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تاریخ دریافت -8934 /5/93 :تاریخ پذیرش8931/2/29 :

چکیده:
این تحقیق دارای دو هدف اصلی است ،هدف اول آن ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه برای هتلداری ج.ا.ایران و
هدف دوم اندازهگیری بازاریابی کارآفرینانه و اثرات آن بر عملکرد هتلداری است که برای انجام آن از روش
تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی  -کمی) استفاده شد .در بخش کیفی ،از تحلیل
محتوای کیفی برای توسعه مقیاس بازاریابی کارآفرینانه و مدل آن استفاده شد .برای گردآوری داده از مصاحبه
عمیق با  23نفر از مدیران هتلهای سه ،چهار و پنج ستاره شهر تهران استفاده شد .در بخش کمی برای جمعآوری
دادهها از سه پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه ،عملکرد مالی و غیرمالی استفاده شد .در مجموع  61پرسشنامه
مربوط به بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی و  916پرسشنامه مربوط به عملکرد غیرمالی برای تحلیل،
جمعآوری شد .برای روایی پرسشنامهها از همبستگی کلی گزینه اصالح شده ،روایی محتوا ،روایی صوری و
تحلیل عامل تأییدی و برای پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی با نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.
نتایج حاکی از مناسب بودن تمامی موارد بود .برای آزمون فرضیههای پژوهش نیز از مدل یابی معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده شد .نتایج حاکی از تائید تأثیر مستقیم بازاریابی
کارآفرینانه بر عملکرد مالی و رد نقش میانجی عملکرد غیرمالی در انتقال اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد
مالی بوده است.
واژگان کليدی :بازاریابی کارآفرینانه ،عملکرد مالی ،عملکرد غیرمالی ،گردشگری ،هتل.

 -1دانشجوی دکتری ،مدیریت گردشگری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
 -2دانشیار ،گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران).نویسنده مسئول)؛
a.a.tajzadehnamin@gmail.com
 -3دانشیار(بازنشسته) ،گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
 -4دانشیار ،گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.

2

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری ،سال چهاردهم ،شماره  ،64تابستان 8931

مقدمه
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،پیشبینی میگردد تعداد گردشگران در سال  2323به 8.4
میلیارد نفر برسد که از این بین  8.2میلیارد نفر به شکل درون منطقهای سفر خواهند کرد و 971
میلیون نفر مسافرتهای طوالنیمدت و با مسافت باال انجام دهند (ضیایی و تراب احمدی،
 .)8932گردشگری صنعت اصلی بسیاری از کشورها محسوب میشود و نقش اساسی در توسعه
اقتصاد جهانی دارد (محمدی و همکاران .)8935 ،باید توجه داشت چرخه عظیم مالی که بهطور
غیرمستقیم حول محور صنعت گردشگری میچرخد بهمراتب مهمتر از درآمدهای مستقیم این
صنعت بر اقتصاد جهانی تأثیرگذار است .طبق برآوردهای مبتنی بر آمار بانک جهانی ،در سال
 2333به ازای هر گردشگر  453دالر ( 738میلیون گردشگر و  675میلیارد دالر) و بر مبنای
آمار سازمان جهانی گردشگری  133دالر درآمد اقتصادی مستقیم و قابلمحاسبه وجود داشته
است و درآمدهای غیرمستقیم از چرخش سرمایهگذاری در امر گردشگری ،به ازای هر نفر
 2533دالر یعنی مجموعاً  8753میلیارد دالر برآورده شده است (پاپلی یزدی و سقایی.)8938 ،
با افزایش روزافزون تقاضای سفر و گردشگری و تبدیلشدن صنعت گردشگری ب یکی از
بزرگترین صنایع در جهان ،الزم است هر کشور بهمنظور جذب گردشگران بالقوه در راستای
توسعه اجتماعی-اقتصادی و رشد زیربنایی خود تالش کند (تقوی فرد و اسدیان اردکانی،
 .)8935از طرف دیگر تمام اشکال گردشگری ،بهاستثنای دیدارهای یکروزه ،با اقامت شبانه
همراه هستند؛ بنابراین اقامت یکی از اجزای تفکیکناپذیر محصوالت گردشگری است و
اشکال مختلف آن تأثیر غیرقابلانکاری بر انتخابها و رفتارهای گردشگر دارد .بر اساس
برآورد سازمان جهانی گردشگری ساالنه  2.5درصد بر تعداد اتاق هتلها افزوده میشود و
متوسط جهانی نرخ اشغال هتلها در حدود  45درصد است (ضیایی و تراب احمدی)8932 ،؛ اما
صنعت هتلداری دنیا و بالطبع کشور ما با چالشهایی از جمله پایین بودن نرخ اشغال هتلها،
ناتوانی در جذب مناسب گردشگران ،درآمد پایین این بخش در مقایسه با دیگر کشورها و
تهدیدهای محیطی جدید مواجه است (گویال و گویال2383 ،8؛ جینژائو و جینگ .)2333 ،2این
چالشها نشان میدهد که کسبوکارهای این حوزه نیاز به نوآوری و روشها و استراتژیهای
1. Goyal and Goyal
2. Jin-zhao & Jing
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خالق بازاریابی و خدمتدهی برای پاسخگویی بهتر به نیازهای در حال تغییر و متنوع مشتریان
میباشند .بازاریابی سنتی ممکن است برای شرکتهایی که در این محیط کسبوکار بسیار پویا
رقابت میکنند ،مناسب نباشد .مطالعات اخیر پیشنهاد میکند که شرکتها باید در بازاریابیشان
به هنگام برخورد با ابهام و عدم قطعیت در بازار کارآفرینانه تر باشند (کلینسونگ و همکاران،8
 .)2383به عقیده مایلز و داروچ )2336( 2در این دوره از تغییرات اجتماعی و فنّاورانه چشمگیر،
یک رویکرد برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان ،بهرهگیری از قابلیتهای بازاریابی
کارآفرینانه 9است که بهواسطه آن میتوان نیازها و تقاضاهای جدید مشتریان را به بهترین شیوه
شناسایی و زمینه رضایت آنها را جلب کرد (کورگان و همکاران .)2388 ،6بازاریابی
کارآفرینانه در سوی دیگر پیوستار بازاریابی یعنی بازاریابی سنتی قرار دارد که از نظر
جهتگیری استراتژیک ،استراتژی و روش با بازاریابی سنتی تفاوتهایی دارد .این مفهوم از
سطح اشتراک دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی به وجود آمده که هم مفاهیم و ابزارهای نوین
بازاریابی را مدنظر قرار میدهد و هم نوآوری و روشها و نگرشهای نو و کارآفرینانه و خالق
را مورد تأکید قرار میدهد .درواقع بازاریابی کارآفرینانه شناسایی و بهرهبرداری فعاالنه از
فرصتها برای کسب و حفظ مشتریان سودآور از طریق رویکردهای نوآورانه به مدیریت
ریسک ،اهرم کردن منابع و ایجاد ارزش است (موریس و همکاران .)2332 ،5از مزایای
بهکارگیری بازاریابی کارآفرینانه افزایش فروش و رضایت مشتریان از طریق بهبود کیفیت
خدمات ،افزایش قدرت رقابتپذیری و کسب مزیت رقابتی با بهکارگیری ابعاد بازاریابی
کارآفرینانه به طریقی منحصربهفرد و خالقانه است (کورگان و همکاران .)2388 ،بازاریابی
کارآفرینانه که هدفش استفاده پیش نگرانه از فرصتها از طریق دیدگاههای نوآورانه است به
دلیل ویژگیهای ذکرشده میتواند یک راهحل قوی و تأثیرگذار بازاریابی بر عملکرد
کسبوکارهای بخش گردشگری و هتلداری در نظر گرفته شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت
شناخت بیشتر ابعاد و شاخصهای بازاریابی کارآفرینانه بهعنوان روشی نوآورانه در بازاریابی
1. Kielenthong et al.
2. Miles and Darroch
3. Entrepreneurial marketing
4. kurgun et al.
5. Morris et al.
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کسبوکارها در گردشگری و هتلداری و اثرات آن بر عملکرد ،بررسی محققان این تحقیق
نشان داد که برخالف مفاهیم مختلف حیطه بازاریابی و گردشگری که مقیاسهای گوناگونی
برای اندازهگیری آنها وجود دارد ،برای اندازهگیری بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری
در داخل کشور نهتنها مقیاسی وجود نداشته بلکه حتی تحقیق مشابهی نیز انجام نشده اما در
خارج از کشور با وجود تحقیقات بسیار محدود در این حیطه ،تنها دو مقیاس با ابعاد متفاوت
وجود دارد (بونچو و همکاران 2389 ،8و فیوره و همکاران )2389 ،2که البته نقدهایی به آنها
وارد است و خأل موجود در این زمینه کامالً مشهود است؛ بنابراین هدف این تحقیق این است
که با استفاده از روش آمیخته اکتشافی و بهرهگیری از نظرات و تجربیات متخصصان صنعت
هتلداری ،ضمن شناسایی و توسعه ابعاد و شاخصهای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری
که فاقد نقاط ضعف گذشته باشد ،به بررسی اثرات آن بر عملکرد هتلداری بپردازد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تحقیقات در حیطه بازاریابی کارآفرینانه در صنعت گردشگری بسیار محدود است .از اندک
تحقیقاتی که در این حوزه وجود دارد تنها سه تحقیق کورگان و همکاران ( ،)2388جافر
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( )2382و نوآیزوقو و آنوکام )2386( 6هستند که با روش کیفی ،بازاریابی کارآفرینانه را در
صنعت گردشگری مورد بررسی قرار دادهاند و مابقی تحقیقات بهصورت کمی انجام شده و
صرفاً به آزمون ابعاد بازاریابی کارآفرینانه در گردشگری پرداختهاند .بازاریابی کارآفرینانه
دارای  7بعد اساسی فرصت گرایی ،پیشنگری ،نوآوری گرایی ،ریسک محاسبه شده ،اهرم
کردن منابع ،شدت توجه به مشتری و خلق ارزش است که توسط موریس و همکاران 5در سال
 2332مطرح شد؛ و بررسی محقق نشان داد که اکثر تحقیقات در حوزه بازاریابی کارآفرینانه
این  7بعد را مبنای مطالعه خود قرار دادهاند.

1. Boonchoo et al.
2. Fiore et al.
3. Jaafar
4. Nwaizugbo and Anukam
5. Morris et al.
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کورگان و همکاران ( )2388در تحقیق کیفی خود از  7بعد بازاریابی کارآفرینانه موریس و
همکاران ( )2332استفاده نمود و مصاحبهها را با  84سؤال که پوششدهنده این  7بعد بوده انجام
داده است و در پایان تحقیق خود پیشنهاد داده است که محققان بعدی به دنبال طراحی مقیاسی
برای بازاریابی کارآفرینانه باشند که مختص بخش گردشگری باشد .فیوره و همکاران)2389( 8
ابتدا با بررسی ادبیات  4بعد بازاریابی کارآفرینانه را شناسایی کردند (پیشنگری ،فرصت
گرایی ،شدت توجه به مشتری ،تمرکز بر نوآوری ،مدیریت ریسک و ایجاد ارزش) که همان
ابعاد مورد نظر موریس و همکاران ( )2332بوده است ولی بعد اهرم کردن منابع را در نظر
نگرفتند و در مجموع  72سؤال را برای این ابعاد شناسایی نمودند و سپس با استفاده از ضریب
پایایی 81 ،سؤال باقی ماند .در نهایت با تجمیع برخی ابعاد به  6بعد (هوشیاری فرصت ،نوآوری
مشتری محور ،ایجاد ارزش و مدیریت ریسک) با  84سؤال رسیدند؛ اما بونچو و همکاران
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( )2389با مطالعه ادبیات یعنی تحقیقات (موریس و همکاران  ،2332جونز و رولی 2333 9و
هوی )2331 6به  4بعد از بازاریابی کارآفرینانه یعنی بازار گرایی ،کارآفرینی گرایی ،یادگیری
گرایی ،اشتیاق به رشد ،عدم قطعیت محیطی ادراک شده و شبکهسازی رسیدند؛ و درنهایت با
استفاده از مقیاسهای مختلف از تحقیقات مختلف به آزمون فرضیات خود پرداختند .برای بازار
گرایی سه جزء مشتریگرایی ،رقیب گرایی و هماهنگی میان وظیفهای وجود دارد .برای
کارآفرینی گرایی نیز سه جزء ریسکپذیری ،نوآوری گرایی و پیشنگری وجود دارد .برای
شبکهسازی دو بعد گرایش به شبکه و محتوای شبکه در نظر گرفته شد .عدم قطعیت محیطی نیز
شامل عدم قطعیت درباره دولت و سیاستها ،اقتصاد ،دسترسی منابع ،بازار محصول و تقاضا،
رقابت و فنّاوری است .جوگارتنام و تسی )2336( 5در تحقیق کمی خود صرفاً از بعد کارآفرینی
گرایی که شامل سه جزء پیشنگری ،نوآوری و ریسکپذیری است برای بررسی میزان گرایش
به بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری استفاده نمود و مابقی ابعاد را در نظر نگرفت.
نوایزوقو و آنوکام ( )2386در تحقیق خود که به دنبال بررسی فعالیتهای بازاریابی کارآفرینانه
1. Fiore et al.
2. Boonchoo et al.
3. Jones and Rowley
4. Hoy
5. Jogartnam and Tse
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در  23شرکت کوچک و متوسط نیجریه که شامل  83کسبوکار کوچک و متوسط بخش
خدمات مانند هتلها و رستورانها بوده ،برای انجام مصاحبههای خود از  93سؤال که
پوششدهنده  7بعد بازاریابی کارآفرینانه موریس و همکاران ( )2332که شامل پیشنگری،
ریسک محاسباتی ،نوآوری گرایی ،فرصت گرایی ،اهرم کردن منابع ،شدت توجه به مشتری و
خلق ارزش بوده استفاده نمود .جافر ( )2382نیز در تحقیق خود با روش کمی کیفی به بررسی
ویژگیهای کارآفرینانه مراکز اقامتی در مالزی ،نوع بازاریابی بکار رفته در آنها و استراتژیهای
بازاریابی آنها پرداخت و مشخص نمود که کدامیک کارآفرینانه میباشند .المنسارا و همکاران
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( )2389در تحقیق کمی خود برای آزمون بازاریابی کارآفرینانه از  7بعد موریس و همکاران ()2332
استفاده نمودند .فیوره و همکاران ( )2389نیز با روش کمی و اکتشافی به ابعاد هوشیاری فرصت،
نوآوری مشتری محور ،ایجاد ارزش و مدیریت ریسک درباره بازاریابی کارآفرینانه رسیدند.
موارد باال از معدود تحقیقات بازاریابی کارآفرینانه در حوزه گردشگریاند ،اما بررسیها نشان
داد که تحقیقات قابلتوجهی د رباره بازاریابی کارآفرینانه در حوزه غیر گردشگری انجام شده
است این تحقیقات به توسعه مقیاس و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه در حوزه کسبوکارهای غیر
گردشگری پرداختهاند .از جمله میتوان به تحقیقات همالی ،)2385( 2هیونگ و دداهانوف
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( ،)2386جونز و همکاران ،)2389( 6اسمیت ،)2382( 5مورت و همکاران ( ،)2382رجیونن و
همکاران ( ،)2382هاسی اوگلو و همکاران ،)2382( 4کلینگسونگ و همکاران ( ،)2383بچرر و
همکاران )2331( 7اشاره کرد .بهطورکلی محققان این حوزه (کلینسونگ 1و همکاران2383 ،؛
اسمیت2382 ،3؛ کواک )2336 ،83بیان داشتند که مقیاسهای گذشته درباره بازاریابی
کارآفرینانه فاقد اعتبار محتوایی ،فرآیند خالصسازی گزینهها و اعتبار مالک مناسب هستند.
از طرف دیگر با در نظر گرفتن تمامی نقاط ضعف مطرحشده برای مقیاسهای گذشته ،نبود
1. Al-Manasra et al.
2. Hamali
3. Hyung and Dedahanov
4. Jones et al.
5. Schmid
6. Hacioglu et al.
7. Becherer et al.
8. Kilenthong
9. Schmid
10. Kocak
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مقیاسی خاص برای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری ،ضرورت ایجاد مقیاسی که
مختص بخش هتلداری بوده و فاقد نقاط ضعف گذشته باشد ،نمایان میگردد (گورکان و
همکاران)2388 ،؛ بنابراین تحقیق حاضر با روشی منسجم و ترکیبی برای نخستین بار با
مفهومپردازی بازاریابی کارآفرینانه به دنبال ایجاد مقیاسی جامع و منسجم برای بازاریابی
کارآفرینانه مختص صنعت هتلداری بوده و سپس به بررسی تأثیر آن بر ابعاد عملکردی بپردازد.
در ادامه به بررسی مبانی نظری برای فرضیههای تحقیق پرداخته خواهد شد .بر اساس کارهای
انجام شده در حوزه کارآفرینی سازمانی ،بسیاری از نویسندگان با استفاده از مطالعات تجربی
ارتباط بین فعالیتهای کارآفرینانه و عملکرد را در سازمانها مورد بررسی قرار دادند .کوهلی و
جاوورسکی )8333( 8مطالعهای با مصاحبه عمیق با  42مدیر در  6شهر ایاالتمتحده انجام دادند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد که برای بیشتر مدیران ،بازار گرایی به نظر میرسد که یک راهنمای
متحدی از تالشها و پروژهها فراهم کند و منجر به عملکرد باالیی شود و بر عملکرد
کسبوکارها تأثیر بگذارد (بوهمن .)2337 ،2فعالیتهای کارآفرینانه میتواند منجر به نتایج
مثبت اقتصادی و بهبود عملکرد در سازمانها گردد .در ادبیات کارآفرینی ،کارآفرینی گرایی
تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد .کویین و سلوین )8338( 9ارتباط مثبتی را بین وضعیت
کارآفرینانه یک شرکت و عملکرد مالی آن را یافتند و بیان کردند که پیشبینی میزان مطلوبی
از معیارهای مالی مانند نرخ رشد فروش ،بازگشت داراییها و نسبت سود به فروش باید بهعنوان
دلیل اصلی درگیری شرکتها در رفتارهای کارآفرینانه در نظر گرفته شود .تحقیق موریس و
همکاران ( )2332اولین مطالعهای است که تالش میکند بین بازاریابی کارآفرینانه و نتایج
عملکردی ارتباط برقرار کند .بهطورکلی بازاریابی کارآفرینانه نرخ باالیی از محصوالت،
خدمات و فرآیندهای جدید ،فرهنگ مشتری مدار ،خلق مشتریانی مطلوبتر ،وفادارتر و
راضیتر ،تولید بیشتری از منابع جدید و با ارزشتر را ایجاد میکند (المنسارا و همکاران،
 .)2389بر طبق تحقیق ریجونن و همکاران )2382( 6جهتگیری به سمت بازاریابی کارآفرینانه
تأثیر مثبت قویای بر عملکرد بازار شرکتها دارد .به عبارتی کارآفرینی گرایی به کسب مزیت
1. Kohli and Jaworski
2. Bohman
3. Covin and Slevin
4. Reijonen et al.

8

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری ،سال چهاردهم ،شماره  ،64تابستان 8931

رقابتی کمک میکند و منجر به عملکرد بازار خوبی میشود .نتیجه تحقیق همپنیوس)2382( 8
نشان داد که بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکتهای مورد مطالعه ارتباط مثبتی وجود
دارد .همچنین تحقیقات گذشته نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه بهطور مثبتی بر عملکرد
شرکتها تأثیر میگذارد .شرکتهایی که درگیر این نوع از بازاریابی میشوند از منابع کمتری
برای عرضه محصوالت خود به بازار استفاده میکنند و بهطور مؤثرتر و سفارشیتری به مشتریان
خود پاسخ میدهند (همپنیوس .)2382 ،نتایج تحقیق هاسی اوگلو و همکاران ( )2382نشان داد
که بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد نوآورانه کسبوکارها رابطه مثبتی وجود دارد.
شواهد غالب نشان میدهد که بین کارآفرینی گرایی و عملکرد مالی شرکتها همبستگی مثبتی
وجود دارد (کووین و سلوین8338،؛ اسمارت و کونانت. (8336 ،2اسمارت و کونانت ()8336
بیان کردند که میزان باالی کارآفرینی گرایی به همراه میزان گستردهای از صالحیتهای
بازاریابی مشخص منجر به عملکرد باالیی خواهد شد (که و همکاران .)2337 ،سابرامانیان
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( )8337گزارش داد که ارتباط مثبت معنیداری بین مقیاس چندبعدی نوآوری و عملکرد
سازمانی در صنعت بانکداری وجود دارد .دشپنده و همکاران )8339( 6ارتباط مثبتی را بین درجه
نوآوری و عملکرد اقتصادی یک نمونه از شرکتهای ژاپنی را بیان کرد .المنسارا و همکاران
( )2389در تحقیق خود که به بررسی رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد در هتلها
پرداخته بود به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت زیادی بین بازاریابی کارآفرینانه و شاخصهای
عملکردی در هتلهای کشور اردن وجود دارد .جافر ( )2382که به بررسی بازاریابی
کارآفرینانه در کسبوکارهای اقامتی پرداخته بود به این نتیجه رسید که تفاوتهای مهم در نوع
بازاریابی کارآفرینانه بکار رفته توسط فعاالن شهری و جزیرهای بهتفصیل مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد که فعاالن شهری در مقایسه با فعاالن جزیره کارآفرینانه تر میباشند.
جوگارتنام و تسی ( )2336که به بررسی ارتباط بین وضعیت کارآفرینانه و عملکرد هتلها
پرداخته بود به این نتیجه رسید که هتلهای کارآفرینانه در آسیا عملکرد بهتر و باالتری نسبت به
رقبای بیشتر محافظهکار خود دارند .هتلهای کارآفرینانه بیشتر پیش نگر ،فرصت گرا و
1. Hempenius
2. Smart and Conant
3. Subramanian
4. Deshpandé et al.
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ارائهدهنده محصوالت جدید میباشند .نتیجه تحقیق بونچو و همکاران ( )2389نشان داد که
ویژگیهای جمعیت شناختی مانند سن ،اندازه ،موقعیت ،تجربه و جنسیت بهطور قابلتوجهی
مجموعه متغیرهای بازاریابی کارآفرینانه را توضیح میدهند .همچنین نتایج نشان داد که برای
مثال هم هتلهای کوچک و هم بزرگ بهطور مثبتی با بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط میباشند
ولی مدیریت مالک بهطور مثبتی با بازار گرایی در ارتباط است و رابطه معکوسی با رشد گرایی
دارد اما هیچ ارتباط معنیداری با کارآفرینی گرایی ندارد .بانکر و همکاران ( )2335که به
بررسی ارتباط میان عملکرد مالی و غیرمالی در هتلداری پرداخته بودند دریافتند که بهبود
معیارهای غیرمالی شامل رضایتمندی مشتری در مدتزمان کوتاهی منجر به افزایش درآمد و
سود میشود (ناظمی و همکاران .)8932 ،ریچهلد ،ساسر و فرنل که ارتباط بین رضایت مشتریان
و عملکرد مالی شرکت ها را بررسی کردند دریافتند که رضایت بیشتر مشتریان موجب کاهش
هزینههای بازاریابی ،کاهش تغییرات قیمتی و ایجاد وفاداری میگردد که در نتیجه آن عملکرد
مالی بهبود مییابد (روحی و آذر .) 8913 ،از طرف دیگر نتایج تحقیق ماتسونو و همکاران
( )2332و مورگان و استرانگ ( )2339نشان داد که بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد ارتباط
ضعیف و ح تی منفی وجود دارد .عالوه بر این ،هاگسن و مورگان نیز ادعا کردند که پژوهش-
های مربوط به کارآفرینی از تحلیل اهمیت ابعاد گرایش کارآفرینانه در تبیین عملکرد باز
ماندهاند  .با توجه به شرایط ابعاد گرایش کارآفرینانه ممکن است در یک بعد خاص از عملکرد
به نتایج مطلوب و در ابعاد دیگر به عملکرد نامطلوب منجر شود .همچنین گرینلی و دی
آمانتوپولوس و هارت نشان دادند که در زمینههای مختلف ،گرایش کارآفرینی و بازار گرایی
لزوماً تأثیر مثبتی بر عملکرد تجاری ندارند (حجازی و حسینی مقدم.)8932 ،
بنابراین با توجه به مطالب ارائهشده ،میتوان فرض کرد که:
 :H1بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی هتلها تأثیر مستقیم دارد.
 :H2بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی هتلها بهطور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی
عملکرد غیرمالی هتلها تأثیر دارد.
 :H3بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد غیرمالی هتلها تأثیر دارد.
 :H4عملکرد غیرمالی هتلها بر عملکرد مالی آنها تأثیر دارد.
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روششناسی پژوهش
ازآنجاییکه مشابه بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی ،بازاریابی کارآفرینانه نیز یک مفهوم
چندبعدی است ،محققان و دانشمندان مختلف هر یک ابعاد و مؤلفههای متعددی را برای آن در
نظر گرفتهاند (رضائی و همکاران )8936 ،لذا هدف این تحقیق رسیدن به ابعاد بنیادی و
شاخص های مختلف بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری مدنظر است .بازاریابی
کارآفرینانه مبتنی بر ابعادی است که آن را از بازاریابی سنتی متمایز میکند (موریس و
همکاران .)2332 ،8بر این اساس این تحقیق به دنبال تعیین ابعاد مختلف بازاریابی کارآفرینانه در
صنعت هتلداری ایران و شاخصها یا سؤاالت مختلف اندازهگیری هر بعد آن است .در این
پژوهش ،محقق از روشهای آمیخته تحلیل استفاده کرده است .طرح تحقیق آمیخته در این
رساله از نوع اکتشافی است .نوع روش تحقیق در این پژوهش در بخش کیفی از نوع تحلیل
محتوای کیفی 2است .قلمرو مکانی در بخش کیفی در میان مدیران هتلهای سه ،چهار و پنج
ستاره سطح شهر تهران بوده و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته حضوری با آنها با استفاده از
روش نمونهگیری از نوع مالکی و هدفمند و نیز نمونهگیری نظری انجام شد.
با توجه به مشخص نبودن ابعاد بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری ،چارچوب اولیه این
تحقیق بر اساس مدل هفت بعدی بازاریابی کارآفرینانه موریس و همکاران ( )2332است که
فرض شده در مرحله اولیه ،پوششدهنده تمامی فعالیتهای بازاریابی هتلها میباشند .ابعاد
هفتگانه مورداشاره به همراه مطالعه گسترده ادبیات نظری در چارچوب مفهوم بازاریابی
کارآفرینانه ،مبنایی برای طراحی سؤاالت باز مصاحبه از افراد ذیربط جهت جمعآوری
دادههای مورد نیاز قرار گرفتند .برای رسیدن به فرم نهایی مصاحبه ،سؤالهای اولیه بهدستآمده
توسط سه نفر بهعنوان خبرگان حوزه گردشگری و بازاریابی که شامل یک نفر استادیار رشته
بازاریابی ،یک نفر دانشجوی سال آخر دکتری گردشگری و آشنا با مباحث بازاریابی و یک نفر
دانشجوی سال آخر دکتری بازاریابی و آشنا با مباحث گردشگری بودند ،ارسال و مورد ارزیابی
قرار گرفت .در نهایت فرم مصاحبه نهایی که شامل دو قسمت سؤاالت جمعیت شناختی و

1. Morris et al.
2. Qualitative content analysis
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سؤاالت بازاریابی کارآفرینانه مختص هتلداری و یک سؤال پایانی برای بیان نظرات
پاسخدهندگان در خصوص ارائه مطالب تکمیلی بود ،تهیه شد.
سؤاالت باز مطرحشده درباره مفهوم بازاریابی کارآفرینانه شامل  89سؤال بوده که بدین قرار
است -8 :چگونه به تغییرات در روندهای در صنعتتان واکنش نشان میدهید؟ (تغییرات در رفتار
مشتریان ،رفتار رقبا ،رفتار تأمینکنندگان)  -2آیا از نظر توسعه و ارائه محصوالت و خدمات
جدید و بهکارگیری فنّاوری ،خودتان را پیشگام میدانید؟ نقش پیشگامی را با مثال بیان کنید.
 -9فرصتهای جدید در بازار چگونه توسط هتل شما جستجو ،کشف و انتخاب میشوند؟
چهکارهایی انجام میدهید -6 .برای کشف بازارهای جدید و بسط خود به آنها در آینده چه
برنامههایی دارید؟ برنامه نوآوری دارید؟  -5هرچند وقت یکبار محصوالت و خدمات جدید
معرفی میکنید و یا محصوالت و خدمات موجود خود را ارتقا میدهید؟ چگونه؟  -4آیا برای
به حداقل رساند عدم قطعیت در برنامههای بازاریابی ،ریسکها را تحلیل میکنید؟ چگونه آن را
مدیریت میکنید؟ (مثالً تحقیق ،برنامهریزی)  -7آیا برنامههای مشارکتی یا برونسپاری با برخی
شرکتها یا هتلهای حتی رقیب دارید؟ (بازاریابی و فروش مشارکتی ،پروژههای مشترک) مثال
بزنید -1 .برای تأمین منابع الزم برای انجام فعالیتهای بازاریابی از چه روشهای تأمین منابع
استفاده میکنید؟ چه روشهایی را برنامه دارید استفاده کنید؟(منابع در دسترس داخلی ،منابع
خارجی و استفاده از پتانسیل سایر هتلها و شرکتها به نفع خود)  -3اگر فرصت مناسبی در
بازار پیدا کنید ،برای بهرهبرداری از آن ،به منابع موجود خود نگاه میکنید یا جهت بهرهبرداری
به سمت تأمین مالی بیرونی هم میروید؟  -83نقش مشتریان در توسعه کسبوکار شما و
استراتژیهایتان کجاست؟  -88چگونه و چند بار سطح رضایت مشتریان خود را اندازهگیری
میکنید؟  -82بعد از ترک هتل ،چگونه روابط خود را با مهمانان حفظ میکنید؟ مثال -89
بهطورکلی برای خلق ارزش برای مشتریان موجود و جدید خود چه میکنید؟ (خلق ارزش از
طریق قیمت ،هدف ،اتحاد ،کارکنان ،ایدههای جدید ،تجربه خاطرهانگیز).
مصاحبهها توسط خود پژوهشگر انجام شد و بهصورت صوتی ضبط گردید .مصاحبهها از ابتدای
آبان  8935شروع و تا آذرماه  8935و با پنج مدیر هتل  5ستاره (استقالل ،هما ،الله ،آزادی،
اسپیناس) ،شش مدیر هتل  6ستاره (اسکان الوند ،انقالب ،اوین ،هویزه ،رامتین ،گروه هتلهای
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پارس) و  3مدیر هتلهای سه ستاره شهر تهران (البرز ،بولوار ،اسکان ،هالی ،مارلیک ،مشهد،
مروارید ،رودکی ،پامچال) صورت گرفته است .مصاحبهها بر اساس اصل اشباع پیش رفت .پس
از پایان هر مصاحبه ،تحلیل اولیه روی آن صورت میگرفت تا از این طریق مشخص شود اصل
اشباع تحصیل شده است یا خیر .از مصاحبه بیستم مشخص شد که جوابهای ارائهشده با پاسخ-
های قبلی مشابهت داشته و چیزی به یافتهها اضافه نمیکنند و لذا نیازی به ادامه مصاحبهها نیست.
بعدازاین مرحله از کدگذاری باز و متمرکز جهت رسیدن به ابعاد و مقیاس بازاریابی کارآفرینانه
با استفاده از نرمافزار اطلس استفاده گردید.
برای تحلیل کیفی مصاحبههای انجام شده محقق مراحل زیر را طی کرده است:
گام اول) تبدیل صوت به متن نوشتاری:
تمام صحبتهای مصاحبهشوندگان که بهوسیله نرمافزار ضبط میشد توسط محقق به متن
نوشتاری برگردان و بهصورت متن وردی درآمد.
گام دوم) کدگذاری باز:
فرآیند تحلیل متن با کدگذاری باز صورت گرفت .به این منظور ابتدا دادهها از هم تقطیع شدند
و به هر قطعه از دادههای متنی یک نام (کد) اختصاص داده شد .این نامگذاری متکی به دانش
قبلی محقق از بررسی ادبیات تحقیق بوده است.
گام سوم) کدگذاری متمرکز:
کدهای بهدستآمده از مرحله پیش بهصورت همخانواده درآورده شده و کدهایی که در یک
خانواده قرار میگیرند مشخص شدند.
با توجه به حجم زیاد کدها ،در جدول  8نمونهای از مراحل سهگانه کدگذاری برای بعد تأمین و
مشارکت بهعنوان یکی از ابعاد بازاریابی کارآفرینانه آورده شده است که برای سایر ابعاد نیز به
همین شکل عمل شده است:
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جدول  .1مراحل کدگذاری برای بعد تأمين و مشارکت

تبدیل صوت به متن نوشتاری در قالب جمالت

کدگذاری باز یا خط

کدگذاری

به خط دادههای متنی

متمرکز

قطعاً باید از کمترین منابع بیشترین بهرهبرداری حاصل شود.

اهرم کردن منابع

استخدام یک نیروی کارا میتواند کارایی دو نفر را داشته باشد از روشهای

اهرم کردن منابع

مناسب اهرم کردن است.
در حوزه تأمین مالی برای روند جاری سعی میشود از منابع ذخیرهای داخلی

تأمین

خود هتل استفاده شود نه بیرونی.
در تهیه مواد اولیه بهصورت انحصاری از شرکتهایی خاص مواد اولیه خود

تأمین

را تأمین میکنیم.
برای تأمین منابع بیرونی و درآمدی مذاکره با شرکتها و آژانسها را انجام

تأمین

میدهیم.
مواد مورد استفاده در بخشهای مختلف هر روز رصد میشود تا از بهترین

تأمین

مشارکت

اجناس استفاده گردد.
اگر محصول جدیدی معرفی شود که عملکرد بهتری دارد ما همان را میخریم.

تأمین

در خرید مواد اولیه ابتدا بررسی و آزمایش انجام میگردد بعد خرید در حجم

تأمین

باال انجام میشود.
تأمینکننده ما باید خودش را ثابت کند و توانمندیهایش را نشان دهد تا

تأمین

انتخاب شود.
خرید مواد اولیه خوب میتواند به کنترل منابع مالی کمک کند.

تأمین

گرفتن اسپانسر برای برخی رویدادها یکی از راههای تأمین مالی ما است.

تأمین

تأمین منابع ما بر اساس درآمدهای ما است.

تأمین

با توجه به نوع مالکیت و قدمت خوبمان نیازی به تأمین منابع بیرونی نداشتیم.

تأمین

در تأمین نیروی انسانی سعی میشود از نیروی انسانی تحصیلکرده ولی با

تأمین

تجربه کمتر استفاده شود.
ما همیشه سعی کردیم در خریدها از اشخاص و شرکتها و نمایندگیهای

تأمین و

تأمین
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بنام و جواب پس داده خرید کنیم.
یکی از راههای انتخاب کارکنان کار آزمایشی چندروزه آنها در هتل است.

تأمین

ما گاهی از تسهیالت بانکی برای تسریع در انجام کارها استفاده میکنیم.

تأمین

استفاده از تسهیالت سازمان گردشگری یکی از منابع تأمین مالی ما بوده است.

تأمین

از یک تأمینکننده اصلی مواد مورد نیاز خود را تأمین میکنیم.
اگر شرکتی پیشنهاد خوبی ارائه دهد که به هتل کمک کند حتماً مشارکت

تأمینکننده اصلی
مشارکت

میکنیم.
ساخت پکیجها با همکاری آژانسها از برنامههای ما برای آینده است.

مشارکت

رابطه برد-برد را با شرکتها و سازمانهای دیگر دنبال میکنیم.

مشارکت

بخشهایی که احساس کنیم توسط دیگران بهتر میتواند اداره شود و درآمد

مشارکت

باالتری داشته باشد برونسپاری میکنیم.
تحت عنوان تفاهمنامه با دیگر هتلها همکاریهایی داریم بهعنوان رفیق نه رقیب.

مشارکت

از طریق قراردادهای بلندمدت با شرکتها منابع اولیه خود را تأمین میکنیم.

مشارکت

مشارکت با شرکتهای دیگر بیشتر در حوزه تأمین مواد اولیه شکل گرفته

مشارکت

است تا بازاریابی.
از مشارکت با شرکتهای ارائهدهنده خدمات گشت و تور برای مشتریان

مشارکت

خود استفاده میکنیم.
در زمینه جذب مشتری با آژانسهای مسافرتی و شرکتهای بزرگ و

مشارکت

مؤسسات مشارکت میکنیم.
بر اساس تغییرات محیطی (مثالً وقوع یک رویداد نمایشگاهی) ناخودآگاه با

مشارکت

هتلهای دیگر مشارکت میکنیم.

فرآیند کدگذاریها تا مراحل پایانی ادامه یافت و در نهایت محقق به  88بعد نوآوری گرایی
( 7گزینه اولیه) ،پیشنگری ( 3گزینه اولیه) ،فرصت گرایی ( 87گزینه اولیه) ،مشتریگرایی
( 98گزینه اولیه) ،مدیریت ریسک ( 82گزینه اولیه) ،پیشگامی ( 89گزینه اولیه) ،بهروز بودن
( 82گزینه اولیه) ،تأمین و مشارکت ( 81گزینه اولیه) ،خلق ارزش ( 3گزینه اولیه) ،رقیب گرایی
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( 7گزینه اولیه) و شبکهسازی ( 6گزینه اولیه) با مجموع  893گزینه اولیه رسید که این نشان داد
که ابعاد و شاخصهای بازاریابی کارآفرینانه هتلداری متفاوت از سایر کسبوکارها بوده و به
ابعاد هفتگانه مطرحی اولیه موریس و همکاران ( )2332پنج بعد جدید (رقیب گرایی،
پیشگامی ،شبکهسازی ،بهروز بودن و تأمین و مشارکت) اضافه گردید .نتایج حاصل از تحقیق
کیفی برای ادامه مراحل توسعه مقیاس یعنی محاسبه اعتبار خبرگان و باقی رواییها و پایاییها به
بخش تحقیق کمی انتقال داده شد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
در بخش کمی این تحقیق از نظر روش از نوع علی ،از نظر زمان از نوع مقطعی و با توجه به
اینکه محقق به دنبال سنجش تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی و غیرمالی هتلها است.
قلمرو مکانی تحقیق در بخش کمی شامل دو گروه است که از سه پرسشنامه استفاده گردیده
است :گروه اول شامل مدیران کلیه هتلهای سه ،چهار و پنج ستاره تهران و گروه دوم مشتریان
این هتلها میباشند .با توجه به آمار بهدستآمده از سایت سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری ،در زمان انجام این تحقیق مجموعاً  55هتل سه ،چهار و پنج ستاره فعال در شهر
تهران فعال است  .بخش اول که شامل دو پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی برای
مدیران هتل ها است ،با توجه به محدود بودن جامعه مورد نظر ،بین کلیه جامعه توزیع شد که در
نهایت  61پرسشنامه تکمیل شد .با توجه به اینکه سطح تحلیل هتل است لذا به هر هتل صرفاً یک
پرسشنامه جهت تکمیل داده شد .در بخش دوم که شامل پرسشنامه عملکرد غیرمالی است.
حجم نمونه بر اساس روش طبقهای و تعداد اتاقها و جدول مورگان  916نفر تعیین شد که ابتدا
بر مبنای درجه هتل ،هتلها در دو طبقه  9و  6و  5ستاره طبقهبندی شدند ،سپس با استفاده از
روش تصادفی ساده در داخل هر طبقه چند هتل جهت توزیع پرسشنامهها انتخاب و سپس با
استفاده از نمونهگیری در دسترس پرسشنامهها بهصورت حضوری در هتلهای منتخب هر طبقه
بین مهمانان توزیع گردید .برای تعیین تعداد پرسشنامههای الزم در دو طبقه ،از روش نسب
گیری بر اساس تعداد اتاق هر طبقه بر اساس  916پرسشنامه استفاده شد که بر اساس آن 835
پرسشنامه در طبقه هتلهای سه ستاره و  273پرسشنامه در طبقه هتلهای چهار و پنج ستاره،
تعیین گردید که توزیع شد.
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برای تعیین ابزارهای محقق ساخته تحقیق بدینصورت عمل شد :مقیاس بازاریابی کارآفرینانه
حاصل از بخش کیفی و  232دقیقه و  85ثانیه مصاحبه عمیق حضوری با  23نفر از مدیران هتل-
های چهار و پنج ستاره و  266دقیقه و  6ثانیه با مدیران هتلهای سه ستاره است که در ابتدا
شامل  893شاخص اولیه بوده که بعد از آزمون روایی ( )CVRتبدیل به  88مؤلفه و  42شاخص
نهایی جهت توزیع شد .مقیاس عملکرد مالی و غیرمالی حاصل از مطالعه جامع تحقیقات گذشته
و دستیابی به مؤلفهها و شاخصهای اولیه بوده است بهگونهای که عملکرد غیرمالی شامل  48و
عملکرد مالی شامل  81شاخص اولیه بوده که بعد از آزمون روایی ( )CVRتبدیل به 63
شاخص در قالب  88بعد برای عملکرد غیرمالی و  7شاخص برای عملکرد مالی شد که در
جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2ابعاد و شاخصهای مقياسهای تحقيق

بازاریابی کارآفرینانه
شاخصها

ابعاد

عملکرد غیرمالی
ابعاد

عملکرد مالی

شاخصها

شاخصها

نوآوری

 -تأمین منابع مالی مکمل با

عوامل

 -تجهیزات بهروز و

افزایش

گرایی

اقدامات نوآورانه

محسوس

کارآمد هتل

 -نوآوری در فصول کم

 -مناسب بودن امکانات

مشتری

فیزیکی ،دکوراسیون و

 -استفاده از روشهای

ظاهر اتاقها

ترویجی بازاریابی مانند

 -تمیزی و آراستگی

بستههای اقامتی در فصول

ظاهری کارکنان هتل

کم مشتری

 -متناسب بودن ظاهر هتل

 -استقبال از خالقیت و

با قیمت آن

نوآوری در محصوالت و

 -لذتبخش و خواستنی

ارائه خدمات

بودن جو هتل

 -رفتن به سمت هتلداری

 -نورپردازی خوب و

نوین

مناسب

 خواستههای مشتریان ونوع مسافران بهعنوان منبع
نوآوری

سودآوری
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پیشنگری

 -شناسایی بازارهای جدید

قابلیت اعتماد

 -عالقه خالصانه هتل برای

در ابتدای سال در برنامههای

حل مشکالت

بازاریابی

 -رسیدگی سریع به رفع

 -در نظر گرفتن برنامههای

کمبودها

جایگزین

 -ارائه بهموقع و سروقت

 -استفاده از برنامههای

خدمات وعده داده شده

چندگانه در حوزههای

-کارکرد مناسب تلویزیون،

مختلف

رادیو ،تهویه هوا ،روشنایی

 -دیدگاه سرمایه محور به

و دیگر تجهیزات اتاق

هزینههای بخش تبلیغات

 -فرآیند کارآمد و مناسب

 -تعیین بودجه بخشهای

پذیرش به هنگام ورود و

مختلف هتل در هرسال

خروج

کاهش هزینه

 استفاده از روشهایپیشبینی بودجه برای تعیین
منابع مورد نیاز
فرصت

 -استفاده از نظرات

گرایی

متخصصان و مشاوران جهت

توجه به نیازهای خاص

بررسی و تحلیل فرصتها

مهمانان توسط کارکنان

 -استفاده از نقاط ضعف

هتل

هتلهای دیگر بهعنوان

 -آماده بودن و در دسترس

فرصت

بودن کارکنان هتل در

 -دنبال کردن دائمی و

هنگام شلوغی برای

روزانه فرصتهای جدید

پاسخگویی به نیازهای

 -استفاده از فضای مجازی

مهمانان

برای استفاده حداکثری از
فرصتها
 پایش محیطی و تحلیلروندهای روز برای کشف
فرصتها
 -خلق/ایجاد فرصتها

پاسخگویی

 -ارائه تدارک الزم جهت

افزایش سهم
بازار و سهم
فروش
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توسط خود
 تحلیل و مقایسه عملکردهتلها در سطح بینالمللی
 نیازها و خواستههایمشتریان بهعنوان منبع کشف
فرصت
مشتریگرایی

 -جستجوی روزانه سایت-

قابلیت اطمینان

 -ایجاد اعتماد و اطمینان

های گردشگری و هتلداری

در مهمانان با رفتار

و دنبال کردن نظرات افراد

کارکنان

 -حفظ مهمانان و راضی

 -احساس امنیت و آرامش

نگهداشتن آنها بهعنوان

در تعامل با هتل

مهمترین هدف بازاریابی

 -رفتار با ادب کارکنان با

 -استفاده از نظرات مهمانان

مهمانان

در جهت جبران ضعفها و

 -دانش کافی کارکنان

نارضایتیها

برای پاسخگویی به

 -تخفیفهای ویژه برای

سؤاالت مهمانان

مهمانان دائمی

 -کارکنان آموزشدیده،

 -رفتار خوب در بخشهای

باصالحیت و با تجربه

مختلف هتل
 تغییرات در ارائه خدمتبر اساس نوع مهمانان
(تجاری ،تفریحی ،ناتوان
جسمی و) ...
 استفاده از نظرسنجیاینترنتی ،ایمیل ،فرم
نظرسنجی اتاق و مراسمات
جهت سنجش رضایت
مشتریان
 رصد پیوسته سالیق وعالیق همه مشتریان جهت

عملکرد و
موفقیت کلی
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تأمین نیازهایشان
 حفظ ارتباط با مهمانان بعداز ترک هتل با استفاده از
شبکههای اجتماعی
 در دسترس بودن همیشگیبرای دریافت انتقادات و
پیشنهادهای مهمانان
همدلی

 -حل دلسوزانه مشکالت

مدیریت

 -انجام فعالیتهای با

ریسک

ریسک کمتر ولی با سود

مهمانان و ایجاد اطمینان

بیشتر

خاطر

 -مذاکره با تأمینکنندگان

 -قابلیت تماس راحت با

برای کاهش ریسکها

مدیر هتل در صورت نیاز

 -الگوبرداری از هتلهای

 -برخورد با مهمانان

دیگر در جهت کاهش

بهعنوان افرادی محترم و با

ریسک

ارزش در هنگام حضور در

 -تدوین دستورالعملهای

هتل

قبلی برای مدیریت

 -توجه به درخواستهای

ریسکها

فردی مهمانان توسط

 -عدم اکتفا به یک بازار

کارکنان

حاشیه سود

برای کاهش ریسک
پیشگامی

 -لبخند همیشگی کارکنان

متوسط نرخ

 -موقعیت جغرافیایی هتل

دوستانه بودن

 -انعطافپذیری در

 -خوشامدگویی مؤدبانه

اشغال ساالنه

فعالیتها و برنامهها

کارکنان

 -داشتن کارکنانی بااخالق

 -عدم رفتار مغرضانه و

 -استفاده از تجهیزات و

تبعیضآمیز کارکنان با

امکانات سطح باال

توجه به نژاد یا ملیت

 -طراحی خاص و معماری

مهمانان

داخل هتل
بهروز بودن

 -استفاده از فنّاوری روز

ابالغ و

 -توضیح شفاف هزینههای

درآمد هر

دنیا

ارتباطات

صورتحساب مهمانان

اتاق هتل
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 -استفاده از نرمافزارهای

توسط کارکنان

موبایل برای تبلیغ در فضای

 -توجه کامل به مهمانان در

مجازی

بخش پذیرش هتل

 -بهروزرسانی مداوم

 -تشخیص و شناسایی

تجهیزات

نیازهای خاص مهمانان در

 -آموزش همیشگی

بخش پذیرش

کارکنان جهت ارائه خدمات
خوب
 بهروزرسانی سایت و رزرواینترنتی
تأمین و

 -رصد روزانه موارد مورد

شخصیسازی

 -به خاطر داشتن اسم

مشارکت

استفاده و تهیه بهترین اجناس

خدمات

کارکنان

 -برسی و آزمایش ابتدایی

 -شناخت داشتن از مهمانان

مواد اولیه و سپس خرید در

به هنگام حضور در البی

حجم باال

هتل

 -خرید از اشخاص،

 -به خاطر داشتن نیازهای

شرکتها و نمایندگیهای

مهمانان توسط کارکنان

معتبر و جواب پس داده
 برونسپاری برخی ازبخشهای هتل
 مشارکت و همکاری باآژانسهای مسافرتی و
شرکتهای بزرگ برای
جذب مشتری
 دنبال کردن رابطهای برد –برد با دیگر شرکتها و
سازمانهای طرف معامله
خلق ارزش

 -ارائه خدمات اضافی

کیفیت اتاق

 -استفاده از وسایل

رایگان عالوه بر خدمت

بهداشتی لوکس و برند در

اصلی

سرویس بهداشتی هتل
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 -تعویض غذای مهمان

 -در دسترس بودن

بدون دریافت هزینه در

لوازمآرایشی و بهداشتی

صورت عدم رضایت

متنوع در سرویسهای

 -ارائه خدمات با بهترین

بهداشتی

کیفیت

 -اتاق راحت ،امن و

 -ارائه همیشگی خدمات

ساکت و آرام

بیشازحد استاندارد برای
مهمانان
رقیب گرایی

 -استفاده از سیاستهای

خدمات اضافی  -فراهم بودن سرویس

مقابلهبهمثل در برابر فعالیت-

منظم حملونقل و ایاب و

های رقبا

ذهاب در هتل

 -دادن تخفیفهای خاص

 -فراهم بودن تسهیالت و

در فصول کم مشتری

امکانات ورزشی و تفریحی

 پایش فعالیتهای رقبا وپاسخگویی به آنها بهطور
دائم
 نگاه به رقبا و تجربیاتآنها در زمان استفاده از
فرصتها
شبکهسازی

 فعالیت مستقیم با شرکتها کیفیت غذا وو سازمانها و کاهش

نوشابه

 تنوع زیاد خوراکها درهتل

واسطهها

 -صبحانه متنوع و غنی

 -استفاده از دانش و

 -رستوران با منوهای متنوع

تجربیات منابع خارجی در

و مناسب در هتل

برخی بخشها

 -کیفیت باالی غذاها و

 -استفاده از نظرات

نوشیدنیهای

پیشکسوتان یا افراد خبره
برای بهرهبرداری از فرصت-
ها
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روایی و پایایی مقیاسهای سنجش
برای تعیین روایی مقیاسها از همبستگی کلی گزینه اصالح شده ،)CITC( 8روایی محتوا،
روایی صوری و تحلیل عامل تأییدی و برای پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی با نرمافزار
اسمارت پی ال اس استفاده شد .با انجام روایی محتوا )CVR( 2بر اساس نظرات  88خبره حوزه
گردشگری و بازاریابی ،تعداد  77شاخص اولیه بازاریابی کارآفرینانه 28 ،شاخص اولیه عملکرد
غیرمالی و  88شاخص عملکرد مالی به دلیل قرار نگرفتن در آستانه موردقبول ( )3/53حذف
گردیدند .با انجام آزمون همبستگی کلی گزینه اصالح شده ( 1 ،)CITCشاخص بازاریابی
کارآفرینانه 6 ،شاخص عملکرد غیرمالی و  8شاخص عملکرد غیرمالی نیز به دلیل داشتن مقدار
عددی پایینتر از آستانه ( )3/9حذف گردیدند .نتیجه تحلیل عامل تأییدی نیز صرفاً منجر به
حذف چهار شاخص از بازاریابی کارآفرینانه به دلیل بار عاملی کمتر از  3/6گردید و در نتیجه
شاخصهای نهایی باقیمانده جهت تجزیهوتحلیل شامل  53شاخص بازاریابی کارآفرینانه94 ،
شاخص عملکرد غیرمالی و  4شاخص عملکرد مالی است که نتایج در جدول  9و  6آورده شده
است .همچنین از نظر روایی صوری نیز مقیاسها بر اساس نظر سه خبره این حوزه مورد بررسی
قرار گرفته که در نتیجه آن برخی گویهها از لحاظ نوشتاری بهبود یافته و متن نیز از لحاظ فونتی
و ظاهری نیز شکیلتر شدند.
جدول  .3نتایج تحليل عامل تأیيد ی و همبستگی کلی گزینه اصالح شده برای مقياس بازاریابی
کارآفرینانه

CITC

بار

گزینههای

عاملی

بازاریابی کارآفرینانه

CITC

بار

گزینههای

عاملی

بازاریابی کارآفرینانه

3/933

 - 3/995موقعیت جغرافیایی هتل

3/624

 - 3/629تأمین منابع مالی مکمل با اقدامات نوآورانه

3/573

 - 3/337استفاده از تجهیزات و امکانات

3/586

 - 3/531استفاده از روشهای ترویجی بازاریابی

سطح باال
3/549

 - 3/331طراحی خاص و معماری داخل

مانند بستههای اقامتی در فصول کم مشتری
3/798

هتل
3/733

 - 3/756استفاده از فنّاوری روز دنیا

 - 3/128استقبال از خالقیت و نوآوری در
محصوالت و ارائه خدمات

3/997

 - 3/295رفتن به سمت هتلداری نوین

1. Corrected Item- Total Correlation

2. Content Validity Ratio
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3/297

 - 3/689استفاده از نرمافزارهای موبایل برای

3/494

تبلیغ در فضای مجازی

 - 3/721خواستههای مشتریان و نوع مسافران
بهعنوان منبع نوآوری

3/538

 - 3/753بهروزرسانی مداوم تجهیزات

3/483

3/554

 - 3/449آموزش همیشگی کارکنان جهت

3/737

 - 3/182شناسایی بازارهای جدید در ابتدای سال
در برنامههای بازاریابی
 - 3/739در نظر گرفتن برنامههای جایگزین

ارائه خدمات خوب
3/474

 - 3/168بهروزرسانی سایت و رزرو اینترنتی

3/436

3/493

 - 3/326رصد روزانه موارد مورد استفاده و

3/631

 - 3/617استفاده از برنامههای چندگانه در
حوزههای مختلف

تهیه بهترین اجناس
3/661

 - 3/115برسی و آزمایش ابتدایی مواد اولیه

تبلیغات
3/754

و سپس خرید در حجم باال
3/546

 - 3/161خرید از اشخاص ،شرکتها و

 - 3/732دیدگاه سرمایه محور به هزینههای بخش
 - 3/339تعیین بودجه بخشهای مختلف هتل در
هر سال

3/787

نمایندگیهای معتبر و جواب پس

 - 3/134استفاده از روشهای پیشبینی بودجه
برای تعیین منابع مورد نیاز

داده
3/662

 - 3/673دنبال کردن رابطهای برد – برد با دیگر

3/431

شرکتها و سازمانهای طرف معامله
3/213

 - 3/542تعویض غذای مهمان بدون دریافت

 - 3/475استفاده از نظرات متخصصان و مشاوران
جهت بررسی و تحلیل فرصتها

3/556

هزینه در صورت عدم رضایت

 - 3/573استفاده از نقاط ضعف هتلهای دیگر
بهعنوان فرصت

3/443

 - 3/119ارائه خدمات با بهترین کیفیت

3/794

3/423

 - 3/151ارائه همیشگی خدمات بیشازحد

3/692

 - 3/182دنبال کردن دائمی و روزانه فرصتهای
جدید

استاندارد برای مهمانان
3/566

 - 3/417استفاده از سیاستهای مقابلهبهمثل

حداکثری از فرصتها
3/768

در برابر فعالیتهای رقبا
3/635

 - 3/793دادن تخفیفهای خاص در فصول

 - 3/595استفاده از فضای مجازی برای استفاده
 3/131پایش محیطی و تحلیل روندهای روز برای
کشف فرصتها

3/634

 - 3/435خلق/ایجاد فرصتها توسط خود

کم مشتری
3/789

 - 3/327پایش فعالیتهای رقبا و پاسخگویی

3/673

به آنها بهطور دائم
3/484

 - 3/117فعالیت مستقیم با شرکتها و

 - 3/564تحلیل و مقایسه عملکرد هتلها در سطح
بینالمللی

3/463

 - 3/477نیازها و خواستههای مشتریان بهعنوان
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سازمانها و کاهش واسطهها
3/693

 - 3/437استفاده از دانش و تجربیات منابع

منبع کشف فرصت
3/558

خارجی در برخی بخشها
3/753

 - 3/144استفاده از نظرات پیشکسوتان یا

 - 3/595جستجوی روزانه سایتهای گردشگری
و هتلداری و دنبال کردن نظرات افراد

3/984

افراد خبره برای بهرهبرداری از

 - 3/696حفظ مهمانان و راضی نگهداشتن آنها
بهعنوان مهمترین هدف بازاریابی

فرصتها
3/493

 - 3/739استفاده از نظرات مهمانان در جهت
جبران ضعفها و نارضایتیها

3/931

 - 3/933تخفیفهای ویژه برای مهمانان دائمی

3/683

 - 3/639تغییرات در ارائه خدمت بر اساس نوع
مهمانان (تجاری ،تفریحی ،ناتوان جسمی و) ...

3/774

 - 3/384استفاده از نظرسنجی اینترنتی ،ایمیل ،فرم
نظرسنجی اتاق و مراسمات جهت سنجش
رضایت مشتریان

3/767

 - 3/155رصد پیوسته سالیق و عالیق همه
مشتریان جهت تأمین نیازهایشان

3/624

 - 3/538حفظ ارتباط با مهمانان بعد از ترک هتل
با استفاده از شبکههای اجتماعی

3/491

 - 3/196در دسترس بودن همیشگی برای دریافت
انتقادات و پیشنهادهای مهمانان
 - 3/424انجام فعالیتهای با ریسک کمتر ولی با
سود بیشتر
 - 3/117مذاکره با تأمینکنندگان برای کاهش
ریسکها
 - 3/581الگوبرداری از هتلهای دیگر در جهت
کاهش ریسک
 - 3/573تدوین دستورالعملهای قبلی برای
مدیریت ریسکها
 - 3/731عدم اکتفا به یک بازار برای کاهش ریسک
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جدول  .4نتایج تحليل عامل تأیيدی و همبستگی کلی گزینه اصالح شده برای مقياس عملکرد غيرمالی و
مالی

CITC

بار

گزینههای عملکرد مالی CITC

عاملی

بار

گزینههای

عاملی

عملکرد غیرمالی

3/133

 3/171افزایش سودآوری

 - 3/386 3/478تجهیزات بهروز و کارآمد هتل

3/789

 3/157افزایش سهم بازار و

 - 3/734 3/556مناسب بودن امکانات فیزیکی ،دکوراسیون و

سهم فروش
3/537

 3/122عملکرد و موفقیت کلی

ظاهر اتاقها
 - 3/113 3/423تمیزی و آراستگی ظاهری کارکنان هتل

3/143

3/172

حاشیه سود

 - 3/715 3/443متناسب بودن ظاهر هتل با قیمت آن

3/983

3/543

متوسط نرخ اشغال

 - 3/336 3/797لذتبخش و خواستنی بودن جو هتل

3/518

3/563

ساالنه
درآمد هر اتاق هتل

 - 3/132 3/417نورپردازی خوب و مناسب
 - 3/331 3/519عالقه خالصانه هتل برای حل مشکالت
 - 3/133 3/422رسیدگی سریع به رفع کمبودها
 - 3/118 3/426ارائه بهموقع و سروقت خدمات وعده داده شده
- 3/195 3/437کارکرد مناسب تلویزیون ،رادیو ،تهویه هوا،
روشنایی و دیگر تجهیزات اتاق
 - 3/773 3/615فرآیند کارآمد و مناسب پذیرش به هنگام ورود و
خروج
 - 3/777 3/487ارائه تدارک الزم جهت توجه به نیازهای خاص
مهمانان توسط کارکنان هتل
 - 3/197 3/622آماده بودن و در دسترس بودن کارکنان هتل در
هنگام شلوغی برای پاسخگویی به نیازهای مهمانان
 - 3/382 3/427ایجاد اعتماد و اطمینان در مهمانان با رفتار
کارکنان
 - 3/121 3/515احساس امنیت و آرامش در تعامل با هتل
 - 3/715 3/462رفتار با ادب کارکنان با مهمانان
 - 3/122 3/572دانش کافی کارکنان برای پاسخگویی به سؤاالت
مهمانان
 - 3/135 3/552کارکنان آموزشدیده ،باصالحیت و با تجربه
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 - 3/382 3/444حل دلسوزانه مشکالت مهمانان و ایجاد اطمینان
خاطر
 - 3/555 3/587قابلیت تماس راحت با مدیر هتل در صورت نیاز
 - 3/789 3/549برخورد با مهمانان بهعنوان افرادی محترم و با
ارزش در هنگام حضور در هتل
 - 3/463 3/516توجه به درخواستهای فردی مهمانان توسط
کارکنان
 - 3/688 3/563لبخند همیشگی کارکنان
 - 3/631 3/559خوشامدگویی مؤدبانه کارکنان
 - 3/138 3/498عدم رفتار مغرضانه و تبعیضآمیز کارکنان با
توجه به نژاد یا ملیت مهمانان
 - 3/128 3/559توضیح شفاف هزینههای صورتحساب مهمانان
توسط کارکنان
 - 3/478 3/646توجه کامل به مهمانان در بخش پذیرش هتل
 - 3/637 3/699تشخیص و شناسایی نیازهای خاص مهمانان در
بخش پذیرش
 - 3/441 3/421به خاطر داشتن اسم کارکنان
 - 3/445 3/514شناخت داشتن از مهمانان به هنگام حضور در
البی هتل
 - 3/783 3/482به خاطر داشتن نیازهای مهمانان توسط کارکنان
 - 3/525 3/594استفاده از وسایل بهداشتی لوکس و برند در
سرویس بهداشتی هتل
 - 3/797 3/437در دسترس بودن لوازم آرایشی و بهداشتی متنوع
در سرویسهای بهداشتی
 - 3/442 3/558اتاق راحت ،امن و ساکت و آرام
 - 3/749 3/493فراهم بودن سرویس منظم حملونقل و ایاب و
ذهاب در هتل
 - 3/449 3/913فراهم بودن تسهیالت و امکانات ورزشی و
تفریحی
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برای تعیین پایایی مقیاسهای مورد استفاده از روش پایایی همسان درونی با استفاده از نرمافزار
پی ال اس استفاده شد که نتایج میزان قابلقبول را برای تمامی موارد ابعاد و مقیاس کل نشان داد
که در جدول  5آورده شده است.
جدول  .5نتایج آزمونهای پایایی

ابعاد

تعداد شاخص

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

بازاریابی کارآفرینانه

53

3/344

3/343

نوآوری گرایی

9

3/473

3/183

پیشنگری

4

3/198

3/173

فرصت گرایی

1

3/128

3/147

مشتریگرایی

1

3/123

3/143

مدیریت ریسک

5

3/785

3/181

پیشگامی

2

3/333

3/352

بهروز بودن

5

3/725

3/128

تأمین و مشارکت

6

3/733

3/179

خلق ارزش

9

3/419

3/187

رقیب گرایی

9

3/419

3/121

شبکهسازی

9

3/786

3/196

عملکرد غیرمالی

94

3/346

3/345

عملکرد مالی

4

3/143

3/136

تحلیل جمعیت شناختی بخش کیفی و کمی
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونهها در بخش کیفی نشان داد که  33درصد پاسخدهندگان مرد
بودند .از نظر سنی  75درصد مصاحبهشوندگان دارای سنی بین  93تا  53سال 65 ،درصد آنها
دارای تحصیالت لیسانس و  85درصد دکتری 63 ،درصد از آنها مدیر هتل و بیشترین آنها
مدیران بازاریابی و فروش بوده 65 ،درصد آنها از هتلهای سه ستاره 93 ،درصد چهار ستاره و
 25درصد پنج ستاره بودهاند؛ اما ویژگیهای جمعیت شناختی نمونهها در بخش کمی به این
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قرار بوده است :برای پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی که مربوط به مدیران بوده،
 41/1درصد پاسخدهندگان مرد 52/8 ،درصد آنها در بازه سنی  93تا  53سال 53 ،درصد
دارای تحصیالت ارشد ،دکتری و باالتر 23/84 ،درصد پاسخگویان مدیران داخلی هتل و 25
درصد مدیریت هتلها و  54/9درصد از هتلهای سه ستاره و  69/75درصد از هتلهای چهار و
پنج ستاره بودهاند .برای پرسشنامه عملکرد غیرمالی که مربوط به  916نفر از مشتریان بوده 41
درصد پاسخدهندگان مرد و  92درصد زن 59.8 ،درصد در بازه سنی  93تا  53سال59.6 ،
درصد آنها دارای تحصیالت کاردانی و کارشناسی 74/1 ،درصد دارای سطح درآمدی باالی
یکمیلیون و دویست هزار تومان و  72.7درصد از آنها از هتلهای چهار و پنج ستاره و 27/9
درصد از هتلهای سه ستاره بودهاند.

آزمون فرضیهها
در این تحقیق از مدل یابی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی و نرمافزار
اسمارت پی ال اس نسخه  2جهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده است .مدل یابی در
پی ال اس در دو مرحله انجام میشود ،اولین مرحله ،مدل اندازهگیری از طریق تحلیلهای روایی،
پایایی و تحلیل عامل تأییدی بررسی میشود و در دومین مرحله مدل ساختاری بهوسیله برآورد مسیر
بین متغیرها و تعیین شاخصهای برازش مدل بررسی میشود (داوری و رضازاده.)8932 ،
[

مرحله اول ارزیابی مدل اندازهگیری

ارزیابی مدلهای اندازهگیری بازاریابی کارآفرینانه ،عملکرد مالی و عملکرد غیرمالی در
خصوص روایی ،پایایی و تحلیل عامل تأییدی در فصل سوم در جدولهای  9و  6و  5نشان داده
شده که تمام معیارها در سطح قابل قبولی قرار دارند و مدلهای اندازهگیری قابل برازش است.
مرحله دوم ارزیابی ساختاری

پس از طی مراحل تصدیق مدل اندازهگیری و محاسبات روایی و پایایی ،در این مرحله به
آزمون روابط بین سازههای تحقیق میپردازیم .مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در پی ال اس
( ،) PLSبرای برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین معیار
برای برازش مدل ساختاری ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل است.
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سه مقدار  3/99 ،3/83و  3/47بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی در نظر
گرفته میشود (داوری و رضازاده.)8932 ،
نوآوری

3/159

پيشنگری

3/131

فرصتگرایی

/383
مشتری

/328

0.192

ریسک

3/422
/324

/819

مدیریت

/388

0.000

/939

گرایی

پيشگامی

/132

به روز

3/761
0.001

بودن
تامين و

/761

مشارکت

3/748

خلق ارزش

/183
رقيب گرایی

شبکه سازی

شکل  .1نتایج ضرایب استاندارد و جهت تأثير مدل ساختاری کلی و معيار R2
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عملکرد

بازاریابی

5.253

مالی

کارآفرینانه

3/828

8.299
عملکرد
غیرمالی

شکل  .2نتایج آماره تی برای مسيرها (فرضيات) مدل ساختاری کلی1

همانطور که در شکل  8نشان داده شده مقدار  R2برای دو متغیر وابسته عملکرد مالی و
غیرمالی به میزان  3/832و  3/338است که برازش ضعیف را برای مدل ساختاری نشان میدهد
که باید بهشدت رابطهها توجه نمود.
معیار دوم جهت سنجش برازش مدل ساختاری معیار  Q22است که قدرت پیشبینی مدل را
مشخص میسازد درصورتیکه مقدار  Q2در مورد یک سازهی درونزا سه مقدار 3/85 ،3/32
و  3/95را کسب نماید به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازههای
برونزای مربوط به آن را دارد (داوری و رضازاده.)8932 ،
جدول  .6برازش متغيرهای درونزا با معيار Q2

جمع مقادیر مربع مربوط به جمع مربع مقادیر خطا در

1-SSE/SSO

شاخصها ()SSO

پیشبینی شاخصها ()SSE

عملکرد مالی

911.333333

253.211796

3/998799337

عملکرد غیرمالی

413.333333

611.845363

3/21288322

 .1متغیر مستقل بازاریابی کارآفرینانه ( ،)EMمتغیر میانجی عملکرد غیرمالی ( )NFIو متغیر وابسته عملکرد مالی ()FI
میباشند.
2. Stone-Geisser Criterion
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همانطور که جدول  4نشان میدهد مقدار  Q2مربوط به سازههای وابسته عملکرد مالی و
غیرمالی ،قدرت پیشبینی و برازش قوی مدل ساختاری را نشان میدهد یعنی مدل قابلیت
پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را دارد.
پس از برازش مدلهای اندازهگیری و ساختاری مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در  PLSمحقق
به بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق خود پرداخته و اظهارنظر میکند.
جدول  .7خالصه نتایج مدل یابی معادالت ساختاری

فرضیه
 -8بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی تأثیر مستقیم دارد.
 -2بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد

بازاریابی کارآفرینانه*عملکرد

مالی بهطور غیرمستقیم از طریق متغیر

غیرمالی

میانجی عملکرد غیرمالی تأثیر دارد.

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

3/939

5/253

تائید

3/324

3/828
رد

عملکرد غیرمالی*عملکرد مالی

3/819

8/299

 -9بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد غیرمالی تأثیر دارد.

3/324

3/828

رد

3/819

8/299

رد

 -6عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی تأثیر دارد.

جدول  7نتایج حاصل از آزمون فرضیهها را در قالب ضرایب مسیر همراه با سطح معنیداری و
در ارتباط با فرضیههای تحقیق نشان میدهد .اگر مقدار ضریب مسیر بیشتر از  8/34باشد ضریب
مسیر مورد نظر معنادار بوده و فرضیه مورد نظر تائید میگردد در غیر این صورت آن ضریب
مسیر معنادار نیست و فرضیه مربوطه رد میشود.
فرضیه  :8بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی تأثیر مستقیم دارد.
بر طبق جدول  7مقدار آماره تی برای این فرضیه برابر  5/253است .به دلیل اینکه این مقدار در
بین بازه  +8/34تا  -8/34قرار نگرفته است فرضیه اثر متغیر مستقل بر وابسته تائید میشود و
فرضیه تائید میشود؛ بنابراین با توجه به عالمت مثبت ضریب مسیر میتوان بیان کرد بازاریابی
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کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی خواهد گذاشت .بر اساس نتایج بهدستآمده ،بازاریابی
کارآفرینانه  3/93بر عملکرد مالی تأثیرگذار است.
فرضیه  :2بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی بهطور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی عملکرد
غیرمالی تأثیر دارد.
بر طبق جدول  7مقدار آماره تی برای دو مسیر بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد غیرمالی و
عملکرد غیرمالی و عملکرد مالی به ترتیب برابر  3/828و  8/299است که به دلیل اینکه از 8/34
کمتر میباشند بنابراین تأثیر غیرمستقیم بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی از طریق متغیر
میانجی عملکرد غیرمالی در سطح اطمینان  %35معنیدار نبوده و این فرضیه رد میگردد؛ یعنی
ادعای محقق مبنی بر اینکه بازاریابی کارآفرینانه بیشتر تأثیرش را بر عملکرد مالی از طریق
عملکرد غیرمالی خواهد گذاشت تائید نمیگردد.
فرضیه  :9بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد غیرمالی تأثیر دارد.
بر طبق جدول  7مقدار آماره تی برای مسیر بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد غیرمالی برابر 3/828
است که به دلیل اینکه از  8/34کمتر است بنابراین تأثیر مستقیم بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد
غیرمالی در سطح اطمینان  %35معنیدار نبوده و این فرضیه رد میگردد.
فرضیه  :6عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی تأثیر دارد.
بر طبق جدول  7مقدار آماره تی برای مسیر عملکرد غیرمالی و عملکرد مالی برابر  8/299است
که به دلیل اینکه از  8/34کمتر است بنابراین تأثیر مستقیم عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی در
سطح اطمینان  %35معنیدار نبوده و این فرضیه نیز رد میگردد.

نتیجهگیری
هدف این تحقیق تعیین ابعاد و شاخصهای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری و اثرات
آن بر عملکرد (مالی و غیرمالی) بوده است که با روش آمیخته اکتشافی و با استفاده از روش
معادالت ساختاری انجام شده است .نوآوری تحقیق حاضر از سه منظر موضوعی ،روششناختی
و نتیجه است که برای نخستین بار در این سطح و در این حوزه انجام گردیده است .همانطور
که در بخش مطالعات گذشته بهتفصیل بیان شد مقیاسی منسجم و کامل درباره مفهوم بازاریابی
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کارآفرینانه در صنعت هتلداری وجود نداشت .مقیاس بهدستآمده این تحقیق برای بازاریابی
کارآفرینانه شامل  88بعد است که پوششدهنده نقاط ضعف مقیاسهای قبلی بوده با تمرکز بر
بخش هتلداری که تطبیق و مقایسه آن با مقیاسها و تحقیقات گذشته (نوآوری گرایی
(نوایزوقو و آنوکام ( ،)2386فیوره و همکاران ( ،)2389گورکان و همکاران (،)2388
جوگارتنام و تسی ( )2336و بچرر و همکاران ( ،))2331پیشنگری (نوایزوقو و آنوکام
( ،)2386گورکان و همکاران ( ،)2388جوگارتنام و تسی ( ،)2336بچرر و همکاران (،)2331
همالی ( )2385و هیونگ و دداهانوف ( ،))2386فرصت گرایی (نوآیزوقو و آنوکارم (،)2386
بونچو و همکاران ( ،)2389فیوره و همکاران ( ،)2389گورکان و همکاران (،))2388
مشتریگرایی (نوایزوقو و آنوکام2386 ،؛ گورکان و همکاران2388 ،؛ بچرر و همکاران،
2331؛ جونز و همکاران ،)2389 ،مدیریت ریسک (نوایزوقو و آنوکام ( ،)2386فیوره و
همکاران ( ،)2389گورکان و همکاران ( )2388و جوگارتنام و تسی ( ،))2336پیشگامی
(ساسیالس و مورنو 2382 ،8و ونکاتارمن ،)8313 ،2بهروز بودن ،تأمین و مشارکت (نوایزوقو و
آنوکام ( ،)2386گورکان و همکاران ( ،)2388بچرر و همکاران ،همالی ( ،)2385اسمیت
( )2382و هاسی اوگلو و همکاران ( ،)2382مورت و همکاران ( ،)2382کلینسونگ و همکاران
( ،))2383خلق ارزش (نوایزوقو و آنوکام ( ،)2386فیوره و همکاران ( ،)2389گورکان و
همکاران ( )2388و جونز و همکاران ( ،))2389رقیب گرایی (جونز و همکاران ( )2389و
هیونگ و ددانهوف ( ،))2386شبکهسازی (بونچو و همکاران ( ،)2389جونز و همکاران
( ،)2389کلینسونگ و همکاران ( )2383و رضوانی و همکاران ( ) ))8933نشان میدهد ابعاد
مطرحشده مورد تائید و حمایت ادبی میباشند .بدین ترتیب میتوان الگوی بازاریابی
کارآفرینانه هتلداری را بهعنوان مبنایی مناسب برای فعالیتهای بازاریابی هتلها بهصورت زیر
ارائه داد.

1. Casillas and Moreno
2. Venkatraman
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نوآوری گرایی

3/159

پيشنگری

3/131

فرصت
گرایی

3/383
مشتریگرایی

3/328

عملکرد
مالی

3/939

مدیریت

3/388

بازاریابی

ریسک

3/422

کارآفرینانه

پيشگامی

3/132

بهروز بودن

3/761
تأمين و

3/761

مشارکت

3/748

خلق ارزش

3/183
رقيب گرایی

شبکهسازی

شکل  .3الگوی بازاریابی کارآفرینانه هتلداری

همانطور که شکل  9نشان میدهد بازاریابی کارآفرینانه هتلداری دارای  88بعد است که می-
تواند بر عملکرد مالی هتلها تأثیر بگذارد؛ اما نتیجه فرضیه اول در بخش کمی یعنی تائید تأثیر
مستقیم مثبت و معنیدار بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی با نتایج تحقیقات گذشته همراستا
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است (کووین و سلوین 8338،؛ ریجونن و همکاران 2382،؛ همپنیوس و همکاران2382،؛
المنسارا و همکاران  .)2389،این به معنی انست که بهکارگیری و توجه به ابعاد بازاریابی
کارآفرینانه در هتلها میتواند منجر به افزایش در عملکرد مالی از جمله سودآوری ،کاهش
هزینهها ،افزایش سهم بازار ،حاشیه سود ،متوسط نرخ اشغال ساالنه و درآمد هر اتاق هتل شود.
اسمارت و کونانت ( ) 8336بیان کردند که میزان باالی کارآفرینی گرایی به همراه میزان
گستردهای از صالحیتهای بازاریابی مشخص منجر به عملکرد باالیی خواهد شد (که و
همکاران .)2337 ،شواهد تجربی نشان میدهد که یک ارتباط قابلتوجهی بین بازاریابی و
جهتگیری کارآفرینانه یک شرکت وجود دارد و هر دو بهطور گستردهای مسئول موفقیت
شرکتها میباشند (جونز و رولی .)2388 ،موریس و همکاران ( )2332بیان کردند که
شرکتهای موفق آنهایی هستند که میتوانند در خط تولید خود دست به فعالیتهای
کارآفرینانه بزنند .بیجرک وهالتمن ( )2332بیان کردند که در این دوره از تغییرات اجتماعی و
فنّاورانه چشمگیر ،یک رویکرد برای شرکتها برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان
از طریق بازاریابی کارآفرینانه است؛ بنابراین در این صنعت پویا استفاده از تفکرات کارآفرینانه
و نوآورانه در بازاریابی میتواند منجر به موفقیت بیشتر برای صنعت هتلداری شود که تشنه
جذب آن است؛ اما نتایج فرضیات دوم ،سوم و چهارم نشان داد که نقش میانجی عملکرد
غیرمالی در انتقال اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی قابلپذیرش نیست؛ بنابراین بازاریابی
کارآفرینانه بهخودیخود باعث باال بردن عملکرد مالی میشود نه بهواسطه متغیر میانجی
عملکرد غیرمالی؛ یعنی متغیر میانجی انتقالدهنده اثر متغیر مستقل بر وابسته نیست .لذا فرضیه-
های سوم و چهارم نیز بیمعنی میگردند .این یافته با نتایج تحقیقات کویین و سلوین (،)8338
همپنیوس ( ،)2382هاسی اوگلو و همکاران ( )2382و المنسارا و همکاران ( )2382در بررسی
تأثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و نوآورانه همراستا نیست .بانکر و همکاران ()2335
که به بررسی ارتباط میان عملکرد مالی و غیرمالی در هتلداری پرداخته بودند دریافتند که بهبود
معیارهای غیرمالی شامل رضایتمندی مشتری در مدتزمان کوتاهی منجر به افزایش درآمد و
سود میشود (ناظمی و همکاران .)8932 ،ریچهلد ،ساسر و فرنل 8که ارتباط بین رضایت
1. Reichheld et al.
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مشتریان و عملکرد مالی شرکتها را بررسی کردند دریافتند که رضایت بیشتر مشتریان موجب
کاهش هزینههای بازاریابی ،کاهش تغییرات قیمتی و ایجاد وفاداری میگردد که در نتیجه آن
عملکرد مالی بهبود مییابد (روحی و آذر .)8913 ،از طرف دیگر نتایج تحقیق ماتسونو و
همکاران )2332( 8و مورگان و استرانگ )2339( 2نشان داد که بین گرایش کارآفرینانه و
عملکرد ارتباط ضعیف و حتی منفی وجود دارد .عالوه بر این ،هاگس و مورگان 9نیز ادعا
کردند که پژوهشهای مربوط به کارآفرینی از تحلیل اهمیت ابعاد گرایش کارآفرینانه در تبیین
عملکرد باز ماندهاند .با توجه به شرایط ابعاد گرایش کارآفرینانه ممکن است در یک بعد خاص
از عمل کرد به نتایج مطلوب و در ابعاد دیگر به عملکرد نامطلوب منجر شود .همچنین گرینلی 6و
دی آمانتوپولوس و هارت 5نشان دادند که در زمینههای مختلف ،گرایش کارآفرینی و بازار
گرایی لزوماً تأثیر مثبتی بر عملکرد تجاری ندارند (حجازی و حسینی مقدم .)8932 ،این نتایج
همراستای نتایج این فرضیات ما است .درواقع در این فرضیات به دنبال شناسایی اثر میانجی
عملکرد غیرمالی بر رابطه بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی بودیم که این اثر مورد تائید قرار
نگرفت و مطالعه بیشتری را میطلبد .این موضوع میتواند نشاندهنده این مسئله باشد که برخی
متغیرهای کنترل و مداخلهگری وجود دارند که احتماالً این رابطه را تحت تأثیر قرار میدهند
که در این تحقیق به آنها توجه نشده است .متغیرهای کنترلی از جمله کارکنان آموزشدیده،
استراتژیهای بازاریابی هتلها و غیره که تحقیقات بیشتری باید در خصوص آنها صورت گیرد
تا اثراتشان شناسایی گردد .متغیرهای مداخلهگر میتواند فرهنگ مهمانان هتل و ویژگیهای
هتلها مانند اندازه ،سن و موقعیت مکانی آنها باشد که بر رابطه بازاریابی کارآفرینانه بر
عملکرد مالی تأثیرگذار باشند که باید جهت بررسی بیشتر مدنظر قرار گیرند.
در ادامه با توجه به یافتههای تحقیق ،در راستای الگوی مطرحی و ابعاد آن پیشنهادهایی به هتل-
ها ارائه میگردد .الزم به ذکر است که برخی پیشنهادهای مطرحشده در زیر بهصورت پراکنده
یا موردی و غیرمنسجم توسط هتلها مورد استفاده قرار میگیرد ولی برای موفقیت باید تمامی
1. Matsuno et al.
2. Morgan & Strong
3. Hughes and Morgan
4. Greenley
5. Diamantopoulos and Hart
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موارد را بهطور منسجم و هماهنگ بکار گرفت و نتیجه این تحقیق کنار هم قرار دادن تمام
استراتژیهای الزم برای موفقیت در قالب مفهوم بازاریابی کارآفرینانه است:
 -8از نظر نوآوری گرایی که به معنی مجموعه راههای نوآورانه در ارائه خدمت به میهمانان
توسط هتلها است فعالیتهایی چون استفاده از بستههای اقامتی موضوعی برای فصول کم
مشتری (برای فصلهای کم مشتری میتوانند بستههای اقامت در هتل در قالب چند خدمت
تعریف کنند) ،استفاده از پروموشنهای فروش برای فصول کم مشتری برای مثال فروش کنونی
اتاقها به ازای ارائه تخفیف در فصول کم مشتری ،ارائه پیامهای خوشامدگویی و بدرقه و
دعوت مجدد به مهمانان ،ارائه نوشیدنیهای خوشامدگویی (ولکام درینکها) سرد و گرم
متناسب با نیاز مشتریان و انعطاف در ورود و خروجهای خارج از ساعات معمول باید مورد
توجه مدیران هتلها قرار گیرد.
 -2پیشنگری که به معنی پیشبینی محیطی داشتن و اتخاذ اقداماتی برای پاسخگویی به
رخدادهای محیطی است باید در قالب فعالیتهایی چون در نظر گرفتن برنامههای جایگزین
برای فعالیتهای بازاریابی و استفاده از برنامههای چندگانه ،تعیین بودجه برای بخشهای
مختلف هتل بهطور ساالنه و در نظر گرفتن و محیا داشتن گزینههای مختلف خدمات و ارائه
آنها در صورت درخواست میهمانان مورد توجه مدیران هتلداری قرار گیرد.
 -9فرصت گرایی که به معنی چگونگی کشف و بهرهبرداری فرصتهای محیطی توسط هتلها
است در قالب فعالیتهای هوشیاری و دنبال کردن روزانه فرصتها در محیط بازار و صنعت
برای مثال شعار سازمان جهانی گردشگری (گردشگری برای همه و یا مبحث هتلهای پایدار و
سبز ) و بهرهگیری از نظر متخصصان و مشاوران جهت بررسی و بهرهبرداری از فرصتهای
صنعت مورد توجه قرار گیرد.
 -6از نظر مشتریگرایی فعالیتهایی از قبیل ایجاد واحد بازاریابی دیجیتال در هتلها جهت
حضور فعاالنه و مستمر و هدایت یکپارچه فعالیتهای بازاریابی در فضای مجازی و رصد و
تحلیل روزانه نظرات مشتریان در این فضاها (مانند تلگرام ،اینستاگرام ،فیسبوک ،تریپ ادوایزر)
و همچنین متناسب شبکههای اجتماعی رایج در هر کشور (وی چت در چین یا ایمو در کوبا یا
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زالو در ویتنام و غیره) ،سنجش روزانه و مستمر رضایت و نظرات مشتریان از طرق مختلف مانند
پرسشنامهها ،فرمهای نظرسنجی در اتاقها و سایر بخشها ،مصاحبهها ،بازخورد در محل،
وبسایت و تحلیل و مدنظر قرار دادن آنها در ارائه خدمات ،آموزش کارکنان در جهت
مشتری مداری از جمله آموزشهای ضمن خدمت در خصوص کیفیت خدمات ،ایجاد انگیزه
در کارکنان ،آموزش زبانهای خارجی به کارکنان باید توسط مدیران بازاریابی هتلها مدنظر
قرار گیرد.
 -5مدیریت ریسک که به معنای اجرای برنامههای عملی ،پذیرش ریسکهای منطقی و
فعالیتهایی در جهت مدیریت و کاهش ریسک فعالیتها است باید با فعالیتهایی از قبیل
تنظیم معیارهایی جهت سنجش و ارزیابی ریسک در فعالیتها برای مثال در برنامههای بازاریابی
یا خرید مواد اولیه ،ریسکپذیری محاسبه شده و منطقی در فعالیتهای بازاریابی بهمنظور
جذب مشتریان در محیط رقابتی و الگوبرداری و نگاه به فعالیتهای هتلهای همرده جهت
مدیریت و کاهش ریسک فعالیتها و برنامههای جدید مدنظر مدیران هتلها قرار گیرد.
 -4از نظر پیشگامی که به معنای داشتن نقاط قوت ،مزیت رقابتی یا یک ویژگی خاص در هتل
است مدیران بازاریابی هتلها باید با انعطافپذیری در فعالیتها و برنامهها و خدمات قابلارائه
به مشتریان در صورت درخواست مشتریان و ایجاد یک یا چند نقطه تمایز در خود با توجه به
محیط صنعت و رقابت (برای مثال موقعیت مکانی ،نظافت و تمیزی ،کارکنان با اخالق و
حرفهای ،تجهیزات و امکانات باال ،طراحی با معماری خاص) این بعد را مورد توجه فعالیتهای
خود قرار دهند.
 -7بعد بهروز بودن که ابعاد مختلف فنّاورانه ،آموزشی ،تجهیزات و امکانات و فناوری اطالعات
را در برمیگیرد باید بهطورجدی توسط مدیران هتلها بهصورت بهروزرسانی کارکنان با
آموزشهای بهروز و حرفهای ،استفاده از فنّاوریهای روز دنیا در هتلها در بخشهای مختلف،
استفاده از اپلیکیشنهای موبایل برای تبلیغ هتل در فضای مجازی و بهروزرسانی وبسایت هتل-
ها و چندزبانه کردن آنها با محتواهای مختص خود نه یکسان مورد توجه قرار گیرد.
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 -1از نظر تأمین و مشارکت توجه به فعالیتهایی از قبیل استفاده اهرمی از منابع (منابع خارج از
شرکت (نیروی انسانی ،سرمایه ،فناوری) که دیگر شرکتها قادر به شناسایی آنها نبودند،
استفاده از پتانسیلهای سایر شرکتها به نفع شرکت خود (قرض کردن منابع آنها ،اجاره
ماشینآالت و تجهیزات ،به اشتراکگذاری فعالیتها ،پیمان بستن و برونسپاری فعالیتها) و
شناسایی و استفاده از منابعی که در دسترس هستند ولی بهصورت بهینه مورد استفاده قرار
نگرفتهاند (بهکارگیری اعضاء در ساعتهای اضافی ،بهکارگیری ماشینآالت و تجهیزات
بالاستفاده ،استفاده بهینه از سرمایه مازاد شرکت) ،دنبال کردن رابطه برد -برد با شرکت و
سازمانهای دیگر ،مشارکت با هتلهای دیگر ،شرکتهای ارائهدهنده تور ،شرکتها و
کارخانههای بزرگ ،بانکها و سازمانها در جهت خدماتدهی به آنها ،همکاری با مؤسسات
عام النفعه و خیریه جهت برگزاری همایشها و نشستهای مرتبط و دعوت از آژانسها و
شرکتهای رزرواسیون برای بازدید از بخشهای مختلف هتل جهت دریافت اطالعات و
تبلیغات بهتر ،باید توسط مدیران هتلها صورت گیرد.
 -3از نظر خلق ارزش که به معنای فراهم کردن محصول یا خدمتی با ارزش و حتی باارزشتر از
محصول/خدمت رقبا برای مشتریان است ،مدیران هتلها باید در قالب فعالیتهایی از قبیل ارائه
خدمات اضافی رایگان به میهمانان خاص عالوه بر خدمات اصلی و بهطورکلی ایجاد این
احساس در تمام میهمانان که منافع بیشتری در قبال هزینهشان دریافت کردهاند ،برای مثال
(انعطاف در ساعات خروج و ورود هتل در زمانهای خلوت و شلوغ ،استفاده رایگان از
امکانات ورزشی ،وای فای رایگان ،قرار دادن چایساز و قهوه رایگان برای مشتریان خاص و یا
گل و میوه رایگان در اتاق میهمان ،اولویت در انجام رزرو در ایام شلوغ ،تخصیص اتاقهای
دلخواه و مورد سفارش میهمان و ترنسفرهای اختصاصی برای میهمانان خاص) این بعد را مورد
توجه جدی در فعالیتهای بازاریابی خود قرار دهند.
 -83بعد رقیب گرایی که به معنای پایش و ارزیابی دائمی رقبا و واکنش به رفتارهای رقیب از
نظر عوامل مختلف توسط هتلها است باید با پایش و ارزیابی دائمی کمی و کیفی رقبا بهطور
مستمر و واکنش مناسب به اقدامات آنها و استفاده از تحقیقات بازار بهطور مستمر جهت
بررسی رفتار رقبا و کسب اطالعات مورد توجه مدیران قرار گیرد.
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 -88از نظر شبکهسازی که فرآیند مورد استفاده بهوسیله اعضای یک شبکه برای تقویت روابط
و یادگیری از یکدیگر ،است مدیران هتلها باید با ایجاد ارتباط با دیگر شرکتها و سازمانها
در جهت تقویت خود و دسترسی به اطالعات ،بازار ،فناوری و قابلیتهای جدید و همچنین
استفاده از تجربیات منابع خارجی ،اتحادها ،همکاریهای بازاریابی ،برنامههای مشارکتی و
پروژههای مشترک این بعد را در جهت موفقیت کسبوکار خود مدنظر قرار دهند.
الزم به ذکر است عوامل دیگری نیز وجود دارند که میتوانند بر روابط الگوی مطرحی
تأثیرگذار باشند از جمله کارکنان آموزشدیده ،استراتژیهای بازاریابی هتلها ،فرهنگ
میهمانان هتل ،ویژگیهای هتلها که بررسی این عوامل به محققان آتی پیشنهاد میگردد.
همچنین با توجه به اینکه تحقیق حاضر صرفاً هتلهای شهر تهران را مدنظر قرار داده است لذا به
پژوهشهای آتی پیشنهاد میگردد تحقیق مشابهی را در سایر استانهای کشور که دارای
فرهنگ ها و شرایط متفاوتی هستند انجام داده و با مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر به تکمیل و
غنای مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در کشور بپردازند و با توجه به اینکه این تحقیق صرفاً در
هتل ها انجام گردیده است و با توجه به اینکه صنعت گردشگری مجموعهای اجزای مختلف از
جمله آژانسهای گردشگری ،حملونقل ،رستوران ،تفرجگاهها و غیره است بنابراین به محققان
آتی پیشنهاد می گردد به دنبال ایجاد مدل و مقیاسی از بازاریابی کارآفرینانه برای کل صنعت
گردشگری کشور باشند که جامعتر و کاملتر از تحقیق حاضر باشد.
در پایان الزم به ذکر است که عالوه بر محدودیت مکانی ،زمانی و موضوعی ،از نظر اجرایی
این تحقیق با محدودیت جدی مواجه شد .نگاههای امنیتی و محافظهکاری برخی از مدیران
هتلها و ممانعت از توزیع پرسشنامهها در هتلها و گاهاً درخواستنامههای مختلف و فیلترهای
امنیتی اجرای پژوهش را با مشکالت جدی مواجه کرد که در این خصوص الزم است اتحادیه
هتلداری و جامعه هتلداران بهعنوان متولیان و ناظران ،بهطورجدی به هتلها در خصوص ارتباط
صنعت با دانشگاه و پژوهش ،توصیههای جدی را اعالم دارند تا کار پژوهش در کشور در این
صنعت با جدیت بیشتر پیگیری گردد زیرا تمامی تئوریها و نظریههای بکار گرفته شده در
صنعت هتلداری از دل دانشگاهها و پژوهشها بیرون میآید که باید مورد توجه جدی قرار
گیرد.
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