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چکیده

اي نوظهور در عرصه تجارت باعث اهمیت یافتن جایگاه خدمات در اقتصاد، همچنین اقتصاد مبتنی بر خدمات به عنوان پدیده

ایم در این راستا ابتدا به تعریف کیفیت، خدمات و کیفیت خدمات پرداخته. کیفیت خدمات شده است توجه به نحوه ارتقا سطح

قسمت هتل ،بخش گردشگريسپس به تحلیل و جمع بندي برخی از مقاالت کار شده در .و موانع سر راه را بیان کردیم

تیب اولویت بیان کردیم؛ سپس با توجه به ماتریس عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات در  را از کل تا جزء به تر .پرداختیم

SWOT نکته ي قابل توجه شکاف چشمگیر بین کیفت خدمات ارائه . به بیان نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت ها پرداختیم

ظر بیشترین شکاف در قسمت عوامل محیطی مشاهده شده که از ن. هاي کشور بوده استو انتظارات مشتریان در غالب هتل شده

طراحی و دکوراسیون، شرایط محیطی و پاسخگویی نقش  .مشتریان این دسته از عوامل روي کیفیت ادراکی تاثیر بیشتري دارند

مند، التحصیالن عالقهوجود فارق توان بااستفاده از فرهنگ و معماري غنی،می. پر رنگی را در افزایش کیفیت بر عهده داشتند

هاي داخلی و مدت و باال بردن کیفیت محصوالت فیزیکی، کیفیت خدمات ارائه شده به توریستریزي کوتاه مدت و بلند برنامه

  .ي آن رونق اقتصادي در این بخش خواهد بودخارجی را افزایش داده که نتیجه

.، رضایتمنديسیستم هاي مدیریت کیفیتکیفیت، خدمات، هتل، : يکلمات کلید

  مقدمه-1

اما با توجه به ، اندي کیفیت خدمات اختصاص دادهاي را به مطالعهتوجه ویژه نگذشته،محققایدهه دودر طول 

از آنجاییکه خدماتسهم قابل توجهی از فعالیت .ماهیت ناملموسخدمات،ارزشیابی آنها دشوارتر از محصوالت است

ي الگویی طراحی و توسعهرا دارند،محققان براي )درصد در کشورهاي پیشرفته70تا 50در حدود (هاي اقتصادي 

سال از این 30وجود پس از گذشت حداقل با این، براي ارزشیابی کیفیت خدمت تمایل شدیدي نشان می دهند

تحقیقات هیچ توافقی براي الگوي جهانی ارزشیابی کیفیت وجود نداردو به جاي یک الگوي جهانی،مفاهیم 

اي در از سوي دیگر در حال حاضر بخش خدمات،سهم عمده. )2009پوالك،(اندگوناگونی در این زمینه مطرح شده



درصداز کل شاغلین در بخش خدمات 79،بیان می کند که )2003(براي مثال کاتلر.بازار بسیاري از کشورها دارد

؛آیددرصد از تولید ناخالص ملی اقتصاد ایاالت متحده از بخش خدمات بدست می76مشغول به کار هستندو 

درصد از مردم سراسر 70است که بیش از کرده اعالم )2005(در سال ي و همکاریاقتصادي ازمان توسعههمچنین س

هاي گذشته کیفیت مطلوب خدمات یا محصوالت از در دهه.جهان در بخش خدمات مشغول به فعالیت می باشد

کلید ، کیفیت.حساب می آید اما امروزه کیفیت،پیش نیاز ورود به بازار به، ها به شمار می رفتمزایاي سازمان

  .ها و کارکنان است و باید به عنوان ابزاري براي بقا مطرح شودموفقیت سازمان

ي نوظهور در عرصه تجارت،باعث اهمیت یافتن جایگاه بخش خدمات در بر خدمات به عنوان پدیده مبتنی اقتصاد

هاي سازمان. )1388,دعائی و دیگران(سطح کیفیت خدمات شده استء اقتصاد،همچنین توجه به نحوه ي ارتقا

ین طریق بتوانند مشتریان ا عصر حاضرناگزیرندبراي بقاي خود به کیفیت محصوالت و خدمات توجه نمایند، تا از

زاده و بیک(آمدي خود را تضمین و افزایش دهندفعلی خود را راضی و مشتریان جدیدي را جذب و منابع در

و مزایایی چون دشونخدماتی آگاهندکه کیفیتبرتر موجب عملکردبهتر می هايمدیران سازمان.)1390،دیگران

ورد،آنها آ ها را به ارمغان مینها،رشد سهم بازار و بهره وري براي سازماوفاداري مشتریان،پاسخگویی به نیازهاي آن

شود که ی محقق می؛ این امر به شرطگیرندکیفیت خدمات را به عنوان اهرمی براي ایجاد مزیت رقابتی به کار می

افزایش .)2003رابرت و دیگران،(کنندمشتریان چگونه کیفیت خدمتشان را ادراك میها بدانند سازمان

ایجاد پیوند دوسویه ، )نگهداري مشتریان(مندي مشتریان منجر به نتایج رفتاري مانند تعهد، میل به ماندن رضایت

ي خدمات و تبلیغات ي اشکاالت در ارائهمشتري نسبت به ارائهبیان ارائه دهنده خدمت و مشتري،افزایش تحمل 

در سازمان هاي امروزي آگاهی از نحوه ي ارائه ي خدمات، ). 2005آراسلی و دیگران،(گردددهان به دهان مثبت می

. از اساسی ترین مکانیزم هاي مدیریت بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است

د بود که در برابر نیازها و خواسته نتر خواهوز،سازمان هایی در عرصه رقابت موفقدر محیط پرتالطم رقابتی امر

هاي مشتریان گوي سبقت را از سایر رقباي بازار بربایند،به تعبیر دیگر بنا به فلسفه ي جدید بازاریابی یعنی 

امروزه رضایت مشتري .ندمشتري گرایی،مشتریان را  مرکز توجه  قرار داده  و از دید مشتریان به مسائل نگاه کن

حتی به شوق آوردن ، یکی از اصطالحات متداول در محیط کاري می باشد، ولی بدون تردید،ایجاد رضایت مشتریان



بنابراین کیفیت مهمترین .ایشان با ایجاد کیفیت محصوالت و خدمات،مطابق یا حتی فراتر از آنان سیر می گردد

دمات با سازمان ها ناچارند که براي رقابت پیروزمندانه در بازار کاال یا خ ابزار در رقابت جهانی به شمار می آید و

  .)1387زنجیرچی،(کیفیت عرضه نمایند

و بعضی مواقع ها  هایی که کیفیت خدمات آنها همیشه در ذهن مشتریانشان حتی تا سالیکی از مهمترین سازمان

خاطرات بسیاري  بیشترین. باشندگردشگري می يحوزهتا پایان عمر باقی می ماند، سازمان هاي خدماتی شاغل در 

امروزه .ها نقش بسیار پررنگی دارد، بنابراین کیفیت در این سازمانهایشان شکل میگیردها در مسافرتاز انسان

 اند وضعیت خود را تاصنعت گردشگري در جهان توسعه فراوانی یافته و بسیاري از کشورها از این موقعیت توانسته

حد درخور توجهی بهبود بخشند و بر مشکالت اقتصادي خویش از قبیل پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود 

بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگري، صنعت گردشگري بیشترین نرخ رشد را در .هاي ارزي فایق آینددرآمد

که امروزه گردشگري به بزرگترین بخش  ؛ به گونه ايي اخیرداشته است هاي اقتصادي در سه دهه میان سایر بخش

 11از هر . درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تولید میکند 10اشتغال اقتصاد جهانی تبدیل شده است و در حدود 

  . )UNWTO،2014(خدمات مربوط به گردشگري می باشد درصد 29شغل یک شغل مربوط به گردشگري است و 

هاي  هاي اخیر به دلیل افزایش شدید انواع روشدر جهان است و در دههگردشگري یکی از بزرگترین صنایع 

در ). 2013دافرتی و دیگران (است ، رونق گرفتگذارندن اوقات فراغت و افزایش سهولت سفر براي بسیاري از افراد

ساختارهاي  اي در اقتصاد ایفا کرده است و بخشی از تغییري گذشته صنعت گردشگري نقش فزایندهسه دهه

اند که بسیاري از بخش هاي اقتصادي هنوز  هاي مالی نشان داده            بحران). 2013مارسلینیو،(جهانی را رقم زده است 

پذیر به نظر می رسند و به رغم شرایط بد اقتصادي  نامطمئن اند، اما در این میان بخش سفر و گردشگري انعطاف

براي سفر و  تقاضارود ي متوسط در حال گسترش، انتظار میجمعیت و طبقهبا رشد . جهانی،گسترش یافته است

ي سفر ترین شیوهوار متداولاگر در گذشته گردشگري توده). 2013سورنسن،(گردشگري در آینده نیز افزایش یابد

به محیط  ي جدیدي در زندگی هستند و هم زمانهاي کوچک که به دنبال تجربهبوده، امروز گردشگري در گروه

ویلیامز، صنعت گردشگري نظام مند ودر ). 2014جورج و دیگران،(،صورت می گیرد زیست نیز توجه میکنند

، )هاي فراوان و با کیفیت، تبلیغات و راهنماي محلی هاي جامع، اقامتگاه هاي مسافرتی، تور وجود آژانس(دسترس 



هاي بین المللی و آمادگی گردشگران و  مد شدن سفري و ثبات ژئوپلیتیکی،  کیفیت حملو نقل و ارتباطات، توسعه

  ).2011ویلیامز،(داند سهولت سفر خارجی را مهمترین عوامل موثر بر گردشگري بین المللی می

هاي کاال یا خدمات را به عنوان معیار کیفیت تعریف می کردند براي ارزیابی کیفیت، نگرش هاي سنتی، مشخصه

گردشگران همانند سایر . کنندهاي جدید، کیفیت را خواسته مشتري تعریف میها و نگرشولی بر اساس شیوه

مشتریان، پیش از بازدید از مرکز گردشگري خود، داراي سطحی از انتظار نسبت به خدماتی هستند که در مراکز 

غیر رسمی از این انتظارات اکثرا به وسیله تبلیغات، رسانه ها و همچنین اطالعات . توریستی دریافت خواهند کرد

وسعت این انتظارات مبنایی براي میزان رضایت مندي گردشگران خواهد بود در صورتی . آیدآشنایان به وجود می

که بتوان گردشگران را از ارائه خدمات انجام شده راضی کرد، مطمئنا این افراد بازدید از آن منطقه را به سایرین 

و  1993کروشی،(ش ترین روش ارزیابی و تبلیغات استتوصیه خواهند کرد، که ارزان ترین و اثر بخ

در بین کلیه صنایع خدماتی، صنعت توریسم به علت ایفاي نقشی اساسی در اقتصاد ملی یکی از . )1998ساندرلند،

با این وجود تا کنون تحقیقات اندکی به بررسی وضعیت کیفیت . حساس ترین صنایع نسبت به موضوع کیفیت است

از جمله این مطالعات می توان به پژوهشی اشاره نمود که توسط آتیلگان . انددشگري پرداختهخدمات مراکز گر

انجام گرفت و به این نتیجه دست یافت که بین انتظارات و ادراکات گردشگران آلمانی و روسی از کیفیت خدمات 

سازد که لش اساسی مواجه میهمین امر مدیران مراکز گردشگري را با این چا. گردشگري تفاوت زیادي وجود دارد

در نهایت باید به انتظارات کدام دسته از گردشگران توجه بیشتري معطوف نمود و در نتیجه مبحث توریسم را به 

  ).2003اتیلگان،(سازد یک مساله چند بعدي تبدیل می 

در بخش گردشگري یفیت کي کیفیت و خدمات به بررسی مدیریت در این مقاله پس از بیان تعاریف کلی در حوزه

کنیم، باشند به موضوع نگاه میي موسسات خدماتی میهاي اصلی کلیهپردازیم و از دید مشتریان که سرمایهمی

.کنیمسپس نقاط ضعف و قوت هر بخش را بیان کرده و راهکارهایی براي بهبود آن بیان می



کیفیت-2

؛ مورد توجه قرار گرفت 1950و  1940کیفیت در سال اهمیت .مفهوم کیفیت ریشه در کار متخصصان صنعتی دارد

که  هاي مختلفی تعریف شده استکیفیت به شکل.هاي خدماتی کاربرد یافتاول در بخش تولید و بعد بر روي بخش

.در جدول زیر به بخشی از مهمترین تعاریف آن اشاره شده است

تعاریف مختلف کیفیت - 1جدول

سال  تعریف از کیفیت نام محقق

کیفیت یعنی توانایی یک محصول در براوردن هدف مورد نظر که با 

  .حداقل هزینه ي ممکن تولید شده باشد
1951 فیبنگام

)  ویزگی ها  و استاندارد هاي(مطابقت یک محصول یا خدمات با الزامات 

  از پیش تعیین شده

 80دهه 

میالدي
کرازبی

مربوط تعریف می  کیفیت را میزان یکنواختی و یکسانی کاال یا خدمت

  کند

 60دهه 

میالدي
دمینگ

معتقد است که کیفیت عبارت است از مطابقت کاال یا خدمت با کاربرد 

  آن

 70دهه 

میالدي

جوزف

جوران

ها ها،تطابق با نیازمنديکیفیت را به عنوان برتري،ارزش تطابق با ویژگی

.و سازگاري براي برآوردن انتظارات مشتریان تعریف کرد
2001 هانسن

شود که کردن نیازهاي مشتریان گفته میاي از برآوردهکیفیت به درجه

کیفیت عبارت است از . با فرهنگ سازمانی مرتبط است

یندها،اعمال و تعامالتی که به منظور برطرف ساختن آفعالیت،فر

یک محصول زمانی با کیفیت .مشکالت مشتریان به آنان ارائه می شود

  .نیازهاي مشتري انطباق داشته باشد ها واست که با خواسته

1390
بیک زاده و 

دیگران

کردن فراتر از انتظارات مشتریان عمل یاکیفیت را به طور پیوسته مطابق 

  .کنندتعریف می
1392

وظیفه 

و دوست 

امیدزاده

مستمر به بهبود جدید دیدگاه در. استعی تحول بنیادي انقالبی بودهودر دنیاي کنونی مفهوم کیفیت شاهد ن

همواره اولین گام اساسی در تدوین ).1995استونر و دیگران،(استکیفیت محصوالت و خدمات سازمان تاکید شده

کنندگان خدمت یا کاال از کیفیت خدمات یا کاالهایی است که و انتظارات دریافتادراکات شناسایی  ،برنامه کیفیت

آمد و اثربخش بودن رهاي پیشرو به اهمیت نقش مشتري در کاامروزه در بسیاري از سامانه .کنددریافت می



ها درسازمان براین اساس مشتري محوري،اصلی است که به طور روز مره .اندهاي کسب و کار خود پی بردهفعالیت

رضایت مشتري را به عنوان شاخص اصلی که هایی شرکتتعداد اي که هر روزه به به گونه، در حال ترقی است

حتی به نظر برخی از صاحب نظران،مشتري . )2013،گرونروس.(شودخود انتخاب کردهاند افزوده میعملکرد 

لذت مشتري عبارتست از احساسی ).2011شارما،(ی مدیریت خوب و موثر تلقی می شودمحوري،معادل و هم معن

انتظار وي بیشتر باشددهد که خدمات دریافتی از خدمات مورد مثبت و خوشایند که زمانی به مشتري دست می

باشد، در واقع رضایت شده میلذت مشتري مستلزم فراتر رفتن از رضایت نسبت به خدمات ارائه  ).2011الهواري،(

ي خدمات مطابق با انتظارات مشتري است در حالی که لذت مشتري ماحصل خدمات فراتر از مشتري حاصل ارائه

).2006دیگران،تورس و (باشد انتظارات مشتریان می

  

  مدیریت کیفیت-2-1

اکنون با که هم،رابطه با کیفیت،مساله ي مدیریت کیفیت که یک دیدگاه فلسفی مدیریتی است درپس از بحث 

اي جایگاه خود را در جوامع باز نموده است به طور عمده توجه به نیاز مشتریان و جلب رضایت آنان سرعت فزاینده

امروزه مفهوم مدیریت کیفیت ). 2004فرجی،(و خدمات استوار است،مطرح می شوداز طریق ارتقاي کیفیت کاال 

فراگیر، به شکل وسیعی مورد بحث شرکت ها و سازمان می باشد مشتري گرایی، بهره وري منابع، مشارکت 

ی نمی از طرف دیگر، هیچ شرکت و سازمان. کارکنان، فرایندگرایی و بهبود مستمر، موارد کلیدي این مباحث هستند

تواند ادعاي پشت سر نهادن مدیریت کیفیت فراگیر را بنماید، زیرا این، مفهومی است براي توسعه، تغییر، عملکرد 

  )38: 1383کاپالن،(فرهنگی و ساختاري در اشکال مختلف مدیریتکه همواره وجود داشته و دارد 

اطالعات علمی جهاد دانشگاه، پرتال جامع  ،ISI  ،ISC(هاي معتبر علمی هاي انجام شده در پایگاهبعد از بررسی

در مورد مقاالت مرتبط با مدیریت کیفیت در بخش صنعت و خدمات در ) علوم انسانی، مجالت تخصصی نورمگس

خدمات، -صنعت، کیفیت-کیفیت، مدیریت کیفیت، کیفیت( ایران، با سرچ واژگان مختلف و ترکیبی البته مرتبط

( گیري و بررسی مقاالت یافت شده نتایج مشابهیو سپس نمونه) خدمات-یتصنعت، مدیریت کیف-مدیریت کیفیت



بعد از محاسبه ي درصد  .یافت شد که در نمودار زیر ارائه شده است) با اختالفی بسیار کم از پایگاه هاي مختلف

وزن ( وزنی میانگین هاي بدست آمده از پایگاه هاي مختلف، ابتدا داده هاي پرت حذف گردید و سپس با گرفتن 

یاده هاي  در پایگاهي هر پایگاه از تقسیم تعداد مقاالت مرتبط با کیفت بر تعداد کل مقاالت مرتبط با کیفیت  داده

  .درصد نهایی محاسبه گردید )شده به دست آمده است

  

  )نگارندگان:منبع( ي کیفیت درصد مقاالت چاپ شده در حوزه-1 شکل

باشد که حجم بیشتري از  ي خدمات می اهمیت بسیار زیاد بحث کیفیت در حوزهدهنده  آمده نشان نتایج به دست

  .تحقیقات پزوهشگران را به خود اختصاص داده است

  خدمات-3

هاي اقتصادي است که در زمان و مکان معین براي مشتریان تولید ارزش می کندو  شامل آن دسته از فعالیتخدمات

فیلیپ . )1387هادیزاده مقدم و شاهدي،(دهدي خدمات انتقال می  گیرندهعبیري مثبت و مطلوب را به در نتیجه ت

خدمت فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کندکه اساسا نامحسوس : کاتلر معتقد است

محصوالت .آن ممکن است محصول فیزیکی یا غیر مادي باشدنتیجه ي است و مالکیت چیزي را در بر ندارد و 

سازي  نامحسوس و ناملموسند،مشتریان در فرآیند تولید خدمات مشارکت دارند،خدمات قابل ذخیره خدماتی

ي خدمات عامل زمان نقش اساسی دارد و در نهایت  در ارائه.نیستند،فهرست و صورت موجودي اموال وجود ندارند

%59

%41 %59خدمات

%41صنعت



و  الوالك(.هاي فیزیکی باشدنالتوانند هم شامل کانال هاي الکتریکی و هم کاهاي تحویل خدمات میاینکه سیستم

  )2014،دیگران

  

  کیفیت خدمات-3-1

در مورد کیفیت خدمات تعاریف متفاوتی ذکر شده است که در جدول زیر جمع بندي از تعاریف مختلف ارائه می 

.دهیم

  تعاریف مختلف کیفیت خدمات- 2جدول 

تعریف از کیفیت خدمات سال نام محقق

ارایه خدمت برتر و متعالی تر از حدي که کیفیت خدمات عبارت است از 

مشتري انتظار آن را دارد
1996 زیتهامل

کیفیت خدمت، درجه و جهت تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از 

.خدمت است
1998 پاراسومان

کیفیت خدمت درك شده را نتیجه ي فرایند ارزیابی می داند که مشتري 

.خدمت درك شده انجام می دهدبین انتظارات خود از خدمت و 
2003 سانتوس

در سازمان هاي خدماتی کیفیت به میزان براورده سازي انتظارات مشتري 

توسط خدمت ارائه شده می باشد
1383 فیضی و تاتاري

لوییس و بومز کیفیت خدمت را میزان سازگاري سطوح مختلف خدمت با 

.انتظارات مشتري تعریف میکنند
1389 و دیگران سید جوادین

کیفیت خدمت، عبارت است از اندازه وجهت مغایرت بین ادراك مشتري از 

خدمت و انتظارات او
2011 گرونروس

  

تر از حدي که ارائه خدمت برتر و متعالی و نکته مشترك تعاریف کیفیت خدمات،مقایسهاي است که بین انتظار

اجزاي کیفیت خدمات به دو بخش عمده تقسیم می شوند، عوامل  .گیردمشتري انتظار ان را دارد صورت می

داردو عوامل ناملموس که خود  به ... ملموس که اشاره به تکنولوژي، تجهیزات فیزیکی، کارکنان، وسایل ارتباطی و 

  ).2013احمد کارا،(است بیان شدهي مقاله به تفضیل شوند که در ادامهتري تقسیم میعوامل جزئی



بیشترین پیشرفت هاي اخیر در . کندي و تحویل خدمت،نقش اساسی را مشتري بازي میی که در ارائهاز آنجای

به دلیل اینکه خدمات عموما براساس تجربه و بار .)2009،صبا رانا(ي کیفیت مربوط به بخش خدمات می باشدزمینه

نخست اینکه مشتریان ، پیامد دارداین مساله چندین .گیرد،ریسک بیشتري در خرید دارندکیفی باال شکل می

کنند دوم اینکه آنها شدیدا از روي  قیمت،کارکنانو عوامل خدمت، به حرف هاي دیگران بیشتر از تبلیغات تکیه می

سوم اینکه مشتریان به تامین کنندگان که آنها را راضی کنند ، کنندکننده ي خدماتقضاوت میفیزیکی تامین

کسانی که زیاد (ه دلیل هزینه هاي متغییري که وجود دارند تعدادمصرف کنندگان ساکن چهارم اینکه ب، وفادارترند

مشتریان . داردرا ملزوم میملزم این مساله تالشی براي جذب یک مشتري از .شودبیشتر می)کنندخرید نمی

به .به دهان،تبلیغاتدهان تبلیغات دهند،مانند تجربیات گذشته بسیاري شکل میمنابع انتظاراتشان از خدمت را از 

اگر خدمت دریافتی کمتر از خدمت ، .کنندطور کلی مشتریان خدمت دریافتی را با خدمت مورد انتظار مقایسه می

شوند،اگر خدمت دریافتی برابر یا بیشتر از خدمت مورد انتظار باشد آنها مشتریان ناراضی می، مورد انتظار باشد

هاي موفق به خدمات پیشنهادي خود چنان سازمان.خدمت استفاده کنند  شوند که مجددا از این ارائهترغیب می

بلکه همچنین آنها متعجب و ذوق زده ، مشتریان را راضی میکندنه تنها  کنند کهمزایایی را اضافه می

  .)2009،کاتلر (مشتریان ذوق زده از عوامل انتظارات باال هستند.کنندمی

  

  دشواري تعریف کیفیت خدمات-3-1-1

را تولیدي  در حالی که محصوالت، شودبودن خدمات مانع پیشرفت موضوع کیفیت خدمت میناملموس ماهیت 

توان آنها برند و به راحتی نمیتوان به راحتی نمونه برداري و اندازه گیري کرد،خدمات کمتر از این حیث بهره میمی

. ست از برآورده شدن نیاز خود در ذهن دارداي اخدمت در ذهن مشتري است،خدمت تجربه. را اندازه گیري کرد

کنترل کیفیت .کندمشتري به عنوان یک شریک در طول خلق خدمت مشارکت می.خدمت را نمی توان ذخیره کرد 

خدمت معیوب یا خراب توسط مشتري بازگردانده . شودهدایت میتجربیات  ي انتظارات باتوسط مشتري با مقایسه

ي مدیریت کیفیت تاثیر این تفاوت به رویکرد و پیکره.ت همیشه مورد بحث استتفاوت محصول و خدم.شودنمی

  :تفاوت بین محصوالت و خدمات عبارتنداز . گذاردمی



  جدایی ناپذیري تولید ومصرف.1

  ناملموس بودن خدمت.2

  .)نمی توان خدمت را براي مصرف بعدي ذخیره کرد(فسادپذیري خدمت .3

 است که بتوان خدمتی را دوباره با همان کیفیت سازگار و یکسان بابسیار دشوار (نامتناسب بودن خدمت .4

  ).1387آرمسترانگ،  کاتلر و(کیفیت خدمت قبلی تولید کرد

گاردین متعقد است در رابطه با کیفیت خدمات در بخش عمومی به مساله ي اصلی عدم وجود رقبا و نامحسوس 

جامع در بخش دولتی مشکالت مختلفی را به همراه بنابراین به کارگیري مدیریت کیفیت ، بودن خدمات است

اصوال سنجش کیفیت خدمات بسیار پیچیده تر از . اولین مشکل در این بخش،مساله کاال در برابر خدمات است.دارد

چرا که در بخش دولتی راجع به ، مشکل دوم،تعریف مشتري در بخش دولتی است.ها استسنجش کیفیت کاال

  )1382،و دیگران الوانی .( چندانی انجام نپذیرفته است تعریف مشتري تاکنون کار

هاي بزرگی هست که متاسفانه اطالعاتی در مورد تعداد و سی هست بسیار گسترده که شامل بخشخدمات اقیانو

حوزه ي (شده باشد؛ بدین منظور به بررسی کارهاي انجامنمی جم مقاالت کار شده در هر بخش در دسترسح

، اطالعات علمی جهاد دانشگاه، پرتال جامع علوم انسانی، ISI  ،ISC(پایگاه هاي معتبر علمی در ) کیفیت خدمات

ابتدا انواع مختلف بخش هاي خدماتی لیست شده، سپس با کلمات مختلف و  .پرداختیم )مجالت تخصصی نورمگس

نک، آموزش عالی، گردشگري، بیمارستان، با( ي خدمات در بخش هاي عمده ترکیبی تراکم مقاالت مختلف را

عداد کل تقریبی مقاالت بدست اوردیم و سپس بر ت ...)نقل، بیمه، کتابخانه، خدمات شهري، مراکز خرید و وحمل

در این قسمت نیز مانند جدول قبل نتایج بسیار  .ي کیفیت خدمات تقسیم کردیم و نتایج زیر بدست آمدحوزه

اتی مشاهده شد ابتدا داده هاي پرت حذف اختالف موردکه چندمشابهی ازپایگاه هاي مختلف بدست امد و در 

تقسیم تعداد مقاالت مرتبط با آن بخش بر تعداد کل مقاالت (گردید و سپس با استفاده از گرفتن میانگین وزنی

  .درصد تقریبی حساب شده است ) یاده شدههاي در پایگاهمرتبط با بخش مربوطه 

  )نگارندگان: منبع(هاي مختلف خدمات درصد مقاالت چاپ شده در بخش -2شکل 



  

می بینیم که بیشترین مطالعات به ترتیب مربوط به بخش آموزش عالی، بیمارستان و آمده با توجه به نتایج به دست

گردشگري یکی از مهمترین  .باشدمی ...و  ي گردشگريها سپس حوزهموسسات خدماتی درمانی، کتابخانه

کند و با تجه به نتایج به دهد که کیفیت نقش اساسی را در آن ایفا میتشکیل میي خدمات را هاي حوزهبخش

و در مرحله بعد نیاز  اهمیت کیفیت در این زمینهي اول آمده از حجم مقاالت کار شده در این زمینه در درجهدست

  .احساس می شود بیشتربه انجام تحقیقات 

  

  پنج بعد کیفت خدمات-3-2

همکارانش اولین کسانی بودند که تالش کردند تا روش هاي مختلف ارزیابی کیفیت را مقایسه و پاراسومان و 

ارائه کردند و هدف آنان ارزیابی  1985مدل کیفیت خدمات را پاراسومان و همکارانش در سال . بندي نمایندطیقه

اکات مشتریان ي انتظارات و ادري مقایسهدر این مدل کیفیت خدمات نتیجه. کیفیت خدمات بود

  .معیار مورد ارزیابی قرار می دهد 5مدل کیفیت خدمات،کیفیت خدمات را در ) 1382فیتسیمونز،.(باشدمی

  تجهیزات فیزیکی، ابزار وضع ظاهري کارکنان در محیط کار: عوامل ملموس.1

  هاي خود به طور دقیق و مستمرتوانایی سازمان خدماتی در عمل به وعده: قابلیت اطمینان.2

  توانایی سازمان خدماتی در ارائه خدمات به موقع و سریع: پاسخگویی.3

  :باشدترکیبی از موارد زیر می: تضمین.4
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دارا بودن دانش و مهارتهاي ضروري براي ارائه خدمات: صالحیت  

احترام و دوستانه بودن برخورد کارکنان سازمان با مشتري: ادب  

کارکنان اعتماد، قابل قبول بودن و امانت داري: اعتبار  

پایین بودن احتمال شک و تردید براي دریافت خدمات از سوي مشتریان: امنیت  

  :باشدترکیبی از موارد زیر می: همدلی.5

تالش براي شناسایی مشتریان و نیازهاي ویژه آنها:درك مشتري  

قعی به مطلع نگاه داشتن مشتریان از طریق زبانی که براي آنان قابل فهم بوده و گوش دادن وا: ارتباط

  .هاي آنهاصحبت

بخش .بخش می باشد 3بازبینی شد، که مقیاس تجدید نظر شده در این سال شامل  1991این مقیاس در سال         

در این دو .باشد، به منظور ارزیابی انتظارات و ادراکات مشتریان می)بعد 5مربوط به (سوال  22اول و سوم شامل 

ا نظر خود را در رابطه با اینکه از خدمات چه انتظاري دارند و اینکه چگونه شود تبخش از پاسخگویان خواسته می

در نهایت با استفاده از . کنند، در یک مقیاس یکدست از کامال موافق تا کامال مخالف بیان کنندخدمات را درك می

در بخش دوم از .شودویژگی فوق، امتیاز کیفیت کلی محاسبه می 22اختالف بین انتظارات و تجارب پاسخگویان از 

یکی از مهم ترین ارکان .گانه کیفیت خدمات را مشخص نمایند5شود تا اهمیت هریک از ابعاد مشتریان خواسته می

در  .تاثیر بسزایی در کیفیت ادراکی از سفر هر گردشگر دارد کیفیت در حوزه گردشگري مراکز اقامتی می باشند که

  .ارائه شده در هتل ها می پردازیم ادامه مقاله به کیفیت

  

  داري هتلصنعت -4

راه را براي درجه بندي هتل ها در جهان معرفی می کنند که از طبقه بندي بر اساس  30هاي هتلداري الاقل نظریه

ا چیزي که معموال به عنوان معتبرترین شکل ام. ها تا فاصله شان نسبت به مرکز شهر متغیر استاتاقتعداد 

وقتی پاي عمل به با این حال همین معیار معتبر هم . هاي یک هتل استتعداد ستارهشود، معرفی میبندي طبقه

شود که درباره بندي محسوب مینمادي جهانی براي طبقهستاره !رسدبه نظر نمی آید چندان قابل اتکامیان می

داشته باشید توانید انتظار اروپا هم نمییعنی حتی در . نیست ها این نماد هیچ وقت معیار قطعی کیفیت هتلهتل



ستاره هم خدمات بهتري  3بینید یک هتل میآنقدر که گاهی . ها درست و قطعی از آب در بیایدبندي هتلرتبه

ها اگرچه قرار است همه هتل ها با در طبقه بندي هتل! ستاره دارد و هم قیمت باالتري 4نسبت به یک هتل 

موسسات . بندي شوند، اما اغلب این هدف برآورده نمی شودعتماد سنجیده و دستهسان و قابل امعیارهاي یک

. ها گاهی فاکتورهایی را در نظر می گیرند که واقعا نشان دهنده برتري یک هتل بر دیگري نیستنظارتی بر هتل

سور ندارد، آسان اش می تواند یک ستاره لقب بگیرد و دقیقا به این دلیل کهبه خاطر کوچکیمثال یک هتل مجهز 

.هایش را از دست بدهدشانس بیشتر شدن ستاره

را براي این طبقه تر می شود که بدانید بعضی از کشورها مقررات خاص خودشان وقتی سردرگم کنندهماجرا 

 به طور مثال در آلمان هتل یک ستاره حدي. کندتغییر میشان ها بر اساس تعاریف ملیها دارند و تعداد ستارهبندي

چیزي در حد و اندازه یک وجب جاي ! از امکانات را دارد که فقط یک توریست سراپا شوق سفر را قانع می کند

در مرکز شهر و ال به اش خاطر قرار گیريتواند هتلی باشد که به یک ستاره در انگلیس میاما همین هتل ! خواب

ه همین دلیل است که کشته کارهاي سفر می گویند شاید ب. استتنزل پیدا کردههاي بلند تا این حد الي ساختمان

ستاره هاي یک هتل غیرقابل اعتمادترین ویژگی یک هتل است و هیچ وقت دو هتل پنج ستاره حتی در یک شهر 

ها در نظر بندي هتلاما با تمام این ها آن چیزي که در دنیا معموال به عنوان عوامل موثر در رتبه . مثل هم نیستند

د، کیفیت غذا و سرو آن، امکانات تفریحی و سرگرمی، منطقه ساخت هتل و منظره اطراف آن، تعداد گرفته می شو

هم اصال در ها و متل ها است و هتل آپارتمان... ت ورزشی واتاق ها و تفاوت در شکل و شمایل و اندازه آنها، امکانا

اي پیشرفته تري در هتل وجود دارد ستاره در یک کالم هرچه تکنولوژي و سرویس ه. گیرندمقوله ستاره قرار نمی

ها موظف است فاکتورهایش را رتبه بندي هتلاما با این حال بسیاري معتقدند موسسه جهانی . آن هتل باالتر است

بر اساس مسایل روز ارتقا دهد و مثال مواردي مانند خوش برخوردي با بچه ها، چند زبانه بودن کارمندان هتل و 

این درست برخالف نظري است ! تناسب با فرهنگ هاي مختلف را به فاکتورهاي خود اضافه کندداشتن امکاناتی م

که بر عینی تر کردن فاکتورهاي رده بندي تاکید دارد و معتقد است رده بندي باید بر مبناي رضایت مهمان از 

  .امکانات مادي هتل باشد نه موارد سلیقه اي که قضاوت درباه آنها سخت است



رضایت مشتري زمانی . هتل ها رضایت مشتري را مهم ترین سالح رقابتی جهت دستیابی به سود می دانندبهترین 

بنابراین، به . حاصل می شود که خدمت ارائه شده توسط هتل با انتظارات مشتري مطابق باشد یا از آن فراتر برود

( ته ها و تمایالت مشتریان خود ایجاد کند منظور بقا هتل ها باید استاندارد هاي مناسب خدماتی را در مورد خواس

اي توسعه یافته است که این امر به صنعت جهانی هتل در دهه گذشته به صورت قابل مالحظه).2002مین و دیگران،

ها به رشد سریع در این صنعت موجب شده است که هتل. نوبه خود منجر به رقابت شدید میان هتل ها شده است

کیفیت خدمات یکی از شاخص هاي . )1997مین و دیگران،(ود کیفیت خدمات پی ببرند طور جدي به اهمیت بهب

در صنعت هتل داري، کیفیت خدمات به منظور تمایز . اندازه گیري رضایت مشتري و سود دهی در هتل ها است

ن رو، به منظور از ای). 2000،کاندمپولی و دیگران(ها از رقبایشان در رضایت مشتري امري اجتناب ناپذیر استهتل

در صنعت هتل داري تبدیل شده دست یابی به مزیت رقابتی و خفظ مشتریان، بهبود کیفیت خدمات به ابزاري مهم 

در ادامه به بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در برخی مراکز اقامتی و تفریحی .)2003کاندمپولی و دیگران،(است  

  .کنیمهاي پیش رو را بیان مینین فرصت ها و تهدیدپردازیم و نقاط ضعف و قوت و همچدر ایران می



  

  مقاله

  

  روش

  

  ابعاد

ادراکات 

  گردشگران

  

  اهمیت

  

  شکاف

  

  نتیجه گیري و توضیحات

ارزیابی کیفیت 

خدمات در واحد 

هاي اقامتی و 

هتل هاي شهر 

دکتر  –شیراز 

رضا مستوفی 

الممالک و دیگران 

 -1388  

  

  

  

پرسشنامه طیف 

گزینه اي  5

نرم  –لیکرت

 –SPSSافزار 

آمار توصیفی و 

آمار استنباطی 

مدل 

  سروایمپروف

گزینه اي لیکرت از کامال بی اهمیت تا کامال با اهمیت و از خیلی  5پرسشنامه بر اساس طیف  - 1  -0.86  3.48  2.62  امنیت

  .بد تا خیلی خوب تنظیم شده است

  
  

  - 0.7  3.42  2.72  اغذیه

  - 0.93  3.46  2.53  کارکنان

سیستم اداري و 

  پذیرایی

2.59  3.51  0.92 -  

اتاق ها و فضاي 

  داخلی هتل

2.57  3.49  0.92 -  

محل هتل و 

  فضاي پیرامون آن

2.67  3.57  0.9 -  

  -0.86  3.46  2.60  تفریحی و رفاهی

  

مقاله

  

  روش

  

  عوامل

  

  شاخص ها

میانگین 

  رتبه اي

  

  میانگین

انحراف 

  معیار

  

  نتیجه گیري و توضیحات

عوامل مرتبط با 

وفاداري مشتریان 

ایرانی در هتل 

هاي پنج ستاره 

  تهران

دکتر ابوالفضل 

تاجرزاده نمین و 

  دیگران

1390  

  

 5پرسشنامه 

گزینه اي تحلیل 

هاي آماري و 

استفاده از نرم 

  SPSSافزار 

  

  

  میهمان نوازي

در میانگین رتبه اي، میانگین بعد از رتبه بندي نمرات خام به دست  - 1  0.969  3.74  4.27  سرعت در فرآیند پذیرش

می آید، در حالی که در میانگین، جمع نمرات خام بدست آمده از 

  .تعداد پاسخگویان تقسیم می شودپاسخگویان بر 

  .جدول بر اساس بیشترین مقدار میانگین رتبه اي مرتب شده است - 3

با توجه به جدول ارائه شده مهمترین شاخص در وفاداري مشتریان،  - 4

سرعت در فرآیند پذیرایی است که بیشترین میانگین رتبه اي را به خود 

رد مربوط به مهارت کارکنان اختصاص داده است و بیشترین انحراف استاندا

  .در خدمت رسانی است

  0.976  3.68  4.13  برخورد مودبانه کارکنان

  0.947  3.68  4.10  سرعت در فرآیند تسویه حساب

  0.909  3.64  3.99  سرعت در ارائه خدمات

  0.962  3.62  3.98  سرعت کارکنان در رفع نقایص

مهارت کارکنان در خدمت 

  رسانی

3.89  3.56  1.041  

  0.873  3.49  3.65  ارائه مطلوب خدمات اتاق

بررسی ایتم هاي مختلف کیفیت در برخی هتل ها - 3جدول

این نتایج نشان می دهد 

که بین اهمیت و ادراك 

گردشگران از کیفیت 

خدمات در هتل هاي 

تمامی ابعاد شیراز در 

شکاف معنا داري وجود 

.دارد

  ادراکات

اهمیت 1

5

پیرامون آنمحل هتل و فضاي 

تفریحی و رفاهی

امنیت

اغذیه

کارکنان

اتاق ها و فضاي داخلی هتلسیستم اداري و پذیرایی



  

  مقاله

  

  روش

  

  عوامل

  

  شاخص ها

میانگین 

  رتبه اي

  

  میانگین

انحراف 

  معیار

  

  نتیجه گیري و توضیحات

  

  

  

  

  

  

  

عوامل مرتبط 

با وفاداري 

مشتریان 

ایرانی در 

هتل هاي 

پنج ستاره 

  تهران

دکتر 

ابوالفضل 

تاجرزاده 

نمین و 

  دیگران
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پرسشنام

 5ه 

گزینه اي 

تحلیل 

هاي 

آماري و 

استفاده 

از نرم 

افزار 

SPSS  

  

  

  اقامت

مهم ترین شاخص در وفاداري، کیفیت اسباب و اثاثیه اتاق  - 1  1.036  3.08  3.09  کیفیت اسباب و اثاثیه اتاق

است که میانگین رتبه اي را به خود اختصاص داده است و 

استاندارد مربوط به آرام و ساکت بودن اتاق بیشترین انحراف 

  .است

  1.073  3.55  3.05  سیستم سرمایشی و گرمایشی مطلوب در اتاق

  0.984  3.50  2.96  جا دار بودن و بزرگی اتاق

  1.061  3.48  2.99  زیبایی و جذابیت اتاق

  1.097  3.42  2.90  آرام و ساکت بودن اتاق

  

غذا و 

  نوشیدنی

با توجه به جدول ذیل مهم ترین شاخص در وفاداري مشتریان،   0.933  3.70  2.67  باز بودن رستوران در ساعات مناسب شب

باز بودن رستوران در ساعات مناسب است که بیشترین میانگین 

همچنین بیشترین . رتبه اي را به خود اختصاص داده است

متنوع در انحراف معیار مربوط به وجود میوه و نوشیدنی هاي 

  .یخچال اتاق است

  1.040  3.63  2.59  زیبایی و تمیز بودن میز هاي غذاخوري در رستوران

  0.960  3.59  2.52  وجود غذاي بهداشتی، تازه و متنوع در رستوران

وجود میوه ها و نوشیدنی هاي متنوع در یخچال 

  اتاق

2.22  3.28  1.230  

تفریح و 

  سرگرمی

با توجه به جدول، مهم ترین شاخص در وفاداري مشتریان وجود   1.006  3.61  2.09  مناسب براي قدم زدنوجود فضاي سبز 

فضاي سبز مناسب براي قدم زدن است و بیشترین انحراف 

  استاندارد مربوط به وجود برنامه و تسهیالت براي کودکان است

  0.986  3.57  2.06  وجود تسهیالت ورزشی و تفریحی

  1.160  3.32  1.85  برنامه هاي تسهیالتی براي کودکانوجود 

  

  

  

خدمات 

  مکمل

با توجه به جدول، مهم ترین شاخص در وفاداري مشتریان   0.985  3.75  4.87  خدمات خشک شویی مناسب و کارآمد

خدمات خشک شویی مناسب و کارآمد است که بیشترین 

بیشترین میانگین رتبه اي را به خود اختصاص داده است و 

انحراف استاندارد مربوط به فن آوري اطالعات و ارتباطات و 

  .است... اینترنت و ماهواره و 

  1.099  3.60  4.59  امکان ذخیره اتاق و خدمات دیگر از اینترنت

  0.920  3.63  4.58  وجود پارکینگ

امکان پرداخت هزینه خدمات از طریق کارت 

  اعتباري

4.54  3.56  1.050  

  1.056  3.53  4.39  فراهم بودن تسهیالت برگزاري کنفرانس و جلسات

دسترسی به فناوري هاي ارتباطی و اطالعاتی مثل 

  اینترنت

4.37  3.53  1.149  

  1.057  3.50  4.34  استفاده از کارت هاي الکترونیکی به جاي کلید

  1.082  3.48  4.32  در دسترس بودن تسهیالت در مواقع اضطراري



  

مهمان نوازي % 495داراي بیشترین رابطه با وفاداري است و بعد از آن اقامت با % 546همبستگی در انتهاي مقاله بیان می شود در بین عوامل ذکر شده خدمات مکمل با ضریب 

  .رتبه هاي بعدي را شامل می شود% 483

  

  مقاله

  

  روش

  

  عوامل

  

  شاخص ها

میانگین 

  رتبه اي

  

  میانگین

انحراف 

  معیار

  

  نتیجه گیري و توضیحات

  

عوامل مرتبط 

با وفاداري 

مشتریان 

ایرانی در 

هتل هاي 

پنج ستاره 

  تهران

دکتر 

ابوالفضل 

تاجرزاده 

نمین و 

  دیگران
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پرسشنام

 5ه 

گزینه اي 

تحلیل 

هاي 

آماري و 

استفاده 

از نرم 

افزار 

SPSS  
  

  امنیت

و  

  سالمت

دسترسی به صندوق مطمئن جهت نگهداري اشیاء 

  گرانبها

مهم ترین شاخص در وفاداري مشتریان دسترسی به صندوق   0.958  3.72  2.11

مطمئن جهت نگهداري اشیاء گرانبهاست و بیشترین انحراف 

بوط به رعایت نظافت و بهداشت در محیط هتل استاندارد مر

  .است

  1.157  3.50  1.99  رعایت نظافت و بهداشت در محیط هتل

  1.057  3.49  1.90  مجهز بودن به سیستم هاي امنیتی و اطفاي حریق

  

  موقعیت 

  و

  جابجایی

ترین شاخص در وفاداري مشتریان با توجه به جدول مهم   0.949  3.60  3.24  مجاورت هتل با رویداد ها و جاذبه ها

مجاورت هتل با رویداد ها و جاذبه ها است و بیشترین انحراف 

استاندارد مربوط به موقعیت هتل از لحاظ ترافیک و سروصدا می 

  .باشد

  0.962  3.57  3.21  ارائه خدمات حمل و نقل مناسب

  1.037  3.44  3.03  موقعیت مناسب هتل براي رفت و آمد به داخل شهر

  1.084  3.29  2.77  موقعیت مناسب هتل از لخاظ ترافیک و سر و صدا

  1.058  3.29  2.76  چشم انداز دیدنی هتل

  

  قیمت

با توجه به جدول مهم ترین شاخص در وفاداري مشتریان مناسب   1.012  3.69  2.05  مناسب بودن قیمت اتاق و دیگر خدمات هتل

خدمات هتل است و جال اینکه بودن قیمت اتاق و دیگر 

  .بیشترین انحراف استاندارد نیز در این آیتم مشاهده می شود

  0.942  2.66  2.02  تخفیف براي پرداخت به موقع

  0.972  3.62  1.93  بدون اشتباه بودن صورت حساب هاي هتل



  

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات مختلف شکاف میان انتظارات و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در 

امل تاثیر گذار بر کیفیت را پردازیم که در ابتدا عودر ادامه پژوهش به تحقیقاتی می. ل هاي کشور به وضوح مشاهده می شودهت

ها و انتها نیز نقاط ضعف، قدرت، فرصت اند، درکرده بنديعوامل جزیی آن را مشخص و اولویت بندي و سپس بهدسته

از بررسی کیفیت شروع شده سپس عوامل . تا روند کاملی را در این زمینه طی کرده باشیمکنیم پیش رو را بیان می هايتهدید

ایده هایی را براي بهبود کیفیت در هتل هاي  SWOTتاثیر گذار بر کیفیت با توجه به اولویتشان و در انتها توسط ماتریس 

  . کشور ارائه کرده و خطرات احتمالی را بیان کرده باشیم

دکتر مهدي کروبی و مرتضی فیاضی انجام شد، روي عوامل موثر بر کیفیت هتل ها خصوصا عوامل توسطدر پژوهشی که 

وامل فیزیکی به عوامل نامحسوس ي قابل توجه از نتایج به دست آمده تاثیر بیشتر عنکته .ث هایی صورت گرفته استفیزیکی بح

باشد که طراحی و دکوراسیون و پس از ان شرایط محیطی اثرگذارترین عومل از درك کیفیت توسط مشتریان می .باشدمی

نتایج تحقیق فوق  به صورت شکل .  ي جالب آن اشتراك این دو عامل در نوع لباس و پوشش و نظافت کارکنان می باشدنکته

ي کل به جزء در ارائه شود که کلیه عوامل را در بر گیرد، رابطهاست شکل به صورتی سعی بر آن شده .زیر استخراج شده است

  .است به شکلی مناسب بیان شودآن برقرار شود و همچنین اولویت بندي که در مقاله بیان شده



اولویت بندي عوامل تاثیر گذار بر کیفیت هتل ها -3شکل 

عوامل طراحی و دکوراسین رتبه عوامل طراحی و 

دکوراسین

رتبه

پوشش دیوار 7 ي کارکنان یونیفرم زیبا 1

راحتی مبلمان 8 ي ترکیب رنگ ها نحوه 2

معماري هتل  9 دکور و چیدمان 3

نحوه ي چیدمان مبلمان  10 کفپوش ها 4

طراحی و معماري خارجی 

هتل

11 دکوراسیون داخلی 5

دستگاه هاي صوتی 

وتصویري 

12 کافی بودن میزان 

مبلمان

6

عوامل محیطی رتبه

طراحی و  

دکوراسیون
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اند و فوق ابتدا عوامل تاثیر گذار بر کیفیت در دو دسته اصلی مشخص شده و سپس به عوامل جزئی تر تقسیم شده در شکل

باشد که با توجه به بندي آنها میي مثبت این نمودار عالوه بر پرداختن به عوامل مختلف از سطح کالن تا خرد، اولویتنکته

صنعت هتل داري در ایران، به رغم اندکی بهبود در وضعیت، همچنان در عرصه بین المللی در .در نمودار بیان شده اند شانرتبه

بسیاري از تحلیل گران و مسوالن، دلیلی اصلی این ناتوانی را عدم تطابق کیفیت خدمات . هاي منطقه ناتوان استرقابت با کشور

مندي لیکن رابطه خدمات عرضه شده در هتل ها و رضایت. ر هاي بین المللی می دانندهاي کشور با معیاارائه شده توسط هتل

مند محققان کشور قرار گرفته ي رقابت پذیري در کنار قیمت، تا کنون کمتر محل توجه نظاممشتریان به عنوان مهمترین مولفه

.است

  ))1391(پویا عالءالدینی،سید عارف چمنی : منبع(ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها- 4جدول

  نقاط ضعف  نقاط قوتموضوع

  

فرهنگ مهمان دوستی

 استفاده از نرم افزار هاي روز در

  بخش فرانت آفیس

فقدان برنامه ریزي براي آینده

کم مهارتی منابع انسانی

 سیطره دولت بر بخش هتل هاي

لوکس

 هدایت تصویريعدم توجه به ایجاد

فقدان فضا سازي منحصر به فرد

فقدان تنوع خوراکی ها و آشامیدنی ها

کیفیت پایین محصول فیزیکی  

  تهدید ها  فرصت ها

 وجود فارغ التحصیالن جوان و

عالقه مند به فعالیت در این 

صنعت

 وجود مراکز آموزشی فعال در

زمینه صنعت هتل داري

 امکان تاسیس مراکز آموزشی

بیشتر

 وجود فرهنگ خوراکی غنی و

متنوع بومی

 معماري غنی ایرانی و سبک فضا

سازي منحصر به فرد بومی

فرهنگ مهمان پذیري ایرانی  

 گرایش رو به افزایش گردشگران

خارجی به اجاره منزل شخصی لوکس 

به جاي اقامت در هتل

 گسترش نقل قول هاي منفی در مورد

  کیفیت هتل هاي لوکس کشور

  



مند، التحصیالن عالقهشده ما می توانیم با توجه به فرهنگ و معماري غنی، وجود فارقبیان SWOTبا توجه به ماتریس 

هاي داخلی و ریزي کوتاه مدت و بلند مدت و باال بردن کیفیت محصوالت فیزیکی، کیفیت خدمات ارائه شده به توریستبرنامه

  .ق اقتصادي در این بخش خواهد بودي آن رونخارجی را افزایش داده که نتیجه

  

  نتیجه گیري-5

اي از ها هنوز تعریف یکپارچهي خدمات وارد شد و پس از گذشت سالبحث مدیریت کیفیت ابتدا در صنعت و سپس در حوزه

در . اندي خدمات بیان کردههاي مختلفی را از کیفیت در حوزهي خدمات ارائه نشده است و محققین برداشتکیفیت در حوزه

باشد؛ براي حفظ مشتریان یک دنیاي رقابتی امروز حفظ مشتریان یک سازمان بسیار کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید می

سازمان و همچنین جذب مشتریان جدید باید هم راستا و یا حتی جلوتر از برداشت مشتریان از کیفیت مورد انتظارشان حرکت 

ي گردشگري بخش هتل بسیار قیقات انجام شده و نتایج بدست آمده، سطح کیفیت درحوزهکرد، ولی متاسفانه با توجه به تح

بیشتر هتل هاي کشور در قسمت پاسخگویی و همچنین مدیریت منابع انسانی با ضعف . پایین تر از انتظارات مشتریان می باشد

ها اجرا نشده اند یا در مرحله اجرا اغلب هتلعمده اي روبرو هستند و با توجه به نتایج بیان شده، بحث مدیریت کیفیت در 

اند، که باعث به اند به صورت یک کار مستمر پیگیري نشدهها که به مرحله اجرا در آمدهاند و یا در برخی از هتلمتوقف شده

م اداري و در بخش کارکنان، سیست .آمدن این شکاف قابل توجه بین کیفیت ادراك شده و کیفیت مورد انتظار می باشدوجود

پذیرایی، اتاق ها و فضاي داخلی هتل، برخورد مودبانه کارکنان، سرعت در ارایه خدمات، تنوع مواد خوراکی و نوشیدنی، وجود 

در . برنامه هاي تسهیالتی براي کودکان و دسترسی به فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی شکاف قابل مالحظه اي وجود دارد

و به خوراکی توانیم با توجه به فرهنگ غنی و متنوع و می زد جهانیان هستیمنوازي زبانهمانمصورتی که ما ایرانیان در 

هاي سنتی و بومی و با استفاده از معماري غنی ایرانی و سبک فضاسازي منحصر به دستورات پخت غذاها و نوشیدنیکارگیري 

الی را براي گردشگران داخلی و همچنین جذب ایدهکرده در بخش گردشگري شرایط فرد همچنین نیروهاي جوان و تحصیل

  .توریست خارجی فراهم کنیم

داراي بیشترین رابطه با وفاداري است و بعد  %54.6ها، خدمات مکمل با ضریب همبستگی ن عوامل تاثیر گذار بر کیفیت هتلبی

جایی که هتل هاي ایرانی در بخش خدمات  .رتبه هاي بعدي را شامل می شود %48.3مهمان نوازي  %49.5از آن اقامت با 



ایت باید با برنامه ریزي بلندمدت نه تنها مشتریان را راضی کرد بلکه لذت از یک اقامت در نه. مکمل بسیار ضعیف عمل کرده اند

  .زیبا را به آنها هدیه داد

  

  

  ات براي تحقیقات آتیپیشنهاد- 6

بررسی کیفیت در مکان هاي توریستی و گردشگري، محیط هاي انجام تحقیقات جامعی در حوزه جهانگردي که به - 1

ها و همچنین مکان هاي اقامتی آن ها بپردازد که در پایان تفریحی، وسایل حمل و نقل توریست ها، تفاوت فرهنگ

آن تحقیق به نتایجی از کیفیت ادراك شده و همچنین کیفیت مورد انتظار توریست ها از سفرشان بدست آورد، کاري 

.هیچ نمونه ي مشابهی از آن انجام نشده است که

ي انجام تحقیقاتی پیرامون تفاوت انتظارات گردشگران داخلی با توریست هاي خارجی در قسمت هاي مختلف حوزه- 2

.گردشگري خصوصا مراکز اقامتی، مکان هاي تفریحی و رستوران ها

و تحقیقاتی در مورد استانداردهاي مدیریت کیفیت با توجه به اینکه در صنعت هتلداري در کشور ما کارهاي اجرایی - 3

.بسیار کم کار شده، پیشنهاد می گردد، محققان در این زمینه تحقیق نمایند 9000مانند ایزو 

.در صنعت هتلداري ایران مشاهده نشد  EFQMتاکنون هیچ مقاله اي در زمینه مدل هاي تعالی سازمانی مانند - 4

  .توصیه می شود 5Sبا توجه به اهمیت نظافت و آراستگی در هتل ها، اجراي نظام آراستگی - 5

  

  منابع

انتشارات مرکز : تهران ،چاپ اول ،سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی). 1382. (ب ،ریاحی ،م ،س ،الوانی.1

.آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

کیفیتخدماتالکترونیکیبارضایتالکترونیکیدانشجویان دانشگاه رابطه.)1390(.واسگندري،ك .،مولوي،ز.بیکزاد،ج.2

.  92-27.آزاداسالمیواحدبناب،فصلنامهفنآوریاطالعاتوارتباطاتدرعلومتربیتی،ساالول،شمارهسوم،بهار،صص

هاي  عوامل مرتبط با وفاداري مشتریان ایرانی در هتل). 2012. (رمضانی ،آیدین ،.آ ،تاج زاده نمین ،.ا ،تاج زاده نمین.3

  .135- 118،)5(3،کاوشهاي مدیریت بازرگانی،پنج ستارة تهران



.وقادري،س.ح .حسینی،م.4

.115- 89.،پاییز،صص36پیاپی،3مدلعواملموثربرکیفیتخدماتبانکی،چشماندازمدیریتبازرگانی،شماره.)1389(

 بررسیوسنجشکیفیتخدماتوارتباطآنبارضایتمندي .)1389(.وقادري،س .م،احمدینژاد،.ح.حسینی،م.5

.97- 88.،مردادوشهریور،صص42مشتریان؛مطالعهموردیبانکتجارت،بررسیهایبازرگانی،شماره

بررسیتاثیررفتارشهروندیسازمانی :ارتقاءسطحکیفیتخدمات .)1388(.ونوري،ع.،مرتضوي،س.ا.دعائی،ح.6

.85- 67.،بهار،صص30،چشماندازمدیریت،شماره)هتلپارسمشهد:موردمطالعه(

بررسی موانع توسعه ي گردشگري بین المللی در ایران با تاکید بر گردشگر ). 1394(.خ ،مهماندوست ،ه ،ریسی.7

  .156- 135،صص ،شماره ي اول ،سال یازدهم ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،ورودي

).خرداد(،193،شمارهتدبیر،کیفیتخدماتبانکیدربهبودQFDرویکر).1387(.وترابیفارسیجانی،ز.زنجیرچی،م.8

 .)1389(.ر .ویزدانی،ح .ع .،آقامیري،س.،رایج،ح.ر .سیدجوادین،س.9

 :بازاریابیدرونی،گامیدرجهتبهبودرفتارهاي،شهروندیسازمانیوکیفیتخدمات

.97-67 .تابستان،صص 2.شماره،14تحقیقیپیرامونشرکتگازتهرانبزرگ،پژوهشهایمدیریتدرایران،دوره

مشتریان خارجی : مطالعه موردي(کیفیت خدمات و رضایتمندي گردشگران ). 1391. (ع ،س ،چینی. پ ،عالالدینی.10

- 87. صص ،شماره ي چهارم ،سال اول ،فصلنامه راهبردي اجتماعی و فرهنگی،)هتل هاي چهار و پنج ستاره ایران

102.  

استراتژي،عملیات، وتکنولوژیاطالعات :مدیریتخدمات . (1382).فیتزسیمونز،جیمزاي،وفیتزسیمونز،موناجی.11

).2001تاریخانتشاربهزباناصلی(.دفترپژوهشهایفرهنگی :تهران)ترجمهسیدمحمداعرابیوداودایزدي،جلداول(

پیمایشبر  (بهبودکیفیتخدماتدرپروازهایشرکتهواپیماییجمهوریاسالمیایران.)1383. (وتاتاري،س.فیضی،ك .12

.86- 53.،تابستان،صص5جهانگردي،شمارهمجلهمطالعات،اتمبنایمدلکیفیتخدم

.نشر آزموده اصولبازاریابی،ترجمهبهمنفروزنده،اصفهان،). 1387. (گریآرمسترانگ.کاتلرفیلیپ،.13

 ،تاثیر محیط فیزیکی بر ادراك مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتل داري). 1392(.م ،فیاضی ،م ،کروبی.14

شماره ي اول ،دوره اول ،فصلنامه گردشگري دانشگاه علم و فرهنگ

تاجزادهنمین، چاپ اول، ) اردشیر(،ترجمۀدکتر ابوالفضل اصولبازاریابیوخدماتا). 1382(.رایت،والرن.الوالك،کریستوفر.15

  .سمت: نتهرا

ارزیابی کیفیت خدمات جهانگردي در واحدهاي اقامتی و هتل هاي شهر ). 1388. (س،فرمانی  ،ر ،مستوفی الممالکی.16

  .45- 35،صص ،2شماره ي  ،سال اول ،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی گروه جغرافیا ،شیراز

بررسی تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک بر تعهد مشتریان در صنعت ). 1392. (ر ،امیدزاده ،.ح ،وظیفه دوست.17

  .84- 67. صص،8،مدیریت بازاریابی،بانکداري

کیفیتخدماتبانکداریدولتیوبانکداریخصوصی،پژوهشنامه بررسیتطبیقی .)1387(وشاهدي،ك .هادیزادهمقدم،ا.18

.146- 125.،زمستان،صص)31(پیاپی 4علومانسانیواجتماعیمدیریت،سالهشتم،شماره

19. Al-Hawari، M. A. (2011). Automated service quality as a predictor of customers' 
commitment: A practical study within the UAE retail banking context. Asia Pacific 
Journal of Marketing and Logistics،23(3)، 346-366.

20. Arasli، H.، Turan Katircioglu، S.،& Mehtap-Smadi، S. (2005).A comparison of service 
quality in the banking industry: Some evidence from Turkish-and Greek-speaking 
areas in Cyprus.International Journal of Bank Marketing،23(7)، 508-526.



21. Atilgan،e.، Akinci،s.، aksoy،s.، (2003).mapping service quality in the tourism. Industry 
managing service quality،13 (5)، 412- 422.

22. Crosby، A.l. (1993). Measuring customer satisfaction.in e.e.scheming، w.f. Christopher 
(eds)، the service quality handbook. New York: amacom.

23. Dougherty، M. L.، Brown، L. E.،& Green، G. P. (2013).The Social Architecture of 
Local Food Tourism: Challenges and Opportunities for Community Economic 
Development*.Journal of Rural Social Sciences،28(2)، 1.

24. Faraji H.The leaders of quality theory. Tadbir 2004; 137(2): 58-62.

25. Gharakhloo، M. & Akbari، A .(2011)، Eco-tourism، Tehran: Entekhab 
26. Gheorghe Georgică، Tudorache Petronela & Nistoreanu Puiu ،( 2014 )، Gastronomic 

Tourism، a New Terend for Contemporary Tourism?، Cactus Tourism Journal، Vol. 9،
Issue 1، PP. 12-21.

27. Grigoroudis، E.، Tsitsiridi، E.،& Zopounidis، C. (2013).Linking customer satisfaction،
employee appraisal، and business performance: an evaluation methodology in the 
banking sector.Annals of Operations Research،205(1)، 5-27.

28. Hansen، T. (2001) Quality in the market place: A Theorical and empiricalinvestigation; 
European management، 19، pp، 203-210.

29. Izogo، E. E. & Ogba، Ike-E. (2015). Service quality، customer satisfaction and loyalty 
in automobile

30. Kandampully، J. Mok، C.، and Spark، B. (2003).Service Quality management in 
hospitality، tourism، and leisure.International Journal of Tourism Research، Vol. 5،
No. 1، pp. 12-23

31. Kandampully، J.، and Suhartanto، D. (2000).Customer loyalty in the hotel industry: 
The role of customer satisfaction and image.International Journal ofContemporary 
Hospitality Management، Vol. 12، No. 6، pp. 87-110.

32. Kara، A. (2013). A low quality–high cost–low satisfaction trap in public health care: a 
model and an efficiency-quality-welfare improving stochastic resolution. Quality & 
Quantity،47(4)، 2081-2093.

33. Kashif، M.، SHukran، S. H. S.W.، Rehman، M. A. & Sarifuddin، S. (2015). Customer 
satisfaction and loyalty in Malaysian Islamic banks: A PAKSERV investigation،
International Journal of Bank Marketing، 33 (1)، pp. 23-40.

34. Kock، M. G. (2013). The Development Of An Eco-Gastronomic Tourism (Egt) Supply 

Chain–Analyzing Linkages Between Farmers، Restaurants And Tourists In Aruba

(Doctoral dissertation، University of Central Florida، Orlando، Florida).

35. Kotler، P. (2003). Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts EveryManager Needs 
to Know.John Wiley & Sons، Inc، Hoboken، NewJersey.

36. Kotler، Ph، kotler، k. Ang، s. Leong، s. Tang، Ch. (2009). Marketing Management An 
Asian Perspective، prentice Hall.

37. Lovelock، C.، Patterson، P. G.،& Wirtz، J. (2014).Services Marketing.Pearson 
Australia.

38. Min، H.، Min، H. (1997).Benchmarking the quality of hotels service: Managerial 
perspectives.The International Journal of Quality & ReliabilityManagement، Vol. 
14،No. 6، pp. 68-90.

39. Min، H.، Min، H.، and Chung، K. (2002).Dynamic benchmarking of hotel service 
quality.The Journal of Service Marketing، Vol. 16، No. 4، pp. 302-23.



40. OECD(2005)،availableat:http://ocde.P4.Siteinternet.Com/publications/doifiles/012005
061t009.XLs

41. Okech Roselyne N.، 2014)، Developing Culinary Tourism: The Role of Food as a 
Cultural Heritage in Kenya، Proceedings of the Second International Conference on 
Global Business، Economics، Finance and Social Sciences (GB14 Chennai 
Conference)، Chennai، India 11-13 July 2014 Paper ID: CF412

42. Othman، A.، and Owen، l. (2002)، Adopting & Measuring Customer ServiceQuality 
(sq) in Islamic Banks،International Journal of Islamic Financial Services،3، 1-10.

43. Parasuraman، A.، Berry، L.L. and Zeithaml،V.A. (1988).SERVEQUAL: a multiple 
item scale for measuring perception of service quality”، Journal of Retailing، Vol. 64 
No. 1، pp. 12-40.

44. Parasuraman، A.، Berry، L.L.،& Zeithmal، V.A. (1985).Understanding customer 
expectations of service. Sloan ManagementReview، 32 (3)، 29–38.

45. Pollack، B. (2009) Linking the hierarchical service quality model to 
customersatisfaction and loyalty; Journal of services marketing، 23، pp. 42 -50.

46. Rana، s، (2009)، Measuring Service Quality In Higher Education Industry، Intersection 
Main Boulevard Phase-VI، DHA and Burki Road، Burki 53200، Lahore، Pakistan

47. repair services sector، International Journal of Quality & Reliability Management، 32 

(3)، pp. 250-269.

48. Roberts، K.، Varki، S.،& Brodie، R. (2003).Measuring the quality of relationships in 
consumer services: an empirical study.European Journal of marketing،37(1/2)، 169-
196.

49. Santos، J. (2003). E-service quality: a model of virtual service quality dimensions. 
Managing Service Quality: An International Journal،13(3)، 233-246.

50. Sharma، B.،& Gadenne، D. (2011). An investigation of the perceived importance and 
effectiveness of quality management approaches. The TQM Magazine،13(6)، 433-445.

51. Singsomboon Termsak، (2014)، Marketing Strategies for Thai Gastronomic Tourism 
Promotion، Graduate School of Tourism Management، National Institute of 
Development Administration.

52. Sommer، S. M.،& Merritt، D. E. (1994).The impact of a TQM intervention on 
workplace attitudes in a health-care organization.Journal of Organizational Change 
Management،7(2)، 53-62.

53. Sorensen، Z. (2013). Exploring wine tourism in Bulgaria: A pathway to sustainable 
rural and tourism development?.The International Institute for Industrial 
Environmental Economics (IIIEE)، Master thesis، LundUniversity.

54. Stoner JAF، Freeman RE، Gilbert DR. (1995). Management.6th ed. Upper Saddle 
River، NJ: Prentice-Hall International; p. 2.

55. Torres، E. N.،& Kline، S. (2006). From satisfaction to delight: a model for the hotel 
industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management،18(4)، 290-
301.

56. UNWTO (2006)، Tourism Highlights، 2006Edition، Madrid: World Tourism 
Organization.

57. UNWTO (2014)، Tourism Highlights، 2014Edition، Madrid: World 
TourismOrganization

58. Williams، S (2011)، Tourism Geography، Tehran: Payame-noor University



59. Zeithaml، V. (1996).Consumer Perceptions of Price، Quality andValue: a Means-End 
Model and Synthesis of Evidence. Journal ofMarketing، 52 (3)، 2-22.

  

  

  

  



An overview theconceptsofqualityin the hotel industry

Abstract

Service-basedeconomyis clearlyemergingasan important contributionin the field 

ofbusinessservicesin the economy, as well asconsidering howto improve thequality ofservices. 

Inthisregard,thedefinition of quality, service and servicesqualityare providedand the obstacles 

arementioned. Thenweanalyzeandsummarizesome of theworking papersofthe tourism sector.

Factors influencingthequalityofservicesmentioned, and then according to theSWOT matrixto 

expressweakness, opportunities and threats areanalyzed. It is also significantgapbetween 

thequality ofservices offered andcustomer expectationsin the mostimpressivehotels inthe 

country. The greatestgapwas observedin the price ofenvironmental factorsthat 

arecustomersofquality ofcognitivefactorshave higherimpact. Designanddecoration, 

environmentand accountabilityplayed arolein increasing the quality. You canuse 

thericharchitecture andculture, aregraduatesinterested, short-termand long-

termplanningandimprove the quality ofphysical products, qualityservices todomestic and 

foreigntouristsincreased, resulting in an economic boom inthissector.

Keywords: quality, service, hotel, quality management systems, satisfaction

  


