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چکیده
ارتباطات انسانی در قالب ابزار زبان ،ایماء ،اشاره و زبان جسمانی در صنعت هتلداری و میهمان نوازی مورد تعامل
قرار میگیرد .هدف این نوشتار بهرهبردای و شناخت توصیف شیوههای ارتباطات کالمی و غیرکالمی در قالب پیام
و معانی فرهنگی بین جامعه میهمان و میزبان در این صنعت است .بر این اساس در این تحقیق متغیرهایی
همچون سن ،تحصیالت ،جنس ،ارزشها ،هنجارها ،حرکات صورت ،چشمها و دستها و ...بهطورکلی آنچه در
حوزه ارتباطات چهره به چهره در این صنعت برای ماندگاری و بازگشت مجدد میهمان ضرورت دارد موردمطالعه
قرار میگیرد .جامعه موردمطالعه در این پژوهش کارکنان بخش پذیرش( فرانت آفیس) ،خدمه و مدیران هتلهای
سه تا پنج ستاره شهر مشهد در سال  1394بوده که برابر با  836نفر انتخاب شدهاند .با استفاده از پرسشنامه
مصاحبهای در حوزه کاربرد ارتباط کالمی و غیرکالمی ،نتایج بهدستآمده بیانگر این است که  65درصد از
پاسخگویان از ارتباطات کالمی و غیرکالمی همزمان در تعامل با جامعه میهمان برای ارائه خدمات و انتقال معانی
و پیام استفاده میکنند .استفاده از تبلیغات چهره به چهره در هتل با میهمان در کنار تبلیغات از سوی آژانسهای
مسافرتی در جذب ،ماندگاری و بازگشت مجدد میهمان به مجموعه اقامتی در هتل بسیار اهمیت دارد .عالوهبراین
استفاده از حرکات چشم ،دست و صورت و بهرهبردن از زبان بدن در تعامل با جامعه میهمان بیانگر کاربرد ارتباط
غیرکالمی در کنار استفاده از زبان( ارتباط کالمی) با جامعه میهمان است؛ همچنین وجود سطح سواد مرتبط
بادانش هتلداری ،همدلی با جامعه میهمان ،رعایت ارزشهای ایرانی و اسالمی در هتلها از سوی افراد شاغل در
این صنعت به بسط ارتباطات انسانی و نقش مؤثر آن در توسعه پایدار صنعت مهمان نوازی و هتلداری کمک
شایانی کرده است.
واژگان کلیدی :ارتباطات انساااانی ،تبلیغات ،پیام ،زبان ،صااانعت هتلداری ،مشاااهد ،مهمان نوازی ،میراث
فرهنگی
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مقدمه
صااان عت هت لداری و ج هانگردی در جام عهایران در د هه های اخیر باألخص در توسااا عه پا یدار
کالن شهرهای توری ستی از اهمیت ب سیاری برخوردار ا ست؛ و در آینده نزدیک این صنعت همانند ر شد
صعودی و جهانیاش رتبه اول را در ایران را به خود اختصاص میدهد.
با توجه به ضاارورتی که این صاانعت در دو دهه اخیر در ایران پیداکرده اساات ،هدف مسااؤوان و
مدیران کشور این است که این صنعت را جایگزین صنعت نفت در راستای توسعه پایدار جامعه نمایند،
همچنین این صنعت میتواند در دهههای آینده نقش مؤثری در اقت صاد مقاومتی دا شته با شد؛ بنابراین
با توجه به شرایط ناپایدار صنعت نفت در ب ستر جهانی و عدم واب ستگی به نفت در بودجههای دولتی،
بیشتر احسااس میشاود که صاادرات غیرنفتی ازجمله صانعت مهمان نوازی و هتلداری در کنار دیگر
صنایع غیر نفتی اساس بودجههای دولت را به خود جلب کند.
از سااوی دیگر ،براساااس نتایج بهدسااتآمده از پژوهشهای حوزه صاانعت جهانگردی و هتلداری
میتوان به این نکته اشاره کرد که رشد آمار گردشگران خارجی و درآمدهای حاصله از این صنعت برای
جوامع میزبانی که فاقد صنعت نفت ه ستند چندین برابر درآمدهای حا صله از ک شورهایی ا ست که هم
دارای صاانعت نفت و هم صاانعت جهانگردی و هتلداری بودهاند .بر این اساااس پرسااش فرا روی ما این
ا ست که ایران در را ستای اهداف تو سعه پایدار صنعت هتلداری با توجه به سند چ شمانداز  20ساله و
افق  1404آینده نظام جمهوری اسااالمی ایران این صاانعت در چه وضااعیتی قرار دارد و چه میتواند
بکند؟
با توجه به اینکه این صنعت در برخی از کشورهای جهان نجاتدهنده جامعه از بحرانهای مختلف
بوده است ،آیا این صنعت نقش مهمی در توسعه فرهنگی و صلح جهانی برای ایران توانسته ایفا کند؟ و
با توجه به آمار رساامی سااازمان جهانی یونسااکو که ایران جزء  10کشااور برتر دنیا در حوزه جاهبههای
توریستی است؛ توسعه صنعت هتلداری و جهانگردی بهموازات هم در ابعاد مختلف توانسته است جهت
ر سیدن به این هدف را برای ما رو شن کند ،بنابراین یکی از شاخصها و متغیرهای اجتماعی و ارتباطی
مؤثر در این صنعت توسعه ارتباطات انسانی صنعت هتلداری و جهانگردی است که یکی از مجموعههای
آن ارتباطات انسانی 1است که موردنظر ما در این تحقیق قرارگرفته است.
با توجه به اینکه در صااانعت هتلداری بیشتر پژوهشهای انجامشاااده از بعد مدیریت ،اقتصااااد،
بازاریابی و ...بوده و بعد ارتباطاتی ازجمله ابعاد ارتباط انساااانی از ساااوی دساااتگاهها و متولیان حوزه
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گردشااگری موردتوجه قرار نگرفته اساات ،در این تحقیق معطوف به تعامالت انسااانی هسااتیم که بین
جامعه میهمان و میزبان صورت میگیرد که اینگونه تعامالت انسانی از ابتدای سفر تا انتهای سفر برای
میهمان و جهانگرد بسیار اهمیت دارد و بر ماندگاری و انتخاب مجدد محل سفر و محل اقامت تأثیرگذار
ا ست« ،ارتباطات ان سانی به عنوان یکی از ویژگیهای اجتماعی در هتل تعریف می شود ،این نوع ارتباط
با دیگران در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی در حوزه دانش هتلداری از اهمیت ب سیاری برخوردار ا ست.
در واقع در چنین ارتباطی درون سازمانی باید جامعه میزبان از نظر محتوایی با جامعه میهمان به تبادل
و اشتراک گذاشتن افکار ،اخبار و ...بپردازد .بنابراین براساس ارتباطات درون سازمانی به صورت رسمی
و غیر ر سمی بین جامعه میهمان و میزبان ا شارهای م ستقیمی به اثرگذاری این فرایند در راهبردها و
مدیریت تصمیمگیری خواهد داشت(اگاروال 1و گارگ.)43 :2012 ،2
بنابراین ،تعامالت بین فردی را باید ارتباطات انساااانی نامید که دائمار بر میهمان از طرف میزبان در
حال اثرگذاری اساات ،همچنین با توجه به اینکه کالنشااهر مشااهد از بعد جاهبه توریساام زیارتی و
ساایاحتی آن در دهههای اخیر موردتوجه قرارگرفته اساات و رشااد صاانعت هتلداری در این شااهر روبه
گسااترش اساات و در منطقه بافت شااهری ثامن که منتهی به حرم مطهر حتاارت علی بن الموساای
الرضا(ع) است در دهه اخیر شاهد نوسازی بافت اطراف حرم مطهر و تبدیلشدن بافت مسکونی به بافت
سیاحتی ،اقامتی هستم هدف این پژوهش شناخت ابعاد ارتباط انسانی بین جامعه میزبان و میهمان در
هتلهای مشااهد هسااتیم و رابطه این متغیر را با توسااعه پایدار صاانعت هتلداری میتوان مورد تأمل
قرارداد.
ارتباطات مهمترین ابزار انتقال آموختههای میراث فرهنگی در حوزه صاانعت گردشااگری و هتلداری
است که جامعه میزبان و میهمان برای هرگونه تعاملی از آن استفاده میکنند .بخشی از این نوع ارتباط،
ارتباط کالمی ا ست که ایجاد زمینه برای مبادله آزاد اندی شهها را میتوان از طریق آن ب ستر سازی کرد؛
بنابراین «در زندگی انسان هیچ رفتار ارتباطی بهاندازه کالمی وسعت و تأثیر ندارد و هیچ پدیده ارتباطی
اینقدر بازندگی ان سان عجین ن شده ا ست .اختالف بین ارتباط کالمی و غیرکالمی به سادگی مقای سه
اعمال و صحبت نی ست .مثالر صحبت کردن نیز آمیخته با عنا صر غیرکالمی چون تن صدا ،سکوتهای
بین جملهها و غیره ا ست .ا ساس ارتباط کالمی بر زبان گذا شته شده ا ست و اندی شه پیامدهنده را به
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گیرنده بیان میکند و از طرف دیگر مخاطب گفتگو ا ست و به او پا سخ میدهد»(کروبی-109 :1388 ،
)108
زبان در این نوع ارتباط بسیار مهم است «هر زبان بهخصوص برای کسی که با آن تکلم میکند راه
دیدن جهان ،احساااس کردن در این جهان را تعیین میکند .تأثیر زبان بر توسااعه و پیشاارفت تأثیری
ا سا سی ا ست اگرچه رایانهها بهمراتب از زبان دقیقتر ه ستند اما زبان انعطافی دارد که آنها نمیتوانند
داشاااته باشاااند بنابراین زبان اسااات که برای نظامهای پیچیده فرهنگی ما مبنا ایجاد میکند(آهرنگ،
 )9 :1388وجود یکزبان فرهنگی در حوزه صنعت گردشگری و هتلداری عالوه بر انتقال معانی ضرورت
دارد بلکه از طریق حرکات دسااات و صاااورت ،اشاااارهها ،نمادها و اطالعات بدنی برای هرگونه تعامل
فرهنگی بین جامعه میهمان و میزبان میتوان اساااتفاده کرد .درواقع تمام این مفاهیم ارتباطی صااارف را
برای نظم دادن به پیام و مشااارکت در شااناخت میراث فرهنگی و ارائه خدمات اساات؛ بنابراین در این
حوزه کارکنان ،خدمه ،مدیران و مسااؤوان هتلها و آژانسهای مسااافرتی مهارتهای ویژه مانند گوش
کردن ،گرفتن و دادن بازخورد مثبت را بین جامعه میزبان و میهمان بسااترسااازی کنند .درواقع در این
صنعت ابتدا باید شنونده بودن فعال را برای مت صدیان این صنعت بهعنوان اولین گام در یک ارتباط گر
ف عال بین جام عه میهمان و میز بان موردتو جه ویژه قرارداد .خوب گوش کردن در اینگو نه ارتباط در
حوزه صنعت بسیار مشکلتر از سخنرانی کردن ا ست« .گوش دادن فرایندی فعال برای معنا بخشی به
پیام شاافاهی دیگری اساات در این تعریف ،وقتی فرایند فعال مطرح میشااود ،مفهومش این اساات که
گوش دادن یک پدیده خودکار نی ست .به بیان دقیقتر ،ارتباط گر باید خودش را متقاعد کند به ک سی
گوش دهد .نکته مهم دیگر این تعریف آن است که گوش دادن فقط شنیدن یا دریافت کردن ورودیها
نی ست ،بلکه خلق کردن معنی از آن چیزی ا ست ] نماد  +نحوه ارائه +محتوا[ که می شنویم :نکته اخیر
ازآنجا ب سیار اهمیت دارد که وقتی عدهای در حال شنیدن پیام م شابهی با شند ،ممکن ا ست هرکدام از
آنها به ساخت معنیهای متفاوتی دست بزنند .این امر ممکن است ناشی از آن باشد که آنها بهصورت
متفاوتی گوش دادهاند(محسنیان راد )182 :1393 ،با توجه به این نکته در این صنعت گوشدادن برای
کارکنان و مدیران یک عمل فعال و با اراده اساات و از ما میخواهند که برای آن انرژی صاارف کنیم و
فکر کنیم و انتخاب نمائیم و سازماندهی کنیم و اطالعات آن را مورد تف سیر قرار دهیم ،به یادآوریم و
برای آن جواب داشته باشیم .همچنین در این حوزه گوش دادن مؤثر از اهمیت بسیاری برخوردار است.
«گوش دادن مؤثر یعنی گوش دادن هدفمند و آگاهانه و رسیدن به آن معنی که گوینده تمایل دارد آن
را به شنونده بفهماند .یا بهعبارتدیگر کمک در تجلی معنی م شابه معنی موردنظر فر ستنده شنونده
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ممکن است هیچگاه با اطمینان نداند که آیا آنچه او درک کرده دقیقار معنی موردنظر گوینده بوده یا نه.
مهم این است که شنونده در این راستا حرکت کند که گوش دادن باهدف فهمیدن معنی ] تجلی معنی
مشابه معنی موردنظر[ گوینده انجام گیرد .اگر چنین باشد این عمل به بهترین شکل ممکن انجام شده،
پس میتوان گفت که گوش دادن مؤثر اتفاق افتاده است(».محسنیان راد)183 :1390 ،
بخش دیگری از ارتباطات در حوزه صنعت هتلداری و گردشگری ارتباطات غیرکالمی است .اینگونه
ارتباط شاااامل «کلیه پیامهایی که افراد عالوه بر خود کالم آنها را نیز مبادله میکند(برکو و همکاران،
 )118 :1378هنگامیکه پیامهای کالمی و غیرکالمی باهم ترکیب میشااوند کمتر میشااود آنها را از
هم جدا کرد .از دیدگاه ارتباطی وقتی پیام بهطور آشکار از یک کانال پخش میشود ظاهرار باید پیامهای
کالمی و غیرکالمی باهم،همچ شمیکنند ولی یک گوینده ماهر از تمام امکانات موجود ا ستفاده میکند
تا کالم و غیرکالمی را باهم به کار گیرد(پاویلیس .)127 :2012 ،1ضاارورت این نوع ارتباط در صاانعت
گرد شگری و هتلداری باید گفت که چنین ارتباطی در حوزه ارتباطات میان فردی ب سیار شایع خواهد
بود؛ ازلحاظ مراودات انساانی با زبانهای مختلف همراه با احسااساات و عواطف گوناگون آنچه به کمک
فرستندگان پیام و گیرندگان پیام در بین افراد مجری صنعت توریسم از یکسو و گردشگران و میهمانان
از سوی دیگر وجود دارد فرایند ارتباطی را میتوان تکمیل کرد و در ارسال پیام و جا انداختن معانی در
اههان دو طرف میآید همین ارتباط غیرکالمی است .درحالیکه به نظر میرسد در بحث ارتباطات بین
فردی و صنعت هتلداری و گرد شگری این ن سبت برای ارتباطات غیرکالمی با توجه به ناهمگون بودن
زبان ،فرهنگ و ملیت میهمانان و جامعه میزبان بیشتر اساات با پرداختن این بعد از ارتباطات انسااانی
میتوان تا حدودی موانع ارتباطی را با توسااعه آموزش برطرف ساااخت« .فرایند تولید خدمات اقامت با
تعامل شااخصاای و ارتباطات بین میهمان و کارمند شااروع میشااود .این بهره وری مرتبط با عملکرد
ارتباطات داخلی هتل بوده که تأثیر م ستقیم و غیر م ستقیم بر بهره وری سازمانی هتل خواهد دا شت،
همچنین این فرآی ند به عنوان منتج شاااده از داده های مربو طه در فتاااای ه تل نقش بارزی در
ت صمیمگیری سازمانی هتل دارد .ارتباطات داخلی نیز در تطبیق با فرهنگ سازمانی و باا بردن روحیه
کارکنان ،در نتیجه افزایش کیفیت خدمات و رضایت مهمان مؤثر است(یلدیز.)45 :2015 ،2
همچنین وجود زبان رفتاری در حوزه صنعت هتلداری و مهمان نوازی از ضرورت مبرمی برخوردار
است ،این نوع زبان به عنوان نوعی رسانه است که میتوان از عالیم برای انتقال پیام با تأکید بر اعتای

. Paveles
. Yildiz
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بدن( سر ،صورت و چ شم) ا ستفاده کرد .بنابراین« زبان رفتار ،زبان اح ساس ،عواطف و هیجانات درونی
انسان است .ما همه روزه با مشاهده حالتها ،تغییرات قیافه ،لحن صدا و حرکات بدن به طور غیر ارادی
ههن و درون افراد مختلف را میخوانیم ،پی میبریم که آنان نسبت به ما چه احساسی دارند .در فرایند
ارتباطات غیرکالمی ،خبرگی و ا ستفاده بجا از زبان رفتار ب سیار مؤثر ا ست .بنابراین ،آموختن زبان رفتار
و ک سب مهارت در آن برای برقراری ارتباط با دیگران ب سیار سودمند میبا شد(».ریچموند)35 :1392 ،
زبان رفتار(لحن صاادا ،تغییرات چهره ،حرکات دساات و ساار و ) ...منشااأ درونی دارد .در واقع ،این زبان
تصویری است که ما در ههنمان از خود ساختهایم .این تصویر محدودهی گفتار و اعمال ما را مشخص و
تعیین میکند .بهترین شیوه برای تعیین عزت نفس ،گوش دادن به زبان درون است .زبان درون کالمی
اسااات که به طور غیر ارادی همواره در ههن ما میگذرد .برای این که از تصاااویری که برای خود قائل
هستیم ،کامالر آگاه شویم،
این نوع زبان در حوزه صااانعت میهماننوازی و هتلداری در صاااورت آگاهی و داشااات مهارت
کارکردهای بسیار خوبی میتواند بین جامعه میزبان و میهمان داشته باشد -1« .ارتباطات بیشتر ،بهتر
و کاملتری با دیگران داشااته باشاایم -2 .راحت تر دیگران را برای برقراری ارتباط به طرف خود جذب
کنیم -3 .اختالف نظر ،سوء تفاهم و آغاز هر تعارضی را پیشاپیش تشخیص دهیم -4 .حمایت ،توافق و
دلگرمی را دریابیم -5 .زمان سخن گفتن و زمان سکوت کردن را تشخیص داده و آن را در خود تقویت
نماییم(».هارجی)87 :1393 ،
در این تحقیق بر آن هستیم که شاخصهای اساسی بعد انسانی ارتباطات را که سطحی از فرهنگ،
آموزش ،سااطح سااواد ،جنس و ساان و ارزشها و عقاید انسااانی و پیشداوریها و بهطورکلی مباحث و
مسایلی که در حین تعامالت انسانی بین میزبان و میهمان در محیط هتل رخ میدهد مورد مطالعه قرار
دهیم.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه تعامالت ان سانی در حوزه صنعت هتلداری و گرد شگری از اهمیت برخوردار ا ست،
یکی از مهمترین مباحث نظری درباره کنش های اجتماعی در حوزه های مختلف جامعه ،نظریه نظام
کن شی پار سنز ا ست که شامل چهار نظام اجتماعی ،فرهنگی ،شخ صیتی و رفتاری ا ست .با توجه به
اینکه حوزه ارتباطات ان سانی در صنعت هتلداری و گرد شگری از اهمیت برخوردار ا ست ،این بحث در
قالب نظام اجتماعی و فرهنگی بر روی حوزه صاانعت گردشااگری و هتلداری اثرگذار اساات؛ بنابراین با
توجه به اندیشااه پارساانز نظام اجتماعی در حوزه گردشااگری اشاااره به مجموعهای از کنشااگران فردی
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میکند و در موقعیتی دسااتکم جنبه فیزیکی یا محیطی دارد بین کنشااگران تعامل رخ میدهد ،هتل
بهعنوان مکان یا محلی که بین میزبان و میهمان تعامالت انساااانی و اجتماعی برقرار شاااود ،ارتباطات
انسانی بهصورت کالمی و غیرکالمی در آن جریان است .این مجموعه افراد یا کنشگران بهحسب گرایش
به ار ضای حد مطلوب ارتباطات شان را برقرار میکنند؛ بنابراین رابطه شان با موقعیتهای شان با یکدیگر
بهوا سطه فرهنگ و نمادهای م شترک م شخص می شود؛ بنابراین پار سنز عقیده دارد که «فرهنگ نظام
الگومند و منظم نمادهای معطوف به کنشگران و ابعاد درونی شده نظام شخصیت و الگو نهادی شده در
نظام اجتماعی به شااامار میآید فرهنگ ازآنرو که عمدتار نمادی و ههنی اسااات بهراحتی از نظامی به
نظامی دیگر منتقل می شود .فرهنگ از طریق اشاعه از یک نظام اجتماعی بهنظام اجتماعی دیگر منتقل
می شود و از طریق یادگیری و جامعهپذیری از یک نظام شخ صیت بهنظام شخ صیت دیگر .بااینهمه
ویژگی نمادین(ههنی) فرهنگ مشااخصااه دیگری هم بدان میدهد که توانایی کنترل سااایر نظامهای
کنش اسااات(» .ریتزر )336 :1393 ،با تو جه به این تعریف فره نگ که بهعنوان یک نیروی ع مده
پیونددهنده در نظام اجتماعی اساات میتواند این خاصاایت را داشااته باش اد که کموبیش مرتبط کننده
عناصر و بخشهای نظام اجتماعی با یکدیگر است بر این اساس این نیرو در هر نظام اجتماعی تأکید بر
هنجارها و ارزشها میکند که در قالب نمادها و ن شانهها تج سم مییابد و ملکه ههن کن شگران شده و
اثرگذار بر نظام شخصیت بوده است.
نظریه نظام کنش پارسنز که معطوف بهنظام اجتماعی و کنش موجود در بین کنشگران است همان
افرادی هساااتند که نقش فرهنگ و یکپارچگی فرهنگ را در جهت پویایی یک نظام اجتماعی به کار
میبرند؛ بنابراین باید این پویایی را در قالب انعطافپذیری در نظر بگیریم که باعث شده نظام اجتماعی
را بهعنوان یکی از پایههای اساااساای توسااعه دانساات و در اینجا این انعطافپذیری و فرهنگ موردنظر
پارسااانز و ترکیب این دو مقوله با ارتباطات انساااانی و میان فردی یعنی پذیرش رفتارهای فرهنگی و
ت عامالت رف تاری میه ما نان و گردشاااگران در قا لب فره نگ خودشاااان در جام عه میز بان میتوانیم
موردمطالعه قرار دهیم.
از سوی دیگر ،نگرش به ارتباطات از بُعد ساختارگرایی بر روی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
صنعت هتلداری مبتنی بر این است که این پدیده به بررسی زیرساختهای نظام ارتباط جهانی پرداخته
است و ارتباطات را باید زیرساخت و پیش شرط توسعه پایدار در حوزه صنعت هتلداری دانست بنابراین
در صااانعت هتلداری و جهانگردی امروزه بر پایه نظام ارتباطی و جو ارتباطات مواصاااالتی ،مخابراتی و
اجتماعی که همگی زیرمجموعه ارتباطات انسانی است بسیار ضرورت دارد .براین اساس از ابتدای شروع
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سافر در ههن توساط جهانگردان تا عملی نمودن رفتار ههنی به سافر و گردشاگری و اقامت در جامعه
میزبان میتوان در طول ایام سفر و گردش در مق صد بعد ارتباطات ان سانی و میان فردی را پررنگ در
کنار سااایر خدمات و وظایف حوزه هتلداری و گردشااگری مورد مشاااهده قرارداد ،هرچه این متغیر در
سفر پررنگتر و عملیتر با شد و بتواند خاطرات خوش و آرام شی را برجای گذا شت ماندگاری و اقامت
مجدد میهمان بیشتر خواهد بود.
از بعد دیگر بسیاری از متغیرهای نظریه نوسازی رابطه مستقیمی با ارتباطات انسانی و میان فردی
دارد که میتوان ند در توساااعه صااانعت جهانگردی مؤثر به نظر آیند و با تحول در این مقوات تحول
اجتماعی به وجود میآید و میتوان جوامع این مساااایل را در جامعه بهعنوان هنجارهای دخیل در امر
توساااعه رواا داد« .میزان همدلی ،اعتماد به یکدیگر ،میل به پیشااارفت میزان و درجه آیندهگرایی،
وقتشااناساای ،نظمپذیری ،ریسااکپذیری ،عملگرایی و ارزشاای که برای عمل و کار قائل هسااتند.
تقدیرگرایی و عدم تقدیرگرایی ،اسااتقالل فردی ،عدم وابسااتگی ،تفساایر و درک فرد از تغییر و تحول،
میزان ح سابگری فرد ،خوشبینی ،بدبینی ،نظم و وجدان کاری ،توجه به ابتکار و خالقیت ،نقشپذیری،
احساااس توانمند کردن»(ازکیا و غفاری )93 :1387 ،بامطالعه کشااورهای موفق در این امر هتلداری و
ج هانگردی به نظر میرساااد که مقوات باا در و جه مث بت خود در این جوامع وجود دار ند مان ند
وقت شناسی ،نظمپذیری ،خوشبینی ،وجدان کاری و غیره ،حال با در نظر گرفتن دیدگاه لرنر و گذار تز
جامعه ساانتی و نظریه اشاااعه اورت راجرز و نظریه اقتباس میتوان با الهام از دیدگاه دانشاامندان حوزه
توساااعه اجتماعی و با توجه به نوع ارتباطات حاکم بر جوامع میزبان در حوزه صااانعت هتلداری و
گردشاااگری به اصاااالح و توساااعه ارتباطات انساااانی و میان فردی پرداخت که به خدمات در زمینه
جهانگردی مشغولاند.
از دیدگاه نظریه مبادله اجتماعی باید عالوه بر رفتار فردی ا شاره به آن د سته از کنشهای متقابل
انسانها بکنیم که دربرگیرنده تبادل پاداشها و خسارتها است .نظریه مبادله بیش از هر چیز در حوزه
ارتباطات میان فردی و بهبود آن در راهکارهای توسعه صنعت هتلداری و گردشگری میتوان به کاربرد
که اکنون در ک شورهای غربی در بخش مدیریت هتل کاربرد گ ستردهای دارد .در این بخش از خدمات
هتلداری باألخص در قسااامت فرانت آفیس 1که مجموعهای از پذیرش ،2رزرو کردن ،3میز پذیرش،4
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خدمات پذیرش 1صندوق 2و نگهبان و پادوها ست 3و این مجموعه بهخ صوص در هتل در ارتباط چهره
به چهره با میهمانان هستند ،از شیوه پاداش و خسارات بهخوبی استفاده می شود شیوههایی چون ارتقاء
پاداش نقدی و درا در پرونده در بعد منفی آن فرستادن به مرخصی اجباری بدون حقوق خیلی مرسوم
است.
در ارتباط با صنعت هتلداری و گرد شگری تو سعه سیا سی مهم ا ست ،این امر باعث ر شد تحرک
اجتماعی در جامعه می شود .کارل دویچ 4عقیده دارد که «تحرک اجتماعی فرایندی ا ست که بهموجب
آن اعتقادات و واب ستگیهای سنتی در زمینههای سیا سی روانی ،اقت صادی ،فرهنگی و اجتماعی دچار
دگرگونی شاااده و توده مردم را برای قبول الگوی رف تاری جد ید آ ماده میک ند(».قوام)14 :1391 ،
آلموند 5و جیمز کلمن 6توساااعه سااایاسااای را فرایندی دانساااتهاند که بهموجب آن نظامهای سااانتی
تغییریافتهاند و به سمت درحالتو سعهیافتگی حرکت کردهاند .با توجه به این امر تو سعه سیا سی کلید
سااایر ابعاد توسااعه اساات .در این راسااتا «در ارتباط با صاانعت جهانگردی نیز آنچه مهم اساات توسااعه
سیا سی ا ست که میتواند به پویایی این صنعت منجر به شود و نق شی که در بحث تحرک اجتماعی
ارتباطات انسانی و میان فردی در این مورد دارد شایان توجه است که بهخصوص در بحث دگرگونی در
زمینه فرهنگی و اجتماعی و روانی به کمک این بعد ارتباطات اسااات که میتوان به آنها جامعه عمل
پوشانید(».کروبی)106 :1388 ،
در بحث نظریه تأخر فرهنگی که تو سط ویلیام آگبرن 7مطرح شده ا ست .این پدیده بحث تطبیق با
شاارایط جدید زندگی اجتماعی را در جوامع درحالتوسااعه مطرح میکند بدین معنا که ساارعت زیاد
تغییر و تحول در بعتاای نهادهای اجتماعی مشااکالت بساایاری را مخصااوص اار در جوامع ساانتی ازنظر
پیدایش سازگاری و تعامل مجدد در حیات جمعی به وجود آورده ا ست .سازگاری و تطابق اجتماعی به
دو گونه مت صور ا ست« :یکی سازش معیارها و ارزشهای فرهنگی با شرایط جدید که در زندگی ب شر
کنونی به وجود میآید .دیگر تطبیق و تطابق قسااامتهای مختلف فرهنگ جامعه که به علت سااارعت
تغییر و تحول در بعتی نهادها با یکدیگر اختالف پیداکرده و هماهنگی خود را از دست دادهاند و نظریه
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تأخر فرهنگی آگبرن به مساااأ له دوم یعنی مساااأ له ت طابق قسااا مت های مختلف فره نگ مربوط
می شود (».صانعی )522 :1372 ،با توجه به ر شد سریع و شتابان صنعت گرد شگری و هتلداری در
ک شورهای تو سعهیافته و ر شد اطالعات و ارتباطات در ب ستر فرایند جهانی شدن باعث شده که فرایند
تطبیق و سااازگاری در صاانعت جهانگردی و هتلداری همراه با تقابلها و برخورد باشااد .تحوات اخیر
جهانگردی بیانگر این اساات که بیماری عقبافتادگی فرهنگی مانع توسااعهاین صاانعت اساات و نوع
ارتباطات انسااانی و برخوردهای بین فرهنگی با بیگانگان نمایانگر این معتاال فرهنگی اساات که تأخر
فرهنگی مانع تو سعهاین صنعت شده و بهتبع از آن نوع ارتباطات ان سانی و برخوردهای بین فرهنگی با
بیگانگان نمایانگر این معتل فرهنگی در رشد این صنعت شده و توسعه پایدار این صنعت را در جامعه
با مشکل روبرو کرده است.
نظریه مدرنیزا سیون دیدگاهی ا ست که ا شاره به این میکند که موانع درونی و داخلی ک شورهای
درحالتو سعه مانع ر شد تو سعه در ک شورها شده ا ست .طرفداران این دیدگاه عقیده براین دارند که
عناصااری چون «خردورزی و تعقل گرایی ،نظم داشااتن ،سااازمان داشااتن ،مشااارکت ،تقدیرگرا نبودن،
محا سبهگر بودن و دیگر عنا صر را باید بهعنوان خمیرمایه اولیه نو سازی بر شمرد(».ازکیا)92 :1377 ،
برا ساس این دیدگاه نو سازی و دموکرا سی رابطه ب سیار با تو سعه صنعت جهانگردی و هتلداری دارد.
امروزه گروههای گردشاگر و توریسامهای بسایاری به ایران میآیند که با توجه به اینکه دموکراسای و
ایه های آن را امتحان کردهاند و چون یکی از ابعاد این ایه بحث آزادی های اجتماعی اسااات که در
حوزه روابط فیمابین افراد جامعه میزبان و میهمان ب سیار مهم ا ست .ب سیاری از رفتارهای میهمانان در
جامعه میزبان محدود میشود و این محدودیت باعث رکود این صنعت خواهد شد.
روششناسی تحقیق
براساس موضوع تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی و زمینهیابی ا ست ،در این شیوه محققان با
توجه به اطالعات موجود در مراکز وادارات مربوط به بررسی کتب ،پژوهشها ،آمار موجود و گزارشها و
اساااناد دولتی برای مطالعه صااانعت هتلداری پرداختهایم .با توجه به شااایوه زمینهیابی با اساااتفاده از
پرساااشااانامه اطالعات موردنیاز را از کارکنان و خدمه و مدیران هتلهای  3تا  5ساااتاره قرار دادهایم.
ساااؤاات ما مرتبط به ویژگی های رفتاری و ارتباطی با میهمانان بوده اسااات .نمونه تحقیق در بین
هتلهای  3تا  5سااتاره مسااتقر در منطقه شااهرداری ثامن بوده اساات که حجم نمونه برابر با  836نفر
انتخاب شدهاند که در حدود  41در صد کارمندان بخش فرانت آفیس بوده ،در حدود  20در صد خدمه
هتل و  38درصد مدیریت هتل بودهاند .با توجه به سؤاات پرسشنامه گزینه اکثرار چند ارزشی و از نوع
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ترتیبی بوده و براساس طیف لیکرت اطالعات پاسخگویان اندازهگیری شده است ،از روش آمار توصیفی
و ا ستنباطی برای طبقهبندی ،تو صیف اطالعات ،تجزیهوتحلیل دادهها ا ستفاده شده ا ست و از نرمافزار
 Spss 20برای تحلیل اطالعات بهره بردهایم.
یافتهها
جدول شماره  :1ویژگیهای جمعیتشناختی(متغیرهای زمینهای)

جنس

زن 62/9:درصد

مرد 37/1:درصد

سن

بیشترین 43/6 :درصد افراد  24تا
 29سال

کمترین  8/1درصد افراد - 54
 59سال

وضعیت تأهل

مجرد 63/8 :درصد

متأهل 36/2 :درصد

مدت اشتغال در

زیر یک سال  10درصد

بین  1تا  3سال  21/2درصد

هتل

بین  3تا  5سال  45/7درصد

بین  5تا  7سال  19/4درصد

بیش از  7سال  3/7درصد

-

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

با توجه به یافتههای تحقیق در اکثر افراد شاغل در هتلها در ق سمتهای مختلف زنان را به ن سبت
مردان تشکیل دادهاند .اکثر سنین افراد  24تا  29سال در هتلهای سه تا  5ستاره مشغول به فعالیت
ه ستند .بیش از  64در صد جامعه موردمطالعه مجرد بودند و در حدود  67در صد بین  1تا  5سال در
هتلهای مختلف سه تا  5ستاره مشغول به فعالیت هستند.
جدول شماره  :2میزان بهرهمندی از شاخصهای ارتباطات انسانی در حوزه صنعت هتلداری

میزان بهرهمندی از شاخص ارتباطات
انسانی در صنعت هتلداری

کارمندان فرانت
آفیس
درصد

فراوانی

مدیران هتل

خدمه هتل

فراوانی درصد

فراوانی

درصد

خیلی زیاد

225

65/21

120

246 70/58

76/63

زیاد

75

21/73

35

63 20/58

19/62

تاحدی

45

13/04

15

8/82

5

1/55

کم

-

-

-

-

7

2/18

خیلی کم

-

-

-

-

-

-

جمع

345

100

170

100

321

100
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منبع :محاسبات تحقیق حاضر

براسااااس یافتههای جدول میتوان بیان کرد که در بین کارمندان فرانت آفیس(قسااامت پذیرش
هتل)  87درصاااد ،در بین خدمه هتل  91درصاااد و در بین مدیران هتل در حدود  96درصاااد میزان
بهرهمندی از شاخصهای ارتباطات ان سانی در ب ستر تو سعه صنعت هتلداری و جهانگردی از اهمیت
بسیاری برخوردار است.
جدول شماره  :3میزان بهرهمندی از ارتباطات کالمی و غیرکالمی در ارتباطات با جامعه میهمان

میزان بهرهمندی از ارتباط کالمی و
غیرکالمی با میهمانان هتل

کارمندان فرانت
آفیس
فراوانی

درصد

مدیران هتل

خدمه هتل

فراوانی درصد فراوانی درصد

ارتباطات کالمی

90

26

38

46 22/4

14/3

ارتباطات غیرکالمی

40

12

30

40 17/6

12/4

هر دو

215

62

102

60

235

73/2

جمع

345

100

170

100

321

100

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

براسااااس یافته های تحقیق به کارگیری ارتبا طات کالمی و غیرکالمی همزمان در م حل اقامتی
میهمانان از اهمیت بسااایاری برای جامعه میزبان برخوردار اسااات؛ و براسااااس تفکیک انواع ارتباطات
ان سانی  62/3در صد ارتباطات کالمی از اهمیت ب سیاری به ن سبت ارتباطات غیرکالمی در بین مجموعه
اعتای هتل(کارکنان -خدمه -مدیران) برخوردار است.
جدول شماره  :4تأثیر شیوههای تبلیغی در توسعه صنعت هتلداری

به چهره

تبلیغات چهره

طریق ماهواره

مجازی
تبلیغات از

طریق فتای

تبلیغات از

طریق مطبوعات

جهانگردی
تبلیغات از

جمع

طریق آژانس

کم

تبلیغات از

تا حدی

طریق تلویزیون

زیاد

تبلیغات از

شیوههای تبلیغی
فراوانی

375

190

213

317

326

305

درصد

52/37

40

38

47

50

51/6

فراوانی

215

151

187

202

184

162

درصد

30/02

32

33

31

28

27/4

فراوانی

126

132

160

152

143

123

درصد

17/59

28

29

22

22

21

فراوانی

716

473

560

671

653

590
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درصد

100

100

100

100

100

100

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

براساااس اطالعات موردمطالعه در جدول باا در حدود  47درصااد از پاسااخگویان معتقد به تأثیر
شاایوههای تبلیغاتی از طرق مختلف در توسااعه صاانعت هتلداری در زیاد بودهاند ،عالوه براین در حدود
 30درصااد از پاسااخگویان تا حدی به این شاایوههای تبلیغی برای جذب توریساات و توسااعه صاانعت
هتلداری موافق بودهاند و در حدود  23درصد از پاسخگویان کمتر از شیوههای تبلیغ بهصورت متنوع در
راستای جذب توریسم و گسترش صنعت هتلداری استفاده میکردند.
جدول شماره  :5آزمون مجذور کای اسکوئر در خصوص پاسخ مدیران هتلها در زمینه نقش ارتباطات
انسانی و توسعه صنعت هتلداری

شاخص آماری فراوانی مشاهدهشده فراوانی مورد انتظار باقیمانده
خیلی زیاد

152

84/75

67/25

زیاد

87

84/75

2/25

تا حدی

65

84/75

-19/75

کم

17

84/75

-67/75

جمع

321

-

-

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

𝑥 2 = 487/974 d. f = 3 p ≥ 0/0001
جدول باا نتایج آزمون مجذور کای اسکوئر(کای یکطرفه) در مورد پاسخهای مدیران هتل در مورد
نقش ارتباطات انسانی در توسعه صنعت هتلداری را بیان میکند .براساس یافتههای بهدستآمده چون
مجذور کای اسکوئر محاسبهشده( )X2 = 487/974با درجه آزادی  3از مقدار خی دو جدول()X2 = 7/8
بزرگ تر اساات بنابراین طیف پاسااخ مدیران هتل در مورد نقش ارتباطات انسااانی در توسااعه صاانعت
هتلداری با اطمینان  95درصد تفاوت معناداری دارد.
جدول شماره  :6آزمون مجذور کای اسکوئر یکطرفه در مورد پاسخ کارکنان پذیریش هتلها(فرانت
آفیس) در حوزه کاربرد ارتباط غیرکالمی با میهمانان

شاخص آماری
طیف پاسخها

فراوانی مشاهدهشده فراوانی مورد انتظار باقیمانده

حرکات صورت و چشم 63

83/72

-20/72

حرکات دستها

45

83/72

-38/72

جمع

140

83/72

59/44
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منبع :محاسبات تحقیق حاضر
2

𝑥 = 62/655 𝑑. 𝑓 = 2
𝑝 ≥ 0/0001
با توجه به یافته های جدول شاااماره  6میتوان گفت که مجذور کای اساااکوئر محاسااابهشاااده
( )X2 =62/655با درجه آزادی  2از مقدار خی دو جدول ( )X2 = 7/8بزرگتر اسااات بنابراین طیف
کارکنان فرانت آفیس(پذیرش هتل) در مورد کاربرد ارتباطات غیرکالمی با میهمانان هتل با اطمینان
 95درصدی تفاوت معناداری دارد.
جدول شماره  :7آزمون مجذور کای اسکوئر یکطرفه در مورد پاسخ خدمه هتلها در حوزه کاربرد
ارتباط غیرکالمی با میهمانان

شاخص آماری
طیف پاسخها

فراوانی مشاهدهشده فراوانی مورد انتظار باقیمانده

حرکات صورت و چشم

52

46

6

حرکات دستها

10

46

-36

جمع

70

46

27

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

𝑥 2 = 47/053 𝑑. 𝑓 = 2
𝑝 ≥ 0/0001
بااا توجااه بااه یااافتااههااای جاادول شاااماااره  7میتوان گفاات کااه مجااذور کااای اساااکوئر
محاساابهشااده( )X2 =47/053با درجه آزادی  2از مقدار خی دو جدول( )X2 = 5/99بزرگتر اساات
بنابراین طیف خدمه هتل در مورد کاربرد ارتباطات غیرکالمی با میهمانان هتل با اطمینان  95درصدی
تفاوت معناداری دارد.
در مطالعه و بررسی تحقیق باید اشارهکنیم که سطح سواد با استفاده از ارتباطات انسانی در هتلها
از اهمیت بساایاری برخوردار اساات .براساااس اهمیت این موضااوع افراد شاااغل در مجموعه هتلها و
همچنین میهمانان هتل معتقد به این بودهاند که دارا بودن سطح سواد باا در حد فوقدیپلم تا سطح
کار شنا سی ار شد به تو سعهاین صنعت کمک زیادی میکند و ازنظر ارائه خدمات در هتلها این متغیر
جایگاه خوبی در حوزه تعامالت ان سانی ارزیابی شده ا ست بنابراین سطح سواد باعث تو سعه صنعت
هتلداری میشاااود .در این تحقیق بین کارکنان بخش پذیرش هتل ها ساااطح ساااواد بین دیپلم تا
کار شنا سی مرتبط با ر شته هتلداری رواا دا شته ا ست در بین مدیران هتلها سطح سواد در مقطع
لی سانس مرتبط و تا حدی کار شنا سی ار شد رواا دا شته ا ست؛ و در بین خدمه هتل سطح سواد بین
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سیکل تا سالهای دبیرستان رواا داشته است؛ بنابراین باید درمجموع اشاره به این کرد که سطح سواد
باعث توسعه صنعت هتلداری و جهانگردی خواهد شد.
همدلی با جامعه میهمان از سااوی جامعه میزبان(خود را بهجای دیگری نهادن) در توسااعه صاانعت
هتلداری از اهمیت برخوردار بوده ا ست؛ بنابراین با توجه به اهمیت بعد اقت صادی و تو سعه فرهنگی در
صنعت هتلداری این امربرا ساس فرهنگ شرقی و ا سالمی که تأکید ب سیاری به آن شده ا ست در بین
هتلهای کالنشاااهر مشاااهد رواا دارد ،درمجموع افراد شااااغل در هتلها درک عمیقی از همدلی و
همدردی با جامعه میهمان داشتهاند که در توسعه صنعت هتلداری نقش مهمی دارد.
وجود ارزشهای اسالمی و ایرانی در توسعه صنعت هتلداری و گردشگری مانع از توسعهاین صنعت
در کالنشااهر مشااهد نشااده اساات ،بلکه براساااس یافتههای بهدسااتآمده از تحقیق اجرای ارزشهای
اسالمی در هتلها و نظارت دقیق نهادهای دولتی و حاکمیتی در این بخش در هتلها باعث ایجاد نوعی
احساس امنیت و آرامش خاطر را به وجود برای جامعه میهمان به وجود آورده است.
وجود مهارت های فردی در حوزه ارتباطات انساااانی در تعامل با میهمانان از اهمیت برخوردار بوده
است و بهنوعی رابطه معنیداری دارد .به این معنا که یافتهها نشان داده است که تن صدا ،نحوه صحبت
کردن با میهمانان ،نحوه رفتار انسانی با میهمان روی جامعه میهمان اثرگذار است .باألخص تبلیغ چهره
به چهره توانسااته اساات بر ماندگاری میهمان و بازگشاات مجدد میهمان به همان مجموعه هتل کمک
بساایاری کند و در اعتبار و برند هتل این مسااأله از دید مدیریت هتلداری بساایار بااهمیت اساات .براین
اساس شاخص متغیر مهارتهای فردی در قالب ارتباطات کالمی و غیرکالمی به توسعه صنعت هتلداری
کمک بسیاری کرده است.
بنابراین «وجو د این نوع مطالعه در صنعت هتلداری ا شاره به اهمیت سرمایه ان سانی و ارتبط بین
فردی در جامعه میزبان و میهمان میکند .این کار سااودمند منتج به اندازه گیری اثربخشاای ارتباطات
میان فردی به عنوان یک متغیر مهم در بهره وری کارکنان و ر ضایت مهمان خواهد بود .ارتباطات بین
فردی در هتل تال شی بنیادین برای موفقیت سازمانی و روابط ان سانی خواهد بود .بنابراین باید کارکنان
به تمام اطالعات حیاتی در هتل قابلیت دسترسی در تعامل با میهمان را داشته باشند؛ این متغیر سهم
مهمی از موفقیت در صنعت مهمان نوازی خواهد بود(پرنگ پرامول.)5 :2012 ،1
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه صنعت هتلداری و جهانگردی در ع صر حا ضر از مهمترین صنایع در ر شد درآمد
ناخالص ملی جوامع است و در ایران ازجمله کالن شهر مشهد میتواند در حوزه رشد اقتصاد مقاومتی و
تو سعه پایدار و همهجانبه سهم مهمی دا شته با شد .میتوان با تقویت و نو سازی زیر ساختها و انجام
پژوهشهای ساانه تأثیرات این صنعت را در جامعه مورد تأمل قرارداد.
با توجه به این موضاوع در حوزه بساترساازی توساعه پایدار این صانعت در ایران نیاز به یک زمینه
نظری جهت راهکارهای علمی داریم و در ارتباط با نقش ارتباطات انساانی در توساعه صانعت هتلداری
باید بیان کرد که نظریههای مختلف را برای مطالعه این مو ضوع از بعد جامعه شنا سی و علم ارتباطات
موردمطالعه قرار دادهایم تا براین اساااس آسااانترین راه را جهت کاربرد علمی ارتباطات انسااانی در این
صنعت به کار ببریم.
وجود ارتباطات کالمی و غیرکالمی در این صااانعت کاربری وسااایعی دارد و مشاااکل بتوان در بعد
ضااارورت هریک از این نوع ارتباطها با جامعه میهمان مرزبندی خاصااای ایجاد کنیم ولی آنچه درخور
توجه است در ارتباطات کالمی زبان بهعنوان مهمترین عامل ارتباط به صورت مستقیم و چهره به چهره
بین جامعه میزبان و میهمان از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ همچنین وجود معانی و انتقال معانی از
طریق این ابزار صورت میگیرد و به بسط میراث فرهنگی و شناخت از فرهنگ میزبان و میهمان کمک
ب سیاری میکند .در بعد ارتباط غیرکالمی از طریق چ شم ،ایماء و ا شاره میتوان در ارتباط متقابل بین
میهمان و میزبان اسااتفادههای زیادی در فتااای هتلها کرد .همچنین اسااتفاده از مدیریت زبان بدن
میتوان به انتقال معانی و درک معنی و پیام میهمان با میزبان استفادههای بسیاری برد.
با توجه به این امر ،وجود فرهنگ و تأثیرگذاری فرهنگی از اهداف ا سا سی صنعت جهانگردی ا ست.
درواقع این موضوع افق دید جامعه میزبان و میهمان را نسبت به شناخت فرهنگ گسترش داده و هرچه
مردم بیشتر ساافر کنند به تجربیات فرهنگیشااان میافزایند و سااطح تحمل فرهنگی خود را افزایش
میدهند .از بعد عام فرهنگ در قالب آثار و رفتارهای فرهنگی مشترک در تمام جوامع بهصورت یک امر
بشری پذیرفتهشده است.
درمجموع ،با جمعآوری اطالعات از مجموعه افراد شاغل در هتلهای سه الی پنج ستاره کالن شهر
مشهد باید اشاره به این کنیم که  %63از کارکنان بخش فرانت آفیس %60 ،از کائنان بخش خدمه هتل
و  %73از مدیران هتلها از ارتباطات ان سانی(کالمی و غیرکالمی) با توجه به موقعیت زمانی و مکانی در
تعامل با جامعه میهمانان اسااتفاده میکنند .همچنین حرکات صااورت و چشاامها در بخش ارتباطات
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غیرکالمی کاربرد بیشتری بین جامعه میزبان و میهمان در هتلهای مشااهد دارد .از بین انواع تبلیغات
برای هتل و ماندگاری و بازگشاات مجدد میهمانان به مجموعه اقامتی تبلیغات چهره به چهره از اهمیت
زیادی برخوردار ا ست ،وجود تبلیغ از طریق آژانسهای جهانگردی و جذب م سافر از طریق آژانسها در
درجه دوم از اهمیت بساایاری برخوردار اساات؛ که میتوان به اهمیت ارتباطات انسااانی(میان فردی) در
توسعه صنعت هتلداری در مشهد اشاره کرد.
وجود سطح تحصیالت در مقطع کارشناسی و کاردانی مرتبط بادانش هتلداری در بین پاسخگویان
از اهمیت بسیاری برخوردار است ،همچنین استفاده از تجربه و مهارتهای تخصصی در دانش هتلداری
از دیگر ضرورتهای ا ستفاده از نیروهای تخ ص صی در حوزه هتلداری و منابع ان سانی هتل خواهد بود.
ساااهم زنان و مجرد بودن پاساااخگویان در این تحقیق از اهمیت ویژهای برخوردار بوده اسااات .وجود
ارزشهای ا سالمی و رعایت این ارزشها با توجه به ف تای معنوی کالن شهر م شهد مانعی برای تو سعه
صنعت هتلداری در شهر مشهد نبوده است و رعایت این ارزشها در بین کارکنان هتلها نتوانسته است
خللی در حوزه ارتباطات انسانی بین جامعه میزبان و میهمان به وجود آورد.
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