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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :ميهمان نوازي و هتلداري از بخشهاي پوياي صنعت گردشگردي استکه از نظر توليد
اشتغال و سرمايه ،در معادالت اجتماعي امروز نقش مهمي ايفاء کرده و به عنوان يکي از صنايع درآمدزا پس از نفت
و خودروسازي مورد توجه بسياري از دولتها قرار گرفته است.بنابراين به منظور پويايي و ارتقاء صنعت هتلداري در
عرصة رقابتهاي بين المللي ،شناخت نقش تأثير گذار مديران و کارکنان هتل در رتبه بندي هتلها از اهميت ويژهاي
برخوردار است.
روش پژوهش :اين پژوهش ،از نظر هدف در رديف پژوهشهاي كاربردي است و در پي شناسايي شاخصهاي
موثر درسرمايههاي انساني و مديريت هتل جهت رتبه بندي هتلها است .بنابراين به منظور اجراي عملي ،از کارتهاي
فيش برداري ،و در مطالعه ميداني براي اندازه گيري وضعيت موجود از حيث نمادهاي درجه و ميزان تاثيرگذاري
در فرآيند توسعه صنعت هتلداري ،پرسشنامة صاحبنظران طراحي شده است.
يافتههاي پژوهش :بر اساس پژوهش انجام شده ،شاخصهاي مؤثر در عملکرد مديران و کارکنان هتل شناساايي و
در بارة ميزان اهميت و نقش هر يک از شاخص ها ،نتايج منطقي و قابل استنادي به دست آمد و در انتهاي پژوهش
براي اصالح و بهبود کيفي بر پاية  9مورد از يافته ها پيشنهادهايي ارائه شده است.
نتيجه گيري :بر اساس پژوهش انجام شده ،شاخصهاي مؤثر در عملکرد مديران و کارکنان هتل شناسايي و در
تجزيه و تحليل محاسبات آماري مشخص شد نقش مدير و کارکنان هتل در ارتقاء سطح کيفي ارائه خدمات ميهمان
نوازي انکار ناپذير است و ويژگيهاي مهارتي ،فردي و همچنين تحصيالت مرتبط با تشريفات هتلداري تأثير زيادي
در رتبه و دريافت نشان ستاره دارد.

واژگان كليدي:

صنعت هتلداري ،ميهمان نوازي ،مديريت سرمايههاي انساني ،رتبه بندي هتل
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براين گردشگري و ميهمان نوازيغير از جنبههاي

مقدمه
پس از پايان جنگ جهاني دوم قدرتهاي پيروز و

اقتصادي ،ابعاد ديگري نيز دارد که آثار روان شناختي،

بزرگ اقتصادي با احياي سازمانهاي بين المللي مدافع

جامعه شناختي ،زيست محيطي و سياسي نمونههاي آن

حقوق شهروندي به منظور بهبود روحيه شهروندان

است (دونالد .)21 :2112 ،در بين انواع گردشگري،

خود و همچنين بهبود روابط بين الملل و کسب سود

گردشگري فرهنگي دريچههاي نويني از شناخت،

اقتصادي ،امکانات سفر و اقامت در مکاني خارج از

توسعه و پويايي را براي جوامع به همراه داشته است.

محيط روزانه را فراهم کردند .به اين ترتيب نيمه دوم

اين امر موجب شده است تا گردشگري به عنوان

قرن بيستم عصر شکوفايي گردشگري و ميهمان نوازي

نيروي محرکه در توسعه جهاني همة ارکان وجودي

شد(مدني .)01 :0139 ،به اين ترتيب در دهههاي

يک جامعه را در بر بگيرد و به عنوان بخشي از توسعة

 0991و  11ميالدي برخي از شرکتهاي بزرگ

اجتماعي -فرهنگي از اهميت زيادي برخوردار شود(

هواپيمايي و گروهي از هتلهاي صاحب نام و مجموعه

فرهودي و شورجه.)0131 ،

هتلهاي زنجيرهاي بين قاره اي ،با انديشة بهبود روابط
بين الملل ،گسترش صلح جهاني و کسب سود

بيان مسأله

اقتصادي ،در ايران به ساخت هتلهايي با استانداردهاي

صنعت هتلداري 1و صنعت تأمين خوراک و

قابل توجه پرداختند .شيوه مديريت ،ميهمان نوازي و

نوشيدني 2از بخشهاي بسيار پوياي صنعت گردشگردي

3

چگونگي ارائه خدمات در اين هتلها که تا آن هنگام در

استو شامل مجموعة تشکيالت و تسهيالتي براي

ايران کمتر مشاهده شده بود ،مورد توجه قرار گرفت.

خواب ،استراحت و غذا ميباشد و از نظر اشتغال زايي

به اين جهت اين شرکتهابا استخدام و آموزش گروهي

و کسب درآمد بخش بزرگي از صنعت گردشگردي را

از جوانان عالقه مند ،روش جديدي از مديريت ميهمان

تشکيل ميدهد (چاک .واي .گي.)93:1331 ،

نوازي را ارائه نموند که مورد استقبال قرار گرفت .به

در حال حاضر هتلداري يک حرفة بسيار پويا

اين ترتيب اهميت نقش مديران و کارکنان هتل در

است .سرمايه گذاران اين صنعت براي به دست آوردن

هدايت و ارتقاء سطح کيفي خدمات در صنعت

بازده بيشتر سرمايه و جلب مشتري بايد به چگونگي

هتلداري بيشتر نمايان شد

احداث بناي هتل ،چگونگي ارائه خدمات و استفاده

مطالعات سازمان بين المللي جهانگردي نشان
ميدهد امروزه گردشگري به مهم ترين فعاليت

کامل از امکانات و همچنين در پيگيري نظرات مشتري
دقت کافي داشته باشند ( رنجبريان.)011 :0133 ،

اقتصادي جهان تبديل شده ،لذا هم از خاصيت

هتل محل اقامت کوتاه مدت اشخاص از مليتها و

ارزآوريبرخوردار است و هم عامل توزيع قدرت خريد

قوميتهاي مختلف ميباشد ،بنابراين هتلها به عنوان يک

در سراسر کشور ميزبان ميشود (والس.)13 :2112 ،

نهاد فرهنگي ،در خط مقدم رويارويي فرهنگي و همانند

جهانگردي به عنوان سومين فعاليت مهم اقتصادي

يک ويترين تمام نما ،نشانگر فرهنگ ملي کشور ميزبان

جهان ،به عنوان يک نظام جامع ،از بخشهاي صنعت

محسوب ميشوند.

حمل ونقل ،تأسيسات اقامتگاهي ،امکانات پذيرايي،

با اين اوصاف و با توجه به اينکه ايران از نظر

تفريحات ،جاذبه ها ،شرکتهاي تورگردان و مجري

جذابيتهاي فرهنگي ،جزو  11کشور نخست جهان و

تشکيل شده است (فخرايي ،0139 ،ص .)33عالوه

 5کشور بالقوه توانمند گردشگري است ،به علت عدم
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تئجه به مديريت حرفه اي ،عدم به کارگيري کارکنان

متأسفانه در ايران ،آموزش و اشتغال هر کدام کار خود

تحصيلکرده و عدم رعايت استانداردهاي کمّي و کيفي،

را ميکنند و آموزش تضميني براي اشتغال نيست ،اين

نتوانسته از جايگاه مطلوب برخوردار باشد سهم ناچيزي

در صورتي است که کشور ما شرايط ويژهاي دارد

در جذب گردشگر خارجي داشته است.

(رشادت جو.)92 :0139 ،

حال اين پرسش مطرح است که آيا تاکنون در بارة

بر پايه آمار ،ايران از نظر سني کشوري جوان بوده

ارتقاي کيفي خدمات هتلداري و ميهمان نوازي در

و اجراي هر پژوهشي که بتواند با آموزشهاي حرفهاي

کشور اقدامي علمي و عملي مؤثر صورت پذيرفته

زمينة اشتغال جوانان را در کشور فراهم نمايد ،از

است؟

اهميت به سزايي در برنامه ريزي کالن برخوردار

بررسيها نشان ميدهد کشورهاي پيشرو در صنعت

ميباشد .بناباين با توجه به ماهيت خدمات ،آموزشهاي

هتلداري ،با آموزش مداوم کارکنان و ابداع شيوههاي

مداوم علمي -کاربردي در غالب دورههاي پودماني

جديد مديريت ،به چرخة اقتصادي کمکهاي شاياني

هتلداري و مهمانداري ،عامل رشد گردشگري و راه

ميکنند؛ در صورتيکه مسئوالن ذي ربط کمتر در صدد

گشاي اشتغال خواهد بود.

رفع اين بحران هستند .اگر کشوري با هدف کسب
درآمد و سود اقتصادي ،در صدد فعاليت در زمينة
هتلداريبر آيد و بکوشد گردشگران بين المللي را جذب
کند ،متوجه ميشود که ميهمان هتل تأثير مديريت و
عملکرد به هنگام کارکنان و تأثير آن بر رتبه بندي را به
درستي درک ميکند.

اهداف پژوهش
هدف آرماني :ارتقاء سطح کيفي و گسترش صنعت هتلداري
در کشور.
هدف کلي:شناسايي شاخصهاي اصلي و تأثير گذار بر
مديريت سرمايههاي انساني هتلهاي ايران.

چالش اساسي پژوهش اين است که مشتريان هتل
با توجه به بهاي پرداختي توقع دريافت خدمات
تعريف شده را دارند؛ در صورتيکه سوء مديريت
همواره عامل شکاف خدمات در هتلهاي ايران بوده
است.

اهداف جزئي:
 .0شناسايي انواع مديريت سرمايههاي انساني مؤثر در رتبه
بندي هتلها.
 .2قرار دادن نتايج حاصل شده از پژوهش جهت استفادة متوليان
صنعت هتلداري.

اهميت و ضرورت پژوهش:
تاکنون پژوهشهاي اندکي در رابطه با آسيب شناسي
و نيز چگونگي راههاي گسترش صنعت هتلداري در
دانشگاهها و سازمان ميراث فرهنگي ايران انجام شده،
بنابراين با توجه به پيشينة فرهنگي ايران ،انجام
پژوهشي که هتلداري را از بُعد مديريت فرهنگي مورد
مطالعه قرار دهد ،از اهميت بااليي برخوردار است.
همچنين نياز به آموزش و تربيت کارمند و مدير
متخصص در زمينه هتلداري بسيار حائز اهميت است.

فرضيه اصلي پژوهش :سرمايههاي انساني هتل نقش اساسي در
رتبه بندي هتل دارد
فرضيههاي فرعي پژوهش:
 -1تحصيالت و تجربيات سرمايههاي انساني هتل در رتبه بندي
هتل نقش دارد
 -2ويژگي مهارتي سرمايههاي انساني هتل در رتبه بندي هتل
نقش دارد
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کتابخانهاي و مصاحبه شناسايي ،سپس بر اساس هر
 -3ويژگيهاي فردي سرمايههاي انساني هتل در رتبه بندي هتل
يک از اين ابعاد ،مؤلفههاي مربوطه شناسايي وارائه

تأثير دارد.

شده است .لذا در اين قسمت براي درک بهتر نسبت
پرسش اصلي پژوهش :آيا سرمايههاي انساني هتل

به موضوع به ارائه مدل مفهومي تحقيق پرداخته

نقش اساسي در رتبه بندي هتل دارد؟

ميشود.

پرسشهاي فرعي پژوهش:

قلمرو پژوهش

 )1آيا تحصيالت و تجربيات سرمايههاي انساني هتل

در اجراي پژوهشهاي جديد ،قلمرو پژوهش در سه
ُبعد انجام ميشود و شامل:

در رتبه بندي هتل نقش دارد؟
 )2آيا ويژگي مهارتي سرمايههاي انساني هتل در رتبه
بندي هتل نقش دارد؟

قلمرو موضوعي :قلمرو موضوعي اين پژوهش حوزة
صنعت هتلداري ميباشد.

 )3آيا ويژگيهاي فردي سرمايههاي انساني هتل در

قلمرو مکاني :قلمرو مکاني شامل شهر تهران (به دليل

رتبه بندي هتل تأثير دارد؟

مرکزيت و وجود هتلهاي برتر همانند هتل استقالل)

مدل تحليلي پژوهش:

قلمرو زماني :از نظر زماني اين پژوهش از اسفند

براي رسيدن به هدف پژوهش ابتدا ابعاد

 1392آغاز و تا شهريور  1393ادامه داشته است.

سرمايههاي انساني و تنوع خدمات از طريق مطالعه

نمودار شماره :1مدل اوليه تحقيق
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مباني نظري پژوهش مفاهيم و ويژگيهاي هتلداري

با توجه به اين نکته که هتل جزو مؤسسات

صنعت ميهمان نوازي و هتلداري ،تداعي کننده دو

خدماتي انسان محور است و با مشتريان در ارتباط

واژة هتل و رستوران است و شامل تشکيالت و

هستند ،اهميت سرمايههاي انساني در هتلها نسبت به

تسهيالتي است.

ديگر نهادها بسيار بيشتر و باالتر خواهد بود (مدني،

دراکر ميگويد« :همة نهادها ،خدماتي اند و بعضي
از ايننهادهاي خدماتي ،محصول توليد ميکنند» (کاتلر،
.)21 :0139

.) 92 :0139
از ويژگيهاي مؤثر سرمايههاي انساني بهرة هوشي
ميباشد .با توجه به حساسيتهاي صنعت هتلداري،

کيفيت خدمات موضوعي است پيچيده و تعريف
آن شامل پنج بُعدزير ميباشد:

اگر هوش الزم براي کسب موفقيت در يک شغل
پايينباشد ،بايد فرد را راهنمايي کرد تا آن پست را

حفظ وضعيت ظاهري و امکانات

انتخاب نکند .اگر هوش فرد از حداقل الزم باالتر

 قابل اعتماد بودن خدمات عرضه شده

باشد ،بايد استعدادهاي ديگر او را با آزمون و روشهاي

 همدلي يا درک مشتري

روان شناسانه اندازه گيري نمود(ساعتچي.)11 :0191 ،

 تضمين کيفيت خدمات
 پاسخگويي سازمان(شيريان.)22: 0139 ،

به رغم دانش کارفرمايان هتل که ميگويند «
کارکنان هتل بهترين دارايي اين صنعت هستند»،
بسياري از کارفرمايان هستند که هنوز قانع نشده اند که

مفهوم رتبه بندي هتل
رتبه بندي به نوع تسهيالت ،کيفيت و چگونگي
ارائة خدمات به مشتري ميپردازد .هر چه کيفيت و
کمّيت خدمات ارائه شده همراه با تشريفات ،رفتار
شايسته و فراتر از انتظارات ميهمانباشد ،رتبة هتل باالتر
است.
از عمده عوامل تأثيرگذار در رتبه بندي سرمايههاي
انساني و همچنين کيفيت ،گستره و تنوع خدمات است.
نقش سرمايههاي انساني در رتبه بندي

اين نظريه مستند است (روي .سي .وود.)111 :0999
سرمايههاي انساني به عنوان يکي از ابعاد رتبه
بندي ،خود شامل مؤلفه کارکنان و مديريت ميباشد.
کارکنان هتل
هتل يک مؤسسه خدماتي است که کارکنان آن
همواره در ارتباط رو در رو با ميهمانان هتل هستند .لذا
پوشش لباس ،تحصيالت و تجربيات مرتبط ،ويژگيهاي
فردي ،ويژگيهاي مهارتي و تعداد کارکنان از
شاخصهاي مؤلفة کارکنان ميباشد.

بزرگترين سرمايه هر سازمان ،داشتن نيروي انساني
کارآمد ،متعهد ،با انگيزش و عالقه مند ميباشد .در
همة سازمانها ،بيشترين هزينة سازماني ،هزينة کارکنان
است .بنابراين در جذب و نگهداري نيروي انساني از
هر کوشش و اقدامي که به داشتن نيروي انساني با
انگيزش و واجد شرايط منجر گردد بايد استفاده نمود
(نجف بيگي.)23-21 :0131 ،

ويژگيهاي فردي کارکنان:
نقش خدماتي کارکنان هتل انکار ناپذير است به
همين دليل کارکنان هتلها ميبايست از جهات گوناگون
داراي شرايط و ويژگيهاي خاصي باشند که ويژگيهاي
فردي يکي از آنها ميباشد .اين ويژگيها عبارتند از:
 دارا بودن سالمت کامل جسماني و رواني
 دارا بودن چهرة شاد و لبخند بر لب
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 دارا بودن چهره و ظاهر زيبا و تناسب اندام متناسب
با شغل مورد نظر به ويژه کارکنان خط مقدم
 آراستگي ظاهري (ناخن و موي کوتاه و مرتب،
استفاده از خوشبو کنندههاي ماليم و عدم استفاده

 عدم به کارگيري الفاظ و واژههاي غير متعارف و
غير اخالقي
 آگاهي و حضور ذهن و به خاطرسپاري نام
ميهمانان و قدرت شناسايي آنها
 دارا بودن اعتماد به نفس (بويلد.)21 :0999 ،

از زيورآالت
 دارا بودن اخالق حرفهاي و روحيه کار جمعي و

در واقع کارکنان هتل بايد داراي رفتار شهروند
سازماني باشند .رفتار شهروند خوب سازماني يک

سازگاري با همکاران.
 ادب ،تواضع ،متانت و سرعت عمل .امام علي (ع)
ميفرمايند« :برترين شرافت ،ادب است».

نوع تفکر ،عقيده ،نگرش و رفتاري است که از بعضي
کارکنان سر زده و کارايي سازمان را افزايش ميدهد.

 دارا بودن احساس مسؤليت ،رفتار اجتماعي مناسب

نمونة اين رفتارها عبارتند از :پذيرش مسئوليتهاي

و عالقه مندي به انجام کارهاي گروهي و تيمي.

اضافي ،پيروي از مقررات ،گسترش نگرش مثبت،

 شمرده سخن گفتن و عدم پرخاشگري .در قرآن
کريم آمده است« :با مردم به نيکويي سخن گوييد».
 پاسخگويي و منبع اطالعاتي بودن .امام علي(ع)
ميفرمايند « :بصير کسي است که به خوبي ميشنود
و تفکر ميکند».
 وقت شناسي ،احساس مسئوليت و مبادي آداب
بودن
 وفاداري به سازمان هتل و درستکاري
 رعايت اصول بهداشت و نظافت فردي (شست
وشوي مداوم دستها و پاکيزگي بدن)...
 محبت و مهرباني با ميهمانان و همکاران .امام علي
(ع) ميفرمايند« :مهرباني کن تا مهرباني بيني».
 عدم پر حرفي ،گله مندي و شکايت نزد ميهمانان.
امام علي (ع) ميفرمايند « :پر حرف اشتباهاتش
فزوني يابد».
 دارا بودن تناسب سن و جنسيت کارکنان :در
هتلهاي داراي برند جنسيت و سن کارکنان در شيوة
سرويس دهي بسيار مؤثر است و سهم زيادي در
جذب مشتري بيشتر دارد (مظاهري.)0112:01 ،
 راضي نگاه داشتن ميهمانان و همکاران و همچنين
عالقه مندي به کمک رساني
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تحمل مشکالت (ساعتچي.)220 :0191،
ويژگيهاي مهارتي کارکنان هتل
به شکل ايده آل ،کارکنان هتل به ويژه کارکنان
فرآنت آفيس بايد از ويژگيهاي شخصيتي خاصي چون:
انعطاف پذيري ،تحمل و درک ابهامات توانايي نظارت
و تغيير رفتار براساس عالئم و نشانههاي موقعيتي و
همدلي با مشتري برخوردار باشند .ويژگي همدلي با
مشتري ،مهمتر از ويژگيها تشخيص داده شده است
(فيتز سيمونز.)101 :2110 ،
بر اساس جديد ترين پژوهشهاي کاربردي ،ويژگي
مهارتهاي کارکنان هتل عبارتند از :
 .0همدلي :يا کار تيمي بيان کننده تمايل به کار کردن با
ديگران به طور مشارکتي و توانايي همکاري با افراد
و برقراري رابطه مبتني بر احترام و درک متقابل
است .همدلي عامل بهبود روابط اجتماعي است
(بابايي زکليکي.)221 :0191 ،
 .2ارتباط مؤثر :اين توانايي به فرد کمک ميکند تا
بتواند به صورت کالمي يا غير کالمي( زبان بدن )،
مناسب با فرهنگ جامعه موقعيت خود را نمايان
کند .اين ويژگي ابزار انتقال اطالعاتي است که از
طريق حاالت چهره ،ژست ها ،لمس کردن ،حالت
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بدن و حتي طنين و حجم صدا صورت ميپذيرد.

به عاليق ديگران توجه شده و نيازهايشان برآورده

ارتباط يا رفتار غير کالمي حدود 91درصد الي 92

شود ،به شما اعتماد خواهند کرد (سنبورن:1391 ،

درصد ارتباطات ميان دو فرد را تشکيل ميدهد

.)92-31

(ناوارو.)09 :0191،

 .9مهارت فني :آشنايي با مهارتهاي فني و تکنيکي از

 .1خودآگاهي :توانايي شناخت و آگاهي از ويژگيها،

قبيل کار کردن باکامپيوتر و مهارتهاي ICDLاز

نقاط قوت و ضعف ،ترس و انزجار ،نيازها و

جمله مهارتهاي دهههاي اخير است (سايت اناس

خواسته هاست.

پي.)0191 ،

 .2توانايي مقابله با استرس :اين توانايي شامل شناخت

 .01توانايي و قدرت درک و تکلم به زبانهاي زندة

بحرانهاي گوناگون زندگي و تأثير آنها بر فرد است.

دنيا :با توجه به حضور ميهماناني از مليتهاي

شناسايي استرس سبب واکنشها و موضع

گوناگون ،توانايي تکلم به حداقل  3زبان زندة دنيا

گيريهايمناسب ميباشد (دنياديده.) 91 :0139 ،

از ضروريات است (مرتضايي فريزهندي:1335 ،

 .2تصميم گيري :تصميم گيري يا ريسک پذيري اين

.)22

توانايي به فرد ميدهد تا به نحو مؤثرتري دربارة
مسائل تصميم گيري ،جوانب گوناگون را بررسي و

پوشش و لباس کارکنان هتل

پيامد هر انتخابي را ارزيابي کند (کلبعلي:019 ،

ارائه خدمات رضايت بخش ،تنها بر پايه وجود

.)030

نيروي ماهر و ويژگيهاي منحصر بفرد امکان پذير

 .9توانايي غلبه بر بحرانها :اين توانايي فرد را قادر
ميسازد تا هيجانها را در خود و ديگران تشخيص
دهد ،نحوه تأثير هيجان ها بر رفتار را درک و بتواند

نيست ،بلکه پوشش کارکنان که بيانگر فرهنگ سازماني
است در اين امر راهگشا ميباشد.
استفاده از لباسهاي همانند و يکسان نمايانگر وجود

واکنش مناسبي به هيجانهاي گوناگون نشان دهد

نظم در هتل است .تنوع قومي و فرهنگي به واسطة

 .1تفکر خالق و انتقادي :تفکر خالق،به کارگيري يک

استفادة مناسب از پوشش و لباس ،به عنوان يک

شيوه نوآورانه براي حل مسأله است .به عبارتي،

جاذبه در جلب نظر ميهمان مؤثر ميباشد (باقري نظام

تفکر خالق ،توانايي تفکر فراتر از چارچوبهاي

آباد.)29 :0139 ،

قراردادي و تمايل به آزمودن راههاي گوناگون
است (بابايي زکليکي.)091 :0191 ،

تحصيالت و تجربيات مرتبط کارکنان

تفکر منطقي نيز فرآيندي است که شخص با توجه به

ارائه خدمات برتر و رضايت بخش زماني صورت

تجارب عملي و توانمنديهاي ذهني خود بتواند به

ميپذيرد که کارکنان هتل در رشتههاي تخصصي

منظور حل مسأله يا مشکل اقدام وبه نتيجة مطلوب

تشريفات هتلداري و ميهمان نوازي داراي تحصيالت

دست يابد (کلبعلي.)02 :0191 ،

بوده و به اندازة کافي موفق به کسب تجربه شده

 .3روابط بين فردي :اين توانايي به ايجاد روابط مثبت

باشند .بنابراين هرچه درجة هتل بر اساس نماد ستاره

و مؤثر بين فرد با انسانهاي ديگر کمک ميکند.

افزوده ميشود ،ميزان تجربيات و تحصيالت کارکنان

يکي از موانع برقراري رابطة مؤثر با ديگران آن

نيز ارتقاء مييابد (بويلد.)002 :0999 ،

است که به نظرهاي آنان توجه نشود .بنابراين اگر
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 نظارت و کنترل

تعداد کارکنان هتل
با آگاهي از ويژگيهاي هر پست ،تعداد کارکنان

 جهتدهي

مورد نياز شغل مورد نظر تعيين ميگردد .براي دريافت

«مديريت هتلداري رشتهاي کاربردي و مرتبط با

سطوح باالتر رتبه بندي ،ميبايست تعداد کارکنان هتل،

مديريت گردشگري است .مديريت هتل بايد به تمام

داراي قاعده مشخصي باشد .اين شاخص به کميت و

فنون ميهمان نوازي تسلط داشته باشد .همچنين به زبان

کيفيت خدمات ،تعداد اتاقها و طبقات ،فصول پرکار،

انگليسي و يک زبان پر کاربرد ديگر مسلط باشد و قادر

شيوه مديريت و استراتژيهتل ،نوع سرمايه گذاري،

به برقراري روابط اجتماعي خوبي باشند» (رادمهر،

برند ،مکان استقرار ،امکانات ،قديمي يا جديد بودن

.)21 :0191

هتل و  ...بستگي دارد (باقري نظام آباد.)92 :0139 ،
شرايط و روشهاي تعيين تعداد کارکنان يک هتليا
رستوران بزرگ عبارتند از:

ويژگيهاي فردي مديران هتل:
بررسيها نشان داده که گوي رقابت آينده را مديراني

 -0طبقهبندي مشاغل از نظر نوع کار و تخصصهاي
موجود در صنعت هتلداري.

خواهند برد که بتوانند به طور اثر بخش و نتيجه بخش
با سرمايه انساني خود ارتباط برقرار کنند .در اين زمينه

 -2تعيين معيارهاي کار و نحوة ارزيابي آن.

هوش هيجانياز مؤلفه هايي است که به ميزان زيادي

 -1انجام پيشبينيهاي الزم از نظر حجم کار و

در روابط مديران با ديگر اعضاء نقش ايفا ميکند (

گسترش آن در آينده

وظيفه دوست.)21 :0139 ،

 -2انجام کنترلها و بررسيهاي مداوم بر کارهاي جاري
هتل

به اين ترتيب ،رفتار ،گفتار ،عملکرد ،همدلي ،تفکر
خالق ،ذوق و سليقه هنري و همچنين تمامي

 -2پيش بينيهاي الزم دربارة نيروي انساني مورد نياز
در موقعيتهاي استثنايي نظير فصل شلوغي هتل.
مديريت هتلداري:
«ايجاد قابليت و آمادگي در کارکنان به منظور ارائه
عملکرد مشترک از طريق اهداف مشترک ،ارزشهاي
مشترک ،ساختار مناسب و آموزش و بهسازي مورد نياز
آنان در انجام کار» ( دراکر.)9 :0132 ،
تعريف کالسيک مديريت در مفهوم کلي ،همان
تعريف هنري فايول است .امروزه اکثر محققان و
متخصصان ،مديريت هتل را از پنج نوع فعاليت متشکل
ميدانند:
 برنامهريزي

ويژگيهاي ياد شده براي کارکنان ،براي مديران هتل نيز
در سطحي باالتر ميبايست رعايت شود.
ويژگيهاي مهارتي مديران هتل:
سرنوشت افراد در بسياري از فعاليت ها در گرو
مهارتهايي است که هوش هيجاني را تشکيل ميدهند.
مديريت متشکل از پنج نوع فعاليت است ،بنابراين دارا
بودن توانمندي در جلب وفاداري و تعهد کارکنان هتل
(انگيزش) به منظور

برنامهريزي ،سازماندهي،

هماهنگسازي ،جهتدهي ،نظارت و کنترل و به عالوة
ويژگيهاي ياد شده براي کارکنان ،براي مديران نيز در
سطحي باالتر ميبايد رعايت شود.

 هماهنگسازي
 سازماندهي
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پوشش و لباس مديران هتل

الف) پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور؛

وجود لباس و نوع پوشش متمايز مديران هتل

جاودانه در پژوهشي با عنوان «ميزان رضايت

نشان فرهنگ سازماني ،برند و اعتبار هتل بوده و

گردشگران اروپايي از سفر به ايران» با طرح پرسشهايي

نمايانگر وجود نظم و سلسله مراتب سازماني است.

از قبيل :

اين شاخص براي کارکنان هتل نيز مشوق ارتقاء
خواهد بود.

 ميزان انتظارات گردشگران اروپايي از تجربه سفر به
ايران چقدر است؟
 عملکرد ويژگيهاي تجربه سفر به ايران و عملکرد

تحصيالت و تجربيات مرتبط مديران هتل

آنها از ديدگاه گردشگران اروپايي چگونه است؟

هرچه درجة هتل ارتقاء يابد ،ميزان تجربيات و

 آيا بين انتظارات از تجربه سفر به ايران و عملکرد

تحصيالت مرتبط مديران هتل نيز به همان نسبت بايد

آنها از ديدگاه گردشگران اروپا تفاوت وجود دارد؟

ارتقاء يابد .بنابراين صرف دارا بودن تجربة مديريت در

محقق پس از طرح اين سواالت به طرح موضوع

يک نهاد دولتي ،خصوصي [يا فرماندهي نظامي] به

پرداخته و در خاتمه به نتايج زير دست پيدا کرده است:

هيچ عنوان معيار درستي براي انتصاب مدير در يک
هتل نمي باشد (بويلد.)11 :0999 ،

 از نظر گردشگران اروپايي مورد مطالعه ويژگي
جاذبههاي گردشگري ،حمل و نقل و محيط زيست
به عنوان فرصت ميباشند ،اما در ايران از همة توان
موجود گردشگري استفاده نمي شود.

پيشينه تحقيقات
در حوزة پيشينةپژوهش سعي شده تا برترين
مقاالت ،کتب و پايان نامههاي مرتبط منعکس گردد.

 ويژگيهاي اقامتگاه ،فعاليتهاي تفريحي و خريد در
مقاصد گردشگري بسيار ضعيف و نيازمند نظارت،
کنترل ،مديريت حرفهاي و كارآمد ميباشد.
 در حال حاضر ويژگيهاي رستورانها ،مراكز اطالع

کتب ترجمه شده
نمونههاي گردآوري شدهاي که به شکلي در ارتباط

رساني و زيرساختهاي خدمات گردشگري تهديدات

با اين بحث هستند ،ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

بالقوه مقصد گردشگران ايران بوده و تالشهاي

 ميسون ،پيتر .)0131( .گردشگري اثرات ،برنامهريزي

مديريت گردشگري را كم اثر ميكند.

و مديريت( .ترجمه روزبه ميرزايي و پونه ترابيان).
تهران :انتشارات ترمه.
 کوپر ،کريس .)0131( .اصول و مباني جهانگردي.
ترجمه اکبر غمخوار .تهران انتشارات فرآماد

نيکبين و احمدي در مقالهاي با عنوان الزامات
توسعه پايدار و محيطهاي جغرافيايي مختلف در سال
 0139پيرامون الزامات مرتبط با توسعه پايدار بحثهاي
کارشناسانهاي را طرح نموده اند.
رمضاني در سال  0131در قالب پايان نامة

پيشينه پژوهشهاي مرتبط با موضوع
در ادامه به پارهاي از پژوهشهاي انجام گرفته
پيرامون صنعت گردشگري و هتلداري اشاره ميشود:

کارشناسي ارشد ،عوامل موثر برافزايش سطح وفاداري
مشتريان ايراني هتلهاي  2ستارة تهران را مورد بررسي
قرار داد .در اين پژوهش عوامل موثر برافزايش سطح
وفاداري مشتريان و اولويت بندي آنها از نظر اهميت
مد نظر قرار گرفته شده است .به اين منظور هشت
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متغير مورد بررسي قرار گرفته است :مهمانداري،

غذا و تفريحات ،و امنيت مورد بررسي قرار گرفته

اقامت ،غذا و نوشيدني ،تفريح و سرگرمي ،خدمات

است .اين محققين همچنين با مطالعه ي ويژگيهاي

مکمل ،امنيت و سالمت ،موقعيت و جابجايي و قيمت.

جمعيت شناختي مهمانان ،هتلهاي محل اقامت آنها را

بين  3متغير در نظر گرفته شده و وفاداري مشتري،

به تفکيک ارزان قيمت ،متوسط قيمت و گران قيمت

رابطهاي معنادار و مثبت وجود دارد .در عين حال ميان

مورد مطالعه قرار داده اند.

اين متغيرها ،خدمات مکمل و اقامت به ترتيب با
ضريب همبستگي مثبت  14229و مثبت  14292داراي

چان مين در سال  2119به بررسي امنيت هتل به
عنوان مهترين معيار انتخاب هتل برشمرده است

بيشترين رابطة معنادار با وفاداري بودند و ضعيف ترين
رابطه را متغير امنيت و سالمت با ضريب همبستگي
 14193داشته است.

روش شناسي تحقيق
در اين پژوهش سعي شده است با توجه به ماهيات
و زمينااة فرهنگ اي تحقي اق از روشااها و اباازار مناسااب

ب) مطالعات خارجي مرتبط با موضوع
جديدترين پژوهشهاي انجام شده در حوزة توسعه
گردشگري به قرار زير ميباشد:

استفاده شود ،بدين لحااظ هادف ،کاابردي اسات و در
صورت اجراي صحيح و دقيق آن مايتواناد باه تولياد
اطالعات ساودمندي در زميناة برناماه ريازي ،طارح و

اتكينسوندر سال  ، 0933ايمني و بهاي هتل را مهم
ترين عوامل انتخاب هتل برشمرده است.
ويلنسكي و باتلدر سال  ،0933به بررسي

گسترش و نياز شايوههااي عملاي در ساازمان مياراث
فرهنگي به ويژه گردشگري فرهنگي ،منجر گردد.
در پژوهشااهاي پيمايشااي پژوهشااگر ،داده هااا و

سرويسهاي شخصي ،جذّابيتهاي فيزيكي ،موقعيتهاي

يافتههاي پژوهش را با شرح مفصلي از وضعيت فعلاي،

آرامش اعصاب ،استاندارد سرويسها ،چشم انداز دلپذير

با هدف اصالح يا تعديل شرايط موجود ماورد اساتفاده

و هزينه اقامت از ديد مسافران در انتخاب هتل پرداخته

قرار ميدهد؛ يا اينكه براي بهسازي ،طرحهاي مساتدلي

است.

را تهيه مينمايد (بالدبي.)11: 0111،

آنانتو ديگران ،در سال  ،0992با بررسي ديدگاههاي

روش پااژوهش ،بااا توجااه بااه هاادف و موضااوع،

 201مسافر ،به طبقه بندي  21معيار انتخاب هتل

پيمايشي است که در پي توصيف مفهوم و شاخصهاي

پرداخته اند .نتايج نشان داده است كه بها و كيفيت ،مهم

موثر و تبيين روابط باين متغيرهااي ماورد بررساي باه

ترين عوامل مورد نظر مسافران هستند .ايمني و موقعيت

منظور پيش بيني ،کشف و طراحي موقعيات جدياد در

مكاني هتل در ردههاي بعدي اهميت قرار ميگيرند.

قالب الگويي راهبردي و مطلوب ،ميباشد.

پاراسورمنو ديگران ،كيفيت خدمات هتل و برخورد

با توجه به اينكه نظرات متخصصان و صااحبنظران

كاركنان هتل با مهمانان را براي مسافران تفريحي واجد

حوزة هتلداري براي گسترش گردشگري فرهنگي اخاذ

اهميت دانسته اند (.)Parasuraman & et al,1988

خواهد شد در اجراي پژوهش از روش دلف ي اساتفاده

تجزيه و تحليل عوامل انتخاب هتل در صنعت هتل

شده است .در روش دلفي ابتدا فرآيندهاي مورد نظر به

هنگ کنگ توسط رايموند و همکاران در سال 2111

اضافة عوامل مؤثر در اختيار گاروه صااحب نظار قارار

انجام شده است که در اين تحقيق  9عامل کيفيت

خواهد گرفت و از آنها درخواست خواهاد شاد تاا در

خدمات ،تسهيالت ،ارزش ،وضعيت اتاق و پذيرش،

خصوص تك تك فرآينادها اظهاار نظار نمايناد .ايان
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فرآيند طي چناد مرحلاه انجاام خواهاد شاد و برآيناد
نظرات گروه خبره در ارتباط با تك تاك فرآينادها باه
دست خواهد آمد (بازرگان.) 32 :0191،
به منظور انجام اين پژوهش مراحل زير باه ترتياب
تنظيم شده است:

 مطالعه مقدماتي ،بررسي سوابق مورد نظر و تدوين
چارچوب نظري (تلفيق آراء صاحب نظران)
 تعيين متغيرهاي پژوهش؛ شناسايي و دسته بندي

انجام مصاحبه
مصااحبه بااا صاااحب نظاران رشااتههاااي مااديريت
هتلداري ،جهانگردي و مديران ارشاد ساازمان مياراث
فرهنگي در مراحل گوناگون تحقياق باه منظاور تعياين
شاخص هاي مدل مفهومي پاژوهش و تهياه پرسشانامة
مربوطه .براي اعتبار سانجي و بااال باردن رواياي ابازار
اندازه گيري ،پرسشنامه به  2شايوة زوج ي و ليک رت
طراحي شده است.

مفاهيم ،ابعاد و مؤلفههاي مورد بررسي
 دستيابي به مدل اوليه

 انتخاب روش تحقيق
 تائيد مدل از سوي استادان و همچنين صاحب
نظران به روش دلفي
 جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آنها

 اصالح و بازنگري مدل درتعيين مؤلفه ها و
شاخص ها و تائيد مدل از سوي خبرگان
 آزمون مدل در جامعة مورد نظر
 ارائه مدل

 نتيجه گيري و پيشنهادها
روشها و ابزار جمع آوري اطالعات
در اين پژوهش تالش ميشود با استفاده از

جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي
كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص(جهاني يا
منطقهاي) داراي يك يا چند صفت مشترك باشند(
حافظ نيا .)0139 ،بنابراين جامعههاي آماري اين تحقيق
عبارتندست از:
الف) جامعه آماري کارشناسان و صاحب نظران
هتلداري و صنعت گردشگري در بخشهاي:


توليدي -اقتصادي؛



فرهنگي -اجتماعي؛

ب) دومين جامعه آماري ،گردشگران داخلي و
خارجي هستند.

تکنيکهاي کمي ،الگويي تبيين شود که به خوبي نشان
دهندة هدف اصلي پژوهش بوده و سبب دستيابي ساده
به آن هدف باشد ،لذا روش و ابزار گردآوري داده ها
براي طراحي مدل اوليه به شرح زير ميباشد:

جامعه صاحب نظران
با توجه به موضوع ،جامعة آماري ،صاحب نظراني
هستند که با نقاط قوت و ضعف و ويژگيهاي هتلداري

جستجو در اينترنت و در کتابها

و گردشگري آشنايي کامل دارند؛ بنابراين براي باال

اسناد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

بردن روايي و پايايي پژوهش ،به صورت هدفمند،

جامعه هتلداران

فعاالن صنعت هتلداري ،مورد نظر خواهند بود .در

هتل استقالل تهران

مرحلة وزن دهي به مدل ،براي جمع آوري اطالعات

تدوين و طراحاي پرسشانامه ،جهات جماع آوري

در خصوص ميزان اهميت هريک از شاخص ها به

اطالعات مربوط به مسافران استفاده ميشود.

استادان رشتههاي مديريت مديريت هتلداري به عنوان
صاحبنظران مراجعه شده است .به اين منظور تعداد 22
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پرسشنامه توزيع شده و در مجموع از ميان

محدود بودن جمعيت جامعه نمونه از اين فرمول

12پرسشنامه عودت داده شده ،تعداد  02پرسشنامه به

استفاده شده است:

لحاظ استخراج و تجزيه و تحليل مناسب تشخيص
داده شده است .در مرحلة بعد براي اندازه گيري

اعتبار يا پايايي

وضعيت موجود هتلداري از حيث کيفيت و ميزان

منظور از اعتبارآزمون ،دقت اندازه گياري ،اثباات و

تاثيرگذاري در قالب پرسشنامهاي با  88پرسش از

پايايي آن است .پايايي ابزار سنجش يعني اينکه تاا چاه

صاحبنظران انجام شده است .فهرست کلي صاحب

حااد آن اباازار دادههاااي دقي اق و درسااتي را اسااتخراج

نظران حوزة صنعت هتلداري به اين ترتيب دسته بندي

ميکند و در طول زمان با ثبات است و نتايج همسان به

شده است:

دست ميدهد (خاکي.)293 : 0191 ،

 مديران سياست گزاري سازمان ميراث فرهنگي

به اين ترتيب داده ها محک زده تا مشاخص شاود

 مديران ارشد شرکت توسعه گردشگري ايران

اطالعات استخراج شده از پرسشنامه تاا چاه ميازان باا

 استادان رشته جهانگردي دانشگاه تهران ،عالمه

واقعيتهاي صنعت هتلداري و ميهماان ناوازي تطبياق

طباطبايي ،علمي کاربردي و دانشگاه آزاد اسالمي

دارند .لذا ضريب آلفاي کرونباخ محاسابه شاده باراي

 معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي
 دبيرکل و رياست جامعه هتلداران

پرسشنامة مزبور با  33گويه برابر  1/32ميباشاد .البتاه
قابل توجه است که هر چقدر ضاريب آلفااي کرونباا
محاسبه شده به عدد يک نزديکتر باشد ،باه ايان معناي

نمونه آماري:

است که گويه ها از نظر دروني با هم همبستگي دارناد

نمونااه مااورد مطالعااه شااامل ميهمانااان مقايم هتاال

و قابليت آزمون متغيرهاي چندگانه کمتر خواهد بود.

استقاللدر يک دورة زماني خاص ميباشند.
روايي پرسشنامة پژوهش
مقصود از روايي ،آن است کاه ابازار انادازهگياري
بتواند ويژگي مورد نظر را اندازه بگيارد .اهميات ،از آن
رو است که اندازه گيري نامناسب و ناکافي ميتواند هر

تعيين اندازه نمونه
براي تعيين اندازه نمونه ،پرسشنامه را بين  02نفر از

پژوهش عملي را بي ارزش سازد(خاکي.)299 : 0191 ،

جامعه مورد مطالعه توزيع نموديم .انحراف استاندارد

پرسشنامة پژوهش با توجاه باه مبااني نظريكاه در

محاسبه شده  1/ 109گرديد .سپس با توجه به فرمول
ناپارامتريک و تحليل آماري ،به محاسبه تعيين اندازه
جامعه نمونه با احتمال خطاي 2درصد پرداختيم .در
نتيجه اگر بخواهيم نظرجامعه نمونه بيانگر نظر جامعه
اصلي باشد ،بايد 010پرسشنامه بين مخاطبان توزيع
شود .براي اطمينان خاطر  221پرسشنامه توزيع گرديد
كه اطالعات  201عدد از پرسشنامههاي جمع آوري

ادبيات پژوهش ذکر شده است و اينکه بتواناد آنچاه را
كااه پژوهشااگر سااعي در يااافتن و ساانجش آن دارد،
بسنجد ،طراحي شده و از نقطه نظرات صاحب نظران و
استادان حوزة هتلداري و ميهماان ناوازي ،باراي بهيناه
شدن پرسشنامه استفاده شده اسات .در نهايات نظارات
سازنده استادن محترم راهنما و مشاور نيز در اين زميناه
راه گشا بوده است.

شده قابل استفاده بوده است .بنابراين با توجه به نا
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تشريح مدل و روش اجراي پژوهش

خالصة اطالعات اساتخراج شاده در محاسابه ضاريب

سنجش و اندازهگيري خدمات هتلداري و مشخص

فني مدل کمي به کار ميرود و با نظر کارشناسان ميزان

ساختن کيفيات خادمات هماواره يكاي از موضاوعات

اهميت هر يک از ابعاد ،مؤلفاه هاا و شاخصاها تعياين

مهمي است ميباشد كه توجه بسياري از صاحبنظاران

ميگردد.

حوزة گردشگري ،ميراث فرهنگي و مديريت فرهنگاي

در مرحلة آخر با استفاده از نرم افزار مطلبنسبت

را به خود جلب نموده اما در اين رابطاه دساتور عمال

به تجزيه و تحليل داده ها اقدام شده و در پايان با

مشخصي ارائه نشده است .در اين پژوهش در راساتاي

استفاده از تکنيکهاي کمّي (رياضي) ،مدل کمّي که در

نزديااك نمااودن دياادگاهها و رويكردهاااي گوناااگون

آن ميزان اهميت و اولويت هريک از ابعاد و مؤلفه ها در

صاحب نظران ،مدلي ارائه مي گردد .ساپس هار ياک از

قالب عدد و رقم مشخص گرديده ارائه خواهد شد.

شاخصها با توجه باه نظار صااحب نظاران وزن دهاي

براي افزايش دقت و باال بردن روايي در اندازه گيري

صورت ميپذيرد .لذا از  2روش و از دو نوع پرسشنامه

آراي پاسخ گويان ،از  2روش :مقياس زوجي و مقياس

مقايسة زوجي و مقايس ة ليک رت ،اساتفاده شاده کاه

رتبهاي (ليکرت) استفاده شده است.

اوزان ابعاد رتبه بندي
وزن بُعد گستره و تنوع خدمات و سرمايههاي انساني
جدول  :0وزن گستره و تنوع خدمات و سرمايههاي انساني

وزن مقايسه زوجي ابعاد
جدول  :2زن مقايسه زوجي گستره و تنوع خدمات و سرمايههاي انساني

جدول  :1وزن نهايي گستره و تنوع خدمات و سرمايههاي انساني

صاحب نظران صنعت هتلداري اهميت و نقش بُعد گستره و تنوع خدمات را در حد 1/299دانسته و نقش بُعد
سرمايههاي انساني را در شکل دهي مفهوم رتبه در هتلها 1/222ارزيابي نموده اند.
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اوزان مؤلفههاي بُعد سرمايههاي انساني
وزن مؤلفههاي بُعد سرمايههاي انساني
همانگونه که مالحظه ميشود صاحب نظران صنعت هتلداري اهميت و نقش مؤلفه کارکنان را در شکل دهي
بعد سرمايههاي انساني 1/222دانسته و نقش مولفه مديران هتل را در حد  1/212ارزيابي نموده اند
جدول :2وزن مولفههاي بُعد سرمايههاي انساني

وزن مقايسه زوجي مؤلفههاي بُعد سرمايههاي انساني
جدول  :2وزن مقايسه زوجي مؤلفههاي بُعد سرمايههاي انساني

جدول  :9وزن نهايي مولفههاي بُعد سرمايههاي انساني

.
اوزان شاخصهاي مؤلفه کارکنان هتل
وزن شاخصهاي مؤلفه کارکنان هتل
جدول  :1وزن شاخصهاي مؤلفه کارکنان هتل
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(وزن مقايسه زوجي شاخصهاي مؤلفه کارکنان هتل)
جدول  :3وزن مقايسه زوجي شاخصهاي مؤلفه کارکنان هتل

جدول  :9وزن نهايي شاخصهاي مؤلفه کارکنان هتل

اهميت و نقش ويژگيهاي مهارتي در شکل دهي مولفه کارکنان هتل  ، 1/219تحصيالت و تجربيات مرتبط را
 ، 1/209پوشش و لباس  1/211و نقش ويژگيهاي فردي را در حد  1/030ارزيابي شد .از ديدگاه صاحب نظران
اهميت تعداد کارکنان نسبت به ساير شاخص ها از رتبه کمتري برخودار ميباشد.
اوزان شاخصهاي مؤلفه مديران هتل
وزن شاخصهاي مؤلفه مديران هتل
جدول  :01وزن شاخصهاي مؤلفه مديران هتل

وزن مقايسه زوجي شاخصهاي مؤلفه مديران هتل
جدول  :00وزن مقايسه زوجي شاخصهاي مؤلفه مديران هتل
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جدول  :02وزن نهايي شاخصهاي مؤلفه مديران هتل

اهميت و نقش ويژگيهاي مهارتي را در شکل دهي مولفه مديران هتل  ، 1/232تحصيالت و تجربيات مرتبط را
 ، 1/230پوشش و لباس  1/222و نقش ويژگيهاي فردي را در حد  1/090ارزيابي شده است .از ديدگاه صاحب
نظران اهميت نقش ويژگيهاي فردي مديران نسبت به ساير شاخصهاي مؤلفه مديران هتل از رتبه کمتري برخودار
ميباشد.
آزمون مدل
طبيعي است که براي مقايسه و درجه بندي هتل ،بايد استانداردي رابه عنوان معيار وضعيت مطلوب داشته
باشيم و وضع موجود را باوضعيت مطلوب سنجيده و سپس هتل را مورد ارزيابي قرار دهيم .به همين انگيزه
پژوهشگر با طراحي پرسشنامهاي قابل درک براي ميهمانان هتل ،تالش نموده با توجه به ميزان رضايت و انتظارات
ميهمانان از وضعيت خدمات رساني ،هتلي را در شمال تهران مورد ارزيابي و آزمون قرار دهد.
بُعد سرمايههاي انساني
شاخصهاي مؤلفه کارکنان
جدول  :01شاخصهاي مؤلفه کارکنان

شاخصهاي مؤلفه مديران:
جدول  :02شاخصهاي مؤلفه مديران
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سرمايههاي انساني
جدول  :02بعد سرمايههاي انساني

نتيجه گيري و پيشنهادها

گرفته و پيرامون مسئوليت هايي که در قبال ميهمانان

نتايج و يافتههاي کسب شده از ادبيات پژوهش:

و مسفران دارد پاسخگو باشد .رعايت و توجه به

با بهره گيري از مباحث تخصصي در بخش ادبيات

استاندارد حالل ،استاندارد ،HACCPاستاندارد جهاني

پژوهش ،بخشي از چالشهاي عمدة در حوزه هتلها،

ايزو  ،22111ايزو  03110و OHSASدر بخش

رستوران ها ،پروازها ،بازارها و اسلوب ارائه خدمات

خوراک و نوشيدني از مزيتهاي رقابتي است که در

به دست آمده است.

سطح جهان داراي اهميت فراوان بوده اما در
کشورهاي معدودي رعايت ميشود.

عدم درک اصول استانداردهاي جهاني:
رعايت استانداردهاي بين المللي و ملي در تمام

عدم درک تآثيرات توسعه صنعت هتلداري:

فعاليتها ضروري است ،به همين علت سنجش رضايت

تآثيرات اقتصادي :ورود گردشگر سبب توليد شغل

ميهمانان و درک نيازهاي متعدد او عامل بهبود

ميشود لذا با توجه به اعالم سازمان جهاني گردشگري

شيوههاي خدمت رساني و ميهمان نوازي مديريت

در سال  2101بيش از  211ميليون ازمنطقه آسيا و

خواهد بود .اين شاخص در هتلهاي داراي برند

اقيانوسيه ديدن نمودند .اگر کشور ايران با توجه به

همچون هيلتون و همچنين پروازهاي معتبر بين المللي

قابليتها و پتانسيلهاي فراوان ميتوانست تنها  %2از اين

کاربردهاي فراوان داشته و متخصصان بازاريابي با

مسافران را جذب کند  ،درآمد ايران بالغ بر 02/3

تجزيه و تحليل پاسخنامه ها به رفع نواقص کار خويش

ميليارد دالر ميشد .همچنين امکانات زير بنايي از قبيل

ميپردازند .اين شاخص که تحت عنوان ايزو 01112

فرودگاهها ،جاده ها و آزاد راهها ،شبکههاي ارتباطي و

معروف ميباشد ،فقط در هتل شايگان کيش ،هتل

اطالعاتي ،شبکه بهداشتي و آب و فاضالب و برق ....

استقالل تهران و تعدادي از مجموعه هتلهاي پارس

نيز يکي از اساسي ترين عوامل توسعه جهانگردي

جنبة عملياتي به خود گرفته و در ساير هتلها فقط در

است .در کنار تآثيرات اقتصادي فوق ،صنايع دستي

حد پر کردن برگة نظر سنجي است و در کل هيچ

گسترش يافته و عالوه برايجاد اشتغال و کسب درآمد

تأثيري در روند بهبود و اصالح فعاليتهاي اجرايي هتل

براي افراد محلي از فراموشي و نابودي اين صنايع

ندارد .در خصوص پروازها نيز فقط هواپيمايي ماهان از

جلوگيري ميگردد.

اين شيوه استفاده ميکند.
استاندارد ايزو( 29111مسئوليت اجتماعي) نيز

فقدان نيروي انساني کارآزموده و متخصص :فقدان

يکي ديگر از استانداردهايي است که ميبايد در

نيروي انساني کارآزموده و متخصص امور جهانگردي

صنعت گردشگري و صنايع وابسته مورد توجه قرار

در دفاتر ايرانگردي و بي تجربگي کادر شاغل در هتلها،
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از ديگر موانع توسعه هتلداري است .بنابراين بايد با

فعاليتهايي را بدون درک کامل از ماهيت آن عمل انجام

آموزش کارکنانخبره و حرفهاي در حوزه هتلداري اين

ميدهند .همچنين مديران هتلهاي ايران علي رغم دارا

مشکل را بر طرف کرد.

بودن مدرک دانشگاهي ،بدون استثناء فاقد تحصيالت
مرتبط بوده و فقط شيوه هايي از مديريت سنتي را در

عدم درک خدمات ميهمان نوازي :نکتة بعدي که از

هتلهاي تحت امر خود به شکل ناقص اجراء ميکنند.

مطالعة ادبيات نتيجه گيري شده ،در خصوص فرهنگ

پوشش و لباس :از نظر پوشش و لباس کارکنان و

ميهمان نوازي است .آنچه که در صنعت ميهمان نوازي،

مديران ،شواهد عيني حاکي است که لباسها به هيچ

هتلداري و گردشگري بيش از همه بايد مورد توجه

عنوان بيانگر فرهنگ بومي و سنتي ،با تنوع و تکثر

قرار گيرد ،احترام و محبت واقعي به ميهمان و درک

فرهنگي و قومي ايران نيست .به نظر ميرسد مديران

نيازهاي پيش بيني شده ميهمان است ،به گونهاي که

فعال در حوزة صنعت گردشگري و هتلداري ،براي

ميهمان يقين پيدا کند يک شخص بسيار مهم است و

بهبود مديريت و عملکرد هتل ،نيازمند طي کردن

حضور او در هتل يک ارزش محسوب ميشود .تأمين

دورههاي ارتباطات فرهنگي -اجتماعي و آموزشهاي

آسايش ،آرامش جسم و جان و روان ،ايمني ،امنيت،

هنرهاي کاربردي هستند.

شادابي ،شادماني ،خوشنودي ،تفريح ،خوشگذراني و ...
که مجموعاً ميهمان نوازي گفته ميشود بايد به شيوهاي
اجرا شود که نه تنها پنج حس ميهمان در اوج لذت
قرار گيرد ،بلکه حس ششم او نيز در عمل و تخيل از
روزمرگي و دغدغه هارهايي يابد.
از ويژگيهاي ديگر ميهمان نوازي هتلها که نمايشگر
فرهنگ بومي است ،شيوة استقبال و بدرقهاي است که
در هتلهاي ايران به نازل ترين شکل به اجرا در ميآيد.
تشريفات استقبال و بدرقه فقط در برخي از هتلهاي
کشورهاي شرق آسيا و آمريکاي التين با درک ارزش

به اين لحاظ در سطح کارشناسي ارشد ،گذراندن
اين واحدها ضروري است:
 دروس مربوط به آداب معاشرت بين المللي و
بومي ايران،
 فراگيري آداب تشريفات قومي ،ملي و بين المللي،
 دروس روان شناسي کاربردي،
 درک عميق مفهوم زيبايي شناسي،
 درک و شناخت کاربردي سبکهاي هنري،
در کل شناخت عميق هنر ملي ايران ،در کنار درک
ماهيت ميهمان نوازي يک ضرورت به شمار ميآيد.

مادي و معنوي ميهمان هتل به شيوهاي زيبا و به منظور

ويژگي فرهنگي مدير هتل :همانگونه که در مورد

تأثيرگذاري بر روي روح و روان ميهمانان به اجرا در

تعريف هتل بيان شد ،هتل يک شهر در مقياس کوچک

ميآيد .لزوم تقويت اين بخش در هتلهاي ايران با

است و ميهمانان اين شهر داراي فرهنگهاي متفاوت

توجه به پيشينه فرهنگ ميهمان نوازي ايراني از

ميباشند .هتل در واقع محل تجمع ،همنشيني و گفت

ضروريات است.

وگوي فرهنگهاست .هتل يک شهر زنده و پوياست و
داراي ساکناني از فرهنگها و اقوام گوناگون است که در

آموزشهاي آکادميک هتلداري :با مطالعه سوابق علمي

مدت زماني کوتاه فرهنگ خود را با گفتار و کردار

کارکنان و مديران هتلها متوجه ميشويم که از نظر

خويش که حاصل انديشه و بينش ايشان است ،در

ويژگيهاي مهارتي به هيچ عنوان آموزشهاي آکادميک

معرض ديد و قضاوت قرار ميدهند .هتلها در واقع يک

هتلداري را به طور کامل طي نکرده اند و صرفاً

موزة زندة شناخت فرهنگ و مردم شناسي ميباشند.
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بنابراين هتلهاي بين المللي يکي از ويترينهاي معرفي

 01ايزو) در شرايط مطلوب و استاندارد قرار ندارد .در

کنندة فرهنگ ملل است .به اين دليل مديريت چنين

هر صورت بدون هيچ تعصب يا مبالغهاي هتلهاي ايران

شهر خاصي ،مستلزم دارا بودن شرايط ويژة فرهنگي

همواره 0يا 2درجه در مقياس ستاره نسبت به

است و هر مديري با تجربة مديريت ديگر نهادها و

استانداردهاي بين المللي و ملي عقب هستند .بنابراين

سازمانهاي خصوصي يا دولتي به ويژه نيروهاي نظامي

اگر قرار باشد روزيبودجة ملي بر اساس ارز ورودي

و انتظامي نبايد بر چنين مجموعهاي مديريت داشته

گردشگران خارجي تأمين شود ،با چنين روندي امکان

باشد .همچنين در گزينش کارکنان بخشهاي گوناگون

پذيرايي مناسب و مطلوب امکان پذير نيست ،زيرا

هتلهاي ايران ،هيچ معياري وجود ندارد؛ درحالي که

ميهمان هتل خدمات ارائه شده را با خدمات مشابه در

زيبايي چهره ،خوش رفتاري ،تبسم ،ادب و تواضع،

هتلهاي کشور مطبوع خويش ميسنجد .اگر اين ميهمان

رعايت بهداشت روحي و جسمي ،شيک پوشي ،نظافت

از يک کشور پيشرفته باشد شکاف خدمات را به خوبي

و خوش بويي ،تناسب اندام ،امانتداري ،وقت شناسي،

درک کرده و عدم وجود تناسب منطقي بين هزينه ها و

پرهيزگاري و پاک چشمي ،گوشه هايي از ويژگيها و

خدمات دريافت شده را کامالً متوجه خواهد شد ،اما

خصوصياتي است که کارکنان و مديران بايد در صنعت

اگر ميهمان هتلهاي ايران از کشورهاي فقير ،عقب افتاده

هتلداري داشته باشند.

و جنگ زده باشند ،با توجه به اينکه به ميهماني آمده

تناسب تعداد کارکنان :در بارة شاخص تعداد
کارکنان نيز با توجه به حجم فعاليت ها و تعداد

اند و هزينهاي پرداخت نمي کنند ،لذت کافي ميبرند،
با اين وجود کشور هيچ سود اقتصادي نخواهد برد.

ميهمانان ،تناسباتي وجود دارد که در هتلهاي ايران

براي تحقق اهداف اين پژوهش ،تجديد نظر در

رعايت نمي شود .در نظر گرفتن نسبتهاي استاندارد

درجه بندي هتلها و بازنگري در سياستگزاريهاي

در هر فعاليت سبب کاهش هزينههاي اضافي ميشود.

سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
اجتناب ناپذير است .براي پيشرفت و گسترش صنعت

نتيجهگيري پيرامون هتلها

هتلداري و ميهمان نوازي ،تعامل فرهنگي و ارتقاي

با توجه به ارزيابي ها و بازديدهاي انجام گرفته در

فرهنگ ملي ،اصالح و بازنگري اساسي شيوة مديريت

هتلهاي مطرح و معروف ،اين نتيجه حاصل شده است

ميهمان نوازي و همچنين فراگيري و درک مفاهيم اين

که در ايران هيچ هتلي داراي نماد و نشان واقعي

صنعت در سطح ملي ،يک نياز ضروري است.

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

نتايج و يافتههاي کسب شده از آزمون مدل پژوهش

داراي بهترين و مرغوب ترين ساختار ظاهري و دروني

با توجه به ارزيابي صورت گرفته ،اولويت بندي

باشد ،از نظر ارائه خدمات در وضع نامطلوبي قرار

مؤلفههاي مدل در بخش رتبه بنديسرمايههاي انساني

دارد .اگر هتلي داراي تمام ويژگيهاي ياد شده باشد ،از

بر اساس وزن آنها ،به شرح زير ميباشد:

نظر سرمايههاي انساني يعني مديريت و کارکنان

اولويت .0مديران هتل21/2از 011

کارآزموده ،تحصيل کرده و عالقه مند در فقر بسر

اولويت .2کارکنان هتل22/2از 011

ميبرد .اگر هتلي تمام اين ويژگيها را دارا باشد ،از نظر
دريافت استانداردهاي ملي و بين المللي ايزو (بيش از
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موسيقي بومي و ملي ايران

پيشنهادهاي پژوهش
به منظور بهره وري بيشتر موارد زير پيشنهاد
ميشود.

پيشنهاد ميشود با توجه به نوآوريهايي که در
اجراي موسيقي سنتي ايران از آثار فاخر استادان

استفاده از کارکنان تحصيل کرده

موسيقي ملي همچون :روح اهلل خالقي ،امين اهلل حسين،

با وجود تأسيس دانشکده ها و مراکز آموزش عالي

ابوالحسن خان صبا ،مرتضي حنانه ،فرهاد فخرالديني،

متعددي که در طي  21سال گذشته در رشتة تخصصي

حسين دهلوي ،دکتر بهمن رياحي ،دکتر محمد سرير و

مديريت هتلداري ،دانشجويان و عالقه مندان فراواني را

 ...استفاده شود .پخش آرام چنين موسيقي هايي در

روانة بازار کار کرده است ،همچنان هتلهايي هستند که

فضاهاي عمومي يا خصوصي ضمن ايجاد روحيه شاد

کماکان از افراد کم تجربه ،کم سواد و غير عالقه مند

در کارکنان ،سبب جلب نظر ميهمانان به ويژه ميهمانان

استفاده ميکنند .شايان ذکر است در بعضي از هتلهاي

خارجي ميشود .ميهمانان خارجي زماني که به کشوري

داراي برند به دليل گزينشهاي رابطهاي همانند

ميروند ،قصد دارند هرآنچه را که مربوط به فرهنگ و

گزينشهاي ابتداي دهة 0111همچنان از نيروهاي کم

تمدن آن سرزمين است به يادگار با خود همراه ببرند.

انگيزه و بي تجربه استفاده ميکنند .به همين دليل

اين شاخص يکي ديگر از عوامل تأثير گذار بر روند

پيشنهاد ميشود با برقراري ارتباط مديران هتلها ،متوليان

ميهمان نوازي ميباشد.

برنامه ريز ،اتحاديه ها و جامعة هتلداران با دانشکدههاي
تخصصي مديريت هتلداري و گردشگري ،ضمن
آموزش و بازآموزي کارکنان خود ،راه را براي وررود
تحصيل کردههاي رشتههاي تخصصي هموار سازند.

غذا و نوشيدنيهاي محلي
گسترة جغرافيايي و تنوع قومي و فرهنگي ايران
سبب شده تا پخت و پز در نقاط گوناگون کشور در
عين دارا بودن عطر و طعم لذيذ ،تنوع فراوان داشته
باشد .اين ويژگي به خصوص در خوراکهاي محلي

تحصيالت کارشناسي ارشد
پيشنهاد ميشود به منظور ارتقاي کيفي خدمات و

شهرهاي ايران به خوبي قابل مشاهده است .ميهمانان

شيوههاي ارائه خدمات ميهمان نوازي و هتلداري ،با

هتل با اهداف گوناگوني در هتل حضور دارند و يکي

توجه به نا کارآمدي نيروهاي کاري در هتل و همچنين

ديگر از نيازهاي مهم ايشان به مانند هر موجود زنده،

با توجه به عدم وجود رشتة مديريت هتلداري در مقطع

خوردن و آشاميدن ميباشد .تنوع منوي خوراکهاي

کارشناسي ارشد با گرايش تشريفات ديپلماتيک،

بومي و ملي در هتلهاي ايران بسيار کم است و بيشتر

سرفصلدروس تدوين و به تائيد وزارتخانة مربوطه

داراي خوراکهاي خارجي نظير غذاهاي چيني ،مکزيکي،

برسد .به اين ترتيب با افزايش سطح تحصيالت مديران

فرانسوي ،ايتاليايي و هندي است .درحالي که با توجه

هتل ،بينش ايشان به هتل و هتلداري دچار تغيرات

به خوراکهاي محلي نقاط گوناگون ايران ،لذيذترين،

اساسي شده و امکان کسب امتياز بيشتر و طي کردن

خوش طعم ترين و بهداشتي ترين خوراکها را ميتوان

پلههاي ترقي در درون هر هتل امکان پذير خواهد شد.

در فهرست غذاهاي رستوران هتل قرار داد .ميهمان
خارجي با نيت تعامل و آشنايي با فرهنگ اين سرزمين
قصد دارد غذاها و نوشيدنيهاي ايران را تجربه کند.
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دانشااکده هناار و معماااري .دانشااگاه آزاد اسااالمي.

مهارت و تخصص افراد
باال بردن سطح مهارت و تخصص افراد جامعه
بومي از طريق دورههاي آموزشي کوتاه و بلند مدت
جهت آماده نمودن آنها براي اتخاذ شغلهاي صنعت
گردشگري و ارائه خدمات هرچه پايدارتر به

واحد تهران مرکزي
بالدبي ،دئو .دلن ،ون .)0111(.مباني پژوهش در علوم
تربيتي و ساير زمينههاي وابسته .ترجمه نجفي زند،
جعفر .تهران :انتشارات قومس

گردشگران.

بوني فيس ،پرسيال .)0131( .مديريت گردشگري
رعايت استانداردهاي ايزو:

فرهنگي .ترجمة محمود عبد اهلل زاده .چاپ اول.

رعايت استانداردهاي بين المللي و ملي در تمام
فعاليتهاي گوناگون هتل ضروري است ،به همين علت
سنجش رضايت ميهمانان هتل و درک نيازهاي متعدد
او عامل بهبود شيوههاي خدمت رساني ،ميهمان نوازي

تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي
چاااک .واي .گااي .)0113( .جهااانگردي در چشاام
اندازي جامع .ترجمة علي پارسائيان و سيد محماد
اعرابي .انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي

و مديريت خواهد بود.
استاندارد ايزو( 29111مسئوليت اجتماعي) نيز

دراکر ،پيتر .)0132( .نظريههاي نوين سازمان و

يکي ديگر از استانداردهايي است که ميبايد در هتل

مديريت .ترجمه محسن قدمي و مسعود نياز مند.

مورد توجه قرار گرفته و پيرامون مسئوليت هايي که

تهران :پيام فردا

در قبال ميهمانان دارد پاسخگو باشد.
رعايت

و

توجه

به

استاندارد

دنياديده ،علاي .)0139( .مهارتهااي زنادگي .تهاران:
حالل،

استاندارد ،HACCPاستاندارد جهاني ايزو  ،22111ايزو
 03110و OHSASدر بخش خوراک و نوشيدني از
مزيتهاي رقابتي است که در سطح جهان داراي
اهميت فراوان بوده اما در کشورهاي معدودي رعايت
ميشود.

انتشارات انديشه آريا
رادمهر ،احسن اهلل .)0191( .توسعه صنعت
گردشگري .تهران :انتشارات پيام عدالت
رشادت جو ،حميده .زراعين دوالب ،سعيد.)0139( .
نظام پودماني در نظام آموزشي .چاپ نخست.
تهران:
رنجبران ،بهرام .زاهدي ،محمد .)0133( .خدمات

منابع و مآخذ
بابايي زکليکي ،محمدعلي .شيخ ،ابراهيم.)0191( .
دستنامه مديران :مجموعه تعاريف و حکمتهاي
فرهنگي و روشهاي توسعه شايستگي مديران
باقري نظام آباد ،ليال  .)0139( .طراحي يونيت شاامپو
و اصالح با تاکيد بر عناصر و عوامل زيبايي شناسي
پايااان نامااة کارشناسااي ارشااد طراحااي صاانعتي.

صنعت جهانگردي .اصفهان :چهارباغ.
روي ،سي ،وود .و اس ،ورجينس .)0132( .مديريت
و راهکارهاي جامع هتلداري .ترجمة کامبيز رفيع
زاده .مشهد :انتشارات آهنگ قلم.
ساعتچي ،محمود .)0191( .روان شناسي بهره وري
راهبردي .چاپ هفتم .تهران :نشر ويرايش
سنبورن ،مارک .)0191( .رهبران واقعي .ترجمه مريم
عباسي .مظفر خان محمدي .چاپ اول .خرم آباد:
دانشگاه آزاد اسالمي
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شيريان ،عباس .)0139( .مديريت کيفيت فراگير در

یادداشتها

مديريت هتلداري .تهران :نشرقلمرو آفتاب
فيتزسيمونز ،جيمزاي .فيتزسيمونز ،موناجي.)0131( .
مديريت خدمات .ترجمه سيد محمد اعرابي و داود
ايزدي .چاپ دوم .تهران دفتر پژوهشهاي فرهنگي
کلبعلي ،احسان .واشقاني فراهاني ،محمد رضا
( .)0191روشهاي نوين خالقيت .چاپ اول .تهران:
انتشارات دانش کيان
مدني ،اميرمحسان .)0139( .مهارتهااي کااربردي در
مديريت هتلداري .تهران :انتشارات انديشه آريا
مظاهري ،جهاندار .)0112( .پذيره .جزوة داخلي
مرکز آموزش بنياد .تهران .هتل اوين.
مؤسسه انتشاراتي کميل .معاونت پژوهشي دانشگاه
آزاد اسالمي
ناوارو ،جو .کارلينز ،ماروين ( .)0191از کجا بفهميم
ديگران به چه فکر ميکنند؟ ترجمه آزاد مبشر.
چاپ اول .تهران :انتشارات راشين
وظيفه دوست ،حسين .حاجي پور ،بهمن .جمشيد
هروه ،حسن .)0139( .بررسي تاثير ميزان هوش
هيجاني بر قابليتهاي مديريت .مجله مديريت
فرهنگي .سال پنجم .شماره يازدهم .تهران دانشگاه
آزاد اسالمي .واحد علوم و تحقيقات.
وال ،فرانسوا .و بيچريل يونل .)0132( .گردشگري
بين المللي.ترجمة محمدمهدي کتابچي .تهران:
انتشارات اميرکبير
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