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                   New Perspective to Manage the Hotel          مدیریت هتل نوین در نگاهی

مدیریت هتل مســتلزم این اســت که در آن به مســائل مختلفی توجه نمایید. نیاز دارید تا با کارکنان آموزش 
هاي مشتریان را برآورده آنها نظارت داشته باشید. نیاز دارید که خواستهعملکرد -فعالیت کنید و بر  کاردیده 

شه  شما همی شید. بعنوان یک مدیر،  شت آنها به هتل خودتان با ضی نگه دارید و امیدوار به بازگ تا آنها را را
را ی در جهت ارتقا و رشد یهابراي مواقع اضطراري برنامه داشته باشید و یافتن راه وبایستی نگاهی رو به جلو 

حضـــور در  نیازمندآمیز یک هتل در شـــرایط امروز، تا حدودي یت. در نهایت، مدیریت موفقجســـتجو کنید
 است. افزایش تبلیغات هتل توسعه بازاریابی و يبرا "فناوري"و استفاده از  "فضاي مجازي"

 مدیریت کارکنان -بخش اول 

 

سب۱ ستخدام افراد منا امر  بعنوان مدیر هتل، شما به کارکنان مناسب و کارآزموده متکی هستید. این  : . ا
. مهمانان هتل باید با کارکنان را شــامل می شــود ، از کارمندان پشــت میز نشــین گرفته تا خدمه و نگهبانان

کنند برخورد داشــته باشــند. شــما به برند و به آن افتخار میکارآزموده و مناســب که از کار خود لذت می
 رود بپردازند.که از آنها انتظار میکارکنانی نیاز دارید که بدون نظارت مستمر نیز به انجام کارهایی 

داشته باشید که بتوانید در صورت لزوم اقدام به استخدام و یا را شما باید از سوي مالکین این اختیار  •
 اخراج کارکنان خود نمایید.

 
 



۲ 

 

نیاز . آنها امري ضروریست اي و منظم با کارکنانداشتن بحث و گفتگوي دوره  : ارتباط منظم با کارکنان. ۲
سبت به هر نوع تغییر )هم بازخورد خوب و هم بد(دارند که بازخورد کار خود را دریافت کنند شما هم باید ن  .

ــته  ــت در هتل اتفاق بیافتد با کارکنان خود ارتباط و گفتگوي منظمی داش ــی که قرار اس یا رویدادهاي خاص
  ار پسندیده اي است.کار بسی در مورد کارکناننه باشید. سورپرایز کردن میهمانان ولی 

دو طرفه است. کارکنان را به ارائه نظر  جادهبه یاد داشته باشید که یک ارتباط مناسب و خوب، یک  •
شکلی که در ارتباط با  ستی هر نوع نگرانی یا م شان گوش دهید. کارکنان بای شویق کنید و به حرف ت

تا قبل از اینکه میهمانان از مشکل کند شرایط هتل دارند را گزارش نمایند. این کار به شما کمک می
 موجود با خبر شوند، آن را برطرف نمایید.

 

 

واقعیت این اســت که شــما به تنهایی از پس همه  : محول کردن وظایف و تش���ویق بھ مس���تقل بودن. ۳
شویق کارها بر نمی شود و آنها را ت صمیم بگیرید که کدام وظایف به کدام یک از کارکنان محول  آیید. باید ت



۳ 

شارکت در کارها و میزان  سبی بین میزان م ستقل از پس وظایف خود برآیند. تعادل منا شکلی م کنید که به 
 نظارت بر کارکنان برقرار کنید. 

صا  • شخ ست،  ستوران ا شما داراي ر ستوران را براي مثال اگر هتل  شخدمت ر نباید برنامه کاري پی
شد ولی محول  شاید هنوز هم نیاز به نظارت با شید.  شته با ستقیم دا بچینید و بر کار آنها نظارت م

 گردد.وري میکردن وظایف، باعث افزایش کارایی و بهره

 

 

ضور در هتل  : . تش��ویق آنھا بھ داش��تن روحیھ مثبت۴  "تجربه مثبتی"شما میهمانان انتظار دارند تا از ح
شند  شته با ستند به آنها منتقل میدا شان ه سوي کارکنانی که اطراف گردد. بعنوان یک و این تجربه مثبت از 

ـــی را در میان کارکنان خود ترویج نمایید. با پرداخت حقوق و  ـــرخوش مدیر، نیاز به این دارید که لذت و س
اندیشی در سرتاسر هتل پیدا هایی براي ترویج مثبتراهدستمزد مناسب، آنها را مشتاق کار کردن نگه دارید. 

 ها ممکن است شامل موارد زیر باشند:کنید. برخی از ایده

 تبیین یک برنامه تشویقی براي کارکنان، با ارائه راه حل براي مشکالت موجود •
 ارائه بازخورد مثبت به آنها، هر زمان که توانستید •
 ومی هتلمحیط هاي عم معرفی کارکنان برتر در •
 برگزاري رویدادهاي اجتماعی مخصوص کارکنان خود •



۴ 

 

اگر خواستار بهبود و پیشرفت هتل خود هستید، باید کارکنان خود  : ارائھ آموزش مستمر بھ کارکنان. ۵
ــت ــند. فرص ــویق کنید که به فکر ارتقاي خود باش ــغلی"هاي را تش را فراهم نمایید. این آموزش  "آموزش ش

هاي آشــپزي براي کارکنان رســتوران برگزاري کارگاه براي بهبود روابط با مشــتري یا کالستواند شــامل می
شد. با آنها صحبت کنید و نیازهاي آنها را جویا شوید. همچنین می ستفاده توانید از آموزهبا هاي صنعتی نیز ا

 نمایید.

 بایستی همواره آموزش مناسب و کافی براي کارکنان جدید خود فراهم نمایید •
 ارائه فرصت براي کارکنان براي ارتقاء جایگاه خود در هتل و افزایش روحیه و انگیزه آنها •

 ها به میهمانانارائه بهترین -بخش دوم 

 

اي داشــته باشــید و تا به دیدار اول میهمانان از هتل توجه ویژه : . ایجاد یک خاطره خوب در لحظھ اول۱
جایی که ممکن است لحظات خوبی براي آنها رقم بزنید. براي این کار، آنهایی که در پارکینگ هستند باید به 
گرمی از میهمانان اســتقبال کنند و ماشــین آنها را با احترام تمام تحویل بگیرند. از دربان هتل بخواهید تا به 



۵ 

هتل راهنمایی کند. کارکنان قســمت پذیرش بایســتی همیشــه رفتاري آنها خوشــامد بگوید و آنها را به البی 
 دوستانه داشته باشند. بعنوان یک مدیر، باید اهمیت اولین دیدار را به همه کارکنان گوشزد نمایید.

 

ـــه نیاز دارید تا از نقطه نظر میهمانان به هتل خود نگاه کنید.  : . ایجاد یک محیط جذاب۲ ـــمن همیش ض
هایی براي بهبود اوضاع باشید. ممکن است در پی یافتن راه،  از خود که آیا این محیط جذابیت دارد پرسش 

نیروي . باید باشـــید حفاظت از محوطه هتل و یا یک طراح  مســـئول براي نگهدارينیازمند اســـتخدام یک 
شید و بر کار آنها نظارت  نظافتبراي  خدماتی شته با ستانداردها کار خود را انجام دهند.  نماییددا تا مطابق ا

 کنند.کار می ملزومات خدماتی و فرآیندهاي اتصالی آنها به درستیمطمئن شوید "ضمنا

هایی مواجه باشــید ولی همیشــه ســعی کنید که ظاهري جذاب براي هتل ایجاد شــاید با محدودیت •
صا نمی شخ شید، م شهر بزرگ با سط یک  سبز و چمنزار براي هتل ایجاد توانید فنمایید. اگر و ضاي 

شرایط نیز می شاطی کنید. حتی در این  ستفاده کنید و ظاهر بان توانید از گلدان و درختان تزئینی ا
 ایجاد نمایید.

ـــیاء کوچک مثل آثار هنري در اتاق • تواند تا حد زیادي به بهبود هاي عمومی میها و مکانوجود اش
 ظاهر هر هتلی کمک نماید.

 

شد. بھ ۳ شید کھ برای ھمھ مفید با شت که  : دنبال یافتن راھی با میهمانان آنهایی را به خاطر خواهند دا
رفتاري دوستانه و مناسب با آنها داشته باشند. مثل باز کردن یک در، نگه داشتن آسانسور یا حمل چمدانشان 



۶ 

کنید تا خدمات الزم را ارائه نمایند. توانید کارکنان شایسته و مناسبی استخدام به اتاق. بعنوان یک مدیر، می
ـــت که بتوانید اگر بودجه هتل به اندازه ـــتخدام کنید، از بقیه کارکنان  نیروي خدماتیاي نیس یا دربان اس

 براي مجموعه مفید باشند. حتی المقدور همکاري نموده و بخواهید و آنها را تشویق کنید تا جاي ممکن

 

ـــما باید با همه میهمانان به ادب و  :تواض�������ع و ادب رفتار کنندبخواھید تا  با کارکنان از. ۴ کارکنان ش
ــما ارائه  ــما و کارکنانتان باید بدانید که کار ش تواضــع رفتار کنند. هتلداري یک صــنعت خدماتی اســت و ش

شما بی ست، حتی اگر میهمان به  شد و یا غر بزند،خدمات به میهمانان ا شته با ستی دا شای  ادبی کرد، رفتار نا
 کارکنان باید با احترام با آنها برخورد کنند.

. گوید تشویق نماییداو میآن چه که  گوش دادن ، بهمیهمان نحوه گفتارتوجه به به جاي  را کارکنان •
به این خاطر است که از نظر او چیزي اشتباه است و  "زند عموماکند یا غر میاگر میهمان تندي می

 شما باید مشکل را پیدا کرده و رفع نمایید.
 .از امور را تسهیل نمودتوان خیلی می عذر خواهی به موقعبه یاد داشته باشید که با یک  •

 

 

تاق. ۵ ئھ ا ـــتریان انتظار دارند اتاق : ھایی تمیز و راحتارا کنند، تمیز و میهایی که در آنها اقامت مش
تاق ـــوید که ا ـــید و مطمئن ش باش باط  با خدمۀ بخش تمیزکاري مرتب در ارت ـــند.  باش ها مطابق مرتب 
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ــتانداردهاي هتل مرتب می ــافی براي تغییر اس ــد مذاکره کنید تا بودجه اض ــوند. با مالکین و مدیریت ارش ش
 ها را دریافت کنید.ساختار و سبک اتاق

ـــافی میبه این فکر کنید که چه امکا • ها تعبیه کنید. براي مثال، میهمانان توانید درون اتاقنات اض
ــه انتظار دارند که تلویزیون رنگی  ــما همراه با کانا هاي متنوع در همیش ــند. اما ش ــته باش اتاق داش

 نمایید.فراهم  " را اضافه و IPTV"و سیستم هاي توانید امکان ارتباط به ماهواره می
ـــ وجود ها،در برخی هتل • ـــاز، مایکرویو یا یخچال تگاه قهوهدس ها موجب کوچک درون اتاقهاي س

 می گردد.راحتی بیشتر میهمانان 
 

 

حمایت می دانند که و می بوده توجه کارکنانقدردان میهمانان هتل  : . بھ دنبال رض��ایت مھمان باش��ید۶
نظرات آنها استفاده کنید و آنها توانید از یک سیستم رسمی، از چیزي مثل پرسشنامه براي دریافت . میشوند

سواالتی مثل، هاي دیگر نیز میرا درون اتاق بگذارید تا پر کنند. از راه سیدن  سید. با پر شان را بپر توانید نظر
ــما انجام دهیم؟ این  ــت که بخواهید براي ش ــت؟ آیا کار دیگري هس گونهمراقبت هاي آیا همه چیز خوب اس

 نماید.بیشتر آنها را فراهم میموجبات رضایت ، میهمان  اندك از 
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 اجراي عملیات تجاري -بخش سوم 

 

صلی : . تنظیم برنامھ فروش و س��وددھی۱ ست که هتل را بعنوان یک مدیر هتل، ا شما این ا ترین وظیفه 
 و درصد اشغال باالتر استبیشتر  میهمانسودده نمایید. براي این کار باید تحقیق کنید و اوقاتی از سال که 

شخص نمایید. باید از نرخ دیگر هتل شید و نرخ خود را طوري تعیین کنید که قابل هاي همم سطح مطلع با
شما  سکان در هتل  شویق به ا سافران ت شید. تا جاي ممکن باید قیمت را پایین بیاورید تا م رقابت با بقیه با

 شوند ولی باید طوري باشد که براي شما درآمد در پی داشته باشد.

یک بودجه مناسب باید یک ابزار شناور براي کسب و کارتان باشد. اگر  ؛برنامه بر اساس نیازها تنظیم •
ستید باید قیمت ست به دنبال افزایش درآمد ه سافر کم ا ها را به دقت تعیین نمایید. در اوقاتی که م

 .ها را کاهش دهید و در اوقاتی که مسافر زیاد است آن را افزایش دهیدتوانید قیمتمی
هاي آموزش مدیریت هتل که نزدیک شــما هســتند شــرکت اگر منابع مالی قوي ندارید، در برنامه •

 کنید.
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ـــئول موفقیت و عدم موفقیت مالی هتل بعنوان مدیر هتل  : . در چارچوب بودجھ ھتل فعالیت کنید۲ مس
شما انتظار دارید تا بودجه عملیاتی یا حداقل بودجه ستید.  شید. باید کار با ه شته با سب در اختیار دا اي منا

ی ریزي کنید. مدرکرا بلد باشید، بودجه را بتوانید بخوانید و اجرا کنید و براي موفقیت مالی هتل، برنامه ارقام
تواند در اینکه یک مدیر بتواند کار بر روي بودجه و جزئیات مندرج در آن را که به شــکل می "MBA" مانند

 بسیار مفید خواهد بود.، بلد باشد زیر است را 

ــرایط بازار را دنبال کنید و باید گزارش ؛بینی درآمد مورد انتظارپیش • ــنعتی را بخوانید و ش هاي ص
 فروش را افزایش دهید.

باید بتوانید نیازها را با جریان جذب مشتري مطابقت دهید. هر چه تعداد  ؛ھامشخص کردن ھزینھ •
شما افزایش خواهد میهمانان هتل افزایش می شت و هزینه  شتري خواهید دا سایل بی یابد، نیاز به و

سري هزینه ثابت هم دارید (مثل  ستمزد و نگهداري از هتل) یافت. یک  صرفی، حقوق و د قبوض م
 که باید آنها را مدیریت کنید.

 

 

ـــتید.  : کنندگان. ایجاد ارتباط با تأمین۳ ـــایل و تجهیزات براي هتل هس ـــئول خرید وس ـــما مس باید ش
ـــید. به موقع هزینهتأمین ـــته باش ـــید و رابطه مثبتی با آنها داش ـــناس ها را پرداخت کنید. با کنندگان را بش

 محصوالت مورد نیاز و قیمت روز آنها آشنا شوید. 



۱۰ 

شــود حکیم روابط بردارید. این امر باعث میتوانید قدم بلندي در تکننده بروید میاگر گهگاهی به دفتر تأمین
 رسانی بهتري به شما ارائه نمایند.تا خدمات

شید. از این رو قرار نیست دائماروابط پایداري با تأمین شته با شات جدید به آنها بدهید. با  "کنندگان دا سفار
ـــد کنید و دنبال تأمین ـــرا جدید ايکنندهاین حال، گهگاه باید بازار را رص ـــید. اگر با ش  ارتباطیط بهتر باش

، ارائه نموده  مناسب تريقیمت  که حداقلجدیدي پیدا شده  فروشندهدارید و  تامین کنندهبلندمدتی با یک 
ست از  شما کمک کند ها تجدیدنظر نماید. این کار میخود بخواهید تا در قیمت تامین کنندهبهتر ا تواند به 

 ها را کاهش دهید.تا هزینه

 

 

اگر بخشی از یک زنجیره هستید، پس افراد دیگري ممکن است درگیر فرایند  : خود را ارتقا دھید . برند۴
شما قطعا شند. اما  شت. باید به  "بازاریابی با شرکت خواهید دا صویر بیرونی  نقش مهمی در ارتقاي برند و ت

 خود همراه نمایید. و کارکنان را بانقاط قوت و ضعف هتل خود واقف باشید. روي هتل خود تمرکز کنید 

شید که برند چندان مجللی را مدیریت می "ســـــتارە ۲"هتل براي مثال، اگر یک  • کنید، باید متوجه با
ـــاي مجموعه را تمیز و راحت حفظ ندارید. با این وجود، می ـــویق کنید تا فض توانید کارکنان را تش

 نمایند تا میهمانان احساس خوشحالی نمایند.
ستانداردهاي باالتري را رعایت نمایید. کارکنان را آموزش مدیریت میاگر هتلی مجلل را  • کنید، باید ا

 دهید تا این استانداردها را رعایت نمایند.
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 ریزي براي حرکت رو به جلوبرنامه –بخش چهارم 

 

اید. کردهبعنوان یک مدیر هتل، باید مطمئن شــوید که مایحتاج الزم را ذخیره  : بینی مداوم نیازھاپیش. ۱
ـــامل تجهیزات اداري، لوازم نظافت و حوله براي اتاق ـــتوران میاین مایحتاج ش ـــد. اگر ها و مایحتاج رس باش

ـــکل منظم از آنها بازدید کرده و مطمئن گردید که  ـــتخر و زمین گلف دارید باید به ش امکاناتی همچون اس
 اندازید.توانید چیزي را از قلم بیوسایل مورد نیاز تأمین است. شما نمی

 

شید۲ شرفت با شغل مدیریت هتل فقط شامل عملکرد خوب نیست بلکه شامل  : . بھ دنبال راھی برای پی
ست. باید به افزایش تعداد اتاق شرایط ا ساعتیافتن راهی براي بهبود  ستوران فکر کنید. ها یا  هاي باز بودن ر

تا خدمات بیشتري به مشتریان ارائه نمایند. اگر به این فکر هستید پس باید کارکنان بیشتري استخدام کنید 
 همیشه باید به دنبال یافتن راهی در جهت بهبود شرایط باشید.
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شید تعمیر و نگھداری. عملیات ۳ شتھ با استخدام کرده باشید  یک کارگر فنی و تاسیساتی : مستمری دا
باید هتل را در شــرایط مناســبی حفظ و یا اینکه واحد تاســیســات و فنی را برون ســپاري نموده باشــید، و 

ــتاندارد و روزانه نگهداري کنید. اتخاذ یک برنامه  ــتم اس ــیس ــرمایش و گرمایش، براي چک کردن س هاي س
و لوازم موجود در آشپزخانه. باید قبل از اینکه از زبان مشتري بشنوید، خودتان وسایل و تجهیزات  کشیلوله

 خراب را شناسایی کنید.

کار درست به صورت منظم سیستم سرمایش و گرمایش هر اتاق را چک کنید تا مطئمن شوید که  •
صورت می ست که در  سرمایش اولین چیزي ا سیستم گرمایش و  عدم کارایی مناسب موجب کنند. 
 د.اتاق را بده درخواست تعویض شود تا میهمانمی

 
 

 

سئول  : ھای اض��طراریتبیین و اعالن عمومی برنامھ. ۴ ستید. باید  سالمتشما م و ایمنی میهمانان ه
شابهسوزي یا مهمان و یا آتششبانه غیرمترقبه مثل بیماري وقایع براي  شید. به  مخاطرات م شته با برنامه دا

 آفرین باشد فکر کنید و براي برطرف کردن آن برنامه داشته باشید.چیزهایی که ممکن است مشکل
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ـــوزي یا دیگر براي زمان آتش • ـــرایط اضـــطراري عمدهس برنامه ریزي نمایید.  نحوة تخلیه هتل و ش
 ها و راهروها نصب نمایید.را در اتاق خروج اضطراريمسیرهاي 

شرایطی  • سی باید وظیفه خود در چنین  ضطراري آموزش دهید. هر ک شرایط ا همه کارکنان را براي 
 را بداند.

ضطراري  • شرایط ا صوص  سول آتشلوازمی مانند و  لوازم مخ شکارکنندة دود، کپ شداردهنده و آ  ه
کارکنان خود را براي تجهیزات احیاء قلب را براي هتل تهیه کنید. هاي اولیه و نشـــانی، جعبه کمک

 استفاده از این تجهیزات آموزش دهید.

 استفاده از منابع آنالین –بخش پنجم 

 

سا :ش��ودھای آنالین انجام میبس��یاری از رزروھا از طریق ش��بکھ. ۱ یتی جذاب براي هتل شما باید وب
شد. عکس سان با ستفاده از آن آ ست کنید که ا هاي هاي عمومی و زمینها، مکانهاي جذاب از اتاقخود در

 اطراف هتل در وبسایت خود استفاده کنید.

سایتمط • ستفاده از وب شوید که ا شکل  مئن  ست. اگر میهمانان در رزرو اتاق با م سان ا براي همه آ
 تر است.مواجه شوند به احتمال زیاد سراغ وبسایت هتل دیگري خواهند رفت که استفاده از آن آسان
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نھ۲ ید. از رس��������ا فاده کن ماعی برای افزایش تبلیغات خود اس�������ت کار می :ھای اجت ید از براي این  توان
ستاگرام،  سبوك و یاین سایتوتیوب فی ستفاده کنید. این  شمندي در  هاکه هزینه زیادي ندارند ا اطالعات ارز

شته باشیددهند. اگر حضور مستمري در این سایتاختیار بسیاري از مسافران قرار می توانید هزینه می ها دا
هاي توانید متخصــص فضــاي مجازي اســتخدام کنید تا همه فرصــتتبلیغات خود را کاهش دهید. حتی می

 پیش رو را مدیریت نماید.

ـــتاگرام یاکانالی در • ـــبکه هاي اجتماعی معتبر اینس ـــیار کم  ش براي خود ایجاد نمایید. با هزینه بس
 بارگذاري نمایید.توانید ویدئوهاي مختصري دربارة هتل در آن می

 

 

شما  : ای مجازی را بھینھ کنیدض��حض��ور خود در ف. ۳ ستجوي هتلی در منطقه  وقتی مردم به دنبال ج
ستجوگر اینترنتی از الگوریتمی  شید. موتورهاي ج ستجو با سه گزینه اول در نتایج ج شما باید جزو  ستند،  ه

ستفاده می ساخا ریزي ها برنامهنمایند. اگر بر پایه این الگوریتمار ارائه میتکنند که نتایج را بر مبناي محتوا و 
 ب هتل خود نمایید.توانید مشتریان بیشتري را جذد میکنی

ــتخدام فردي  • ــاید اس ــما     که به ش ــطالح    زمینه این   در ش  ”SEO“    کمک کند و در اص
(Search Engine Optimization)  شود بتواند مفید باشد.خوانده می 
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سانید. در کانال هاي فروش همزمان حضور خود را   : ھای مس�افرتیبا اس�تفاده از س�ایت. ۴ به حداکثر بر

سایت ست  شما جزو لی شوید که هتل  ست. "  Pricelineو  Expedite ،Kayak "هایی همچونمطمئن  ا

شما  در معرفی بهترتواند این کار می شما هدایت کند. از این موثر بوده هتل  سمت  شتري به  شتري بی و م
 را به صورت آنالین فراهم نمایید. توانید فرصت رزرو اتاق در هتلطریق می

 

ــایتبه گونه اي منظم  : از طرف مش�����تری را رص�����د کنید. بھ ص�����ورت آنالین بازخورد ۵ هایی مثل س
Snapptrip  وTripAvisor ـــتریان دهند را چک کنید. نیازي قرار می در آن نظرات خود را نقطه که مش

 کردید، باید اقدام مناسبی انجام دهید.اي دریافت نیست همه نظرات را بخوانید. اگر نکته

سواس  • شد که و ست به خاطر این با شت ممکن ا صی نظر مثبتی در مورد پاکیزگی هتل ندا شخ اگر 
تجدیدنظر نظافت بخش ها دارد. اما اگر نظرات زیادي در مورد پاکیزگی دریافت کردید باید در روند 

 نمایید.

سخ دهید. اگر اقدامی در  شتریان پا صی در پیش میبه نظر م سخ به نقطه نظر خا گیرید باید جزئیات آن را پا
ـــوند. حتی اگر نمی ـــت کنید تا همه از آن مطلع ش ـــله اقدامی انجام دهید، باید به اطالع پس توانید بالفاص

 اي براي بهبود اوضاع دارید.مشتریان برسانید که برنامه

 مینا سیفی -برگردان و نگارنده : عباس شیریان


