیت عبارتند از : . سهاحساس مشتری  درباره کیفیت خدمات است

 کیفیت رضایت بخش : جایی که انتظارات مشتری دقیقا محقق شده است.  .1

 کیفیت ایده آل : جایی که کیفیت ادراک شده بیشتر از انتظارات مشتری است. .2
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 .(۱۳۸۹، کیفیت غیر قابل پذیرش : جایی که کیفیت ادراک شده کمتر از انتظارات مشتری است ) مالیری .3

یررا  ؛است ذهنی( _کیفیت ادراک شده گردشگر از خدمات هوایی مفهومی پیچیده بین خدمات عینی و خدمات ذهنی )عینی   ز

یرا  ،مقوله ی انتظارات گردشگر ذهنی است نری  نرد، عی ولی محقق شدن آن انتظارات توسط ارائه دهنده ی خدمات هوایی میتوا

 .دذهنی باشن _ذهنی و یا عینی 

مران شامل د،هستن ای بافته هم به عناصر ،ییهوا نقل و حمل خدمات کیفیت ابعاد اساس نیبرا برل کره ییهرا ال مرس قا نرد ل  ا

سرنل ظاهر ،مایهواپ بودن شترفتهیپو  مدرن ،تجهیزات و إمکانات ،تسهیالت همچون ملموسات بعد  ،(ها ینیع) مران و... و پر  ال

برل  صرورت به خدمات امانج بعد؛ شامل ،(ها یذهن) اند لمس قابل ریغ که ییها ثرل نرانیاطم قا شرتن ترخخیر م ، هرا پررواز ندا

 ،پررواز حرذف ایر ترخخیر موارد در خسارت جبران یها هیرو ،رینظ خدماتش ی عرضه ندیفرا در خدمت دهنده ارائه ییپاسخگو

 عالقه شامل، یمهربان بعد ،اعتماد یالقا ،نزاکت و ادب ،دانش ،رفتار مثل نیتضم بعد ،مسافر به کمک ، طیبل استرداد ای تعویض

 نه و یذهن منحصرا نه که ،هستند ییهوا خدمات از یابعاد انیم نیا در... . و  شانیازهاین به توجه و  مسافران به خاص توجه و

نرد، نام یذهن_ ینیع یها المان و باشند یم دارا را عنصر دو هر از یقیتلف بلکه اند، ینیع منحصرا چرون دار عرد  هم نریا ب  و یم

ضرا حرس جادیا و ینیع آن رزرو و طیبل هیته بودن دردسر یب و یراحت مثال یبرا که شیآسا شر تیرامن و تیر  ی هیرته از ینا

شر و غرذا برودن مناسب گرید بعد. است یذهن خدمت ،گردشگر توسط طیبل استرس بدون ئره یهرا یدنینو  نیکراب در شرده ارا

نر ، خدمتآنها به نسبت گردشگر بد ای بخو حس و ینیع خدمت ،یدنینوش و غذا خود که، است مسافران سروب یذه  یمر مح

خردمتروز شربانه از مناسب زمان در پرواز انجام که ،ها پرواز تناوب و یوستگیپ بعد نیهمچن شود؛ سرب و ینریع ،  ضرا ک  تیر

 .دیآ یم حساب به خدمت یذهن یها المان جزو پرواز موقع به انجام از یناش گردشگر

 

 

 پیشینه پژوهش  
  خلیپیشینه دا

 پروازهای مشتریان رضایت میزان و رضایتمندی جلب بر موثر عوامل بررسی " عنوان تحت ای مقاله در  ،یکتا مددی و وسون

 شرکت داخلی پروازهای مسافرانرضایت  جلب بر موثر عوامل:  اند ورده(  آهماالمی )اس جمهوری هواپیمایی شرکت داخلی

 این از حاصل نتایج .است شده گیری اندازه و شناسایی عوامل این از آنها مندی رضایت میزان و اسالمی جمهوری هواپیمایی

 در همدلی و بودن گو پاسخ پذیری، واکنش ،خدمات بودن اعتماد قابل محسوس، عوامل اهمیت بین که دهد می نشان پژوهش

 بین معناداری تفاوت که میدهد نشان ها یافته همچنین. دارد وجود معناداری رابطه مشتری رضایت و هواپیمایی شرکت یک

به این ترتیب ونوس و  .(۱۳۸۴ یکتا، مددی و ونوس) دارد وجود شده ارائه خدمات کیفیت در مطلوب وضعیت و موجود وضعیت

 .مددی یکتا به پیچیدگی عوامل عینی و ذهنی خدمات اشاره دارند

 

و نقل هوایی بر رضایت و وفاداری مسافران  صنعت حمل خدمات در تمطالعه تاثیر کیفی "در پژوهشی با عنوان  ،فرجی غازانی

قصد خرید مجدد و تبلیغات کالمی مسافران خطوط هوایی آتا ایرالین تبریز پرداخت.  ،به بررسی عوامل موثر بر رضایت  ،"

هنی بر و تصویر ذهمدلی  ،کارکنان ،عوامل محسوس فرودگاه ،عوامل محسوس هواپیما ،یافته های پژوهش وی نشان می دهد

نتایج این پژوهش  .(۱۳۹۰، خرید مجدد و تبلیغات کالمی این شرکت موثر بوده است )فرجی غازانی ،ایت از کیفیت خدماترض

زیرا خدمات ملموس و عینی سبب ایجاد تصویر ذهنی خوب و جلب رضایت مسافران  ،ذهنی خدمات دارد_اشاره به بعد عینی 

 شرکت آتا شده است.
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بررسی تاثیر آمیخته قیمت و خدمات در تصمیم گیری مشتریان جهت انتخاب  "ان پژوهش خود با عنوکاظمی مالیری در 

 ،با بررسی مسافران خطوط هوایی کیش ایر و امارات و  با بیان این فرضیه که از نظر مسافران غیر تجاری  "شرکت هواپیمایی 

ضمن تایید این فرضیه بیان می کند که نظر مسافران غیر  ،معناداری دارد عامل کیفیت در انتخاب شرکت هواپیمایی تاثیر

تجاری تایید کننده این مطلب نیز می باشد که مسافران تفریحی و غیر تجاری که از خطوط هواپیمایی امارات استفاده می 

ذهنی ( و  –االتر )اشاره به بعد عینی داشتن پرواز هایی بدون تاخیر و با ایمنی ب ،به دلیل دریافت خدماتی با کیفیت تر ،کنند

بنابراین  ،نسبت به خطوط هوایی کیش ایر رضایت بیشتری داشته اند ،برخورد مناسب کادر پرواز )اشاره به بعد ذهنی خدمت (

الزم است شرکت هواپیمایی کیش ایرنقاط ضعف خود را بررسی نموده و جهت جذب این گروه از مسافران نیز اقدامات کیفی 

  .کیفیت خدمات هوایی دارد که این پژوهش حاکی از اهمیت .(۱۳۸۹، را افزایش دهد )کاظمی مالیری خود

 

   خارجی پیشینه

که یک عنصر   یآسودگ تیخصوص که کرد مشخص "اقتصاد خطوط هوایی بین المللی "ی خود با عنوان مطالعه در سیدوگان

 از یکی می باشد که آن یجانب خدمات و طیبل صدور و زرور ستمیس یدسترس سهولت به طذهنی به حساب می آید مربو

 تفاوت موجب که سهولت عوامل نیمهمتر از یکی .است خود محصول فروش و عیتوز نحوه شرکت کی ماتیتصم نیتر یدیکل

 یسفرها زمان در خصوص به است. او درخواست هنگام یپرواز یصندل بودن موجود ،دی باشم مسافر دگاهید از شرکت دو

 کنند یم تالش خود تیسا وب بودن بروز و تیفیک، سرعت خصوص در شرکتها امروزه اساس نیا بر. یضرور ای یارتج

 .(۲۰۱۱، دوگانیس)

 

 است ییهوا خط کی انیمشتر توجه مورد که یاساس عامل هشت "بازاریابی و مدیریت هواپیمایی "در پژوهشی با عنوان  شائو

 که نیکاب داخل دمانیچ. باشد یم حرکت سرعت و داخل یصدا، نیکاب داخل یفضا با طمرتب که مایهواپ نوع. نمود مشخص را

 زمان و پروازها ،تعداد یپرواز شبکه به مربوط که یزمان برنامه. است پا یجلو یفضا و راهرو عرض ،صندلی ها نیب فاصله انگریب

 شامل که پروازهم درون خدمات. است یتجار مسافران یبرا ها نهیگز نیمهمتر از یکی یشناس وقت. باشد یم آنها یبند

 تیاهم زین شود یم پرواز طول یها یسرگرم و نیکاب یداخل ونیدکوراس نیهمچن و ها یدنینوش و شده ارائه یغذا تیفیک

اره در واقع شائو با رویکردی عینی به ابعاد خدمات اش .(۲۰۰۹ ،شائو) دارند قرار طیبل رزرو و یفرودگاه خدمات انتها . دردارد

 کرده است.

 

  "ارزیابی کیفیت خدمات هوایی بر رضایتمندی مشتریان در خطوط هوایی بین المللی پاکستان  "تحقیقی تحت عنوان  درعلی 

خدمات دارای پیچیدگی عینی و  ،نتایج نشان می دهد .نفر از مسافرین پرواز های بین المللی پاکستان پرداخت ۴۹۸به ارزیابی 

هواپیمایی و ترمینال  :بی کیفیت خدمات در شرکت های هواپیمایی عبارتند ازاد پنجگانه برای ارزیاذهنی می باشند و ابع

 .(۲۰۱۵ رضایتمندی مسافران تاثیر دارد )علی، ،تصویر شرکت هواپیمایی ،همدلی ،کیفیت پرسنل ،ملموس

 

به مطالعه یک  "تریان در خطوط هوایی هند مطالعه ای بر کیفیت خدمات و رضایتمندی مش "آرچانا و سوبا در مقاله ای به نام 

ابعاد درک کیفیت خدمات در سفر هوایی . کسب و کار و بیمه پرداختند ،اقتصادی ،نفری از مسافران در سه کالس ۲۷۰نمونه 

خدمات دیجیتال در پرواز و  ،این ابعاد شامل خدمات در پرواز .سه بعد مشخص شدبین المللی مورد بررسی قرار گرفت و 

این سه بعد ارتباط مثبتی بر درک کیفیت خدمات در سفر هوایی  ،مات عملیاتی دفاتر هستند. یافته ها نشان میدهند کهخد

 .د مهم در کیفیت خدمات پرواز می باشندایمنی و راحتی صندلی ابعا ،غذا های ارائه شده ،بین المللی دارند و از این ابعاد
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جیتال درک شده است و رزرو بلیط آنالین یکی دیگر از ابعاد در خدمات سرگرمی شخصی بعد مهم در کیفیت خدمات دی

 .(۲۰۱۲، و سوبا )آرچانا عملیاتی دفاتر است

 
 روش تحقیق 

غالبا تحت عنوان تحقیق کیفی  ،موقعیت ها یا موارد را بررسی می کنند ،فعالیت ها ،دسته از پژوهش هایی که کیفیت روابط آن

به تفصیل توصیف کردن  ،هش ها تاکید بیشتری بر توصیف جامع می باشد، منظور از توصیف جامعدر این نوع پژو .قرار دارند

استفاده  بنابراین پژوهش حاضر با  .(۱۳۸۹ر، الیت یا موقعیت معین می گذرد )دالوتمام آن چیزهایی است که در خالل یک فع

مستندات  .انجام شده است، مطالب گردآوری شدهاز مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان به جهت بررسی انسجام 

داده های ارائه شده با مطالعه کتاب تحقیقات و مطالعات پیشین انجام شده مرتبط با متغیرهای عنوان پژوهش است و  ،پژوهش

 مقاالت پژوهش های مرتبط جمع آوری شده وبه صورت کامال کیفی می باشند.  ،ها

 

  یافته ها

ود و دسته بندی آنها به دو بخش انسانی و تجهیزاتی در خدمات حمل و نقل هوایی و تفکیک آنها به با بررسی مطالعات موج 

شاخصه های از خدمات شناسایی شدند که به طور مشخص از هفت رفرنس  ،ذهنی_ذهنی و عینی  ،مؤلفه های خدمت عینی

 وو ترکیبی از هر د ، ذهنیای مؤلفه های عینیاز شاخص های ارائه شده در جدول ذیل که دار هرکدام قابل استخراج بودند،

در ستون مربوطه همراه با رفرنس آورده شده است و در قسمت توضیحات دالیل انتخاب مؤلفه های  ،بودند ( ذهن_)عینی 

 مربوطه شرح داده شده است.
                                         

 
 ل هواییبخش انسانی و تجهیزاتی در حمل و نق(. ۱جدول 

خدمات حمل 

 و نقل هوایی
 توضیحات ذهنی -عینی  ذهنی عینی عوامل

 بخش انسانی

 (۱۳۹۳ )سعیدی،   گردشگر یا مسافر

به عنوان بخشی از فرآیند 

خدمت ،هم دریافت کننده 

 وهم درک کننده خدمت

 نمایندگی خدمات مشتریان 
 ،)پارک و رابرت سون

۲۰۰۴) 
 

 )فیضی و تاتاری،

۱۳۸۳) 

محسوس و در عین خدماتی 

اینکه اولین برخورد مسافر با 

مورد نظر می باشد ایرالین 

ایجاد تصورات ، ارائه آگاهی 

 و ایجاد حس رضایت

 نماینده گیت
 (۱۳۹۵ ،)اسدی

 

 خدمت ملموس  

 )فیضی و تاتاری، ،) الوالک و راین )پارک و رابرتسون،  خدمه پرواز
ی همچون پوشاک و عین

ذهنی ها همچون نحو رفتار 

ایجاد تصورات و خاطره و 
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۲۰۰۴) 

 (۱۳۹۵ ،و ) اسدی

 خوب (۱۳۸۳ (۱۳۸۶ 

 خلبان
 )پارک و رابرتسون، 

۲۰۰۴) 
  

خدمت  محسوس است به 

دلیل عدم ارتباط مستقیم با 

 مسافران

خوش لباس و مرتب بودن 

 کارکنان
 

، ) فیضی و تاتاری

۱۳۸۳) 
 

دارای بیشترین ادراک از 

 سوی مسافران

رمی های داخل مدیر سرگ

 پرواز

 رابرتسون،)پارک و 

۲۰۰۴) 
 

، ) الوالک و راین

۱۳۸۵) 

تداعی حس خوب و ایجاد 

خاطره در طول سفر همراه با 

 ارائه خدمت ملموس

توجه به نیاز ها و سواالت 

 مشتریان
   

حس رضایت مسافر ناشی از 

برآورده شدن نیاز و پاسخ به 

 سواالت

  حسن نیت و مهربانی کارکنان 
 )پارک و رابرتسون،

۲۰۰۴) 
 

دارای بیشترین ادراک از 

 سوی مسافرین

بخش 

تجهیزات و 

امکانات 

)بخش مربوط 

به کلیت 

 هواپیما(

 

 دارای فیزیک است   (۲۰۰۹ )شائو،  نوع هواپیما

 مدرن بودن هواپیما
 )فیضی و تاتاری، 

۱۳۸۳) 
  

 دارای فیزیک است

 

   (۲۰۰۹ )شائو، فضای داخل کابین

و دارای فیزیک،  محسوس

ممکن است که تداعی حتی 

کننده یک خاطره جمعی یا 

 یک حس مشترک باشد

 چیدمان دکوراسیون داخل: 
 (۲۰۰۹ ) شائو، 

 

 
 )پارک  و رابرتسون،

۲۰۰۴)  

چیدمان دکوراسیون داخل 

کابین ملموس و عینی و ارائه 

صندلی که مسافران ترجیح 

می دهند و حس راحتی 

صندلی و فضای اقامت 

 ذهنیمسافر در کابین 

وجود نشریات جالب در مورد 

 خدمات شرکت

 ،) فیضی و تاتاری

۱۳۸۳) 
 خدمت ملموس  

خدمات برنامه زمانی مربوط به 
(  و ۲۰۰۹ +)شائو ،

)پارک و رابرتسون، 
 

 )فیضی و تاتاری،

۱۳۸۳)  

خدمات با بعد محسوس ، 

انجام به موقع پرواز میتواند  

مسافر ضایت را در حس ر
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 ایجاد کند (۲۰۰۴ شبکه پروازی 

کیفیت غذای ، نوشیدنی ها و 

 سرگرمی های ارائه شده 

)الوالک و راین 

( و )فیضی و ۱۳۸۵،

 (۱۳۸۳، تاتاری

 
 )پارک و رابرتسون،

۲۰۰۴)  

غذا، نوشیدنی و سرگرمی 

ارائه شده  و تداعی حس 

خوب یا بد مسافر نسبت به 

 کیفیت آنها

 خدمات فرودگاهی
، )شائوو  ( ۲۰۵، )علی 

۲۰۰۹) 
  

محسوس و در عین حال 

دریافت حس رضایت مسافر 

 از ارائه آنها

 خدمات رزرو بلیط

( و ۲۰۰۹شائو، )

 )الوالک و راین ،

( و )پارک و ۱۳۸۵

 (۲۰۰۴ رابرتسون،

  

مرحله اخذ بلیط عینی ، 

دریافت حس راحتی و 

سهولت از سوی مسافر  در 

پروسه اخذ بلیط ذهنی می 

 باشد

 
 

حمل و نقل هوایی توجه  طجدول فوق به نظر می رسد بر طبق مطالعات به شاخص های عینی خدمات در خطو بررسی

بیشتری شده است که این به دلیل ملموس بودن این خدمات امری بدیهی است. در کنار آن برخی دیگر از مطالعات به ابعادی 

حتی در برخی از  ،توجه ویژه ای داشته اند، رواز اثر گذار هستندحین و بعد از پ ،از خدمات که بر ادراکات و حس مسافر در قبل

مچون خدماتی که خدمه پرواز ارائه می دهند و نیز خدمات برنامه زمانی مربوط به شبکه پروازی و وقت شناسی شاخص ها ه

 بعد عینی به ابعاد ذهنی که این خدمات می تواند داشته باشد هم اشاره شده است.  ردر کنا

( در مطالعه خود ۱۳۹۳ای مثال سعیدی )بر  ،ذهنی خدمت مورد نظر اشاره کرده اند-مطالعات عده کمی به ابعاد عینی در بین

گردشگر یا مسافر ایرالین را به عنوان فردی که می تواند به صورت عینی دریافت کننده خدمت باشد و در عین حال هم زمان 

( خدماتی نظیر ۱۳۸۳و یا فیضی و تاتاری ). قرار می دهد یاد کرده استخدمت مورد نظر ادراکات وی را نیز تحت تاثیر 

در عین اینکه عینی می دانند از تاثیر این خدمات بر ، دگی خدمات مشتریان و خدماتی را که خدمه پرواز ارائه می دهندنماین

 .حس و حال مسافر و انتظارات و میزان رضایت وی به عنوان مؤلفه های ذهنی یاد کرده اند

اما در این ، ذهنی هم بودند_دارای بعد عینی  ،شاخص هایی از خدمات بودند که در عین داشتن بعد عینی یا بعد ذهنی

مطالعات به آن ها توجه نشده بود، همچون فضای داخل کابین که ممکن است تداعی کننده خاطره برای جمعی شود، یا حس 

که تعداد پرواز ها و برنامه مربوط به شب ،حتی خدماتی نظیر وقت شناسی ،خوب ناشی از راحتی صندلی ها و دکوراسیون کابین

 در برخی همچون مطالعات الوالک و راین ، وپروازی در بیشتر مطالعات به عنوان شاخص عینی خدمت در نظر گرفته شده اند

هم  ذهنی _د دارای ابعاد عینی ( فقط بعد ذهنی آنها مورد توجه قرار گرفته است، در صورتی که این خدمات می توانن۱۳۸۵)

 ه است.که در مطالعات به آن توجه نشد ،باشند

 

 بحث و بررسی 

بررسی یافته های پژوهش و مطالعه پیشینه های مرتبط نشان می دهد که به مباحث عینی و ذهنی ابعاد خدمات  حمل و نقل 

اما نکته قابل توجه و در  ،و برخی کامال ذهنی بودندهوایی بسیار توجه شده است و حتی برخی مدل ها و الگو ها کامال عینی 
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ذهنی ( که میتواند یک مقوله ی بسیار مهم تر _عین حال تامل برانگیز آن است که نگاهی دقیق و برجسته به قضیه )عینی 

 است. کرده نمود پیدا کم تر ،باشد

شده میتواند در  هائیت غذای و نوشیدنی های ارخدمات درون هواپیما شامل کیف ، ۱برای مثال طبق یافته های جدول شماره  

بدین صورت که غذا و نوشیدنی به عنوان خدمت عینی و حس خوب یا بد گردشگر به  ،ذهنی به حساب آید_مقوله عینی 

 –بر این اساس به نظر می رسد مبحث )عینی  .(۱۳۸۳، تاتاری وفیضی ) آنها جز مقوله های ذهنی به حساب آید تکیفی

 ه نیازمند بررسی بیشتر در پژوهش ها می باشد.ک ،ات یک شکاف تحقیقی استذهنی( خدم

 

 نتیجه گیري  

 ،هنگامی که گردشگر وارد هواپیما می شود .کیفیت زندگی گردشگری یکی از سازه های بسیار مهم در نظام حمل و نقل است

ه و محدود خالصه می شود.  گردشگر در کلیه ارتباطاتش با زمین قطع می شود و زندگی وی در یک فضا و محوطه ی بست

که روی حس و حال وی اثر گذارند و درعین حال این  ،طول سفرش با حمل و نقل هوایی با عوامل خدماتی زیادی مواجه است

سفر نیز تاثیر دارد. عوامل عینی خدمات در مطالعات مورد بیشترین توجه روی کیفیت بعد از سفر هوایی و ادامه  ،حس و حال

ر گرفته اند. زیرا عواملی هستند که به راحتی توسط شرکت های هواپیمایی عرضه کننده این خدمات مورد سنجش قرار قرا

مرور مورد توجه قرار گرفته  پاسخگویی و ... به ،تضمین ،عواملی ذهنی نیز همچون همدلی .میگیرند و دارای بازخورد هستند

ذهنی خدمت که به آن ها اشاره شده  _واملی وجود دارند به نام عوامل عینی ع،واین پژوهش نشان می دهد که نتایج . امااند

در حقیقت برای آن که بتوانیم کیفیت زندگی گردشگر را در طول  .مطالعه و بررسی  شده است ندر مورد شا به ندرت ولی 

المان ها و عناصر  ،هنی خدمتباید در کنار همه المان های منحصرا عینی یا منحصرا ذ ،سفر هوایی تضمین و تایید کنیم

ندگی برای گردشگر ذهنی خدمات هوایی را نیز کشف و بازشناسی کنیم تا بتوانیم آز آنها در راستای کیفیت مطلوب ز_عینی

 بهره بگیریم. 
 

   منابع
ر( بر رضایت مشتریان، (، بررسی تاثیر ارائه کیفیت خدمات شرکت های هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )ایران ای۱۳۹۵) حسنیه، اسدی

 .دانشگاه پیام نوراستاد راهنما: دکتر محمد رضا دارائی ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، 

سمنان و گلستان، استاد راهنما : دکتر نورالدین  ن(، بررسی رابطه توسعه حمل و نقل هوایی و گردشگری در استا۱۳۹۲تقیایی، منوچهر )ا

 ن نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت تحول، دانشگاه آزاد اسالمی )واحد شاهرود(.نوری ، پایا

( .بررسی کیفیت خدمات در شرکت هواپیمایی آسمان با مقیاس وب کوال فازی ، ۱۲۹۵) بابایی ، میترا . صنایعی ، علی. شاهین ، آرش 

 . ۳۵، ص  ۵فصلنامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی پارس مدیر ، شماره 

و میزان رضایت مشتریان پرواز های داخلی شرکت  ( . بررسی عوامل موثر بر جلب رضایتمندی۱۳۸۴) داور، ونوس . مددی یکتا، شیرین 

  ۱هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( ، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، شماره 

 ۳۰۷ص ،  ۵۴ال نوزدهم ، شماره (. روش شناسی کیفی ، فصلنامه راهبرد ، س۱۳۸۹) دالور، علی 

شگری بر توسعه شهر با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی )مطالعه موردی : شهر گچساران ( . اثرات گرد۱۳۹۵رحیمی، محمد. پازند ، فاطمه ) 

 ۲۳، ص  ۷( ، مجله جغرافیای اجتماعی شهری ، شماره 

ر با تاکید بر محیط زیست ، تهران ، نشر دانشگاه عالمه طباطبایی ، ص ( . مبانی توریسم و اکو توریسم پایدا۱۳۹۳زاهدی، شمس الدین ) 

۱۶ 

(. بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری شهرستان بیرجند ، استاد راهنما : دکتر اسفندیار محمدی ، پایان نامه ۱۳۹۳) سعیدی، مهدیه 

 .کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت جهانگردی ، موسسه آموزش عالی باختر ایالم 
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وسیله رویکرد های تصمیم گیری چند معیار فازی ، ماهنامه  (. ارزیابی کیفیت خدمات خطوط هواپیمایی ایران به۱۳۹۷شاکریان، حامد ) 

 ۸۷، ص  ۱۳آفاق علوم انسانی ، شماره 

انگلیسی ( ، فصلنامه  (. فرا تحلیل بر روش شناسی و یافته های مطالعات کیفیت زندگی گردشگری )مقاالت فارسی و۱۳۹۵) شفیعا، سعید 

 ۳۶نگ ، سال چهارم ، شماره دوم ، ص تخصصی دانشکده گردشگری ، دانشگاه علم و فره_علمی 

روش و نتایج پژوهش های کیفیت زندگی شهری در ایران ،  ل( . فرا تحلی۱۳۹۲شفیعا، سعید . شفیعا ، محمد علی . کاظمیان ، غالمرضا ) 

 ۲۲، شماره دوم ، ص  ۵۰پیاپی مجله جامعه شناسی کاربردی ، شماره 

( . توسعه گردشگری داخلی و آزاد سازی حمل و نقل هوایی )مقایسه ایران و هند ( ، ۱۳۹۱شکوری، علی . میر طالبی اقدم ، سید مسعود)

 ۱، ص  ۱، شماره  ۱۶مجله توسعه گردشگری داخلی و آزاد سازی ، دوره 

 ، تهران ، نشر نظری ۱، نوبت چاپ :  (. مدیریت شرکت های هواپیمایی۱۳۹۲صادقی، داور) 

و وفاداری مسافران )مطالعه موردی :  تتاثیر کیفیت خدمات در صنعت حمل و نقل هوایی بر رضای (. مطالعه۱۳۹۰فرجی غازانی، داوود) 

یت جهانگردی ، دانشکده شرکت هواپیمایی آتا ( ، استاد راهنما : دکتر علی اکبر امین بیدختی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مدیر

 گردشگری دانشگاه سمنان 

( . بهبود کیفیت خدمات در پرواز های شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ) پیمایش بر ۱۳۸۳فیضی، کامران . تاتاری ، سعید ) 

 ۶۶، ص  ۵مبنای مدل کیفیت خدمات ( ، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ، شماره 

تصمیم گیری مشتریان جهت انتخاب شرکت هواپیمایی  قیمت و خدمات در ه( . بررسی و تاثیر آمیخت۱۳۸۹)کاظمی مالیری، نسیم  

)بررسی موردی : شرکت هواپیمایی کیش و امارات ( ، استاد راهنما : دکتر میرزا حسن حسینی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته 

 مدیریت اجرایی ، دانشگاه پیام نور 
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