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اقتصاد امروز موضوع قابل توجهي نقش مهارتها و توسعه مهارتها در 
به نظر مي رسد كه تحرك كندي . آكادميك و سياسي است لحاظاز 

اصطالحات ضعيف  ازكشورها در جهت تعريف مجدد اقتصاد بسياري 
به عنوان درباره كشورها  آن وجود دارد، بنابراين اظهارات تطبيقي

باال يا پايين بدون هيچ تحليل اساسي درباره  اقتصادهاي بامهارت
 .مي شوند معاني واقعي آن به نمايش گذاشته
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  شغلي در صنعت گردشگري و هتلداريهارتهاي م

1رسول محمد علي پور  

  :چكيده

در به نظر مي رسد كه تحرك كندي . آكادميك و سياسي است لحاظاقتصاد امروز موضوع قابل توجهي از نقش مهارتها و توسعه مهارتها در 
به عنوان درباره كشورها  اصطالحات ضعيف آن وجود دارد، بنابراين اظهارات تطبيقي ازكشورها جهت تعريف مجدد اقتصاد بسياري 

سياست عمومي در بسياري  .مي شوند باال يا پايين بدون هيچ تحليل اساسي درباره معاني واقعي آن به نمايش گذاشته اقتصادهاي بامهارت
در همين حال، بسياري از . از كشورها بر توسعه آنچه كه بعنوان محيط تجاري و استخدامي با مهارت باال شناخته مي شوند تمركز دارد

هاي با مهارت پائين ناميده تا حد زيادي بر اقتصادي جايگزين برپايه آنچه بصورت نازلي شغل نيزاقتصادهاي توسعه يافته يا با مهارتهاي باال 
اين مقاله برآن است تا به مسائلي كه . چنين توصيفاتي انجام شده اند معاني تحليل هاي منتقدانه اندكي در رابطه با. مي شوند، وابسته اند

  .مربوط به مهارتهاي مربوط به حوزه گردشگري و هتلداريست بپردازد

چنين تحقيقي، از چندين زاويه متفاوت . حوزه كار خدمات در پاسخ به رشد بخش گردشگري در اقتصادهاي توسعه يافته افزايش يافته است
از حرفه هاي اقتصادي و قانوني گرفته تا خرده فروشي، گردشگري و  –آكادميك، كار خدماتي را در ميان گونه اي از بخش هاي متفاوت 

در ميان چنين مطالعاتي، طبيعت مهارتهاي الزم براي ارائه خدمت مكرراً به عنوان مسئله اي كليدي  .اب قرار مي دهدمورد خط –هتلداري 
در تمام سطوح  مناسبدر عين حال، سياستمدارن بصورت افزوني نقش حياتي مهارتهاي . مي گرددمطرح براي بحث و توصيه هاي عملي 

  .خدمتي متمايز درنظر دارندرا براي ارائه بخش ) خط مقدم،مديريتي(

اين مقاله توجه خود را بر بحث مهارتها در صنعت گردشگري و هتلداري از دو زاويه آكادميك و سياسي بر پايه اين فروض كليدي قرار داده 
  :است

 طبيعت كار و مهارتها در گردشگري و هتلداري، تكامل تاريخي، تغيير واقعيت و ادراكات .1

 احساسي و زيبايي در گردشگري و هتلداريمهارتهاي فني، عمومي،  .2

 تغيير مهارتها، بي مهارت نمودن و جايگزيني تكنولوژي در محيط كار گردشگري و توريسم .3

 مهارتها و بخش گردشگري و هتلداري در كشورهاي در حال توسعه .4

 مهارتها و جهاني شدن خدمات گردشگري و هتلداري .5

 ي و هتلداريآموزشي در گردشگر –مهارتها و روند تحصيلي  .6

7.  

  :مقدمه

به نظر مي رسد كه تحرك كندي . نقش مهارتها و توسعه مهارتها در اقتصاد امروز موضوع قابل توجهي در زمينه آكادميك و سياسي است
عنوان به در جهت تعريف مجدد اقتصاد بسياري از كشورها در اصطالحات ضعيف آن وجود دارد، بنابراين اظهارات تطبيقي درباره كشورها 

سياست عمومي در بسياري . باال يا پايين بدون هيچ تحليل اساسي درباره معاني واقعي آن به نمايش گذاشته مي شوند اقتصادهاي با مهارت

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –ازاريابي بكارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش    1
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در . )2001برون و ديگران، ( از كشورها بر توسعه آنچه كه بعنوان محيط تجاري و استخدامي با مهارت باال شناخته مي شوند تمركز دارد
تا حد زيادي بر اقتصادي جايگزين برپايه آنچه بصورت نازلي شغلهاي  نيزحال، بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته يا با مهارتهاي باال همين 

اين مقاله يك . انجام شده انددر رابطه با آنچه چنين توصيفاتي  تحليل هاي منتقدانه اندكي. با مهارت پائين ناميده مي شوند، وابسته اند
  .يعني هتلداري را بررسي مي كند "مهارتهاي پايين "اقتصاد  بخش از

عليرغم جايگاه پائينش، يكي از بخش هاي پرسرعت از لحاظ . مهارتها در خدمات است به بخش هتلداري يك محيط موردي براي توجه
ديگر كشورها مواجه و ل تغيير اين كشور رشد در اقتصاد بريتانيا است و با چالشهاي جدي در هماهنگي مهارتهاي الزمش با بازار كار درحا

نيروي كار جهاني در كارهاي گردشگري و هتلداري استخدام مي شوند و درنتيجه نمي  % 10كه بيش از  برآورهاي گسترده بيانگر آنند. است
  .توان اين بخش را ناديده گرفت

، جنسيت )1982الگر،(نمودن  مهارتود دارد كه درباره بي وجتغيير مهارتها در ادبيات فرآيند كار  از محيط در حال قابل توجهيپوشش 
تمركز در بيشتر . و توسعه مهارتها از طريق كارآموزي مي باشد) 1989و كاوسترو،  1985كومبز، (، جايگزيني تكنولوژي )1989جنسون،(

مربوط دارند كه در رابطه با مطالعات كار استثنائاتي هم وجود . بخشهاي صنعتي سنتي و غفلت مربوط به خدمات است ادبيات بر مهارتها در
اپلبام و (، خدمات مالي )1992و استردي،  1982كرامتون و ريد،(اين مطالعات در مقوله كار اداري . هستندمهارتهاي بخش خدمات  به

هرچند توجه كامل به مسائل مهارتي درميان يك بخش . مي باشند) 1989كومبز و گرين، (و بهداشت ) 1989و كوهن،  1989آلپين،
  .است و لحاظ نمودن بخش هتلداريخدماتي ويژه غيرمعمول بوده و هدف از اين مقاله جبران 

: (( اشاره دارند كه 2002ريلي و ديگران در سال . اينكه كدام مشاغل در رابطه با اين بحث پيشرو هستند كار ساده اي نيست تشخيص
اينكه چه كسي ماهر و چه كسي نيست . هستند نسبيكه ادراكات مهارت بسيار ذهني و  است چرا بحث و جدلمحاصره  در مهارت هميشه

به شرايط متغيري كه مي تواند براي تعريف مهارت بكار رود  2000بردلي و ديگران نيز در سال . استبطرز اجتناب ناپذيري يك مسئله 
آنها اين سوال را مطرح مي نمايند كه آيا ما بايد قابليت هاي رسمي يك شخص، مقدار آموزشهاي الزم براي يك شغل و يا . اشاره مي كند

در واقعيت تمام اين مسائل نقشي را در شكل دادن فهم ما از مهارت ها بازي  .بگيريمتوانايي شخصي براي اجراي مشاغل ويژه را درنظر 
ت، جنسيت و قوميت بر تفسير ما از آنچه كار بامهارت و آنچه نيست اثر كه سنپوشش داده مي شوند با ساختار اجتماعي بيشتر مي كنند و 
تفسير طبيعت كار هتلداري يك ساختار . ز اهيت برخوردار نيستدر اين مبحث اينكه چه چيزي مهارت است و چه نيست ا. مي گذارد

  .اجتماعيست و ما بيشتر عالقه مند به چگونگي كار در بخش هستيم تا اينكه عمالً شامل چه مي شود

بنابراين بحث راجع به مسائل . چيز كمي راجع به كار هتلداري و مهارتهاي الزم كه در بخش منحصربفرد هستند وجود دارداطالعات در 
درباره زمينه اشتغال درحال تغيير، تكنولوژي و آموزش حرفه اي در ميان مهارتها، در حوزه هتلداري، با توجه وسيع تر و عمومي تري 

  . اقتصادهاي توسعه يافته و درحال توسعه بررسي مي شود

بخش از بازار فست فود و تجهيزات  منعكس كننده وسعتگوناگوني افقي  .كار هتلداري گوناگوني را در ابعاد عمودي و افقي نشان مي دهد
گوناگوني عمودي در طيفي از كارهاي فني، خدماتي و . برگزيده و هتلها و باشگاههاي مد ميشود تفرجگاههايتا تخت خواب و صبحانه 

  .اصطالحاً در زير يك سقف انجام مي شوندمديريتي منعكس مي شود كه 

 .در بكارگيري روش آنها براي طبقه بندي و تحليل مهارتها در هتلداري است) 1983(كاكبرن و ) 1995(يه كار نون و باليتون اين مقاله برپا
اين طبقه بندي  .انجام ميدهدمفاهيم مشخصه هاي شخصي، ملزومات شغلي و محيط شغلي  از طريقاين شيوه بر اساس توجه به مهارتها 

همچنين توجهي نيز به نقد اشتن و . شودده وسيع مربوط به كار هتلداري ميموجب ايجاد سواالتي درباره تعدادي از مفروضات سوال نش
  .به توسعه مهارتها در هتلداري شده است مربوط تمشكالپايه اي براي فهم درباره آموزش كاري بعنوان ) 1997(گرين 
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  :ا در هتلداريطبيعت كار و مهارته

وجه افقي، شامل گستره وسيعي از  .ه افقي و عمودي استنشان دهنده گوناگوني در هر دو وج) و مهارتهاي مورد نياز آن(كار هتلداري 
 . شغلهاست كه به ميزان تعريف بكارگرفته شده بخش مي باشد

از كار هتلداري،  بخشهاي بيشتريتحقيقات در . كار در هتلداري ابتدا بر غذا و نوشيدني و سپس اقامت مي باشدسنتي پيمايش تمركز 
كمتر مورد توجه قرار ) پيشخوان، فراغت، سرگرمي، مراكز رزرواسيون تلفني(باالخص آنهايي كه با توسعه خدمات و فعاليتها پديدار شده اند 

خارج از تعاريف معمول فعاليتهاي هتلداري غذا و  قابل توجه ونشان دهنده تفاوت ي كه يفعالتها و كارهاجديدتر شامل  بخشهاي. گرفته اند
حقيقت، بهتر است بگوئيم بحث  در. اداري، مديريت سيستم هاي اطالعاتي و نواحي خاص ورزش و فراغتامور : نوشيدني مي گردد

، و با اندك شك مي توان گفت كه بي همتايي آن نسبت به مهارتهاي مدتي وجو دارد كه آيا صنعت هتلداري بي همتاست طوالني
مهارتهاي قابل آنهايي كه با . هاي اقتصادي هستنداكثر مهارتهاي بكارگرفته شده در بخش داراي ارتباط و كاربرد در ساير بخش. هتلداريست

  . بينند تا بخشي از بازار كار هتلداري را در مفهوم عمومي مهارتها مي خدام شده اند، خودتوجه مربوط به هتلداري است

بازسازي  ارائه شده راگستره خدماتي  هاهمانطور كه تجارت. استمداوم تغيير و صنعت هتلداري موضوع بازسازي  دهيمشخصه ها و سازمان
  .تغييري وجود دارند ، مهارتهاي كاربردي و بازار كار عمده چنيندند و يا به روند و مد در بازار مصرف كننده پاسخ مي دهنمي كن

طبقه بندي سنتي تر نشان داده مي شود كه از طيف بي مهارت تا نيمه ماهر و ماهر سرپرستي و از طريق گوناگوني عمودي در كار هتلداري 
توصيف شده است كه ) 18.ص: 1996(اين ديدگاه سنتي از كار و مهارتها در هتلداري تا اندازه اي توسط ريلي . مي شود تشكيل مديريت

  :سهم تقسيم بندي نيروي كار اينگونه است

  %6مديريت 

  %8سرپرستي 

  %22ماهر 

  %64) نيمه ماهر و غيرماهر( عملياتي 

مالكيت تجارتهاي سازماني تجارت عمده را در هتلداري پنهان ميسازد كه منعكس كننده اندازه، موقعيت و اين ساده سازي عمده گوناگوني 
مدير رستوران، (محتواي اصلي كار و مهارتهاي كاري در هتلداري داللت بر اين عوامل دارد چناچه عناوين معمول شغل . هتلداري است

را بازار كار  قوي –داخلي ضعيف  ريلي مدل. ندنمايو مهارتها در كارها را پنهان مي  عمالاگستره متفاوتي از مسئوليتها،  يقيناً) سرآشپز
با تعدادي از موارد خارجي شامل ملزومات آموزشي، نقاط ورود در نيروي كار، نده رابطه ميان ساختار نيروي كار كه نشا مطرح ميسازد

براي وضعيت كار هتلداري و جذابيت  براي اهميتاين تحليل داراي . دباشي م كاري ت اتحاديهيتفاوتهاي پرداختي نيروي كار و سطح عضو
كه با هدف  ارائه مي دهندليستي از مشخصه هاي كار هتلداري را ) 8.، ص1999(كيپ و مي هيو . تحصيلي است/اشتغال و فرصت آموزشي

  :بازار كار ارائه شده استداخلي ضعيف تاييد خصيصه 

  جايي كه كمبود مهارتها وجود داردحقوق پائين، مگر تمايل به. 
  خانوادگي غرابترواج الگوهاي گوناگون ساعات غير اجتماعي و. 
 عدم وجود سياستهاي برابر و تسلط مذكر بر سطوح باالتر و دستمزد بهتر. 
 مردان ضعف و عدم وجود ساختارهاي كاري. 
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 استخدامهاي غير رسمي. 
 وسعه منابع انسانيمديريت و ت استفاده و تطبيق مدلهاي خوب رسمي. 
 فقدان حضور اتحاديه تجارت اساسي. 
 باالي تعويض كاري ميزان. 
 مشكالت استخدام و نگهداري. 

تحصيلي /مستقيم و هم از طريق سازمانهاي آموزشيبطور پروفايل مهارتهاي هتلداري، تحت تاثير نيروي كار دردسترس كه هم درعوض 
بر  امرو اين  تحميل ميكندكارفرمايان از نيروي كارشان ي را به انتظارات مهارت ها يايمشخصه هاي داخلي ضعيف كاري فشاره. مي باشد

در پاسخ به تقاضاهاي عملي  كهچرخه مشهودي از مهارت پائين وجود دارد، . كه سيستم آموزشي ارائه مي دهد موثر است يطبيعت و سطح
اتي كه بلكه به عنوان نتيجه ادراكات كاركنان بالقوه و انتظارنبوده ه دهد، كار هتلداري و يا انتظارات مصرف كننده از آنچه ميتواند ارائ

  .كارفرمايان از آنان دارند ميباشد

غيرمنصفانه بطور ) 1994(، كه شاو و ويليام )1997وود، ( ناميده شده عموم و هم در منابع آكادميك مهارت پائين اذهانكار هتلداري هم در 
براي خدمتي وسيعتر يا اين اصطالح را ) 2000(بردلي و ديگران . آن را غيرآموزشي، بي انگيزش، بدون يادگيري و بي مهارت خوانده اند

در  خصوصاًفرضياتي را درباره انقالب مهارتها در بريتانيا مطرح مي سازند، و اشاره دارند كه كارها  و در آناقتصادي جديد بكار برده اند 
  .عموماً مشخصه مهارت پائين را حفظ مي كنندبخشهاي با رشد سريع 

كه اين  مطرح ميكندهرچند برنز پايه تقسيم اشتغال هتلداري به ماهر و غيرماهر را مورد سوال قرار مي دهد و مورد پست مدرنيست را 
قدرت سنتي اتحاديه هاي تجاري  وراي بخش توليد قدرت بشر ب هاي اين ساخت داراي ريشه در نمونه. جدايي نوعي ساخت اجتماعي است

يد از تعريف مهارتها در هتلداري مالحظه اي مفپايه برنز اين بحث را بر . داردبراي كنترل ورود به محيط كار از طريق كارآموزي بلند مدت 
  :و اظهار مي دارد دادهقرار 

در ارتباط با منابع انساني خود بكار مي برند، و برخي از اين تفاوتها  بخشهاي مختلفي كه شامل صنعت مي باشند شيوه هاي مختلفي را... 
چه در مفهوم اتحاديه هاي تجاري يا مجامع كارگري ( داراي تاريخچه سارماندهي شدن باشند و يا خير بدليل آن هستند كه آيا كاركنان ... 

  )240.ص() با شيوه هاي ارتباطي رسمي

مهارتهاي درون بخشهايي چون خطوط  ميكند ماننديت بخشهاي سازمان دهي شده هداسوي اين تحليل قوي درون بازار كار برنز را به 
 "در مقايل، كيترينگ و فست فوودها . شناخته شده و ارزشمندند كه هوايي و هتلها با ساختارهاي روشني از روابط كاركنان مانند شرايتون،

بوده و بايد در پايين ترين سطح قرار داده شود و نتيجتاً مهارتها باارزش نبوده  كه معتقد است نيروي كار جزو هزينه ها استداراي فرهنگي 
واژه هاي بدون مهارت و يا كم  استفاده كنندگاناست كه  فنيتعريف برنز از مهارتهاي هتلداري فراتر از قابليتهاي . و يا توسعه نيافته اند
  :او از شباهت نمايشنامه ريتز براي محيط كار خدمت استفاده مي نمايد. دمهارت فرض مي كنن

تقاضاهاي احساسي متشكل از كاركناني است كه دائماً . كاركردن در چنين محيطي مستلزم چيزي بيش از توان اداره يك ثبت نقدي است 
  .عالي شناخته شود نوان يك مهارت يي بايد به عتوانايي كنار آمدن با چنين تقاضا. در حالتي مثبت، خوش و حتي سرزندگي باشند

بايد در هر تاسيسات موفق اين مورد همچنين توسط پون مورد بحث قرار گرفته است كه اظهار مي دارد كه كاركنان جديد بخش هتلداري 
هستند كه بادوامند و تكنولوژي چرا كه كاركنان آن . گردشگري براي وفاداري، انعطاف پذيري، مهرباني و مسئوليت پذيري آموزش ببينند

  ).262. ص(نمي تواند جايگزين كاركنان خير مقدم گردد 
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كار وي برپايه . تاكيد مي كندانجام شده ) 2000(برنز بر تقاضاهاي عاطفي به عنوان بعد اضافي مهارتهاي هتلداري كه در كار سيمور 
وي اظهار مي دارد كه كاركنان . يان خدمات اقتصادي را بيان مي دارداست كه مفهوم كار عاطفي درم) 1983(هاچسچ چايلد  تحقيق اوليه

به همين ترتيب سيمور سهم آنچه كار عاطفي ناميده مي شود . نفع مشتريانشان كنترل نمايند ماتي الزم است تا احساساتشان را درجهتخد
عالوه بر نياز به مهارتهاي عوامل  كه هردو ناحيهنتيجه مي گيرد داده و قسمتهاي سنتي و فست فوود خدمات مورد توجه قرار را در 

  .مهارتهاي تكنولوژيك نيز نياز دارند به، احساسي

او بر . برنز بر اين امر اعتقاد دارد كه ديدگاه مهارتهاي پايين در هتلداري امري موقيعت محور بوده و از كار هتلداري در غرب نشئت مي گيرد
همچنين بام در سال  .كاربرد براي محيط هايي مانند جزاير سليمان، سريالنكا و كوك اشاره مي كندنادرست بودن اين فرضيات در هنگام 

بحث وي بر پايه فرضيات فرهنگي است كه در پس اشتغال در . اعتبار ادعاهاي مربوط به ناحيه مهارتهاي پايين را زير سوال مي برد 1996
از زندگي مصرف كننده در  جدايينسبتاً بدون توالي كه مهارتهاي تكنيكي در مفاهيم  غرب گرايي و كار هتلداري بين المللي و جايي است

مانند اتصال كارمندان به تجارت هتلداري بدون فرهنگ پذيري غربي  قابل ايجاد نمي فرضياتي درحال توسعه،  دنيايدر . محيط كار است
مهارتهاي اجتماعي و . تقاضاي بيشتري نسبت به جوامع غربي استيادگيري در سطح تكنولوژيك، بطور قابل مالحظه اي داراي . باشند

برپايه اين بحث، . است نيز بطور قابل مالحظه اي داراي تقاضا از طريق يادگيري قبليمهارتهاي زباني و يا ارتباطات فرهنگي ميان فردي 
اير نقاط دنيا نيازمند سرمايه گذاري اساسي در مفهموم بام اظهار مي دارد كارهايي كه در اروپا و اياالت متحده غير مهارتي هستند، در س

چرا بازار كار هتلداري در جمهوري ايرلند نشاندهنده اين وضعيت است كه استانداردهاي خدمات در چالش هستند . تعليم و آموزش هستند
حمايتي دولت سازماندهي برنامه  قدامايك  .كه صنعت نيروي كار تازه را از گستره وسيعي از كشورهاي بلوك شرق سابق بكار مي گمارد

  .هاي آموزشي سه ماهه براي كارگران كشورهاي فنالند و روسيه بوده است

يك بخش عبارت از آن . يك مشخصه مهم از مهارتها در هتلداري گستره قابليتهايي است كه يك بخش گوناگون مي تواند داشته باشد
  .تا كارهاي در محدوده ناتواني هاي فيزيكي و يادگيري را شامل مي شودت جهاني تجارارشد چيزي است كه فرصتهايي را از مديريت 

بحث مهارتهاي سطح پايين همچنين تمايل به ناديده گرفتن فرصتهايي را دارد كه هتلداري براي دسترسي نسبتاً آسان به استفاده از 
مشخصه هاي بازار كار دروني ضعيف بدين معناست كه ورود به صنعت بعنوان  .دارد فراهم ميسازد مهارتهاي مديريتي و سرمايه گذاري

اشاره دارند كه هدف  )12.، ص1999(كيپ و مي هيو . مالك و يا مدير ارشد براي فردي با آموزش محدود براحتي قابل حصول است
تجاربي در ن ممكن است اين روال را پس از ديگرا. آغاز تجارت شخصيشان مي باشد درنهايتبسياري از آناني كه وارد بخش مي شوند 

تمايل به ايجاد مهارتها  وجه اشتراك آنان). 2001اندرو و ديگران، (سبك زندگي انتخاب نمايند  و شايدمختلف كسب و كار  قسمتهاي
بر اين اساس،  .سب و كار و تجارت در بخش استفاده شودبرپايه هتلداري است كه مي تواند به جهت بكارگيري وسيعتر مهارتهاي ك

  .نمي پردازدتوصيف طبيعت كار در بخش به  كامل استفاده ميشوند بطور مهارتهاي ابتدايي و پايه اي كه براي توصيف كار هتلداري

همانطور كه توسط كيپ و ) 1991(نوع شناسي اشتغال ريچ . راه حل آماده اي براي بحث مهارتهاي پايين وجود ندارد روشن است كه هيچ
  :نشان داده شد، سه شاخه مجزا را معرفي مي كندمي هيو 

 ي نمادينباال سطحتحليل گران  .1

 هستند زمرهگروه درحال تجزيه اي از آناني كه درگير توليد رو .2

 )11.، ص1999كيپ و مي هيو، (گارسنها، پذيرشهاي هتل  –گروه تامين كنندگان خدمات ميان فردي  .3
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كار هتلداري، تا . ين طبقه بندي، مهارتهايي كه داراي ارزش بيشتري در جامعه مي باشند در طبقه اول قرار مي گيرندادر روشن است كه 
در طبقه درحال رشد سوم قرار دارد، گروه بندي كه نتايج بحثهاي مربوط به كار عاطفي برنز و بام را ود كمي حدي، در طبقه دوم و تا حد

ژي اطالعات در گستره وسيعي از بخشهاي اقتصادي در طبقه بندي ريچ نمايان نمي گردند و هنوز اثر عصر نقش تكنولو. تامين نمي نمايد
اين مورد را مطرح مي ) 2000(ميستيليس و دانيل . اطالعات مي تواند به عنوان افزودن بعد جديدي به كارهاي سنتي يا روتين ديده شود

ي مالً متفاوتكامهارتهاي پردازش شيوع است كه بعنوان نتيجه انقالب اطالعات، مستلزم  نمايند كه طبقه جديدي از كار گردشگري در حال
نشان مي دهد كه اگرچه ) 2001(اجرز و بام  ردشگري درست باشد اما ارزيابياين امر مي تواند در بخش هتلداري و گ .استبا روند سنتي 
عمل مي كنند و نقش كم و يا بسيار  واحد پيشخوان دروزانه گردشگري مانن هايكار ي وجود دارند، اما در سطح دوري ازچنين مهارتهاي

بنابراين سنجش اثر واقعي انقالب اطالعات بر مهارتهاي مورد . كمي را در توسعه و نگهداري سايتهاي بازاريابي اينترنتي بازي مي كنند
  . ي بماندتقاضا در كار هتلداري بايد به عنوان مسئله اي براي مالحظات آينده باق

 توجه بهروش آنها . مورد توجه قرار دهيم) 1983( و) 1995(كار هتلداري را از منظر نون و باليتون  ،الصهخ بطورهمچنين مفيد است كه 
اين روش با تمركز بر محتواي كار هم از جنبه  .كار است محيطمشخصه هاي فردي، ملزومات كاري و  ي چونمفاهيم از طريقمهارتها 

آنها برخالف ريچ، پذيرفته اند كه آنچه كه كار با مهارت . سازماني، هماهنگي بيشتري با واقعيات گوناگوني در كار هتلداري دارد فردي و هم
بنابراين . باشد در محتوايي ديگر كمتر فرهنگي كار و نيز دردسترس بودن و كاربرد تكنولوژي تحت اثراتدر يك محتواست مي تواند 

  .عنوان بي مهارت غيرمفيد و ناعادالنه استبرچسب زدن به كار به 

  

  در محيط كار هتلداري 2ناماهر كردن

توسعه يافت ابراز مي  19949(، ليون و ديگران )1993(و توسط ليدنر شدهمعرفي ) 1993(بحث گسترده مك دونالدسازي كه توسط ريتز 
در  از آنشواهدي مبني بر حمايت . جهت بخش خدمات استنتيجه رشد استانداردسازي و يا روزمره سازي در نمودنمهارت ي دارد كه ب

، پندر و بام 1997بام (هواپيمايي غير تجملي وجود دارد  رشد فست فوود، بودجه اقامتي و رشد خطوط از طريقهتلداري و گردشگري 
تقاضا و انتظارات مصرف تغييرات رشد اين بخشها همگي نشان از ساده سازي كار در محيط كار از طريق جانشيني تكنولوژي و نيز ). 2001
در پاسخ به تقاضاي جديد مصرف كننده در مقابل جايگزيني تقاضا براي خدمات سنتي امور همچنين قابل بحث است كه اين . است كننده

بنابراين اگرچه رشد آنها اثر جهاني بر كاهش سطح نسبي مهارتها در هتلداري و گردشگري داشته است، اظهار اينكه . است صورت گرفته
  .ساده نيست شده، االتر در ديگر بخشهاي صنعتبآنها موجب حذف تقاضا براي مهارتهاي 

  :نشان مي دهندرا ها در ميان بخشهاي مختلف صنعت تغييرات در مهارت درارتباط باتعدادي از مطالعات ) 1995(پارسونز و مارشال 

 مهارتهاي سنتي و مرزهاي عملي در بسياري از حرفه ها، نه به تكه شدن عملي بلكه چند مهارتي شدن در بيشتر  ازبين رفتن
 .كارهاي متحد مي شود

 ساده نيست يپيش بيني اثر بر مهارتها به دليل استراتژيهاي متفاوت كار. 
 ،تمركز دارد جايي كه مرزهايي براي دوباره  كه بطور نامتناسبي بر مهارت پايين و كارهاي سطح عملياتي بي مهارت كردن

 .شده است يكپارچگيماهرسازي تجارت موجب كاهش پتانسيل 
 سازي و ناماهر  ماهر از طريقدرون حرفه اي مهارتها در تمام سطوح كاري و در بخشهاي توليدي و خدماتي  تركيب پيوند

 .نمودن
                                                            
٢  -  de‐skilling 
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  هاي ر تفسير كارفرمايان از نيازبكار  تامينتقاضا براي حرفه هاي سطح باالتر شبيه سازي شده توسط اثر روندهاي ساختاري و
 .خدماتي

جهت مدلهاي چند ي در اين بحث كه هتلداري در حال حركت رو به رشد. محتواي تغيير مهارتها در هتلداري است بااين روند داراي ارتباط 
تمركز اين بحث در جهت نيازهاي كارفرمايان، ). 1987بام، (مطرح گرديده شده است  1980مهارتي آموزش و كار است از اوايل دهه 
 دارندايجاد تناسب چرخه تقاضا  به منظورچرخشهاي منعطف ميان دپارتمانهاي مختلف هتل بر خصوصاً در تجارتهاي كوچكي كه عقيده 

در واقع چنين كاري نشان دهنده چند كاره سازي است چراكه سطح و طبيعت كار از راه تقويت مهارتهاي عملي . مي شودنشان داده 
برنامه ويژه ). 1995بام، (ارائه مي دهد تمرين كرده اند كاركنان چيز كمي را در برابر محتواي عملياتي توسعه يافته در ميان آنچه آنها 

  . تكميلي و نه مهارتهاي توسعه دپارتمانهاي گوناگون هتل است انباشتگيه نشاندهند) 1987(آموزشي بام 

كه گسترده ترين طرح كارآموزي ارائه شده در هتلداري مي باشد، آموزش مشابهي ، Hotelhausfrau/Mannبرنامه كارآموزي آلماني 
ل مقسمتهاي اداري شاداراي نوعاً  اين برنامه .چرخشي ارائه مي دهد اي را ارائه مي دهد كه كار و آموزش در تمامي هتلها را بر پايه

، 2001اجرز و بام، (ست اما باالترين سطح و پرستيژ مربوط به غذا و نوشيدني ا بوده،) ماه3(و پذيرش ) ماه3(، كنترل )ماه4(رزرواسيون 
هرچند اجرز و بام نيز مواردي را . آلماني متولد شد مناسب تجارتهاي كوچك است عموماً توسط تجربه اين فرض كه چنين كاري). 26.ص

در گستره وسيعتري همچون هتلهاي زجيره اي هيلتون، جريز و ماريوت تطبيق يافته  آموزشها و ساختارهاي كاري مشابه نام مي برند كه
ه اي كه در آن سازمانها درحال جداسازي مسئله چند مهارتي يا چند كاري همچنين بايد در محتواي تغييرات سازماني در هتلداري و روي. اند

كاركنان هسته اي كه برايشان سرمايه گذاري توسعه  مهارت و آموزش انجام شده است و آنهايي كه در محيطشان چنين تقويتي صورت 
  ).1989گورير و الك وود، ( نيز مطرح گردد نگرفته است

چند مهارتي يا چند كاري در . ناوباً در مدل هاي غني سازي شغلي بكار ميرودمهارتها در محيط كار متتوسعه گستره وسيعتر  ايجاد موقعيت
آنچه . امتداد دپارتمانها، همانطور كه عموماً درميان بخش هتلداري انجام شده است، چيزي بيش از غني سازي براي كارمندان نمي باشد

 اري است، كه مي توان به حذفدرميان دپارتمانهاي هتلدمي باشد، تجزيه عالمت گذاري شغل براي كارمندان داراي ارزش بيشتري 
اجرز و (در بسياري از هتلها اشاره داشت ) پذيرش، كنسيرج، صندوق(لوي صحنه جسيستم سنتي در آشپزخانه ها در بريتانيا و ادغام عمليات 

  ).2001بام، 

  

  مهارتها در هتلداري عمومي/ بحث فني 

ديده مي شوند و اين موضوع مورد بحث دنبال شده توسط كالجهاي  فنيري بطورانحصاري در مفاهيم تاريخي، مهارتها در هتلدا ازحيث
مهارتهاي الزم براي كارهاي  انباشتكارهاي هتلداري نيز برپايه . دنيا و نيز كشورهاي درحال توسعه بوده استاروپايي و درنتيجه آن كل 
تفسير مجدد و اساسي  درجهتو انتظارات مشتري موجب فشار  بيعت كار، اثر فنيتغييرات در ط). 1979ايلو، (فني مشخص ساخته شدند 

  .كار هتلداري شده اند يمهارتها عمومينقشهاي مربوط فني و 

مطالعات انتطارات كارفرمايان تحصيل كرده . موارد فنيشكل مي گيرند تا  مفاهيم عموميكمبود مهارتها در هتلداري بطور روز افزوني در 
و حل مسئله در اياالت متحده و اروپا اشاره  عموميبر تقاضا براي ارتباطات، مديريت ) 2000و  1997كريستو، . 1990بام، . 1988تاس، (

مهارتهاي  QCA .اي با توسعه مهارتهاي هسته (FEFC, 1998; QCA, 2000)وسيعتر  ياقتصاددركنار ) 1999(مثالً تسكو . دارند
  :كليدي را اينگونه تعريف مي نمايد
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 ارتباطات 

 تكنولوژي اطالعات 

 كار با ديگران 

  آموزش و عملكرد شخصياصالح 

دهنده قابليتهايي هستند كه بطور سنتي بعنوان انتظارت معمول در محيط هتلداري در سطح مديريتي و عملياتي  اين مهارتهاي كليدي نشان
  .تمركزي خاص بر توسعه اين مهارتها، جداي از اهداف اصلي، ميتواند مورد سوال قرار گيردبكاررفته اند و 

اين مهارتها شامل ارتباطات،  .مي دهد قراراولويت  را در عموميي كارفرمايان براي بهبود مهارتهاي اتقاض مبحث HtF(2000a)هرچند 
اين  مهارتها شامل عموميپيشنهاداتي براي كاستن فاصله . ادگيري مي باشدمشتري و اظهار تمايل به يبه نمايش ابتكارات، ارائه خدمات 

  :مواردند

  ي در برنامه هاي آموزشي تمام وقتعمومتوسعه مهارتهاي  
 سرمايه گذاري براي تامين كنندگان آموزش به جهت ارائه مهارتها و توسعه نگرش و تمايل جوانان 

 مهارتهاي كليديائه ار تن تامين كنندكان برايمطمئن ساخ 

  است عمومياعمال استخدامي نياز به شمول ملزومات مهارتي. 

درباره ملزومات مهارتي در هتلداري همچنين اظهار مي دارد كه فاصله مهارتها، همانطور كه در صنعت  HtF’s (2000b)مطالعه دلفي 
حل مسئله و خدمات مشتري بعالوه مهارتهاي خاص شغلي ، عموميهتلداري ديده مي شود، بر آنچه مي تواند ارتباطات موضوع مورد بحث 

  .ناميده شود

د به روشني نشان مي دهن) 2001اجرز و بام،(تعدادي از كشورهاي اروپايي  و نيازهاي مهارتيكار اداري پيشخوان شواهد تجربي از مطالعه 
عمل مي كنند تا  راساس استخدام پذيري عمومياروپايي ب هتلها در تمامي طبقه هاي كيفيت در هفت كشور. كه اين توجه عملي است
نيروي كار اجرز و بام اشاره دارند كه حتي هتلهاي پنج ستاره واقعيت محيط بازار را مي پذيرند و تمايل به استخدام . مهارتها و تجارب خاص

گزارش مشابهي نيز چنين بيان مي نمايد . دارند ،تمايل به يادگيري باكه داراي تحصيالت عمومي خوبي هستند بدون تجربه فرانت آفيس 
كه  مينمايد اين نتيجه تاكيد. يك رشد كليدي در كار فرانت آفيس اتحاد مهارتهاي تكنيكي و ميان فردي در تمام جنبه هاي كار است: كه

هش تقاضاهاي مهارتي فرانت به كادر ديدگاهي تكنيكي، تكنولوژي . تكنولوژي بعنوان يك حامي براي ارائه خدمت است تا هدفي مجزا
آفيس همانطور كه سيستمها بيشتر دوستانه مي شوند و مشخصه هاي عملياتي اساسيشان را با اداره استفاده شده و نرم افزار داخلي را به 

  .اشتراك مي گذارند

ز بر نزول موقعيت كمك رسپشن كه اردرز و بام بعالوه سلسله مراتب محيط كار سنتي در فرانت آفيس را مورد اشاره قرار ميدهند، و ني
آنها نتيجه مي . بنابراين حذف مجازي كارهاي سنتي و روزمره اداري مانند تايپ و كپي در هرمورد تشخيص ميان محتواي كار سخت است

، خدمت مشتري و ارتباط، حل مسئله(يرند كه در زمان عدم حضور كاركنان باتجربه و  اليق بسياري از هتلها بدنبال شايستگيهاي غيرفني گ
، عموميعالوه بر اين مالحظات مهارتي . قياس استدر استخدام پرسنل جديد و توسعه آموزش ضمن خدمت در مرحله ) فناوري اطالعات

پيشنهاد مي كند كه معيارهاي مربوط به زيبايي نيز نمايانگر استخدام كاركنان جلوي صحنه براي كار ) 2000(كار وارهاست و ديگران 
در واقع مطالعات جاري در گالسكو پيشنهاد مي كند كه معيارهاي استخدامي بكارگرفته شده در بخش هتلداري بطور . هتلداري است

اولويت توجه به هريك از اينها وابسته به طبيعت شغل و . فني، نوعي و زيباشناسانه مي پردازد –طبيعت مهارتها  افزايشي به شناخت مثلث
  .تجارت درگير استنوع 
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كارفرمايان ارزش  .تضاد جالبي را در بحثهاي مهارتي هتلداري نشان مي دهد) HtF )HtF ،2000بيني هاي مهارت و استخدام  پيش
باارزش  درعين حال، خالقيت نيز مهارتي. ي مانند تمايل به يادگيري و توانايي در منعطف و منطبق بودن قائلندعمومخاصي براي مهارتهاي 

  :دو سوال مهم  را مور پرسش قرار مي دهد HtF. است و فقدان آن در صنعت نمايان است

اي ذيل خوب هستند نمي توانند بيشتر خالقيت آيا كارفرمايان در انتظاراتشان غير واقع گرايند؟ انسانهايي كه در دستورالعمله .١
 .نشان دهند

طبق  آيا كارفرمايان انسانهاي صحيح را استخدام مي كنند؟ اگر در زمان استخدام، كارفرمايان بر انسانهايي كه احساس ميكنند .٢
انتظار نشان دادن خالقيت خوب هستند تمركز كنند، ممكن است در آينده دريابند كه نمي توانند از آنها  دستورالعملهاي ذيل

 .داشته باشند

دز ادبيات مديريت مفهوم قدرتمند سازي . اين سواالت داراي ارتباط خاصي در زمينه روندها و قدرتمندسازي بزرگتري در آموزش و كار است
  .هتلداري بعنوان استراتژي منابع انساني با كاربردي نسبتاً وسيع است

  

  هتلداريآموزش در مهارتها و روند 

آموزش در هتلداري بطور تاريخي در طول يكصد سال با صرف هزينه هاي سرمايه گذاري شده مشترك ميان بخش دولتي و خصوصي 
تمركز سنتي بر توسعه مهارتهاي فني در نواحي هسته هتلداري بود و اين همچنان در برنامه هاي بسياري از كشورها  .توسعه يافته است

بطور مناسبي در  در دو دهه گذشته پديدار شده است و ياز به تركيب مهارتهاي فني و عموميشناخت ن. قي مي ماندمنطقي و در اولويت با
سرمايه گذاري در توسعه مهارتها در هتلداري متناوباً  ). QAA ،2000(است  نشانه هاي موضوعي براي بخش در بريتانيا نمايش داده شده

طبيعت سرمايه گذاري آنگونه بوده است كه  دهرچن. برپايه ساختار تجارت كوچك صنعت و تقسيم بندي جغرافايي آن تنظيم شده است
بوده اند كه مي توانند نيازهاي  ، شركتهاي اصلي، سازمانها1980ذينفعان ابتدايي آموزش عمومي در هتلداري در بريتانيا تا اوايل دهه 

  . مهارتي خود را تامين نمايند

اگر اين بحث كه كار هتلداري لزوماً در طبيعت داراي مهارت پائين است مطرح گردد، بايد سواالتي درباره سطح سرمايه گذاري عمومي در 
درباره نقد اشتن و گرين درباره مزاياي اقتصادي  اين تحليل مي تواند. سال گذشته مطرح شود 100توسعه مهارتهاي نشانه رفته درطول 

اگر طبيعت مهارتهاي هتلداري داراي محتواي بيشتري در طبيعت باشد، چنين سرمايه گذاري مي تواند هرچند، . تحصيالت كاري باشد
  .منصفانه باشد اگرچه طبيعت فني غالب بيشتر ارائه آن اينگونه نيست

توسعه مهارتها به جهت دستيابي به نيازهاي گوناگون ذينفعان در هتلداري متناوباً به عنوان همكاري ميان صنعت و تامين كنندگان تحصيل 
اندازه ميزان درگيريشان بستگي به اهداف و سطح آموزش بعالوه سيستمي كه آن . كه هريك داراي نقشي مكمل هستند مطرح است

بر صنعت هتلداري نسبتاً يكساني در اروپا اشاره مي كنند اما به گوناگوني قابل ) 1991(گورا و پروني . وابسته است آموزش در آن قرار دارد،
توجهي در سيستم هاي آموزشي كه در سرتاسر صنعت عمل مي كنند تذكر مي دهند كه منعكس كننده تفاوتهايي در سيستم هاي آموزشي 

اين گوناگوني بروشني در ساختار . تمركز گردشگري و هتلداري در سطح ملي يا منطقه اي استكاري ملي بعالوه گوناگوني در حالت و 
در سيستم استخدامي آلمان، كارورزان اكثر ساعات آموزشي . برنامه هاي مهارتي هتلداري در كشورهاي مختلف اروپايي نمايان شده است

در  SVQو  NVQدر مقابل آموزش . براي گذراندن در كالجها فرصت دارندهفته در سال را  8خود را در محيط كاري مي گذرانند و تنها 
محيط كار واقعي كالج و تنها با كمي در معرض محيط رسمي و تعيين شده صنعت در طول برنامه  RWEبه عنوان  بريتانيا مي تواند

روشني براي توسعه مهارتهاي طراحي شده براي آموزش سطح باالتر براي گردشگري و هتلداري عموماً در تعهد . گرفتن انجام مي شودقرار
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نقش درحال تغيير تحصيل كاري و ) 2000(در محتواي گردشگري، گيلسپي و بام  .تكميل اهداف آموزشي و تجاري نوعي تر باقي مي مانند
بازبي . روند توجه دارندعملي در برنامه هاي درجه هتلداري را مورد مالحظه قرار مي دهند و بر نوسازي قابل مالحظه و نه حذف اين 

محتواي درجات علمي در بريتانيا را مورد تحليل قرار مي دهد و نتيجه ميگيرد كه آنچه وي از آن بعنوان پيشه گرايي ياد مينمايد ) 2001(
معتقد  تلداري و نواحي مربوط به سفر است و بازبيچنين پيشه گرايي شامل توسعه مهارتهاي خاص در ه. يك مشخصه قوي در شرط است

  .است كه اين عوامل نقش مهمي را در مطمئن ساختن اشتغال پذيري فارغ التحصيالن بازي مي كند

در هتلداري، يك مسئله كليدي كه مخصوصاً در اروپا جزء جدانشدني در سنت بخش است، اهميت توسعه مهارتهاي غذا و نوشيدني بعنوان 
بطور وسيعي ) 2000(مطالعه حرفه هاي مديران هتل توسط لدكينز   .ر هتلهاستمرحله اي اساسي درجهت كاربرد مهارتهاي مديريتي د

درك اين مطلب را تاييد مي كند كه تجربه غذا و نوشيدني تنها مشخصه اصلي حرفه مديران موفق است اگرچه توزيع درآمد آن نسبت به 
يران موفق كمي داراي آموزش يا تجربه اساسي در مديريت لدكين اظهار مي دارد كه مد. اقامت از درجه اهميت پايين تري برخوردار است

اين امر بر ادامه تمركز بر توسعه مهارتهاي غذا و نوشيدني . اتاقها، حسابداري و بازاريابي تا پيش از ورودشان به مديريت عمومي هستند
  .ازطريق روند آموزشي و عليرغم انتظارات اظهار شده كارفرمايان اشاره دارد

كيپ و مي هيو بر اهميت بحث هاي مربوط به تناسب ميان نيازهاي صنعت و برنامه هاي تدوين شده در سيستم تحصيل و آموزش بين 
. اين مسئله پيچيده ايست و شواهد نسبتاً كمي دراين مورد كه نيازهاي صنعت از تنها يك زاويه نمايش داده مي شوند. كار اشاره مي نمايند
نياز در صنعت به توافق  ا گوناگوني موجود در صنعت نامحتمل است كه هرگز بتوان در ارتباط با آموزش و تحصيل مورددرحقيقت با توجه ب

) 1997(شناخت اين گوناگوني و مشكالت مربوط به تالش براي تهيه آموزش واحد براي يك بخش خاص در قلب تحقيق بام . نظر رسيد
ايد تمهيدات توسعه مهارتها را برطبق نياز بخش هدف صنعت آماده سازند تا اينكه تالش نمايند كه قرار دارد كه معتقد است ارائه دهندگان ب

  .همه چيز را براي همه صنعت ايجاد نمايند

مولكاي . مدلهاي سنتي تحصيل و آموزش مسئوليت اساسي را براي توسعه مهارتها و تثبيت يادگيري در تجربه كاري درنظر مي گيرد
  :روند و منافع آن براي هرسه ذينفع مربوطه اشاره داردبر اين ) 1999(

توسط صنعت گردشگري، . توسط آموزش، چراكه يادگيرندگان فرصت يادگيري بيشتري از ساختار صنعت از روشي رسمي تر را مي يابند
و توسط يادگيرندگان، چراكه چرخه . رساندندچراكه يادگيرندگان اينكه منبع مفيدي از كار با مهارت يا نيمه ماهر را برپايه اي منظم به اثبات 

  ).164.ص)(كار و تجربه الزم و ملزوم يكديگرند ( معيوبي در فرصت كاري را حل نمودند 

مسئوليت آموزش . صفحه توسعه مهارتها درجهت يافتن كار و توسعه شغل پذيرفته شده استارزش تجربه كاري بعنوان بخشي از 
  )2000انن،(برپايه كار توسعه مهارتها توسط ان واكر نمايش داده شده است كارفرمايان در حمايت از عامل 

درحال حاضر . آنها بايد درباره آينده استخدام آينده نگر باشند... كارفرمايان نياز دارند كه بيشتر در طرحهاي جايگزيني كار شركت كنند 
  .جامع نمي باشند كارفرمايان كافي درگير نيستند و برنامه ها هميشه به اندازه كافي
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  :نتايج

  از تحليل محيط مهارتها در بخش فراغت اينگونه نتيجه مي گيرند كه) 18.، ص1999(كيپ و مي هيو 

مسائل مهارت بلند . است ازدست داده تالش براي نگهداشتن مهارتها بعنوان نقطه شروع بروزرساني عملكرد اين بخش جاي خود را... 
. نياز به بيان دارند هستند كه اگر اصالحات بادوام و اصلي در تقاضا و بكارگيري مهارتها اتفاق افتد ديگريمدت بخش نتيجه عوامل 

بنابراين يك پيش شرط حياتي براي بكارگيري موثر سطوح مهارتها در ميان انبوه وسيعي از محيط كار مي تواند توسعه سيستمها، شيوه ها 
  .شامل مي شودار است كه سطوح اساسي از غني سازي شغلي را و اعمال مديريت مردمي بهتر براي سازمان ك

كه توسعه گردشگري ظرف چهل سال اخير در يك مقصد پيشرو در اروپا  در مفهوم  پيش مي آيداگرچه، بحثي ديگر برپايه تجربه در ايرلند 
ها حمايت شده است و ما را به طرح سواالتي از اين رشد توسط سرمايه گذاري پايدار پائين به باالي توسعه مهارت. رشد و عملكرد مي باشد

سرمايه گذاري بلند مدت در توسعه مهارتهاي هتلداري يكپارچه در تمامي سطوح از طريق . فرضيات كيپ و مي هيو هدايت مي نمايد
CERT نعت گردشگري و كالج هاي گردشگري، موجب تمركز و سرمايه گذاري ملي در تمامي سطوح شده و اثر مهمي بر رشد پايدار ص

. اين سياست يكپارچه در گردشگري و فراتر از آن در اقتصاد با تمركز بر ارتقاي پايدار مهارتهاي خاص و عام ادامه مي يابد. داشته است
  همچنان بروشني درسي براي بخش هتلداري بريتانيا در مدل ايرلند وجود دارد

مربوط به مهارتها در اقتصاد را مورد سوال قرار مي دهد و باعث تاكيد بر  ساده سازي زيادبنابراين مهارتهاي بحث شده در هتلداري 
ارزش طبقه بندي . گيردبر مي مشكالت ساده سازي در تحليل مي شود كه طبيعت كارفني و مهارتهاي مربوط را به عنوان نقطه شروع در

هتلداري براحتي در هريك از انواع . ريچ و نون و بليتون مهارتها در ادبيات روند كار با اين تحليل زير سوال رفته است، خصوصاً توسط
هتلداري بيش از طبقه . مهارتهاي بيان شده قرار نمي گيرد و بيشتر مانند يك تك سلولي پست مدرن در ميان اين انواع حركت مي نمايد

ربوط به سرمايه گذاري عمومي پايدار در همچنين سواالتي را راجع به جهاني سازي بازار كار و سياستهاي م. بندي آكادميك سوال دارد
درنتيجه، اين مقاله جوابهاي آماده اي را براي سواالت مطرح شده نيافت و بيشتر تابلو اعالن غني براي . تحصيل و آموزش را  دربر دارد
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