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 چکیده 

 هایچالش ه شناسایی. هدف این مقالمنابع انسانی مواجه استهای مرتبط با مدیریت صنعت رستوران با برخی از چالشامروزه 

د پژوهش . رویکرباشداندرکاران این صنعت میمذکور در صنعت رستوران ایران و ارائه راهکارهای مؤثر به مدیران و دست

 روشر اساس گیری بروش نمونهها استفاده شده است. مصاحبه جهت گردآوردی دادهاز ابزار  وروش آن کیفی  کاربردی،

از  نفر 7داد اری با تعها، نمونه آمبر این اساس، طی فرایند گردآوری داده با رویکرد اشباع نظری صورت پذیرفته کههدفمند 

-ین چالشترمهم امروزهدهد که . نتایج پژوهش نشان میصنعت رستوران در ایران با مالک کفایت تئوریک شکل گرفت مدیران

رتنش، پترس و در صنعت رستوران عبارتند از: نرخ باالی گردش نیروی کار، محیط کاری پراس های مدیریت منابع انسانی

ا ب کمبود نیروی کمبود نیروی انسانی ماهر، دیدگاه کارکنان نسبت به صنعت، کمبود نیروی حمل و نقل، سندروم روزمرگی،

 ای غلبه وهایی بروس کرونا. در نهایت پیشنهادگیری ویرتحصیالت مرتبط، روابط غیررسمی سازمانی و مشکالت ناشی از همه

منابع  در مدیریتل و رهبری اصیاتخاذ رویکرد نرم توان به ها میهای مذکور ارائه شد که از جمله آناثر نمودن چالشکم

و  ی، آموزشیرپذنعطاف، مدیریت استعداد، رویکردهای ادرونیهای انسانی، استفاده از مفاهیم نوین طراحی شغل، ارائه پاداش

 توانمندسازی مداوم کارکنان اشاره نمود.

 

 

 پذیری، روش کیفی، صنعت رستورانصنعت گردشگری، مدیریت منابع انسانی، صنعت مهمانواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

ویژه در کشورهایی که صنعت گردشگری امروزه صنعت رستوران و ادبیات مرتبط با آن در بسیاری از کشورهای جهان به

درصد از تولید ناخالص  4ای دارند، بسیار گسترده شده است، به نحوی که صنعت مذکور در این کشورها حدود یشرفتهپ

 20(، بیش از  ,2010Parsa et alهای اخیر تجربه نموده)درصد را طی دهه 4تا  2ها را شامل و رشد ساالنه بین آن 1داخلی

درصد مخارج ماهیانه خانوارها را به خود اختصاص  20تا  17( و Tzeng and Chang, 2011درصد درآمد صنایع خدماتی)

ترین دلیل برای این موضوع را گسترش روزانه صرف غذا در بیرون از خانه در انواع مختلف (. مهمJalis et al, 2012داده است)

 (. Fraikue, 2016کنند)رستوران عنوان می

م سفر به درصد از بودجه خود را جهت صرف غذا هنگا 40گران حدود دهد که گردشهای اخیر نشان میهمچنین، پژوهش

های کشورهای راندرصد درآمد رستو 50رسانند. تحقیقات بازار خدمات غذا و رستوران حاکی از این است که حدود مصرف می

ی هاو طعم خوراک ن بهشود. همچنین با توجه به عالیق روزافزون گردشگراگردشگرپذیر توسط مسافران و گردشگران ایجاد می

ی عنوان جزیبافراد  عنوان محصول گردشگری اصلی تمرکز نموده تا عالیق غذاییسایر کشورها، بسیاری از مقاصد بر خوراک به

های مونهنایلند از تتان و از یک تجربه فراغتی را دنبال نمایند. در این راستا، کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، چین، هندوس

 (. Ab Karim, 2006باشند)های اخیر میرندسازی در زمینه گردشگری غذا و نوشیدنی در سالموفق ب

ردشگران گرخی از ها عامل مهمی در انتخاب مقاصد سفر برای بنتایج مطالعات گذشته حاکی از این موضوع است که رستوران

ندی کلی مند رضایتنمایگردشگران ارائه خدمت میهایی که در مقصد به دهد که رستورانهستند. مطالعات دیگر نیز نشان می

ران که گردشگ ین موضوعدهند. بنابراین، هرگونه اطالعاتی نسبت به اتأثیر قرار میگردشگران نسبت به جامعه میزبان را تحت

ران ابی و مدیزاریان باریزتواند برای برنامهشود میها ارائه میچگونه یک رستوران را انتخاب و چه خدماتی در مقصد به آن

 (. Sparks et al, 2003رستوران در مقاصد مفید واقع شود)

آوری ین در سودبنیاد هایبا توجه به خدماتی بودن ماهیت صنعت رستوران، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دارای جنبه

 بیشتر در بع مالیت رستوران و صرف مناگونه که با رشد روزافزون صنعواحدهای کسب و کار در صنعت رستوران هستند. همان

 سازمان و ه اهدافبایست از مدیریت منابع انسانی کارا و اثربخش جهت دستیابی باین صنعت روبرو هستیم، این واحدها می

  (.Reynolds and Namasivayam, 2006ها استفاده نمایند)رقابت با سایر رستوران

مبود قدان یا کفتند از ها عبارط با مدیریت منابع انسانی مواجه است که برخی از آنهای مرتبصنعت رستوران با برخی از چالش

یرو توسط ند جذب استعداد کارکنان، عدم دسترسی به نیروی انسانی با تجربه، کمبود نیرو با تحصیالت رسمی مرتبط، تهدی

 (.Mtshokotshe, 2018رقبا، محیط پراسترس، گردش نیروی کار باال، محیط منابع انسانی پیچیده)

در زمینه  هاییالشچنیز از این موضوع مسثتنی نبوده و به نوبه خود دارای در فضای کسب و کار ایران محیط صنعت رستوران 

 رو عبارت است از:باشد. بنابراین سئواالت اصلی پژوهش پیشمدیریت منابع انسانی می

 اند؟ن در محیط کسب و کار ایران کدامروی مدیریت منابع انسانی صنعت رستوراهای پیشچالش -1

 اند؟های مدیریت منابع انسانی کدامراهکارهای مؤثر برای غلبه بر چالش -2

 

 

                                                             
1. Gross Domestic Products(GDP) 
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 مبانی نظری

صنایع  ترینریعسپذیری به ویژه صنعت رستوران جلب شده است زیرا یکی از گران به سمت صنعت مهماناخیراً توجه پژوهش

قتصادی، اجاد رشد های بسیار باالیی برای ایپذیری، دارای ظرفیتا هستند. صنعت مهماندر حال رشد در میان کسب و کاره

نعت صهای جموعهعنوان یکی از زیرمپذیری اغلب بهباشد. صنعت مهمانهای جدید و بهبود فضای اجتماعی میافزایش شغل

 ا نه تنهانند، زیرکسازی میت جداگانه مفهومگران، آن دو را بصورشود. با این حال، بسیاری از پژوهشگردشگری محسوب می

 باشدیفرد خود مهای منحصربهپذیری بیشترین سهم را در صنعت گردشگری داشته، بلکه دارای ویژگیصنعت مهمان

(Langvinienơ and Daunoraviþiǌtơ, 2015 .) 

 یری قرارپذمجموعه صنعت مهمان شود که زیرعنوان یک صنعت خدماتی شناخته میبه صورت عمومی، صنعت رستوران به

-می رستوران( وهای اقامتی و مربوط به غذای و نوشیدنی)کافه پذیری به صورت کالسیک شامل بخشگیرد. صنعت مهمانمی

-گاهریحخصی، تفهای ششود مانندکلوبشود. امروزه این مفهوم گسترش بیشتری یافته و خدمات تفریحی بیشتری را شامل می

-ل میری را شامعت گردشگپذیری در ابتدا تنها بحث اقامت در صنها و غیره. البته تعاریف اولیه مهمان، سرگرمیها، رویدادها

  شد، اما بعدها خدمات مربوط غذا و نوشیدنی نیز به آن اضافه شد.

م هپذیری نهایی خاصی که دارد از دیگر صنایع خدماتی متمایز است. خدمات مهماپذیری به دلیل ویژگیصنعت مهمان

برای  و مشتری طور مثال، برخی خدمات هتل غیرقابل رؤیت بودهاند و هم غیرملموس و غیرقابل رؤیت. بهملموس و عینی

یت که این واقع رغمکند، اما برخی دیگر مانند غذای رستوران قابل رؤیت هستند. علیخدمات پول پرداخت می دریافت آن

یرملموس شده غقای فراوان عینی است، اما ماهیت ارزش پیشنهادی بر مبنای ارزش خلپذیری دارای اجزخدمات صنعت مهمان

 (.  Crick and Spencer, 2011شود)تدوین می

پذیری وجود دارد. بدین معنی که کاال و خدمات در همان محلی که خلق پذیری در صنعت مهمانهمچنین نوعی عدم تفکیک

از سویی دیگر محدودیت زمانی برای استفاده از خدمات وجود دارد، به نحوی که  رسند.شوند توسط مشتری به مصرف میمی

های شود و طرحشوند. بنابراین بحث فصلی بودن مطرح میدر صورت خرید یا عدم استفاده در فاصله زمانی خاص، منقضی می

ی جذب مشتری بیشتر و افزایش ای برابایست ارزش پیشنهادی متنوع و نوآورانهپذیری میکسب و کار در صنعت مهمان

سازی پذیری، شخصی(. همچنین، عالوه بر استانداردسازی خدمات در صنعت مهمانSheela, 2002رضایت آنان فراهم آورند)

 Crickارائه خدمات نیز از اهمیت باالیی برخوردار است تا در نهایت انتظارات مشتریان نسبت به کیفیت خدمات برآورده گردد)

and Spencer, 2011) . 

های جدیدی از گردشگری فرهنگی پذیری و گردشگری، اخیراً گونهعالوه بر جایگاه صنعت رستوران در بخش خدمات مهمان

شکل گرفته که مبتنی بر غذا و نوشیدنی بوده و هدف اصلی بازدیدکنندگان آشنایی با فرهنگ  1تحت عنوان گردشگری خوراک

ی خوراک اهمیت صنعت رستوران بیش از پیش خود را نمایان ساخته به نحوی که غذایی جامعه میزبان است. در گردشگر

شود. با توجه به استقبال و گسترش گردشگری خوراک در تورهای متناسب با آن طراحی و به گردشگران عالقمند ارائه می

در جدول ذیل قابل مشاهده اند که خالصه آن شناسایی شده 2018های اخیر، ده مقصد برتر گردشگری خوراک در سال سال

 است:

 

 

                                                             
1. Culinary tourism 
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 tripadvisor.com، منبع 2018مقاصد برتر گردشگری خوراک در سال 

 تور خوراک شهر رتبه

 همراه غروب خورشید منطقه پارتیتور غذای شهری روم به روم 1

 نهار و کالس آشپزی به همراه تور بازار محلی فلورانس فلورانس 2

 ریستور غذای رازآلود پا پاریس 3

 تجربه آشپزی تعاملی اسپانیایی بارسلونا 4

 روی به همراه متخصصین خوراکتور پیاده نیو اورلئان 5

 تور غذا و فرهنگ نیمروزه بروکلین نیویورک 6

 تور غذا و نوشیدنی ایتالیایی ونیز 7

 تور متخصصین غذای مادرید مادرید 8

 گردی غذای ژاپنیتور شب توکیو 9

 غذای تایلندی به همراه امتحان کردن طعم غذاهای بانکوک تور بانکوک 10

 
انی آن ت منابع انسباشد، مدیریفرد میهای منحصربهپذیری دارای ویژگیمهمانگردشگری و با توجه به این موضوع که صنعت 

 (:Nickson, 2007باشد. برخی از این مختصات از منظر مدیریت منابع انسانی عبارتند از)نیز دارای مختصاتی می

 1صنعتی با محوریت شدید نیروی انسانی 

 نظیر زنان، کارگران جوان، کارگران موقتی یا فصلی، دانشجویان،  2شدهراندهاتکای شدید صنعت بر کارگران به حاشیه

 کارگران پاره وقت و مهاجرین

 )چالش ایجاد تعادل بین زندگی کاری و زندگی خانوادگی)مثل مک دونالد 

 در عین  ت کم ووجهی مشاغل و افراد یعنی وجود مقادیر زیادی افراد کم مهارت و مشاغل با پرداختقسیم بندی دو

 حال تعداد کم افراد ماهر و دارای درآمد باال

 پذیری ابتکارات استخدامی در بخش های مختلف صنعت توریسمدشواری امکان تعمیم 

 

 تحقیق پیشینه
چین را مورد بررسی قرار کشور صنعت هتل و سفر در  مدیریت منابع انسانی یروپیش هایچالش( مسائل و 2004)3ژانگ و وو

گر عالوه تجربیات شخصی پژوهشهدادند. این عوامل که از مصاحبه با افراد آکادمیک و اجرایی صنعت گردشگری چین ب

باالی جابجایی کارکنان، عدم باشد: فقدان نیروی واجد شرایط در سطوح مدیریتی و عملیاتی، نرخ استخراج شده بدین شرح می

شود با ها تدریس میها و دانشگاهالتحصیالن دانشگاهی برای ورود به صنعت، شکاف میان آنچه در آموزشگاهاشتیاق فارغ

                                                             
1. Highly Labor Intensive 

2. Marginal Workers 

3. Zhang & Wu 
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های ای و تأکید بیش از اندازه بر دورههای عملی و حرفه( فقدان آموزش2014)1کی و رُواواقعیات موجود در صنعت. کی

کنند. در نتیجه، مؤسسات ترین چالش مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری کشور آلبانی عنوان میمتئوریک را مه

آموزشی و تحصیلی از پرورش نیروهای متخصص که نیازهای صنعت گردشگری را برآورده سازند ناتوان بوده و این بخش از 

دوم مرتبط با تحلیلی جامع از منابع دست( 0172)2کاتوچهمچنین  کمبود نیروی متخصص در همه سطوح برخوردار است.

را واکاوی نموده و مده مدیریت منابع انسانی در صنایع مذکور های عپذیری صورت داده تا چالشگردشگری و مهمان

 ترین چالش مدیریت منابع انسانی درکرده را مهمپیشنهادهایی در این راستا ارائه نماید. وی کمبود نیروی متخصص و تحصیل

-گذاران، مؤسسات آموزشی و دستکار غلبه بر چنین چالشی را همکاری و هماهنگی ویژه سیاستصنعت گردشگری و راه

 کند. المللی متناسب با انتظارات گردشگران عنوان میاندکاران صنعت جهت ارتقای سطح استانداردهای بین

اسایی و راهکارهایی ای فراروی توسعه منابع انسانی را شنه( چالش1390زاد)هاشمی و پورامینهای داخلی، در زمینه پژوهش

ای متعددی ها چالشها بیریت منابع انسانی در سازماندهد که مدها نشان مین ارائه نمودند. نتایج تحقیق آنبرای رفع آ

، ز کارکناناخت نیانیری، عدم شگمیمتوان جهانی شدن، کمبود نیروی کار ماهر و متعهد، هرم تصمواجهه است که از جمله می

همکاری  ارکنان، ترکانگیزگی، عدم مشارکت کمنابع انسانی، بیوری ناکافی ری، تبعیض، بهرهالسای، عدم شایستهگبرنامبی

-د این چالشارکنان خودسازی کمدیران منابع انسانی می توانند از طریق توانمن از دید آنان،کارکنان باسابقه سازمان را نام برد. 

( نظام آموزش 1391اران)حیدری و همکدر زمینه آموزش نیروی انسانی، . ها پیشگیری نماینداکثر آنفع کرده یا از بروز ها را ر

یل قرار ورد تحلمنماید را ای گردشگری نقش مهمی را ایفا میعالی گردشگری در ایران که در آموزش نیروی متخصص و حرفه

 -یریتیوزشی، مدباشد: آمهای آنان شامل این عوامل میشگری بر اساس یافتههای آموزش عالی گرددادند. تگناها و چالش

یان و ، دانشجوهای فیزیکیبخشی صنعت گردشگری، منابع انسانی، زیرساختبخشی و بروناجرایی، قوانین و مقررات، درون

ررسی و توصیفی به ب -تحلیلی ( با استفاده از روش1391خدایی و کالنتری) های علمی.ها و تخصصآموختگان، مهارتدانش

د کنناد میت پیشنههای نظام آموزشی گردشگری در ایران در رابطه با آموزش نیروی انسانی پرداخته و در نهایتشریح چالش

گی اعمال و چگون تر ضوابط نظارتیکه نظام آموزش گردشگری و واحدهای آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزش و از همه مهم

جهت  ت آموزشیهای مؤسسایست به سرعت متحول شوند که ایجاد این تحوالت مستلزم ارائه تسهیالت و معافیتباها میآن

آموزش و مدیریت  ( نقش1392المللی در امر آموزشی و تربیت مدرسان موردنیاز است. لطفی و همکاران)گسترش مبادالت بین

ا را هرستوران در هتل ویژههای تخصصی و الزم بهه و فقدان آموزشمنابع انسانی در توسعه گردشگری را مورد واکاوی قرار داد

  کنند.ترین چالش این بخش عنوان میمهم

ته و بر ختوصیفی پردا -( به بررسی نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه گردشگری با استفاده از روش تحلیلی1393اشرافی)

 روی انسانیبینی نییشپکند که عبارتند از: پیشنهاد می روهای پیشالشدر راستای چ های پژوهش، راهبردهایی رااساس یافته

متخصص،  ت نیرویهای موردنیاز برای تعلیم و تربیموردنیاز در صنعت گردشگری، تعیین نیازهای آموزشی و تدوین برنامه

 دشگریارشناسان گرشناسایی مشکالت و نیازهای بخش گردشگری، دعوت از متخصصان برای ارائه برنامه، دعوت از ک

فق جهت های موهای گردشگری ایران و اعزام کارشناسان گردشگری کشور به نمونهکشورهای پیشگام و جهت بررسی پتانسیل

در صنعت گردشگری  های موجودچالش برخی ازخود  کتاب( در 1393زاده نمین)تاج آشنایی با نظام منابع انسانی آن کشورها.

 :کندعنوان میین چناینپذیری را و مهمان

 کنند.روز سال کار می 365روزی و بدون وقفه در طول صورت شبانهتعداد زیادی از واحدها به -

                                                             
1. Qiqi and Rova 

2. Katoch 
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 وسان است.مراه با نبینی و هپیشت فصلی، اغلب غیرقابلصورانی معموالً ثابت امّا تقاضا بهعرضه نیروی انسمیزان  -

 صنعت، تولیدی و در عین حال خدماتی است. -

 ای از مشتریان وجود دارند که خواهان تأمین انواع نیازها و انتظارات هستند.طیف گسترده -

 رد.ز وجود داهارت نیمماهر و بدون های بسیار متفاوت مورد نیاز است، امّا تعداد نسبتاً زیادی کارکنان نیمهمهارت -

 . داشته باشند رود تا ساعات کار طوالنی و نامتعارف، در سرکار حضوراغلب از کارکنان انتظار می -

 های تجاری هستند.طور معمول دارای عضویت ضعیف در اتحادیهکارکنان به -

-حق مییری ملپذجابجایی زیاد نیروی کار در این صنعت وجود دارد و کارکنان زیادی به صنعت گردشگری و مهمان -

 کنند.شوند یا آن را ترک می

تایج ناند. قرار داده نیروی انسانی در توسعه گردشگری را مورد بررسیتوانمندسازی  هایچالش( 1395الدینی و همکاران)شمس

غلی شانگیزش  دهد که بین چهار مؤلفه مهارت و تخصص شغلی، دانش و اطالعات شغلی، سطح نگرش وها نشان میپژوهش آن

وسعه تانمند در انی توروی انسداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از این بود که متغیر نیرابطه معنی

 فرینی بر عملکرد درتاثیر نوآوری، سرمایه انسانی و خودکارآمدی کارآ( 1396بدیحی) گردشگری تأثیر مثبت و مستقیمی دارد.

 ایه انسانی وبیانگر آن است که به طور کلی نوآوری، سرموی تحقیق تایج که نمورد مطالعه قرار داده رستوران صنعت 

دکارآمدی کارآفرینی درصد بر عملکرد، خو 95ارآفرینی بر عملکرد تاثیر دارد. همچنین سرمایه انسانی در سطح خودکارآمدی ک

اجی حعنادار دارد. همچنین نوآوری و خودکارامدی نیز بر عملکرد و خودکارامدی بر نوآوری تاثیر م رد.و نوآوری تاثیر دا

. مودنبنیان بررسی اده از روش دادهصنعت هتل و رستوران را با استفآوری کارکنان در فرآیند تابچالش ( 1397آقابزرگی)

خراج شدند. کدهای کد معنایی ثانویه است 42کد معنایی اولیه،  69براساس تحلیل صورت گرفته روی کدهای اولیه از تعداد 

های شکلتبک آن، ساریابی و طبقه فرعی شامل مدیریت و سبک آن، نیروی انسانی، فرآیند تولید و عملیات، باز 7مفهومی در 

عوامل موثر بر مدیریت  ( با هدف شناسایی1398دهقان دهنوی) .بندی شدندصنفی، حمایت دولت و اتحاد استراتژیک دسته

 مذکور صنعتر داستعدادها در صنعت غذا و رستوران عوامل موثر بر جذب، شناسایی، توسعه، نگهداشت مدیریت استعدادها 

مطالعات  ودادها . با بررسی های انجام شده از مطالعات میدانی پیشین در مورد مدیریت استعه استمورد بررسی قرار داد

و  عامل بیرونی دهد عوامل جو خالقیت،نتایج پژوهش نشان می کهعامل مورد شناسایی قرار گرفت  9میدانی و مصاحبه ها 

کی ات فیزید. جو خالقیت بر روی محیط و امکانشونعامل آموزش و جهت دهی پرسنل به عنوان عوامل پایه شناخته می

عامل  .ترگذار اسجهت دهی نیز بر سطح پرسنل رستوران و هماهنگی و تحرک آنها تاثی باشد و عامل آموزش وتاثیرگذار می

وران را ای رستمحیط و امکانات منجر به برند و شهرت رستوران گردیده و پرسنل رستوران سطح فرهنگ مشتریان و ارزش ه

ا استعداده گهداشتباالتر برده و سپس برند و شهرت منجر به ایجاد عوامل انگیزشی به عنوان باالترین سطح عامل جذب و ن

 کند. عمل می

( مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر فرایند دانش در صنعت گردشگری را مورد بررسی قرار داده و 1398محمدی و همکاران)

طراحی نظام اطالعاتی منابع انسانی صنعت »و « های مشاغل صنعت گردشگریطراحی مدل شایستگی»دو شاخص 

( با 1399کروبی و مؤمنی) کنند.های اولیه توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری عنوان میرا بعنوان چالش« گردشگری

ریت عملکرد کارکنان مورد ای از آنچه برای مدیمطالعه متون مرتبط با مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری، خالصه

گران چالش واقعی مدیریت منابع انسانی در صنعت از نگاه پژوهش اند کهبحث قرار گرفته شده را مورد بررسی قرار داده

های گردشگری، حصول اطمینان از استفاده از سرمایه انسانی در اجرای راهبرد، اهداف کسب و کار و عملکرد سازمانی در راه

داری ایران های مدیریت منابع انسانی صنعت هتل( چالش1399شهوازیان و هاشمیان) گیری عنوان شده است.دازهانمهم و قابل
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بنیان مورد واکاوی قرار داده و راهکارهایی برای آن نیز ارائه در دوران گذار از بحران ویروس فراگیر کرونا را با رویکرد کیفی داده

ویژه گردشگری شده است و در نتیجه بیشترین های برخی صنایع بهرونا موجب توقف چرخاند. از آنجا که شیوع ویروس کداده

های مدیریت منابع انسانی را گران با استفاده از مصاحبه و رویکرد استقرایی چالشآسیب متوجه منابع انسانی گردیده، پژوهش

زننده شدید هش در سطح فراسازمانی، ماهیت آسیبدر سه سطح فردی، سازمانی و فراسازمانی ارائه نمودند. شرایط علّی پژو

های سازماندهی و ارتباطی مدیریت منابع انسانی و در سطح ویروس کرونا، در سطح سازمانی، مشکالت اقتصادی و ضعف مهارت

های اخصگر مانند عوامل ساختاری و شباشد. در کنار عوامل مداخلههای ادراکی مدیریت منابع انسانی میفردی، ضعف مهارت

-هایی مانند آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، شناسایی شیوهگیری از استراتژیمالی و اعتباری، مدیران منابع انسانی با بهره

توانند های دولت میکارگیری نظام مدیریت منابع انسانی متمایز همچنین کسب حمایتههای تأمین مالی و کاهش هزینه و ب

 ها تعدیل نماید.سطوح سازمانی محقق کرده و تأثیر منفی این بحران را بر مدیریت منابع انسانی در هتل اهداف خود را در کلیه

 

 روش تحقیق
حقیقات ت. در این رویکرد برعکس صورت پذیرفته استکیفی  روشکه بر اساس  باشدمی کاربردیپژوهش حاضر  رویکرد

-روش هیچ ند. اینکاقع موقعیت یک پدیده را در یک زمان توصیف میپردازد و در وتاریخی در مورد زمان حال به بررسی می

بلکه  کندی نمیادی توصیهدهد و برای اقدامات بعکند، روابط متغیرها را مورد بررسی قرار نمیای را پیشنهاد نمیگونه فرضیه

 کند. یهای پیشنهادی ارائه محلصرفاً موقعیت موجود را توصیف و تحلیل نموده و برای آن راه

ست که در اطالعات اها استفاده شده است. مصاحبه یکی از ابزارهای گردآوری همچنین از ابزار مصاحبه جهت گردآوردی داده

ت از بارت اسعشود. از آنجا که هدف اصلی پژوهش آن بصورت حضوری یا غیرحضوری از افراد یا گروهی از آنان پرسش می

ن در عت رستورایران صنانسانی در صنعت رستوران ایران و ارائه راهکارهای مؤثر، از مد های موجود مدیریت منابعبررسی چالش

اند ولی مرتبط با هدف و یا سوال های مصاحبه از قبل طراحی نشدهپرسشقالب مصاحبه بدون ساختار سئواالتی پرسیده شد. 

 ا توجه بهرنهایت بدد. ها وجود نداربندی پاسخای برای طبقهکلی پژوهش هستند. در این روش هیچ مقوله از پیش تعیین شده

صلی ه سئواالت اگر صورت پذیرفت تا هدف اصلی پژوهش یعنی پاسخ بهایی توسط پژوهشگان تحلیلشوندههای مصاحبهپاسخ

  حاصل شود.

نحوی هدفمند گیری پژوهش بر اساس رویکرد هدفمند صورت پذیرفته، بدین معنی که افراد و مکان مطالعه به روش نمونه

گیری نمونهشوند تا در فهم مسئله و پدیده محوری مطالعه مؤثر بوده و سازگار و همسو با اطالعات مورد نیاز باشد. انتخاب می

های اشباع داده یا اشباع نظری رویکردی است که در تحقیقحاصل شود.  1نیز تا زمانی ادامه خواهد یافت که اشباع نظری

توان درواقع زمانی می .(1398فرد و همکاران، دانایی)گیردگیری مورد استفاده قرار میکیفی برای تعیین کافی بودن نمونه

اضافه شدن به  اذعان داشت که خصوصیات یک طبقه تئوریک به اشباع رسیده که داده دیگری که سبب توسعه، تعدیل و یا

بندی مقوالت تئوری موجود خواهد شد، به تحقیق وارد نشود. در این وضعیت اگر داده جدیدی به تحقیق وارد شود، طبقه

تحقیق را تغییر نخواهد داد و یا پیشنهادی برای ایجاد طبقه جدید ایجاد نخواهد کرد، یعنی در حقیقت این مقوالت هستند که 

  (.Corbin and Strauss, 2008)دبه اشباع می رسن

ایران با مالک کفایت  صنعت رستوران در مدیراننفر از  7ها، نمونه آماری با تعداد بر این اساس، طی فرایند گردآوری داده

-شوندهید مصاحبهداز  های مدیریت منابع انسانیچالشساختارنیافته با هدف درک فرایند کلی  تئوریک شکل گرفت و مصاحبه

 ها صورت گرفت.نظرات یا وضعیت آناگیر از نقطهها و فهم فر

                                                             
1. Theoretical Saturation 
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 ی تحقیقهایافته
ایی و ران شناسهای موجود مدیریت منابع انسانی در صنعت رستوران ایهای صورت گرفته، چالشبر اساس مصاحبه و تحلیل

 ها پیشنهاد شدند. هایی برای مقابله با آنحلراه

ترک ای مهم و عمده مدیریت منابع انسانی در صنعت رستوران ایران، نرخ باالی هیکی از چالش :1نرخ باالی گردش نیروی كار

های استخدام نیروی کار در کشور مراجعه ها و صفحات مجازی مختص درج آگهیاست. اگر به سایت کارکنان کار و جابجایی

است. صاحبان و مدیران  شود قطعاً بخش رستوران بیشترین حجم را در میان کل کسب و کارها به خود اختصاص داده

عنوان هزنند از اخذ سفته، مدارک شخصی، نگه داشتن مبلغی برستوران برای مقابله با این چالش دست به اقدامات مختلفی می

استفاده از رویکردهای علمی و حل اصلی، دهد که راهها نشان میبیعانه تا تهدید و ارعاب برای از دست ندادن نیرو. اما بررسی

گیری اصلی استخدامی واحد را نشان دهد و تواند جهتاست زیرا طراحی شرح شغل و شرایط احراز میطراحی شغل نوین 

تواند که ایجاد شرایط عمومی استخدام مانند گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد میفرایند استخدام را اصالح نماید. ضمن این

در مدیریت  2هایی که از رویکرد نرمدهد رستورانها نشان میدیگر، بررسیاز سویی  در استخدام افراد مناسب کمک نماید.

کنند استفاده می 3تری نسبت به واحدهایی که از رویکرد سختکنند از نرخ گردش نیروی کار پایینمنابع انسانی استفاده می

عالوه ر کاهش نرخ جابجایی کارکنان مؤثر باشد. تواند دبرخوردارند. بنابراین استفاده از رویکرد نرم در مدیریت منابع انسانی می

تواند در افزایش رضایت میکرد نرم در مدیریت منابع سازمانی بوده راستا با رویکه هم رویکرد رهبری اصیلاتخاذ ، بر موارد فوق

ش مورد توجه واقع که امروزه بیش از پی رهبری اصیلمفهوم کارکنان و متعاقباً ماندگاری آنان در مجموعه مفید واقع شود. 

ی باز، شفاف، دوستانه و لبریز از اعتماد د و روابطیابنبه خودآگاهی دست می کارکنانو  مدیرانفرایندی است که طی آن  شده

 . ودشها ایجاد میبین آن

از ستفاده ا ،شودنیروی کار در صنعت رستوران مینرخ گردش  که موجب کاهشهای دیگر جذب نیروی کار حلیکی از راه

یگران ده توسط دمعرفی ش ، زیرا در بیشتر موارد نیروهایباشدپیش از استخدام می اننامه و استعالم سوابق کاری داوطلبمعرفی

 سهیلتمجموعه را  موردنظر کار نیرویجذب تواند آگهی استخدام می درج در نظردقت. همچنین تری در پی داردنتیجه مطلوب

د که ستنباط نمواطور یناتوان کند، هم مییط کاری و استخدام، هم متقاضی را از ابهام خارج مینماید. توضیح کامل درباره شرا

ذب و جر فرایند دد ساختار عبارتی دیگر، ایجابه آید از شرایط اولیه احراز شغل آگاهی نسبی دارند.افرادی که برای مصاحبه می

 .ها داشته باشددش نیروی کار رستورانای در کاهش نرخ گرمالحظهتواند اثر قابلاستخدام می

فراد ا برای اباشد که شرایط و محیط کاری رهای خاص خود میصنعت رستوران دارای ویژگی :محیط كاری پراسترس و پرتنش

ران در ودن رستوها عبارتند از: ساعت کاری زیاد، دایر بکند. برخی از این ویژگیشاغل در این صنعت سخت و دشوار می

یان و تنش م دهد که بیشترین استرسها نشان میتعطیل، استرس و فشار کاری در برخی ساعات و روزها. بررسی روزهای

خریب ر نتیجه تدباعث کاهش عملکرد و فرسودگی و باشد. این موضوع های شلوغی و اوج کار میکارکنان رستوران در ساعت

حیط خانه و مبه صورت مزمن ادامه پیدا کند،  کارکنانترس در صورتی که اس .خواهد شد کارکنانسالمت روانی و جسمی 

 .زندتر شدن شرایط دامن میشود که به وخیمگیرد و فضایی پر تنش ایجاد میخانواده هم تحت تاثیر قرار می

با استرس روش مقابله های مختلفی را ارائه نمود. مؤثرترین حلتوان راهبرای کاهش فشار و استرس محیط کار در رستوران می

ناشی از کار این است که خود فرد از میزان استرس وارده در آن شغل آگاه باشد. دانستن و انتظار داشتن تنش در محیط کاری 
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تواند از میزان استرس کارمندانش مدیریت مجموعه نیز به نوبه خود مید. کند تا استرس موجود را تحمل کنبه فرد کمک می

القا ها که تازه وارد هستند، احساس آرامش را به آن افرادی به ویژهادن اطالعات الزم به کارمندان تواند با دبکاهد. مدیر می

د، نکنکه وقتی با مشکل مواجه شد از او حمایت می مدیر و کارکنانی وجود دارد. وقتی فردی احساس کند در کنارش نماید

 . کاهش خواهد یافتاش استرس

 مبود نیرویارد، کش دیگری که در زمینه استخدام نیروی انسانی صنعت رستوران ایران وجود دچال: كمبود نیروی انسانی ماهر

صنعت  بود درمتخصص و ماهر است. البته شاید امروزه در اغلب کسب و کارها این چالش وجود داشته باشد، اما این کم

-هکنان، سادرود کارزش علمی و عملی پیش از وآید. شاید علت اصلی آن را بتوان نبود مراکز آمورستوران بیشتر به چشم می

 مود.شاره ناگذاران انگاری نسبت به مشاغل مختلف در صنعت رستوران و فقدان استانداردسازی توسط متولیان و قانون

این  .شدبامی 1گزینند، رویکرد مدیریت استعدادبرای مقابله با کمبود نیروی ماهر برمی توانندمی هاحل مؤثری که رستورانراه

های کلیدی و افراد مستعد با توان بالقوه باال)عملکرد باال( است. رویکرد شامل دو گام اساسی است. اولین گام شناسایی پست

 ها برای نگهداشت استعدادها.ها و شایستگیهایی جهت ارتقای مهارتگام دوم عبارت است از یافتن روش

-ا میه و گذر، به شغل خود بعنوان یک حرفه موقت، ساددر صنعت رستوران اغلب کارکنان :دیدگاه كاركنان نسبت به صنعت

صاحبه نگام مهنگرند. بسیاری از کارکنان متقاضی صنعت رستوران افراد دانشجو، نوجوان و بسیار جوان هستند که اگر 

پول  ا کار وه هدف مکنند کها بپرسید هدف شما از ورود به صنعت رستوران چیست، معموالً عنوان میاستخدامی از آن

-ق راهاز طری مایی از یک مقصد معین در ذهن ندارند و هدفشان مشخص نیست. مدیران رستورانندرآوردن است، اما درون

های اداشدمدت، پهای بلنتوانند دیدگاه کارکنان نسبت به شغل و حرفه خود ارتقا دهند از جمله ایجاد مزیتکارهایی می

 انداز مجموعه و آموزش مداوم.چشم، بیان رویکردها و درونی

جذب این  ل و نقل، بسیاری از نیروهای حمدر چند سال اخیر با توجه به رشد و توسعه گروه اسنپ :كمبود نیروی حمل و نقل

ست که نحوی اههای اسنپ باکس و اسنپ فود برای رانندگان موتورسیکلت باند. شرایط پیشنهادی زیرمجموعهمجموعه شده

متکی بر  حدهایی کهفود درآیند. از این رو، صنعت رستوران به ویژه وادهند که به استخدام مجموعه اسنپجیح میها ترآن

الش جدی وارد چ ها رابر هستند با کمبود بازار نیروی حمل و نقل موتوری روبرو هستند و این موضوع آنسفارشات بیرون

أمین س، بیمه تر هر سرویبا ارائه پیشنهادهایی مانند حقوق متغیر مبتنی ب ها بتوانندرسد که رستورانبه نظر می نموده است.

 .دید شوندجوارد عرصه رقابت با این شرایط  سایر مزایاهای غذایی روزانه و اجتماعی، بیمه مسئولیت مدنی، وعده

ر پی ن طریق دیران از ایشدن کارها در صنعت رستوران زیاد بوده و مدکه تقسیم یا تخصصیبدلیل این :سندروم روزمرگی

از  ود راانگیزه خ شده و افزایش سرعت تولید و متعاقباً کارایی کارکنان هستند، به مرور زمان کارکنان دچار روزمرگی و کسالت

ر بلندمدت شود، اما دهای اقتصادی میجوییوری و صرفهدهند. درست است که تقسیم کار موجب افزایش بهرهدست می

ی ز رویکردهاتوان ایمبرای مقابله با سندورم روزمرگی  کند.ی را برای کارکنان در صنعت رستوران ایجاد میمسائل و مشکالت

 سازی شغل استفاده نمود. موجود در طراحی مجدد شغل شامل چرخش شغلی، توسعه شغل و غنی

ند دارای تحصیالت غیرمرتبط شوکرده که جذب صنعت رستوران میاغلب افراد تحصیل: كمبود نیروی با تحصیالت مرتبط

رسد که دلیل اصلی این موضوع عدم تناسب و هماهنگی این رشته با نیازهای بازار کار است. این موضوع هم نظر میهستند. به

در کشور ما رسد که های آموزشی کشور است. به نظر میها و قوانین نظامها، برنامهاز هماهنگ نبودن بازار کار فعلی با سیاست
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کنند و همچنین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در هر های آموزشی به دانشجویان عرضه میهایی که سیستمانش و مهارتد

التحصیالن بخش از صنایع و علوم کمترین هماهنگی را با نیازهای بازار کار فعلی دارند و این امر موجب شده تا میزان فارغ

  .ایش پیدا کندزدی افای به صورت صعودر هر رشته بدون مهارت

 هرهای بزرگشژه در ویایران کشوری است دارای تنوع قومی باال. بازار نیروی کار صنعت رستوران به روابط غیررسمی سازمانی:

ی ای گوناگونهود چالشدهد که این موضوع به نوبه خهای مختلف تشکیل میای از اقوام با فرهنگمانند تهران را طیف گسترده

 که بدلیل ین استنباطاکنند با یکسان نزدیک به یکدیگر استفاده می نماید. برخی از واحدها، از رویکرد قومیتمیرا ایجاد 

-یمکردی سبب نین رویچگرایی میان آنان ایجاد کنند. از سویی دیگر، اتخاذ نزدیکی فرهنگ و زبان کارکنان بتوانند نوعی هم

 طورکه به رسندید. حتی گاهی اوقات این روابط به چنان قدرتی در مجموعه مشود که روابط غیررسمی در سازمان شکل بگیر

از  د کهوشپیشنهاد می با توجه به تجربیات واحدها و مدیران، گذارند.مستقیم یا غیرمستقیم در جذب نیروهای جدید تأثیر می

گیری لحتمال شکاشود که موضوع سبب می گرایی قومی در جذب و استخدام کارکنان رستوران استفاده شود. اینتنوعرویکرد 

 روابط سازمانی غیررسمی به حداقل برسد.

-رسد همهسابقه دچار نموده است. با این که به نظر میفراگیری ویروس کرونا، جهان را به بحرانی بی كرونا: گیری ویروسهمه

در موقعیت اضطراب های اقتصادی بنگاه اغلب نگیرندگایابد، همچنان تصمیم خاتمهتوزیع جهانی واکسن این ویروس با گیری 

و سردرگمی قرار دارند. صنعت رستوران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این موضوع منجر به تعطیلی موقت و دائم بسیاری از 

کارفرمایان و  گیری، موجب شدهدلیل شرایط اوج همهها بهگاه رستورانهای گاه و بیشده است. تعطیلی دورانواحدها در این 

و کاهش  مدیران منابع انسانی این واحدها دچار سردرگمی عجیبی شوند. از یک سو، نگهداشت نیروی انسانی در دوران تعطیلی

شود . از سویی دیگر، تعدیل نیرو موجب از دست رفتن نیروهایی میکندها تحمیل میهای زیادی را به رستوران، هزینهفروش

ترین اند. بنابراین، هر دوی نگهداشت و تعدیل نیروی کار از مهمپذیری مطرحی اصلی صنعت مهمانهاعنوان سرمایهکه به

پذیری در مدیریت توان از رویکردهای انعطافگیری است. برای غلبه بر این چالش میهای صنعت رستوران در دوران همهچالش

دلیل نوسانات فصلی بازار کار در صنعت پذیری که بهانعطافمنابع انسانی که در مبحث بازارکار مطرح است استفاده نمود. 

ها در راستای تغییرات در گونه سازمانپذیری دارای کاربرد فراوان است، اشاره به ارتقای توانمندسازی اینگردشگری و مهمان

های مختلف از گونه 4یو پرداخت 3)موقت(، زمانی2، عددی1ای)کارکردی(های وظیفهپذیریدارد. انعطافمحیط کسب و کار 

 ها در صنعت رستوران استفاده نمود.توان از آنپذیری هستند که میبحث انعطاف

 

  گیریبحث و نتیجه
پذیری به ویژه بخش رستوران در های موجود در مدیریت منابع انسانی صنعت گردشگری و مهمانچالش به موضوعتاکنون 

ها، راهکارهای مؤثری حاضر سعی نمود تا عالوه بر شناسایی و تحلیل این چالشایران کمتر پرداخته شده، بنابراین پژوهش 

-تری بهتر و قویدر مقایسه با سایر کسب و کارها، کارکنان شاغل در صنعت رستوران تعامالت اجتماعی نزدیک پیشنهاد نماید.

بنابراین، جهت دستیابی به هدف تحقیق،  د.دلیل ماهیت موجود در محیط کاری خود با مدیران، مشتریان و سایر کارکنان دارن

نیروی  گردشدهد که نرخ باالی نتایج پژوهش نشان می از روش مصاحبه عمیق با مدیران صنعت رستوران استفاده گردید.
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 ( و1393زاده نمین)تاج هایروی مدیران صنعت رستوران است که این موضوع با نتایج پژوهشترین چالش پیشانسانی عمده

مندسازی کارکنان در صنعت رستوران نهایی مرتبط با بحث آموزش و تواچالش ،همچنینخوانی دارد. هم (2004)1و وو ژانگ

گرفته توسط حیدری و های صورتشناسایی شدند که با نتایج پژوهش با تحصیالت مرتبطمانند کمبود نیروی با مهارت و 

 ( مطابقت دارد.2017کاتوچ) و (2014)2کی و رُواکی ،(1398ی)دهقان دهنو، (1391(، خدایی و کالنتری)1391همکاران)

شده مربوط به محیط کار صنعت رستوران بود که با های شناساییمحیط کار پراسترس و سندورم روزمرگی از دیگر چالش

-کرونا که مهم خوانی دارد. همچنین، بحث اثرات فراگیری بیماری( هم2018)3متشوکوتزهو  (1392زاده نمین)تاجهای پژوهش

را  (1399شهوازیان و هاشمیان) نتایج، مطابقت با پژوهش باشد بررسی گردید کهمی رستورانترین چالش این روزهای صنعت 

هایی مانند دیدگاه کارکنان نسبت به صنعت، کمبود نیروی حمل و نقل و روابط همچنین در این پژوهش چالشدهد. نشان می

 اند.ها کمتر مورد توجه واقع شدهند که در سایر پژوهشغیررسمی سازمانی شناسایی شد

-راه وجود، ازهای مشود که مدیران صنعت رستوران جهت فائق آمدن بر چالشدلیل کاربردی بودن پژوهش، پیشنهاد میبه

 کارهایی به شرح ذیل استفاده نمایند:

 استفاده از رویکردهای علمی و نوین طراحی شغل -

  جذب و استخدامط ساختارمند نمودن شرای -

 در مدیریت نیروی انسانیو رهبری اصیل استفاده از رویکرد نرم  -

 آگاه نمودن کارکنان نسبت به شرایط محیط کار -

 های تفریحی خارج از ساعت و محیط کارایجاد برنامه -

 استفاده از الگوهای خالقانه جهت پرداخت به نیروی حمل و نقل -

 و بیرون از سازمانهای آموزشی با رویکردهای داخل دوره -

 برای کارکنان درونیهای پاداش های بلندمدت وایجاد مزیت -

 های سازماناندازرویکردها و چشم کسب اطمینان از آگاهی مداوم کارکنان از -

 استفاده از رویکرد مدیریت استعداد در توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی -

 کارکنان تنوع گرایی قومی در جذب و استخدام -

 متناسب با تغییرات محیطی پذیری نیروی کارانعطاف یفاده از رویکردهااست -

 اعمال فرایندهای تغییرات پویا، متوسط و تدریجی -

 

  منابع
عه راهبردی توس -المللی علمی، اولین همایش بیننقش مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری ،اشرافی بجستانی، سمانه

 . 1393، مهر اندازهاها و چشملشگردشگری جمهوری اسالمی ایران، چا

و  نمالکا: بررسی تأثیر نوآوری، سرمایه انسانی و خودكارآمدی كارآفرینی بر عملکرد)مطالعه موردی ی جوانی، نسرین،بدیح

 .1396، نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی امین، پایانهای شهر اصفهان(مدیران رستوران
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 تشارات سمت.انتهران، ، چاپ اول، نوازیمدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان، 1393زاده نمین، ابوالفضل، تاج

، اندد تئوریهای شهر كاشان با روش گرها و رستورانآوری در بین كاركنان هتلمطالعه فرایند تاب حاجی آقابزرگی، احمد،

 .1397، نامه کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق، پایان

مجله  ،اتر مدل سوتحلیلی بر نظام آموزشی گردشگری در ایران مبتنی ب زاده، ذکیه، عبدالهی، مهدی،حیدری چیانه، رحیم، نصراله

 .152-129 ،1391تابستان  ،اول ، شمارهاولسال  ریزی و توسعه گردشگری،برنامه

شهری،  ت مدیریت، مجله مطالعاقش آموزش نیروی انسانیتوسعه گردشگری با تأكید بر نآباد، حسین، خدایی، زهرا، کالنتری خلیل

 .58-47، 1391دوازدهم، زمستان ، شماره چهاردهمسال 

پ ششم، چا، شناسی پژوهش كیفی در مدیریت: رویکردی جامعروش ،1398فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل، دانایی

 ، انتشارات صفار.تهران

د، پایان هنر یز و، دانشگاه علم یل عوامل مؤثر بر مدیریت استعدادها در صنعت غذا و رستورانبررسی و تحل دهقان دهنوی، سعید،

 .1398، نامه کارشناسی ارشد
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