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 خالصه

مطالعه بخش خدمات از اهميت به سزايي برخوردار است، چرا كه خدمات در رشد اقتصادهاي توسعه يافته، بخش قابل توجهي ايفا كرده 
در اهميت آن به غير از ارزآوري همين بس كه . صنعت هتل داري يكي از زيربناهاي اساسي جذب و توسعه توريسم و گردشگري است. است

رو هدف از تحقيق حاضر گروه بندي اهداف عملياتي اين  از . مفيد خواهد بود پس تمركز بر آن قطعاً. بگوييم اين صنعت نشان هويت ملي است
  .مي باشد IPA1خدمات هتلداري براساس ماتريس 

، نوآوري خدمات، حفظ مشتري، )خواسته ها(اين ابعاد شامل مطابقت با مشخصات  .اهداف عملياتي، ابعاد مختلفي در بخش خدمات دارند
هتل هاي مشهد بايد به . مي باشند ]1[تحويل خدمات، پاسخدهي، تصوير نام تجاري، اثربخشي هزينه، بهره وري و بهبود خدمات سرعت خدمات، 

روش هاي متفاوتي در اين زمينه وجود دارد از جمله اين روش مي توان به روش هايي . دنبال مهمترين ابعاد عملياتي براي سرمايه گذاري بيشتر باشند
عملكرد -در اين مطالعه مي خواهيم با استفاده از ماتريس تجزيه و تحليل اهميت. هميت و يا عملكرد را در نظر مي گيرند اشاره نمود كه صرفاً ا

(IPA)روش. ، بطور همزمان اهميت و عملكرد اهداف عملياتي را بررسي نمود  IPA  ،ابزار اساسي تصميم گيري تشخيصي است كه شناسايي
بسيج و به كارگيري منابع كمياب جهت استفاده بهينه در زماني كه مورد نياز واقعي باشند و هماهنگ سازي تالش هاي برنامه  اولويت بندي بهبود،

از نظر كاربرد تحقيق مي توان گفت، با توجه به اهميت ويژه صنعت . ]2[كندريزي استراتژيك به منظور افزايش رقابت نسبي را تسهيل مي
در كسب درآمدهاي غيرنفتي و ارتقاء سطح تفاهم بين ملت ها و تحكيم مباني وحدت ملي در كشور و معرفي ايران و ايرانگردي و جهانگردي 

شناخت آن به جهانيان و نقش اساسي و مهم صنعت هتلداري، جهت ارتقاء كيفي سطح ارائه خدمات مطلوب تر به مشتريان، اين مطالعه در پي آن 
نوان نمونه ي تطبيقي، ابتدا به درك، گروهبندي و اولويت بندي اهداف عملياتي در قلمرو مكاني تحقيق پرداخته است با بررسي هتل هاي مشهد به ع

  .  و همچنين الگويي باشد جهت بسط موضوع به اين صنعت در سطح ملي
 

  ، خدمات هتلداري)IPA(عملكرد- اهداف عملياتي، ماتريس تجزيه و تحليل اهميت: كلمات كليدي 
 

   مقدمه  .1
 

. باشد مي خدمات رقابت پر دنياي در موفقيت نياز پيش حاضر زمان در خدمات كيفيت و است مطرح كشورها اقتصاد از مهمي بخش عنوان به امروزه خدمات
 و شود جديد مشتريان جذب همچنين و مشتريان وفاداري آن دنبال به و رضايت به منجر تواند مي خدمات كيفيت كه است داده نشان زمينه اين در نيز مختلف تحقيقات

 به توجه بواسطه ي هتلداري صنعت در خدمات كيفيت اهميت. باشند مي كار محيط در فعاليت ي ادامه به قادر خدماتي هاي بنگاه كه بود خواهد صورت اين در تنها
اولويت بندي و گروه بندي  رو اين از. است ساخته مشخص را استاندارد كيفيت با خدمات ي ارائه لزوم و شده روشن پيش از بيش اجتماعي هاي سرمايه عنوان به مشتريان

  .گيرد قرار توجه مورد اهداف عملياتي جهت سرمايه گذاري هاي بهتر و برخورداري از ساختار مطلوب تر در صنعت هتلداري بايستي
 
 

                                                 
1 Importance-performance analysis(IPA)   
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اي از هاي مختلفي است كه طيف گستردهاين صنعت متشكل از بخش. توريسم و گردشگري استصنعت هتلداري يكي از زيربناهاي اساسي جذب و توسعه 
رقابتي شدن اين . اشاره كرد عملياتي توان به مزاياي رقابتياز موضوعات مهمي كه در اين صنعت به وجود آمده است مي. دهدمي  هاي ارائه خدمات را پوشش سازمان

محور و شاكله اصلي موفقيت يك هتل بررسي رضايتمندي مهمانان آن است و اين  .هاي جديد در كسب درآمد شوندلداران متمايل به روشصنعت باعث شده است تا هت
بحث  اهداف عملياتي در ادبيات مديريت عمليات مورد .ديك هتل دار اهداف عملياتي اي چون كيفيت خدمات، تحويل و نوآوري در خدماتمسئله ارتباط تنگاتنگي با 

و عمليات هاي رقيب، و نيز منابع داخلي  هدايت  در تعيين اهداف عملياتي، هتل ها بوسيله ي چندين عامل، از قبيل محيط كسب و كار، نيازهاي مشتري .قرار گرفته است
در هنگام تدوين استراتژي عملياتي براي هتل  .ايجاد كنندبا ايجاد توازن ميان اين عناصر، هتل ها مي توانند اهداف عملياتي براي به دست آوردن مزيت رقابتي . مي شوند

  .ها، درك جايگاه اهداف عملياتي و گروهبندي آنها به منظور  تعهد داشتن و تخصيص منابع مناسب به آنها از اهميت بسزايي برخوردار است
يك مقايسه از مسافران كسب و كار و  :در صنعت هتل هنگ كنگ تجزيه و تحليل اهميت عملكرد عوامل انتخاب هتل "در مقاله ) 2000(چيو و چوآي در سال 

.  ]3[پرداختند IPA به بررسي شش عامل انتخاب هتل در صنعت هتل هنگ كنگ در مورد مسافران كسب و كار و مسافران تفريحي، با استفاده از ماتريس "تفريحي
و مزيت رقابتي در سازمان هاي خدماتي با استفاده از ماتريس تجزيه و تحليل اهميت بررسي اهداف عملياتي  "در مقاله) 2011(پراژوجو وميكدرموت در سال 

يان هيو، اي چيو، چان . ]1[در استراليا استفاده كردند) IPA(عملكرد -با هدف بررسي ده ابعاد عملياتي درخدمات، از ماتريس تجزيه و تحليل اهميت ")IPA(عملكرد
يك مطالعه موردي از صنعت ساخت  :براي بهبود معيارهاي برنده سفارش DEMATEL و مدل  IPA استفاده از  "ه در مقال) 2011(چنگ و مين ين در سال 

براي تجزيه وتحليل رابطه علت و  DEMATELو روش  IPAبه بررسي چهارده مورد از ويژگي هاي كيفيت با استفاده از مدل  "تجهيزات شبكه ارتباطات تايوان
و پيدا كردن  IPAمعلولي بين فاكتورها، افزايش توانايي شركت براي برنده سفارش و سطح نفوذ درميان ويژگي هاي كيفيت مختلف به منظور ايجاد اصالحيه مدل 

گنجاندن  :دروازه جامعه برداشت از ساكنان توسعه صنعت گردشگري "در مقاله ) 2011(فريمن و بنكز در سال . ]4[مشكالت اصلي مرتبط با برنده سفارش، پرداختند
ترسيم انواع مقيم و ارزيابي  به (IPA)با استفاده از تنوعي از تجزيه و تحليل اهميت عملكرد "اهميت تجزيه و تحليل عملكرد را در محدوده چارچوب تغيير قابل قبول

 "در مقاله ) 2010(لي و تو در سال  .]5[دي براي درك بهتر چشم انداز در توسعه صنعت گردشگري پرداختندآنها براساس ويژگي هاي زيست محيطي، فرهنگي و اقتصا
- با هدف استفاده از تجزيه و تحليل اهميت "يك مطالعه تجربي از ماكائو منطقه ويژه اداري چين: عملكرد براي تصميم گيري مديريت عمومي-تجزيه و تحليل اهميت

 وان يك روش ارزيابي براي تصميم گيري مديريت عمومي، به نقد ادبيات كنوانسيون، نمايشگاه و جلسات مديريت كه بر انتخاب مقصد تاثيرگذاربه عن  (IPA)عملكرد
  . ]6[است، مي پردازد

ود، به عنوان مثال اولويت رقابتي توسط در ادبيات مجموعه اهدافي كه شركت به عنوان ابزارهايي براي رقابت در بازار وضع مي كند با مفاهيم مختلفي شناخته مي ش
، متغييرهايرقابتي توسط مارچك و )1990(و پلتس و گرگوري) 1978(، معيار رقابتي توسط ويل رايت)1990(و لئونگ و همكاران) 1984(هايز و ويل رايت

  .]7[بكار رفته اند) 1993،1989،1985(و معيار برنده سفارش توسط هيل) 1990(همكاران
اهداف عملياتي بايستي سازگار با اهداف تجاري باشند و نيازهاي . ستراتژي عملياتي بايد مشخص شود كه سيستم به چه چيزهايي مي خواهد نائل شوددر تدوين ا

  .]8[بازار را تأمين كنند، عملكرد رقبا را در نظر گرفته و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند
  :عملياتي اين تحقيق به صورت زير بيان كرد با توجه به مطالب فوق، مي توان اهداف 

تطابق خدمات اشاره دارد به اينكه تا چه حد  ):مطابقت با خواسته ها(تطابق خدمات ارائه شده با خواسته هاي منطقي و معمول مشتريان هتل -
مزيت از طريق حفظ كيفيت در يك سطح از پيش تعيين آوردن  و هدف آن، به دست]1[طراحي شده اصلي آن است) خواسته هاي(محصول نهايي مطابق با مشخصات 

در ميان صنايع خدمات، گردشگري از نظر . ]9[كيفيت خدمات، يك مقايسه بين واقعيتهاي خدمات دريافت شده با انتظارات براي دريافت خدمات است. باشدشده مي
يكي از مسائل كليدي براي مديران در بخش هتل، تعيين توازن . ]9[ز به توجهي خاص داردحساسيت به مسائل مربوط به كيفيت، تأثير بر اقتصاد ملي و گسترش اخير، نيا

سازمان . ]10[ستمناسب بين دادن مسئوليت پذيري به كاركنان براي خدمات با كيفيت و حفظ كنترل مديريتي از كيفيت خدمات با توجه به بحراني بودن مسئله ا
را بدين صورت تعريف كرده است، كيفيت در گردشگري نتيجه يك فرايند است كه حاكي از رضايت از همه ابعاد  ، كيفيت در گردشگري)2003(گردشگري جهاني

ي مانند امنيت و ايمني، محصول قانوني و نيازهاي خدمات، الزامات و انتظارات مصرف كننده، در يك قيمت قابل قبول، در انطباق با كيفيت اساسي است كه شامل عوامل
  .دسترس بودن، شفافيت، اصالت و هماهنگي فعاليت هاي گردشگري در رابطه با محيط زيست انساني و طبيعي آن استبهداشت، در 

حفظ مشتري اشاره دارد به توانايي يك شركت براي حفظ مشتريان : )حفظ مشتري(توانايي هتل درحفظ مشتريان و ايحاد حس وفاداري در آنها -
، )يعني غيرتصادفي(بيان شد كه وفاداري به عنوان جانبدارانه) 1973(شده ترين تعريف از وفاداري مشتري توسط جاكوباي و كينر به طور گسترده پذيرفته. ]1[موجود 

 اي از مارك ها، و يك -، بيان شده در طول زمان، توسط برخي تصميم گيري واحد، با توجه به يك يا چند مارك هاي جايگزين از مجموعه)يعني خريد(پاسخ رفتاري
وفاداري عمدتا به عنوان نگرش، كه گاهي اوقات به ارتباط با نام تجاري منجر مي شود، تعريف . ]11[فرايندها است) يعني تصميم گيري، ارزيابي(تابعي از روانشناختي 

  .]11[شده است
اشاره دارد به اقدامات انجام شده توسط بهبود خدمات ): بهبود خدمات(تمايل و تعهد مستمرهتل به بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان -

بهبود خدمات بطور گسترده به عنوان يك شاخص قوي از تعهد شركت به ارائه . يك شركت كه در ارائه سطوح خدماتي مورد انتظار مشتريان با شكست مواجه شده است



 

 

حي شده براي حل و فصل مشكالت، تغيير نگرش هاي منفي مشتريان ناراضي و بهبود خدمات شامل آن دسته از اقدامات طرا. ]1[خدمات با كيفيت به مشتريان خود است
  . ]12[در نهايت حفظ اين مشتريان مي باشد

نويسندگان پاسخدهي را ارائه سريع خدمات به مشتريان و : )پاسخدهي(توانايي پاسخگويي و واكنش سريع و منطقي به خواسته هاي مشتريان هتل -
پاسخدهي به صورت طوالني مدت يك عنصر كليدي كيفيت . است مشتري كه هر دو در ايجاد رضايت مشتري مهم است، تعريف مي كنندپاسخ انعطاف پذير به درخو

پاسخدهي، تمايل كارمندان به ارائه بي درنگ و . ]1[يك خدمت، توانايي شركت به واكنش سريع نشان دادن به نيازهاي مشتريان است. خدمات در نظر گرفته شده است
پاسخدهي تمايل يك شركت براي كمك به مشتريان با فراهم آوردن اجراي خدمات سريع و كارآمد تعريف     . ]13[ارآمد در حل مشكالت مشتريان تعريف مي شودك

  .]14[مي شود
اشاره دارد به انجمن هاي تصوير نام تجاري : )تصوير نام تجاري(توانايي هتل در حك و تثبيت نام هتل در ادراكات و باورهاي مشتريان هتل -

كيفيت درك  "مفهوم تصوير نام تجاري براي منعكس كردن ابعاد كيفيت. منحصربه فرد، ادراكات و باورهاي مربوط به يك محصول كه در ذهن مشتري باقي مي ماند
براي شارژ قيمت حق بيمه زياد و باالتر از زنجيره هاي هتل هاي ، استدالل هاي كليدي را به عنوان توانايي )برند(در نظر صاحبان نام تجاري. ]1[استفاده مي شود"شده

ه نام تجاري اي كه مي تواند به رقيب و هتل هاي مستقل و همچنين توانايي براي به دست آوردن سهم بازار در برابر رقبا و توانايي براي حفظ مشتريان با ايجاد وفاداري ب
  . ]15[امد را پيشنهاد مي كنندنوبه خود به كاهش هزينه هاي بازاريابي بيانج

اشاره دارد به توانايي يك شركت ) تحويل به موقع(زمان تحويل : )تحويل خدمات(توانايي در تحويل به موقع خدمات سفارش شده مشتريان هتل -
كننده به منظور تسريع توانايي و تمايل تأمين: ودشعامل تحويل خدمت بر اساس ابعاد زير سنجيده مي. ]1[براي پاسخگويي به تاريخ تحويل وعده داده شده به مشتري

كننده براي فراهم آوردن كننده يك بخش جديد را توسعه دهد، توانايي تأمينكشد تا يك تأميني خدمت، مدت زماني كه طول ميكننده در ارائهسفارش، سرعت تأمين
  .]16[كنندهمالقات و موقعيت تأمينكننده در پاسخگويي به زمانهاي تحويل درست به موقع، توانايي تأمين

سرعت خدمات به مقدار زمان سپري شده بين گرفتن سفارش و : )سرعت خدمات(توانايي در تحويل سريع خدمات سفارش شده مشتريان هتل -
 . ]1[انجام خدمات اشاره دارد

نوآوري خدمات به طور فزاينده اي به عنوان يك سالح رقابتي توسط  ):نوآوري خدمات(توانايي هتل در ارائه خدمات جديد و نوآورانه به مشتريان-
نوآوري خدمات ممكن است با تحقيقات علمي در نتيجه فن . ]1[شركت هاست كه مجبور هستند به دنبال نوآوري در گرسنگي دائمي بازار، براي خدمات بهتر باشند

: دو بعد عمده از عوامل موفقيت نوآوري خدمات شامل. ]17[توسعه نوآوري در كل شركت تعيين شودآوري هاي جديد، كارآفريني فردي، يا يك تصميم استراتژيك و 
  .]18[كيفيت تكنولوژي تحويل خدمات و تركيب و محتويات ارائه خدمات، مي باشد

نسبت خدمات توليد شده توسط يك فرايند اشاره دارد به : )بهره وري(توانايي هتل در ارائه خدمات بيشتر با سرمايه گذاري كمتر به مشتريان هتل -
در ادبيات مالي بهره وري، به عنوان يك اندازه . ]1[عملياتي به منابع موردنياز براي توليد آنها يا به عبارت ساده، نسبت خروجي واقعي به ورودي بيش از يك دوره از زمان

به نظر مي رسد تنها راه . ]19[ل دسترس براي يك سطح معيني از ورودي تعريف مي شودگيري نسبي است كه منعكس كننده انحرافات موجود از حداكثر خروجي قاب
هره وري براي تركيب تغييرات كيفيت ناشي از عدم تجانس خدمات و اثرات آن بر كيفيت درك شده توسط مشاركت مشتري در فرايند خدمات، اندازه گيري ب

  .]20[است
اشاره دارد به بهره وري يك شركت نسبت به مخارج متحمل شده  ):اثربخشي هزينه(سرمايه گذاري كمتر توانايي هتل در اخذ درآمدهاي بيشتر با -

اثربخشي هزينه، عبارت است از پيدا كردن كمترين هزينه به مفهوم دستيابي به يك هدف يا برآورد هزينه هاي مورد انتظار از دستيابي . ]1[در توليد خروجي خدمات خود
  . ]21[به يك نتيجه خاص 

    IPAماتريس 
با استفاده از اين ماتريس، مديريت مي تواند بينش هايي را در مورد ويژگي . مطرح شد) 1977(اولين بار در حوزه بازاريابي توسط مارتيال و جيمز IPAماتريس  

  . ]22[هايي كه نياز و شايسته بهبود است را، در مقابل آنهايي كه منابع بيش از حد با سود حداقل رضايت مشتري مصرف مي كنند ، ترسيم كند
در استفاده از بررسي هاي بازار به درك اهميت سطح رضايت مشتري نسبت به ويژگي هاي كيفيت درك شده در مورد محصوالت يا  IPAمفاهيم اساسي روش 

بعد از آن ويژگي . پس از تعيين سطح رضايت واقعي درك شده، ايجاد يك ماتريس دو بعدي از سطح اهميت و سطح عملكرد است. خدمات، كمك فراواني مي كند
به اين دسته از  با توجه به سطح آنها از اهميت و عملكرد به چهار دسته تقسيم مي شوند، به طوري كه كسب و كارها مي توانند استراتژي هاي بازار با توجههاي كيفيت 

براي انجام تحقيقات مقايسه اي و روش هاي تجزيه و تحليل  IPA برخي از دانشمندان از ساختار  IPAدر طول فرايند توسعه روش .ويژگي هاي با كيفيت تشكيل دهند
  IPA ماتريس 1شكل                                                                                                .]4[استفاده كردند
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X 

 اهميت

 عملكرد

ربع اول
 كار خوب را نگه داريد

 ربع دوم
 منطقه اي براي بهبود

 ربع سوم
 اولويت پايين

ربع چهارم
 شرايط تحمل براي توقف فعاليت



 

 

  .]22[و داراي چهار ربع مي باشد تشكيل شده است، "اهميت" y   و محور "عملكرد" x دو بعدي با محور ،IPA ماتريس
كار خوب  "ربع اول، منعكس كننده سطوح بااليي از هر دو رضايت مشتري و اهميت، نشان دهنده مناطقي كه منجر به مزيت رقابتي است و داراي برچسب -

  .است "را نگه داريد

ناميده مي شوند،  "منطقه براي بهبود"مي شود و بنابراين به عنوان ربع دوم، سطح پايين عملكرد در ويژگي هاي در نظر گرفته شده و اهميت باال مشخص  -
 .خواستار توجه فوري مديريتي است

رتبه بندي در مسير استراتژيك  "اولويت كم"نشان دهنده ويژگي هاي هستند كه در هر دو عملكرد و اهميت كم است و در نتيجه تنها شايسته   ربع سوم -
 .شركت است

شرايط "ويژگي هايي كه داراي امتياز بااليي در عملكرد است، اما كم در اهميت، و در نتيجه در نظر گرفته به اين رده از سقوط  نشان دهنده ربع چهارم -
 .ممكن است، يعني منابعي كه دراين فعاليت به كار رفته مي تواند در جاي ديگري اثربخشي باالتري داشته باشد"تحمل براي توقف فعاليت

، به تجزيه و تحليل اولويت بندي اهداف عملياتي در صنعت هتلداري براي استقرار (IPA)عملكرد-با استفاده از ماتريس تجزيه و تحليل اهميتدر اين تحقيق، ما 
  . استراتژي مناسب مي پردازيم

  
  روش تحقيق  .3
 

  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري    .3-1

از آنجايي كه تعداد هتل هاي موجود و فعال در مشهد با استناد از اتحاديه . موجود در سطح مشهد استجامعه آماري اين تحقيق شامل كل هتل هاي ستاره دار 
هتل دو  36هتل يك ستاره،  28: هتل مي رسد، بنابراين، اين تعداد هتل به عنوان جامعه آماري مورد مطالعه به شرح تفكيك ستاره هاي آن شامل  132هتلداران مشهد به 

  .هتل پنج ستاره مورد بررسي قرار مي گيرد 5هتل چهار ستاره و  19سه ستاره، هتل  44ستاره، 

در پژوهش مورد مطالعه  براي دستيابي به فرايند نمونه گيري قابل قبول جهت گروه بندي اهداف عملياتي، حجم نمونه اي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است؛ لذا
سپس نمونه گيري . تايي از هتل ها بررسي مي شود 98هتل مشهد، نمونه  132از اين رو براي حجم جامعه . تفاده شده استبراي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان اس

  .براساس ستاره هتل و بصورت طبقه اي انجام شده است

  روش ها و ابزار گردآوري اطالعات      . 3-2

ز به تنهايي يكي از به دليل اعتبار بخشيدن به پژوهش مورد بررسي، از رويه پرسشنامه جهت گردآوري اطالعات مقدماتي و جديد استفاده شده است، كه اين خود ني
مطابقت با : كه شامل) 2011(در طراحي اين پرسشنامه، از متغيرهاي موجود در مقاله پراژوجو و ميكدرموت. مهم ترين ابزار گردآوري اطالعات مي باشد

، نوآوري خدمات، حفظ مشتري، سرعت خدمات، تحويل خدمات، پاسخدهي، تصوير نام تجاري، اثربخشي هزينه، بهره وري و بهبود خدمات، مي )خواسته ها(مشخصات
نقطه اي ليكرت  5از دو بعد اهميت و عملكرد در مقياس هر يك از اهداف عملياتي داراي يك سؤال مي باشد كه . باشند به عنوان اهداف عملياتي استفاده گرديده است

خيلي "و براي بعد عملكرد شامل  "بسيار مهم، مهم، متوسط، كم اهميت و اصالً مهم نيست "نقطه اي ليكرت براي بعد اهميت شامل 5مقياس . مورد سؤال قرار مي گيرد
  . مي باشد "قوي، قوي، متوسط، ضعيف و خيلي ضعيف

  ه تجزيه وتحليلشيو        .3-3

با استفاده از ميانگين گيري داده هاي اهداف عملياتي، ميزان . اهميت مي باشد Yعملكرد و محور Xتشكيل شده است كه محور Yو  Xاز دو محور  IPAماتريس 
  . تشكيل مي شود IPAاهميت و عملكرد را  بدست آورده و ماتريس 

   IPAتجزيه و تحليل ماتريس          .4

، اطالعات بدست آمده از اهميت و عملكرد هتل هاي  IPAبا توجه به تجزيه و تحليل پرسشنامه . از دو محور اهميت و عملكرد تشكيل شده است  IPA ماتريس
  .نشان داده شده است) 1(مشهد در جدول
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در ، داراي استراتژي شرايط تحمل براي توقف فعاليت مي باشد كه )7(هدف عملياتي توانايي در تحويل سريع خدمات سفارش شده مشتريان هتل IPAدر ماتريس 
 .اين حالت هتل ها بر روي اين هدف عملياتي تمركز و توجه زيادي دارند كه نياز به اين ميزان سرمايه گذاري نمي باشد

، داراي استراتژي بهبود مي باشد كه در اين حالت )5(هدف عملياتي توانايي هتل در حك و تثبيت نام هتل در ادراكات و باورهاي مشتريان هتل  IPAدر ماتريس 
 .ها بايد اين هدف عملياتي خود را براي سرمايه گذاري بهتر بهبود دهند هتل

، توانايي هتل درحفظ مشتريان و ايحاد حس وفاداري در )1(اهداف عملياتي تطابق خدمات ارائه شده با خواسته هاي منطقي و معمول مشتريان هتل IPAدر ماتريس 
، داراي )4(و توانايي پاسخگويي و واكنش سريع و منطقي به خواسته هاي مشتريان هتل) 3(دمات ارائه شده به مشتريان، تمايل و تعهد مستمرهتل به بهبود كيفيت خ)2(آنها

ل ها مي باشد و بايستي در استراتژي كار خوب را نگه داريد مي باشد كه در آن اهداف عملياتي از  هر دو جنبه اهميت و عملكرد باال است و اين بهترين حالت براي هت
 .هت حفظ آن برآيندج
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