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:چکیذُ  

ثب تَجِ ثِ هطبلؼبت اسٌبدی ، طشاحی پشسطٌبهِ ، هطبلـؼبت  هیذاًی  پشداصش 
اطالػبت ٍ ثخص ثٌذی  آى ثِ دٍ  گـشٍُ اٍلیِ ٍ ثـبًَیِ ًتـبیج  هْن ٍ حبئض 
اّویتی کست ضذ کِ هی تَاى آى سا ثِ اکثش ّتل ّبی تْشاى ٍ ثِ طجغ آى 

.ایشاى تؼوین داد 
ثشسسی ػٌبغش اٍلیِ کِ ثسیبس هْن ٍ ثب اّویت ّستٌذ ٍضؼیت هذیشاى هب سا       

اص جْت لیبلت ثشای کست همبم هذیشیت ثشسسی هی کٌذ ٍ دس ػٌبغش ثبًَیِ 
.هْش تبییذی ثش یبفتِ ّبی اٍلیِ صدُ هی ضَد 

ثب پـبیـبى یبفتي ایـي تحمیك جبیگبّی کِ ثخص خبًِ داسی ّتلْبی هـب دس       
. آى لشاس داسد کبهال ٍ ثِ طَس هحسَس لبثل لوس است



  : اصلیبحث 
  

  . . . امروزه دیگر اهمیتی ندارد که یک مدیر چه قدر میداند 
با خارج شدن کارشناسان متخصص رشته مدیریت هتلداري از دانشگاهها ، دیري نمی پایدکه تمام هتل ها مجبور مـی شـوند   

نـد و ایـن مطلـب نشـان     استفاده کن) که همانا خود ما دانشجویان این رشته هستیم(که از نیروي جوان و با دانش نسل امروز 
ولی آیا می توان از تجربه و تجربه داران که همانا مدیران شـاغل و البتـه   . دهنده ي صدق جمله باال تا حد بسیار زیادي است 

ه      مدیران نسل گذشته هستند به آسانی گذشت؟ آن چه مسلم است جابه جایی نسل ها و روي کار آمدن نسـل جدیـد نیـاز ـب
  .بعا مشغول به کار هستند طیان زمان جابه جایی مدیران قدیمی گذشت زمان دارد و در م

دلیل اصـلی  . براي پیمودن راه و رسیدن به پله هاي نردبان ترقی باید از نقطه اي آغاز کرد که در آن ایستاده ایم ما معتقدیم  
قرارداریم نخـواهیم توانسـت راه    ما تا وقتی که ندانیم در کجا. انجام این کار تحقیقاتی نیز مشخص کردن همین موضوع است 

درست براي رسیدن به اهدافمان را پیدا کنیم پس به همین دلیل باید از سطح اطالعات مدیرانمان آگاه باشیم به بیانی دیگـر  
  . به نسل قدیم بدهیم تا آنها نیز راه را براي فردا هموار کنندباید بدانیم مدیران ما چه قدر می دانند ؛ آگاهی و آموزش را 

  .با انجام این تحقیق و تحقیقات مشابه مشخص می شود که در کجا قرار داریم که دانستن این مطلب بسیار تاسف بار است 
از آنجا که بخش خانه داري ، بیشترین سهم را در آسایش و راحتی مهمانان در هتل بر عهده دارد ، پس کارکنـان ایـن بخـش    

دیران خانه داري به عنوان هدایت کننده ي این افـراد نقـش بسـیار مهمـی را در یـک      نیز بسیار افراد تاثیر گذاري هستند و م
  .هتل ایفا می کنند 

مهمانان واقعی هتل ، یعنی کسانی مرتب به هتل ها می آیند با حقوق خود آشنایی داشته تقاضا دارند که انتظاراتشان به طور 
  ع رعایت می شود؟ل هاي ما این موضوآیا واقعا در هت. برآورده شود کامل 

در هتل هاي تهران شاید فقط چند هتل را بتوان یافت که توانسته اند تا حدودي خود را در بخش خانه داري با استانداردهاي 
  . روز دنیا مطابقت دهند ولی اکثر هتل ها با روش قدیمی و باب میل خود خانه داري را اداره می کنند 

قسـمت تقسـیم    5ن دهنده وضعیت تاسف بار آن است اگر وضعیت خانـه داري را بـه   واقعیات خانه داري هتل هاي کشور نشا
  :داراي چارت زیر باشد  چپبه  راست کنیم که از

  خیلی ضعیف ----- ضعیف ----- متوسط ----- خوب ----- خیلی خوب 
حالت بـه عنـوان درجـه    کشور ایران ، صنعت هتلداري ، بخش خانه داري در حالت خیلی ضعیف قرار دارد که می توان از این 

دلیل اصلی این موضوع را می توان مدیرانی دانست که با تفکرات قدیمی خود سعی دارند وظایف خـود  . تاسف بار نیز یاد کرد 
آگاهی ندارند و شرح وظـایف خـود را بـا     در دنیاي امروز ، آنها از انتظارات  و احتیاجات منغییر مهمانان ،. را به انجام رسانند 

  . از تجربیات طوالنی خود رعایت می کنند استفاده
ما با انجام این تحقیق خواهان اثبات همین موضوع هستیم شاید نکته تلخ کار ما زمانی باشد که با آمـارگیري بـه ایـن نتیجـه     

  . دهند صحیح از سواالت پاسخ % 25رسیدیم که از میان جامعه نمونه ما به طور میانگین مدیران توانسته اند به 
واقعیات خانه داري امروز ما در هتل ها ، همانطور که در باال اشاره شد بسیار تاسف بار است ولی دریچه امید در ایـن سـیاهی   

اده کردن مسـیر و حمایـت از آنـان    به نظر ما با توجه به زحمات استادانی چون کلهر و کلهر ها و آم. به خوبی قابل دید است 
ه   زمان زیادي طول نمی کشد که بخش  خانه داري به باالترین سطوح خود برسد و باعث برداشتن قدمی بلند براي رسـیدن ـب

      .آرزوهاي کوچک و بزرگمان شود
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ّوب سیوشؽ ایشاًطْش ثلَس سشٍش
استمالل َّیضُ اطلس سشٍش پبسبسگبد

اللِ ثضسگ تْشاى هشٍاسیذ آصادی گلستبى
آصادی دسسب ضْش ایشاى پبست

ساهتیي ثلَاس لٌبسی پیشٍص

حذف َتل آپارتمان َا ي پاوسیًوُا ، تا تاکیذ تز ) َتل  60: لیست اصلی •
تٍ مىظًر مُیا ساخته ) َتل اوتخاب گزدیذ  5؛ اس َز درجٍ ( َتلُای تجاری 
( .امکان مقایسٍ 

سزی  -2پزاکىذگی جغزافیایی ،  -1: َتل ؛ معیار اوتخاب  24: لیست وُایی •
.تصادفی در مًارد مطاتٍ 

•N=58.33%  ( ضزیة اطمیىان. )



ِ ّب  :  یبفت
                      

(اغلی ) ػٌبغش اٍلیِ  -1                                       

طجمِ ثٌذی پشسطْب 

(فشػی ) ػٌبغش ثبًَیِ  -2                                       

:  تًضیح * 

هؼیبس ثشای طجمِ ثٌذی ػٌبغش اٍلیِ ضبخع ّبی هشتجط ثب هْبستْبی ادساکی هذیشاى      
ثب استبًذاسدّبی جْبًی هطبثمت داضتِ ثبضذ  ؛؛ ػٌبغش ثبًَیِ ثیطتش  ثب  ثبیذاست کِ 

هْبستْبی فٌی ٍ ػولیبتی کبسکٌبى هشتجط است ٍ ثِ  طجغ  سػبیت  ػٌبغش  اٍلیِ  دس  
.سیستن پیبدُ هی ضَد 



:ػٌبغش اٍلیِ 

.اّویت دادى ثِ خبًِ داسی ّتل ٍ تؼشیف دسست اص خبًِ داسی -1

. هیبًگیي تحػیالت -2

.استفبدُ اص هتذّبی ًَیي خبًِ داسی -3

.سبثمِ کبس -4

.ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی -5

.هیبًگیي سٌی -6



:ػٌبغش ثبًَیِ 

.حمَق هْوبى اص ًظش یک هذیش  -1

.اًؼبم  -2

.تؼذاد ّش اتبق ثشای ّش خبًِ داس دسضیفت کبسی  -3

.صهبى ًظبفت  -4

.سبیش پشسطْبی ػولیبتی -5





هیبًگیي تحػیالت

(5)کبسضٌبسی اسضذ •

(4)کبسضٌبسی •

(3)کبسداًی •

(2)دیپلن •

(1)صیشدیپلن •

+
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داسیاستفبدُ اص هتذّبی ًَیي خبًِ
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داسیسبثمِ کبس ثشای تػذی هذیشیت خبًِ
“تحلیل گشٍُ اص ضَاّذ هَجَد”



گذراوذن ديرٌ َای تخصصی مذیزیت خاوٍ داری      

داًطگبُ آصاد اسالهی  *
داًطگبُ ػلوی کبسثشدی  *
هَسسبت آهَصضی  *
فٌی ٍ حشفِ ای  *

تجشثِ*





 میاوگیه سىی کارکىان در تخص خاوٍ داری
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ػٌبغش ثبًَیِ                                           
سٌجص داًص دس خػَظ کبسّبی ػولیبتی

پشسص اص هَاسد ًبدس طشاحی گشدیذ کِ الجتِ  دس   9دس ایي صهیٌِ •
ثشخی هَاسد سلیمِ ّتلْب ًیض دس ایي اهش دخیل است ٍ  ّش  ّتلی  
ساُ حل ػولیبتی هخػَظ ثِ خَد سا داسد ، ٍلی ثب دس ًظش گشفتي  

ٍ  استبًذاسدّبی  ًسجی ،  (  داًنًویثِ جض هَاسد ) پبسخ اکثشیت 
ّب  اسصش  پبسخ  غحیح  سا  ثِ  خَد  اص  پبسخ  %36.72فمط  

.داد اختػبظ هی



  :نتیجه گیر ي 
  

خیلی ضعیف براي خانه -  ضعیف – متوسط – خوب -  درجه اي خیلی خوب 5با توجه به یافته هاي این پژوهش اگر طیف 

به جز موارد روزمره ( ت مدیران خانه داري در زمینه ي عملیاتی ضعیف ارزیابی می شود داري هتل متصور شویم سطح اطالعا

حال اگر به این طیف عوامل اولیه را نیز اضافه نماییم وضعیت به مراتب بدتر نیز ) که اکثریت آن ها با آن آشنایی الزم را دارند

برنامه ریزي ، سازماندهی، هماهنگی ، رهبري : یت یعنی وظیفه ي اصلی مدیر 5(جداي از اینکه از دید مدیریتی . می گردد

و آیتم هاي از قبیل خالقیت ، نوآوري ، رضایت مندي شغلی ، ) ادراکی و انسانی (و سایر مهارت هاي مدیریتی ) ،کنترل 

  .وضعیت تاسف بار محسوب می شود ... آموزش ضمن خدمت و 

وضعیت بهتري نسبت به سایر ) ستاره  3هتل هاي (اقتصادي متوسط  یافته هاي این تحقیق حاکی از آن است که بنگاههاي

حال اینکه شواهد .الزم به ذکر است که تمامی این موارد در صورت اعتماد به درستی پاسخ ها مطرح می باشد .انواع دارد 

مواجه می شویم % 90ي موجود ، ناقض این نکته است ، در مورد استفاده از روش هاي نوین در خانه داري با پاسخ هاي باال

که که با روبرویی با درصد عظیمی از بی پاسخی به وسیله استفاده شده براي دست یابی به این روش ها و یا درصد عظیمی  

از روش هاي نا متناسب مانند اینترنت براي افراد زیر دیپلم در می یابیم که در اکثر موارد پاسخ گویی از روي حسن نیت 

  .صورت نگرفته است

عامل دیگري که باعث افزایش ضریب خطاي این پژوهش می شود نا متناسب بودن تعداد پاسخ دهندگان در درجه هاي 

ستاره یک نمونه در دسته وجود دارد در حالی که از درجات  5به طور مثال از درجه . مختلف بنگاههاي مهمان پذیر می باشد 

  .پایین تر با موارد بیشتري روبرو هستیم

به جز شهرهاي ( ت با در نظر گرفتن نکات فوق الذکر و عنایت به این موضوع که هتل هاي سایر شهرهاي کشور  در نهای

و در کل باید . در وضعیت نه تنها بهتر از این قرار دارند ، تغییر زیادي در نتیجه گیري حاصل نمی گردد) توریستی و زیارتی 

  .و این مسئله حل نمی شود جز با آموزش صحیح مدیران . ی باشد گفت که وضعیت خانه داري در هتل ها تاسف بار م

این نکته ضروري می نماید که این تحقیق و پژوهش نقطه سر آغازي است براي تحقیقات بعدي در این زمینه ي حساس از 

  .صنعت هتل داري کشور 

  .   گريدید صاحب نظران در مباحث هتل داري و گردش طرز تفکر وبا امید به علمی تر شدن 

 


