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مشهد است که اولين تحقيق در اين حوزه در ايران است .نمونه آماري اين تحقيق
شامل  08هتل و  56هتلآپارتمان است .نتايج تاکسنومي ارائه شده به توسعة دانش
مديريت عمليات کمک مي نمايد و نشان دهنده اهميت و جايگاه کنوني تصميمات
ساختاري و زيرساختاري راهبرد عمليات خدماتي در صنعت هتلداري ايران است.
اين تحقيق از تحليل خوشهاي کاي ميانگين براي گروهبندي بر مبناي ابعاد نه گانه
معرف راهبرد عمليات خدماتي استفاده ميکند .با انجام تحليل تشخيصي چندگانه،
اثربخشي روش گروهبندي مورد استفاده نشان داده شده است .چهار خوشة
راهبردي شناسايي شدند که هر يک از اين گروهها تمايل دارند بر ابعاد راهبردي
عمليات خدماتي مختلفي تأکيد کنند .نتايج حاکي از تفاوت اين الگوها نسبت به
مطالعات قبلي در قلمروهاي ديگر است.
واژگان کليدی :تاکسنومي ،راهبرد عملياتي خدماتي ،هتل و هتلآپارتمان ،ايران

مقدمه
حوزه راهبرد عمليات توليدي و خدماتي بيش از سه دهه است که توجه محققان
را به خود جلب کرده است ) .(Antolin et al., 1999ديدگاهها در مورد ارزش
راهبردي فعاليتهاي عملياتي ،از زماني که عمليات ،به عنوان يک سالح رقابتي
شناخته شد ،بکلي تغيير کرد ).(Miller and Rogers,1956, Skinner,1978
تئوري راهبرد عمليات اولين بار توسط سلزنيک مطرح شد ) (Selznick,1957و
اسکينر آنرا به طور خاص براي حوزه توليدي با تئوري بده ـ بستان توسعه داد
) .(Skinner,1969 ,1974در سالهاي اخير ،مطالعات زيادي با روندي رو به
افزايش ،از جنبههاي مفهومي و نظري ،در مورد راهبرد هاي عملياتي انجام شده
است ) .(Zhao et al,2006بااينوجود تحقيقات تاکسنوميک به تعداد بسيار
محدودي در نقاط مختلف جهان و آن هم بيشتر در زمينة راهبردهاي توليدي انجام
شده است (پويا و آذر )3108 ،و مطالعاتي که در زمينة راهبردهاي عمليات خدماتي
1- Operations Strategy
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انجام شدهاند بيشتر بر طبقهبندي انواع خدمت و اثر انواع مختلف آنها بهروي
يکديگر و اثر گروههاي مختلف خدمات بر راهبردهاي بازاريابي (Bharadwaj et
al.1993, Bowen and Ford,2002, Matthyssens and Vandenbempt,1998,

) Thomas,1978متمرکزند و کمتر توجهي به بررسي تاکسنوميک در اين حوزه
شده است ).(Gebauer,2008
اين تحقيق بر آن است تا بخشي از حوزة نرمافزاري صنعت هتلداري را که سعي
بر شناسايي نقاط قوت و ضعف شرکت و تطبيق آن با نيازمندي به روز بازار دارد،
مورد مطالعه و بررسي قرار دهد .بنابراين در اين تحقيق ،تاکسنومي 3از راهبردهاي
عمليات خدماتي هتلها و هتلآپارتمانها در ايران ارائه خواهد شد و همچنين
گروههاي غالب راهبردي و وضعيت بازار شرکتهاي خدماتي در اين صنايع
معرفي ميشوند که نتايج اينگونه مطالعات تاکسنوميک عمليات خدماتي در اين
صنايع توصيف مناسبي از گروههاي راهبردي سازمانهاي اين صنايع در اختيار قرار
خواهد داد و زمينة الزم را براي مطالعات تخصصيتر فراهم ميآورد (پويا و
آذر )Zhao et al,2006 ،3108،و با افزايش دانش مديران هتلها و هتلآپارتمان
ها ،به آنها در طراحي و اجراي راهبردهاي مناسب واحد خود ،به منظور حداکثر
کردن بهرهوري کمک ميکند ).(Martin and Diaz,2008
راهبردهاي عملياتي از طريق مجموعهاي از ابعاد نه گانهاي که هر کدام شامل
مجموعهاي از موارد فرعي ميباشند اندازهگيري ميشود ) .(Aranda,2002آرياس
آراندا ،نه تصميم ساختاري و زيرساختاري را معرفي کرد که ترکيبات مختلف آنها
منجر به انواع راهبرد عملياتي خدماتي مشخص و منحصربفرد ميشوند .اين ابعاد
عبارتاند از :نوع آرايش و چيدمان عملياتي ،کشش / ،فشار ،محوري بودن فرآيند
ارائه خدمت ،ميزان استاندارد بودن فرآيند ،تنوع خدمات ارائه شده ،استفاده از
فناوري اطالعات(کاهش هزينه در مقابل بهبود خدمات) ،رابطة بين فعاليتهاي
عملياتي و ستادي ،2ميزان تخصص منابع انساني ،ميزان مشارکت مشتري ،و توسعه و
1- Taxonomy
2- Back and front office activities
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طراحي خدمت جديد ).(Aranda,2002
با استفاده از متغيرهاي فوق انواع راهبردهاي عمليات خدماتي قابل شناسايي خواهند
بود .پس ميتوان اهداف اين تحقيق را بهصورت زير بيان کرد:
 .1ارائة دسته بندي از هتلها و هتلآپارتمانهاي ايران با توجه به متغيرهاي راهبردهاي
عمليات خدماتي،
 .2معرفي گروههاي غالب راهبردي در هتلها و هتلآپارتمانها جهت تصميمگيري
آسانتر در برنامهريزيهاي راهبردي آنها و همچنين شناخت وضعيت بازار در اين
صنعت و در نتيجه شناخت راههاي رقابت پذيرتر بودن،
 .3ارائة ويژگيهاي انواع راهبردهاي عمليات خدماتي در صنعت هتلداري از نظر
متغيرهاي مورد بررسي.

ادبيات و پيشينه تحقيق
پيکرهبندی ،تاکسنومی و تایپولوژی

توسعه و ايجاد پيکره بندي ،3نوع شناسي 2و تاکسنومي ،مبنايي براي تحقيقات در
حوزة راهبرد است و به خصوص زماني مفيدند که هدف تحقيق ,شناسايي الگوهاي
حاکم در سازمان است ) .(Ketchen and Shook.1996واژه "پيکرهبندي" به معناي
مجموعه چند بعدي خصوصياتي است که از يک نقطه نظر مفهومي متفاوتند و اغلب
بهطور همزمان نمايان ميشوند .مدلهاي پيکرهبندي چارچوب مفيدي براي توصيف
سازمانها ،راهبردها و فرآيندها ارائه ميکنند و به دو نوع تاکسنومي و نوع شناسي تقسيم
ميشوند .گرچه هردوي آنها سازمان را از يک نقطه نظر چند بعدي تجزيه و تحليل
ميکنند ،اما از نظر هدف اساسي ،خصوصيات کليدي ،و طرح و مسئله نظري که آنها
را شکل ميدهد متفاوتاند .تايپولوژي به دنبال تعيين نوع ايدهآل از موضوع و مبحث
مورد مطالعه است ،اما تاکسنومي به دنبال طبقهبندي سازمانهاي واقعي به گروههاي
منحصر به فرد بر حسب متغيرهاي تحقيق است و هدف آن کشف گروههاي پايدار به
1- Configuration
2- Typology
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کمک استفاده از نمونهها و تکنيکهاي مختلف است .بهطور خالصه ميتوان گفت که
تاکسنومي ابزاري براي تسهيل تفکر و تصميمگيري در سطح کالن است (Urban,
) .1989مطالعات تاکسنوميک راهبردهاي عمليات خدماتي نه تنها توصيف مناسبي از
گروههاي راهبردي سازمان را در اختيار قرار ميدهد ،بلکه زمينة الزم را براي مطالعات
تخصصيتري همچون بررسي عملکرد ،شکل مناسب تصميمات عمليات خدماتي در
هر گروه و نظريهپردازي در آنرا فراهم ميآورد(پويا و آذر)Zhao et al,2006 ،3108،
و از طرف ديگر دانش در مورد راهبردهاي عمليات خدماتي عمومي ،به مديران در
طراحي و اجراي راهبردهاي مناسب به منظور بهروري حداکثر از منابع بالقوه توليدي و
خدماتي و بازدهي بيشتر کمک ميکند ) (Martin and Diaz,2008و با طبقهبندي
بهصورت تاکسنومي ،پيچيدگيهاي شرکتها بهتر شناخته ،بررسي و ارزيابي ميشود و نيز
با شناخت آنها ميتوانيم راهبردهاي رقابتي و جديدي به منظور حفظ جايگاه رقابتي خود
در بين ساير رقبا طراحي کنيم.

پيشينه تحقيق
لويس و براون تحليلي از خصوصيات عملياتي شرکتهاي خدماتي با تمرکز بر
يک شرکت خاص انجام دادند .آنها نشان دادند تبادل با مشتري در خصوص
طراحي فرآيند و بسته خدمت در اينگونه شرکتها زياد است ،اينگونه عمليات شامل
تعداد زيادي فرآيند با تغييرات کم براي ساخت کاال و خدمت بوده و در نهايت،
ساختارهاي سازماني در اينگونه شرکتها به ميزان زيادي نياز به شفاف و روشن بودن
نوع شرکت در طبقه بنديهاي مختلف دارد ) .(Lewis and Brown, 2011داتا و
ري نيز مجموعهاي از عناصر استراتژي عملياتي را بهعنوان راهنماي توسعه يک
چارچوب مفهومي براي پشتيباني از اولويت رقابتي تحويل در قراردادهاي خدماتي
شناسايي کردند ).(Data and Roy, 2011
آراندا تحقيقي را با عنوان "رابطة بين راهبرد عملياتي و اندازه سازمان" با هدف
بررسي رابطة بين راهبرد عملياتي و اندازه شرکت در نمونه اي از شرکتهاي مشاوره
مهندسي در اسپانيا انجام داد .طبق نتايج ،رابطة معناداري بين راهبرد عملياتي و
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اندازه شرکت برقرار است .شرکتهاي کوچک تمايل دارند راهبرد عملياتي مشتري
محور را دنبال کنند ،شرکتهاي متوسط ،راهبرد عملياتي فرآيندمدار را و شرکتهاي
بزرگ تمايل دارند راهبرد عملياتي خدمتمدار را بهکار بگيرند .همچنين آراندا در
اين تحقيق براي اولين بار ابعاد نه گانة راهبرد عمليات خدماتي را با استفاده از
ادبيات شناسايي کرد ).(Aranda,2002
پس از آن ،آراندا مطالعهاي با عنوان "راهبردهاي عمليات خدماتي ،انعطافپذيري
و عملکرد" در شرکتهاي مشاوره مهندسي در اسپانيا انجام داد .نتايج نشان دادند که
راهبرد عمليات خدماتي بر عملکرد خدمترساني اثري مستقيم و مثبت دارند.
انعطافپذيري در ارزيابي هاي عملکرد کارآ نقش واسطه گري موثرتري نسبت به
اندازه گيريهاي عملکرد رضايت مشتري دارد .وي مدلي را مبتني بر سه راهبرد عملياتي
اساسي منطبق بر تمرکز فعاليتهاي شرکت و پنج راهبرد عملياتي که از نتايج بدست
آورد ،شناسايي کرد .راهبردهاي عملياتي اساسي عبارت بودند از راهبردهاي فرآيند-
مدار ،خدمتمدار و مشتريمدار ).(Aranda,2003
اولترا و همکاران پيکره بندي از راهبردهاي عملياتي در شرکتهاي داراي فرآيند
پروژه اي به انجام رساندند .نمونه تحقيق شامل  318شرکت با فرآيند پروژه اي در
اسپانيا بود .آنها سه الگوي راهبرد عملياتي شناسايي کردند .الگوي اول با  22عضو،
راهبرد عملياتي هزينه نام دارد زيرا تأکيد زيادي بر هزينه دارد و تفاوت چشمگيري
بين کيفيت توليد ،خدمترساني و سفارشي سازي قائل نميشود .دومين الگو با
تاکيد بر کيفيت توليد و خدمت رساني ،تطابق دهندگان نام دارد و  %16شرکتها از
آن پيروي ميکنند .الگوي آخر که کوچکترين خوشه است" ،خالق" نام دارد و
پس از کيفيت توليد و سفارشي سازي به خدمترساني و در آخر بر هزينه تاکيد
دارد ).(Oltra et al.,2005
لي و همکاران با بررسي صفات تيمهاي کاري در عمليات خدماتي سه الگوي
غالب در آنها را شناسايي کردند .آنها از صفاتي چون کارکرد تيم ،پشتيباني
سازماني ،اهداف شفاف ،محيط تعاون ،اثر اجباري و دشواري تطابق براي شناسايي
الگوها استفاده کردند ).(Lee et al., 2012
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ياسين و همکاران مبتني بر مجموعهاي از شاخصهاي اجرايي فعاليتهاي بهبود کيفيت
در خدمات و روشهاي رقابتي مختلف ،چهار گروه راهبردي را در بيمارستانهاي
آمريکا شناسايي کردند .آنها گروههاي شناسايي شده را با عناوين  Aتا  Dنامگذاري
کردند که هريک داراي خصوصيات منحصر بهفردي بود).(Yasin et al., 2011
پويا و آذر تاکسنومي از راهبردهاي عمليات توليدي را در ايران ارائه کردند.
آنها از تحليل خوشهاي در جهت ايجاد تاکسنومي مبتني بر نمرههاي اهداف توليدي
استفاده کردند که چهار خوشه را شناسايي کردند و عبارت بودند از "حامي
خارجي ،دنبالهروها ،خبرگان صنعت و الگوي حامي داخلي"(پويا و آذر.)3108،
خوشههاي حاصل نشان دهنده تفاوت راهبردهاي توليد در ايران با بقيه نقاط جهان
بوده است و اين نظريه فروهليچ و ديکسون ) (Frohlich and Dixon,2001را مبني
بر اينکه بخشهاي مختلف جهان در محيطهاي رقابتي مختلف داراي راهبردهاي
توليدي متفاوت ميباشند را تأييد کرد .در جدول يک مطالعات انجام گرفته در زمينة
پيکرهبندي راهبردهاي عملياتي بهطور خالصه آمده است.

جدول .1تاکسنومي ها و تايپولوژي ها در راهبرد عملياتي
استوبو و تلسي()3891

راهبرد هزينه پايين ،فناوریمحور ،بازاريابان

اولويتهای رقابتي :ابعاد مربوط به تصميمگيری در مورد نصب تأسيسات در خارج و
مديريت فناوری

ويل رايت و هايز ()1891

خنثي دروني ،خنثي خارجي ،حمايت داخلي ،حمايت خارجي

اهميت راهبردی عمليات توليد ،سطح مشارکت و انسجام،راهبردهای رقابتي و
کارکردی

پويا و آذر ()1981

حامي خارجي ،دنبالهروها ،خبرگان صنعت و الگوی حامي
داخلي

اهداف توليدی :هزينه  ،کيفيت  ،تحويل  ،انعطافپذيری حجم ،نوآوری ،خدمات و
حفاظت از محيط زیست

آراندا (2112و)2119

فرآيندمدار ،خدمتمدار ومشتریمدار

تصميمات نه گانه راهبرد عمليات خدماتي

ياسين و همکاران()2111

A,B,C,D

خدمت مشتری ،کارآیی عملياتي ،کيفيت عملکرد کارکنان ،شهرت و اعتبار ،تبليغات،
فرآيندهای مراقبت از سالمت

اولترا و همکاران ()2111

هزينه ،تطابق دهندگان ،خالق

هزينه ،کيفيت ،تحويل و انعطاف پذيری

تايپولوژي ها

راهبردهاي ارائه شده

متغيرهاي تحقيق

ريچاردسون و همکاران ()1891

 1راهبرد فناوریمدار 2،سفارشيسازیمدار 3،حداقل کننده
هزينه

حجم توليد ،تنوع کاال و سطح نوآوری

کوتا و ارنه()1898

 9نوع راهبرد بر مبنای ترکيب (باال يا پايين) ابعاد  1گانه

پيچيدگي ساختار فرآيند ،پيچيدگي خط توليد و بعد سازماني

وارد و همکاران()1881

متمايز کنندگان خوب ،متمايز کنندگان وسيع ،رهبران هزينه،
رقبای ناب

 31بعد که  1بخش را اندازهگيری ميکنند :راهبرد رقابتي ،محيط ،ساختار سازمان و
ظرفيت توليد(اولويتهای رقابتي)

کيم و لي()1889

متمايز کنندگان محض ،رهبری هزينه محض ،تمايز و هزينه

تجهيزات،برنامهريزی و کنترل توليد ،طرح کاال،کارمند

اختر و تابوکانون()3881

دفاعي ،هجومي ،نوآوران

عوامل سازماني ،عوامل پردازش اطالعات ،فرآيند توليد ،مديريت سهام

مانتاگو و همکاران()3881

طبقههايي که معرف راهبردهای عملياتي هستند

مواردی که فناوريهای توليدی را طبقهبندی ميکنند

دواراج و همکاران()2002

آزمايش تايپولوژی راهبرد عملياتي کوتا و ارنه( )3898و ماتريس فرآيند-محصول هايز و ويل رايت()3892

پيکره بندی راهبردهای عمليات خدماتي در37 ...

مبتني بر بررسيهاي فوق سؤاالت تحقيق حاضر بهصورت زير بيان ميشود:
 .1متغيرهاي مناسب (تاکسونها) براي گروهبندي راهبردهاي عمليات خدماتي در
صنعت هتلداري ايران کداماند؟
 .2گروههاي غالب راهبردي در عمليات خدمات هتلداري ايران چه گروههايي
هستند؟
 .3ويژگيهاي اساسي هر گروه راهبردي در عمليات خدمات هتلداري ايران چه
هستند؟

روششناسی تحقيق
روش تجزیه و تحليل
بهطور خالصه روش تجزيه و تحليل در اين پژوهش بدين شرح است :پس از
بررسي و اطمينان از روايي و پايايي ابزار سنجش و محاسبه ميانگين هر سازه در
آزمودنيها ،به منظور ايجاد تاکسنومي و گروهبندي واحدها از تحليل خوشهاي
سلسله مراتبي  K-meanبهروي مقادير ميانگين سازهها به کمک نرم افزار Spss 16
استفاده شد .پس از آن با انجام تحليل  ANOVAو تعيين آماره  ،Fوجود تمايز بين
سازههاي راهبرد عمليات خدماتي در خوشههاي مختلف بررسي و در مرحلة آخر
به منظور تعيين مناسب و اثربخش بودن روش طبقهبندي راهبردهاي عمليات
خدماتي از تحليل تشخيصي چندگانه استفاده شد.

جامعه و نمونه آماری و جمعآوری دادهها
براي تشخيص و تعيين راهبردهاي عمليات خدماتي دادهها از شرکتهاي خدماتي
شامل هتلها و هتلآپارتمانها جمعآوري شدند .واحد مورد استفاده در تحليلها،
واحد کسب و کار راهبردي است و به اين دليل انتخاب شد که SBUهاي مختلف و
زير مجموعههاي يک سازمان خدماتي يا توليدي ميتوانند راهبردهاي مختلفي را براي
1- SBU
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خود برگزينند ) (Govindarajan,1989و ميتوانند خود را از راهبرد کالن سازمان به
منظور جايگاهيابي رقابتي ،متمايز کنند )(Gupta and Govindarajan.,1984
بنابراين ،جامعة آماري شامل تمام هتلها و هتلآپارتمانهاي مشهد که داراي مدير
عملياتي مجزا هستند و عضو انجمنهاي صنفي هتلها و هتلآپارتمانها نيز هستند،
ميباشد.
تعداد کل اعضاي جامعة آماري  213واحد  SBUاست که شامل  320هتل
( )%6655و  381هتلآپارتمان ( )%5555است .دليل انتخاب اين واحدها اين است
که زمينة فعاليتي و خدمترساني آنها شباهت زيادي دارد و از يک جنساند و البته
در عين حال تفاوتهايي هم وجود دارد.
حجم نمونه به کمک فرمول کوکران تعيين شد .جهت اطمينان بيشتر سطح خطا
 %3درنظر گرفته شد .حجم نمونه حاصل برابر  385بود .براي انتخاب واحدهاي
نمونه تحقيق از روش نمونهگيري طبقهاي استفاده شد و تعداد  356پرسشنامه توزيع
شد که  386پرسشنامه تکميل شدند (نرخ برگشت .)%2256
وضعيت جمعيتشناختي پاسخدهندگان در جدول دو آمده است.
جدول .0وضعيت جمعيت شناختی پاسخ دهندگان
مدیر ارشد

%71

 3-6سال

%02

دیپلم و زیر دیپلم

%02

مدير داخلي و غيره

%31

 6-3سال

%22

فوق ديپلم

%31

پذيرش

%22

 11-6سال

%23

ليسانس

%35

 11سال به باال

%22

طراحی پرسشنامه
سنجههاي مورد نياز جهت اندازهگيري راهبرد عملياتي خدماتي منطبق بر
آرياس آراندا ( )2882ميباشد که شامل  0گروه شاخص يا متغير اصلي بوده و هر
کدام از آنها دربرگيرنده سنجههايي ميباشند .براي تمام سؤاالت از طيف ليکرت 6
گزينه اي (=3کامال مخالف تا  =6کامال موافق) به منظور سنجيدن ميزان توافق پاسخ
دهنده با هر سنجه براي آزمودني استفاده شد .در جدول سه متغيرهاي آراندا و
تعاريف آنها نشان داده شده است.
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همانطور که گفتيم سنجههاي پرسشنامه ،از تحقيق آراندا ( )2882اخذ شده است.
براي بررسي روايي محتوايي پرسشنامه ،با مشارکت سه تن از استادان متخصص در
حوزه مديريت توليد و مديريت بازرگاني و پنج تن از متخصصين صنعت هتلداري،
سنجهها بومي شدند .سپس شش نسخه از پرسشنامه ابتدايي در چهار هتل و دو هتل-
آپارتمان توسط محقق مورد بررسي و يا تکميل قرار گرفت .از تکميلکنندگان
خواسته شد تا برداشت خود را از سؤاالت براي محقق بيان دارند تا در مورد يکسان
بودن با آنچه مدنظر محقق بود تصميمگيري شود ،که در مجموع به چندين مورد
اصالح در پرسشنامه منجر شد .با توجه به حجم نمونه مقدماتي کم ،امکان بررسي
روايي و پايايي ابزار پيمايش به شکل مقداري وجود نداشت که اين بررسي ها ،پس
از جمعآوري پرسشنامه ها از نمونة تحقيق جهت اطمينان بيشتر انجام شد.
جدول  .3ابعاد راهبرد عمليات خدماتی
گروههای اصلی

سازهها

تعریف

 -3چيدمان

چيدمان ثابت
چيدمان متحرک

سازماندهي فعاليتهاي خدمترساني بهصورت پشت سرهم و
متوالي
سازماندهي فعاليتهاي خدمترساني با توجه به درخواست

 -2کشش /فشار محوري بودن

فشارمحوري
کششمحوري

نياز مشتري در هنگام طراحي سيستم خدمترساني در
اولويت است.
در هنگام خدمترساني هدف تأمين تقاضا است.

 -1سطح استانداردسازي

سطح استانداردسازي

ميزان طراحي و استانداردسازي رويه ها.

-5تنوع خدمات ارائه شده

تنوع خدمات ارائه شده

ميزان تنوع خدمات يا محصوالت شرکت.

 -6استفاده از IT

استفاده از IT

نوع فلسفه استفاده از فناوري اطالعات (کاهش هزينهها در
مقابل بهبود خدمات).

 -5ارتباط بين فعاليتهاي عملياتي و
ستادي

فعاليتهاي عملياتي و ستادي

نوع تبادل اطالعات کارکنان ويا مکان فيزيکي کاري آنها.

 -2تخصص منابع انساني

تخصص منابع انساني

ميزان تخصص و يا توانايي انجام فعاليتهاي گوناگون
کارکنان.

 -0مشارکت مشتري

مشارکت مشتري

سطح تعامل بين مشتري و فرآيند خدمترساني.

 -0طراحي و توسعه محصوالت
جديد

طراحي و توسعه محصوالت جديد

ميزان ايجاد رويه هاي خدمترساني جديد از طريق
سازماندهي فعاليتي جديد و سرمايه گذاري در منابع خاص.

برگرفته از آراندا(]3[ )0660
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تحليل دادهها
روایی و پایایی
جهت بررسي روايي و تک بعدي بودن سازهها و بررسي ساختار داخلي روابط
بين سنجههاي مبين راهبرد عمليات خدماتي از روايي همگرايي استفاده شد .روايي
همگرايي بيان کننده آن است که بين نتايج بدست آمده و سازه نظري توافق وجود
داشته باشد (پويا و آذرZhao et al,2006, Flynn et al.,1995, ،3108،
 .)Aranda,2003براي اين منظور از تحليل عاملي تأييدي با چرخش متعامد
واريماکس که از معتبرترين تکنيکهاست (Hair et al.,1998, Oltra et al.,
) 2005استفاده شد .نتايج در جدول زير آمده است .مالک ،بار عاملي باالتر از
 856بود .شاخص  KMOبراي هر سازه نشاندهندة کفايت نمونه براي اجراي تحليل
عاملي است .سطح معناداري آزمون بارتلت نيز نشاندهندة آن است که از تحليل
عاملي ميتوان براي شناسايي سازه استفاده کرد .حداقل مقدار شاخص KMO
برابر  856و حداکثر سطح بارتلت  8586است ).(Urban,1989
همانطور که توسط اکثر محققان حوزه راهبرد پيشنهاد شده است (Flynn et al.,
) 1995, Smith and Reece, 1999, Swamidass and Newell,1987براي
بررسي پايايي سازهها ،ضريب  αکرونباخ محاسبه شد .عموماًَ مقادير آلفاي باالتر از
 852براي اطمينان از پايايي سازهها مناسب در نظر گرفته ميشود[ ،]13اما در
تحقيقات اکتشافي و نيز اگر سازهها جديد باشند ،مقادير بين  856تا  855نيز قابل
قبول ميباشند ).(Nunnally, 1978, Srinivasan, 1985
با محاسبه دو گروه شاخص فوق ،مشخص شد براي برخي سازهها اعتبار الزم
وجود ندارد که با کمک تيم خبره در اين زمينه با انجام اصالحاتي مختصر و اعمال
تغييراتي در گروه بنديها اين مشکل در تکرار دوم برطرف شد که نتايج نهايي در
جدول چهار آمده است.
همانطور که در جدول فوق ميبينيم ،نتايج آزمونهاي تحليل عاملي و آلفاي
کرونباخ براي دادههاي اوليه در تکرار اول ،سبب تغيير در برخي سازهها به قرار زير
شدند :تفکيک سازه چيدمان متحرک به دو گروه چيدمان متحرک و تنوع وظايف

پيکره بندی راهبردهای عمليات خدماتي در33 ...

کارکنان ،تفکيک سازه استفاده از  ITبه دو متغير استفاده از  ITبا هدف کاهش
هزينه و استفاده از ITبا هدف بهبود خدمات ،تفکيک سازه تخصص منابع انساني
به دو گروه درجه تخصص منابع انساني و چرخش شغلي منابع انساني ،تفکيک
سازه مشارکت مشتري به دو گروه مشارکت مشتري با هدف کاهش هزينه و
مشارکت مشتري با هدف تطابق خدمت و نيز برخي اصالحات در سنجههاي
(سؤاالت) هر سازه .در نهايت پس از انجام اين تغييرات ،همانطور که در جدول
فوق مشاهده ميشود نتايج آزمونها براي تمامي سازهها بيانگر صحت روايي و
پايايي پرسشنامه است .بنابراين تعداد متغيرهاي مبنا از  0به  36متغير افزايش يافت.

جدول .4نتايج بررسي روايي و پايايي روي نمونه
سازه

عالمت اختصاري

چيدمان ثابت

FL

چيدمان متحرک

ML

تنوع وظايف کارکنان

V

فشار محوري

PLO

کشش محوري

PSO

درجة استانداردسازي

LS

تنوع خدمات

SD

سنجه

بار عاملي

FL1

3704
37.0
37.0
3.0
3741
37.0
3706
3740
3700
3700
3704
3704
3700
370.
3700
3700
3700
374.
3700
3700
370
37..

FL2
FL3
FL4
FL5
FL6
ML1
ML2
ML3
ML4
V1
V2
PLO1
PLO2
PLO3
PSO1
PSO2
PSO3
LS1
LS2
SD1
SD2

KMO

37.0

37.0

بارتلت

3

3

*

تعداد تکرار

1

0

واريانس تبيين شده%

64

46

 αکرونباخ

37.0

370

370

3

0

.6

3746

3700

3

1

41

3740

3740

3

1

41

3740

370

3

0

.4

37.

374.

3

0

40

3740

سازه

عالمت اختصاري

استفاده از  ITبراي کاهش هزينه

ITC

استفاده از IT
براي بهبود خدمت

ITI

فعاليتهاي عملياتي و ستادي

BFA

منابع انساني
(درجه تخصص)

HRS

مشارکت مشتري
(کاهش هزينه)

CPC

مشارکت مشتري
(تطابق خدمت)

CPA

عرضه خدمات جديد

NS

سنجه

بار عاملي

SD3

37.0

ITC1

3700

ITC2

3700
3700
3704
3740
3701
3.0
3740
3700
3706
370.
370.
3700
370.
37.0

ITI1
ITI2
ITI3
ITI4
BFA1
BFA2
BFA3
HRS1
HRS2
HRS3
CPC1
CPC2
CPC3
CPA1

3700

CPA2

3700
370.
3700
3740
3740

NS1
NS2
NS3
NS4

* متغير "چرخش شغلي منابع انساني" با عالمت

KMO

370

37.0

3741

37.0

3744

370

3744

بارتلت
3

3

3

3

3

3

3

تعداد تکرار
0

0

1

0

0

0

1

اختصاري HRJOبهدليل تك سنجه اي بودن در جدول فوق نيست.

واريانس تبيين شده%
.0
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0.

.6

.3

4.

00

 αکرونباخ
3741

3701

3741

3700

37.0

3760

37..
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تحليل تاکسنوميک
تحليل خوشهای
به منظور شناسايي خوشههاي راهبردي ،از تحليل خوشهاي سلسله مراتبي
 K-meanاستفاده شد .تحليل خوشهاي يکي از پرکاربردترين روشها در بسياري از
شاخههاي علمي است .اين روش به محقق امکان ميدهد تا بر مبناي همگني موجود
در بين موارد يا موضوعات مورد مطالعه ،آنها را به شيوهاي مناسب طبقهبندي کرده
و سپس مورد تفسير و تبيين قرار دهد .صحت و دقت اين الگوريتم توسط محققان
به اثبات رسيده است و در موارد بسياري نيز استفاده شده است (Boyer and
) .Ward,1996, Flynn et al., 1995, Aranda,2003, Kathuria,2000طبق بوير
و همکاران( )3005و ميلر و راث ( ،)3005مهمترين چالش در روششناسي تحليل
خوشهاي  ،k-meanموضوع تعيين تعداد مناسب خوشههاست .محققان (Flynn et
) al., 1995, Zhao et al., 2006, Miller and Roth, 1994براي تعيين تعداد
خوشهها از قاعدة معمول لمان استفاده ميکنند .وي پيشنهاد ميکند که تعداد
خوشهها بايستي بين تا که در آن  nحجم نمونه تحقيق است باشد .با اين
احتساب در اين مطالعه با توجه به حجم نمونه  386تايي ،تعداد خوشهها ميتواند
بين  3526تا  156باشد .تکنيک تحليل خوشهاي سلسله مراتبي  K- meanبراي دو،
سه و چهار خوشه اجرا شد و از آنجائيکه دو و سه خوشه تمايز مناسبي را بين
گروهها در تاکسونها ايجاد نميکرد ،بنابراين چهار خوشه براي تحليل مناسب
درنظرگرفته شد .نتايج حاصل از اين تحليل براي ميانگين هر تاکسون در هر خوشه
در جدول پنج قابل مشاهده است.
تحليل  ANOVAنيز براي بررسي وجود اختالف در ابعاد راهبرد عمليات
خدماتي در بين چهار خوشه انجام گرفت .مقدار آماره  Fبراي آزمون نشان دهندة
وجود اختالف بين تمامي خوشهها در همه تاکسونها بود.

1- Cluster analysis
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جدول .5پيکرههای غالب در عمليات خدمات هتلداری
FL

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

4.32(1)a
4

)4.22(2
3

)3.48(4
6

)3.75(3
4

9.81

0.000

ML

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)4.63(1
2

)4.18(2
4

)3.88(3
3

)3.8(4
3

7.13

0.000

V

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)4.07(1
8

)1.87(4
14

)2.5(3
9

)3.13(2
7

23.83

0.000

PLO

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)4.62(1
3

)4.17(2
5

)2.83(4
8

)3.62(3
5

26.52

0.000

PSO

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)4.76(1
1

)4.6(2
1

)3.85(4
4

)4.26(3
1

10.37

0.000

SL

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)2.81(2
15

)2.75(3
13

)3.78(1
5

)2.75(3
14

5.12

0.003

SD

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)4.11(1
6

)3.35(2
12

)2(4
12

)2.79(3
12

33.56

0.000

ITC

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)4.07(1
7

)3.52(2
11

)1.91(4
14

)3.07(3
9

28.23

0.000

ITI

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)4.27(1
5

)3.83(2
9

)1.8(4
15

)3.06(3
10

63.49

0.000

BFA

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)3.68(4
12

)4.47(1
2

)4.08(2
1

)3.93(3
2

5.55

0.001

HRS

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)3.95(2
9

)3.98(1
8

)2.37(4
10

)2.67(3
15

35.48

0.000

HRJO

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)3.9(1
10

)1.65(4
15

)1.94(3
13

)3.11(2
8

39.10

0.000

CPC

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)3.65(3
13

)3.99(1
7

)3.94(2
2

)2.76(4
13

13.73

0.000

CPA

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)3.36(2
14

)4(1
6

)3(3
7

)3(3
11

7.73

0.000

NS

ميانگين خوشه
رتبه در هر خوشه

)3.79(1
11

)3.66(2
10

)2.06(4
11

)3.21(3
6

21.75

0.000

 = aرتبه در مقايسه با ساير خوشهها
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نامگذاری
در بخش تفسير خوشهها در فرايند تحليل خوشهاي ،مهمترين قدم تعيين نام و يا
برچسب مناسب براي خوشههاست .جهت نامگذاري خوشههاي راهبرد عمليات
خدماتي مشابه محققان ديگر (Kathuria,2000, Miller, 1996, Zhao et al.,
) 2006, Miller and Roth, 1994از نمرههاي متغيرهاي تحقيق بين خوشهها و
رتبه هر متغير در مجموع متغيرهاي هر خوشه مطابق جدول پنج استفاده شد .در
نتيجه بررسي ،چهار خوشه راهبردي شناسايي شد .آنها عبارتاند از:
خوشه  IT :7محور با خدمات متنوع (یا فناوریمحور)
دليل نامگذاري الگوي اول راهبردي به اين نام اين است که اين گروه بيشترين
تأکيد را بر ابعاد استفاده از فناوري اطالعات (کاهش هزينه و بهبود خدمت) ،تنوع
خدمات ارائه شده و تنوع وظائف کارکنان دارد .کمترين تأکيد اين خوشه به
متغيرهاي درجة استانداردسازي ،مشارکت مشتري با هدف تطابق خدمت و
مشارکت مشتري با هدف کاهش هزينه است %50 .اعضاي اين گروه را هتلها و
 %62آن را هتلآپارتمانها تشکيل ميدهند.
خوشه :0بازارمحور

الگوي دوم " بازارمحور" نامگذاري شد .اين دسته از هتلها ( %5655در اين
خوشه) و هتلآپارتمانها ( )%1850در مقايسه با ساير خوشهها بيشترين اهميت را به
مشارکت مشتري به منظور تطابق خدمات و مشارکت مشتري به منظور کاهش
هزينهها ميدهند و پس از آن به دارابودن منابع انساني متخصص و استفاده از فناوري
اطالعات در جهت بهبود خدمات اهميت ميدهند .همة اين موارد بيانگر محور قرار
دادن مشتريان و نيازهاي بازار در رأس هرم تصميمگيري اين مديران است .کمترين
تأکيد اين گروه بر تنوع وظايف کارکنان و استفاده از چرخش شغلي و درجة
استانداردسازي ميباشد.
1- labaling

پيکره بندی راهبردهای عمليات خدماتي در37 ...

خوشه :3هزینه محور

سومين الگو ،الگوي "هزينه محور" است .مشارکت مشتري به منظور کاهش
هزينهها و درجة استانداردسازي ،مهمترين متغيرها در اين خوشه هستند .با توجه به
فلسفه و هدف از استانداردسازي امور و تنوع کم خدمات و عدم تأکيد بر استفاده
از نيروهاي متخصص در اين گروه ،اين الگو بدين شکل نامگذاري شد .درصد
هتلها و هتلآپارتمانها در اين خوشه مانند خوشه اول برابر است و هر يک 68
درصد را بخود اختصاص دادهاند.

خوشه :4محتاطها (یا دنبالهروها)
در نهايت آخرين الگو ،الگوي "دنبالهروها (يا محتاطان)" ناميده شد که شامل
 30هتل ( )%61و  32هتلآپارتمان ( )%11و  6مورد نامشخص (به دليل عدم تمايل
برخي پاسخدهندگان به اطالعات جمعيتشناختي) است .تأکيد اين خوشه بر عرضه
خدمات جديد ،تنوع وظايف کارکنان و استفاده از چرخش شغلي در منابع انساني
است .پراکندگي و انحراف معيار نمرات در اين خوشه نسبت به سايرين کمتر است
و اين گروه در عموم متغيرها ،کمترين نمره ها را کسب کردهاند؛ يعني اين هتلها
تالش ميکنند بين تمامي سازهها نوعي تعادل حداقلي برقرار کنند .پايينترين متغيرها
در اين خوشه عبارتاند از :منابع انساني(درجه تخصص) ،درجة استانداردسازي و
مشارکت مشتري (کاهش هزينه).

تحليل تشخيصی
تحليل تشخيصي از جمله روشهاي تفکيکي است که تالش ميکند تا با
بهرهگيري از برخي متغيرهاي مستقل اعضاي گروهها را که دادههاي آنها بهصورت
اسمي يا ترتيبي است به بهترين وجه از هم تفکيک کند و نهايتاًَ از ترکيب خطي
متغيرهاي مستقل ،متغيرهايي که بهطور مناسب گروهها را از هم تفکيک ميکنند
1- Discriminant analysis
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مشخص کند .در اين روش يک متغير گروهبندي شده کيفي و چندين متغير
مستقل وجود دارد .تحليل تشخيصي ترکيب دو يا چند متغير مستقل را که به بهترين
وجه تفاوت بين دو گروه را تبيين ميکند نشان ميدهد .اين موضوع از طريق حداکثر
کردن واريانس بين گروهها نسبت به واريانس درون گروهها بر مبناي يک قاعده
تصميمگيري آماري انجام ميگيرد ،که بهصورت نسبت واريانس بين گروهها به
واريانس درون گروههاست.
در پژوهش حاضر بهدليل اينکه بررسي بر روي بيش از دو گروه انجام ميگيرد،
از تحليل تشخيصي چندگانه استفاده ميشود .با توجه به تعداد چهار خوشه ،سه تابع
تشخيصي قابل محاسبه است .در تحقيق حاضر شماره خوشه اعضاي نمونه آماري
بعنوان متغير گروهبندي و متغيرهاي راهبرد عمليات خدماتي بعنوان متغيرهاي
مستقل درنظرگرفته مي شوند .مقدار المبداي ويلکز و کاي اسکوير به ترتيب
داللت بر مناسب بودن معادله متمايز کننده و معناداري تابع تشخيص دارند .به
کمک اين آمارهها ميتوان اثربخش بودن شيوة طبقهبندي يا همان تحليل خوشهاي
را بيازماييم .نتايج اين تحليل در جدول شش آمده است.
جدول  .0المبدای ویلکز
تابع

المبدای ویلکز

1
2
3

13131
13123
13612

اسکویر
31.323
13231
26332

df

Sig.

22
12
6

1
1
1

مقدار المبداي ويلکز ،کاي اسكوير و سطح معناداري آن نشان دهندة معناداري
توابع تشخيصي استخراج شده و قدرت تميز خوب آنها است .با توجه به نتايج اين
تحليل نتيجه ميگيريم که روش مورد استفاده براي طبقهبندي مناسب و اثربخش
بوده است و پيکرههاي ايجاد شده بهوسيله تحليل خوشهاي به شکل مناسبي از
1- Wilk's Lambda
2- Chi-square

پيکره بندی راهبردهای عمليات خدماتي در34 ...

يکديگر جدا هستند.

نتيجه گيری و پيشنهادها
بحث و نتيجه گيری
با توجه به اهميت صنعت گردشگري در دنياي امروز و همچنين ويژگيهاي
منحصر به فرد شهر مشهد مقدس در اين حوزه ،لزوم انجام مطالعات و تحقيقات
علمي در حوزه عمليات خدمات هتلداري در ايران انکار ناپذير است .نتايج حاصل
از اين تحقيق ،تاکسنومياي از راهبردهاي عمليات خدماتي در صنعت هتلداري
ايران با تاکيد بر قلمرو شهرستان مشهد ارائه ميکند که کمک زيادي به مديران در
جهت درک بهتر از چگونگي وضعيت فعاليت رقبا در بازار و کسب شناخت از
راهبردهاي مورد استفاده مديران هتلها و هتلآپارتمانهاي مشهد مينمايد .بر اساس
نتايج اين کار ،چهار الگوي راهبردي عملياتي در صنعت گردشگري شهرستان
مشهد مشخص شد که عبارتاند ازIT :محور با خدمات متنوع (يا فناوريمحور)،
بازارمحور ،هزينهمحور و محتاط(يا دنبالهروها).
ميتوان گفت که بر اساس نتايج ،تمام مديران هتلها و هتلآپارتمانهاي مشهد به-
طور مشابه براي متغيرهاي چيدمان (متحرک و ثابت) و کشش /فشار محوري بودن
بيشترين اهميت را قائل شدهاند و اين بدان معناست که مديران به اين متغيرها به-
صورت تک بعدي نگاه نميکنند ،بلکه هميشه ترکيبي از آنها را در عملياتهاي
مختلف خود بهکار ميبرند .سازه "تنوع خدمات ارائه شده" در بين خوشههاي
2و1و 5کمترين نمره و اهميت را جلب ميکند و اين مديران ترجيح ميدهند بر
اساس شرايط محيط داخلي و خارجي موسسه خود ،خدمات ثابتي را به مشتريان
ارائه کنند .خوشههاي 3و2و 5کمترين اهميت را به سازه "درجة استانداردسازي"
ميدهند و نيازي به استاندارد کردن فعاليتها نميبينند اما از طرف ديگر مديراني که
از الگوي هزينهمدار پيروي ميکنند سعي دارند تا با استاندارد کردن فعاليتها و
معطوف کردن توجهشان به بازار و نيازهاي مشتريان خود را از ديگر رقبا متمايز
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کنند.
الگوهايي که در اين تحقيق شناسايي شدند ،شباهتهايي هم با برخي الگوها و
تاکسونوميهايي که در قلمروهاي مکاني ديگر شناسايي شدهاند دارند .راهبرد -IT
محور با خدمات متنوع (يا فناوريمحور) در تطابق با خدمتکاران انبوه (Zhao et
) al., 2006و توليدکنندگان متمرکز بر خبرگي) (Martin and Diaz, 2008است.
اين الگوها در اکثر سازهها باالترين رتبه ها را کسب کرده اند .راهبرد دنبالهروها
مشابه راهبردهاي بيکاران) ،(Flynn et al., 1995دنبالهروها(پويا و آذر،)3108 ،
تاکيد کنندگان کم) ،(Zhao et al., 2006و محتاطان)(Miller and Roth, 1994
است که اين الگوها در اکثريت سازهها کمترين رتبه را دارند و نيازي نميبينند
براي متمايز کردن خود از رقبا تالشي کنند بلکه بيشتر با تقليد از رقبا و برقراري
حداقلها به زندگي خود در دنياي تجاري ادامه ميدهند .اين امر ممکن است به چند
دليل باشد :اول اينکه احتمال دارد که مديران اين موسسات به سازههاي راهبرد
عملياتي خدماتي اهميت زيادي نميدهند ،دوم اينکه ممکن است در محيطي که
آنها فعاليت ميکنند شدت رقابت بسيار کم است و با برقراري حداقل ها در سازه-
هاي مختلف ميتوانند به اهداف سازمانياشان دست يابند .راهبردهاي مشابه راهبرد
هزينهمدار ،راهبرد هزينه پايين) (Stobaugh and Telesio,1983و حداقل کننده
هزينه ) (Richardson er al., 1985است ،که تمرکز اصلي در اين گروهها حداقل
کردن هزينههاي ارباب رجوع است .راهبرد بازارمدار مشابه راهبردهاي بازاريابان
) ،(Stobaugh and Telesio,1983حمايت خارجي (Wheelwright and
) Hayes,1985و بازاريابان ) (Miller and Roth, 1994است و در همه اين
راهبردها ،مشتري و نيازهاي اوست که بيشترين اثر را بر فعاليتهاي سازمان دارد.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت به نوعي راهبردهاي عمليات خدمات استخراج شده
در اين تحقيق سازگاري کافي را با ادبيات تحقيق دارد.

محدودیتها و پيشنهادها
با وجود شباهتهاي تحقيق حاضر با پيشينه تحقيق بايد خاطرنشان کرد بهدليل

پيکره بندی راهبردهای عمليات خدماتي در33 ...

اينکه در تحقيقات مختلف ،متغيرها ،جامعه آماري و روششناسي بهکارگرفته شده
با يکديگر متفاوتند ،بسادگي نميتوان راهبردها را با يکديگر مقايسه و ادعا کرد
دقيقا مشابه هم هستند و نياز است براي دستيابي به تفسير صحيحي از ترکيب اين
يافتهها ،تالشها و مطالعات وسيعتر و عميقتري صورت گيرد.
بهطور خالصه بر اساس نتايج اين تحقيق توصيف مناسبي از گروههاي راهبردي
هتلها و هتلآپارتمانهاي شهرستان مشهد در نوع عمليات خدماتي در اختيار قرار
ميگيرد ،زمينة الزم را براي مطالعات تخصصيتر فراهم ميکند و با افزايش دانش
مديران هتلها و هتلآپارتمانها ،به آنها در طراحي و اجراي راهبردهاي مناسب واحد
خود ،به منظور حداکثر کردن بهرهوري کمک ميکند .بنابراين ،ارتباط بين انواع
راهبردهاي خدماتي با متغيرهاي مختلف سازماني ميتواند زمينة مطالعاتي مناسبي
جهت تحقيقهاي آتي و کمک به اين حوزه بهطور علمي و عملي باشد .در اين
راستا ،پراجوگو و مک درموت با کمک ماتريس تحليل عملکرد ـ اهميت انواع
اولويتهاي رقابتي را در سازمانهاي خدماتي شناسايي کردند .آنها از شاخصهايي
مشتمل بر بهرهوري ،نوآوري ،سرعت ،تصوير برند ،کارآیی هزينه ،کيفيت و تحويل
در اين جهت استفاده کردند ) ، (Prajogo and McDermott,2011بنابراين ،با
توجه به ارتباط نزديک بين عمليات خدماتي و اولويتهاي رقابتي پيشنهاد ميشود در
تحقيقي رابطة بين گروههاي مختلف راهبردي شناخته شده با اين اولويتها مورد
بررسي قرار گيرد.
ذکر اين نکته نيز حائز اهميت است که مطالعه کنوني در قلمرو شهر مشهد انجام
شده است و هرچند که اين قلمرو در زمينة صنعت هتلداري داراي روايي الزم است
اما درهرصورت در تعميم نتايج به قلمروهاي ديگر بايستي با احتياط عمل کرد.
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