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چکـیده
استفاده از استانداردهای عمومی ملی و اختصاصی بینالمللی مانند ایزوها بر عملکرد کارکنان و مدیران هتلها و باال بردن
کیفیت خدمات مؤثر بوده است و میتوان از این طریق به بهرهوری بیشتر منابع انسانی و رضایت بیشتر میهمانان دست
یافت .در این راستا تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است ،صورت گرفته است .از
پرسشنامه استاندارد سروکوال برای متغیر کیفیت خدمات و پرسشنامه محقق ساخته برای استانداردهای ملی و بینالمللی
استفاده شد .برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تأییدی استفاده
گردیده است .جامعه آماری شامل مدیران میانی و عالی هتلهای  0و  1ستاره شهر مشهد هستند .حجم نمونه آماری 591
نفر و روش نمونهگیری با توجه به محدودیتهای کرونایی غیراحتمالی در دسترس بود .در بخش آمار استنباطی از آزمون
کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و آزمون معادله ساختاری برای
پاسخ فرضیههای تحقیق استفاده شد .برای انجام محاسبات بسته نرمافزاری  Spss/pcو لیزرل بهکارگیری شد .نتایج
تحقیق نشان داد استانداردهای ملی و بینالمللی بر رضایت از کیفیت خدمات و تمامی ابعاد آن تأثیر معناداری دارد.
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صنعت هتلداری میتواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور نقش بسزایی داشته باشد .کیفیت خدمات یکی از
شاخصهای اندازهگیری رضایت مشتری و سوددهی در هتل است .در صنعت هتلداری ،کیفیت خدمات بهمنظور تمایز هتلها از
رقبایشان و رضایت مشتریان امری اجتنابناپذیر است (زینلی دهج .)5909 ،امروزه در فضای رقابتی شدید ،کلید مزیت رقابتی
پایدار ،فعالیت در قالب زنجیره تأمین و ارائه خدمات باکیفیت باال است .کیفیت خدمات ،یک ابزار اصلی و کلیدی بازاریابی در تمامی
سازمانها اعم از سنتی و خدماتی است که مدیران را به چالش میکشد (عابدی زاده .)5900 ،در سازمانهای گردشگری و
مهمانداری شناسایی انتظارات مشتریان باعث ارائه خدمات باکیفیت بهتر به مشتریان شده و رضایت آنها را در پی خواهد داشت و
این رضایت بهنوبه خود وفاداری مشتریان به سازمان و درنهایت سودآوری هرچه بیشتر برای سازمان را به ارمغان خواهد آورد
(حاجیزاده .)5900 ،بهترین هتلها رضایت مشتری را مهمترین سالح رقابتی جهت دستیابی به سود می دانند .رضایت مشتری
هنگامی حاصل می شود که خدمت ارائه شده توسط هتل با انتظارات مشتری مطابق باشد یا از آن فراتر رود؛ بنابراین ،به منظور بقا،
هتلها باید استانداردهای مناسب خدماتی را در مورد خواسته ها و تمایالت مشتریان خود ایجاد کنند (مین ،مین و چانگ.)1771 ،
مطالعات بسیاری به بررسی اثرخدمات هتل در زنجیره تامین بر رضایت مشتریان و وفاداری آن ها پرداختند در این میان نیز صنعت
هتلداری به عنوان یک صنعت خدماتی نیازمند توجه بیشتری است (زهرا عطف .)5900,از این رو ،پژوهشگر در پی بررسی
بکارگیری استانداردهای کیفیت بر رضایت خدمات هتلداری ،در هتلهای چهار و پنج ستاره مشهد می باشد .در این پژوهش قصد
داریم تا با بررسی اطالعات جمع آوری شده از مدیرا هتلها ,میزان تاثیر بکارگیری استاندارد های ملی و بین المللی را بر روی
کیفیت خدمات هتلها مشخص کنیم.

 -2بیان مساله
یکی از مباحث اصلی که در رقابت پذیری شرکت های خدماتی است ،کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان است .مدیران
تمایل دارند ،به گونه ای ،کیفیت خدمات را که به مشتریانشان ارائه می کنند ،اندازه گیری نمایند؛ اما آنچه همواره به انجام این کار
با مشکل مواجه ساخته است ،عدم دسترسی به ابزار مناسب جهت اندازه گیری انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات دریافتی
است (پاراسورمان و همکاران .)1759 ،در خدمات اقامتی بحث کیفیت از مباحث اساسی محسوب می شود ،همواره ،نبودن استاندارد
مشخص و بین المللی در عرصه صنعت اقامتی امکان تعریف خدمات استاندارد را برای مباحث کیفی را از دست اندرکاران این
صنعت گرفته است ،بدیهی است که در چنین شرایطی امکان بوجود آمدن شکاف های مدیریت خدمات دور از ذهن نیست .آنچه
هتل¬ها را در بازارشان حفظ یا نابود می کند همین وجود یا عدم وجود شکاف بین خدمات مورد تصور و ارائه هتلها و خدمات مورد
انتظار مشتریان است (زیاری و همکاران.)5909 ،
تالش و کوشش فراوانی که امروزه درجهت ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد و گسترش نگرش مشتری مداری توسط
محققان ،کارشناسان و مدیران سازمانهای تجاری صورت می گیرد ،نشان دهنده آن است که اکنون رضایت مشتری یکی از
مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمانها در امر تجارت و سودآوری به شمار میآید؛ بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستمهای
اندازه یگری و پایش رضایت مشتری به عنوان مهمترین شاخص درامر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمانهای امروزی به
شمار میرود (مریم پروینی .)5900,در دنیای امروز که رقابت میان شرکت ها پیوسته در حال افزایش است ،راه حل اصلی دستیابی
به مزیت رقابتی پایدار بهبود کیفیت خدمات است که به نوبه خود منجر به رضایت مشتریان می شود (شمول ،یاواس و بلیگین،
.)5009
کیفیت خدمات یکی از شاخص های اندازه گیری رضایت مشتری و سوددهی درهتل است .در صنعت هتلداری ،کیفیت خدمات
به منظور تمایز هتلها از رقبایشان ورضایت مشتریان امری اجتناب ناپذیر است .از این رو ،به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و
حفظ مشتریان ،بهبود کیفیت خدمات به ابزاری مهم در صنعت هتلداری تبدیل شده است (کاندامپولی ،موك و اسپارك)1779 ،
در حال حاضر بیشتر سازمان ها متوجه این موضوع شده اند که رضایت مشتری می تواند منجر به موفقیت بلندمدت آنها شود؛
صنعت گردشگری ،به ویژه هتلها ،از این قاعده مستثنی نیستند .بهترین هتلها رضایت مشتری را مهمترین سالح رقابتی جهت
دستیابی به سود می دانند .در هتلهای زنجیره ای که درصد کوچکی از بازار هتلداری را تشکیل می دهند استاندارد داخلی وجود
دارد که مشتری در هر جای دنیا با استفاده از خدمات این هتلها خدماتی با کیفیت همانند را دریافت می کند؛ اما در بازار هتلهای
کوچک و متوسط که حتی تا  07درصد این صنعت را تشکیل می دهند .عدم همگونی کیفی کامال مشهود است و به نظر می رسد
همین کیفیت تعیین کننده ماندگاری این بنگاه ها در عرصه این صنعت می باشد (کروبی و همکاران .)5900 ،هتلها به عنوان
ارکان صنعت گردشگری ،از جمله کسب و کارهای بزر گ در جهان می باشد .مدیران فعال در این صنعت باید با درایت کامل،
امکان بهره برداری از فرصت های حاضر را برای خود فراهم ساخته و عملکرد سازمانی خود را ارتقاء دهند (طالبیان.)5900 ،
با توجه به اینکه مشهد دارای جاذبه های گردشگری ،تاریخی و مذهبی فراوانی است و هر ساله گردشگران زیادی را به خود
جلب می کند ،پیاده سازی استاندارد های ملی و بین المللی در بازاریابی خدمات از دیدگاه مشتریان از اولویت باالی تجاری

برخوردار بوده و شالودة اساسی بازاریابی خدمات را تشکیل می دهند .جذب ،نگهداری و جلب رضایت مشتریان مراکز اقامتی و
هتلها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .پژوهش های انجام شده پیشین اکثراً استانداردهای بین المللی و ملی را از طریق
پرسشنامه های مبتنی بر مدل سروکوال از طریق نظرات مشتریان هتلهای مختلف در شهر های متفاوت کشور مورد بررسی قرار
دادهاند در این پژوهش ما قصد داریم تاثیر استانداردهای بین المللی و ملی بر رضایت ازکیفیت هتلهارا از طریق مدیران ارشد و
میانی هتلها مورد بررسی قرار دهیم.
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در خصوص استانداردهای ملی و بین المللی و تاثیر ان بر کیفیت خدمات هتلها مطالب زیادی وجود ندارد اما درخصوص
سنجش کیفیت خدمات در صنایع مختلف مقاالت متعددی وجود دارد و از جمله مطالعات داخلی در این زمینه میتوان به پژوهش
موفق و فکور ( )5900اشاره کرد .آنها در پژوهشی با عنوان بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رضایت مشتری از خدمات هتل با
استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی :هتلهای  1ستاره مشهد) بیان می کنند که با توجه به اهمیت مشتری در عرصه تجاری،
هدف از این تحقیق بررسی نقش تعدیلگری جنسیت در رضایت مشتری از خدمات هتل با استفاده از ابعاد کیفیت خدمات سروکوال
میباشد .نتایج نشان می دهد که فرضیه های جنسیت رابطه بین عوامل فیزیکی و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل
میکند و فرضیه جنسیت رابطه بین اطمینان دهی و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل میکند و فرضیه جنسیت رابطه
بین همدلی و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری را تعدیل میکند .مورد تایید قرار گرفت.
فتاحی و همکاران ( )5900در پژوهش شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایتمندی گردشگران شهری از اقامتگاههای
گردشگری با استفاده از مدل کانو-سروکوال (نمونه :هتلهای سه ستاره شهر شیراز) بیان می کنند که رضایتمندی گردشگران
شامل کلیۀ تجاربی است که نسبت به مقصدی خاص در مدت اقامت به دست می آورند و این احساسات و طرز تلقی های مرتبط
با ارائۀ خدمات و قیمت آنهاست .نتایج نشان می دهدکه از نماگرهای مهم در ارزیابی توسعۀ گردشگری ،رشد ظرفیت تأسیسات
اقامتی و کیفیت آنها با رشد گردشگری ،اعم از داخلی و بین المللی ،نسبت مستقیم دارد .همچنین نتایج حاصل از مدل کانو نشان
می دهد که وجود دوربین های مدار بسته ی مرئی و نامرئی به منظور حفظ امنیت بیشتر میهمانان در هتل مهم ترین الزم اساسی،
وجود انواع اتاق و انواع سوئیت جذاب و آرام با امکانات مطلوب و مناسب (سیستم گرمایشی و سرمایشی) مهم ترین الزام عملکردی
و وجود تخت تشک و متکای راحت و تمیز مهم ترین الزام انگیزشی می باشد .اسما اعتباری ( )5909در پژوهشی با عنوان بررسی و
سنجش کیفیت خدمات صنعت هتل داری با استفاده از مدل سروکوال فازی (مطالعه موردی :هتلهای شهر سرعین) بیان می کند
که کیفیت خدمات و رضایت مشتری ،مفاهیم بسیار مهمی هستند که شرکتها به منظور حفظ و ارتقای موقعیت خود در بازار رقابتی
باید به طور مناسب درك کنند و اقدامات اصالحی را اتخاذ کنند .دادهها با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوآل
پاراسورامان ( )5099جمع آوری شدند.
بهشتی نیا و فرزانه آزاد ( )5900تحقیقی با عنوان ارائه ی رویکردی ترکیبی از خانه ی کیفیت فازی ،تحلیل سروکوال و کانو-
مطالعه ی موردی :هتل پردیس شهر رشت بیان می دارند که در بین همه ی صنایع خدماتی ،صنعت گردشگری به علت ایفای
نقش اساسی در اقتصاد ملی ،یکی از حساس ترین صنایع نسبت به موضوع کیفیت است .در این راستا ،استفاده از روش هایی مانند
خانه ی کیفیت ( )HOQمی تواند گام مهمی برای دست یابی به سطح مطلوبی از کیفیت خدمات و رضایت مشتریان باشد .نتایج
پژوهش نشان دادکه میانگین انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات هتلهای شهر سرعین باالتر از میانگین ادراکات آنان بود و در
بعد فازی مشاهده شد بین ادراك مشتری و انتظارات مشتری از کیفیت خدمات هتلهای شهر سرعین شکاف منفی وجود دارد .بر
اساس یافته های این تحقیق ،بیشترین شکاف کیفیت در بعد محیط فیزیکی بود .جهت بهبود این بعد پیشنهاد می گردد هتلها با
طراحی و ایجاد محیط مناسب ،نیازهای مشتریان را تامین نمایند .نتایج به دست آمده از این تحقیق اهمیت ،نوع و اختالف هر
خواسته با سطح ایده آل و اولویت بندی اقدامات اجرایی برای برآورده کردن خواسته های مشتریان را تعیین می کند.
کروبی و همکاران )5900( ،تحقیقی با عنوان تاثیر کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی :هتل
پنج ستاره نارنجستان نور) انجام دادند .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت خدمات و هر یک از ابعاد آن تاثیر مثبت و
معناداری بر اعتماد مشتری دارند؛ و همچنین نشان داده شد که از بین ابعاد کیفیت خدمات همدلی دارای بزرگترین مقدار ضریب
مسیر است و تاثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر اعتماد مشتری بیشتر است .طالبیان طاهری )5900( ،پژوهشی تحت عنوان مروری
بر مفاهیم کیفیت در صنعت هتلداری ،داشتند و نتایج نشان داد شکاف چشم گیر بین کیفیت خدمات ارائه شده و انتظارات مشتریان
در غالب هتلهای کشور بوده است .بیشترین شکاف در قسمت عوامل محیطی مشاهده شده که از نظر مشتریان این دسته از
عوامل روی کیفیت ادراکی تاثیر بیشتری دارند.
امین بیدختی و روحی پور ( )5901درمطالعه ای با عنوان بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از
کیفیت خدمات در صنعت هتل داری استان سمنان ،به این نتیجه رسیدندکه سن ،تنها ویژگی جمعیت شناختی است که بر انتظارات
مشتریان از پنج بعد کیفیت خدمات تأثیر می گذارد و ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان درآمد و میزان
تحصیالت هیچ تأثیری بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات نمی گذارند.
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ضرغام بروجنی و همکاران ( )5901در پژوهش ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتلها با رویکرد کارت امتیازی متوازن
فازی مطالعه موردی هتلهای منتخب استان یزد نتیجه گرفتند که که وضعیت عملکرد خدمات ارائه شده در هتلهای منتخب
استان یزد در مناظر مشتری و فرایند داخلی مطلوب میباشد ،درحالی که هتلها در منظر مالی و همچنین منظر رشد و یادگیری،
عملکرد ضعیفی دارند .همچنین هشت مؤلفه ارزیابی عملکرد خدمات هتل (شامل منحصر به فرد بودن خدمات هتل ،برگشت
سرمایه ،نرخ اشغال اتاق ها ،بهره وری کارکنان ،استفاده مؤثر کارکنان از اطالعات بازاریابی ،فرایند ارتباط دوطرفه با مشتریان،
نسبت سود خالص به درآمد کل و فرایند ارائه خدمات جدید) به عنوان شاخص های بحرانی موفقیت شناسایی شدند .از طرفی در
هتلهای منتخب استان یزد دیدگاه مشتری در اولویت نخست اهمیت و دیدگاه فرایند داخلی در اولویت چهارم قرار دارد.
در بین پیشینه های خارجی نیز تحقیقاتی مرتبط وجود داشت بعنوان مثال کرونین و تیلور ( )1750مقـاله ای تحت عنوان
"بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان مقایسه بین شعبه های مختلف شرکتهای بیمه ای "تالیف و رابطه علت و
معلولی بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان مورد آزمون قرار گرفت .آنها در نهایت ،بر اساس تحلیلهایشان گزارش دادند که
کیفیت خدمات دریافت شده به رضایت مشتریان منجر میشود؛ و سپس مقایسه بین کیفیت خدمات ارائه شده در مکانهای مختلف را
مورد بررسی قرار دادهاند تفاوتهایی در بین درك انتظارت مشتریان از کیفیت خدمات وجود دارد .هیون کیم ( )1750با آزمون مدل
ساختاری ارتباط خدمت گرایی ،کیفیت خدمات و رضایت مشتری با وفاداری مشتریان و توسعۀ مدل مفهومی از رستوران های
زنجیره ای مستقر در سئول کرة جنوبی ،با استفاده از ابزار پرسش نامه و نمونۀ آماری کارکنان رستوران ها ،به این نتیجه رسید که
ضریب اثرگذاری کیفیت خدمات روی رضایت مندی و رضایت مندی روی وفاداری مشتریان بیشتر از سایر ضرایب مسیری در مدل
معادالت ساختاری است.
موبیز ( )1750استاندارد کیفیت خدمات و عوامل مرتبط با گردشگری در تانزانیا را مورد مطالعه قرار دادند ،نتایج این تحقیق
نشان داد که تاثیر محیط فیزیکی بر ادراك مشتریان از کیفیت خدمات به مراتب بیشتر از محیط ناملموس بود .همچنین از بین ابعاد
تشکیل دهنده محیط فیزیکی ،عوامل مرتبط با طراحی و دکوراسیون ،شرایط محیطی و در نهایت عالئم و نشانه ها ،به ترتیب
باالترین تاثیر را بر ادراك مشتری از کیفیت خدمات داشته اند .مالیز ( )1750رابطه بین کیفیت خدمات و صنعت هتلداری را مورد
مطالعه قرار داد ،یافته های پژوهش نشان می دهد بین ادراك میهمانان از کیفیت خدمات و وفاداری آن ها رابطه مستقیم و قوی
برقرار است و از میان پنج بعد کیفیت خدمات بعد عوامل ملموس از ضریب همبستگی با وفاداری مشتریان برخوردار است .ماین و
همکاران ( )1750کیفیت خدمات و رضایت مشتری را در صنعت هتل داری ویتناممورد مطالعه قرار دادند ،نتایجمطالعه نشان میدهد
که کیفیت خدمات نقش مهمی را در افزایش رضایت مشتری در خدمات هتل ایفا میکند .مدیران باید بر روی همدلی ،قابلیت
اعتماد ،پاسخگویی و اطمینان تمرکز کنند تا درجه باالیی از رضایت مشتری را که منجر به وفاداری مشتری و سود تجاری شود،
متمرکز سازد.
هورنر ( )1751در مقاله ای با عنوان ارزیابی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری با روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و با استفاده
از تکنیک سرکووال به بررسی کیفیت خدمات هتلهای بزرگ پرداخته و دریافته اند که کیفیت خدمات در هتلهای بزرگ نسبت به
رضایت مشتریان در سطح پایین تری قرار داشته و این بخش دارای فضاهای خالی بسیاری تا به پیشرفت نهایی خود برسد .تسیتی
و لست ( )1755درك مشتریان از کیفیت خدمات و تاثیر آن در شهرت را در صنعت هتل داری مورد مطالعه قرار دادند ،یافته ها
نشان میدهد که کیفیت خدمات بر روی شهرت هتل تاثیرگذار بوده و خدمات ضعیف منجر به مکالمات منفی و تبلیغات بد در مورد
هتل می شود .پاراسورمن و همکاران )1771( ،کیفیت خدمات هتل و برخورد کارکنان هتل با مهمانان را برای مسافران تفریحی
واجد اهمیت دانسته اند و امنیت هتل را مهم ترین معیار انتخاب برشمرده اند و به اعمیت رویکرد کارکنام و متصدیان هتلها در
برابر گردشگران تاکید کرده اند.

 -4مبانی نظری
صنعت گردشگری وابستگی زیادی به کمیت و کیفیت امکانات اقامتی دارد .در واقع وجود تسهیالت اقامتی عاملی کلیدی در
توسعه گردشگری است .برای تحقق بخشیدن به توسعه گردشگری ،ابتدا باید توسعه امکانات اقامتی را در صدر برنامههای
گردشگری قرار دارد؛ به عبارت دیگر ،تسهیالت اقامتی شاکله اصلی گردشگری است و بدین ترتیب برای ترویج و گسترش صنعت
گردشگری باید امکانات اقامتی مقصد را به نحو شایستهای بهبود بخشید.
هتلهای مناسب و سایر انواع اقامتگاهها نقش برجسته ای درجذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا میکنند .اگر گردشگر در
محل مقصد با هتلها یا اقامتگاههایی رو به رو شود که به اندازه خانه خودش برایش راحت باشند ،در اینصورت به آن محل تعلق
خاطر پیدا میکند .نکته بسیار مهم این است که مراکز اجاره دهنده تسهیالت اقامتی بتوانند تسهیالت مناسب را برای طیف گسترده
ای از گردشگران که وضعیت مالی متفاوتی دارند فراهم نمایند (محمد خیری .)5900,در این راستا برای آشنایی بیشتر با مفاهیم و
متغیرهای تحقیق ،توضیحات کوتاهی در این خصوص بیان می شود.
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امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت
می کنند ،شناخته شده است .سازمانهایی که به سطح باالتری از کیفیت خدمات دست می یابند ،سطوح باالتری از رضایتمندی
مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت (داف و دیگران.)1779 ،
بدون تردید ایجاد رضایت در مشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات ،در وهلۀ اول نیازمند شناخت نیازها و
خواسته های ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصوالت و خدمات تولید می شود .این امر با توجه به
پیچیده شدن روزافزون سیستم های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،خود به خود اتفاق نمی افتد ،بلکه به روشها و رویه هایی نظام
مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرایندی سازمانی مبدل کند .از طرفی تغییر خواسته ها ،نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت
انکارناپذیر است ،بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآید (منصوری
و یاوری.)5991 ،
کیفیت واژه رایج و آشنایی است که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به عمل آمده است؛ اما وجه مشترك همه این
تعاریف "سازگاری کاال یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان است" .کیفیت از مشتری شروع می شود و هرگونه توجه به کاال یا
خدمت ،بدون توجه به نظر مشتری ،الزاما کیفیت را بدنبال ندارد (فیتز سیمونز و دیگران .)5991،لذا معموال کیفیت را بر اساس
تطابق پذیری محصول با ویژگیهای مد نظر مشتری و یا میزانی که محصول می تواند انتظارات قبلی مشتری را برآورده سازد،
تعریف می کنند (جانسون و نیلسون.)1779 ،
کیفیت خدمات در حال حاضر یک نگرانی عمده برای سازمان است ،زیرا به شدت بر رقابت بین المللی تاثیر گذاشته و بطور
قابل توجهی به تقویت رابطه بین سازمانها و مشتریان کمک میکند .درك عمیق مزایا و ویژگیهای کیفیت خدمات در موسسات،
حضور و موفقیت آنها در محیط رقابتی را پیش بینی میکند (الصالح و همکاران )1750،یکی از راه های اساسی که مؤسسه خدماتی
می تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند ،ارائه دائمی کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنها است .بسیاری از شرکتها به
این نکته پی برده اند که ارائه خدماتی دارای کیفیت ،می تواند مزیت رقابتی محکم و نیرومندی برای آنان به ارمغان آورد.
در دنیای امروز که رقابتها به شدت در حال افزایش است ،کلید نگهداری مزیت رقابتی پایدار ،کیفیت باالی خدمات ارائه شده
سازمان هاست .این کیفیت باال ،به نوبه خود ،منجر به افزایش رضایت مشتریان از سازمان خواهد شد (سبحانی فرد و چراغعلی،
.)5909
کیفیت باالی خدمات میتواند موجب جذب بهترین و سودآورترین مشتریان شود و در مقابل ،کیفیت بد خدمات ارائه شده،
میتواند به مرور ،وجهی شرکت را نزد عموم مردم ،مشتریان و مشتریان بالقوه ،خراب کند (سبحانی فرد و چراغعلی.)5909 ،
کیفیت یک محصول یا خدمت ،به عنوان درجه تطبیق آن محصول با استانداردهای تعریف شده در نظر گرفته شده است.
امروزه کیفیت را خواسته مشتری تعریف میکنند و ادراکات و انتظارات مشتری را اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت میدانند.
مشتریان یا دریافت کنندگان خدمت ،کیفیت خدمات را با مقایسه ادراکات و انتظارات خود از خدمت دریافت شده ،ارزیابی میکنند
(توشمال و همکاران .)5909 ،کیفیت خدمات ،ارزیابی یکپارچه خدمات ارائه شده به مشتریانی است که طیفی از خواستههای
مختلف را در ارتباط با کیفیت خدمات دارند .این اهمیت باالی کیفیت خدمات باعث میشود که موسسات ،کارکنان خالق را با
تواناییهای و صالحیتهای متمایز انتخاب کنند (الصالح و همکاران)1750،
امروزه یک سازمان خدماتی یکی از دو شیوه اصلی مدیریت کیفیت خدمات را میتواند اتخاذ نماید.
 -5واکنشی یا انفعالی :در حالت انفعالی به کیفیت به عنوان یک منبع عمده تمایز یا مزیت رقابتی نگریسته نمی شود .در
کنترل و برنامه ریزی واکنشی کیفیت ،تاکید اصلی بر عوامل بهداشتی است .عوامل بهداشتی ،عواملی هستند که توسط مشتریان
بدیهی و مسلم فرض میشوند(به عنوان مثال تمیزی میزها در رستوران(؛ بنابراین برای جلب رضایت مشتریان این عوامل کافی
نیستند ،چرا که برآورده ساختن این نیازها ،مشتریان را خشنود نخواهد کرد ،در حالیکه فقدان آنها به صورت طبیعی نارضایتی
مشتریان را در پی خواهد داشت.
 -1استراتژیک یا فعاالنه :در این نگرش از کیفیت به عنوان عامل تمایز استفاده میشود .کیفیت در قلب استراتژی سازمان
جهت رسیدن به مزیت رقابتی جای دارد .در اینجا ،معموال کیفیت یکی از محرکهای جلو برنده اولیه کسب و کار به شمار میرود و
تصویر ذهنی شرکت در حول و حوش کیفیت ایجاد میشود .در این نگرش تاکید بر رضایت مداوم مشتری است و به پدیده کیفیت
به عنوان منبعی برای برتری و تمایز خدمات سازمان از خدمات رقبا نگریسته میشود )طباطبایی هنزان و اخوان.)5990،
یکی از فنون نسبتا جدید که نقش موثری را در ارتقای کیفیت خدمات ایفا می نماید ،فن بررسی کیفیت خدمات (سروکوال)5
است .در این فن ،ابتدا شکافهای کیفیتی سازمان تعیین می شود ،سپس با سنجش و بررسی آنها ،تالش در جهت کاهش این
شکافها صورت میپذیرد .فن کیفیت خدمات مخفف عبارتی التین و به مفهوم کیفیت خدمت است .فن کیفیت خدمات درواقع
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ابزاری جهت تعیین میزان شکافهای موجود ،بین سطوح مورد نظر و سطوح عملکرد واقعی در یک سازمان خدماتی و یا بخش
خدماتی یک سازمان تولیدی است.
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طبق تعریف اداره استاندارد ،استاندارد تعیین و تدوین ویژگی های الزم در تولید یک فرآورده و انجام یک خدمت است.
استاندارد یک سند فنی 5از قواعد ،دستورالعمل ها و تعاریف است که برای انجام یک فرایند ،تولید یا خدمت قابل تکرار تدوین
می شود تا بر مبنای تعریف یکسان ،چهارچوب مشخص و سطح کیفی مطلوب قابل انجام باشد .استاندارد به معنای هر معیار و
مقیاسی است که با آن بتوان کیفیت و کمیت اموری را مورد سنجش قرارداد.
از آنجا که کیفیت ،فن آوری و نیازهای انسانی تغییر می کند ،استانداردها نیز تغییر می کنند .معموال حتی استانداردهای بین
المللی نیز به طور متوسط هر پنج سال یک بار بازنویسی شده و تغییر داده می شوند .استانداردها معموال توسط گروهی از افراد
خبره ،سازمان ها ،نهادهای دولتی یا شرکت های خصوصی تدوین می شوند .در حال حاضر کمتر کشوری ست که سازمانی برای
نظارت بر کیفیت کاالها و خدمات نداشته باشد و تقریبا تمامی کشورها یک سازمان ملی از آن جایی که هر کاال یا هر خدمتی را
می توان در یک چهارچوب مشخصی ارائه کرد و ممکن است هرمنطقه ،کشور ،سازمان و یا حتی شرکتی چهارچوب ها و قواعد
خاص خود را داشته باشند ،تعداد استانداردهای بسیار زیاد و متفاوتی هم می تواند وجود داشته باشد .استانداردها تنها مربوط به کاال
نمیشوند ،بلکه بسیاری از خدمات را نیز شامل میشوند .برخالف تصور عام که فقط برچسب استاندارد بر روی کاالهای خریداری
شده را می بینند ،استاندارد یک مفهوم عام است که هرگونه کاال ،خدمات و فرایند را در بر می گیرد .ضمنا استانداردها قواعد ثابتی
نیستند و با گذشت زمان ممکن است تغییر داده شوند .از آنجا که کیفیت ،فن آوری و نیازهای انسانی تغییر می کند ،استانداردها نیز
تغییر می کنند .معموال حتی استانداردهای بین المللی نیز به طور متوسط هر پنج سال یک بار بازنویسی شده و تغییر داده می شوند.
استانداردها معموال توسط گروهی از افراد خبره ،سازمان ها ،نهادهای دولتی یا شرکت های خصوصی تدوین می شوند .در حال
حاضر کمتر کشوری ست که سازمانی برای نظارت بر کیفیت کاالها و خدمات نداشته باشد و تقریبا تمامی کشورها یک سازمان
ملی از آن جایی که هر کاال یا هر خدمتی را می توان در یک چهارچوب مشخصی ارائه کرد و ممکن است هرمنطقه ،کشور،
سازمان و یا حتی شرکتی چهارچوب ها و قواعد خاص خود را داشته باشند ،تعداد استانداردهای بسیار زیاد و متفاوتی هم می تواند
وجود داشته باشد .استانداردها تنها مربوط به کاال نمیشوند ،بلکه بسیاری از خدمات را نیز شامل میشوند .استانداردهای بین المللی
استانداردهای معتبری هستند که بین تمامی کشورها پذیرفته شده و در زمینه های تجارت ،صادرات و واردات مواد مصرفی و کاالها
از اعتبار بین المللی برخوردارند .استانداردهای بین المللی با هدف تعریف واحد و مورد تایید تمام کشورها برای انجام مبادالت
تعریف می شوند؛ مانند مؤسسه بین المللی استاندارد ( .1)ISOاستاندارد ملی 9یا استانداردهای کشوری استانداردهای قابل قبول در
داخل هر کشورتعریف می شود .برخی از استانداردهای ملی مانند ,0 ANSIاگرچه استانداردهای کشوری هستند اما از اعتبار جهانی
برخوردارند و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز شناخته شده و به کار می روند.

 -3-4استانداردهای ملی و بین المللی در هتل داری
علیرغم گستردگی صنعت گردشگری و هتل داری و اشتغال تعداد زیادی از کارکنان در آن و سهم ده درصدی از  GDPدر
جهان ،متاسفانه استاندارد مستقلی برای این صنعت تعریف نشده است .اغلب هتلها از استانداردهای کنترل کیفیت ،مدیریت و
کنترل بهداشت غذا در پیشبرد فعالیت های خود استفاده می کنند .از جمله استانداردهای بین المللی مورد استفاده در هتلها می
توان به استاندارد  ISO22000در کنترل مراحل تولید و توزیع مواد غذایی ،استاندارد  SO9001-9002-90045در مدیریت و
کنترل کیفیت ،استاندارد ISO 14000در زمینه محیط زیست و در نهایت  HACCPدر زمینه بهداشت مواد غذایی نام برد .در
هتلهای کشورهای اسالمی نیز از استاندارد حالل استفاده می شود .از طرفی اغلب هتلهای زنجیره ای با بکارگیری متخصصین
نخبه و مدیران ارشد بین المللی اقدام به تهیه و اجرای استاندارد شرکتی جهت زنجیره هتل داری مذکرو نموده اند که از آن جمله
میتوان به استانداردهای هتلهای زنجیره ای هایت ،شرایتون و کرون پالزا اشاره کرد.
در سطح ملی در ایران هیچگونه استانداردی برای فعالیت هتلها تهیه نشده است .برخی هتلها ازسالها قبل از استانداردهای
بین المللی یاد شده استفاده می کردند .امروزه تعداد بسیار کمی از هتلهای ایران از استانداردهای یاد شده استفاده می کنند و تنها
به رعایت استانداردهای ملی ایران در زمینه مواد غذایی ،آسانسور ،سازه و ...اکتفا نموده اند .درصورتی که استفاده از تجربه و
استانداردهای شرکت های بزرگ هتلهای زنجیره ای جهان می تواند به کاهش ضایعات و افزایش بهره وری کارکنان و رضایت
بیشتر گردشگران بینجامد .عدم استفاده از استانداردهای جهانی موجی به روز نبودن امکانان و خدمات شده و به وجهه هتلهای
ایران در نزد گردشگران بین المللی خدشه وارد میکند چرا که ممکن است هتلهای یک کشور در استاندارد ملی ایشان بسیار عالی
1 technical document
2 The International Organization for Standardization
3 National Standard
4 American National Standards Institute
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اما در استاندارد جهانی بی کیفیت تلقی شود که نمونه آن را میتوان در مقایسه بین هتلهای کشورهای ایران ،ترکیه و عراق
مشاهده نمود.

 -5روش شناسی تحقیق
در این تحقیق و در بخش مبانی نظری از روش کتابخانهای و میدانی استفاده گردیده است .مبانی نظری با مراجعه به کتابها،
پایان نامهها ،نشریات و کتابخانههای دانشگاه و و مراکز اطالع رسانی و جستجو در پایگاههای اطالع رسانی علمی جهت دستیابی
بهاخرین دستاوردهای مطالعات انجام شده ،استفاده گردید و پس از تبیین مدل مفهومی تحقیق ،براساس مطالعات میدانی از طریق
پرسشنامه دادهها جمع آوری و سپس فرضیههای مورد نظر ،بررسی شده است .لذا ابزارگردآوری در تحقیق حاضر ،پرسشنامه
استاندارد و محقق ساخته میباشد و از طیف لیکرت برای پاسخ ها استفاده شده است .پرسشنامه تحقیق حاضر شامل دوبخش
اطالعات مربوط به جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق میباشد .برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد سروکوال
(پاراسورمن و همکاران )1771 ،برای متغیر کیفیت خدمات در  11گویه و پرسشنامه محقق ساخته برای متغیر استانداردهای ملی و
بین المللی با  1گویه استفاده شده است.

-1-5روایی و پایایی تحقیق
در این تحقیق پس از تدوین چهارچوب اولیه ،جهت ارزیابی پرسشنامه تحقیق و روایی آن با اساتید راهنما و مشاور و اساتید
دانشگاه و صاحب نظران رشتههای مدیریت جهانگردی مشورت به عمل آمده ،نظرات انتقادی و پیشنهادهای اصالحی آنان در
پرسشنامه اعمال گردید .در انجام روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استقاده شد .هم چنین ،در تحقیق حاضر عالوه بر آلفای
کرونباخ ،مقدار ضریب پایایی ترکیبی با استفادهاز نرمافزار  ،PLSبرای پرسشنامه محاسبه گردید که در جدول زیر نشان داده شده
است:
ردیف
5
5-5
5-1
5-9
5-0
5-1
1

جدول  -2مقادير پايايي متغیرهای پرسشنامه
سرفصل سواالت
رضایت از کیفیت خدمات در هتلها
عوامل محسوس و ظاهری
قابلیت اطمینان
پاسخگویی
قابلیت اعتماد
همدلی
استانداردهای ملی و بین المللی هتلی
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ردیف
5
5-5
5-1
5-9
5-0
5-1
1

جدول  -1سرفصل هر يك از سواالت پرسشنامه تحقیق
سرفصل سواالت
رضایت از کیفیت خدمات در هتلها:
عوامل محسوس و ظاهری
قابلیت اطمینان
پاسخگویی
قابلیت اعتماد
همدلی
استانداردهای ملی و بین المللی هتلی

شماره سواالت مرتبط
 5الی 11
 5الی 0
 1الی 0
 57الی 59
 50الی 59
 50الی 11
 19الی 10

ضریب آلفای کرونباخ
7/0017
7/0590
7/0090
7/9775
7/0071
7/0711
7/0001

از آنجائی که مقادیر آلفای کرونباخ برای تمامی سواالت باالتر از  7/0می باشد ،پایایی کلیه سواالت مورد تایید قرار گرفت.

-2-5تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری پرسشنامهها و کدگذاری گویه ها ،به منظور ادامه تحلیل ،پاسخها مطابق جدول لیکرت ،به عدد تبدیل
میشود .سپس آمار توصیفی به کمک نرم افزار  SPSSاستخراج میگردد .برای آزمون فرضیههای تحقیق ،ابتدا الزم است نرم
افزار مناسب انتخاب گردد .بدین منظور الزم است ابتدا نرمال بودن دادهها آزمون شود .نرمال بودن دادهها توسط آزمون کلوموف ـ
اسمیرنوف بررسی گردید .با توجه به تعداد نمونه نهایی و نرمال نبودن دادههای حاصل از آنها برای انجام محاسبات بسته نرم
افزاری  ++Spss/pcو لیزرل به کار گیری شد .جهت آزمون فرضیهها انتخاب گردید .آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و
آزمون معادله ساختاری برای پاسخ فرضیه های تحقیق استفاده شد.
00

 -3-5آزمون فرض نرمال بودن متغیرها
در هر پژوهشی الزم است محقق قبل از انجام آزمونهای آماری از وضعیت توزیع متغیر (نرمال یا غیرنرمال بودن) تحت بررسی
اطمینان پیدا کند ،در صورتیکه توزیع متغیر تحت بررسی نرمال باشد استفاده از آزمونهای کمی و پارامتری توصیه می شود و در
صورتی که توزیع غیرنرمال باشد استفاده از آزمونهای غیرپارامتری توصیه می شود .در جدول زیر نتایج به تفصیل آمده است.

ردیف
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5
5-5
5-1
5-9
5-0
5-1
1

جدول  :3آزمون کولوموگروف اسمیرنف متغیرهای تحقیق
آزمون کولموگروف-اسمیرنف
متغیرهای تحقیق
آماره Z
سطح معنی داری
7/059
7/110
رضایت از کیفیت خدمات در هتلها
7/190
5/791
عوامل محسوس و ظاهری
7/711
5/900
قابلیت اطمینان
7/710
5/999
پاسخگویی
7/595
5/509
قابلیت اعتماد
7/500
5/509
همدلی
7/091
7/001
استانداردهای ملی و بین المللی هتلی

نتیجه
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

برای تعیین نوع متغیرهای تحت بررسی سطح معنی داری آزمون کولوموگروف-اسمیرنف مراجعه میشود ،در صورتی که سطح
معنی داری از عدد  7/71باالتر باشد ،ادعا میشود متغیر دارای توزیع نرمال است و اگر سطح معنیداری از عدد  7/71کمتر باشد،
توزیع متغیر غیرنرمال خواهد بود .بر اساس همین منطق کیفیت متغیرها در جدول ثبت شده است و همه متغیرها از نوع نرمال
هستند.

 -4-5تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه تحقیق
در نرم افزار لیزرل برای هر
یک از ابعاد که مشتمل بر تعدادی
گویه بار عاملی است ،بار عاملی
مشخصی بدست میآید ،میزان قابل
قبول بار عاملی عدد  7,9است .هر
چه این بار بیشتر از  7,0باشد نشان
دهنده مناسب بودن سواالت و گویه
ها با ابعاد بدست آمده است ،در
صورتی که بار عاملی هر یک از
گویه ها و ابعاد از عدد  7/9کمتر شد
بهتر است آن گویه یا بعد مورد نمودار  -1خروجي نرم افزار لیزرل تحلیل عامل تائیدی پرسشنامه کیفیت خدمات
تجدید نظر قرار گرفته و یا حذف
در هتلها
شود.
همانگونه که از نمودار  5تحلیل عامل تائیدی پرسشنامه تحقیق قابل مالحظه است ،شاخصهها به شرح زیر است ،بار عاملی
معادل  1/0شده است( ،میزان مطلوب این شاخص عددی است کمتر
کلیه ابعاد در شکل باالتر از  7/9است .شاخص برازش
از  )7,9همچنین مقدار آماره  RMSEAمعادل  7/701است .ضمناً سطح معنیداری آزمون یا همان  p-valueکه معادل 7/770
گردیده است تا این مرحله میتوان این نتیجه را گرفت که مدل از برازش مناسبی برخوردار است و  1مولفه مربوط به پرسشنامه
بطور مجزا قابل تحلیل هستند .بنا بر این با اطمینان  01درصد میتوان به روایی تائیدی اذعان داشت .با توجه به قبول تحلیل عامل
اکتشافی و تائیدی روایی سازه پرسشنامه کیفیت خدمات در هتلها مورد تائید قرار گرفت.
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 -5-5نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلي :استانداردهای ملي و بین المللي بر رضايت از کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش آماری مدل سازی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد؛ که نتایج مربوط به آن
را می توان در شکل های زیر مشاهده کرد .شاحص های اصلی برازش شامل P_value. Df.chi-
 square,RMSEA,GFI,AGFIدر زیر شکل نشان داده شده است.
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همانگونه که از نمودار  1تحلیل
پرسشنامه
تائیدی
عامل
استانداردهای ملی و بین المللی
هتلی قابل مالحظه است ،شاخصهها
به شرح زیر است ،بار عاملی کلیه
ابعاد در شکل باالتر از  7/9است.
معادل 1/05
شاخص برازش
شده است( ،میزان مطلوب این
شاخص عددی است کمتر از )7,9
همچنین مقدار آماره RMSEA
سطح
معادل  7/715است .ضمناً
نمودار  :2خروجي نرم افزار لیزرل تحلیل عامل تائیدی پرسشنامه استانداردهای
معنیداری آزمون یا همان p-
ملي و بین المللي هتلي
 valueکه معادل  7/771گردیده
است تا این مرحله میتوان این
نتیجه را گرفت:
مدل از برازش مناسبی برخوردار است و  1سوال مربوط به پرسشنامه بطور مجزا قابل تحلیل هستند .بنا بر این با اطمینان 01
درصد می توان به روایی تائیدی اذعان داشت .با توجه به قبول تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی روایی سازه پرسشنامه استانداردهای
ملی و بین المللی هتلی مورد تائید قرار گرفت.

نمودار  :3تحلیل مسیر بر اساس شاخص  ،tتاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر کیفیت خدمات

01

نمودار  :4تحلیل مسیر بر اساس شاخص ضريب اثر ،تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر کیفیت خدمات
جدول  :4تحلیل مسیر شاخصهای برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر کیفیت خدمات
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χ 2 df
1/00

آماره t

مقدار رابطه

0/91

7/01

P
7/7775

RMSEA
7/705

GFI
7/09

AGFI
7/01

2

همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/00و مقدار از
 9کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را
داشته استRMSEA .معادل  7/705طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین
مقدار آماره  ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر کیفیت خدمات معادل  0/91و از عدد  5/00بیشتر است ضمناً سایر شرایط
معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینکه ،استانداردهای ملی و
بین المللی بر رضایت از کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.
فرضیه فرعي  :1استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد عوامل محسوس و ظاهری کیفیت خدمات تاثیر
معناداری دارد.
جدول  :5تحلیل مسیر شاخص های برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد عوامل محسوس و
ظاهری کیفیت خدمات

χ 2 df
1/00

آماره t
0/95

مقدار رابطه
7/91

P
7/7775

RMSEA
7/70

GFI
7/05

AGFI
7/05

2

همانطور که در جدول  1مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/00و مقدار از
 9کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را
داشته استRMSEA .معادل  7/70طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین مقدار
آماره  ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد عوامل محسوس و ظاهری کیفیت خدمات معادل  0/95و از عدد  5/00بیشتر
است ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر
اینکه ،استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد عوامل محسوس و ظاهری کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.
فرضیه فرعي  :2استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد عوامل قابلیت اطمینان کیفیت خدمات تاثیر معناداری
دارد.
جدول  :6تحلیل مسیر شاخص های برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد قابلیت اطمینان کیفیت
خدمات

χ 2 df
1/01
05

آماره t

مقدار رابطه

P

RMSEA

GFI

AGFI

1/0

7/09

7/7775

7/701

7/01

7/09

2

همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/01و مقدار از
 9کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را
داشته استRMSEA .معادل  7/701طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین مقدار
آماره  ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد قابلیت اطمینان کیفیت خدمات معادل  1/0و از عدد  5/00بیشتر است ضمناً
سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینکه،
استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد قابلیت اطمینان کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.
فرضیه فرعي  :3استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد پاسخگويي کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
جدول  :7تحلیل مسیر شاخص های برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد پاسخگويي کیفیت
خدمات

χ 2 df
1/0

آماره t

مقدار رابطه

P

RMSEA

GFI

AGFI

0/00

7/15

7/7775

7/710

7/01

7/05

2

فرضیه فرعي  :4استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد قابلیت اعتماد کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
جدول  :8تحلیل مسیر شاخص های برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد قابلیت اعتماد کیفیت
خدمات

χ 2 df
1/00

آماره t
1/01

مقدار رابطه
7/10

P
7/7775

RMSEA
7/711

GFI
7/0

AGFI
7/01

2
همانطور که در جدول  9مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/00و مقدار از
 9کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را
داشته استRMSEA .معادل  7/711طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین
مقدار آماره  ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد قابلیت اعتماد کیفیت خدمات معادل  1/01و از عدد  5/00بیشتر است
ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینکه،
استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد قابلیت اعتماد کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.
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همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/0و مقدار از 9
کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته
استRMSEA .معادل  7/710طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین مقدار آماره
 ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد پاسخگویی کیفیت خدمات معادل  0/00و از عدد  5/00بیشتر است ضمناً سایر
شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینکه ،استانداردهای
ملی و بین المللی بر بعد پاسخگویی کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.

فرضیه فرعي  :5استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد همدلي کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
جدول  :9تحلیل مسیر شاخصهای برازندگي تاثیر تاثیر استانداردهای ملي و بین المللي بر بعد همدلي کیفیت خدمات

χ 2 df

آماره t

مقدار رابطه

1/9

1/01

7/01

P
7/7775

RMSEA
7/700

GFI
7/01

AGFI
7/05

2

همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش  χ dfمعادل  1/9و مقدار از 9
کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته
استRMSEA .معادل  7/700طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7775میباشد که کمتر از  7,71است .همچنین مقدار آماره
 ،tتاثیر استانداردهای ملی و بین المللی بر بعد همدلی کیفیت خدمات معادل  1/01و از عدد  5/00بیشتر است ضمناً سایر شرایط
معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینکه ،استانداردهای ملی و
بین المللی بر بعد همدلی کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد را میپذیریم.
04
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با توجه به تایید کلیه فرضیات این پژوهش میتوان عنوان کرد استانداردهای ملی و بین المللی هتلی بر اساس تجربه ،سوابق
رضایت میهمانان وکارکنان و علم بهره وری و باال بردن کیفیت خدمات تهیه می شود که متاسفانه در کشور ما با توجه به نبود
زنجیره های هتلداری بین المللی مورد توجه قرار نگرفته و استاندارد مستقلی برای این منظور تهیه نشده است اما بررسی ها نشان
می دهد که استفاده از استانداردهای عمومی ملی و اختصاصی بین المللی مانند ایزوها بر عملکر کارکنان و مدیران هتلها و باال
بردن کیفیت خدمات موثر بوده است و می توان از این طریق به بهره وری بیشتر منابع انسانی و رضایت بیشتر میهمانان دست
یافت .توجه به ابعاد محسوس و ظاهری هتل درکنار خدمات که دارای بعد نامحسوس هستند و اغلب مشکالتی در اندازه گیری
کیفیت خدمات به دلیل نامحسوس بودن وجود دارد ،می تواند موجب افزایش درك میهمان از سطح خدمات شود .ظاهر هتل و
بخش های مختلف آن مانند ورودی ،البی ،رستوران ،کافی شاپ و از همه مهمتر اتاقها می تواند بر روی درك میهمان از کیفیت
خدمات بسیار تاثیرگذار باشد و از این رو هتلها در طراحی این بخش ها و افزایش سطح دسترسی میهمان به بخش های مختلف
هتل باید دقت نظر کافی را داشته باشند .هتلها می توانند با محسوس کردن برخی خدمات در بخش های مختلف هتل ،به درك
خدمات کمک شایانی کنند که در نتیجه رضایت را افزایش می دهد .اینکار در هتلها با اقالم تبلیغاتی مانند پکیج های هتلی در
هتلهای بین المللی و زنجیره ای مهم جهان حال انجام است .ضمن آنکه میتواند به افزایش رضایت میهمانان منجر شود .از
مهمترین ویژگیهای استانداردها این است که به مصرف کننده اطمینان خاطر در خصوص سالمت و امنیت محصول را می دهد .در
خدمات نیز با استفاده از استانداردها بخصوص استانداردهای بین المللی ،میهمانان که اغلب از کشورهای مختلف آمده و با شرایط
هتلهای بین المللی آشنا هستند ،به خدمات ارائه شده اطمینان یافته و در نتیجه رضایت بیشتری از عملکرد هتل خواهند داشت.
افزایش اطمینان گردشگر از خدمات ارائه شده در احساس کیفیت ادراك شده بسیار موثر بوده و موجب رضایت و توصیه هتل به
سایرین خواهد شد .اطمینان از رعایت بهداشت و ایمنی در پروسه تهیه و پخت و توزیع مواد غذایی در رستوران هتل می تواند از
طریق داشتن یک استاندارد ایزو در این خصوص که توسط بازرسان مذکور مرتبا در حال رصد است موجب رضایت بیشتر میهمان
گردد.
هنگامی که بنگاه اقتصادی و خدماتی از استانداردهای بین المللی استفاده می کند ،عملکرد کامال مناسب و حرفه ای منطبق بر
استاندارددارد و در نتیجه می تواند پاسخگوی عملکرد خود باشد .وجود سیستم پاسخگویی شفاف به میهمان در اثر استفاده از
استانداردهای خدماتی در هتل ،عالوه بر اینکه به رضایت مشتری می انجام ،آگاهی هتل از ایرادات خود و ایجادپروسه اصالح را در
پی خواهد داشت .پاسخگویی به مبهمانان موجب عدم بروز رفتارهای ناشی از عدم رضایت مانند تبلیغات منفی دهان به دهان و
شکایت به ارگان ها و سازمان های خارج از هتل خواهد شد که در نتیجه هزینه های بازاریابی هتل را به دشت کاهش می دهد.
یکی از مهمترین نتایج استفاده از استانداردها که علرغم باالرفتن هزینه هتل در برخی موراد موجب افزایش تمایل هتلها به
استفاده از آنها می شود ،قابلی اعتمادی است که برای میهمان هتل ایجاد می نماید .میهمانان با دریافت خدمات استاندارد مشابه با
هتلهای بزرگ وبه روز جهان ،اعتماد کافی به خدمات رسانی هتل را پیدا کرده و هتل مذکور را به دیگران معرفی می کنند.
استانداردها موجب افزایش سطح اعتماد به خدمات و وفاداری میهمانان به هتل می شوند .امروزه بدست آوردن اعتماد میهمان و
پرسنل امری مشکل و در عین حال بسیار با ارزش برای هتل است چرا که این دو گروه بزرگترین ذی نفعان هتلها هستندو موفق
هتل به این گروه ها بستگی دارد که با استفاده از استانداردهای هتلی می توان به این مهم دست یافت.
در استانداردهای هتلی بخصوص در سطح بین المللی بر همدلی با میهمان تاکید شده است .در استانداردهای هتلی الکوهای
رفتاری خاص با میهمان شاکی و ناراضی وجود دارد که موجب دلگرمی و رضایت میهمان خواهد شد بطوریکه جبران خدمات
ممکن است موجب افزایش رضایت بیش از حالتی باشد که میهمان شکایتی ندارد .همدلی با میهمان در شرایط خاص در هتل
موجب افزایش رضایت و توصیه به دوستان شود.
در این راستا پیشنهادهای زیر نیز مطرح میگردد.
 بومی سازی استانداردهای بین المللی هتلی و طراحی استاندارد ملی خدمات رسانی هتلها تشویق واحدهای اقامتی برای استفاده از استانداردهای کنترل کیفیت و مدیریت مانند ایزو ایجاد واحدهای صدای مشتری که به بررسی نیازها و شکایات میهمانان می پردازد و ارتباط مستقیم مدیر با این بخش تهیه استانداردهای حرفه ای جهت بخش های خاص مانند رستوران های سنتی و واحدهای بومگردی از طریقمتخصصین هتلی
 طراحی بخش های مختلف هتل بخصوص اتاق به گونه ای انجام شود که با نیازهای میهمان و شیوه های خدماترسانی به وی هماهنگ باشد.
 در عملکرد بخش های مختلف هتل ،طراحی خدمات به گونه ای باشد که در حضور میهمان انجام شده و دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی و حرفه ای رعایت شود تا موجب افزایش اطمینان میهمان شود.
 -ایجاد سامانه یا بستر آنالین جهت طرح شکایت یا نیاز میهمان بصورت غیرحضوری حتی خارج از هتل

اطالع رسانی به میهمان در خصوص رسیدگی به درخواست وی و انجام امور درخواستی میهمان برطبق استاندارد
مشخص زمانی بطوریکه میهمان حداکثر رضایت را داشته باشد.
اطالع رسانی ویژگی های استاندارد خدمات هتل به میهمان از طریق وبسایت و بروشور مانند شیوه تهیه و آماده سازی
مواد غذایی در هتل با رعایت کامل استاندارد بهداشت و ایمنی غذایی
نصب دستورالعمل های استانداردسازی خدمات در بخش های مختلف هتل برای کارکنان ،نصب خالصه و نتایج آن در
بخش های عمومی جهت استحضار میهمان برای افزایش اعتماد وی به خدمات هتل
آموزش پرسنل درمبحث الگوهای رفتاری استاندارد با میهمان در بخش هایی که ارتباط مستقیم با میهمان دارند.
ارسال نامه یا ایمیل خوش آمدگویی در هنگام ورود و تشکر از انتخاب هتل ودعوت برای سفرهای بعد پس از خروج
میهمان توسط مدیر هتل برای میهمانان
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بهشتی نیا محمدعلی ،فرزانه آزاد محسن .ارائه ی رویکردی ترکیبی از خانه ی کیفیت فازی ،تحلیل سروکوال و کانو-مطالعه
ی موردی :هتل پردیس شهر-رشت.
شادمان ،ساسان ( .)5909استاندارد و انواع و مزایای آن ،همشهری آنالین
طالبیان طاهری ،حامد .)5900( .مروری بر مفاهیم کیفیت در صنعت هتلداری ایران .مجله گردشکران .سال دوم ،شماره .9
زیاری ،کرامت اهلل؛ اشنویی ،امیر؛ موالیی قلیچی ،محمد .)5909( .سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با
استفاده از شاخص  csmمطالعه موردی :کالنشهر شیراز .مجله گردشگری شهری ،دوره اول ،شماره.5
فتاحی ,احداهلل ,گودرزی ,صدراهلل ,عامری فرد .)1717( .شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایتمندی گردشگران شهری از
اقامتگاههای گردشگری با استفاده از مدل کانو-سروکوال (نمونه :هتلهای سه ستاره شهر شیراز) .فصلنامه علمی-پژوهشی
پژوهش و برنامه ریزی شهری.597-501 ,)01(55 ,
کروبی مهدی & ,یوسفی جواد .مقایسه ادراکات و انتظارات مهمانان نسبت به پنج بعد کیفیت خدمات در صنعت هتلداری
(مطالعه موردی هتل همای  1مشهد).
عابدین زاده ،آزاده .)5900( .مدیریت خدمات پذیرایی و تشریفات .انتشارات دور اندیش.
کروبی ،مهدی؛ بهاری ،جعفر؛ محمدی ،سمیرا؛ بذله ،مرجان؛ بهاری ،شهال .)5900( .تاثیر کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری
در صنعت هتلداری (مطالع موردی :هتل پنج ستاره نارنجستان نور) .مجله جغرافیا و روابط انسانی .دوره اول ،شماره.5
موفق حسن آبادی ,حسین ,فکور ثقیه & ,امیر محمد .)September ,1717( .بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در
رضایت مشتری از خدمات هتل با استفاده از مدل سروکوال) مطالعه موردی :هتلهای  1ستاره مشهد In .ششمین کنفرانس
بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها ()ICISE 2020
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سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1941جلد دو

55

