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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :در دهههاي اخير هتلداري به يک حرفه پويا بدل شده ،به اين جهت براي حفظ پويايي و
پايداري در عرصه رقابتهاي جهاني ،لزوم توجه به استانداردسازي خدمات هتلداري و درک ويژگيهاي ملي و
بومي هر منطقهاي دو چندان شده است .به اين دليل از ديدگاه فرهنگي ،استانداردسازي خدمات هتلداري و ميهمان
نوازي در ساخت برند ملي نقش اساسي ايفاء ميکند.
روش پژوهش :اين پژوهش ،از نظر هدف در رديف پژوهشهاي كاربردي است لذا بهمنظور اجراي عملي پژوهش
از کارتهاي فيشبرداري استفاده شده و در مطالعه ميداني براي اندازهگيري وضعيت موجود ،پرسشنامه
صاحبنظران طراحي شده است .همچنين در اجراي عمليات آماري و محاسباتي «روش دلفي» مورد استفاده قرار
گرفته است.
يافتههاي پژوهش :بهمنظور دستيابي به اهداف مورد نظر ،بهترين امکانات و کاملترين خدمات مورد رضايت
ميهمانان داراي  011درصد امتياز محاسبه شده است (درجهبندي)؛ امتياز محاسبه شده براي کيفيت و کميت
خدمات (رتبهبندي) 1/836 ،و امتياز محاسبه شده براي معماري و کالبد فيزيکي ساختمان هتل (طبقهبندي) 1/383
ميباشد .شاخصهاي اصلي الگوي تدوين شده  10و تعداد شاخصهاي فرعي  651فاکتور ميباشد .در انتها
مقياس ستاره بازنگري و مجدداً طراحي شده است.
نتيجهگيري :بازرسي و بررسي وضعيت عمومي و اختصاصي هتلها ،فاصله از استانداردها را در برخي از
شاخصها نشان ميدهد .به اين ترتيب مشخص ميشود ستارههاي سر در همه هتلهاي ايران درجه درست را نشان
نداده و معموالً بين  0تا  3ستاره اضافه دارند .همچنين مشخص شد شيوهنامههاي درجهبندي و استانداردسازي
موجود پاسخگوي نيازهاي متنوع گردشگران دنياي کنوني نيست .در ادامه نتايج آزمون مدل نشان داد ساختارهاي
خدماتي و فيزيکي هتل ،نقش انکارناپذيري در رشد گردشگري فرهنگي ،استانداردسازي و ساخت برند ملي جهت
جهانيشدن دارند.
واژگان كليدي :استانداردسازي ،برند ملي ،صنعت هتلداري و ميهمان نوازي ،کيفيت خدمات ،درجهبندي
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قابل درک و فراگير ،هنوز هيچ اتفاق نظري براي تفسير

مقدمه
در مدت بازسازي و نوسازي دوران پس از پايان

هماهنگ خدمات هتل به وجود نيامده است.

جنگ بينالملل دوم ،در اواسط دهه  5311جهان شاهد

سرمايهگذاران داخلي نيز بدون درک ،شناخت و آگاهي

ظهور و حضور قدرتهاي بزرگ اقتصادي و احياي

از نماد ستاره و نقش آن بر ماهيت کيفيت خدمات و

نهادهاي بينالمللي مدافع حقوق شهروندي است.

تأسيسات اقامتي ،صرفاً جهت کسب سود بيشتر ،بدون

برخي از دولتها با هدف پاک کردن خاطرات ناگوار

منطق استداللي بر تعداد نشانهاي خود افزودهاند.

جنگ ،براي تشويق شهروندان ،امکانات سفر و اقامت

هماکنون صنعت گردشگري پس از صنايع نفت و

در مکاني خارج از محيط روزانه را فراهم کردند .به

خودروسازي بهعنوان سومين فعاليت مهم اقتصادي

اين ترتيب آژانسها و شرکتهاي بزرگ حمل ونقل با

جهان ،ساالنه بيش از  911ميليارد دالر درآمد ،براي

انديشه بهبود روابط بينالملل ،گسترش صلح جهاني و

کشورهاي جذاب به ارمغان ميآورد .اين فعاليت مهم

کسب سود در نقاط گوناگون جهان که تأسيسات

اقتصادي ،بهعنوان يک نظام جامع از بخشهاي صنعت

اقامتي مناسبي نداشت ،با مشارکت و سرمايهگذاري به

حملونقل ،تأسيسات اقامتگاهي ،امکانات پذيرايي،

ساخت هتلهايي با استانداردهاي باال روي آوردند.

تفريحات ،جاذبهها ،شرکتهاي تورگردان و مجري

در اين راستا برخي از شرکتهاي بزرگ

تشکيل شده است (فخرايي .)99 ،5993

هواپيمايي و گروهي از هتلهاي داراي نام تجاري

بر اساس پژوهشهاي انجام شده توسط «سازمان

معتبر و مجموعه هتلهاي زنجيرهاي بينقارهاي که

جهاني جهانگردي» ،گردشگري به مهمترين فعاليت

با

اقتصادي جهان تبديل شده ،لذا اين صنعت هم از

کشورهايي همانند ايران داشتند ،با سرمايهگذاري و

خاصيت ارز آوري برخوردار است و هم سبب توزيع

ارائه خدمات استاندارد و تأييد شده ،هتلهايي باکيفيت

قدرت خريد در سراسر کشور ميزبان ميگردد (والس

و کميت برتر احداث نمودند.

 ،1111ص .)99

دولتهايشان

روابط

ديپلماتيک

مستحکمي

در دهه  5391با اعمال نفوذ حکومت ايران در

در اين راستا پژوهشگر با تمرکز بر وجوه گوناگون

بهاي سبد نفت اوپک ،بهاي جهاني نفت افزايش يافت

خدمات ميهمان نوازي تالش نموده تا با محوريت

و به اين دليل وضعيت اقتصادي کارکنان دولت و طبقه

فرهنگ ايراني -اسالمي در مسير استانداردسازي،

متوسط ايران رشد چشمگيري پيدا ميکند؛ دولت وقت

درجهبندي و توليد برند ملي به بررسي نقش

نيز ضمن ارائه تخفيف  01درصدي هزينههاي پرواز،

استانداردسازي صنعت هتلداري پرداخته و با شيوه

موجبات گردشگري بينالمللي و ديپلماسي عمومي را

هندسي ،استانداردسازي و درجهبندي خدمات هتلداري

فراهم ميکند .در ابتداي دهه  5391سازمان جهاني

را ارائه نمايد.

گردشگري با هدف پويايي هتلها در رقابتهاي
اقتصادي و کسب سود بيشتر ،نماد ستاره را بهعنوان

بيان مسئله

عامل تعيين کننده کيفيت خدمات و محاسبه هزينه

صنعت هتلداري ،ميهمان نوازي و صنعت تأمين

اقامت در هتل به رسميت ميشناسد .با اين وجود از آن

خوراک و نوشيدني از بخشهاي بسيار پوياي صنعت

تاريخ عليرغم تالش گسترده اتحاديههاي جهاني

گردشگري است که شامل مجموعه تشکيالت و

هتلداري و ديگر سازمانها براي تدوين استانداردهاي

تسهيالتي براي خواب ،استراحت و خوراک و نوشيدني
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ميباشد .اين تشکيالت از نظر اشتغالزايي و کسب
درآمد بخش بزرگي از صنعت گردشگري را تشکيل
ميدهد (چاک .واي .گي .)39 ،5999
رقابتپذيري در صنعت هتلداري به نوآور بودن و

واقعيتهايي که در زير آمده است ،گوياي اهميت
مطالب بيان شده ميباشد:

 سفر و گردشگري يکي از مهمترين ارکان زندگي
بشر امروزي ميباشد (سازمان آناسکاپ.)1151

ارائه کيفيت برتر خدمات بستگي دارد که از طريق

 گردشگري بزرگترين صنعت جهان بر حسب

بهکارگيري فناوريهاي نوين و کارکنان شايسته ميسر

اشتغال و تجارت است (سايت تراودينگ .)1151

ميگردد (رنجبريان .)519 ،5999
روند فزاينده رقابت و ضرورت دستيابي سازمانها

 صنعت هتلداري و گردشگري آسيا بيش از 3
درصد رشد ساليانه دارد (سايت رصد اقتصاد،

به سطوح باالتري از کيفيت و بهرهوري ايجاب ميکند

.)1151

که مديران آينده سازمانها بهمراتب تواناتر ،مستعدتر و

با اين اوصاف ،ايران با دارا بودن انواع جذابيتهاي

شايستهتر از مديران امروز باشند .در جهان پررقابت

طبيعي و مصنوعي به دليل بروز بحران اقتصادي حاصل

کنوني سازمانهايي امکان بقاء و استمرار فعاليت دارند

از اعمال تحريمهاي سياسي ،عدم وجود استاندارد و

که براي آينده خود برنامهريزيهاي الزم را انجام داده

نيز عدم درک لزوم توليد برند ملي جايگاه اصلي

باشند و پيشبيني واقعبينانهاي از وقايع پر چالش آتي

خويش را از دست داده است.

مد نظر قرار دهند (ابوالعاليي .)9 ،5991

حال اين پرسش مطرح است که آيا تاکنون در

مطالعه و بررسي وضعيت صنعت گردشگري و

خصوص استانداردسازي خدمات گردشگري ايران

هتلداري کشورهاي پيشرو مانند فرانسه ،اياالت متحده،

اقدام مؤثر صورت پذيرفته و يا آنکه استانداردهاي

اسپانيا ،ايتاليا ،انگلستان ،مجارستان و ترکيه که در دهه

تدوين شده بر پايه سليقه ،مصلحتي و يا مقطعي بوده

گذشته بيشترين سود گردشگري جهان را به خود

است؟

اختصاص دادهاند ،مشخص ميکند استانداردسازي،

بررسي پژوهشگر نشان ميدهد ،عليرغم اهميت

بسترسازي فرهنگي ،ساختارهاي زيربنايي ،بازاريابي و

اين موضوع تاکنون نهاد متولي به شکل علمي درصدد

تبليغات حرفهاي ،نيازسنجي مخاطبان ،مشتري مداري و

رفع اين مشکل (بحران) برنيامده و با توجه به رتبه

کيفيت ارائه خدمات از عوامل برندسازي و افزايش

پايين کيفيت هتلهاي کشور ،موضوع رونق خدمات

فعاليتهاي گردشگري و درآمد ملي ميباشند .در

گردشگري به دليل اتکا به پول حاصل از فروش نفت،

اينگونه کشورها ،استانداردهايي منطبق با فرهنگ و

کماکان کم توجه مانده است .بنابراين چنانچه

نياز عمومي تدوين شده که مورد پذيرش دريافت

استانداردسازي بر اساس اصول علمي صورت پذيرد،

کنندگان خدمات هتلداري و گردشگري ميباشد.

برند ملي شکل گرفته و درجه واقعي خدمات مشخص

با توجه به اينکه هتل محل اقامت کوتاهمدت افراد
و اشخاص از مليتها و قوميتهاي گوناگون است،

و مشتري با خاطري آسوده براي تفريح و آسايش
گردشگري ميکند.

بهعنوان يک نهاد فرهنگي ،در خط مقدم رويارويي

اگر کشوري با هدف کسب درآمد بکوشد جهانگرد

فرهنگي ،ويترين تمام نمايي است که نشانگر فرهنگ

جذب کند ،متوجه خواهد شد که استانداردسازي و

ملي و بومي کشور ميزبان است.

مفهوم برند براي گردشگر قابل درک است .برخي
کشورها با درک استانداردسازي ،سيستم درجهبندي
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رسمي و دولتي به وجود آورده و از شاخصهاي کمّي

را ميرود .لذا آموزش ،تضميني براي اشتغال نيست

و کيفي متفاوتي استفاده کردهاند؛ در برخي ديگر از

(رشادت جو ،5993 ،ص .)51

کشورها نيز ،بخش خصوصي از طريق فعاليتهاي
تبليغي و بازرگاني با موفقيت دست به اين کار زدهاند

اهداف پژوهش

که «ميشلين گايد» از بهترين نمونههاي آن به شمار

هدف آرماني :کمک به ارتقاء و گسترش گردشگري

ميرود.

ايران بواسطه استانداردسازي و ساخت برند ملي در

در واقع چنين پنداشته ميشود که بواسطه

حوزه هتلداري.

استانداردسازي اين صنعت ميتوان به پيشرفتهاي

هدف کلي :دستيابي به الگوي جامع استانداردسازي و

چشمگيري نائل آمد و در رقابتهاي بازاريابي از اين

درجهبندي خدمات در صنعت هتلداري.

ويژگيها استفاده کرد (چاک .واي .گي .)33 ،5999

اهداف جزئي:

پژوهشگر در اين پژوهش ،ضمن مطالعه گسترده
بحث استانداردسازي و درجهبندي خدمات هتلداري
در ديگر کشورها ،عناصر تأثيرگذار استانداردسازي و
درجهبندي هتلها شناسايي و نتايج قابل درک و

 شناسايي استانداردهاي رايج و برندهاي مطرح
هتلها.
 شناسايي عناصر تشکيل دهنده استانداردهاي رايج
براي درجهبندي خدمات در صنعت هتلداري.

استنادي را ارائه ميکند.
فرضيه اصلي پژوهش :استانداردسازي خدمات
اهميت و ضرورت پژوهش

هتلداري در توليد برند ملي نقش دارد.

 کمبود مطالعات آسيب شناسانه:
در تحقيقات انجام شده پيرامون آسيبشناسي و نيز
چگونگي راههاي رشد صنعت هتلداري ،به موضوع
استانداردسازي بر پايه مؤلفههاي فرهنگي کمتر پرداخته
شده ،بنابراين با توجه به پيشينه فرهنگي ،پژوهش
حاضر اهميت داراي ميباشد.
 عدم مطالعات کاربردي در حوزه بوميسازي

فرضيات فرعي پژوهش
 -0استانداردهاي رايج تأسيسات گردشگري در
درجهبندي هتل نقش دارد.
 -3استانداردهاي خدمات هتلداري در توليد برند ملي
اين صنعت نقش دارد.

درجهبندي و استانداردسازي:

پرسش اصلي پژوهش :آيا استانداردسازي خدمات

در زمينه استانداردسازي خدمات هتلداري و توليد

هتلداري در توليد برند ملي نقش اساسي دارد؟

برند ملي بر پايه فرهنگ و آداب ايراني -اسالمي کمتر
کار شده است.

پرسشهاي فرعي پژوهش

 توجه به اشتغال و آموزش:
امروز نياز به آموزش و تربيت متخصص در
صنعت گردشگري و هتلداري شناخته شده است ،با
اين وجود در ايران ،آموزش و اشتغال هر کدام راه خود

118

 -0استانداردهاي رايج تأسيسات گردشگري کدامند؟
 -3چگونه ميتوان استاندارد مناسب هتلداري در
جهت توليد برند ملي طراحي و ارائه نمود؟
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رتبهبندی

سرمایههای انسانی هتل

استـانداردسازی و

تولـید

گستره و تنوع خدمات هتل

درجـهبنـدی هتل

برند
ملی

طبقهبندی

فیزیک ظاهری هتل
ساختارهای فنی هتل

مدل  :5مدل اوليه تحقيق
منبع :مدني ،امير محسن ()5935
مسافر به هر کجا که سفر ميکند ،به محلي براي

قلمرو پژوهش
در اجراي پژوهشهاي جديد ،قلمرو پژوهش در
سه بُعد انجام ميشود و شامل:
قلمرو موضوعي :قلمرو موضوعي اين پژوهش
حوزه صنعت هتلداري ميباشد.
قلمرو مکاني :قلمرو مکاني شامل هتلهاي مطرح

خواب ،استراحت و غذا نياز دارد .به اين ترتيب بر پايه
اطالعات مستند تعداد هتلها در سراسر دنيا ،به سرعت
رو به افزايش است (چاک .واي .گي .)35 ،5999
در تاريخ  5399 / 9 / 59از سوي سازمان جهاني
گردشگري تعريفي براي هتل ارائه شده که تحت عنوان
ماده  1590و بند  99ميباشد و عبارت است از:

و برتر ايران
قلمرو زماني :از نظر زماني اين پژوهش از اسفند
 0330آغاز و تا آبان  0333ادامه داشته است.

«هتلها مراکز اقامتي هستند که ارائه خدمات
اقامتي مناسب با استانداردهاي کمّي و کيفي موجود در
اين زمينه وظيفه اصلي آنها بوده و ارائه خدمات

مدل تحليلي پژوهش
براي رسيدن به هدف پژوهش از طريق مطالعه
کتابخانهاي و مصاحبه عمل ميشود شده و سپس بر
اساس هر يک از ابعاد ،مؤلفههاي مربوطه شناسايي و
ارائه خواهد شد .لذا در اين قسمت براي درک بهتر
نسبت به موضوع به ارائه مدل مفهومي تحقيق پرداخته
ميشود.

خوراکي ،رفاهي و تفريحي نيز ميتواند مکمل اين امر
باشد».
از سال  5311تا  5391هيچ صنعتي به اندازه
هتلداري رشد و گسترش نداشته است .به عبارت ديگر
نيمه دوم قرن بيستم ،بدون هيچ شائبهاي عصر
شکوفايي و رونق هتلها بود (مدني .)59 ،5993
صنعت هتلداري از ويژگيهاي خاصي برخوردار
است ،اما برخي از اين ويژگيها سبب بروز تفاوتهاي

مباني نظري پژوهش
صنعت ميهمان نوازي يا همان صنعت هتلداري،
تداعي کننده دو واژه هتل و رستوران ميباشد و شامل
تشکيالت و تسهيالتي است که از بخشهاي پوياي
صنعت جهانگردي محسوب ميشوند.

اساسي بين اين صنعت با ديگر صنايع شده که ناشي از
ارتباط آن با گردشگري ميباشد .مهمترين اين
ويژگيها عبارتند از :سرمايهگذاري ،ارائه خدمات،
نيروي انساني ،امور مالي ،بازاريابي و فروش.
دراکر ميگويد« :همه نهادها ،خدماتياند و برخي از
اين نهادها ،محصول نيز توليد ميکنند» (کاتلر ،5993
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تا با پاسخ به پرسشنامه ها ،نظر خود را دربارۀ کيفيت

.)19
در سازمانهاي گردشگري و ميهمانداري شناسايي
انتظارات مشتريان سبب ارائه خدمات باکيفيت بهتر به
مشتريان شده و رضايت آنها را در پي خواهد داشت

خدمات بيان کند (فيتزسيمونز ،1115 ،ص .)31
کيفيت خدمات موضوعي است پيچيده ،زيرا
تعريف آن پنج بُعد را شامل ميشود:

و اين رضايت بهنوبه خود وفاداري مشتريان به سازمان



حفظ وضعيت ظاهري و امکانات

و درنهايت سودآوري هر چه بيشتر براي سازمان را به



قابل اعتماد بودن خدمات عرضه شده

ارمغان خواهد آورد (کروبي.)59 ،5993 ،



همدلي يا درک مشتري

خدمات به معناي خلق ارزش ميباشد .خدمات يا



تضمين کيفيت خدمات

سرويس به هرگونه فعاليت يا مزيتي گفته ميشود که از



پاسخگويي سازمان (شيريان .)10 ،5995

يک طرف به طرف ديگر ارائه ميگردد (هورويتز

اين ابعاد در درک شکاف کيفيت خدمات کاربرد
دارد .اين شکاف بر اساس تفاوت بين انتظارات مشتري

.)9 ،5991
از ديدگاه مشتري ارزيابي کيفيت خدمات حين
فرآيند ارائه خدمات انجام ميگيرد .رضايت [ميهمان

از يک خدمت و برداشتها و ادراکات از آنچه دريافت
ميکند ،استوار است (فيتزسيمونز .)55 ،1115

هتل] را ميتوان از طريق مقايسه انتظارات او از

براي اينکه گردشگر رضايت کامل داشته باشد ،بايد

خدمات ارائه شده ،تعريف نمود .اگر خدمات ارائه

ادراکات او از تجارب دريافت شده با انتظاراتش برابر

شده از حد انتظارات فراتر باشد ،آن خدمت فوقالعاده

باشد .اگر ادراک آنها در رسيدن به انتظارات شکست

قلمداد ميشود .وقتي انتظارات [ميهمان] از خدمات با

بخورد (شکاف کيفيت) ،نارضايتي افزايش مييابد (گود

برداشتهاي او از خدمات منطبق باشد ،کيفيت خدمات

فري .)559 ،1111

ارائه شده [هتل] در حد انتظار ،رضايتبخش است
(فيتزسيمونز .)51 ،1115

برخي از نهادهاي خدماتي [مانند هتل] براي
اندازهگيري شکاف خدمات از پرسشنامه استفاده

بررسي مستمر کيفيت خدمات در بخش خدمات

ميکنند .اين پرسشنامه براي تأمين رفاه و آسايش

هتلداري بهعنوان يک مزيت رقابتي مهم در نظر گرفته

[ميهمانان] و بالفاصله پس از خروج آنها [از هتل]

ميشود .عالوه بر اين کيفيت بهينه خدمات نقش زيادي

ارسال و نظر ميهمان را درباره تجربه خود و کيفيت

در سود آوري هتلها دارد و سطوح بااليي از رضايت

خدمات ارائه شده پرسش ميشود (فيتزسيمونز،1115 ،

مندي و وفاداري مشتريان را موجب ميگردد .در واقع

.)59

کيفيت خدمات چيزي است که مشتريان ،در ارتباط با
خدمات درک کنند (انيو.)999 ،5931 ،

استانداردسازي درجهبندي و ارزيابي هتلها

کنترل کيفيت خدمات را ميتوان يک نظام کنترل

نخستين شيوه ارزيابي هتل ،حاصل تالشهاي يک

بازخورد تلقي نمود .در يک نظام بازخورد ،بازده را با

باشگاه اتومبيلراني و دوچرخه سواري فرانسوي است

يک استاندارد مقايسه ميکنند .معيارهاي متعددي براي

که از سال  5311با دعوت از مردم براي عضويت در

ارزيابي کيفيت خدمات وجود دارد .نظارت بر عملکرد

باشگاه ،تصاوير گويايي از هتلها در کتاب راهنماي

خدمات ،به دليل توليد و مصرف همزمان خدمات،

سفر به چاپ رساند که امکانات تضمين شدهاي را

بسيار دشوار است .در نتيجه ممکن است خواسته شود

وعده ميداد .پس از جنگ جهاني دوم ،انجمن ملي

120
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گردشگري با در نظر گرفتن برخي از دستورها،

سرمايههاي انساني در هتلها نسبت به ديگر نهادها

درجهبندي هتلها را آغاز کرد ،اما به دليل وجود آراي

بسيار بيشتر و باالتر خواهد بود (مدني.)51 ،5993 ،

متفاوت از تعريف خدمات هتلداري ،با وجود اعمال
چنين شيوهاي هنوز معيار يکساني به وجود نيامده و
برداشتهاي گوناگون از درجهبندي ،مشکالتي را به

مفهوم طبقهبندي هتل

همراه داشته است .به همين دليل بيشتر کشورها با

طبقهبندي پيرامون ساختار و بر حسب سرمايه هتل

استانداردها و شيوههاي مختلف به درجهبندي هتلهاي

به دو دسته تقسيم ميشود که هر دسته شامل يکسري

خود ميپردازند (سايت طبقهبندي هتل.)1111 ،

تسهيالت خاص نظير قسمت حمامهاي اختصاصي،

آگاهي از استاندارد و درجهبندي بهعنوان اشل و

انواع اتاقهاي کوچک و بزرگ و سوئيت ،آينههاي

معياري قابل قياس ،استانداردها و انگيزهها را براي باال

تمامقد و  ...است .طبقهبندي در برگيرنده عوامل کيفي

بردن سطح کيفي ،راهکارهاي پيشرفت ،ارائه راهنمايي

نبوده و فقط تسهيالت و تأسيسات ساختاري را در

براي استفاده مؤثرتر از امکانات و ايجاد تصويري

برميگيرد (روي .سي .وود .)09 ،5333

واقعي از اطمينان و اعتماد برتر در توليد برند ملي پديد
ميآورد.

محيطي فيزيکي هتل هم بر رفتار مشتري و هم بر
رفتار کارکنان تأثير ميگذارد و بايد طوري طراحي شود
که موجب ارتقاي وجهه هتل گردد و با مفهوم خدمات

مفهوم رتبهبندي

همگون باشد (فيتزسيمونز ،1115 ،ص .)119

رتبهبندي به نوع تسهيالت ،کيفيت و چگونگي
ارائه خدمات به مشتري ميپردازد .رتبهبندي ،نمايانگر

ابعاد طبقهبندي هتل بر پايه تحقيقات علمي-
کاربردي هتل شامل:

اقداماتي است که در بازار صورت ميگيرد تا موجب



بُعد ساختار فيزيکي (ظاهري)

جلب و جذب گردشگر شود .هر چه کيفيت و کميت



بُعد ساختار فني (دروني)

خدمات ارائه شده همراه با تشريفات ،رفتار شايسته و

از عوامل تأثيرگذار در طبقهبندي ،بعد ساختار

فراتر از انتظارات ميهمان باشد ،رتبه هتل باالتر است.

فيزيک ظاهري هتل ميباشد که شامل مؤلفههاي زير

از عمده عوامل تأثيرگذار در رتبهبندي شيوه ميهمان

است:

نوازي ،کيفيت و تنوع اتاقهاي خواب و فضاي عمومي



سبک طراحي معماري داخلي و خارجي هتل

همچون رستوران و همچنين خوراکها و نوشيدنيهاي



وسعت فيزيکي هتل

آماده شده در آن است که شامل ابعاد زير است:



موقعيت قرارگيري ساختمان هتل



سرمايههاي انساني



کيفيت ،گستره و تنوع خدمات

مفهوم درجهبندي

با توجه به اين نکته که نهادهاي وابسته به

درجهبندي ،سامانهاي منظم براي ردهبندي و

گردشگري جزو مؤسسات خدماتي انسان محور

تشخيص سلسله مراتب سازماني در نهادهايي است که

ميباشند و عالوه بر اين اکثر کارکنان در اين نوع از

داراي نظام سازماندهي ميباشند .بهترين نمونه

مؤسسات با مشتريان در ارتباط هستند ،اهميت

درجهبندي را ميتوان در نهادي همچون نيروهاي
مسلح مشاهده نمود.
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در نيروهاي نظامي ارتش اياالت متحده نشان 1

شيوه درجهبندي بريتانيايي (:)AA

ستاره ،باالترين درجه نظامي است (ژنرال  1ستاره) که

بهمنظور نشان دادن تنوع خدمات مورد انتظار از

يک افسر ارتش آمريکا به انگيزه رهبري بدون نقص

هتل ،تقريباً در کل جهان ،مقياس  5تا  1وجود دارد.

هنگ نظامي در ميدان جنگ ،رشادت و لياقت بيمانند،

مقياس ستاره بر ويژگيهاي اقامتگاه و درک عمومي از

با نظر کنگره يا مجلس سنا آمريکا آن را دريافت

اين ويژگيها تکيه دارد .منطبق با سيستم آمريکايي

ميکند.

(.)AAA

درجهبندي هتلها در اکثر کشورها بر پايه

اين ويژگيها ،ميزان انتظارات ميهمان را از ارزش

معيارهاي منطقهاي صورت ميپذيرد و تقريباً با اندکي

ستارههاي هتل تعيين کرده و مشتري را در

تفاوت در جزئيات ،مورد پذيرش دستگاههاي

تصميمگيري براي اقامت در هتل برگزيدهاش ،بر پايه

خصوصي و دولتي است.

تنوع و طيف خدمات و هزينهها ياري ميکند .به اين

درجهبندي هتل بهصورت داوطلبانه توسط مسافران

ترتيب درجه هتل با توجه به استانداردها شاخصهاي

يا بازرسان در دورههاي زماني با هدف رضايت مشتري

از پيش تعريف شده در مقياس ستاره به  1گروه متمايز

و باال بردن کيفيت صورت ميپذيرد.

تقسيم شده که از آن ميان فقط به استانداردهاي هتل 1
ستاره بسنده ميشود.

نمونه هتلهاي برتر بينالمللي
شرکتها و هتلهاي زنجيرهاي برتر که داراي

ويژگيهاي هتل  5ستاره

«برند» هستند ،در تأسيسات اقامتي تحت پوشش خود

هتل  1ستاره ،هتل تراز اول و همانند يک کاخ

از رويههاي يکسان و انحصاري با رعايت تمام

رؤيايي و سلطنتي در ارائه تسهيالت و خدمات است.

استانداردهاي ويژه استفاده ميکنند.

هتلهاي زيبا و لوکسي که پيشبيني تمام نيازمنديهاي

از معتبرترين برندهايي که از سوي اتحاديه جهاني

ميهمانان خود را از قبل انجام داده و تمام نيازها و

هتلداري معرفي شدهاند ،ميتوان به اين موارد اشاره

درخواستهاي او را برآورده ميسازد .وجود لباسهاي

کرد:

زير و مالفههاي تمام پنبه ،استخر شنا ،سونا با جکوزي،

.5

گروه هتلهاي آکور

مراکز مجهز ماساژ و تناسب اندام ،دسترسي به

.1

گروه هتلهاي اينترکنتينانتال

ورزشگاه با آبگرم معدني ،تاالرهاي مجهز و مجزا،

.9

گروه هتلهاي استار وود

براي غذاخوري با مبلماني زيبا و تزئيناتي عالي،

.0

گروه هتلهاي بست وسترن

کانسيريج و خدمات ويژه داخل اتاق نظير روم سرويس

.1

گروه هتلهاي چويس

 10ساعته از ديگر ويژگيها است.

.5

گروه هتلهاي رويال گاردن

.9

گروه هتلهاي شرايتون

کمّي پيرامون ضوابط اجرايي در هتلها ،بهعنوان حداقل

.9

گروه هتلهاي ماريوت اينترنشنال

امتياز مورد نياز هر درجه معرفي شده (سايت کيفيت

.3

گروه هتلهاي هيلتون

گردشگري )3103 ،و عبارتند از:

 .51گروه هتلهاي هايت

122

جديدترين شيوه محاسبه امتياز خدمات کيفي و

.0

 31تا  68درصد؛  0ستاره

.3

 61تا  56درصد؛  3ستاره
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.3

 55تا  83درصد؛  3ستاره

.6

 11تا  66درصد؛  6ستاره

.5

 65تا  011درصد؛  5ستاره

نمونه هتلهاي برتر داخل ايران

 .3گروه هتلهاي هما (شرايتون)
هتلهاي ساخته شده پس از پايان جنگ ايران و
عراق

ميهمان سراي عباسي :کاروانسراي مادر شاه در

.0

گروه هتلهاي آريا

اصفهان که پس از پايان سلسله صفوي رو به ويراني

.3

گروه هتلهاي اسپيناس (داراي  3هتل)

رفته بود ،با حل معماي موقوفه بودن آن ،در سال 0338

.3

گروه هتلهاي پارس

خورشيدي با مشارکت شرکت بيمه ايران با حفظ

.6

گروه هتلهاي ثابت (هتل داريوش کيش)

اصالت نماهاي داخلي و خارجي و استفاده از

.5

گروه هتلهاي قصر

حجرههاي داخلي بهعنوان اتاقهاي ميهمان مرمت شده
و به هتل بينالمللي شاه عباس تبديل شد .در سال

ضوابط درجهبندي مراکز اقامتي ايران

 0365عمليات بازسازي کاروانسرا با موفقيت به اتمام

آخرين ضوابط درجهبندي هتلهاي کشور در تاريخ

رسيد و شرکت بيمه توانست حاصل سرمايهگذاري

 ،0368 /5 /01در دفتر امور مراکز و خدمات

خود را به نمايش گذارد .هماکنون اين مهمانسرا با 330

گردشگري و استانداردسازي سازمان ميراث فرهنگي،

باب اتاق ،سوئيت و آپارتمان که مطابق با استانداردهاي

در راستاي اجراي ماده  01آييننامه ايجاد ،اصالح،

بينالمللي تجهيز شده ،ساالنه پذيراي تعداد زيادي از

تکميل ،درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات گردشگري

ميهمانان خارجي است و به دليل پيشينه  311ساله و

و نظارت بر فعاليت آنها و تبصرههاي آن و مشخص

ويژگي کاربردي و آثار هنري ارزشمندي در قالب

شدن مالکهاي ارتقاء سطح خدمات و سرويسدهي

هنرهاي ايراني -اسالمي بهعنوان يک موزه گرانبها و

هتلهاي کشور ،ضوابط فني و بهداشتي و شرح

کهنترين هتل جهان شهرت يابد (سرهنگي ارد موسي

مشخصات خدمات واحدها ،بر مبناي شرايط و

.)01 ،0368

انتظارات مشتريان مورد تجديدنظر قرار گرفت و
پيرامون شيوه جديد درجهبندي هتلها ،تصميم گرفته

برندها و هتلهاي ساخته شده پيش از سال 7531
برخي از معتبرترين هتلهاي بينالمللي و زنجيرهاي
که داراي برند هستند ،با همان اسامي تا پيش از سال
 0313در ايران فعاليت داشتند ،اما در اواسط دهه
 ،0361با قطع ارتباط با اياالت متحده ،اکثر اين هتلها
مصادره و سپس با اسامي جديد و تغيير در شيوه
مديريت و ميهمان نوازي با عنوان هتل  6يا  5ستاره تا
به امروز به کار خود ادامه دادهاند:
 .0گروه هتلهاي پارسيان (هيلتون  +هايت  +رويال
گاردن)
 .3گروه هتلهاي الله (اينترکنتينانتال)

شد .در اين شيوه هتلها به  5الي  0ستاره درجهبندي و
هر درجه نيز بهنوبه خود به درجه  0يا ممتاز و
هتلهاي متوسط درجه  3طبقهبندي شدهاند.
مديريت هتلداري
«ايجاد قابليت و آمادگي در کارکنان بهمنظور ارائه
عملکرد مشترک از طريق اهداف مشترک ،ارزشهاي
مشترک ،ساختار مناسب و آموزش و بهسازي مورد نياز
آنان در انجام کار» (دراکر .)5 ،5991
«مديريت هتلداري رشتهاي کاربردي و مرتبط با
مديريت گردشگري است .مديريت هتل بايد به تمام
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فنون ميهمان نوازي تسلط داشته باشد .همچنين به زبان
انگليسي و يک زبان پر کاربرد ديگر مسلط باشد و قادر
به برقراري روابط اجتماعي خوبي باشند» (رادمهر
.)11 ،5931

 ايجاد وحدت رويه براي جلوگيري از رفتارهاي
سليقهاي در زمينه درجهبندي هتلها
 کمک به گردشگران براي انتخاب هتل مطلوبي که
بتواند نيازها و انتظارات را برآورده سازد.

تعريف کالسيک مديريت در مفهوم کلي ،همان
تعريف هنري فايول است .امروزه اکثر محققان و

استانداردهاي کيفي خدمات هتلداري

متخصصان ،مديريت را متشکل از پنج نوع فعاليت

استاندارد به معناي مقياس اندازهگيري؛ نظام مبتني

ميدانند اما با اين وجود مديران بايد داراي

بر نتايج ثابت علوم براي ايجاد هماهنگي و وحدت

خالقيتهاي هنري در امر مديريت باشند .شايان ذکر

رويه ،افزايش ميزان تفاهم و ارتباطات ،صرفهجويي در

است نگارنده اين مقاله بهصورت مخفف اين  1فعاليت

اقتصاد ملي و حفظ سالمت و ايمني عمومي است.

را «به سنج» معرفي ميکند:

استاندارد مدرکي است که بر اساس توافق عمومي
منتشر و توسط نهاد شناخته شدهاي تصويب شده است

•

برنامهريزي

•

هماهنگسازي

•

سازماندهي

•

نظارت و کنترل

•

جهتدهي

و براي استفاده عمومي و با هدف دستيابي به ميزان
مطلوبي از نظم در يک زمينه خاص فراهم ميشود.
استانداردسازي :سازمان بينالمللي ايزو مسئول
سنجش ،ارزيابي و تدوين استانداردهاي فني و اختياري
بوده و شامل كليه موارد مربوط به ساخت و عرضه
كاالها و خدمات مؤثرتر ،ايمنتر و بهداشتي تر است؛

داليل استانداردسازي و درجهبندي
توجه به درجهبندي هتلها ضروري است ،زيرا با
درک معيارهي استاندارد مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
يک برنامه مناسب درجهبندي اغلب به فروش و ذخيره
جا کمک شاياني ميکند .درجهبندي امکانات و
خدمات هم به دولت و هم به مشتري به شيوههاي
گوناگون ياري ميرساند (روي .سي .وود .)11 ،5333
داليل استانداردسازي و درجهبندي هتلها عبارتند از:
 ايجاد بستر مناسب براي رقابت سالم بين هتلها
بهمنظور ارتقاء کمّي و کيفي خدمات
 ايجاد انگيزه ،تشويق و ترغيب سرمايهگذاران و
بهرهبرداران در ارائه خدمات باکيفيت باالتر
 تعيين معيارها و شاخصهاي مورد نياز براي
نظارت بر تأسيسات گردشگري و هتلها
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اين سازمان جهاني از مصرفکنندگان حمايت ميکند
(رياحي .)90 ،5995
استانداردهاي الزم و ضروري که در صنعت
هتلداري بايد مورد استفاده قرار گيرد عبارتند از:
 استاندارد ايزو  3115ويرايش 1119
 استاندارد ايزو 51111
 استاندارد ايزو  - 51159توصيههايي براي تهيه
مستندات نظام کيفيت
 استاندارد ايزو 50111
 استاندارد ايزو 59115
 استاندارد OHSAS

 استاندارد جهاني ايزو 11111 -1111
 استاندارد ايزو 15111
 استاندارد HACCP

 استاندارد حالل

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و چهارم /تابستان 9313

نقش استانداردسازي خدمات صنعت هتلداري ايران در توليد برند ملي

تحقيقات پژوهشگر نشان داد در کشورهاي مختلف

طريق شبكههاي ديداري همچون  CNNيا  BBCو

جهان فقط حدود  %01اين استانداردها در صنعت

همچنين اينترنت براي جذب گردشگران اقدام

هتلداري مورد استفاده قرار ميگيرد و هيچ کشوري تا

نمود؛ همچنين با توجه به فرهنگ بومي و بافت

به حال نتوانسته است از  %511اين استانداردها

معماري سنتي مناطق ميبايد در طراحي اقامتگاهها

بهرهبرداري نمايد.

هتل اقدام نمود.

استفاده مناسب از اين استانداردها و ديگر

 .1مرتضايي فريز هندي در پاياننامه خود با عنوان

استانداردهايي که در هر يک از شاخصها و زير

«هتل  1ستاره يزد» اين پرسش را مطرح نموده که

شاخصهاي مفاهيم رتبهبندي و طبقهبندي و مطابقت

آيا ميتوان از بافت سنتي و ارزشهاي فرهنگي در

دادن آنها با خدمات و ساختارهاي گوناگون يک هتل

طراحي هتلها براي جذب گردشگر استفاده نمود؟

مسير را براي رسيدن به وضعيت مطلوب و درنهايت

و به اين نتيجه رسيده است که با توجه به رعايت

توليد برند ملي هموار ميسازد.

معماري اقليم گرم و خشک و بافت سنتي شهر يزد
با بهرهگيري از سيستم حيات مركزي و نيز استفاده
از فرمهاي سنتي دربها و پنجرهها ،استفاده

تعريف علمي -کاربردي هتل
هتل مکاني است براي برقراري روابط اجتماعي،

مناسب از طرحهاي سنتي بادگيرها و جهت تابش

خوردن و نوشيدن گواراترين نوشيدنيها و غذاهاي

نور خورشيد  ...ميتوان اقدام نمود و از ارزشهاي

لذيذ با مزههاي استثنايي و هيجانانگيز؛ در واقع هتل

بومي بهره گرفت.

آرمان شهري است تميز ،آرام و منظم ،شيک و مدرن

 .9باقري نظام آباد در پاياننامه کارشناسي ارشد

که در مقياس کوچک ساخته شده و به واسطه رفتار،

خود تحت عنوان «طراحي پيرايشگاه بانوان در هتلهاي

کردار و گفتار صميمانه کارکنان و ميزبانان ،همراه با

 1ستاره» اين پرسش را مطرح نموده آيا ميتوان با

تشريفات خاص و با مديريت ويژه هدايت ،رهبري و

تجهيز هتلها بر اساس استاندارد براي رونق صنعت

اداره ميشود (باقري نظام آباد .)51 ،5995

هتلداري اقدام نمود؟
نتيجه حاصل از اين پژوهش در قالب پيشنهاد زير
ارائه شده است:

پيشينه پژوهش
در ادامه به پارهاي از پژوهشهاي انجام گرفته

يكي از بخشهاي درآمدزاي هتل آرايشگاه

پيرامون صنعت هتلداري و گردشگري اشاره ميشود:

ميباشد ،بنابراين فضاسازي مناسب و خدمات رفاهي

الف -پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور؛

استاندارد موجبات جذب ميهمانان را فراهم ميسازد.

 .5سرهنگي ارد موسي در پاياننامه خود با عنوان

همچنين در سايه وجود تجهيزات و امکانات جديد

«مجموعه توريستي  -اقامتي  1ستاره» با طرح

يکي از عوامل موفقيت صنعت هتلداري است .بنابراين

وجود

تجهيزات مدرن از نظر شكل يا اندازه و رنگ و كاربري

جذابيتهاي گردشگري در ايران و کمبود امکانات

آسان سبب افزايش آسايش و خدماترساني برتر به

اقامتي به جذب گردشگر پرداخت؟ به اين نتيجه

ميهمانان هتل در بخشهاي گوناگون خواهد بود.

پرسش

چگونه

ميتوان

عليرغم

رسيده است که تقويت اطالعرساني فرهنگ بومي
و ايجاد تسهيالت اقامتي ضروري بوده و بايد از

جديدترين پژوهشهاي انجام شده در حوزه
ارزيابي کيفيت هتلها به اين قرار ميباشد:
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 .3روبرتا مينازي 0در پژوهش 3خود با طرح پرسش

بهمنظور بهبود بيشتر کيفيت خدمات هتل در تايوان

پيرامون تأثيرات ايزو  3111به بررسي مهمترين

اتخاذ نمود.

انتقادات از صدور گواهينامه کيفيت در صنعت
هتلداري ايتاليا پرداخته و يادآور شده است در طول
چند سال گذشته ايزو  3111در درون سازمانها از
محبوبيت بيشتري برخوردار شده اما از سوي ديگر
شک و ترديد درباره اثربخشي ايزو  3111در بهبود
مديريت کيفيت و نتايج وجود داشته است .نتايج
حاصل از تجزيه و تحليل دادها در زمينه شرکتهاي
ثبت شده با ايزو  3111و بررسي آن با هتلهاي داراي

روششناسي تحقيق
در تحقيقات پيمايشي پژوهشگر ،دادهها و يافتهها
را با شرح مفصلي از وضعيت فعلي ،با هدف اصالح يا
تعديل شرايط موجود مورد استفاده قرار ميدهد؛ يا
براي بهسازي ،طرحهاي مستدلي را تهيه مينمايد
(بالدبي .)99 ،5999
در اجراي پژوهش از روش دلفي استفاده شده

گواهي خاص و يا بدون گواهي ،تفاوتهايي بين

است .در روش دلفي ابتدا فرآيندهاي مورد نظر

شرکتهاي ثبت شده و ثبت نشده در صنعت

بهاضافه عوامل درجهبندي هتلها در اختيار گروه

ميهمانداري را نشان داده است و بر روي اين تفاوتها

صاحبنظر قرار گرفته و از آنها درخواست ميشود تا

تمرکز دارد و بهطور خاص تأثيرات ايزو  3111را در

در خصوص تك تك فرآيندها اظهار نظر نمايند .اين

صنعت هتلداري در منطقه ميالن مورد بررسي قرار داده

فرآيند طي چند مرحله انجام شده و برآيند نظرات

است .يافتههاي اين پژوهشگر نشان ميدهد که

خبرگان در ارتباط با يکايک فرآيندها به دست خواهد

هتلهاي ثبت شده با ايزو  3111عمدتاً سازمانهاي تک

آمد .در انجام اين پژوهش از روش تفكر سيستمي و

واحد با اندازه کوچک هستند ،در حالي که زنجيرههاي

سيستمهاي ديناميكي استفاده شده است ،لذا ابزار

هتل ترجيح ميدهند رويههاي مديريت کيفيت خود را

تجزيه تحليل دادهها در اين روش معادالت ديفرانسيل

توسعه دهند.

و انتگرال است .براي ارتقاء روايي ابزار اندازهگيري،

 .2چينگ چو يانگ 5در مقاله خود تحت عنوان

پرسشنامه به  1شيوه زوجي و ليکرت طراحي شد.

استفاده از ارزيابي کيفيت يک پارچه براي کيفيت
خدمات هتل در نشريه اسپرينگر هلند 6در پاسخ اينکه

جامعه و نمونه آماري

آيا کيفيت خدمات و رضايت مشتري ميتواند بهعنوان

جامعه آماري ،صاحبنظراني هستند که به نقاط

عوامل کليدي براي کسب مزيت رقابتي و حفظ مشتري

قوت و ضعف و ويژگيهاي صنعت هتلداري آشنايي

شناخته شود ،معتقد است :اکثر شرکتها با انجام

کامل دارند؛ در مرحله وزن دهي به مدل نيز براي

نظرسنجي از ميزان رضايت مشتريان خود اطالع حاصل

جمعآوري اطالعات مورد نياز در خصوص ميزان

کرده و با تحليل اين نظريات براي بهبود بالقوه ميتوان

اهميت هر يک از ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها به فعاالن

بهره گرفت .اين پيمايش با بررسي  10ويژگي خدماتي

و استادان رشته مديريت هتلداري مراجعه شد .به اين

در يک نمونه تصادفي از  011مشتري يک هتل تجاري

منظور تعداد  01پرسشنامه توزيع شده و در مجموع از

و يک هتل تفريحي در تايوان با يکديگر مقايسه شده

ميان  91پرسشنامه عودت داده شده ،تعداد 50

است .لذا ميتوانند تصميمات مناسبي را در مناطق ويژه

پرسشنامه به لحاظ استخراج و تجزيه و تحليل مناسب
تشخيص داده شده است .در مرحله بعد براي
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اندازهگيري وضعيت موجود هتلداري از حيث

اعتبار يا پايايي

رتبهبندي هتلها و ميزان تأثيرگذاري در قالب

منظور از اعتبار آزمون ،دقت اندازهگيري و پايايي

پرسشنامه از صاحبنظران انجام شد .به اين ترتيب

آن است .به اين ترتيب دادهها را محک زده تا مشخص

وضعيت موجود هتلها مورد ارزيابي و رصد قرار

شود اطالعات استخراج شده از پرسشنامه تا چه ميزان

ميگيرد.

با واقعيتهاي صنعت ميهمان نوازي و هتلداري تطبيق
دارند .براي اين منظور ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه

تعيين اندازه نمونه

ميگردد .ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي

براي تعيين اندازه نمونه ،پرسشنامه را بين  51نفر از

پرسشنامه مزبور با  99گويه برابر  1/91ميباشد.

جامعه مورد مطالعه توزيع نموديم .انحراف استاندارد
محاسبه شده  1/ 953گرديد .سپس با توجه به فرمول

روايي پرسشنامه پژوهش

ناپارامتريک 5و تحليل آماري ،8به محاسبه تعيين اندازه

مقصود از روايي ،آن است که ابزار اندازهگيري

جامعه نمونه با احتمال خطاي  1درصد پرداختيم .در

بتواند ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد .اهميت ،از آن

نتيجه اگر بخواهيم نظر جامعه نمونه بيانگر نظر جامعه

رو است که اندازهگيري نامناسب و ناکافي ميتواند هر

اصلي باشد ،بايد  595پرسشنامه بين مخاطبان توزيع

پژوهش عملي را بيارزش سازد (همان منبع.)135 ،

شود .براي اطمينان خاطر  111پرسشنامه توزيع گرديد
كه اطالعات  151عدد از پرسشنامههاي جمعآوري

تجزيه و تحليل يافتهها و اطالعات

شده قابل استفاده بوده است .بنابراين با توجه به

براي تعيين وزن هر يک از ابعاد ،مؤلفهها و

نامحدود بودن جمعيت جامعه نمونه از اين فرمول

شاخصها ،نظرات صاحبنظران در قالب  1نوع

استفاده شده است:

پرسشنامه

(مقايسه

زوجي1و

ليکرت)6

مقايسه

جمعآوري و در پايان اطالعات استخراجي بهصورت
جدول  :5توزيع پرسشنامه

محاسبه ضريب فني استفاده شده است.

پرسشنامه قابل

تعداد پرسشنامه توزيع

حجم جامعه

استفاده

شده

نمونه

151

111

031

براي رسيدن به اهداف تحقيق و اجراي بهينه
پژوهش ميباشد ،با هماهنگي و بهکارگيري مدل
طراحي شده در يکي از هتلهاي معتبر و برتر ،امکان
آزمون عملي و پيادهسازي مدل را با طراحي پرسشنامه
ميهمانان و توزيع آن مابين ميهمانان هتل مربوطه ،بدون
هيچ تعصبي مورد آزمايش قرار داديم.

جدول شماره  :1مفهوم رتبهبندي و طبقهبندي
رتبهبندي

511

91

91

91

11

511

91

511

511

11

511

91

91

31

99

1/131

طبقهبندي

91

511

91

11

11

91

01

91

11

01

91

91

11

01

19

1/019

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و چهارم /تابستان 9313

127

اميرمحسن مدني و ليال باقري نظامآباد

جدول  :9وزن مقايسه زوجي رتبهبندي و طبقهبندي
رتبهبندي 1/591 1/519 1/511 1/111 1/151 1/993 1/509 1/511 1/915 1/931 1/915 1/111 1/915 1/191 1/1119 1/991
طبقهبندي 1/959 1/919 1/931 1/111 1/031 1/155 1/911 1/991 1/593 1/111 1/190 1/001 1/590 1/011 1/091 1/511

جدول  :0وزن نهايي رتبهبندي و طبقهبندي
وزن نيمه متريک

مقايسه زوجي

جمع امتيازات

وزن نهايي

مفهوم
رتبهبندي

1/131

1/591

5/199

1/599

طبقهبندي

1/019

1/951

1/919

1/951

جمع کل

5/111

5/111

5/111

همانگونه که در نمودار و جدول مالحظه ميشود،

اوزان مفهوم الگوي استانداردسازي و درجهبندي

در مفهوم طبقهبندي ،نسبت وضع موجود به مطلوب

(رتبهبندي و طبقهبندي) هتل
همانگونه که مالحظه ميشود ،صاحبنظران

ساختار فيزيکي و ساختار دروني ،ساختار فيزيک

صنعت هتلداري و ميهمان نوازي ،اهميت و نقش

ظاهري براي رسيدن به وضع مطلوب از قابليت

مفهوم رتبه را در طراحي الگوي بومي  1/599دانسته و

باالتري براي بهبود برخوردار ميباشد

نقش مفهوم طبقهبندي را در حد  1/951ارزيابي
نمودهاند.
100
80
60
40
20
0

100
80
44

56
36

44
11

وضع مطلوب

وضع موجود
امتياز رتبه هتل

سرمايه هاي انساني

9

20

انحراف
گستره و تنوع خدمات

نمودار  :5مفهوم رتبهبندي هتل
100
80
60
40
20
0

100

83
39

44

50

50
11

وضع موجود
امتياز طبقه بندي

وضع مطلوب
ساختار فني(دروني)

6
انحراف

ساختار فيزيکي(ظاهر)

نمودار  :1مفهوم طبقهبندي
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جدول  :1درجهبندي (تعيين تعداد ستارهها)
درجه

نمره خام ميهمان اعمال ضريب

نسبت انحراف به وضع

وضع موجود

وضع مطلوب

انحراف

رتبهبندي

91

1/599

15

50

59

1/119

طبقهبندي

99

1/951

91

95

5

1/59

5/111

95

511

53

1/53

امتياز درجه

100

100

81

80

60

مطلوب هر شاخص

64

51

36

30

40

13

20

6

19

0
وضع موجود

وضع مطلوب

امتيازدرجه (تعيين تعداد ستاره ها)

انحراف

طبقه بندي

رتبه بندي

نمودار  :9تعيين تعداد ستارهها (درجهبندي)
همانگونه که مالحظه ميشود ،در درجهبندي و

 .1عدم درک واقعي خدمات ميهمان نوازي

تعيين تعداد ستارههاي واقعي هتل ،با توجه به نسبت

 .9عدم درک مفهوم درجهبندي علمي

وضع موجود به مطلوب ،طبقهبندي هتل داراي

 .0فلسفه وجودي نماد ستاره و شکل ظاهري و ارزش

وضعيت ايدئالتري ميباشد ،در حالي که رتبهبندي

واقعي نشان ستاره

براي رسيدن به وضع مطلوب از قابليت باالتري براي

 .1عدم رعايت استاندارد در تناسب تعداد کارکنان

بهبود برخوردار است .در عين حال با توجه به ارزيابي

 .5عدم بهرهگيري کامل از فارغالتحصيالن رشته

انجام شده ،امتياز نهايي هتل مورد نظر  95ميباشد.

هتلداري (کارکنان و مديريت)
 .9عدم بهرهگيري از پوشش و لباس بومي ،سنتي و

نتيجهگيري و پيشنهادها
نتايج و يافتههاي کسب شده از ادبيات پژوهش
با بهرهگيري از مباحث تخصصي در بخش ادبيات
پژوهش ،بخشي از چالشهاي عمده در حوزه صنعت
هتلداري و ميهمان نوازي به دست آمده است که

ملي
 .9عدم اجراي دقيق آموزشهاي ضمن خدمت
بهمنظور ارتقاء سطح علمي کارکنان و مديران
 .3عدم بهرهگيري از ويژگيهاي فرهنگي ايران بهويژه
در بخش غذا و نوشيدني
 .51عدم رعايت تناسبات لوازم و تجهيزات با وسعت

بخشي از آن شامل:
 .5خطاهاي فراوان در ترجمه و درک واژههاي

اتاق

تخصصي گردشگري ،هتلداري و حتي رشته

 .55عدم رعايت عناصر بصري و تناسبات مبلمان

معماري

 51.عدم درک کامل از مفهوم حمام
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 .59عدم بهرهگيري کامل از مفاهيم تصويري و ارتباط
تصويري

کارآزموده ،تحصيل کرده و عالقهمند مطلوب نيست.
اگر هتلي تمام اين ويژگيها را دارا باشد ،از نظر

 .50عدم رعايت کامل و  %511تمام استانداردهاي ايزو
و ديگر استانداردهاي الزماالجرا
 .51عدم وجود آموزش مهارتهاي هنري

دريافت استانداردهاي ملي و بينالمللي ايزو (بيش از
 51ايزو) در شرايط مطلوب قرار ندارد.
در هر صورت بدون هيچ تعصب يا مبالغهاي

 .55عدم بهرهگيري علمي از فارغالتحصيالن رشتههاي

هتلهاي ايران همواره  5يا  1درجه در مقياس ستاره

هنري بهويژه هنرمندان رشته موسيقي ملي و جهاني

نسبت به استانداردهاي جهاني فاصله دارند .بنابراين

 .59عدم درک نياز به درجهبندي از سوي گروهي از

اگر قرار باشد در روزگاري بودجه ملي کشور بر اساس
ارز ورودي گردشگران خارجي تأمين شود ،با چنين

مالکان و مديران هتل

روندي امکانپذيرايي مناسب و مطلوب امکانپذير
نتايج و يافتههاي کسب شده از آزمون مدل پژوهش
با توجه به ارزيابي صورت گرفته نقطه نظرات
صاحبنظران ،اولويتبندي مفاهيم مدل بر اساس وزن

نيست ،زيرا ميهمان هتل خدمات ارائه شده را با
خدمات مشابه در هتلهاي کشور مطبوع خويش
ميسنجد .در اين وضعيت آبروي اين صنعت ميرود.
اگر اين ميهمان از يک کشور پيشرفته باشد شکاف

آنها ،به اين شرح ميباشد:
اولويت  .5رتبهبندي  59/9از 511

خدمات را بهخوبي درک کرده و عدم وجود تناسب

اولويت  .1طبقهبندي  95/1از 511

منطقي بين هزينهها و خدمات دريافت شده را کامالً

بر اساس ارزيابي صورت گرفته ،اولويتبندي ابعاد

متوجه خواهد شد ،اما اگر ميهمان هتلهاي ايران از

مدل بر اساس وزن ،در مفهوم طبقهبندي عبارتند از:

کشورهاي فقير ،عقب افتاده و جنگزده باشند ،با توجه

اولويت  .5ساختار فيزيک ظاهري هتل  11/ 9از 511

به اينکه به ميهماني آمدهاند و هزينهاي پرداخت نکرده،

اولويت  .1ساختار فيزيک دروني هتل (ساختار فني) 9

لذت کافي ميبرند ،بنابراين اقتصاد کشور هيچ سود

 03/از 511

اقتصادي از اين را کسب نميکند.
براي تحقق اهداف اين پژوهش ،تدوين درجهبندي

نتيجه تحقيق پيرامون هتلهاي ايران
با توجه به ارزيابيها و بازديدهاي انجام گرفته در

جديد هتلها و بازنگري در سياستگزاريهاي سازمان
ميراث

فرهنگي ،صنايع

دستي

و گردشگري

هتلهاي مطرح و معروف ايران ،اين نتيجه حاصل شده

اجتنابناپذير است و به نظر ميرسد تأسيس يک

است که در ايران هيچ هتلي داراي نماد و نشان واقعي

وزارتخانه مستقل براي پيشرفت و گسترش صنعت

نيست.

ميهمان نوازي و گردشگري ،تعامل فرهنگي و ارتقاي

اگر يک هتل داراي زيباييهاي ظاهري باشد از نظر
ساختارهاي زير بنايي دچار مشکل است .اگر هتلي

فرهنگ گردشگري در سطح ملي ،يک نياز ضروري
است.

داراي بهترين و مرغوبترين ساختار ظاهري و دروني
باشد ،از نظر ارائه خدمات در وضع نامطلوبي قرار

پيشنهادهاي پژوهش

دارد .اگر هتلي داراي تمام ويژگيهاي ياد شده باشد،

همانگونه که مالحظه شد ،ساختار مديريتي هتلها،

از نظر سرمايههاي انساني يعني مديريت و کارکنان

شيوه ارائه خدمات ،شيوه دستهبندي و روش
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درجهبندي کيفي و کمّي مورد نقد و بررسي قرار

عليرغم تدوين شيوهنامههاي متعددي که براي

گرفت .همچنين عوامل تأثيرگذار بر شاخصها،

درجهبندي هتل به وجود آمده ،همچنان وحدت رويه

مؤلفهها ،ابعاد ،مفاهيم و رابطه آنها با ساختار کلي

يا اتفاقنظر در درجهبندي وجود ندارد .مطالعات نشان

طرح مورد ارزيابي قرار گرفت .بنابراين با توجه به

ميدهد ،با وجود تعاريف گسترده پيرامون واژههاي

نتايج حاصل از نظرات و مطالب ارائه شده اين موارد

تخصصي هتلداري ،با اين حال برداشتها و تعابير

بهعنوان پيشنهاد مطرح ميشود:

گوناگون سبب عدم درک صحيح شده است .پس

پيشنهاد ميشود براي ارزيابي امکانات ،خدمات و

جهت وحدت نظر ،بايد از نمادهايي بهره گرفت که

عملکرد کلي هر هتل ،بهويژه هتلهاي  0و  1ستاره

ضمن تشخيص به سريع ،داراي بار منفي (درجه يک

يک گروه متشکل از کارشناسان با تجربه و داراي

يا دو) نبوده و براي همگان شناخته شده باشد .به اين

تحصيالت مرتبط در تيم ارزشيابي حضور يابند که

دليل نماد ستاره ،براي نمايش درجهبندي کميت و

شامل:

کيفيت فيزيک ظاهري ساختمان هتل (طبقهبندي)

• مهندس معمار

مناسب بوده و براي ارزش کيفيت و کميت خدماتي که

• مهندس عمران

هتل ارائه ميدهد (رتبهبندي) استفاده از نماد مدالهاي

• مهندس تأسيسات

ورزشي (طال ،نقره و برنز) ايدئال است.

• کارشناس هنر و زيباييشناسي
• کارشناس مديريت سرمايههاي انساني
•

کارشناس IT

پيشنهاد و توصيه براي تحقيقات آينده
طراحي اين الگوي به انگيزه يافتن حلقههاي

• کارشناس هتلداري

مفقوده و رسيدن به راهحل منطقي جهت مشخص

• کارشناس محيطزيست

شدن درجه واقعي هتل بر اساس اندازهگيري وزن

• کارشناس بهداشت کارکنان

مفاهيم رتبهبندي و طبقهبندي بوده است؛ لذا

• کارشناس فضاي سبز

شاخصهاي طراحي شده اين الگو ،در بر گيرنده

• کارشناس بازاريابي و سنجش رضايت ميهمانان

عوامل متعددي است که از نظر استانداردهاي محلي و

• کارشناس حفاظت و امنيت

ضوابط از قبل مشخص و در کتابهاي راهنماي

• کارشناس پارچه و لباس

استاندارد معرفي شدهاند .در مجموع با توجه به تعداد

• کارشناس تغذيه و بهداشت مواد خوراکي و

شاخصهاي اصلي ،در کل  911شاخص جزء يا زير
شاخص براي اين الگو وجود دارد.

آشاميدني
• کارشناس مسائل مذهبي و ديني
• کارشناس ايمني و آتشنشاني

به اين سبب به پژوهشگران ديگري که قصد انجام
پژوهشهاي مشابه را دارند توصيه ميشود ،با درک
کامل اين الگو ،بر روي تعيين جزئيات و ويژگي

تعيين کيفيت خدمات با تغيير رنگ ستاره هتل و

استانداردهاي مربوط به زير شاخصها بپردازند ،زيرا

استفاده از الگوي مدالهاي المپيک بهمنظور توليد برند

مشخص ساختن ويژگيهاي استاندارد شده هر زير

ملي

شاخص ،امتيازدهي بازرساني را آسان ميسازد.
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اميرمحسن مدني و ليال باقري نظامآباد

بالدبي ،دئو .دلن ،ون .)5999( .مباني پژوهش در

خالصه و نتيجهگيري
ايران با دارا بودن پيشينه کهن فرهنگي -هنري و
تمدن باستاني عليرغم جذابيتهاي بيشمار و مردماني

علوم تربيتي و ساير زمينههاي وابسته .ترجمه نجفي
زند ،جعفر .تهران :انتشارات قومس

مبادي آداب که سعي دارند به کرامت و عزت نفس

چاک .واي .گي .)5999( .جهانگردي در چشم

انساني اعتقاد قلبي داشته باشند ،به داليل گوناگون

اندازي جامع .ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد

هنوز جايگاه مناسب در عرصه صنعت گردشگري و

اعرابي .انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي

هتلداري را پيدا نکرده ،به اين لحاظ در اين پژوهش

حسيني ،زهرا .)5999( .كاربرد  TQMدر سازمانهاي

تالش شده تا با تدوين شيوه قابل درک و اعتماد ضمن

آموزشي .مجموعه مقاالت همايش مديريت كيفيت

معرفي درجهبندي امکانات اقامتي و پيادهسازي

فراگير در آموزش .تهران :انتشارات علمي دانشگاه

استانداردهاي جهاني ،توان توليد برند ملي را کسب

آزاد اسالمي واحد رودهن

نمايد .در اين راستا با بررسي و مقايسه استانداردهاي

حسيني ،سيد يعقوب spss .)5991( .آمار نا

مورد استفاده کشورها ،نقاط قوت و ضعف انواع

پارامتريک ،روش تحقيق و نرمافزار .تهران :دانشگاه

شيوهنامه پيدا شد و در نتيجه الگوي کامل و جامعي که

عالمه طباطبايي

تمام نيازها و جزئيات اين صنعت را در برگرفته
طراحي و ارائه شده است .همچنين با استفاده از الگوي

مدني ،امير محسن .)5993( .مهارتهاي کاربردي در
مديريت هتلداري .تهران :انتشارات انديشه آريا

سلسله مراتب نظامي و الهام از مدالهاي ارزشمند

دراکر ،پيتر .)5991( .نظريههاي نوين سازمان و

ورزشي ،برند و الگوي درجهبندي هتلهاي ايران

مديريت .ترجمه محسن قدمي و مسعود نيازمند.

معرفي ميشود.

تهران :پيام فردا
شادمهر ،احسن اهلل .)5931( .توسعه صنعت
گردشگري .تهران :انتشارات پيام عدالت

منابع و مآخذ
آذر ،عادل .مؤمني ،منصور .)5991( .آمار و کاربرد آن

رشادت جو ،حميده .زراعين دوالب ،سعيد.)5993( .

در مديريت (تحليل آماري) .چاپ پنجم ،تهران،

نظام پودماني در نظام آموزشي .چاپ نخست.

انتشارات سمت ،جلد دوم.

تهران:

ابوالعاليي ،بهزاد .غفاري ،عباس .)5991( .مديران
آينده مباني نظري و تجارب عملي برنامههاي
استعداديابي و جانشين پروري مديران .چاپ دوم.
تهران :سازمان مديريت صنعتي ،چاپ دوم

مؤسسه انتشاراتي کميل .معاونت پژوهشي دانشگاه
آزاد اسالمي
رنجبران ،بهرام .زاهدي ،محمد .)5999( .خدمات
صنعت جهانگردي .اصفهان :چهارباغ.

باقري نظام آباد ،ليال .)5995( .طراحي يونيت شامپو

روي ،سي ،وود .و اس ،ورجينس .)5990( .مديريت

و اصالح با تأکيد بر عناصر و عوامل زيباييشناسي

و راهکارهاي جامع هتلداري .ترجمه کامبيز رفيع

پاياننامه کارشناسي ارشد طراحي صنعتي .دانشکده

زاده .مشهد :انتشارات آهنگ قلم.

هنر و معماري .دانشگاه آزاد اسالمي .واحد تهران
مرکز
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شيريان ،عباس .)5995( .مديريت کيفيت فراگير در
مديريت هتلداري .تهران :نشر قلمرو آفتاب
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