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HOTEL MANAGEMENT AND OPERATIONS 
 

 یپرسنل ي، هدف و ساختارهاتاریخچهداري: خانه سازمان -1

1- Housekeeping Organization: Their History, Purpose, and Personnel 

 

 * Origins Of  Housekeeping And Hospitality   داريمبدأ مهمانپذیري و خانه*

اوقات  مهمان نمودنصمیمی و  ، سخاوتمندانهپذیرش  ان پذیريیا مهم طبق تعریف مهمانداري   

. از نوع می باشدیا هر دو  فردي با قصد سفر متفاوتیا  گروهی (اجتماعی)ها  به صورت مهمان فراغت

براي  یک مهماندار با آغوش باز حضور و گشودهب با در "یا سرا خانه"مفهوم یک این تعریف به 

قصد عزیمت صرف نظر از دالیلی که باعث  مشتريمحلی که  یفی جامع تربا تعرو رسیم، می استقبال

و به توجه  نیازپیش فرض که آنها  این بابعد از خانه خودش شده است و  مکانی براي اقامت به وي

ارائه تمیز و راحت براي استراحت و خواب،  مکانیآنها  مورد توجه و تاکید قرار می گیرد دارنداحترام 

ها و ها و فروشگاهسایر افراد، دسترسی به مغازه مالقاتو  جمع شدنبراي  فضاییو  ییغذاخدمات 

 .را جستجو می کنندمحیطی امن 

 و توسعه یافتهجامعه متحرك  اینکه  اند،توصیف شده "حرکت محورمردم "اغلب به مردم امریکا     

خانه هایی  مهمان "میالدي17ن قر". مسافران در اوایل دندارخواب و نیز غذا احتیاج  مکانی برايبه 

هاي هاي جدید به صورت خانهاقامتگاهپیدا کردند، اگر چه این  را مشابه آنچه در کشورهایشان بود

 تتخفراتر از  چیزي یا مفهومی داريخانهخانه هاي خصوصی بوده ولی صومعه ها یا ،اي بین جاده

 شد، نبود.می "یک بار عوض"اي کاهی که هفته
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 تاریخچه آنهاي عمومی متناسب بود و ات در سرتاسر امریکاي جوان با تقاضاي مسافرتامکان    

 و مناسب روزي و امکانات تمیزشبانه اقامت، خوراكبهترین بتوانند که  مکانینشان از انتخاب بر پایه 

ه ولی ودنامناسب ب نیز در برخی مکان ها مهمانسراها هر چند که. پایه گذاري شده بود داشته باشندرا 

اخبار روزانه و برقراري ارتباط اجتماعی و اطالع از تجارت ناحیه مورد اقامت آوري جمع مکانی را برايا

 می نمودند.فراهم را  نسبیو استفاده از امکانات 

 امروزي تبدیل شد "صنعت هتلداري"به  طوالنی "بازه زمانی نسبتادر یک  "مهمانپذیري"تجارت     

تفریحی و  تسهیالتو  ییذاغامکانات  فراهم بودن شامل: اتاق تمیز و راحت، ولی اجزاي اصلی آن 

مهمان هستند  هنوز مورد  آنها همیشه در خدمت نشان می دهدکه رفتارشان ماهر دب وکارکنان مؤ

  تاکید و تقویت است.

ر این بخش به طوکند. می ایفاامروزي  "صنعت هتلداري"نقشی حیاتی در  "داريخانه" بخش    

هاي عمومی و و ارائه خدمت به بخشنگهداري "، "نمهما در اتاق داريعملیات خانه"شامل  کلی

 "ورزشیتفریحی (سالمتی) و  امکاناتنظارت بر "، "الندريعملیات "هایی دیگر مثل و نمونه "خاص

و مرد داري، بخشی از مجموعه مهمانداران زن افراد خانه اینکه  "باشد. مضافا می مرتبط با هتل

و نگرانی  تأسف. آنها می نمایندمهمانان عرضه  گویی فضایی خاص را نیز به آمدخوش با هستند که

با و  نمودهدهد، ابراز مهمان رخ می با  اشتباهی در مالقاتیا سهوي خودشان را زمانی که صمیمانه 

  ی باز می گردانند.خوببه طبیعی به حالت شرایط را ابتکاري و بنیادي  ،سریع يرفتارو العمل عکس

، تمام اینکه "مضافا سبک نمی پندارند.پست و  شغلیداري را به صورت خانهحرفه اي هتل مدیران    

و در  داري را انجام دادهعملیات خانه یزمان بازهدر یک  خدمات کیفیتبحث در هتل  عملیاتی مدیران

 دانند.میبه نیکی د را کننکار می پست یا شغلقدر افرادي که در این نتیجه ارزش و 
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یکی از  افتخارآمیز  متناوب گفته ورباید به ط گذرانده انداین صنعت خدماتی را  دورهکسانی که    

در   ”Greenbriar of white sulfur springs“  با نام معتبر امریکایی هتل هاي تفریحی

 را بخاطر بیاورند. ویرجینیاي غربی 

ها و آقایان ها و آقایان محترم به خانمخانم« است: رؤیتقابل  ه محض ورود به هتلب شعاراین  *

 ».می نمایندرسانی خدمتمحترم 

       * The Rooms Department                                         ها (اقامتی)بخش اتاق*

 

 *          Front desk and Housekeeping                      *میز جلویی و خانه داري

درصد درگیر تمام جوانب فروش،  "و منحصراست که به صورت مستقیم اقامتی، بخشی ابخش      

 Resident) اقامتیمدیر"عمدتا کهتوسط شخصی  هاي مهمانانرسانی به اتاقاشغال و خدمت

Manager) ت اس و بیانگر آن کننده. گرچه این عنوان تا حدي گمراهاداره می گردد شودمی نامیده

عبارتند از  اقامتیمدیر  که مدیر ساکن هتل است، اما عمدتاً این گونه نیست. سایر عناوین هم معنی

(که  "مدیر هتل"یا به صورت ساده  "هاعملیات اتاقمدیر"، "هااتاق اجراییمدیریت "، "هامدیر اتاق"

 اشتباه شود. (General Manager) هتل عامل با مدیرنباید 

و  "پذیره(فرانت آفیس)" –ها به صورت ترکیبی از دو بخش عملیاتی عمده اتاق بخش اقامتی یا    

متعددي مانند  بخش هايسرپرستی ) F.Oپذیره(شوند. مدیر می تشکیل – "داريخانه"بخش 

کانسیرج ،  ترابري، تلفنخانه ، (Bell Staff) میهماناسیون، پذیرش، کارکنان بخش خدمات رزرو

(Conciarge) )دیگر پذیرش مهمان را برعهده دارد.بخش هاي  و )جوددر صورت و 

 Executive( "داريمدیر اجرایی خانه"داري معموًال به عنوان مدیر بخش خانه    

Housekeeperالندري"مانند هایی دیگري به اندازه هتل زیرمجموعه با توجه شود.) شناخته می"  ،
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شاغل فرد  قلمرو خانه داري خواهد داشت. فصل مشترك با در بعضی موارد "بخش خدمات تفریحی"

 داشته باشد مانند:را  ذیل سمت ها و مشاغلتواند یکی از داري میخانه در

 دار خانه •

 داري مدیر خانه •

 کننده خدمات هدایت •

 کننده خدمات داخلی هدایت •

 داري. کننده عملیات خانههدایت •

مدیر اجرایی خانه " سمتکه به  خانه داري وظایف مدیرو  اهلیتتمام مسئو به این مقاله،اهداف     

 پذیره داري زیرمجموعه مدیرخانه مدیران اجراییشود مربوط است. زمانی اکثر شناخته می "داري

(F.O)  را از اتاقداري شروع  نکردند آنها در واقع اجرایی نبودند بلکه کسانی بودند که کارشاکار می

اندازه، هزینه  ولی امروزه  ،دیده بودند را بخش خود وزش در زمینه مدیریت آم اندکیکرده و هیچ یا 

 ها قرار دادهرا در سطح مدیران سایر بخش "مدیر اجرایی خانه داري"داري و پیچیدگی عملیات خانه

 .می باشند "هاي اقامتیبخش"هم طراز با مدیران هاي یکسان مسئولیت و داراي 

 "و ماهر است. مضافا کارآزمودهاز منابع انسانی  گیريکاري ویژه با بهره کسب و صنعت هتلداري،     

تنوع عملیات البته به خاطر غذا و نوشابه  "هاي عملیاتیبخش"کارمندان بسیار زیادي در  اینکه 

 داريدر خانهو همینطور ، خدمات مهمانی و آشپزخانه) تشریفات، اتاق جلساتهاي ها، سالن(رستوران

مدیر اجرایی خانه داري مسئولیت اداره بیشترین کارکنان و اماکن  کار هستند و از طرفیمشغول به 

 عهده دار می باشد.نیز را ترین عملیات  هزینهپر فیزیکی و عمومی و 

   ، "برنامه ریزي" خود شامل مدیریتیوظایف  ها وباید آموزش جدیدداري خانهدیران اجرایی م           

     . باشد گذراندهرا  "کنترل عملیات"و  "هدایت کردن"، "امور کارکنان"، "هیسازماند"       
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 دانش باالیی در کنترل  حرفه اي بوده و کارکنان و روابط انسانیبا  یارتباط مهارت در بایدهمچنین         

       مدیر اجراییت د. در نهاینباش دارا نیز فنی خرید، دکوراسیون و بازسازي را مهندسیها و هزینه        

  هدایتبراي انجام وظایف و  ماهر، متخصص و کارا در مامور کردن افراد داري باید یک نماینده خانه        

     ن در قبال ادیگر یت و در نهایت مسئول یات خانه داري را دارابراي عمل کافی قدرت  بوده و  هاآن        

        انجام دهد.  نیز بتواند  راهمکاران وظایف کاري تمام  "شخصا د و را گوشزد نمای رفتارهایشان،        

 را در طول یک روز آماده نماید مالقات  "تخت 300 "کسی را که بتواند تا کنون نویسنده هرگز        

  نکرده است.        

 

 *Organization                                                            *سازمان                                 

هاي با خدمات . به جز هتلبستگی دارند مختلف  يهاهتل "انواع و اندازه"داري به خانه سازمان    

 80"هايهتل درهمیشه  ه فرهنگ خانه داريخیلی کوچک، روند امروز (B&B)و صبحانه  یاقامت

که اي ، مناسب است که هتل نمونه انه داريخ سازمانتشریح  ست. برايظهور کرده ا "اتاقی

 یکقابل بحث در  مناسب یسازمانساختار باشد در نظر بگیریم. را داشته اش بیشترین تنوع اندازه

تر از این تعداد، تر یا کوچکهاي بزرگدر اکثر هتلاست. مورد نظر یا بیشتر  "اتاق 200"هتل با 

ت که با افزایش امکانات نیاز به بکارگیري کارکنان واهند داشت. بدیهی اسوظایف یکسانی وجود خ

 در نظررا  ی با شرایط ذیلهتلماهر و استفاده از افراد براي انجام وظایف خاص قابل توجه است، 

 بگیرید: 

براي  فقط ساعته و دیگري 24دو رستوران (یکی  -اتاق 350 – "حومه شهر"هتل مدرن در یک     

مرکزي با آشپزخانه  –روم سرویس  وسعت، مربع متر 1500 ابعاد با تشریفات و همایشسالن  –شام) 



6 
 مینا سیفی -ترجمه و گردآوري: عباس شیریان

 
 

البی مخصوص ، ، براي سالن هاي تشریفات و مجالس  نوشیدنیارائه  خدمات –کلوپ تفریحات شبانه 

و اتاق بخار، اتاق بازي خشک  با امکانات بخش سالمتی، سوناروباز و زمستانی سرپوشیده استخر 

-و تشریفات و همایش ها الندري براي بخش اقامتی –یارد و پینگ پنگ) هاي کامپیوتري، بیل(بازي

 .(PMS) با سیستم مدیریت دارایی کامپیوتري "دو مغازه فروش هدایا و کادو ، پذیرش تماما

 .ساختار هتل نمونه را نشان می دهد 1نمودار 
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داري ممکن خانه مدیران اجراییتوجه کنید.  ساختارداري در این خانه شغلیبه موقعیت     

مستقیماً به و در برخی موارد آنها نیز  احرازبیشتر یا کمتري را در هر سازمانی  پست هاياست 

پست هاي اجرایی و انها هاي مشابه نیز مشاهده شده است که در هتل  لیو مدیرکل گزارش دهند

دهد. در این ساختار اگرچه مدیر می زارش گ هتل "ريرئیس تعمیر و نگهدا"به داشته و  عملیاتی 

با مدیر  هم طرازمدیریتی جامع  وظایف حال به هرولی اجرایی خانه داري پست مدیر میانی را دارد 

 سطح دو .را دارا استو مدیران سایر بخش هاي اصلی هتل در قبال کارکنان    (F.O)پذیره 

پذیره مدیر "و به مدیر اجرایی خانه داري "یر الندريمد"و  "مدیر خانه داري"یتی پایین تر،مدیر
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(F.O) "  از کمیته اجرایی مجموعه هتل است گزارش می دهند هر دو به مدیر اقامتی که عضويو 

 است. "هتل یا مدیر عامل مدیر کل"زیرمجموعه و  هتل درگذاري این کمیته بدنه اصلی سیاست

 

   *  The Housekeeping Organization                                   داري*سازمان خانه

به سمت هاي دهد. نشان می مورد مثالهتل را براي داري خانه از کاملی بخش "2 نمونه" جدول    

به طور  و "مدیر اجرایی خانه داري"اول براي دستیار   "مدیر خانه داري". توجه کنیداشاره شده 

 معاون مدیر اجراییداري تنها . مدیر خانهمی باشدهاي هتل مسئول تمام اتاق و جانشینمستقیم 

هاي متفاوتی براي مدیریت این وابسته است. راه محدود و هايداري نیست بلکه مدیر با مسئولیتخانه

توانند به صورت مستقل یا گروهی، به هاي هر اتاق میسرپرست داشته وبخش از سازمان وجود 

هاي کاري براي کارایی فنی بیشتر در ریزي شوند. در این مثال، تیمهاي کاري برنامهصورت تیم

بارزتر و الندري تخصص فنی مورد نیاز مدیریت در ریزي روزانه در نظر گرفته شده است. برنامه

آشنایی با الندري ، تجاري سازي تواند شامل دانش هایی میاست. این چنین تخصصشاخص تر 

 بابرداري از مواد شیمیایی بهرهندري ، دانش فرآیندهاي اجرایی کار، مخصوص ال آالت و لوازمماشین

 .باشد انبار البسه خانه داريارزش  با اقالم و منسوجات اثرات آن بر 

داري سرپرستهایی دارند که مستقیمًا به خانه اجرایی انمدیر و میانیمدیران معاونین هر دو این     

تواند یک یا چند کارمند ساعتی داشته باشد که به آنها گزارش دهند. هر سرپرست میآنها گزارش می

 "ساعت کاري"میزان کارکنان براساس توصیه می شود تر از سطح مدیریت، پایین سطوح  دهد. در

 بگیر دائمی نباشند.حقوقدریافت نموده تا حقوق 
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. تعداد کامل نمی باشد "داريمدیر خانه" پستزیر مجموعه  در "2نمودار "در  ساختار مورد اشاره    

 و سایر اعضاي تیمهمراه خانه دارها  به ها یا رهبران تیم (Floor Superviser)"سرپرست طبقات

اتاق را  تعداد محدودي "ت کاريساع 8 "درهر اتاقدار رود انتظار می می باشند و تعداد اتاقوابسته به 

بین  "ساعت کاري 8 "اتاق توسط اتاقدار در نظافتبراي  "ارد استاند"کند.  نظافت

ها در هتل. می باشدمتغیر  "اشغال هتل"و  "آمیخته بازار"به  و بر اساساتاق  "20تا13"

ها این اتاق نظافتکه مهمانان غیردائمی) می باشند تجاري ( اکثر مواقع پذیراي میهمانان یا گروه هاي

و با بی نظمی کمتري  دارد. این مهمانان هر روز اتاقشان را زود ا الزمر بیشتري و دقت  کمتر زمان

 نظافتاتاق را در روز   "20تا  18"توانند بین اتاقداران می چنین شرایطیدر ترك می نمایند. 
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دسترسی به است (مثل اقامت هاي خانوادگی در تعطیالت) دو برابر  درصد اشغال . زمانی کهنمایند

شود. در این موارد، اتاقداران می يکار تیمو منجر به کاهش کارایی  بودهتر سختفت براي نظاها اتاق

  اقدام نمایند. "کاري ساعت 8"تعداد یاد شده اتاق در قادر نیستند به 

 

    Staffing and Scheduling Concerns *ریزينکات قابل توجه درچیدمان نیروي انسانی و برنامه*

را در روز تصور کنید. با اشغال  " اتاق 18"یک برنامه کاري  و "اتاق 350"با  هتل نمونه    

این اتاقداران در با قراردادن ها نیاز داریم. اتاق نظافتبراي  "اتاقدار 20"تقریباً ) ، %100(صددرصدي

خانه . همچنین یک کمک مورد نیاز است  "مسئول 4"، طبقه مسئولنفره تحت نظر یک  5هاي تیم

خدمات خاص و معین براي  فراهم نمودنراهروها،  نظافتداري براي هر تیم جهت خانهبخش در دار 

ها و هتل مورد نیاز بندي اتاقاماکن عمومی مطابق با سهماتاقداران در طول روز و توجه به سایر 

معمول نیز مشغول به کار می باشند و به طور  "کارمند الندري 5"است. در نهایت، فرض کنید که

ه استخدام موقتی افرادي که در عدم حضور اتاقداران در روزهاي تعطیلی به آنها کمک کرده و بنسبت 

ت روز در هفته کار از طرفی پرسنل ساعتی نمی توانند هف نیز اقدام نموده ایم جانشین آنان باشند

  محدود می شوند. "روزه 5"کنند و معموال به برنامه ریزي کاري 

 استفاده شود. این برنامه ریزي و نظافت اتاق ها، الندري و کارکنان موقتراي تواند بفرمول زیر می    

عادي، کارکنان الندري و کارکنان را در روزهاي استراحت سایر کارکنان مثل اتاقداران  تعداد فرآیند

 دهد.ها، افزایش میداري بخشهاي خانهسرپرستان و کمک

 .)مراجعه کنید 1(به راهنماي کارگزینی جدول  

   هتل با صد در صد اشغال:

 کل کارکنان× کاري  "روز 5"کارکنان عادي = حداکثر × کاري "روز 7"
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5  ×2S  =7  ×1S                        5  ÷7  ×1S  =2S 

 

    

بخش خانه داري و با توجه به  در کارکنان نفر 35به ) 2S=  25×  7÷  5= 35براي هتل نمونه (  

 "تیم خاص 2"توانند در اضافه شده می "کارمند 10". نیازمندیم در هفته "ريروز کا 5" محدودیت

الندري سازماندهی شوند. این دو تیم  کارکنانهایی عادي و یکسان در ترکیب با تیمو به صورت 

 "يدو روز"الندري در  کارکنانباشند که به همه کارکنان عادي و » هاي در چرخشتیم«توانند می

بخش از واحد . این می نماینداستراحت  "دو روز"و خودشان نیز  نمودهکمک ندارند حضور آنها  که

ندهی شود که سازما انفراديتواند به وسیله واحدهاي تیمی بهتر از کارکنان هم اکنون میخانه داري 

هاي بررسی تکنیک و کند. (براي اطالعات بیشترآسان می را ریزي پرسنلبرنامه کلیبه طور 

 .)نماییدمراجعه  "1986مارتین "یزي، به متن اصلی ربرنامه
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فرد  مسئول                           ردیف               عنوان                                                                                                     

تیم مدیریت

------------------------مدیر اجرایی خانه داري1

------------------------مدیر خانه داري2

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

3

5

4

11

8

6

10

9

7

12

13

14

مدیر الندري

سرپرست اتاق البسه
کارمند اتاق البسه

سرپرست فضاي عمومی
)مرد(خدمات فضاي عمومی
)زن(خدمات فضاي عمومی
)جایگزین(خدمات فضاي عمومی

سرپرست شب
)شیفت شب(خانه دار بخش شب

کمک خانه دار شیفت شب
)مرد/ فضاي عمومی شب (خدماتی
)زن/  فضاي عمومی شب(خدماتی

تیم ثابت

تیم بعدازظهر

------------------------)جایگزین/  فضاي عمومی شب(خدماتی15

  1جدول

راهنماي کارکنان بخش  
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  1جدول
)ادامه(

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

21

19

27

20

22

26

24

23

28

29

25

2خدماتی 

4خدماتی 

5خدماتی 

سرپرست خانه داري

3خدماتی 

کمک خانه دار

)خانه دار(7خدماتی 

)خانه دار(8خدماتی 

)خانه دار(9خدماتی 

)خانه دار(10خدماتی 

)خانه دار(6خدماتی 

------------------------سرپرست خانه داري30

تیم زرد

تیم قهوه اي

------------------------11خانه دار 32

------------------------ 12خانه  دار 33

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

34

35

36

31

13خانه دار 

14خانه دار 

کمک خانه دار

15خانه دار 

تیم قرمز

------------------------سرپرست خانه داري16

------------------------کمک خانه دار17

------------------------ 1خدماتی 18

فرد  مسئول                           ردیف               عنوان                                                                                                     

تیم هاي معمول نظافت اتاق

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

37

42

41

39

38

43

40

سرپرست ارشد

کمک خانه دار

16خانه دار 

18خانه دار 

19خانه دار 

20خانه دار 

17خانه دار 

تیم سبز
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  1جدول
)ادامه(

فرد  مسئول                           ردیف               عنوان                                                                                                     

------------------------ سرپرست الندري44

------------------------کمک سرپرست الندري45

الندري

------------------------)اتوکش(کارمند الندري46

------------------------)اتوکش(کارمند الندري47

------------------------)تاکننده(کارمند الندري49

------------------------)تاکننده(کارمند الندري50

------------------------ )تاکننده(کارمند الندري48

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

53

51

54

55

52

58

59

56

A-1خانه دار 

کمک خانه دار

سرپرست خیاطی

A-3خانه دار 

A-2خانه  دار 

B-3خانه دار 

سرپرست خیاطی

 A-4خانه  دار

60

کمک سرپرست

------------------------

)B(تیم چرخشی

------------------------B-2خانه دار 61

)A(تیم چرخشی

62

------------------------ B- 4 خانه در63

------------------------A-5خانه دار 57

------------------------B-5خانه دار 64

B-1خانه دار 
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خانه داري می بایست مورد توجه قرار گرفته و با هدف روشن  سازمانهمگون سازي وظایف  در     

اطالعات و  ، "لنین خانه داري"، بخش "شیفت دوم"رد نیازي که براي این وظایف مخصوصًا افراد مو

افراد کمکی براي نظافت و نگهداري اماکن عمومی و کلیه بخش هاي کارکنان برنامه ریزي 

خانه داري می توانند به بخش هاي ساختاري پشتیبانی شونده و شود.کارکنان کلیه بخش هاي 

است براي اینکه به دقت کل پرسنل  مالکی "1جدول "و  هدایت کننده کارکنان شبیه سازي شوند

تواند مانند یک راهنما براي مورد نیاز فهرست گردند. هر جایگاه یا سمت در بخش فهرست شده می

ها به جایگزینی کارکنان وقتی براي آنها اتفاقی رخ می دهد در نظر گرفته شود. توجه کنید که تیم

 شناخته می شوند. "رنگ"وسیله 
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هستند.  "چرخش"در یا و  "الندري"، "عادي" دهد که کدام تیماین سیستم شناسایی نشان می    

یا بیشتر را  "%85"اشغال درصد راهنما نشان می دهد که کلیه کارکنان استخدام شده تا متوسط  این

و جاي باشند  آماده به کارو نیازي نیست که کل کارکنان اي بازه زمانی اشاره شده پوشش داده بر

روزانه باید به اشغال  درصد تغییر در خالی کارکنان می تواند بین کل شبکه هاي تیمی توزیع شود.

ریزي به این علت برنامه بهو بر پایه نیاز براي هر تیم رسیدگی شود. نیاز  "عادالنه"ریزي وسیله برنامه

کنترل در جاهایی باید باشد محول شود ولی  "طبقه مسئول"تواند به اشغال روزانه می درصد است که

فراهم دهند دست  ممکن است ازاشغال پایین کارشان را درصد که عدالت براي کسانی که به علت 

 شود.

 

 * Personnel and Jobs In the Housekeeping Departmentداري *کارکنان ومشاغل در خانه

در بخش  تواند می   ست که هر کسمتنوعی ا هاي آید، فهرستی از شغلآنچه که در ادامه می     

و براي مشاغل  پست هاي مدیریتی. وظیفه اصلی و دامنه مسئولیت براي داري هتل اجرا نمایدخانه

و  ها   جایی که نام . گردیده استفهرست  ها نیز عناوین و مسئولیتو ؛ هنشان داده شد "ساعتی"

ر شود، هک ساختار ساعتی به کار برده میاي مشابه در یهاي مختلف و متعددي براي وظیفهعنوان

 .گیردتوجه قرار مورد  می تواند اسم

 

 * The Executive Housekeeper                  *مدیر اجرایی خانه داري                        

، "سرپرستی الندري" ،"کنترل عملیات" " ،هدایت" یداري معموالً به طور کلخانه مدیر اجرایی     

اي است که . دامنه مسئولیت به گونهعهده داردرا در بر  "هاي تفریحات سالمبخش"و  "داريخانه"

شغل در حال حاضر انجام کار داده شده است. این  جهتو تضمینی الزم  مدیر اجرایی اختیاراتبه 
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اي هداري بخشخانه مدیر اجراییدر آینده شناخته شده است.  یشغل ارتقايگامی براي  به صورت

 استفاده با هاي شرکتسیاست موثربا کاربرد و اجراي و  کارآیی و اثر بخشی الزم را با  تحت کنترل

رویه هاي استاندارد و استفاده از دستورات مدیر عامل و هیئت مدیره اداره می کند، مدیر اجرایی از 

راي بخش خانه داري عیین شده بنظافت اتاق هاي مهمانان و اماکن عمومی ت نظارت بر ابتدا مسئول

وظایفش را از طریق آموزش مناسب ، ایجاد انگیزه و نظارت بر کلیه پرسنل زیر  "است و ثانیا

  الندري و بخش هاي تحت پوشش به انجام می رساند. ، مجموعه شاغل در خانه داري 

 

 *                                              The Housekeeping Manager داري*مدیر خانه

و  "معاون اول"به عنوان و  "مدیر اجرایی خانه داري"زیر نظر  داري،نمونه مدیر خانه ساختاردر     

 است. او بهها اتاق  از وضعیتگزارشات مسئول نظافت اتاق، ارائه خدمت و تهیه  وي ،تحت نظارت 

ي کاري را تهیه و جدول اتاقداران جهت نظافت اتاق نظارت داشته، شیفت ها طور مستقیم بر عملکرد

در فرآیند برنامه ریزي می بایست میزان درصد اشغال اتاق را به منظور  اینکه "مضافا بندي می نماید.

 .کنترل هزینه ها بررسی و گزارش نماید

 

 *                                                       The Laundry Manager *مدیر الندري

به  و در هتل می باشد صنعتیامور مربوطه به الندري   اصلی انجام عموماً مسئول يمدیر الندر    

مسئول مدیریت و انجام  ويتحت نظارت کند و عمل می داريخانه مدیر اجرایی "معاون دوم"عنوان 

مورد  کارکنان تحت نظر ملزوماتاستفاده از دري هتل به صورت کارا و منظم است و با  النامور 

و  درخواست هاجهت خانه داري و تشریفات بویژه  ملحفه و پارچه هاي تمیز را بر مبناي استفاده 

 بودجه هاي مورد نظر تامین می نماید.
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 *                                             The Guest Room Attendant (GRA) *اتاقدار

و ارائه  ها د و مسئول نظافت اتاقمی شون را شامل (GRA) عمومی بخش  به صورت  اتاقداران    

هاي معین که در روز باید تعداد اتاقبا در نظر گرفتن  کارخدمات جانبی آن هستند. معموًال حجم 

 و به طور کلی، وظایف یکسانی را در هر اتاق انجام و  گرددجهت آنها مشخص می شود  نظافت

 براي کمک به تعیین وضعیت هتل انجام  را در بازه زمانی هاي خاصاتاق نظافت معموًال رسیدگی به

)، فروشهاي آماده (خالی و آماده ، اتاقشده  هاي اشغالشامل اتاق گزارشاین  و گزارش می نمایند.

نیز معروف است)   ”Check Out“که به اتاق هاي نشده  نظافتهاي در حال تغییر (خالی ولی اتاق

 . کنندمی شرکت  در نظافت کلی و عمومی نیز ان. اتاقدارمی باشد

 60"انجام وظیفه می نمایند که شامل ) SOP( رویه هاي کار استانداردراستاي اتاقداران در  اکثر    

این بخش آن طور که مد نظر قرار گیرد.  می بایستاتاق مهمان است که براي نظافت  "وظیفه اصلی

مواقع لزوم تضمین را در مناسب پوشش   ”SOP“و سیستم  مشکل آفرین نیست نشان داده شده

مخصوص ملحفه و ملزومات مورد نیاز را از بخش تامین ملحفه و در نهایت اتاقدار باید چرخ و  کندمی

البسه در پایان روز پر کند. اگر هتل به درستی سازماندهی شده باشد، اتاقدار یکی از افراد تیم خانه 

 .انجام وظیفه می نماید "سرپرست طبقه"داري است که تحت نظر 

  

 * The Section Housekeeping Aide                          داري    *بخش کمکی خانه

نامیده  (Section Houseman)مرد نظافتچی یا خدماتی بخش داري قبالً خانه کمکی  خشب     

هاي ، پاگردها، پلکانآسانسورهانظافت روزانه و عمومی راهروها، عهده دار  این بخش مسئولشد. می

هاي خاص طبقات، اماکن فروش و سایر بخش خانه داري درهاي هاي ارائه خدمت، اتاقعمومی، مکان
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هاي همچنین به اتاقداران در نظافت این بخش. می باشدهاي مهمان و فضاي عمومی در مجاورت اتاق

را از   و زباله کثیف البسه و ملحفه هايکند. او (زن یا مرد) همچنین عمومی در مواقع لزوم کمک می

در  خانه داري هاي طبق برنامه عادي خارج و وسایل الزم را از انبار به اتاقمخصوص اتاقدار چرخ 

هاي  هتلدر و  "طبقه سرپرست"داري تحت نظارت خانه کمکی . بخشحمل می کندنیاز  مورد زمان

 کند.عمل می "داريخانه "عضوي از تیمسازمان منظم خانه داري به صورت  داراي 

 

 *           The Floor Supervisor                                          *سرپرست طبقه 

سرپرستان شود. شناخته می "بازرس"یا  "دار ارشدخانه"هاي نام با برخی اوقاتطبقه  سرپرست     

دهند. به آنها گزارش می(هاسمن) داري بخش خانهاتاقداران و  هستند که ییهاطبقات رهبران تیم

 کنترل کیفی تعیین و مسئول برنامه نظارتی اماکن عمومی ها وخاص بخش اتاق بخش هايآنها براي 

بوده و مسئول نظارت بر عملکرد بخش کمکی خانه  عملکرد خانه داران در طبقه مورد سرپرستی

افراد بر عملکرد را انجام و ها و گزارش. بازرسی می باشندعمومی تعیین شده  اماکنداري در نظافت 

 .همکاري مستمر دارند "بخش اداري"با افراد  گزینش در و  نظارت داشتههایشان در تیم

ها هستند که اتاق ی، بازرسانسرپرستان طبقاتباشد. خیلی از  آشناییتواند نام می "بازرس"عنوان     

کار گزارش مستقیم به مدیر  ارسال و هااتاق ارزیابیجز  عملیاتیکنند. سایر بازرسان می ارزیابیرا 

هم کارمندي  واختالفات و اشتباهات ندارند  اصالحدهند و هیچ مسئولیتی براي انجام نمی خاصی

هاي مهمانان را تعیین نشده است. (نویسنده معتقد است که افرادي که تنها اتاق امور این انجامبراي 

نیروي انسانی مازاد در واحد خانه ال اصالحی ندارند، براي انجام اعم مسئولیتیکنند و ی میبازرس

 .)داري تلقی می شوند
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 *                                       The Senior Housekeeping Aide*کمک خانه دار

 (Head Houseman)داري خانه خدماتی بخشتحت عنوان رئیس  "داري ارشدخانه کمک"در گذشته      

می عمومی  اماکنمعموًال مسئول همه  وداري یکی از ناظران اصلی در بخش خانه و شدشناخته می

هاي عمومی، توالتو ها، راهروهاي اصلی نیست. البی مرتبط مهمان با اتاق بطور مستقیمولی  باشد

حیطه داري در خانه امورها به طور خاص به صورت بخشی از و سایر قسمت بخش ادارايعمومی، 

 خدماتیبخش  پرسنلبه  اي هاي پایه. او (مرد یا زن) مسئول آموزشقرار دارداو  مسئولیتی

 پنجره هاها، شستن از جمله شامپو کردن فرش امور آنهانحوه فعالیت است و بر (هاسمن) داري خانه

 اقالمحساب  انبار و نگهداري، اغلب مسئولیت "دار ارشدکمک خانه". نظارت دارداي پروژه امورو 

مدیر  "دستیار"او معموًال به عنوان  و به عهده داردنیز را مربوط به اتاق از مهمان و نظافت مورد نی

را انجام  شودمحول می  ويبه کمک  توسط مدیر اجرایی داري و سایر وظایفی کهخانهاجرایی 

 دهد.می

 

 *  The Night Supervisor                                               *سرپرست شیفت شب

و  حجم کارتعیین نشده و با توجه به  مدیريکه  "شیفت دوم"شب در  شیفتسرپرست      

داري انجام که توسط مدیریت خانه مواردي جزه انه انجام وظیفه می نماید و بشب نظارت در پیچیدگی

عهده  بهشب کنترل بخش را بعد از انجام نظافت اصلی اتاق و هتل در روز  سرپرست شیفتشود، می

و تعدادي از پرسنل البی و اماکن عمومی دار دو اتاقدار شب، یک کمک خانهبر یک یا  وي. دارد

جام شده به وسیله ندر خدمات ا هماهنگیشب مسئول ایجاد  سرپرست شیفتکند. سرپرستی می

و  دهبو فروشو آماده براي  نظافتها دهد که همه اتاقاطمینان می و  روز است شیفتداري در خانه
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 ملحفه یا پتوي، تختیرو ، مانند تخت خواب بچه اقالمیو  خدماتهاي مهمانان براي درخواست

هتل کار  "مدیر شب"با  صورت هماهنگشب به  سرپرست شیفت. می نماید تامینرا اضافی و... 

 شهتل را تا زمانی که بخهستند و بازرسی عادي داخل  "کانال پاسخگویی"کند و معموًال در یک می

سرپرست دهد. انجام می بعدازظهرمقرر هر آماده خدمات باشند را در بازه زمانی هتل  هاي مختلف

 .خانه داري محسوب می شود براي بخش "ناظر اصلی"یک  "دار ارشدکمک خانه"شب مانند  یفتش

 

 *     The Linen Room Supervisor*سرپرست انبار تامین ملزومات و لوازم پارچه اي

و فعالیت هتل است. به  "داريارتباط خانه"در واقع مرکز ملزومات و لوازم پارچه اي اتاق ه تهی    

ملزومات و لوازم انبار  سرپرستشود. توصیف می» داريخانه هسته«به  همین علت این بخش فیزیکی

ل اتاق تامین لوازم و اقالم پارچه اي داخ داري مسئول عملیاتخانه نظر مدیر اجراییزیر ه اي پارچ

هاي اولیه مهمان از مسئولیتو  مهندسیبخش پذیرش ، پیوسته با  ارتباطنگهداري و . می باشد

تامین عملیات رئیس " ملزومات پارچه اي انبار سرپرستاست. انبار یاد شده  "سرپرست"مرتبط با 

زارش دادن و گ لزومصورت در  شرایط، تغییر مناسب شود. نگهداري می محسوبنیز داري خانه "اقالم

با  مرتبطاست. او اولین نماینده  سرپرستهر اتاق از دیگر وظایف اصلی مورد نیاز هاي وضعیت ملحفه

اقالمی مانند که وظیفه تهیه و توزیع  پرسنلهاي یک یا چند فعالیت نظارت بر ان است ومهم

 "شب شیفت سرپرست" . در شیفت دومها را دارند را بر عهده داردها و پردهپتوها، تشک روتختی ها،

 .اتاق یاد شده می باشدانبار  سرپرست عهده دار مسئولیت هاي 
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 * The Laundry Supervisor*سرپرست الندري                                                        

الندري  کارکنان و بر فعالیت نمودهعمل  "مدیر الندري"الندري به عنوان معاون اصلی  سرپرست    

و مواد شیمیایی  اقالمها و همه بخش شوینده مسئولالندري  سرپرستکند. عمومًا سرپرستی می

و تیم  سرپرستکند. در هتل نمونه ما وقتی کار نظارت می و روند بر فرآیند جهت شستشو است و

را به  "الندري سرپرست"هاي چرخشی ، مسئولیت یک تیم مرخصی هستندالندري، در  کارکنان

 ، انعطاف بیشتر و "یک روز در هفته"چرخشی بودن کار هر یک از تیم ها  بدلیل گیرد وعهده می

 کند.فراهم میها بخش  یهرا براي کل بهتري آموزش  زمان

 

 * The Recreation Supervisor                      *سرپرست بخش تفریحات سالم      

، "داريخانه مدیر اجرایی"تحت هدایت و نظارت تفریحات بخش  سرپرستدر هتل نمونه     

زیر نظر استخرها  کارکنانهمه  دار است. ها را عهده هاي تفریحات هتلبخش کلیهمسئولیت 

 "به اصول بهداشتی و ایمنی استخر کامال و  انجام وظیفه نموده  سالم تفریحاتبخش  سرپرست

می بایست شناگران  جات غریقی مسئول نیست و هیچ ن«بلوي از تا توانند(استخرها می اشراف دارند.

امنیت  مسئول دانستن بخش یاد شده درکه از  نماینداستفاده » کنندمسئولیت خودشان شنا  با

 مربوط به واجد شرایط امور می بایستاستخر  کارکنان. اگرچه باشند مبرا خانواده آنانو  مهمانان

رت سرپرست تفریحات در کلوپ هاي سالمتی، نجات و غریق در آب باشند ولی تحت هدایت و نظا

لوازم  تعمیر و نگهداريمربوط به و امور  به مهمانان خدمات تفریحی ، نیزسونا و اتاق هاي بازي 

  را ارائه می نمایند. ورزشی
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 * Other Employees*سایر کارکنان                                                                             

که  نشانگر فعالیتشان و نیز کسانی شغل آنهاکنند، نه داري کار میاسایر کارمندانی که در بخش خ    

ها عناوین مناسبی براي کارمندان زن و مرد بدون ، تقریباً همه بخشمی باشدکنند برایشان کار می

لنین  کارمند"،  "اردکمک خانه"به صورت:  پست ها و مشاغلدر نظر گرفتن جنسیت دارند. این 

شغلی دوم که  "داريمربی خانه"، "الندري کارمند"، "خیاط زنانه"، "البیدار کمکی خانه"، "روم

 نماید.تضمین آن را نظارت و استانداردسازي آموزش بر شود تا بعضی اوقات به وسیله اتاقدار انجام می

 

 *                        New Horizons In Housekeepingداريهاي جدید در خانه*افق

داري خانه شاغل درکه افراد  نموده تاکید (NEHA)داري خانه مدیران اجراییانجمن ملی     

ضاي عا دهند. انجام میرا پرستاري) ( سالمندانهاي ها و خانهها، هتلبیمارستانوظایف یکسان در 

انجام وظیفه  نظافت در امر قرارداديي شرکت هامراکز بازنشستگی و ، ها هتل درنه تنها این انجمن 

 فرآیندنیز هستند. همچنین سالمندان هاي نگهداري بلکه عضوهایی از بیمارستان و خانه می نمایند

دانیم می هر چند کهاست (مستند و جمع بندي شده ها به خوبی بین این دستهپرسنل مدیریت 

داري وظیفه اصلی خانه )سخت است کارکنان ودیگر براي مدیر ادبیات کاري از یک زمینه به زمینه 

در این  می باشد. تاکیدبه محل مورد  هازبالهانتقال ها و اماکن عمومی و اتاق نظافت زمینه در هر دو

 مسائلی ممکن است روبرودانیم با چه ها ما میتفاوت عمده وجود دارد. در بیمارستانمیان فقط یک 

این گفته تا زمان ظهور «سر و کار خواهیم داشت. موضوعی ا چه ها معلوم نیست بشویم ولی در هتل

 ».مصداق پیدا می نمود" ایدز"بحران 

 و در نتیجه منتشر شد، و تهیه  " OSHA "هاي جدید فدرال توسطقانون 1991دسامبر  2در     

اشته براي کارفرمایانی که کارکنانشان ممکن است با خون انسان یا سایر مایعات بدن سر وکار د
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باید و عالوه بر آن آموزش الزامی توسط کارفرمایان می بایست بندي شغلشان باشند، با توجه به دسته

هاي خونی اقدامات احتیاطی طراحی شده را براي حفظ امنیت محل کار با رعایت عوامل بیماریزایی

ر به که منج "HBV و  HIV" س هایی مانندوها و ویربراي مثال: میکرواورگانیسم(. به کار برند

 )شوند.ها میبیماري در انسان

هاي کنترلی براي مبارزه علیه تهدیدها ایجاد و نیز براي باید طرح خصوصاً مدیران بخشم    

محیطی استاندارد ایجاد  به منظور فراهم نمودنرا  "OSHA "کارکنانشان امکان مطالعه و درك

شان و الندري که به عنوان بخشی از وظایف عادي دايکارمندانی مانند پرسنل خانهبویژه . نمایند

هاي استفاده شده بیماران دیابتی بدن مثل خون، بزاق، استفراغ و یا نیز سرنگممکن است با مایعات 

 اطالع رسانیآنها  بهبالقوه به منظور پیشگیري از این خطرات  می بایست. نمایندو معتادان برخورد 

چگونه این خطرات را در  اطمینان حاصل نمود کهد آموزش داده و به آنها بایاینکه  "مضافاشود. 

 "آنها فرصت واکسینه شدن علیهنمایند. عالوه بر آن نیز می بایست براي حل مشکل هنگام بروز 

 مستندات اجراي توضیح اینکه .نمایندفراهم  شرکترا با هزینه هاي ) B(هپاتیت " HBVویروس 

 آشکار باشد.ها باید حفظ و نگهداري و آموزش
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 * Conclusion*نتیجه                                                                                                   

تر از کم اهمیتشغلی و نه به صورت  شدهانحصاري زنان تلقی  روداري دیگر نه قلمخانه عملیات    

آیا کسی عکس این موضوع را  "مهمانپذیر موسسات"در  شود. مشاغل در هتل به آن نگاه میسایر 

 کند؟ می فکر 

هاي بسیار خوب براي داري فرصتخانه عملیاتاین بخش، در به خاطر وجود تعداد زیاد کارکنان     

ها . این فرصتدمی نمایفراهم  را  میانیهاي نظارت براي مدیران توسعه رهبري بالقوه و مهارت

که گفته یک  دارددر گذشته به یاد اي دیگر در دسترس نیست. نویسنده زمانی را ههمیشه در بخش

بود را خانه داران نشسته در اتاق  "بامداد 1"که در ساعت خانه دار طبقات یک  بهرا هتل مدیرکل 

دهی، به اندازه کار روزانه من حیاتی و تو هر روز انجام میدانی، کاري که می«شنید. مدیرکل گفت: 

به این  هتلزمانی که  دهیم وسطوح مهارتی مختلف انجام میاست. ما فقط کارهاي مختلفی در  مهم

رود. پس تا آن ما از بین می شغلتواند کارش را بدون هر یک از ما پیش ببرد، نتیجه برسد که می

 »زمان فراموش نکن که کار تو به مهمی کار من است.

 

  *          A Cost-Saving Approach To Housekeepingداريدرخانه*رویکردکاهش هزینه

با کمبود نیروي کار در بازارهاي مراکز اقامتی مانند خیلی از گردانندگان هتل و صنعت مهمانداري     

 در بخشدر سالهاي متمادي مواجه بوده ایم. با این کمبود  محسوسیخاصی روبرو است. ما به طور 

بر داران به خانه "حق الزحمه" صنایع تولیدي پرداختید مشابه جدداري به علت توسعه طرح خانه

ها و وري باالتر، کنترل هزینهبهره ،به جاي ساعت کاري  نمایند می نظافتتعداد اتاقی که اساس 

 را شاهد بوده ایم که تحولی جدید در کاهش هزینه هاي ثابت می باشد. حفظ کارکنان 
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 "مینسوتا"در " Burnsville Country Inn "در هتل اجرا را به عنوان طرحیدر این مقاله     

 ,Radisson Plaza"دیگر بانام  هاي گروه هتلدر  کلی. این برنامه به صورت تشریح می کنم

Carlson Hospitality Group  و بعدها در "کارولیناي شمالی"در شارلوت" 

Burnsville"  و در سایر"Country Innانجام شده است. "ها 

جذب و نگهداري  بهنیز مفید باشد. اگر شما  مجموعه هاي دیگرین برنامه ممکن است براي ا    

از به اندازه کافی انگیزه ندارند می توانید نظافت مسئول معتقدید که کارکنان  اعتقاد دارید وپرسنل 

 نمایید.استفاده  طرحاین 

 

 *   The plan                                                               *طرح                                    

. رابطه اي معکوس داردپرسنل  مفهوم ایجاد انگیزه در بادر صنعت هتلداري ساختار پرداخت     

ساعت "حقوق به پرسنل بر پایه در هفته و پرداخت  "ساعت کار 80"یی که به هارها و سیستمساختا

 وق پرداخت می نمایند قدیمی شده اند.حق  "نتیجه آن"نه  "کاري

هاي ولی نرخ حقوق پرداخت می نمایند  "ساعت کاري"بیشتر اماکن اقامتی به خانه داران بر پایه     

دهد، زیرا کارمندان بر را نمی ه وريساعتی به کارمندان انگیزه قوي براي دستیابی به حداکثر بهر

ب وقتشان را صرف نظارت بر طول زمان استراحت گیرند و مدیران اغلحقوق می "زمان"مبناي 

می نمایند، ها و تمیز کردن اتاقچرخ هاي دستی اقالم اتاق کارکنان و زمانی که آنها صرف پر کردن 

صرف نگهداري کارکنان  ، آنان گردد نی که باید صرف آموزش.در حالیکه زمامصروف می دارند

تمرکز  "فعالیت کارکنان نحوه") مدیران باید بر شده هاي نظافتاثربخشی (اتاق براي بررسیشود. می

 کنند.
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 * Boosting productivity                                               وري         *افزایش بهره

اگر حقوق بر اساس اتاق نظافت شده توسط خانه دار پرداخت که  بررسی انجام شده دریافتیمدر      

به  که کارایی بیشتر منجر متوجه می شوندبالفاصله  خانه دارانیابد. افزایش می بهره وريشود 

با کارایی بیشتر، تعداد التر همراه فرصت کسب درآمد با با انگیزهشود و دریافت دستمزد باالتر می

 "Burnsville Country Inn "هتل  دهند. درشان را افزایش میوريداران بهرهزیادي از خانه

وري این رقم بیانگر یک رشد بهره که کنندمی نظافترا در ساعت  "اتاق 3تا  5/2 "اران عمدتاًدخانه

 باشد.باالتر از سیستم ساعتی گذشته می "درصد 50تا  25 "بین

. داده استکاهش  نیز را دارانخانه حقوق پرداختی به ، ورينیازي نیست که بگوییم افزایش بهره    

کند. با تعیین  نظافتدار هر اتاق را در نیم ساعت شد توقع داشتیم که هر خانه آغاززمانی که برنامه 

 5"کار  براي هر ساعت "نهایتاو تقسیم  "2بر "را  "ساعتی" مورد نظرحقوق بر پایه تعداد اتاق حقوق 

 شد.براي هر اتاق پرداخت می "دالر 5/2دالر و 

 25/2 "وري را بهاق در ساعت، ما سطح پایه بهرهات" 3تا  5/2 "نظافت ،وريبهره بررسیبعد از     

یک کاهش (کاهش دادیم. "دالر  22/2 "هر اتاق را تاحق الزحمه در ساعت افزایش و پرداخت  "اتاق

داران مخالف این تغییر نشدند زیرا دالر در ساعت). خانه 5ولی هنوز با  "درصدي 11%هزینه "

. در یابندوري دست بهرهاین سطح از  توانند بهان میدانستند روزهاي زیادي خواهد بود که آنمی

را که  "یک نفره تجاري"تعداد زیادي از مسافران  " Burnsville" هتل روزهاي هفته براي مثال

 داران بر پایهپرداخت به خانهطرح . براساس پذیرش می نمودشد را می نظافتهایشان سریع اتاق

کرد که هتل به تضمین می این فرآیند. نمودند مشاهده ها را ههزینکاهش اتاق، مدیران فوراً  تعداد

. در مقابل، در سیستم پرداخت خواهد یافتدست براي هزینه به ازاي هر اتاق تمیز  اي اهداف بودجه
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تا هتل وري مورد نیاز دست یافته بهرهداران به سطح نیاز بود که مدیران تضمین کنند خانه "ساعتی"

 .احراز نماید "هر اتاق نظافت "شده براي بندي هزینه بودجه

 

 * Seasonal Factors                                                            *عوامل فصلی       

است. در  موثر مداوم "تجارت فصلی"هایی با هتل برها بیشتر اتاقنظافت پرداخت بر مبناي     

داران یک همه خانه برايکنند مدیران تالش می آیندهاي کاريدر فر پایینسرعت زمانهاي رکود و 

 عالقمنديوري و داران بین مسئولیتشان براي دستیابی به بهره. خانهپرکار را برنامه ریزي نمایندهفته 

 بر یمبنتالش گیرند. عالوه بر قرار میبیشتر  حق الزحمه دریافت و متوالی ساعات کارم انجابراي 

کار ، مشتاق براي "مبناي اتاق"داران تحت سیستم پرداخت بر کاري، خانه اعاتنمودن سحداکثر 

 هستند. هااتاق نظافت و بیشتر

داران تمام وقت را نیز به دهد که تعداد خانهبه مدیران اجازه می "مبناي اتاق"سیستم پرداخت بر     

بر مبناي فصول کاري در هتل . کاهش دهند) کم کار و پرکارهاي (اشغال و دورهدرصد وسانات ندلیل 

 نیستوارد از استخدام، به کار گرفتن و آموزش دادن نیروي کار تازه  سخت ترهیچ چیز براي مدیران 

یا مجبور به  بتوانند به استخدام آنها پایان دهندوجود ندارد،  کاري تا هنگامی که به اندازه کافی

 شوند.میبی انگیزه ري کم کاساعات  جهتنیز به  کارکنان. نماینداستعفاء 

 ایجاد اتوانند براي آنهمدیران می، نظافت شدههاي برپایه تعداد اتاق با عنایت به پرداخت حقوق    

کنند و  این امر سبب تر در طول فصول شلوغ تشویقهاي بیشاتاق نظافتو آنها را براي  نموده انگیزه

 شلوغ به کار گمارده شوند.فصول در  ي با دریافت حقوق بیشترداران کمترخانه می شود که

کافی ها براي پیدا کردن تعداد هتل کلیهتابستان است و " Burnsville"هتل نمونه فصل شلوغ 

دریافت می حقوق داران ما بیشتر در فصول شلوغ اینکه خانهدار دچار مشکل هستند. با توجه به خانه
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 زمانهاي دانند که تالش بیشتر در عالوه آنها می کار کنند. به یاد شدهفصول نمایند عالقمندند که در 

. لذا شوندبیکار نیز شلوغ به این معناست که هتل مجبور نیست افراد اضافی استخدام و آنها 

خواهند نیز  "هتل فصل خلوت"این سیاست آنها کار کافی در  با شوند کهداران متوجه میخانه

 .در انتظار آنهاستهاي سخت روزهاي آسان بیشتري از روز به عبارتیداشت. 

در شارلوت با موقعیتی مشابه روبرو شد. این هتل در مرکز شهر قرار ”Radisson Plaza“هتل     

 طرح و اجراي این با این . این هتلبودروبرو بازار فصلی  رکود و با بحران کمبود کارمند و نیز  داشت

به هنگام فصل شلوغ  "اتاق"حقوق بر اساس ت داران را توسط پرداخخانه تعداد بسیار زیادي از نگرش

 .کاري به کار گمارد

 

 * Beating Turnover                                                 *کاهش گردش شغلی        

خانه زیرا  می شود استخدامهاي و هزینه "کاهش گردش شغلی"این سیستم همچنین باعث      

 گردشبرند. و از کارشان بیشتر از گذشته لذت می درك نمودهایی راساس کارب درآمد بیشتر را  داران

به طور شایان توجهی کاهش یافت و نیز باعث دریافت " Burnsville "هتل شغلی در

افراد بومی  را به  کار در مجموعه خودشان هتل اینزیرا کارکنان  شدکار بهتر هاي درخواست

 کردند.پیشنهاد می

 

 * Supervisionرستی                                                                            * نظارت و سرپ

داران به العمل دریافتی از مدیران هنگام پیشنهاد این طرح نگرانی از تشویق خانهاولین عکس     

هیچ  تحتیستم پرداخت بر مبناي اتاق بود. این س براساسکارایی کمتر و با دقت  اتاق نظافت

، دوره ايکند. در واقع، یک روند بازرسی ها را حذف نمیداران یا بازرسی اتاقنظارت بر خانه شرایطی
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که کار را در اولین بار درست انجام  متوجه می گردندداران به سرعت دهد. خانهکارایی را افزایش می

پول و زمان  ، هزینهدقیق براي آنها عدم نظافت دهند زیرا برگشت به اتاق براي تصحیح اشتباهات و 

  حقوق دریافت می نمایند.) "یک بار"(آنها براي هر اتاق  .است

سخت نخواهد  نظافت شدهها یک برنامه بازرسی اتاق اجراياتاق)  200کوچک (زیر هاي  هتل در    

براي کنترل  اتاق) استخدام بازرسان 300هاي بیش از بزرگتر (هتل هايهتل مدیرکل در بود. براي 

در . درست نظافت شده انداتاقها که داده شود  اطمینان. به بازرسان باید مورد نیاز استها اتاقنظافت 

پلیس «بجاي  براي چک کردن اتاقها و بازرسان که مدیران  شدهمشاهده ما  هتل تحت مدیریت

 نمودند.تشویق و ترغیب می توجه نموده و آن را   رفتار کارکنانبودن به   »ترافیک

ي ”Radisson Plaza”در یبرنامه انگیزشطرح و اجراي دهد که چگونه این بخش نشان می    

شد. اگر داري چک میخانه اجرایی مدیر شارلوت کارا بوده است. در آن هتل کار بازرسان توسط

 هفتگی حق الزحمهگرفت، به بازرسان داري قرار میخانه مدیر اجراییها مورد قبول اتاق "درصد80"

هاي اتاق دهند که تضمین  يبا انگیزه بیشتربازرسان امر باعث می شد شد. این پرداخت می بیشتري

مدیر یافت و هتل بهبود می نظافتسطح  کیفیت آورد. در نتیجهآنها استاندارد بازرسی را بدست می

 .می نمود صرفبراي نظارت بر بازرسان کمتري را  وقت داريخانه اجرایی

 

 * Wage Concerns                                   هاي پرداخت دستمزد             انی* نگر

این سیستم این است که بعضی از کارمندان ممکن است کمتر از  بهیکی دیگر از اعتراضات بالقوه     

ستمزد نتواند به حداقل د وکار کند  اندكحداقل دستمزد حقوق بگیرند. اگر یک کارمند با سرعت 

تا به حداقل  نمودهرا تصحیح  وي ، شما به عنوان کارفرما الزم است تا حقوقنمایددست پیدا 

 برسد.وفق قانون کار هاي کاري ساعت
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کنم که هر هتل یک سیاست حداقل اي، پیشنهاد میبراي جبران چنین عملکرد ناخواسته    

تا بیشتر از  نموده نظافتاد اتاق کافی را که در آن باید هر کارمند تعد گرفتهوري را در نظر بهره

وري دست یابد، براي او باید دار توانایی ندارد تا به حداقل بهرهحداقل حقوق بگیرد. اگر یک خانه

 بهکارمند بهبود نیافت شما مجبورید  "وريبهره". اگر نمودفراهم هاي مفید ها و مشاوره آموزش

برکناري او نیز وده و در صورت عدم حصول نتیجه موجب اقدام نم "نظم و انضباط"خط مشی  اجراي

 .شوید

، اجرا  وشیار باشید که از هنگامرا اجرا کنید، ه "پایه اتاق"خواهید برنامه پرداخت بر اگر می    

و کارهایشان طراحی شده، وقتی  همکارانتوانید از آن برگردید. این برنامه براي کمک به احتماًال نمی

عالقمند تواند پول بیشتري بدست آورند، تر و بهتر کار کردن میبا سختکه  شوندمتوجه می آنها 

 همکاران و کارکناناتاق نه سود بردن (سوءاستفاده) از  نظافتکه به عقب برگردند. هدف  نیستند

 .است

حق  مشکالت رقابتی نیازدارد. پرداختحل هایی جدید براي روزي به استراتژيمحیط کاري ام    

است که اگر به درستی  "استراتژیهایی"یکی از  "نظافت شدههاي اتاق"داران بر پایه خانهه الزحم

 "بهبود وضعیت کار"و  "هاکنترل هزینه"بیشترین بازدهی در  وانجام شود سود بسیاري را ایجاد 

 .داشتخواهد 

 

  


