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تحلیل عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی شغلی کارکنان بخش هتلداری
(مطالعه موردی :کارکنان هتلهای استان مازندران)
2

ارسطو خیراللهی ،1ابراهیم شریفزاده اقدم
چکیده

در عصر حاضر ،همه کشورها با توجه به رقابت پذیری در عرصه جذب گردشگر در محیطی رقابتی ،به دنبال افزایش
کیفیت خدمات خود و درنتیجه جذب مشتری بیشتر هستند .هتلداری بهعنوان بخشی مهم ،در تمامی ابعاد خود ،می-
تواند بهعنوان یکی از مهمترین منابع برای اشتغالزایی در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و محلی مطرح باشد .هدف
اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی شغلی کارکنان بخش هتلداری در استان مازندران
است .پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت و روش ،از نوع توصیفی-تحلیلی است .جامعه آماری تحقیق
را نیز افراد شاغل در هتلهای استان مازندران تشکیل میدهند .جهت تحلیل دادهها نیز از روشهای تحلیل عاملی و
تحلیل لیزرل استفادهشده است .نتایج تحلیل عاملی نشان میدهد که هفت عامل رضایتمندی از درآمد،
رضایتمندی از محیط کار ،رضایت از تعادل حجم کار ،احترام متقابل ،اعتماد ،آموزش و رضایت از امکان ترقی،
قادرند حدود  96/69درصد واریانس متغیرهای تحقیق را تبیین کنند و توجه به این عوامل در میزان رضایت
کارکنان ضروری به نظر میرسد؛ همچنین یافتهها ی حاصل از تحلیل لیزرل حاکی از آن است که دو عامل رضایت
از درآمد و رضایت از امکان ترقی این بخش دارای بیشترین میزان بار عاملی بر سطح میزان رضایتمندی نیروی
انسانی است و بهجز عامل کیفیت محیط کار ،همه عوامل توسعه انسانی در بخش هتلداری در سطح منفی
ارزیابیشدهاند .بهعبارتدیگر ،سطح رضایتمندی میان کارکنان ،به سمت نارضایتی کلی متمایل است.
واژگان کلیدی :رضایتمندی ،کارکنان ،هتلداری ،استان مازندران ،ایران
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مقدمه

گردشگری یک صنعت خدماتی است ،پس درآمد حاصل از این صنعت ،بخشی
از تولید ناخالص ملی کشور میزبان بوده و مستقیماً بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر
میگذارد (ستوکویل ،)9 :8112 ،1ازاینرو صنعت گردشگری میتواند
راهکارهای مناسبی برای کسب درآمدهای ارزی سرشار برای کشورها و تولید
ملی باالتر باشد(پرِبینسِن .)81 :8112 ،8در سال  8119گردشگری بینالمللی حدود
 9درصد از کل درآمدهای جهان و  29درصد از صادرات بخش خدمات را به
خود اختصاص داده است (پوپُ و همکاران )3289 :8119 ،9همچنین بر اساس
پیشبینیهای رسمی سازمان جهانی گردشگری ،درآمد حاصل از گردشگری در
سطح جهان تا سال  8181به  8تریلیون دالر خواهد رسید (.سازمان جهانی
گردشگری)889 :8119 ،
انگیزه اصلی در راهاندازی و شکوفایی گردشگری در هر منطقهای بهویژه در
کشورهای درحالتوسعه ،ارتقای معیارهای کیفیت زندگی و دستیابی به یک
درآمد پایدار از طریق بخشهای درگیر در این حوزه است(خوشکام)8119 ،

3

دراینبین هتلداری بهعنوان یکی از مهمترین سازمانهای این بخش محسوب می-
شود که اساساً رفتارها ،تالشها و خالقیت کارکنان آن در حین ارائهی خدمات به
گردشگران ،الزمه بقای آن است (ایمرگلو .)981 :8113 ،9لویگنا 6معتقد است که
شرکتهایی که بیشترین توجه را به دخالت دادن کارمندان در مدیریت و
ارزشدهی به آنها مبذول داشتهاند ،در سه فاکتور درآمد ،رشد مالی و رشد سهام
در بورس بهطور قابلمالحظهای ( )%89موفقتر از شرکتهای غیرفعال ،ازنظر
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سوددهی و بازدهی عمل کردهاند (کارپیتال .)2 :8119 ،1بسته به نوع و بخش هر
صنعت ،بین  21-81درصد رضایتمندی مشتری و متعاقب آن ،وفاداری وی به
بنگاه اقتصادی ،به رابطهی بین رفتار افراد شاغل در بخش و متغیرهای مربوط به
مشتری وابسته است (تحقیقات هزاره)8118 ،8
کیفیت خدمات ،دارای بیشترین اهمیت در صنایع مردم پایه مانند صنعت
گردشگری و میزبانی است (رُز  )13 :1663 ،9بنابراین کارکنان هتلها تأثیر فراوانی
بر هر دو بخش کیفیت ارائهی خدمات و رضایتمندی مشتری
میگذارند(سیولدج ) 9 :8118،8کارکنان بخش هتلداری در استان مازندران
علیرغم مواجهه با تعداد زیادی گردشگر در ایام مختلف سال ،ساعات بیشتری در
هفته به کار مشغول هستند و متعاقب آن دارای شرایط ویژهتری هستند .در بخش
هتلداری ،کارکنان به دلیل ساعات کار زیاد ،3نامرتب بودن ساعات کاری ،حجم
کار باال ،دستمزد پایین 9و انتظارات باال و حساسیت مشتریان در مقایسه با سایر
بخشهای اقتصادی با مشکالت عدیدهای روبرو هستند که یکی از مهمترین آنها
ناتوانی کارکنان در برقراری تعادل بین کار وزندگی شخصی است(ژائو و کوو،

6

 .)866 :8118در این تحقیق سعی شده است که با بررسی عوامل مؤثر بر
رضایتمندی کارکنان هتلها در شهرهای مختلف استان مازندران ،وضعیت موجود
بهطور علمی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا میزان رضایت کارکنان هتلهای
موردمطالعه و نیز دالیل نارضایتی مشخصشده و درنهایت راهکارهایی در جهت
بهبود وضعیت ارائه گردد .با مروری بر تحقیقات پیشین مشخص شد که این تحقیق
1
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 4.385 .درصد از نمونههای این تحقیق بیشتر از  4ساعت در روز کار میکنند.
6بر طبق آمار بهدستآمده در این تحقیق  4.38درصد از افراد نمونه کمتر از میانگین حداقل درآمد الزم برای
اداره یک زندگی معمولی در ایران ( ..3میلیون ریال یا  .333دالر در سال) ،حقوق دریافت میکنند.
Zhao & Qu
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باهدف و موضوع حاضر ،جزو اولین تحقیقاتی است که در منطقه موردمطالعه به
انجام رسیده است .استان مازندران پرطرفدارترین مقصد برای گردشگران داخلی
ایران بهحساب میآید .در فصل تابستان  1969و بهار  1966درمجموع بیش از 91
میلیون گردشگر داخلی داشته است (مرکز آمار ،بخش گردشگری )1966 ،پس
سنجش میزان رضایتمندی کارکنان بخش هتلداری در این استان میتواند کمک
شایانی به بهبود وضعیت اقامت و هتلداری بهعنوان زیربنای اصلی گردشگری در
این استان بنماید .در تحقیق حاضر تالش بر این است که به سؤاالت زیر پاسخ داده
شود:
 آیا کارمندان شاغل در هتلهای استان مازندران از شرایط شغلی خود راضیهستند؟
 مهمترین عوامل نارضایتی کارکنان بخش هتلداری استان مازندران کدماند؟اهداف تحقیق

 شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی نارضایتی کارکنان بخش هتلداری استانمازندران
 شناساییِ چالشها و فرصتهای فراروی بخش هتلداری در صنعتگردشگری
-

معرفی راهبردهای قابلارائه در خصوص بهبود وضعیت بخش هتلداری در
استان مازندران بهعنوان گردشگرپذیرترین منطقه کشور

 به حداکثر رساندن منافع اقتصادی ،اجتماعی و محیطی برای ذینفعان درجامعه میهمان و میزبان
اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از مهمترین زیرساختهای گردشگری که تضمینکننده رفاه گردشگران
است ،هتلداری است که در مباحث بازاریابی با عنوان هتلداری و فعالیتهای
خدماتی تعریف میشوند (سلیمانی .)191 :1922 ،هتلها در بسیاری از موارد ،خود
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نقش جاذبه گردشگری ایفا میکنند (سلیمانی )198 :1922 ،و عالوه بر این ،آنچه
هتل را از اهمیت بیشتری برخوردار میکند ،کیفیت تعامل میان کارکنان هتل با
مشتریان است اما فشارهای وارده بر کارکنان هتلها و عواقب ناشی از آنکه در
محل کار خود را نشان میدهد ،ساالنه حدود  21میلیارد دالر زیان برای بخش به
همراه دارد و چون هتلها ساختارهایی هستند که کامالً بهوسیله نیروی انسانی اداره
میشوند ،درواقع مهمترین منبع هتلها ،نیروی انسانی آنهاست (پِتچاکارت،1
)8118که ضرورت توجه به این امر را بیشازپیش نشان میدهد.
مبانی نظری
هتلداری و صنعت گردشگری

سیاستهای دهههای اخیر به توسعه گردشگری بهعنوان یکی از شیوههای
اشتغالزایی و ایجاد درآمد تأکیددارند که در فراسوی درگیرهای حاصل از
تخصصی شدن و بهرهوری بیشتر گردشگری ،منابع انسانی و هتلداری در آن
اهمیت بسیاری دارند(واسِلیکی و زافیروپولوس )8119 ،8صنعت هتلداری و میزبانی
میتواند در تسریع روند شکوفایی گردشگری در یک کشور نقش به سزایی ایفا
نماید (حکاکی و همکاران.)131 :1968 ،
هتلها ساختارهایی هستند که کامالً بهوسیله نیروی انسانی اداره میشوند؛ صنعت
هتلداری در این کشور  61سال قدمت دارد ،اما مسائلی مانند عدم توجه حکومت
به گردشگری از اساس ،ضعف در آموزش و مدیریت ،اختالف بین عرضه و
تقاضا ،فعالیت ناچیز بخش خصوصی ،ورود اندک گردشگران خارجی به علت
انزوای بینالمللی و ناتوانی گردشگران داخلی برای اقامت در هتلهای گرانقیمت
نبست به قدرت خرید ناچیز مردم ،منجر به ابهام در آینده صنعت هتلداری ایران
شده است (وارثی و همکاران .)63 :1961 ،طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در
Petcharak
Zafiropoulos & Vasiliki
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سال  ،8119ایران ازنظر پتانسیلهای گردشگری و میزبانی در رتبه هفتم دنیا قرار
دارد ،اما شوربختانه ،ازنظر زیرساختهای گردشگری در بین  181کشور ،رتبهی
 199را با امتیاز  1.8کسب کرده است ،همچنین ازنظر ظرفیت هتلها و نسبت
اتاقهای موجود به جمعیت گردشگر ،رتبهای بهتر از  111کسب نکرده است .این
کشور در سال  8113دارای  1111هتل بوده است (سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری ،)1963 ،این در حالی است که شهر دوبی و استانبول در
مجاورت ایران هرکدام بهتنهایی و به ترتیب داری  11691و  8396هتل ثبتشده و
آمده رزرو بودهاند (سایت بوکینگ)8
رضایتمندی شغلی کارکنان

احساسی که کارکنان بهطور عمومی و کلی نسبت به کار خوددارند ،میزان
رضایتمندی شغلی آنها را مشخص میکند (ساگیر 9و همکاران)99 :8118 ،
رضایتمندی شغلی را نحوهی نگرش فرد شاغل بهطورکلی به کار مربوطه میداند و
آن را در  3مؤلفه خالصه میکند -1 :مزایای مالی  -8نگرش فرد نسبت به
همکاران  -9نگرش فرد نسبت به شرایط کاری  -8نگرش فرد نسبت به بنگاه
مربوطه و درنهایت  -3نحوهی درک اهداف کلی بنگاه (فیانا)93 :8118 ،8
رضایتمندی شغلی به ابراز احساس رضایت از طرف یک فرد درنتیجه ارزیابی کار
خود بهعنوان شغلی مفرح و لذتبخش و ارائهکنندهی تمام مزایای مورد انتظار از
کار شاغل اطالق میشود( .الک )913 :1696 ،3مفهوم رضایتمندی شغلی یکی از
متداولترین موضوعات در مدیریت منابع انسانی است(یِه)881 :8119 ،9بر طبق
نظرسنجی انجامشده توسط شورای سالمت آمریکا ( 81 ،)8112درصد از
7در فاصله تنها دو سال تعداد ( )73.2-73.4تعداد هتل های دوبی از  .7..هتل به  .2.3هتل رسیده است.
2
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کارکنانی که میدانند که در طول  18ماه آینده از شغل خود کنار گذاشته میشود،
از شرایط کاری و شغلی خود ناراضی هستند .در این میان هم فقط  8درصد جامعه
نمونه اذعان کرده است که بهطورقطع بعد از اتمام قرارداد استعفا کرده و ادامه
نخواهند داد .این افراد نیز سطح رضایتمندی پایینی دارند(شورای منابع انسانی،1
 )8112درزمینه گردشگری نیز ،در بسیاری از نقاطی که رونق فعّالیّتهای
اقتصادی سنّتی کاهشیافته ،مسئولین برای تقویت و تجدیدقوای اقتصاد شهر از
گردشگری بهعنوان ابزاری برای بازسازی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و
سرمایهگذاری استفاده میکنند(کُمبس و ایلج 8)813 :1666 ،رویکرد استراتژی
توسعةگردشگری از طریق مکانیسمهایی مانند مشارکت کارکنان در بخش
هتلداری شهر را بهسوی شرایط توسعه پایدار را مدیریت میکند (شاو و
ویلیامز)812 :8111 ،9
پیشینه تحقیق

به گفته محققان تا سال  1669حدوداً  9911مقاله در مورد موضوع رضایتمندی
شغلی ارائهشده است ،از همین سال تا سال  8111میزان  6233مقالهی دیگر در این
زمینه به چاپ رسیده است(.هارتِر 8و دیگران )892 :8118 ،با بررسی تحقیقات
انجامشده در این زمینه بهراحتی میتوان فهمید که  61-21درصد مؤلفههای
سنجش رضایتمندی مشابهاند .برای مثال موک و وون با بررسی دالیل ترک شغل،
شش عامل را برای سنجش رضایتمندی کارکنان هتلها در هنگکنگ در نظر
گرفتهاند که شامل همکاران ،دستمزد ،ترفیع ،مدیریت ،محتوای کار و شغل
بهطورکلی میباشند (موک و وون؛  3)81 :8188پن نیز از هفت عامل؛ ارزیابی
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عملکرد و ترفیع ،تعادل ،محتوای کار ،محیط کاری ،روابط بین کارکنان ،مدیریت
و اعتماد کلی به کار در ارزیابی رضایتمندی کارکنان هتلها در تایوان استفاده
کرده است(پن )61 :8113 ،1الندبِرگ با پیاده کردن نظریه  Herzbergتحت عنوان
نظریه دوعاملی انگیزش کارکنان ،دو عامل بلوغ و سالمتی 8را در انگیزش
کارکنان مؤثر میدانند که اولی شامل مسئولیتپذیری ،قدرشناسی ،آموزش و
مهارت و اطالعات بوده و عامل دوم نیز شامل سطح دستمزد ،پاداش و روابط
درون شخصیتی میشود(الندبرگ )263 :8116 ،9پتروویچ اذعان میکند که کسب
رضایتمندی کارکنان بومی و غیربومی متفاوتتر از همدیگر حاصل
میشود(پِتروویچ 8و همکاران )8118 ،جونگ نیز با بررسی کارکنان هتلهای
صربستان به این نتیجه رسیدهاند که میان فاکتورهای تأثیرگذار بر روی رضایتمندی
کارکنان و مشتریان و گردشگران رابطهای مستقیم و معنادار وجود دارد(جانگ 3و
همکاران .)8119 ،پِچاراک در تحقیقی باهدف ارزیابی زمینههای انگیزهبخش
برای کارکنان هتلها در منطقهی سنت پل در ویسکانسین 9دالیل عمدهی روی
آوردن کارکنان هتلها به این شغل را کیفیت نوع شغل ،جالب بودن آن ،حقوق
کافی و امنیت شغلی میداند(پِچاراک،)8118 ،6کنتیو 2با بررسی کارکنان هتلداری
در  196کشور ،الزمه انگیزش بیشتر کارکنان در هتلها و اقامتگاههای گردشگری
را عالوه بر انگیزشهای مرسوم مالی و ترفیع ،ارتباط دادن کار بافرهنگ بومی و
استفاده از معیارهای فرهنگی و اخالقی مرسوم در فرهنگ بومی کارکنان جهت
عملکرد بهتر میدانند .آراسلی و همکاران 6با بررسی کارکنان قسمت پذیرش در

1

Pan
Growth, Hygiene
3
Lundberg
4
Petrović
5
Jung
6
Saint Paul, Wisconsin, USA
7
Petcharak,
8
Contiu
9
Arasli,
2
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هتلهای قبرس شمالی انگیزشهای روحی را در جهت افزایش کارایی و رضایت
کارکنان مؤثر میدانند .در تحقیقات داخلی نیز شیری و همکاران ( )1968بامطالعه
کارکنان هتلهای  8و  3ستاره شهر تهران اذعان میکنند که کار هیجانی و
بازیگری عمقی از سوی کارکنان میتواند موجب رضایتمندی مشتریان گردد.
اکبری  1929با بررسی وضعیت شغلی کارکنان خدماتی در هتلهای سه ستاره به
باال در شهر تهران پیشنهاد میکنند که مدیران بخش هتلداری برای مشاغل
خدماتی (پذیرشگری و میزبانی) افرادی را به کار گمارند که ازنظر شخصیتی
استعداد انجام آن شغل را داشته باشند .همچنین درخشیده و کاظمی ( )1968با
بررسی رضایت شغلی کارکنان هتلهای شهر مازندران ،پیشنهاد میکنند که
مدیران از طریق توجه به مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و با استفاده از
سیستمهای تشویقی مناسب ،سعی در افزایش تعهد کارکنان و همچنین باال بردن
رضایت و عملکرد شغلی آنان نمایند.

شکل  -1مدل نظری تحقیق منبع :نگارندگان1966 ،
منطقه موردمطالعه

استان مازندران در شمال کشور ایران و با وسعتی معادل  89639/8کیلومترمربع
حدود  1/89درصد از مساحت کشور را در برداشته و هجدهمین استان کشور
محسوب میگردد .این استان ازنظر جغرافیایی بین  93درجه و  86دقیقه تا 99
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درجه و  93دقیقه عرض شمالی و  31درجه و  98دقیقه طول شرقی از نصفالنهار
گرینویچ قرارگرفته است( .سجادیان )1926 ،میانگین بارندگی سالیانه در نوار
ساحلی استان برابر با  666میلیمتر است .این استان به دلیل خصوصیات آب و
هوایی مناسب و موقعیت جغرافیایی خاص خود از گذشته تاکنون بهعنوان یکی از
گردشگرپذیرترین استانهای ایران شناختهشده است (هنری 1و دیگران)8118 ،
خصوصیات و داراییهای طبیعی مانند دریای خزر ،سواحل طوالنی و مناسب،
پوشش گیاهی متنوع ،کوهستانهای زیبا و خوشمنظره مانند کوه دماوند،
جنگلهای انبوه ،پارکهای ملی ،آبشارها و بسیاری از موهبتهای طبیعی دیگر
این استان راه به مقصدی مناسب برای گردشگران با کاربردهای متنوع گردشگری
تبدیل کرده است .بیش از  63درصد از گردشگران این استان را گردشگران
داخلی تشکیل میدهد .بر اساس آمارهای رسمی ،مازندران بهعنوان مهمترین
مقصد گردشگری داخلی کشور ،ساالنه میزبان حدود  91میلیون مسافر و گردشگر
داخلی و خارجی است .گردشگری یکی از منابع اصلی درآمدی برای مردم این
استان بهحساب میآید .بر اساس آمار سایت اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی و همچنین سایت مرجع هتلداری ایران ،این استان دارای  68فقره
هتل  1تا  3ستاره میباشد که میانگین اتاق و تخت عدد  9983است؛ همچنین
بهطور میانگین به ازای هر اتاق  9تخت موجود است.
روش تحقیق

تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از حیث نحوهی گردآوری اطالعات و
اجرای تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی با انجام پیمایش میدانی به بررسی میزان
رضایتمندی شغلی کارکنان شاغل در هتلهای استان مازندران پرداخته است.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شاغل در هتلهای رسمی و دارای
Honari

1
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مجوز ثبتشده در اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان
مازندران میشود .طبق آمار ارائهشده از سوی این سازمان ،تعداد  68هتل ثبتشده
تا اواسط سال  1966در مازندران فعال بودهاند که تعداد کارمندان و کارکنان آنها
در سطوح مختلف حدود  611نفر 1برآورد شده است .نمونه آماری این تحقیق از
طریق فرمول کوکران بهدستآمده و شامل  196نفر از کارکنان این هتلها بوده
است .با توجه به جامعه آماری و تعداد نمونه احتمال آن میرود که نتایج ،معتبر و
قابلتعمیم بهکل جامعه آماری در هتلهای این استان باشد .روش نمونهگیری در
تحقیق نیز در دو مرحله انجامشده است .به این نحو که هتلهای برگزیده از طریق
روش نمونهگیری هدفمند و کارکنان منتخب نیز از طریق نمونهگیری تصادفی
ساده انتخابشدهاند .در این پژوهش دادههای موردنیاز با استفاده از پرسشنامهای
که حاصل ترکیب مؤلفههای مربوط به رضایتمندی شغلی در ادوار مختلف زمانی
و اثباتشده بهوسیله محققان و سازمانهای مرتبط و متخصص مانند جامعه
مدیریت منابع انسانی(8انجمن مدیریت منابع انسانی )8119 ،9و پرسشنامه مرکز آمار
جمهوری مقدونیه در مورد رضایتمندی شغلی ( )8116تهیهشده است .این
پرسشنامه دارای هفت شاخص اصلی با  16زیر متغیر ،در چهارچوب  11سؤال
عمومی است .پایایی و روایی پرسشنامه برای سؤاالت اصلی بهصورت جداگانه
برای هر ساختار توسط آزمون آلفای کرون باخ و با نمرهی باال  1/611بهطور
میانگین ،تائید شده است .برای نمره دهی به پاسخها نیز از روش طیف پنج نمرهای
لیکرت (خیلی کم  ،1کم  ،8متوسط  ،9زیاد  ،8خیلی زیاد  )3استفادهشده است.
درنهایت نیز برای تحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی اکتشافی ( )EFAو مدل
معادالت ساختاری و رگرسیون از نرمافزار  SPSSو  Lisrelاستفادهشده است.
 1با توجه به تغییر فصل و شرایط های اقتصادی و  ...دخیل در جذب گردشگر در طول سال ،این رقم متغیر
است
Society for Human Resources Management

2

SHRM

3
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جدول شماره ( )1سهم متغیرها را در عاملها بعد از  11بار تکرار چرخش نشان
میدهد .بارهای عاملی با امتیاز باالتر از ( 1/83حداقل همبستگی) ،در این جدول
منعکسشدهاند که در حقیقت بهمنزله ضرایب رگرسیونی در تحلیل رگرسیون
هستند .هر متغیر در عاملی قرار میگیرند که با آن عامل ،همبستگی باالی
معنیداری داشته باشد .با توجه به نتیجه تحلیل عاملی روی  16گویه رضایتمندی
شغلی در بین کارکنان هتلهای رسمی استان مازندران ،هفت عامل بهعنوان
عاملهای اصلی شناسایی شد .هرکدام از متغیرهای  16گانه بر روی عاملی خاص و
با ترتیبی که مورد انتظار محققان بود ،تأثیر گذاشته و در یک دسته مشخص قرار
میگیرند که در جدول ( )1آورده شدهاند.
جدول ( .)1عاملهای اصلی و متغیرهای زیرگروه آنها
عامل اصلی

متغیر
میانگین

رضایتمندی از
درآمد
رضایتمندی از

رضایت از میزان دستمزد

34.4

رضایت از میزان دستمزد به ازای هر ساعت اضافهکاری

33422

میزان دسترسی به امکانات شغلی

33544

دسترسی به امکانات بهداشتی و تهویه

33400

شاد و مفرح بودن محیط کاری

33424

رضایت از

رضایت از تناسب ساعات کاری

33483

تعادل حجم کار

رضایت از حجم و فشار کاری

33477

رضایت از میزان همکاری سایر همکاران با شخص

33052

محیط کاری

احترام متقابل

اعتماد
آموزش

رضایت از رفتار سرپرست بخش با کارکنان

33427

رضایت از موردتوجه قرار گرفتن نظرات و ایدههای شخصی

3344.

اعتماد به تصمیماتی که مدیریت در مورد کارکنان میگیرد

33400

رضایت از مدیریت نیروی انسانی

33442

رضایت از میزان دانش و آگاهی سرپرست

3323.

توجه کردن و حمایت از نوآوریها و خالقیتهای کارکنان

33273

رضایت از زمینههای ارتقا شغلی
رضایت از
امکان ترقی

رضایت از زمینههای افزایش دستمزد و مزایا

منبع :یافتههای پژوهش 1966

33484
33430

334.4
334.0

3348

33445
33444
332..
33470
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جدول ( .)8لیست هتلهای رسمی موجود در این استان به تفکیک امتیاز
امتیاز

تعداد هتل

تعداد اتاق

 1ستاره

89

919

 8ستاره

81

1869

 9ستاره

12

669

 8ستاره

6

991

 3ستاره

1

جمع کل

68

111
1

9983

منبع :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان مازندران ()1966

در این روش  16متغیر در هفت دسته تحت عنوان مؤثرترین عوامل سنجش میزان
رضایتمندی جایگذاری شدهاند ،بهعبارتیدیگر ،متغیرهای دارای تشابه و
همبستگی ،در یک گویه یا دسته عاملی قرارگرفتهاند .پس از مرتبسازی دادهها
برای سنجش روایی و پایایی دادههای گردآوریشده از ضریب آلفای کرونباخ
بهطور جداگانه برای هرکدام از زیرمجموعههای هفتگانه استفادهشده است؛
بهطور میانگین آلفای کرون باخ برای هر دسته حدود  1.611بوده است که نشان از
قابلقبول بودن پایایی و روایی پرسشنامه دارد .همچنین جهت آزمون کفایت
نمونهگیری نیز از شاخص

KMO

استفادهشده است که نتیجهی آن  1.381بوده و

حاکی از قابلقبول بودن آزمون میباشد .همچنین مقدار  sigدر آزمون بارتلِت

8

نیز برابر با  1.111بوده که نشان از وجود همبستگی بین گویهها و تناسب روش
تحلیل عاملی با دادههای تحقیق دارد .در جدول  8نیز که نشاندهنده مقدار
واریانس کلی متغیرها است ،متغیرهایی که مقدار ویژه آنها بیشتر از  1باشد در
تحقیق مانده و متغیرهای کمتر از  1در صورت تشابه و داشتن بار عاملی بر روی
هرکدام از عاملهایی که بار بیش از  1دارند ،قرار میگیرند( .صالح نیا و همکاران،
 .)1963این مرحله در جدول  9مشخصشده است .بر اساس جدول  2 ،8عامل
Bartlett 7

810

اندیشه جغرافیایی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 8911

استخراجشده است که درمجموع  96/69درصد از کل تغییرات را به خود
اختصاص دادهاند .یکی دیگر از مالحظاتی که در حین تصمیمگیری برای تعیین
تعداد عوامل باید موردتوجه قرار گیرد ،این است که امکان دارد یک متغیر با بیش
از یک فاکتور ارتباط داشته باشد .چرخش عاملها از ورود برخی متغیرها در
عاملهای مختلف جلوگیری میکند و ساختار عاملی مناسب و قابل تفسیرتری
ارائه میدهد .برای تقسیم میزان تغییرات در این  6عامل با استفاده از چرخش
دادهها ،میزان سهم هر عامل متعادلتر شده است.
در ادامه برای بررسی روابط علی بین متغیرها ،مدل معادالت ساختاری یا تحلیل
چند متغیره با متغیرهای مکنون 1استفادهشده است .از این روش تحت عنوان مدلِ
علّی و تحلیل ساختار کوواریانس یادشده است .از طریق این روش میتوان
قابلقبول بودن مدلهای نظری را در نمونهگیری هدفمند پژوهش با استفاده از
دادههای همبستگی آزمود .فرضیة موردبررسی در یک مدل معادالت ساختاری،
یک ساختار علّیِ خاص بین مجموعهای از سازههای غیرقابل مشاهده است .این
سازهها از طریق مجموعهای از متغیرهای نشانگر (قابلمشاهده) اندازهگیری می-
شود .یک مدل معادالت ساختاریِ کامل از دو مؤلفه تشکیلشده است :الف؛ یک
مدل ساختاری که ساختار علّی خاصی را بین متغیرهای مکنون و متغیرهای نشانگر
(اندازهگیری شده) تعریف میکند .هنگامیکه دادههای بهدستآمده از نمونة
موردبررسی بهصورت ماتریس همبستگی یا کوواریانس درآید و توسط مجموعه-
ای از معادالت رگرسیون تعریف شود ،مدل را میتوان با استفاده از نرمافزار Lisrel

تحلیل کرد و برازش آن را برای جامعهای که نمونه از آن استخراجشده است،
آزمود .این تحلیل برآوردهایی از پارامترهای مدل و همچنین چند شاخص برای
نکویی برازش فراهم میآورد .برآورد پارامترها و اطالعات مربوط به نکویی
برازش را میتوان برای تغییرات احتمالی مدل و آزمودن مجدد مدلِ نظری ،مورد
7

- Latent Variables
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آزمون قرارداد (سرمد و همکاران .)91 :1969،عددی که با جهتنما از متغیر پنهان
به سمت متغیر آشکار کشیده شده است ،نشانگر آن است که هر متغیر آشکار در
اندازهگیری متغیر مکنون چه میزان نقش دارد .هرچه این بار عاملی باالتر باشد،
نشانگر اعتبار بیشتری میباشد.

شکل ( :)8میزان برازش و پایایی مدل شاخص رضایتمندی کارکنان (1منبع :نگارندگان)1966 ،
جدول ( .)9میزان برازش و پایایی مدل در سطح کارکنان شاخص رضایتمندی کارکنان
شاخص
عوامل مؤثر
نیروی انسانی در
هتلداری

رضایتمندی

AGFI

)(PGFI

df

GFI

1/62

1/86

18

1/66

ChiSquare
98/61

Pvalue
1/62918

RMSEA
1/111

کارکنان

این شاخص شامل  18سؤال در قالب گویه عوامل مؤثر نیروی انسانی آورده شده است که سؤاالت به ترتیب در جدول 9
و  8مورد تجزیهوتحلیل آماری قرارگرفته است
یافتههای پژوهش1966 :

شاخصهای برازش مدل نشان میدهند که مدل از سطحی باال از برازش یا روایی
برخوردار است RMSEA .میزان این شاخص ( )1/111تقریباً به آنچه گارسون می-
گوید یعنی ( )RMSEA1/12خیلی کمتر است و اگر گفته هومن را در مورد این
مالک بپذیریم ،میتوان گفت که مدلِ مطرحشده چون کمتر از  1/11است،
.در محیط نرمافزار امکان نوشتن به خط الرسم فارسی مقدور نمیباشد به همین دلیل شاخص ها به خط
انگلیسی نوشته شده است.
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بنابراین دارای برازش خیلی خوبی است .همچنین

GFI

این شاخص هرچقدر به

یک نزدیکتر باشد ،بیانگر برازش بهتر مدل است (چلبی )821 :1923 ،که در مدلِ
حاضر این شاخص 1/66 ،میباشد؛ بنابراین میتوان گفت مدل دارای برازش بسیار
مطلوبی است .شاخصهای دیگر  AGFIو  NFIاز مقدار اعالمشده باالتر میباشد؛
پس درنتیجه ،مدل فوق (شکل  )8دارای روایی باالیی میباشد .بر اساس خروجی-
های بهدستآمده معناداریِ ضرایب و پارامترهای بهدستآمده مدل اندازهگیری در
شاخصهای دو متغیر مستقل و وابسته در تحلیل عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی
شغلی کارکنان بخش هتلداری در استان مازندران بهطوری است که معنیداریِ
ضرایب و پارامترهای بهدست آمدۀ مدل بر میزان رضایتمندی شغلی کارکنان
بخش هتلداری عدد 1/11 ،میباشد که درعینحال معنیدار است ،زیرا مقدار
آزمون معنیداری آنها نزدیک عدد  8و از عدد  -8کوچکتر نیست و نشان از
تأثیر زیاد و معنیدار میزان رضایتمندی شغلی کارکنان بخش هتلداری دارد .در
ادامه ،آزمون رگرسیون چند متغیره آمده است که آن نیز ،استداللی بر این واقعیت
میباشد .بر اساس شکل ( )8وضعیت موجود میزان رضایتمندی شغلی کارکنان
بخش هتلداری با استفاده از مدل معادالت ساختاری نشان دادهشده است .شاخص
مدل .مقدار  GFIو  AGFIباید برابر یا بزرگتر از  1/61هستند (جدول شماره )3؛
شاخص نرم شده برازندگی ( )NFIکه مستلزم مفروضههای مجذور کیدو نیست،
چون دامنه  NFIبین صفر و یک قرار دارد ،یک مدل مطلوب بهحساب میآید؛ اما
عددی که با جهتنما از متغیر پنهان به سمت متغیر آشکار کشیده شده نشانگر آن
است که هر متغیر آشکار در وضعیت موجود نمونه موردمطالعه چه نقشی دارد.
هرچه این بار عاملی باالتر باشد ،میزان تأثیرگذاری نیز باالتر است؛ که در پژوهش
حاضر شاخصهای میزان رضایت از درآمد با ( )1/8و شاخص رضایت از امکان
ترفیع با ( )1/11در رتبه دوم دارای بیشترین بار عاملی میباشند و بیشترین تأثیر را بر
میزان رضایتمندی داشتهاند اما آنچنانکه قابلمشاهده است بهجز متغیرهای
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محیط کار و حجم کار همه متغیرهای دیگر با نمره منفی در سطح پایین نشان
دادهشده است که نشان از میزان توجه کم به زیر شاخصهای عامل انسانی درروند
اداره هتلها است.
حال این سؤاالت مطرح است که هر یک از گویهای شاخص سطح رضایت
کارکنان بر اداره هتل و ترکیب آنها ،چگونه توسعه جذب گردشگر را تحت تأثیر
قرار میدهند؟ و کدامیک تأثیر معنیداری بر گسترش توسعه دارد؟ کدامیک تأثیر
بیشتری دارد؟ برای پاسخ به چنین سؤاالتی از آزمون رگرسیون چند متغیرۀ به شیوۀ
همزمان استفادهشده است .با توجه به معنیداری آمارۀ  ،Fمیتوان نتیجه گرفت
که در مدل رگرسیونی ،سطح رضایت کارکنان هتل به گونة معنیداری توسعه این
بخش گردشگری را تبیین میکند.ضرایب رگرسیونی گزارششده در جدول ،3
نشان میدهند که شاخصهای میزان رضایت ازلحاظ تأثیرگذاری در توسعه بخش
هتل داری از تأثیر باالیی برخوردار میباشند .از طرف دیگر ،آمارههای کلی مدل
نشان میدهند مجموع شش گویه در بین کارکنان ،حدود  88درصدِ واریانسِ متغیر
پایداری را تبیین کردهاند.همانطور که در جدول ( )3مالحظه میشود یافتهها در
رگرسیون چند متغیره بیانگر این نکته است که هر چه  Tو  BETAبهدستآمده
بزرگتر باشد و سطح معناداری کوچکتر باشد؛ بدین معنی است که متغیر مستقل
تأثیر زیادی بر متغیر وابسته دارد ،با توجه به نتایج رگرسیونی بین دو متغیر که
(معناداری= )1.11میباشد و میزان آلفا کمتر از  1.13است و با توجه به مقداری
2

(  )Rمیتوان گفت که متغیر وابسته متأثر از متغیر مستقل میباشد .ضریب BETA

نیز نشاندهندهی ارتباط مستقیم بین دو متغیر اصلی تحقیق است .درنتیجه از طریق
تحلیل رگرسیون چند متغیره میتوان نتیجه گرفت که عالوه بر بخش هتلداری
عاملهای توسعه انسانی دیگر نیز در این بخش میتواند برافزایش جذب گردشگر
بی افزایند.
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جدول شماره ( :)3رگرسیون چند متغیرۀ شاخصها
متغیر

ضریب B

آمارۀ T

ضریب بتا

مستقل

968-1/181

-1/983

1/111 -1/968

وابسته

1/813

3/938

1/818

سطح
معناداری

R
Square
1/168

R

F

82.982 1/813

نتیجهگیری

اگرچه میزان رضایتمندی شاغالن بهطور مستقیم و معنادار بر روی میزان وفاداری
مشتری به بنگاه اقتصادی تأثیر نمیگذارد ،اما بر کسی پوشیده نیست که هر میزان
رضایتمندی مشتری باالتر باشد ،میزان وفاداری وی نیز به بنگاه مطبوعه بیشتر
میشود .از آن گذشته حتی اگر رضایتمندی مشتریان را در نظر نگیریم ،کارکنان
بخش هتلداری استحقاق این رادارند که حقوحقوقشان هرچه بیشتر و بهتر،
موردتوجه و قدردانی قرارگرفته و مدیران مجموعههای آنها ،در بهبود شرایط
کاری ،درآمدی و زیستی کارکنان تالش کنند .از آن گذشته با توجه به تغییرات
سریع و روزافزون در بخش گردشگری و پیچیدگی فرایند کسب رضایتمندی
گردشگران بایستی در این راستا ،به یکی از پیششرطهای اصلی موفقیت در کسب
رضایت مشتریان و گردشگران ،یعنی کسب رضایت شاغالن هتلداری و میزبانی،
توجه ویژه مبذول گردد .توجه به نیازهای افراد شاغل توسط مدیران و کارفرمایان،
بهخودیخود یکی از بهترین روشهای غیرمستقیم کسب رضایت و وفاداری
مشتری بهحساب میآید .درواقع کارفرمایان با خدمت به شاغلین زیردست خود ،به
خود و کسبوکارشان خدمت میکنند .نتایج حاصله از تحلیل دقیق دادهها و نیز
تحقیقات انجامشدهی قبلی در این زمینه نشان میدهد که کارکنان این بخش از
شرایط شغلی خود رضایت چندانی ندارند .کم بودن میزان درآمد ،باال بودن
ساعات کاری ،جذاب نبودن محیط کاری و کم بود آموزش از مهمترین دالیل
نارضایتی کارکنان شاغل در بخش هتلداری استان مازندران است؛ بنابراین توجه به
میزان درآمد ،مزایا ،دستمزد اضافهکاری ،ایجاد کردن زمینه متناسب برای آموزش،
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ترقی و ترفیع و همچنین نحوهی برخورد کارفرمایان و سرپرستان با کارمندان و در
نظر گرفتن ایدههای آنها و رعایت احترام متقابل نقشی به سزا در میزان
رضایتمندی کارکنان دارد .همواره مسئله درآمد و مزایای مالی بهعنوان مهمترین
عامل برای کسب رضایت کارکنان هر بخش در نظر گرفتهشده است .تحقیق
حاضر ازنظر نتایج حاصله با تحقیقات در پیشینه پژوهش ذکر شد ،همسویی و
همخوانی دارد .ازآنجاکه محصول هتلها خدمات است ،پس کارکنان بهعنوان
مهمترین اهرم تولید خدمات در هتلها بایستی ازنظر مؤلفههای مذکور راضی و
تأمین باشند تا بتوانند با خیال آسوده کار خود را انجام دهند .و نتایج تجربی
پژوهش نیز استداللی بر این ادعا بود بهطوریکه تحلیلهای نرمافزاری لیزرل و
مدل معادالت ساختاری نشان داد که شاخصهای برازش مدل نشان میدهند که
مدل از سطحی باال از برازش یا روایی برخوردار است RMSEA .میزان این
شاخص ( )1/111دارای برازش خیلی خوبی است .اما عددی از متغیر پنهان به -
سمت متغیر آشکار کشیده شده نشانگر آن است که هر متغیر آشکار در وضعیت
موجود نمونه موردمطالعه چه نقشی دارد .میزان تأثیرگذاری باالتر است؛ که در
پژوهش حاضر شاخصهای میزان رضایت از درامد با ( )1/8و شاخص رضایت از
امکان ترفیع با ( )1/11در رتبه دوم دارای بیشترین بار عاملی میباشند و بیشترین
تأثیر را بر میزان رضایتمندی داشتهاند اما آنچنانکه قابلمشاهده است بهجز
متغیرهای محیط کار و حجم کار همه متغیرهای دیگر با نمره منفی در سطح پایین
نشان دادهشده است با توجه به نتایج رگرسیونی بین دو متغیر که (معناداری=)1.11
میباشد و میزان آلفا کمتر از  1.13است و با توجه به مقداری ( )R2میتوان گفت
که متغیر وابسته متأثر از متغیر مستقل میباشد .و میزان رضایتمندی کارکنان در
توسعه خدمات هتلداری و جذب گردشگر بسیار مؤثر است .در راستای نتایج
تحقیق حاضر پیشنهادهای زیر توصیه میشود که:
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پیشنهادات:

 مدیران و صاحبان هتلها سعی کنند زمینه افزایش درآمد را برای کارکنانبخش تحت مدیریت خود فراهم آورند .و با توجه به سابقه کاری ،استعداد
کارکنان و توانائیهای آنها زمینه ارتقا شغلی و درآمدی برای آنها فراهم
گردد
-

برخورد مدیران و سرپرستان بخشها با کارکنان بر اساس معیارهای کاری
و شایستهساالری صورت گیرد.

-

به ایدهها و نظرات کارکنان در مدیریت هتلها و مخصوصاً بخشی که در
آن کار میکنند ،اهمیت و اعتبار داده شود.

-

میزان آموزش کارکنان هتلها در برخورد با گردشگران بایستی ارتقا
پیداکرده و دورههای آموزشی مدنظر قرار گیرد.

-

همچنین شایسته است که در آینده تحقیقی با همین مضمون در هتلهای
استان مازندران صورت گیرد تا نتایج آن با این تحقیق مورد مقایسه
قرارگرفته و میزان پیشرفت یا احیاناً پسرفت نسبت به زمان حاضر مشخص
گردد.
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