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 خالصه:

 هتل در عرضه ساختار و ارزشتعیین کننده  ،آن  تاثیر میگذارند که بر توسعه ساختار توازن یک اقتصاد و سیاستهای اقتصادیمیدهد مطالعات نشان 

 .را نیز مشخص کنند فراغت اوقات تقاضای و هتل داخلی تجارت حجم اقتصادی می توانند ، این ویژگیهایمشابه طور به. هستند

 مقدمه: (1

 آن بلندمدت و مدت میان اندازهای چشم و هتل تجارت ساختار و اندازه در پیشرفت ایجاد منظور نیازها و ملزومات هتلداری، به درباره Otus نظریه

 .است شده طراحی

 برای داخلی باشد، تقاضای بیشتر( GDP) داخلی ناخالص تولید در خدماتی مشاغل سهم چه هر یک اقتصاد،  که درکند ضیه پیش بینی میاین فر

هر چه نیازهای هتلداری داخلی بیشتر شود، تمرکز هتل ها  کند و در ادامهی هتلداری داخلی افزایش پیدا میو سپس نیازهاخواهد بود  بیشتر ها هتل

 های برند می شود.تر هتلبیش منجر به تنوع این موضوع وخواهد شد بیشتر به برندها معطوف 

مرتبط با به سه بخش ،  این مقاله داریاقتصادی و نیازها و ملزومات هتل و ایجاد یک نگاه اجمالی به روابط بین ساختار Otusبرای توضیح فرضیه  

 :تقسیم می شودیکدیگر 

 مارک و ها مکان مشخصات سپس بحث خواهیم نشست ،کنند به  می فعالیت هتلداری مشاغل آن در که اقتصادهایی ساختاری توسعه مورد در ابتدا

 مورد بررسی قرار میگیرد. ها هتل برای تقاضا حجم و منابع خواهیم کرد ودر پایان تحلیل و تجزیه را هتل های

 اقتصادی ساختار. 2

 داخلی ناخالص تولید رشد از عمومی ای زنجیره های هتل های اتاق موجودی رشد نرخ ، انگلیس در اقتصادی رکود دوره و در 1990 دهه اواخر در

 ( 1کل، کاهش پیدا کرد. ) شکل شماره 



 

 .کند می سقوط هتلبرای  عرضه رشدو  تقاضا ای چرخه رکود یک در که بود یحاکم ارتدوکسی خالف بر این

 . دهند می ادامه خودارائه خدمات  به ای زنجیره های هتل چرا که داشت وجود تفسیری بایدحساب  این با

 محرک به که خدماتی مشاغل سمت به دولت بودجه خدمات و تولید به اعتماد از اقتصاد ساختاری تعادل که داشت قرار ای دوره در انگلیس خوشبختانه

 بر آنها تأثیر و اقتصادی ساختارهای تحلیل و تجزیه ، بنابراین. کند می تغییر ، شدند می تبدیل داخلی ناخالص تولید رشد و اشتغال ، تقاضا اصلی

 .شود می تصفیه همچنان و شده تصفیه گذشته سال 15 طی و شد آغاز هتل عرضه و هتل تقاضای

 شده رمزگذاری( 2006) متحد ملل صنعتی بندی طبقه المللی بین استاندارد عنوان با که است اقتصادی اساسی مفهوم ، تحلیل و تجزیه شروع نقطه

 قسمت گسترده تقسیم می کند :که فعالیتهای اقتصادی را به سه  ، است

 شیالت و کشاورزی: دسته اول

 تجهیزات و ساز و ساخت ، استخراج صنایع ، تولید: دسته دوم

 .خدمات کلیه: دسته سوم

عرضه  ، آالت ماشین ، زمین مختلفی بین روابط شامل را می طلبد و مختلفی های مهارت و است؛ دانش متفاوت اقتصادی بخش هر در اشتغال

 محصوالت را شامل می شود. خریداران و کنندگان

 شود. می تر متنوع و تر پیچیده آن ساختار ، اقتصادی مراحل رشد طی در اقتصاد تعادل در باالرفتن با

شکل امکان   دیگر برخی و هستند زوال به رو دیگر برخی ، دارند قرار رشد دوره در اقتصادی های فعالیت برخی ، اقتصادی هر در زمان از برهه هر در

 داشت.نخواهند  گیری و ظهور



 و محصوالت بودن دسترس در ، نتیجه با توجه به توضیحات داده شده دارند. در را اقتصادی بازده تأمین تقاضای که دارد وجود مشاغلی و ها مهارت

 نمی باشد یکنواخت آنهاعرضه و تقاضای  یک شکل نیست و خدمات

 .بالعکس خواهد کرد و تغییر مصرف و الگوی ، آنها تغییر با .هستند اقتصادی ساختار سازنده عناصر ، مشاغل و اقتصادی فعالیتهای

 ارائه به مربوط های دسته سوم  فعالیت که است این تفاوت اصل در. است متفاوت ثانویه و اولیه های فعالیت با نوع، نظر های دسته سوم از فعالیت

 .کنند می تولید دوام با غیر و دوام با کاالهای ثانویه و اولیه های فعالیت که حالی در است خدمات توزیع و

 دسته سوم گوناگونی بیشتری نسبت به فعالیتهای ثانویه که در نوع خود متفاوت تر از فعالیتهای اولیه می باشد، دارند. های فعالیت

 .است ماشین و کارگر بین غالب تعامل ، ثانویه فعالیتهای که دراست. در حالی  زمین و کارگر بین غالب کار تعامل اولیه فعالیتهای در

 و خدماتعرضه کنندگان  بین تعامل همانند خدمات اکثر ارائه برای همکاران با عملیاتی تعامل. است افراد بین حیاتی رابطه ،دسته سوم  خدمات در

 . است ضروری خدمات کنندگان مصرف

دسته سوم   خدمات پیچیدگی و تنوع ، وجود این با. است واقعیت همسو تر با سوم های فعالیت دامنه که کردند می تصور سنتی طور به اقتصاددانان

 . است بوده ضروری خدمات بندی طبقه به منظور آنها مدیریت و ریزی برنامه و خدمات پویایی و نقش درک معنای به

 که بود این( 1968) بانتون توسط تالش یک. دهد می نشان را موضوع مثال دو. اند نبوده عملی ها بندی طبقه بیشتر که است بوده این مسئله

 : است زیر موارد شامل تجارت که دید بنتون. کند متمایز مستقیم خدمات و تجارت بین را عالی های فعالیت دامنه

 :شد می زیر موارد شامل مستقیم خدمات که حالی در ، سازی ذخیره و مالی و بانکی بیمه؛ توزیعی معامالت ؛ ارتباطات و نقل و حمل

 .دولتی مدیریت و شخصی؛ خدمات تفریح و ورزش

 .ندارد وجود مستقیم خدمات در زیاد همگنی و مستقیم خدمات و تجارت بین تمایز این برای آشکاری تحلیلی مبنای بنابراین هیچ

 .کردند پیشنهاد را خدمات مجموعه زیر سه که شد ارائه( 1953) هت و فوت توسط خدمات بندی طبقه برای دیگر تالش

 .بود ها هتل و ها رستوران: شامل آنها برای عالی بخش

 یک دستی صنایع خانه؛ نگهداری و تعمیر، خشکشویی زیبایی؛ های فروشگاه و آرایشگاه. بود ها هتل و ها رستوران: شامل آنها برای عالی بخش

 شد می اجرا خانگی و داخلی شبه دیگر و خانه در بار

 تفریحی و آموزشی ، بهداشتی های مراقبت شامل آشپزی بخش و. بود اداری و مالی امور ، ارتباطات ، تجارت ، نقل و حمل شامل کواترنر بخش

 .بود



 :از عبارتنددسته سوم  های فعالیت ،( 1953) هت و فوت گفته طبق

 فوری فعالیتهای و" گذارد می تأثیر بر آن و تسهیل را کار تقسیم کواترنر فعالیتهایبه گفته او . اند کرده عادت آن به که روشی به افراد نگهداری 

 جدا یکدیگر از ها بندی طبقه آن در که استمنحصر به فرد  نسبتاً تمایز یک این. " ندارند عادت آن به آنها که است رفتاری پرورش "مورد در

 . ندارد ارتباط هزینه های اولویت با خدمات تقاضای و نیستند

 .پردازند نمی نیز مسئله این به حتی که شود می گفته اقتصادها توسعه و رشد مورد در مدرن های تحلیل و تجزیه از بسیاری برای

 موثرتر ، هستند سازگار داخلی نظر از و هستند متوالی مصرفی های هزینه نظر از که مجزا دسته سه در ساختار تجدید با توان می را سوم بخش

 :کرد

 از جدا ، شهروندی حق خدمات سایر و رفاه ، عمومی اداره ، بهداشت ، آموزش زمینه در دولت بودجه با خدمات: شهروندی خدمات .1

 .مصرف زمان در پرداخت برای شهروندان ظرفیت

 و امالک مدیریت ، ای حرفه خدمات ، شخصی خدمات ، مالی خدمات ، توزیع ، ارتباطات ، بانکداری: خدمات تجاری و بازاریابی .2

 فروشی. عمده و فروشی خرده ، مستغالت

 ، بهداشتی های کلوپ ، ها آرایشگاه ، تفریحی های کشتی ، سینما ، کازینوها ، بینگو های کلوپ ، بارها ، ها تجارت تجربی : فرودگاه .3

 مدارس ، خصوصی های بیمارستان ، مسافری قطارهای ، مسافری مربیان ، مسافربری هواپیماهای ، شبانه های کلوپ ، ها هتل

 از برخی( 1998) گیلمور و پین. کننده بازدید های جاذبه و تئاتر ، ورزشی مشاغل ، ها رستوران ، خصوصی های زندان ، خصوصی

 .دهند می ارائه تجربه با مشاغل مدیریت مورد در را ها دیدگاه

ند و همه شهروندان به آنها دسترسی دارند. به طور قابل ا تحت کنترل دولت خدمات شهروندی مجزا هستند بدلیل اینکه آنها خدماتی هستند که

جربی در میهمان نوازی و توریستی در بر گرفته شده اند و چهار ویژگی در همه تجارتهای تجربی هستند که آنها مالحظه ای، خیلی از تجارتهای ت

 را از خدمات بازاریابی مجزا می کند: 

 بر هر شهروند برای یک بخش کشور، نشان می دهد. GOPش در زیر ، طرح بخ 1جدول 

 



 - لهستان و فرانسه ، انگلیس ، آمریکا متحده ایاالت - کشورهایی انتخاب برای شهروند هر ازای به داخلی ناخالص تولید در این جدول الگوی

 تولید در خدماتی مشاغل مشارکت درصد نظر از و گذارند می نمایش به را اقتصادی ساختارهای از وسیعی طیف آنها زیرا؛ است شده داده نشان

 .شوند می بندی رتبه داخلی ناخالص

 ها هتل عرضه و آینده تقاضای ارزیابی یا آن انداز چشم ارزیابی برای اما ، است ضروری اقتصاد یک ساختار و عملکرد کیفیت گیری اندازه اگرچه

 که پیشرفت توازن ساختاری یک اقتصاد را دنبال کنیم. برای دستیابی به آن ، نیازمند آنیم. نیست کافی

 نوع گوناگونی را دارند. اقتصادها در این مرحله پیشرفت، کمترین کمترین شکل پیچیدگی را دارد زیرا انتقال یک اقتصاد از شکل اولیه به ثانویه، 

دمات در دوران اقتصاد صنعتی ، زمانی که اقتصادهای )تجارت( های بریتانیا، بعضی از کشورهای اروپایی غربی و آمریکا، در حال تغییر شکل از خ

 بدون برنامهعدم مداخله در امور اقتصادی بود و این انتقال،  -قش دولتن -به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادکشاورزی به خدمات صنعتی بودند 

 ریزی بود و بر اثر نیاز بازار شکل گرفت.

 اروپایی کشورهای در شدیدی های واکنش عنوان به سوسیالیسم و کمونیسم ، یافت تغییر ثانویه به اولیه از اقتصادها ساختاری تعادل وقتی

 .شد ظاهر ها توده با بدرفتاری به نسبت

را در ساختار اقتصادی از شکل ثانویه به جهت خدمات ، زمانی که آمریکا و کشورهای اروپای غربی در بین انتقال 20ن در طی نیمه اول قر

ت از بی طرفی به نقش فعال در هر دو بخش ایجاد و مدیریت خدمات و همچنین سایر بخشهای دیگر ، نقش دول شهروندی را انحام دادند

 اقتصادی، تغییر کرد.

 شد. ظاهر اقتصادها از بسیاری بخش بزرگترین عنوان به شهروندی خدمات ظهور به منتج بزرگ دولت

 بی. بود خدمات شهروندی برای حضور کمرنگ درای ملحق شدن به دولت بزرگ، عاملی مخالفت آمریکا بردر زمان حکومت روزولت در آمریکا 

 کرد تسریع را دوم جهانی جنگ از پس ویژه به ، خدماتی مشاغل در سریعتر و سریعتر رشد نیز آن بزرگ دولت میلی

برای دسترسی به این سومین انتقال، دولت آمریکا شرایط الزمی را برای پیشرفت اقتصاد خدماتی به وجود آورد و به طرز سرنوشت سازی، در  

تصادش به اقتصاد خدماتی، با دولت بزرگ در مدیریت اقتصاد خدماتی در بر گرفته نشد. بنابراین نقش دولت آمریکا در انتقال توازن ساختاری اق

 سال قبل از اینکه اقتصاد اروپا به سمت خدمات اقتصادی صعود کند، متفاوت بود. 40جنگ قبلی اروپایی که قبل از 

 است. نقش دولتاصلی ترین مانع برای پیشرفت توازن ساختاری اقتصادهای اروپایی به سمت اقتصاد خدماتی، 

 ، بود شده مدیریت و تعیین دولت توسط اقتصادی ساختار آن در که غیر دموکراتیک اقتصادی و سیاسی سیستم یک ، برای کمونیسم فروپاشی با

 بود. گرفته صورت ای عمده اقدامات



 خدمات و صنعت ، کشاورزی های بخش در شوروی اقتصادهای ، بنابراین و بود کمونیستی ایدئولوژی از بخشی خدماتی مشاغل سرکوب

 در نتیجه، خروجی کمونیسم، اجرای اقتصادی ضعیف و فقر دراز مدت برای شهروندانش بود. .شدند محدود شهروندی

حاال در تنگنای خدمات شهری با  عمل کرده بودند ، اجتماعی بازار اقتصاد عنوان به گذشته قرن نیم طی که غربی دموکراتیک اقتصادهای سایر

 برای توازن ساختاری اقتصادی به جهت پیشرفت به سمت اقتصاد خدماتی ، هستند. شرایط ناکافی و نامناسب نقش دولت

، رنج برده اقتصادهایی از جمله فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و آلمان از بین بقیه، به طور لجبازانه ای از حجم زیادی از بیکاری در طی ده سال گذشته

از نظر دارو )ابزار پزشکی( از آمریکا، کانادا و بریتانیا کمتر بوده است. برای صعود ساختارهای  خدماتی آنهااند. در حالیکه دامنه و اندازه اقتصاد 

 .اقتصادی کشورهای غربی به سمت اقتصادهای خدماتی، تغییر نقش دولت هایشان الزم است

دامنه شرایطی را به وجود بیاورند که در آن  که صادی کاهش بدهند و الزم استها نیاز دارند که دخالتشان را در مدیریت فعالیت های اقتدولت

پاسخ گو باشند و تقاضاهای جدیدی  قتصادها نیاز خواهند داشت که نسبت به درخواست هابزرگتری از اقتصاد خدماتی را پایه گذاری کنند و آن ا

 را هم ایجاد کنند.

می باشند.  اصلی اد خدماتی دست پیدا کند، چهارتایی هستند کهدر بین دارندگان شرایطی که یک اقتصاد نیاز دارد که به صعود به سمت اقتص

 برای شروع تحول کافی است.  ت که در بیشتر اقتصادهای پیشرفته،اول توسعه حقوق انسانی و شهروندی اس

 دارد. ادامه نیز کشور این در و بود گذشته قرن مترقی ویژگیهای از توسعه ، اقتصادها ترین پیشرفته در

توسعه قلمرو آموزشی، بعد از جنگ جهانی دوم، باشد. در آمریکا ترده علوم اجتماعی می که شامل مسئله گس است لمرو آموزشق، توسعه دوم

 در مدارک شخصی اتفاق افتاد.گسترده شد، همانطور که توسعه علوم اجتماعی روبروی و خالص 

در بریتانیا اتفاق نیفتاد که مثل نمونه هایی که توسعه های دانشگاه ها و پلی تکنیک های جدید می شدند. و رشد  1960این پیشرفتها تا دهه 

 اروپا، این توسعه ها زمان بیشتری بود)بیشتر طول کشید( و تدارک و دامنه مدارج هنوز خیلی کم است.مدارج شغلی مثل مدیریت هتل داری 

های  است که براساس مالکیت وسیع بر سرمایه های ارزشمند مثل خانه ها، سیاست های بیمه، طرح: دسترسی به اعتبارات شخصی سوم

 مین زده می شود.خبازنشستگی و سایر مکانیسم های پس انداز، ت

 در آمریکا به سرعت توسعه یافت و آز آن زمان ماندگار شده. 50اشکال پس انداز در دهه  تمامی

اتفاق نیفتاد. در هر دو کشور، دسترسی به اعتبار شخصی به موازات مالکیت  80مالکیت سرمایه های ارزشمند ، تا دهه در بریتانیا، توسعه انبوه 

حجم دارایی های ارزشمند تسریع پیدا کرد و تقاضا برای اقتصادهای خدماتی را بیشتر کرد. در قاره اروپا، نسبت مالکیت ملک کمتر از دامنه و 



بنابراین یک تقاضا برای  ارزشمند کمتر است. دسترسی به اعتبار شخصی کمتر است و یک دست آورد به حساب می آیدمالکیت بر دارایی های 

 اقتصادهای خدماتی محسوب می شوند.

 است که الزمه آن زیربنای ترابری وسیعی می باشد. مسافرتمورد چهارمین، رشد گسترده در 

 کاری زیاد هست.  سفر شخصی است که مدیریت اقتصاد خدماتی نیازمند سفرارائه این تقاضا برای اقتصاد خدماتی مستلزم 

پدیدار شد و تا از آن به بعد ادامه یافت. در حالی که زمان بیشتری طول  60و  50گذاری در زیربنای سفر در آمریکا در طی دهه بنابراین سرمایه 

 ب ماندگی دارد.قدم عقکشید تا خودش را به بریتانیا سبط دهد. و هنوز هم در کل 

در جستجوی درک و دنبال کردن شرایطی  Otusکاال در اقتصادهای پیشرفته تر،  ینده تقاضای هتل داری وآبرای ارزیابی دورنمای جاری و 

 است که در جا ساختار توازن اقتصاد را به سمت اقتصادهای خدماتی سوق دهد.

اقتصادی دنبال شده و نتایج پیش بینی شده آن می باشد. به طور خالصه، هر چه با توجه به این، این یک درک سیستم سیاسی . سیاست های 

 .د و دارای ساختار اقتصادی به سمت اقتصاد خدماتی مشکل تر خواهد بودبیشتر، بال سمت چپ ، دولت باشی

 پایان بخش اول


