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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هتلداري يا ميهمانداري يکي از بخشهاي بسيار پوياي صنعت گردشگري است و شامل
تشکيالت و تسهيالتي براي خواب و استراحت ،غذا ونوشيدني و انواع تفريحات است .بنابراين به دليل اهميت
ويژهاي که هتلداري از نظر رشد اقتصادي ،اشتغالزايي و نشر فرهنگ دارد ،اين پژوهش در پي طراحي الگوي بومي
طبقهبندي و رتبهبندي هتلها در ايران ميباشد.
روش پژوهش :اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه توصيفي (همبستگي) است ،بنابراين به منظور
اجراي عملي ،از کارت فيش ،و در مطالعه ميداني از پرسشنامه محقق ساخته  87گويهاي استفاده شده است .جامعه
آماري نيز شامل گروهي از خبرگان هتلداري و گردشگري بوده که به روش سرشماري و نمونه گيري تعداد  47نفر
انتخاب شدهاند.
يافتههاي پژوهش :بر اساس پژوهش انجام شده ،مؤلفههاي اصلي طبقهبندي و رتبهبندي هتلها در ايران شناسايي،
و در مورد ميزان اهميت هر يک از مؤلفههاي موثر در طبقهبندي و رتبهبندي هتل ،نتايجي به دست آمد و در انتهاي
پژوهش نيز براي بهبود وضعيت صنعت هتلداري و گردشگري ايران پيشنهاداتي ارائه شده است.
نتيجهگيري :الگوهاي درجه بندي موجود در جهان براي درجه بندي هتلها در کشورهاي مسلمان به ويژه ايران
پاسخگو نبوده و نتايج حاصل از اجراي آزمون فريدمن نشان داد ،در طراحي الگوي بومي طبقهبندي و رتبهبندي
هتلها ،مؤلفههاي كاركنان و مديران تحصيل كرده و مبادي آداب ،آرامش و فضا سازي مطلوب اتاق ميهمانان هتل
برمبناي فرهنگ معماري بومي و ملي ،تنوع غذاهاي سنتي و بين المللي و نيز وجود جاذبههاي فرهنگي و طبيعي
نقشي مهم در طراحي الگوي بومي داشته و در رشد هتلداري تاثير چشمگيري دارند.
كليد واژگان :صنعت گردشگري ،هتلداري ،طبقهبندي هتل ،رتبهبندي هتل
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بيش از يک سال متوالي درآن مکان نميمانند.

مقدمه
در قرن جديد صنعت هتلداري و گردشگري به
عنوان يکي از صنايع درآمدزا پس ازصنايع نفت و
خودروسازي مورد توجه بوده و پيشبيني شده در
سالهاي آينده به مقام نخست برسد .بنابراين عواملي
همچون نوآوريهاي ناوگان حمل ونقل ،پيشرفتهاي
کم نظير در عرصه فناوريهاي ارتباطي ،تغييرات
سياسي و اقتصادي ،تغيير در ترکيب جمعيت و نيز
عامل ازدياد اوقات فراغت ،توانستهاند بر رشد
گردشگري اثر گذارند( .دنياديده )33 ،8389
همچنين براساس پژوهشهاي انجام شده توسط
سازمان جهاني گردشگري ،در حال حاضر ،گردشگري
به مهم ترين فعاليت اقتصادي جهان تبديل شده ،که هم
از خاصيت ارزآوري برخوردار است و هم سبب توزيع
قدرت خريد در سراسر کشور ميزبان ميگردد.
)(Vellas, Francois 2005

)(Dowell, Roger 1997

در همه کشورها ،گردشگري يکي از مهم ترين
عوامل پيشرفت به حساب ميآيد .توسعهي امکانات
گردشگري در همهي زمينهها مانند راههاي ارتباطي،
هتلها ،پارکهاي تفريحي ،تاسيسات ورزشي،
جشنوارهها و ...نشان پيشرفت بوده و با عنوان جهاني
شدن صورت ميپذيرد(Muller,Hansreudi 2006) .

به نظر هربرت وبر ،اوقات فراغت بايد نيازهاي
دروني انسان را برآورده سازد و گردشگري و
استراحت در يک هتل ،يکي از بهترين راههاي لذت
بردن از اوقات فراغت محسوب ميشود .با وجود
همهي مشکالت و نا آراميهايي که در نقاط مختلف
جهان وجود دارد ،در طي ده سال گذشته به طور
ميانگين پنج درصد به مسافرتهاي خارج از کشور در
دنيا افزوده شده است(Weber 1992) .

گردشگري و ميهمانداري عالوه بر جنبههاي

البته چون احتمال ميرود هزينههاي اقامت

اقتصادي ،ابعاد ديگري نيز دارد که ميتوان به آثار

بزرگترين جزء کل هزينههاي مقصد باشد ،پس قيمت

روانشناختي ،جامعه شناختي ،زيست محيطي و سياسي

نسبي اقامتگاه اغلب ميتواند تصورات جهانگرد از

آن اشاره نمود( Landerg , Donald E, 2002) .

مقصد را تحت تاثير قرار دهد .انتخاب اقامتگاه همچون

بنابراين با رشد گردشگري و نياز به اقامتگاه ،تعداد

شيوه سفر ممکن است با توجه به ساير تصميمها

هتلها و ميهمانپذيرها در سرتاسر جهان افزايش داشته

جهانگردي از پيش معين باشد .در واقع اقامتگاه يک

و طبق برآوردها ،درابتداي هزارهي سوم بيش از 88

بسته بزرگ از مشخصههاي ملموس و خدماتي را

ميليون اتاق در کل جهان مختص ميهمانان بوده که در

شامل ميشود که اغلب به مراتب بيشتر از وسايل حمل

آمد حاصل از آن به بيش از  359ميليارد دالر آمريکا

و نقل يا نيازهاي مصرف کننده قابل تطبيق است.

رسيده است)Chuck Y.Gee 1997( .

()Bull 2000
شهروندان کشورهاي ثروتمند (توسعه يافته) و

بيان مسأله

حتي برخي از کشورهاي در حال رشد به گردش،

در مارس ،8993کمسيون آمار سازمان ملل متحد،

تفريح و خوشگذراني عالقه فراواني دارند و از هر

تعريف ارئه شده از گردشگري توسط سازمان جهاني

فرصتي که پيش ميآيد به اين کار ميپردازند .براي

گردشگري را پذيرفت .براين اساس جهانگردي يا

مثال در سال  ،3995مردم آلمان  392ميليون سفر

گردشگري عبارتست از :مجموعه فعاليتهايي که افراد

داخلي و  72ميليون سفر به خارج داشتند و در مقايسه

در مکانهايي خارج از محل زندگي و کار خود به

با سال پيش از آن حدود سه درصد رشد داشته است.

قصد تفريح و استراحت و خوشگذراني انجام داده و

در واقع بيش از  47درصد سفرهاي داخلي و خارجي
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مردم آلمان ،سفرهاي تفريحي بوده است.

(World

)Travel Monitor informiert IPK international 2006

بررسي وضعيت صنعت هتلداري و گردشگري در
کشورهايي همانند فرانسه ،ايتاليا و ترکيه که در دههي
گذشته بيشترين درآمد گردشگري را به خود اختصاص
دادهاند مشخص ميسازد که ساختارهاي زيربنايي،
بازاريابي و تبليغات کاربردي ،نياز سنجي مخاطبان
اصلي ،بسترسازيهاي مناسب فرهنگي ،مشتري مداري
و کيفيت ارائه خدمات ازعوامل افزايش درآمد
جهانگردي و رونق فعاليتهاي هتلداري ميباشند.
به عبارت ديگر مشتري مداري از جمله مفاهيم
نوين اقتصاد است که در حوزههاي مختلف خدماتي
رخنه کرده و جايگاه خود را پيدا کرده است .مفهومي
که بايد گفت با عمقي بيشتر و بطور گستردهتري در
گذشته صنعت هتلداري با عنوان ميهمانداري شناخته
ميشود .همچنين کيفيت ارائه خدمات امروزه يک
شعار نيست .سازمانهاي بسياري تالش ميکنند تا با
ارتقاي کيفي خدمات و محصوالت خود رقبا را پشت
سر بگذارند و بطور پيوسته به گسترهي شغل خود ادامه
دهند( .يحيايي )388 ،8389
هم اکنون هتلداري به يک حرفه بسيار پويا مبدل
شده است .سرمايه گذاران اين صنعت براي به دست
آوردن بازده بيشتر سرمايه و جلب مشتري بايد به
چگونگي احداث بناي هتل ،چگونگي ارائه خدمات و
استفاده کامل از امکانات و همچنين در زمينه پيگيري
نظرات مشتري دقت کافي داشته باشند ،زيرا رقابت
پذيري در صنعت هتلداري به نوآور بودن و ارائهي
کيفيت برتر خدمات بستگي دارد که از طريق به
کارگيري تکنولوژي نوين ،و کارکنان شايسته ميسر
ميگردد( .رنجبريان )897 ،8388
با اين حال ايران که از نظر جذابيتهاي فرهنگي،
جزو دو کشور نخست جهان و جزو پنج کشور بالقوه
توانمند گردشگري به شمار ميرود به داليل گوناگون

کيفي خدمات ميهمانداري و هتلداري ،نتوانسته جايگاه
مطلوب خود را درصنعت گردشگري و هتلداري
بدست آورد ،بنابر اين صنعت هتلداري و ميهمانداري
ايران سودآوري خود را از دست داده است .فراموش
نکنيم که استانهاي ايران ،از جمله مناطق جذاب جهان
از نظرجاذبههاي گردشگري ميباشند ،لذا در زمينهي
مشکالت خاص استانهاي کشور اگر بتوان به کمبود
يا نبود تأسيسات اقامتي ايده آل و استاندارد اشاره کرد،
بدون شک کم توجهي به آثار و يادگارهاي گذشته نظير
کاروانسراها و ...از سوي مديريت گردشگري کشور
نيز ،عامل ديگري است که در صورت عدم بازنگري،
ميتواند هم به زير ساختهاي فرهنگي کشور آسيب
برساند وهم صنعت هتلداري را با رکود بيشتر مواجه
کند.
حال اين سؤال اساسي مطرح ميشود که آيا تاکنون
در خصوص طبقهبندي و رتبهبندي مراکز اقامتي در
کشور اقدامي علمي صورت پذيرفته و يا اينکه
درجهبندي موجود مصلحتي بوده و مبنايي علمي
ندارد؟
عليرغم اهميت موضوع ،پژوهشها نشان ميدهد که
مسئولين به صورت اصولي درصدد رفع اين مشکل
نبودهاند .در حال حاضر به منظور درجهبندي مراکز
اقامتي در دنيا شيوههاي گوناگوني وجود دارد .در
برخي از کشورها ،سيستمهاي درجهبندي رسمي و
دولتي به وجود آمده و در ساير کشورها ،بخش
خصوصي از طريق فعاليتهاي بازرگاني دست به
رتبهبندي هتلها زدهاند که بهترين نمونه آن «ميشلين
گايد» در بريتانيا است .شيوهاي که بخش خصوصي
ارائه کرده ،مورد تأئيد سازمان جهاني گردشگري است
زيرا در اين صنعت چنين پنداشته ميشود که از طريق
درجهبندي هتلها ميتوان به پيشرفتهاي مهم
اقتصادي -اجتمايي دست يافت.

سياسي ،فرهنگي وهمچنين عدم استاندارد ،کمي و
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در برآورد کلي از عمدهترين عوامل ناکارآمدي

بر اساس فرهنگ ايرانيـ اسالمي پژوهش کاربردي

صنعت هتلداري کشور ،عدم وجود الگوهاي بومي

انجام نگرفته و فقط در حد مطالبي است که به

براي ارزيابي هتلها جهت ارائه خدمات يکسان ،کم

صورت پراکنده در برخي کتابها يا مقاالت

رنگ شدن ايدهي مشتري مداري ،عدم انطباق

نگاشته شده است ،بنابراين پژوهش حاضر نياز به

استانداردهاي بينالمللي با فرهنگ اصيل ايرانيـ

توليد و بهره مندي از اطالعات در اين بخش را

اسالمي و همچنين عدم به کارگيري مديران و کارکنان

برطرف مينمايد.

تحصيل کرده ،خبره و مبادي آداب ميباشد.

 )3ايران از نظر ميانگين سني داراي جمعيتي جوان

با توجه به مطالب گفته شده اين چالش اساسي

بوده و اجراي پژوهشي که بتواند زمينهي اشتغال

مطرح ميشود که مشتريان بر چه مبنايي ميتوانند

جوانان را در کشور فراهم نمايد اهميت فراواني

نسبت به انتخاب هتل مورد عالقهي خود قضاوت

دارد .بنابراين مديران اين صنعت از نتايج عملي

نموده و تصميم گيري نمايند.

پژوهش به شکل کاربردي بهره مند ميگردند.

پر واضح است چنانچه درجهبندي هتلهاي کشور

 )4در نهايت آنچه که اهميت انجام اين پژوهش را دو

بر اساس اصول علمي و با در نظر گرفتن ارزشهاي

چندان نموده ،چگونگي توسعهي صنعت هتلداري

ايرانيـ اسالمي صورت پذيرد ،مشتري با خاطري

ايران در يک الگوي جامع ميباشد.

آسوده ميتواند هتل مورد نظر خود را انتخاب نمايد.
اين پژوهش براي دستيابي به الگوي بومي

ادبيات پژوهش

طبقهبندي و رتبهبندي هتلهاي ايران ضمن مطالعه و

بررسي ادبيات پژوهش در بخش منابع فارسي نشان

بررسي پيرامون درجه بندي هتلها در ساير کشورها،

ميدهد ،پيرامون طبقهبندي ورتبهبندي هتلها در جهان،

عناصر دخيل را شناسايي و مطرح مينمايد.

استانداردهايي وجود دارد که زير نظرجامعهي هتلداران
بينالمللي و سازمان جهاني گردشگري طراحي و

اهميت و ضرورت پژوهش

تدوين شده ،اما براي کشورهاي مسلمان همانند

اين پژوهش از جنبههاي زير داراي اهميت و

جمهوري اسالمي ايران هيچ نوع قانون يا آيين نامهاي

اولويت ميباشد:

طراحي نشده است و الگوهاي موجود در ايران فقط به

 )8تاکنون پژوهشهاي اندکي در رابطه با آسيب

بعضي از نيازهاي اوليهي مسافران مثل جاي خواب،

شناسي و نيز چگونگي راههاي توسعهي صنعت

سرويس بهداشتي و رستوران به صورت ابتدايي و

هتلداري در دانشگاهها و سازمان ميراث فرهنگي و

ناقص توجه دارد .با اين وجود از نمونههاي ترجمه

گردشگري به انجام رسيده است بنابراين انجام اين

شده و يا گردآوري شدهاي که در اين حوزه وجود

پژوهش که هتلداري را از بعد فرهنگي نيز مورد

دارند ميتوان به موارد زير اشاره کرد :جهانگردي در

مطالعه قرار داده از اهميت شايان توجهي برخوردار

چشم انداز جامع نوشته جي .چي .چاک همچنين کتاب

ميباشد.

مديريت راهکارهاي هتلداري نوشته روي .سي .وود از

 )3عليرغم پژوهشهاي انجام گرفته پيرامون هتلداري

سري کتابهاي آموزش هتل چاپ  4831ميباشد.

در ديگر کشورها ،بررسيهاي داخلي نشان ميدهد

شايان ذکر است که در اين کتابها به تاريخچه

در زمينه بومي سازي ،طبقهبندي و رتبهبندي هتلها

هتلداري و چارت سازماني هتلها و قسمتهاي
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موجود در يک هتل اشاره ميشود و از شيوههاي

ميهمان ،احساس امنيت ،آسايش جسماني و رواني ،رفاه

طبقهبندي و رتبهبندي هتلها در حد تعريف واژگان

و شادابي داشته و هتل را در حد خانهي خود حس

ميگذرد .همچنين در مرکز مشاوره و آموزش هتلداري

کند .در واقع هتل يک شهر ايدهآل و آرماني ،شهري

بنياد مستضعفان مجموعه جزوههايي به صورت ترجمه

تميز ،آرام ،منظم ،شيک و مدرن است که در مقياس

شده در اختيار دانشجويان قرار گرفته که توسط آقاي

کوچک ساخته شده و به واسطهي رفتار ،کردار و گفتار

آلوشا ميناسيان و جهاندار مظاهري در بخش مديريت

صميمانه کارکنان و ميزبانان ،همراه با تشريفات خاص

فرانت آفيس و مديريت خانهداري تدوين و ترجمه

و با مديريتي ويژه هدايت ،رهبري و اداره ميشود.

شده است .منبع ديگري که در ايران گردآوري و چاپ

(مدني )38 ،8378

شده است کتاب مديريت هتلداري نوشته آقاي اصغر

-

در شهرها احداث ميشود و داراي اتاقهاي

ژيان دربندي چاپ  4831انتشارات مشهد ميباشد.

متعدد براي اجاره و پذيرش مسافران و سالنهايي براي

ويژگي تمامي اين کتابها و جزوهها دارا بودن جنبه

جشنها ،ميهمانيها ،کنفرانسها ،سمينارها و رستوران،

آموزشي براي دانشجويان رشته هتلداري و کارمندان

تريا ،استخر ،فروشگاه و نمايندگي فروش بليط و غيره

هتلهاي متوسط ميباشد.

ميباشد و کليه وسايل راحتي مسافران در آن مهيا
ميگردد( .دربندي )82 ،8325

دسته بندي يا تقسيم بندي انواع هتل

 -هتلها از نوع ساختمانهاي بسيار پيچيده و

 )8بر اساس مختصات و موقعيت جغرافيايي مکان

مشکل ميباشند .پيچيدگي طرح هتلها به دليل ارتباطات

قرارگيري ساختمان هتل(درون شهري ،برون شهري

و استانداردهاي الزم براي فضاهاي گوناگون آن

و)...

ميباشد ،از فضاهاي در معرض ديد و قابل استفاده

 )3بر اساس سبک معماري هتل و استانداردهاي فني و
اجرايي(بوتيک هتل ،کاخ هتل و)...
 )3بر اساس نوع ميهمان مراجعه کننده و اسکان يافته
در هتل(هتل تجاري ،هتل خانوادگي و)...
 )4بر اساس اندازه و تعداد اتاقهاي موجود و نيز مدت
زمان اقامت ميهمان در هتل(پانسيون ،سوئيت و)...
 )5کيفيت خدمات ،امکانات و تجهيزات موجود در
هتل براي آسايش ميهمانان(ستاره ،تاج ،الماس ،گل
و)...
 )2نوع برنامه غذايي ارائه شده در هتل (با صبحانه،
صبحانه با ناهار يا شام ،بدون ارائه غذا)

براي مشتريان هتل گرفته تا فضاهاي دور از ديد و
خدماتي آن که در تامين آسايش ميهمانان و جلب
رضايت آنان نقش زيادي دارد( .پنر )8 ،8985
طبقهبندي و رتبهبندي هتلها
 طبقهبندي بر حسب سرمايهي هتل به دو دستهتقسيم ميشود که هر دسته شامل يک سري تسهيالت
خاص ميباشد و در کشورها بر اساس استاندارد به
صورتهاي گوناگون انجام ميشود .طبقهبندي به
تسهيالت و امکانات ساختمان هتل توجه دارد.
 رتبهبندي در هتل به نوع تسهيالت ،کيفيت وچگونگي ارائهي خدمات به مشتري ميپردازد و غالباً
با طبقهبندي اشتباه ميشود.

تعريف هتل
 هتل منزلي شيک ،مجلل و زيباست که امکاناتمورد نياز شخص را در خود جاي داده به گونهاي که

هر چه کيفيت و کميت خدمات ارائه شده همراه
با حس زيبا شناسانه و رفتار شايسته و فراتر از
انتظارات مهمان باشد ،رتبهي هتل باالتر است.
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 )89آرايشگاه زنانه و مردانه و همچنين دفاتر خدمات

ستاره

گردشگري در البي هتل؛

شيوهي درجه بندي هتل که براي کيفيت ارائه
خدمات اهميت قائل ميباشد( .روي.سي.وود ،8999

 )88آهنگري ،نجاري ،سراجي ،شيشه بري ،کليد
سازي ،نانوايي و قنادي؛

)52

 )83آسانسورهاي مختص حمل بار ،حمل مسافر و
حمل خدمه؛

تسهيالت ،امکانات و خدمات موجود در هتل
به مجموعهي امکانات رفاهي ،ورزشي و تفريحي

 )83مهد کودک و خدمات ويژه سالمندان و معلولين و

يک هتل که به منظور آسايش وشادابي ميهمان در نظر

ماساژ درماني و ديگر خدمات جسماني و بهداشتي؛
 )84امکانات فضاي سبز داخلي و خارجي همراه با آب

گرفته شده گفته ميشود.

نما و نماسازي مناسب؛
برخي از حداقلهاي موجود در هتل

 )85وجود پلهي فرار و دسترسي آسان به آن؛

 )8دارا بودن انواع اتاق و انواع سوئيت با امکانات

 )82وجود انواع عايقهاي صوتي ،حرارتي ،نوري،
رطوبتي؛

مطلوب و مناسب ،روشنايي ،تهويه مطبوع ،حمام

 )87سيستم پيج و پخش موسيقي ،سالن نمايش و آمفي

و...؛

تاتر مجهز به سيستمهاي صوتي و تصويري؛

 )3کارکنان و مديران متخصص در رشته پذيرايي
وتشريفات هتلداري با يونيفرم و مبادي آداب

)88

وجود

امکانات

رفاهي-

اقامتي

همراه

باسرويسهاي بهداشتي ويژهي کارکنان هتل؛

بينالمللي؛
 )3وجود فرانت آفيس استاندارد بر اساس سلسله
مراتب سازماني هتل ،خانه داري و الندري مجهز؛
 )4حداقل سه الي پنج رستوران با غذاهاي ملي از
کشورهاي چين ،ژاپن ،هند ،فرانسه ،روسيه ،ايتاليا

 )89وجود دوربينهاي مدار بستهي مرئي و نامرئي به
منظور حفظ امنيت بيشتر ميهمانان؛
 )02وجود رايحه و اسانس ويژه و تعريف شده مختص
هر هتل.

و...؛
 )5آشپزخانههاي مجهز ،استاندارد و بهداشتي با
انبارهاي مجزا و تهويهي مطبوع ،سردخانه و...؛
 )2البي وسيع با نورپردازي و ارتفاع استاندارد همراه
با سيستمهاي اطفاء حريق در تمام نقاط هتل؛
 )7سوناي خشک و مرطوب ،استخر شناي روباز
وسرپوشيده ،سالن بدنسازي ،زمين گلف ،سالن

اهداف آرماني :دستيابي به راهکارهاي مناسب و
بومي به منظور رونق وگسترش صنعت هتلداري
وگردشگري در ايران.
هدف کلي :دستيابي به الگويي بومي جهت
طبقهبندي و رتبهبندي هتلها در کشور.
اهداف جزئي:

پاتيناژ؛
 )8کافي شاپ ،کافي نت و دسترسي آسان به اينترنت،
کازينو و بار ويژه با انواع نوشيدنيها؛
 )9انواع فروشگاه و سوپر مارکتهاي فروش وسايل،
تجهيزات و خدمات مورد نياز ميهمانان هتل؛
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اهداف پژوهش

 )8شناسايي الگوهاي رايج در دنيا جهت طبقهبندي و
رتبهبندي هتلها؛
 )3شناسايي عناصر تشکيل دهندهي الگوهاي موجود
طبقهبندي و رتبهبندي هتلها؛

مجله مديريت فرهنگي /سال پنجم /شماره يازدهم /بهار931 0

طراحي الگوي بومي طبقهبندي و رتبهبندي هتلها در ايران

 )3تعيين ميزان اهميت عناصر تشکيل دهندهي
الگوهاي رايج بر اساس مؤلفههاي فرهنگي کشور.

آزمون فرضها
سوال اصلي اول :مولفههاي اصلي طبقهبندي و
رتبهبندي هتلها در ايران كدامند؟

سواالت پژوهش

با توجه به ادبيات و مطالعه تطبيقي ،مولفههاي

سوال اصلي اول :مولفههاي اصلي طبقهبندي و

اصلي طبقهبندي و رتبهبندي هتلهاي ايران عبارتند از:

رتبهبندي هتلها در ايران كدامند؟

الف)عوامل دروني :كاركنان و مديران تحصيل كرده،

سوال اصلي دوم :ميزان اهميت هر يك از مولفهها در

انواع فروشگاه ،دسترسي آسان به اينترنت ،تنوع غذاها،

رتبهبندي هتلها در ايران چگونه است؟

وسعت اتاق ها ،مبلمان و تزئينات داخلي ،البي ،عرضه
غذا و نوشيدني ،فضاهاي برگزاري مراسم و فعاليتها،

سواالت فرعي

فضاهاي ورزشي ،دفاتر اداري ،آمادهسازي غذا و انبار

 )8ميزان اهميت هر يك از مولفههاي دروني رتبهبندي

آذوقه ،رختشويخانه و خانه داري ،مهندسي و
تأسيسات.

هتلها در ايران چگونه است؟
 )3ميزان اهميت هر يك از مولفههاي بيروني رتبهبندي

ب) عوامل بيروني :جاذبههاي طبيعي ،جاذبههاي
تاريخي و مذهبي ،ساختار زيربنايي و سيستم حمل و

هتلها در ايران چگونه است؟

نقل.
سوال اصلي دوم :ميزان اهميت هر يك از مولفهها

روش پژوهش
اين پژوهش ،از نظر هدف کاربردي و از نظر روش

در رتبهبندي هتلها در ايران چگونه است؟

توصيفي(همبستگي) است.
در پژوهش حاضر براي دسترسي مدارک و اسناد
مرتبط با موضوع پژوهش از کارت فيش استفاده شده و

چون مقدار  sig=0.000و  sig=0.001و sig=0.002

از سطح معني داري  α  0.05كمتر شده است.

در مطالعه ميداني از پرسشنامه محقق ساخته 87

بنابراين فرض  H0رد ميشود .پس در سطح اطمينان

گويهاي استفاده شده است.

 95درصد ميتوان نتيجه گرفت كه بين مؤلفههاي 87

جامعه آماري خبرگان حوزه هتلداري بوده که از
طريق روش نمونه گيري به تعداد  47نفر انتخاب

گانه مورد پژوهش و اهميت آنها در رتبهبندي هتلها
در ايران ارتباط معني داري وجود دارد.

شدند.
جدول  :8آزمون  tتست در مولفههاي  87گانه حائز اهميت در رتبهبندي هتلها در ايران به روش tغير وابسته
مولفهها
كاركنان و مديران تحصيل كرده
و مبادي آداب

انواع فروشگاه و سوپر ماركت

منبع تغييرات
(واريانسها)
وابسته

غير وابسته

معناداري

ميانگين

معيار

اطمينان

اطمينان

-.00361

.07487

-.15084

.14363

.07578

-.15311

.14590

-.05637

.25289

-.05597

.25248

آماره F

sig

مقدارt

.336

90999

-.048

.962

-.048

.962

-.00361

1.250

.212

.09826

.07863

1.257

.210

.09826

.07819

غير وابسته
وابسته

سطح

اختالف

انحراف

9/09سطح

فاصله

.595

90999
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مولفهها
دسترسي آسان به اينترنت

منبع تغييرات

آماره F

(واريانسها)

وابسته 15.239

تنوع غذاهاي بين المللي ،سنتي
و ملي

وابسته

وسعت اتاقها

مبلمان و تزئينات داخلي

وسعت البي و دسترسي به ديگر
بخشهاي هتل
ويژگي رستوران و فضاهاي
عرضه غذا و نوشيدني
امکانات و وسعت فضاهاي

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

.542

.589

-.04056

.07486

-.10706

1.508

.132

-.11388

.07550

-.03459

.26235

1.489

.138

-.11388

.07649

-.03701

.26478

-.078

.938

-.00601

.07751

-.15844

.14642

-.078

.938

-.00601

.07667

-.15723

.14521

-.231

.818

-.01743

.07551

-.16593

.13108

-.227

.821

-.01743

.07682

-.16899

.13414

-.313

.754

-.02344

.07486

-.17065

.12378

-.320

.749

-.02344

.07318

-.16773

.12086

1.231

.219

.09315

.07566

-.05565

.24195

1.217

.225

-.09315

.07655

-.05788

.24417

-.232

.817

-.01683

.07259

-.15958

.12593

-.223

.824

-.01683

.07555

-.16593

.13228

314.

.4 95

-.03056

.06012

-.12904

.18104

424.

.489

-.03056

.06124

-.12231

.17501

3.451

.421

-.18748

.05843

-.02319

.12785

3.182

.408

-.18201

.05719

-.02301

.12008

-.052

.108

-.00581

.02351

-.11404

.25642

-.051

.101

-.00541

.02314

-.11400

.25101

-.451

.238

-.01173

.04761

-.14793

.22544

-.227

.201

-.01103

.04702

-.14709

.22014

-.103

.447

-.01844

.02286

-.12067

.24118

-.102

.439

-.01804

.02218

-.12011

.24101

.348

.507

.03715

.03145

-.01171

.11417

.321

.501

.03705

.03122

-.01108

.11019

-.711

.254

-.06813

.05941

-.11414

.25317

-.703

.241

-.06783

.05905

-.11403

.25209

90999

وابسته

برگزاري مراسم و فعاليت ها

غير وابسته

تجهيزات ،امکانات و وسعت

وابسته

فضاهاي ورزشي

کاربري و امکانات دفاتر اداري

آشپزخانه وفضاهاي آماده سازي
غذا و انبار آذوقه

رختشويخانه و خانه داري

بخش مهندسي و تأسيسات
الكتريكي و مكانيكي
جاذبههاي طبيعي

90999

90999

90998

90999

غير وابسته
.122

2.984

90999

90999

غير وابسته
وابسته

.456

90993

غير وابسته
وابسته

.327

90999

غير وابسته
وابسته

.417

90999

غير وابسته
وابسته

.517

90999

غير وابسته
وابسته

.344

90999

غير وابسته
جاذبههاي فرهنگي ،تاريخي و
مذهبي

وابسته

.302

90999

غير وابسته

ساختارهاي زيربنايي و سيستم
حمل و نقل

وابسته
غير وابسته
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.406

.18819

.531

.595

-.04056

.07633

غير وابسته
.197

-.10954

.19067

-.872

.384

-.07302

غير وابسته
.446

.08370

-.23830

.09227

90999

-.947

غير وابسته
.610

-.07302

.07710

-.22464

.07861

.344

غير وابسته
.000

معناداري

ميانگين

معيار

اطمينان

اطمينان

sig

مقدارt

غير وابسته
.456

سطح

اختالف

انحراف

9/09سطح

فاصله

90998
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جدول  :3آمار توصيفي براي  87مولفه حائز اهميت در رتبهبندي هتلها در ايران
کل مقادير

حد اقل

حد اکثر

ميانگين

انحراف معيار

مولفه ها

47

2.00

5.00

4.2987

.64294

انواع فروشگاه و سوپر ماركت

47

2.00

5.00

4.2733

.67671

دسترسي آسان و بي سيم به اينترنت

47

2.00

5.00

4.2150

.66294

تنوع غذاهاي بين المللي ،سنتي و ملي

47

2.00

5.00

4.2794

.64099

مبلمان اتاقهاي خواب

47

2.00

5.00

4.2861

.65693

وسعت البي و دسترسي به ديگر بخشهاي هتل

47

2.00

5.00

4.2472

.64854

ويژگي رستوران و فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني

47

2.00

5.00

4.2683

.64294

امکانات و وسعت فضاهاي برگزاري مراسم و فعاليت ها

47

2.00

5.00

4.2778

.65117

تجهيزات ،امکانات و وسعت فضاهاي ورزشي

47

2.00

5.00

4.2261

.62343

کاربري و امکانات دفاتر اداري

47

2.00

5.00

4.2067

.66014

آشپزخانه وفضاهاي آماده سازي غذا و انبار آذوقه

47

2.00

5.00

4.2533

.65070

رختشويخانه و خانه داري

47

2.00

5.00

4.2770

.64801

بخش مهندسي و تأسيسات الكتريكي و مكانيكي

47

2.00

5.00

4.2640

.65119

جاذبههاي طبيعي

47

2.00

5.00

4.2520

.66007

جاذبههاي فرهنگي ،تاريخي و مذهبي

47

2.00

5.00

4.2401

.63135

ساختارهاي زيربنايي و سيستم حمل و نقل

47

2.00

5.00

4.2160

.62104

مقادير قابل قبول

47

كاركنان و مديران تحصيل كرده و مبادي آداب(آشنا به
زبانهاي خارجي و هتلداري و مهارتهاي ده گانه)

جدول باال ميانگين و انحراف استاندارد هر يك از
مؤلفههاي حائز اهميت در رتبهبندي هتلها در ايران را

سوال فرعي :3ميزان اهميت هر يك از مولفههاي
هتلهاي ايران چگونه است؟

نمايان و با هم مقايسه ميكند .همانطور كه مشاهده

با مقايسه مؤلفهها همانطور كه مشاهده ميشود از

ميشود از ميان  87مولفه اصلي بر گرفته از دو بعد

ميان  89مولفه اصلي از مولفههاي دروني ،ميانگين

مولفه ها ،در مجموع ميانگين مؤلفه كاركنان و مديران

مؤلفه كاركنان و مديران تحصيل كرده بيشتر از همه و

تحصيل كرده بيشتر از همه و مؤلفههاي دفاتر اداري

مؤلفههاي دفاتر اداري و دسترسي آسان و بي سيم به

كمترين ميانگين را دارد.

اينترنت كمترين ميانگين را دارد.
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جدول  :3جدول آمار توصيفي براي  84مولفه دروني حائز اهميت در رتبهبندي هتلها در ايران
کل مقادير

حد اقل

حد اکثر

ميانگين

انحراف معيار

مولفه ها

47

2.00

5.00

4.2987

.64294

انواع فروشگاه و سوپر ماركت

47

2.00

5.00

4.2733

.67671

دسترسي آسان و بي سيم به اينترنت

47

2.00

5.00

4.2150

.66294

تنوع غذاهاي بين المللي ،سنتي و ملي

47

2.00

5.00

4.2794

.64099

مبلمان اتاقهاي خواب

47

2.00

5.00

4.2861

.65693

وسعت البي و دسترسي به ديگر بخشهاي هتل

47

2.00

5.00

4.2472

.64854

ويژگي رستوران و فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني

47

2.00

5.00

4.2683

.64294

امکانات و وسعت فضاهاي برگزاري مراسم و فعاليت ها

47

2.00

5.00

4.2778

.65117

تجهيزات ،امکانات و وسعت فضاهاي ورزشي

47

2.00

5.00

4.2261

.62343

کاربري و امکانات دفاتر اداري

47

2.00

5.00

4.2067

.66014

آشپزخانه و فضاهاي آماده سازي غذا و انبار آذوقه

47

2.00

5.00

4.2533

.65070

رختشويخانه و خانه داري

47

2.00

5.00

4.2770

.64801

بخش مهندسي و تأسيسات الكتريكي و مكانيكي

47

2.00

5.00

4.2640

.65119

كاركنان و مديران تحصيل كرده و مبادي آداب(آشنا به
زبانهاي خارجي و هتلداري و مهارتهاي ده گانه)

47

مقادير قابل قبول

سوال فرعي  :2ميزان اهميت هر يك از مولفههاي
بيروني رتبهبندي هتلها در ايران چگونه است؟

امروزه بخش عمدهاي از گردشگري مشتمل بر
سفرهاي تفريحي مردم عادي با درآمدهاي متوسط

همانطور كه در جدول شماره  3مشاهده ميشود،

است که با هدف تفريح و کسب لذت و استفاده از

در مجموع ميانگين مؤلفه جاذبههاي طبيعي در رتبه

تنوع زيستي و مواهب طبيعي مناطق گوناگون و

اول ،جاذبههاي فرهنگي ،تاريخي و مذهبي در رتبه دوم

همچنين زيارت ،هزينههاي سفرو اقامت در يک هتل

و ساختارهاي زيربنايي در رتبه سوم اهميت قرار دارد.

يا ميهمانسرا را متقبل ميشوند .بر اساس آمار سازمان
جهاني گردشگري ،صنعت هتلداري ،ميهمانداري و
جهانگردي در آيندهاي نزديک در راس صنايع پردرآمد

خالصه و نتيجه گيري
همگام با تحوالت گوناگون در تمامي عرصه ها،

و کارآفرين جهان قرار خواهد گرفت .اين مهم زماني

وسايل حمل ونقل ،مسافرت و هتلها بر پايه ابداعات

امکان پذير است که ناوگان حمل ونقل ايمن و

و اختراعات کم نظير طراحان صنعتي و معماران با

امکانات اقامتي مناسب بوجود آمده باشد .از ديدگاه

حس زيباشناسانه پيشرفتهاي چشمگيري نموده و

گردشگري در سطح بين المللي ،مسافرت هوايي

صنعت هتلداري و گردشگري را به شدت تحت تاثير

مهمترين حلقه اتصال جهانگرد به مقصدهاي گوناگون

خود قرار داده است( .باقري نظام آباد )83 ،8382

است)Chuck Y.Gee 1997( .
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جدول  :4جدول آمار توصيفي براي  3مولفه بيروني حائز اهميت در رتبهبندي هتلها در ايران
کل مقادير

حد اقل

حد اکثر

ميانگين

انحراف معيار

مولفه ها
جاذبههاي طبيعي

47

2.00

5.00

4.2520

.66007

جاذبههاي فرهنگي ،تاريخي و مذهبي

47

2.00

5.00

4.2401

.63135

ساختارهاي زيربنايي و سيستم حمل و نقل

47

2.00

5.00

4.2160

.62104

مقادير قابل قبول

47

ساختار مناسب حمل و نقل و دسترسي به



در پاسخ به سوال اصلي اول تحقيق «مولفههاي

بازارهاي توليد کننده گردشگري از مهم ترين الزمههاي

اصلي طبقهبندي و رتبهبندي هتلها در ايران

ايجاد هر منطقه گردشگري ميباشد .در غالب موارد

كدامند»؟ با توجه به ادبيات پژوهش ،مولفههاي

گردشگري در مناطقي توسعه يافته که شبکههاي وسيع

اصلي درجه بندي هتلها در ايران معرفي شدند.

حمل و نقل در آنها وجود داشته و پتانسيل توسعه هر



در پاسخ به سوال اصلي دوم پژوهش «ميزان

چه بيشتر موجود بوده است(Cooper, Christopher P .

اهميت هر يك از مولفهها در رتبهبندي هتلها در

)et,al 1999

ايران چگونه است»؟ نتايج حاصل از آزمون t

به اين سبب هتلداري که يکي از پوياترين

تست نشان داد كه بين مؤلفههاي  87گانه مورد

بخشهاي صنعت گردشگري است از ارکان تجارت
جهاني بوده و درآمد سرشاري براي کشورهايي که

پژوهش ارتباط معني داري وجود دارد.


جاذبه ،قابليت و امکانات دارند به همراه ميآورد .اين

براي  87مولفه حائز اهميت ،در مجموع ميانگين

کشورها با بهرهگيري از مواهب طبيعي ،موقعيت اقليمي

مؤلفه كاركنان و مديران تحصيل كرده بيشتر از

ويژه و همچنين احداث مراکز تفريحي و گردشگري و

همه و مؤلفههاي دفاتر اداري كمترين ميانگين را

به کارگيري فنآوريهاي پيشرفته ،قطب گردشگري
شده و گردشگران را به سوي خود جذب کردهاند.
بنابراين با فروش انواع خدمات و محصوالت ،درآمد
فراواني دارند .همچنين در زمان کاهش مسافرت،
تدابيري را انديشيدهاند که برگزاري جشنوارهها و
نمايشگاهها و تخفيفهاي فصلي برخي از اين
راهکارها ميباشند .بررسيها نشان ميدهد ،پيرامون
درجهبندي هتلها در جهان ،استانداردهايي زير
نظرجامعهي هتلداران بين المللي و سازمان جهاني
گردشگري تدوين شده ،اما براي کشورهاي مسلمان به

بر اساس نتايج حاصل از آزمون آمار توصيفي

دارد.


در پاسخ به سوال فرعي اول پژوهش«ميزان
اهميت هر يك از مولفههاي دروني رتبهبندي
هتلها در ايران چگونه است»؟ نتايج حاصل از
آزمون توصيفي به شرح جدول شماره  5است.
همانگونه كه در جدول شماره مالحظه ميشود در

ميان مولفههاي  84گانه رتبهبندي دروني از نظر
خبرگان به ترتيب مولفهها در رتبه اول تا چهاردهم
قرار دارند.

ويژه جمهوري اسالمي ايران چنين نبوده و الگوهاي
موجود درجه بندي هتلها پاسخگو نميباشند.
با توجه به آزمون سواالت پژوهش نتايج ذيل به
دست آمد
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جدول  :5نتايج حاصل از آزمون توصيفي
رتبه

ميانگين

مولفه

3

كاركنان و مديران تحصيل كرده و مبادي آداب (آشنا به زبانهاي خارجي و هتلداري)

4.2987

2

مبلمان اتاقهاي خواب

4.2861

1

تنوع غذاهاي بين المللي ،سنتي و ملي

4.2794

4

امکانات و وسعت فضاهاي برگزاري مراسم و فعاليتها

4.2778

9

رختشويخانه و خانه داري

4.2770

6

انواع فروشگاه و سوپر ماركت

4.2733

7

ويژگي رستوران و فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني

4.2683

8

بخش مهندسي و تأسيسات الكتريكي و مكانيكي

0

وسعت اتاقهاي خواب

4.2639

39

آشپزخانه و فضاهاي آماده سازي غذا و انبار آذوقه

4.2533

33

وسعت البي و دسترسي به ديگر بخشهاي هتل

4.2472

32

تجهيزات ،امکانات و وسعت فضاهاي ورزشي

4.2261

31

دسترسي آسان و بي سيم به اينترنت

4.2150

34

کاربري و امکانات دفاتر اداري

4.2067

4.2640

در پاسخ به سوال فرعي دوم :ميزان اهميت هر يك

 EURONEWS،CNNيا BBCو همچنين چاپ

از مولفههاي بيروني رتبهبندي هتلهاي ايران

مقاالت جذاب فرهنگي با تصاوير چشمگير.

چگونه است؟ نتايج آزمون توصيفي(رتبه هر يك از

 -تشويق گردشگران بينالمللي براي سفر به ايران و

مولفهها) به شرح جدول شماره  2ميباشد:

تالش پيگير جهت افزايش دفعات سفر به ايران و

همانگونه كه مالحظه ميشود در ميان مولفههاي

همچنين كاستن از تبليغ به منظور سفر به خارج از

سه گانه از نظر خبرگان به ترتيب مولفهها در رتبه اول

ايران( .گردشگري برون مرزي)
 -تالش براي كاستن از تصور ريسك مرتبط با

تا سوم اهميت قرار دارند.

سرمايهگذاري خصوصي در ايران( .افضليان)8388
پيشنهادت كلي ويژهي صنعت گردشگري ايران
 تجديد نظر در ادبيات سياست خارجي ،کم کردنتعصبات مذهبي و تدوين نظام عادالنه ماليات

 بهرهگيري از تجريات كشورهاي موفق و صاحب نامدر زمينه هتلداري و گردشگري
 تدوين دفترچههاي راهنما در خصوص چگونگيرفتار در مناطق محلي و فرهنگ سازي بومي و

گردشگري.
 -تاكيد بر تبليغات جهاني با پخش آگهيهاي چشمگير

ملي.

در شبکههاي پر بيننده خبري ماهوارهاي همچون
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جدول  :2نتايج آزمون توصيفي
رتبه

ميانگين

مولفه

8

جاذبههاي طبيعي

4.2520

3

جاذبههاي فرهنگي ،تاريخي و مذهبي

4.2401

3

ساختارهاي زيربنايي و سيستم حمل و نقل

4.2160

 -برنامهريزي براي استانداردسازي و توسعه

پيشنهادت تخصصي ويژهي هتلهاي ايران

محصوالت فرهنگي ،موسيقي و خوراكهاي محلي

 -به كار گيري كاركنان و مديران تحصيل كرده و مبادي

و نيز افزايش كيفيت صنايع دستي با حفظ اصالت و

آداب و ماهر ،همچنين آموزش مداوم کارکنان هتلها؛

متنوع ساختن آنها براي مقبوليت گردشگران بين

 -راه اندازي مجموعهاي از انواع فروشگاهها و فروش

المللي.

کاالهاي مرغوب سنتي ايران در هتلها؛

 -شركت دادن جوامع ميزبان محلي در مديريت ميراث

 -امكان دسترسي آسان و بيسيم به اينترنت و ديگر

فرهنگي و طبيعي( .افضليان)8388

خدمات الكترونيكي و ديجيتالي؛

 -ايجاد و گسترش جذابيتهاي گردشگري فرهنگي

 -افزايش تنوع غذاهاي محلي ،ملي و بومي به عنوان

با توجه به رفتار فرهنگي -اجتماعي و اعتقادات

يكي از شاخصهاي اصلي در هتلها و مراكز

محلي.

گردشگري؛

-

هماهنگي با جامعه ميزبان محلي براي اقامت

 -به حداكثر رساندن فضاي قابل واگذاري (اتاق

گردشگران ،آموزش الگوهاي رفتاري ،ويادآوري

مطلوب) و به حداقل رساندن فضاهاي غير استاندارد.

نحوه اجراي آئينهاي بومي به دور از خرافات،

 -توجه به کيفيت و کميت خدمات ،آرامش رواني و

تعريف افسانههاي ملي و بومي توسط راهنمايان.
 -شركت فعال در نمايشگاههاي بين المللي هتلداري

موقعيت اتاقهاي خواب هتلها؛
 -شناسايي مشتريان از نظر فرهنگ بومي ،منطقهاي،

و گردشگري و معرفي جاذبههاي متنوع ايران.
 -افزايش تعداد شعب بانکي و صرافي در مناطقي که

ملي و بين المللي به منظور ارائه خدمات برتر؛
 -توجه به اهميت تزئينات سنتي هتلها با توجه به

گردشگري كمتر توسعه يافته است.

اصول معماري بومي ،سنتي ،باستاني و ملي ايران با

 -بهبود حيطه اطالعات آماري و اقتصادي جمعآوري

رعايت استانداردهاي جهاني به دليل حفظ ميراث

شده و تحليلهاي مربوط به صنعت گردشگري.

فرهنگي و تأثيرگذاري ذهني مثبت و ماندگار بر

 كاهش مقررات گمرگي ،رواديد و افزايش دفاتراطالع رساني در فرودگاهها و مبادي ورودي كشور.

ميهمانان؛
-

طراحي فضاهاي ويژهي برگزاري مراسم و

 -تاسيس شعب هتلهاي زنجيرهاي با در نظر گرفتن

فعاليتهاي فرهنگي -هنري در هتلها که معموالً

ميزان نزديكي به فرهنگ و اعتقادات فرهنگي ايران.

شامل يك سالن بزرگ ،سالنهاي ضيافت در
اندازههاي گوناگون و اتاقهاي كوچك تر مرتبط به
آنهاست؛
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دكتر محسن قدمي ،دكتر علي اصغر صرافي زاده و اميرمحسن مدني

 -توجه به ايجاد فضاهاي استاندارد براي آماده سازي

 )4دنياديده .علي .)8389( .بررسي مشکالت و موانع

غذا و انبار مناسب آذوقه و مواد فاسد شدني در

صنعت گردشگري ايران .رسالهي پست دکتري.

هتلها؛

آکادمي ملي جمهوري آذربايجان.

 راه اندازي و گسترش فضاهاي ورزشي ،تفريحي وتوجه ويژه به بازيهاي محلي در هتلها؛

 )5رنجبران ،بهرام و محمد زاهدي.)8388( .
خدمات صنعت جهانگردي .اصفهان :چهارباغ.

 -با توجه به فرهنگهاي قومي و بومي استانهاي

 )2روي ،سي ،وود .و اس ،ورجينس.)8384( .

ايران ،طراحي ويژه و انحصاري نماي شهري هر

مديريت و راهکارهاي جامع هتلداري .ترجمهي

هتل ،پيشخوان ،البي ،دفاتر اداري و همچنين دقت در

کامبيز رفيع زاده .مشهد :انتشارات آهنگ قلم.

نورپردازيها ،توجه به چيدمان قابل تغيير و لباس

 )7ژيان دربندي .اصغر .)8325( .اصول هتلداري.

متحدالشکل کارمندان براي ايجاد واكنش مثبت
ميهمانان نسبت به هتل و کاستن از اتالف انرژي؛
-

بهبود كيفيت بهداشتي فضاي كالبدي در

مشهد :موسسه ليتوگرافي پارت.
 )8مدني ،اميرمحسن .)8387( .ماهنامه بين المللي
گردشگر .شماره .83

رختشويخانه و خانه داري و تاکيد بر عملكرد اصلي

 )9وال ،فرانسوا .و بيچريل يونل.)8384( .

فضاي رختشويخانه و توزيع ملحفه ،حوله ،روميزي و

گردشگري بينالمللي .ترجمهي محمدمهدي

روپوش ها ،البسه ميهمان و...؛

کتابچي .تهران :انتشارات اميرکبير

 -تاكيد بر طراحي دقيق ،گنجاندن امكانات مناسب و

 )89والترآ ،رونس .و ريچارد ،ه پنر .)8985( .برنامه

بكارگيري تكنولوژيهاي نوين در بخش مهندسي و

ريزي و طراحي هتل .انتشارات سازمان مديريت

تأسيسات الكتريكي و مكانيكي هتلها با توجه به

و برنامه ريزي.
 )88يحيايي ايله اي .احمد .)8389(.اصول مشتري

فعاليت بيست و چهار ساعته.

مداري .تهرام :جاجرمي.
12) .Adrian Bull, (2000). The Economics of
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