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چکیده
پژوهش حاضر به تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر تصویر برند و مدیریت منابع
انسانی راهبردی میپردازد .پژوهش حاضر بر اساس هدف یﻚ پژوهش ﻛاربردی و از نﻈر جمعآوری دادهها،
پیمایﺸی  -توﺻیﻔی است .جامعۀ آماری پژوهش ،هتل های استان مازندران می باشد ﻛه از طریق نمونهگیری
تصادفی ،اطالعات از  32هتل بصورت پرسﺸنامه جمع آوری و مورد تﺠﺰیه و تﺤلیل قرار گرفت .برای تﺠﺰیه و
تﺤلیل دادههای جمعآوری شده و انﺠام تﺤلیل عاملی تاییدی و آزمون الگوی پژوهش از نرم افﺰار  PLSو
همﭽنیﻦ به منﻈور بررسی پایایی و آمار توﺻیﻔی از نرم افﺰار  SPSSاستﻔاده شده است .نتایج تﺤلیل داده ها
با نرم افﺰار پی ال اس نﺸان داد ﻛه شدت رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر راهبرد تصویر برند دارد و تصویر
برند نیﺰ تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد .همﭽنیﻦ نتایج تﺤلیل نﺸان میدهد ﻛه شدت رقابت
تاثیری بر مدیریت منابع انسانی راهبردی ندارد و همﭽنیﻦ مدیریت منابع انسانی راهبردی نیﺰ تاثیر معناداری
بر عملکرد سازمان ندارد.
واژههای کلیدی :شدت رقابت ،تصویر برند ،مدیریت منابع انسانی راهبردی ،عملکرد سازمانی.

 1نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت دانﺸگاه مازندران ()hosseini @umz.ac.ir
 2استادیار گروه مدیریت دانﺸگاه مازندران
 3دانﺸﺠوی ﻛارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانﺸگاه مازندران
 4مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دوره ﻛارشناسی ارشد دانﺸگاه مازندران با عنوان تاثیر شدت رقابت بر عملکرد
سازمانی با نقش میانﺠی مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند میباشد.
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مقدمه
در دنیای رقابتی امروز ﻛه غرق در انتقاالت سریع و عمیق می باشد و خالقیت و نوآوری نقﺸی
ﻛلیدی ایﻔا می ﻛنند ،سازمانها بطور فﺰاینده آگاه شدند ﻛه دارایی های مالی و فیﺰیکی آنها
گنﺠایش الزم برای ایﺠاد مﺰیت رقابتی پایدار را در طول زمان ندارد (لوپﺰﻛاستا 1و مونوس ﻛاناواته،2
.)2112
به همیﻦ دلیل در ایﻦ فضای پیﭽیده و پویای ﻛسب وﻛار جهانی ،شرﻛتها برای ﻛسب مﺰیت
رقابتی به شدت به دنبال دستیابی به رقابت هستند (پارک 3وهمکاران .)2114 ،رقابت بر انتخاب
شرﻛت درمورد ساختار ،اقدامات و استاندارد عملکرد تاثیر می گذارد و شرﻛت ها را وادار می ﻛند تا
دربرخی مواقع حالتهای راهبردی آسیب پذیری را به خود بگیرند ﻛه سبب دستیابی به منابع
بینﻈیری از ارزشهای رقابتی میشود (ماهاپاترا4و همکاران .)2112 ،درایﻦ ﺻورت مدیران برای
افﺰایش عملکرد نیاز دارند تا راهبردهایی را اتخاذ ﻛنند تا به بهتریﻦ نﺤو با شرایط مﺤیط خارجی
شرﻛتشان تطابق یابند (ادنان 2و همکاران .)2112 ،از جمله ایﻦ اقدامات ،میتوان به تغییر و تﺤول
در راهبردهای منابع انسانی شرﻛتها اشاره ﻛرد ﻛه نقﺸی تاثیرگذار در افﺰایش و بهبود عملکرد
شرﻛتها دارند.
عاملی دیگر ﻛه نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانها دارد ،برند و مسائل راهبردی مربوط به
آن است .مقوله برندسازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد .اﻛنون
برند دیگر یﻚ ابﺰار ﻛارآمد در دست مدیران نیست ،بلکه یﻚ الﺰام راهبردی است ﻛه سازمان ها را
در جهت خلق ارزش بیﺸتر برای مﺸتریان و همﭽنیﻦ مﺰیتهای رقابتی پایدار ﻛمﻚ میﻛند (ﻛلر،2
.)1993
از سویی مﺤیط های رقابتی ﺻنعت و شدت رقابت میان شرﻛت های موجود در یﻚ ﺻنعت می
تواند تاثیر مهمی بر عملکرد سازمانها داشته باشد .ﺻنعت هتلداری نیﺰ به عنوان یﻚ ﺻنعت مﺠﺰا
در سایه ﺻنعت گردشگری در حال توسعه است و در جهان ،مسیر تکامل پر فراز و نﺸیبی را پﺸت
سر گذاشت .مسیری رقابتی برای رسیدن به دستورالعملهای ﻛاربردی به منﻈور جلب رضایت بیﺸتر
مﺸتری و اتخاذ راهبرد درست برای حﻔظ و نگهداری آن و البته به دست آوردن مﺸتری بیﺸتر ﻛه
تقریباً به ﺻورت یﻚ راز در بیﺸتر هتلهای بﺰرگ مانند اسناد خانوادگی نگهداری میشود .اهمیت
ایﻦ مسأله در ایﻦ رقابت تا حدی است ﻛه حتی قیمتهای گﺰافی برای ایدههای نو در ارائه خدمات
بهتر و بکرتر برای جلب توریست بیﺸتر به ایدهپردازان پرداخت میشود .به گﻔته ﻛارشناسان ،ﺻنعت
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هتلداری یکی از زیرب ناهای اساسی جذب و توسعه توریسم و گردشگری است ﻛه توسعه و رشد آن
نیﺰ به عوامل متعددی چون امکان سرمایهگذاری و وجود تسهیالت الزم برای سرمایهگذاری در ایﻦ
بخش ،انتخاب منطقهای با توجیه اقتصادی و ظرفیتهای الزم برای رفتوآمد گردشگر ،حمایتهای
قانونی ،ارائه تسهیالت و وامهایی با سود پاییﻦ و منطقی و معافیتهای مالیاتی نیازمند است .عواملی
ﻛه بود و نبود آن از وجود سرمایهگذار گرفته تا توجیه اقتصادی ساخت یﻚ هتل و استقبال
گردشگران برای استﻔاده از آن تاثیر مستقیم میگذارد.
در ایران نیﺰ باوجود ﺻنعتی نبودن فعالیتهای گردشگری ،اما ﺻنعت هتلداری متناسب با
شرایط گردشگری ﻛﺸور هویت قابل قبولی دارد .هتلهای ﺻاحبنامی به ﺻورت مﺠموعه هتلهای
زنﺠیره ای در سراسر ﻛﺸور به ارائه خدمات گردشگری به ویژه توریستهای خارجی مﺸغول هستند.
در مازندران نیﺰ از سال  1307با ساخت هتل قدیم رامسر نخستیﻦ گام برای برخورداری از مهمتریﻦ
ویژگی فعالیت گردشگری برداشته شد و اﻛنون نیﺰ ﺻنعت هتلداری مازندران با وجود بیش از21
هتل به عنوان گردشگرپذیرتریﻦ استان ﻛﺸور به ارائه خدمات مﺸغول است (عبدالهاشم پور.)1394 ،
با ایﻦ وجود ،عدم برند بودن هتلها در ایﻦ استان و به اعتقاد بسیاری از ﻛارشناسان ایﻦ حوزه،
نبود خالقیت و نوآوری در ارائه خدمات و نبود آموزش مناسب به نیروی انسانی فعال در هتلها و
مسائلی از ایﻦ دست لﺰوم توجه به ایﻦ موضوع را بیش از پیش مینماید.
بنابرایﻦ با توجه به اهمیت دو موضوع منابع انسانی و برند برای سازمانها و بطور ویژه سازمان
های بخش گردشگری و ﺻنعت هتلداری و اینکه مطالعات اندﻛی به نقش توامان هرﻛدام از عوامل
شدت رقابت ،منابع انسانی ،برند و عملکرد سازمان پرداختهاند ،پژوهش حاضر در تالش است تا به
بررسی شدت رقابت بر عملکرد سازمان با توجه به دو متغیر مهم مدیریت راهبردی منابع انسانی و
راهبرد تصویر برند در ﺻنعت هتلداری با تاﻛید بر یکی از گردشپذیرتریﻦ استان های گردشگری
یعنی استان مازندران بپردازد تا در نهایت از نتایج حاﺻل از ایﻦ پژوهش به ارائه راهکارهای موثری
برای افﺰایش سطح عملکرد برای فعاالن و مدیران ایﻦ حوزه دست یابد .از ایﻦرو هدف از انﺠام ایﻦ
پژوهش بررسی رابطه شدت رقابت در ﺻنعت هتلداری بر عملکرد سازمان های موجود در آن ﺻنعت
با توجه به دو متغیر مدیریت منابع انسانی راهبردی و راهبرد تصویر برند است.
ادبیات تحقیق
شدت رقابت
ایﻦ باور وجود دارد ﻛه رقابت سبب ﻛاهش ﻛساد و بی رونقی در بازار خواهد شد و شرﻛتها با
وجود شرایط رقابتی مﺠبورند برای بقای خود با بهره وری و ﻛارایی باالتری به فعالیت خود ادامه
دهند .ازایﻦ رو ،از رقابت به مثابه مﺤرﻛی برای نوآوری و ابداع یاد شده ﻛه می تواند به پویایی وتوسعۀ
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اقتصادی جامعه بیانﺠامد (ابریﻦ .)2113 ،1در دنیای پیﭽیده وپویای ﻛسب وﻛار ،شرﻛتها بﺸکل
روبه رشد و به ﺻورت همﺰمان برای ﻛسب مﺰیت رقابتی به دنبال همکاری و رقابت هستند (پارک و
همکاران.)2114 ،
هیت و همکارانش ( ) 2112به ایﻦ نکته اشاره ﻛردند ﻛه موضوع شدت رقابت و درک آن برای
اﻛثر شرﻛتها خصوﺻا برای شرﻛتهای رهبر از اهمیت باالیی برخوردار است .زیرا ،ایﻦ حقیقت در
استراتژی وجود دارد ﻛه شدت رقابت بر توان فردی شرﻛتها برای ﻛسب و پایدار نگه داشتﻦ مﺰیت
رقابتی تاثیر میگذارد .فنگ 2و همکارانش ( ) 2112در تﺤقیقات خود به ایﻦ مطلب دست یافتند ﻛه
رقابت زیاد موجب میشود تا شرﻛتها استراتژیهای عملکردی خود را برآن اساس تطبیق دهند و
اقداماتی فعال همانند جستﺠو برای رقابت و ﻛﺸف ویژگی های جدید و تولید مﺤصوالت متمایﺰ را
انﺠام دهند تا از درگیری های ارتقا و قیمتی درامان باشند .امروزه به دلیل تغییرات دائمی در مﺤیط
و اف ﺰایش فﺸارهای رقابتی بر ﺻنعت گردشگری و بخصوص ﺻنعت هتلداری ،شرﻛت ها تالش
می ﻛنند ﻛه موفقیت ﻛسب و ﻛار خود را از طریق رشد و افﺰایش حاشیه سود حداﻛثر ﻛنند .امروزه
ﺻنعت گردشگری با تقاضای بیﺸتر مﺸتریان ،قوانیﻦ جدید ،جهانی شدن و تاثیر تکنولوژی مواجه
است .بنابرا یﻦ ﻛسب و ﻛارهای ایﻦ حوزه باید نوآور باشند ،فرﺻتهای بازار را ﻛﺸف ﻛنند (تاج زاده و
همکاران ،) 1394،به برندسازی و ارتباط بلندمدت با مﺸتری بپردازند و در ایﻦ از ﻛارﻛنان توانمند
استﻔاده نمایند.
تصویر برند
تصویر برند دانﺸی است ﻛه در تﺤقیقات اهمیت باالیی دارد زیرا شرﻛتها میتوانند سهم بازار و
رشد فروش خود را با ایﺠاد تصویر برند قوی در ذهﻦ مﺸتریانﺸان افﺰایش دهند (روس .)1992 ،3لذا
بنا به نﻈر جاورسکی و مﻚ لنیس ( ) 1992تصویر برند یﻚ وسیله راهبردی برای ﻛمﻚ به مﻔهوم
برند است و میتوان از ایﻦ راهبرد در مدیریت برند استﻔاده ﻛرد (ﻛولوﻛوم .)2119 ،4طبق مطالعات
اتامان و یولنگیﻦ ( ،)2113تصویر برند شامل نام مﺤصول ،ویژگیهای مهم فیﺰیکی و ظاهر آن مانند
بستهبندی و لوگو و مهمتریﻦ ﻛارﻛردهای آن است (آلتون تاس 2و همکاران.)2114 ،
مطالعات در مورد مدیریت تصویر برند ،بیان میﻛند ﻛه بازاریابان باید قبل از تمرﻛﺰ بر موضوعات
تکنیکی آمیخته بازاریابی ،استراتژی تصویر برند را توسعه دهند .درﻛل ،زمانی ﻛه نام یﻚ برند ذﻛر
می شود ،اولیﻦ موردی ﻛه به ذهﻦ مﺸتریان خطور میﻛند تصویر برند مرتبط با آن است .بنابرایﻦ،
تصویر برند تنها به معنای ابتدایی برند اشاره ندارد ،بلکه ادراک مﺸتریان از شهرت مﺤصوالت شرﻛت
را نیﺰ منعکس می ﻛند (ﻛولوﻛوم .)2119 ،مهاجرانی و میرعمادی ( )2112توﺻیف ﻛردند ﻛه تصویر،
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تصوری ﻛلی در مورد چیﺰی است ﻛه در اذهان عمومی ساخته می شود .هر مﺸتری انتﻈارات،
تﺠارب و اطالعات متﻔاوتی دربرخورد با سازمان دارد ﻛه منﺠر به ایﺠاد تصاویر متﻔاوتی خواهد شد.
دیدگاههای جدید در مورد سازمانها بیان میﻛنند ﻛه تصویر برند توانایی بهبود عﺰت نﻔس سازمانی،
عملکرد مالی ،اشتغال ،میانگیﻦ قیمت ،درآمد و درجه سودآوری را دارد.
در ﺻنعت هتلداری ،به دلیل ناملموسبودن خدمت هنگام خرید و تصمیمگیری مﺸتری ،یﻚ نام
شناخته شده و تصویری آشنا ،همﭽون فراهم ﻛننده اطالعات عمل میﻛند ،ریسﻚ خرید را ﻛاهش
میدهد و فرایند تصمیمگیری را سادهتر میسازد ( فانگ و ﻛینگ .)2111 ،از ایﻦ رو ،توجه به نﺤوه
اثرگذاری برند بر عملکرد هتلها و راهبردهای مناسب در ایﺠاد برند جهت ﻛسب سود بیﺸتر از برند
بسیار ضروری است.
مدیریت منابع انسانی راهبردی
از نﻈر فیندیﻚ لی 1و همکاران ( ،)2112مدیریت منابع انسانی راهبردی سیستمی است ﻛه
ﻛارﻛنان را برای تضمیﻦ اجرای موثر و بقای سازمان و اعضای آن جذب ،عالقمند و حﻔظ می ﻛند.
همﭽنیﻦ مدیریت منابع انسانی راهبردی عبارتست از :مرتبط ساختﻦ مدیریت منابع انسانی با
هدفهای ﻛوتاه مدت و بلندمدت راهبردی برای بهبود عملکرد سازمان و ایﺠاد فرهنگ سازمانی ﻛه
بتوان انعطاف پذیری و خالقیت را تقویت ﻛند(فرهی بیلویی .)1392 ،اقدامات مدیریت منابع انسانی
راهبردی ،از طریق برنامه ها و ایﺠاد ارتباط میان نیازهای ﻛسب وﻛار و فعالیتهای سازمانی،
ﻛارﻛنان را در راستای راهبردهای سازمان متﺤد و هدایت میﻛند و برای سازمان مﺰیت رقابتی ایﺠاد
خواهد ﻛرد .از ایﻦ رو اطمینان حاﺻل می شود ﻛه رفتار ﻛارﻛنان مطابق با راهبردهای سازمان
خواهد بود و ایﻦ رفتارهای مورد انتﻈار از طریق آموزشهای برنامهریﺰیشده تضمیﻦ میشود
(فیندیﻚ لی و همکاران.)2112 ،
در ﺻنعت هتلداری نیﺰ ،برخورداری از بهتریﻦ نیروهای انسانی ،عوامل مهمی در ﺻنعت هتلداری
است .زیرا عملکرد هتل ارتباط مستقیمی به عملکرد ﻛارﻛنانش خواهد داشت .هتلها برای انﺠام ایﻦ
ﻛار باید مسائل بکارگیری ،استخدام ،انتخاب ،پاداش و ارزیابی عملکرد را برای تالش و ﻛارایی بیﺸتر
ﻛارﻛنان در نﻈر بگیرند(سیدعلی روته به نقل از الونگ .)1391 ،2از اینرو همانطور ﻛه پیﺸتر اشاره
شد ،بخش هتلداری به عنوان یکی از مهمتریﻦ بخش در حوزه ﺻنعت گردشگری ،برای موفقیت و
توسعه بیﺸتر به موضوع مدیریت منابع انسانی و افﺰایش انگیﺰههای نیروی انسانی باید توجه بیﺸتری
نماید.

Findikli
Lavvang

1
2

تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند21......

عملکرد سازمان
عملکرد سازمان به چگونگی انﺠام ماموریتها ،وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایج حاﺻل از
انﺠام آنها اطالق میگردد .در تعریﻔی دیگر عملکرد سازمانی عبارتستاز :دستیابی به اهداف سازمانی
و اجتماعی یا فراتر رفتﻦ از آنها و انﺠام مسئولیتهایی ﻛه سازمان برعهده دارد (بوسی.)2112 ،1
ریﭽاردو و واید ( ) 2111دریافتند ﻛه عملکرد سازمان همان توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف
و مقاﺻد است .دفت ( )2111بیان میﻛند عملکرد سازمان همان قدرت سازمان برای دستیابی به
اهدافش با استﻔاده از منابع به گونهای ﻛارآمد و موثر است (ادنان و همکاران .)2112 ،از نﻈر آلتون
تاس و همکاران ( )2114عملکرد سازمان مﻔهومی چندگانه دارد .آنها عملکرد سازمان را بر اساس دو
مﻔ هوم عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی تعریف ﻛردند ﻛه عملکرد عملیاتی شامل بهرهوری و ﻛیﻔیت
و عملکرد مالی شامل بازگﺸت سرمایه و بازگﺸت سهم سهامداران است .از نﻈر هو )2119( 2عملکرد
سازمانی شاخصی است ﻛه چگونگی تﺤقق اهداف یﻚ سازمان یا موسسه را اندازهگیری مینماید.
از نﻈر ریﭽارد و همکاران ( )2119عملکرد سازمانی سه دسته از خروجیهای سازمان را در بر
میگیرد :شاخصهای عملکرد مالی(مانند ارزش سهم ،نرخ بازگﺸت سرمایه و  ،)...شاخص های
عملکرد بازاریابی (میﺰان فروش ،میﺰان سهم بازار و  )...و در انتها نرخ سودآوری برای سهامداران
(حسینی و همکاران .)1392،ابﺰری و همکاران ( ،)1399اثربخﺸی سازمانهایی چون هتلها را در
توانایی شان برای جذب توریست ،از جمله توانایی سازمان در جذب مﺸتریان جدید ،حﻔظ رابطه با
واسطهها (تورگردانها) ،و رشد فروش نسبت به گذشته ،به عنوان شاخصهای اندازهگیری عملکرد
مورد استﻔاده قرار داده اند .از اینرو در ﺻنعت هتلداری با توجه به خدماتی بودن آن مﺸابه
سازمان های خدماتی دیگر ،عواملی چون رضایت مﺸتری ،افﺰایش سهم بازار بیﺸتر نسبت به رقبا،
ارائه خدمات مطلوب و با ﻛیﻔیت ،درآمد و سود باالتربه عنوان معیارهای عملکردی برای هتلهای
استانی در نﻈر گرفته شده است .گرچه عوامل بطور مﺸترک در بخش ها و سازمانهای تولیدی نیﺰ
قابل استﻔاده است.
ادبیات نظری
پیشینه داخلی
ابﺰری و همکاران ( )1399در مقاله ای با عنوان تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد
سازمانی در ﺻنعت هتلداری دریافتند ﻛه فعالیتهای بازاریابی داخلی از طریق نﻔوذ و ایﺠاد انگیﺰه
درﻛارﻛنان رقابتپذیری سازمان را بهبود بخﺸیده و شایستگیها را ارتقاء میدهد.
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هادیﺰاده مقدم و همکاران ( ) 1391در تﺤقیقی با عنوان مدل تاثیر برندسازی داخلی بر رفتار
شهروندی برند در ﺻنعت هتلداری در نمونهای 241نﻔری از ﻛارﻛنان هتلهای4و  2ستاره استان
تهران پرداختند .نتایج تﺤقیق رابطه بیﻦ برندسازی داخلی با حس تعلق و تعهد به برند ،حس تعلق
به برند با رفتار شهروندی به برند وتعهد به برند ،تعهد به برند با وفاداری به برند و وفاداری به برند با
رفتار شهروندی به برند مورد تایید قرار گرفت.
ﺻلواتی و همکاران ( )1392در مقالهای با عنوان سازگاری با تﺠارت الکترونیکی در ﺻنعت
هتلداری ایران به بررسی میﺰان سازگاری هتلهای ایران با ویژگی تﺠارت الکترونیکی پرداختند .در
ایﻦ تﺤقیق وبسایت  22هتل با رتبههای (1تا )2مورد بررسی قرار گرفتند .یافتهها بیانگر ایﻦ هستند
ﻛه فعالیتهای مرتبط با تﺠارت الکترونیﻚ در میان هتلهای ایرانی بسیار اندک است و رزرو برخط
به طور موثر در آنها ارائه نمیشود.
رحیم نیا و همکاران ( )1392در مقالهای با عنوان بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند
مبتنی بر مﺸتری (مورد مطالعه :هتلهای پنج ستاره مﺸهد) دریافتند ﻛه ﻛیﻔیـت ادراک شـده بعد
اﺻلی در ایﺠاد ارزش ویژة برند است و تاثیر قابل توجهی بر سـایر ابعـاد ارزش برنـد دارد و تعییﻦ
ﻛنندهای قوی در ارزش ویژه برند مﺤسوب می شود.
پیشینه خارجی
لپ 1و همکاران ( )2112در مقاله ای با عنوان « بررسی تصویر نام برند در راستای رضایت
مﺸتری در ﺻنعت هتلداری در مالﺰی» به بررسی ایﻦ موضوع پرداختند 311 .پرسﺸنامه توسط
ایمیل به پاسخ دهندگان فرستاده شد ﻛه  222پرسﺸنامه مورد قبول واقع گردید .با بررسی
پرسﺸنامه ها ایﻦ نتایج به دست آمد ﻛه تصویر برند می تواند بر رضایت مﺸتریان هتل های مالﺰی
تاثیرگذار باشد و موجب بهبود اعتماد هتل ،عملکرد مالی ،درآمد و درجه سودآوری شود.
تاویتی یامان و همکاران )2111(2در پژوهش خود تﺤت عنوان «تاثیر نیروهای ﺻنعت بر
راهبردهای رقابتی و عملکرد سازمان» دریافتند :هتلهایی ﻛه خطر ﻛمتری از طرف رقبای جدید آنها
را تهدید می ﻛند دارای راهبردها منابع انسانی و راهبردهای تصویر برند قوی هستند .چند 3در
مقالهای با عنوان« اثر اقدامات منابع انسانی بر ﻛیﻔیت خدمات ،رضایت مﺸتری و عملکرد در ﺻنعت
هتلداری هند» پرداخت .ایﻦ تﺤقیق ﻛه از  22هتل هند انﺠام شد ،نﺸان میدهد ﻛه اقدامات
مدیریت منابع انسانی ،اثر مثبت روی بهبود ﻛیﻔیت خدمات و همینطور رضایت مﺸتری و عملکرد
هتل دارد.
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تیسور 1و لیﻦ )2114(2در مقاله خود با عنوان«توسعه ﻛیﻔیت خدمات در هتلهای توریستی:
نقش مدیریت منابع انسانی و رفتارهای خدماتی» ،به رابطه مثبت میان آموزش و باال رفتﻦ سطح
رفتارهای خدماتی ﻛارﻛنان در هتلهای توریستی دست یافتند .نتایج تﺠربی نﺸان می دهد ﻛه ادراک
ﻛارﻛنان از شیوه های مدیریت منابع انسانی با رفتارهای خدماتی ﻛارﻛنان و ﻛیﻔیت خدمات ارتباط
دارد .سلس )2113(3در مقاله ای تﺤت ایﻦ عنوان ﻛه «چگونه منابع انسانی بر عمکرد مالی تاثیر
میگذارد؟» ،به پژوهش در شرﻛتهای ﻛوچﻚ و متوسط با حداﻛثر  111ﻛارمند پرداختند .نتایج
حاﺻل از پژوهش آنها نﺸان داد ﻛه منابع انسانی به شدت بر عملکرد مالی سازمانهای ﻛوچﻚ و
متوسط تاثیرگذار است.
چارچوب نظری و فرضیات تحقیق
همﭽنیﻦ آلتون تاس و همکاران ( )2114در مطالعات خود اینگونه بیان میﻛنند ﻛه شرایط
رقابتی ،مدیران را وادار به داشتﻦ یﻚ برند قوی برای سازمان می ﻛند تا مﺤصوالتﺸان را از رقبا
متمایﺰ ﻛنند ،مﺸتریان وفاداری داشته باشند و قیمت بیﺸتری را نسبت به رقبا برای مﺤصوالت خود
تعییﻦ ﻛنند .تصویر برند از جمله عواملی است ﻛه میتواند تمایﺰ ادراک شدهای را میان شرﻛت ها
ایﺠاد ﻛند ،حتی اگر مﺤصوالت آنها تﻔاوت چندانی در ویژگیهای عملکردیﺸان وجود نداشته باشد.
بنابرایﻦ می توان گﻔت در شرایط شدت رقابت ،استراتژی تصویر برند عاملی است ﻛه توجه و تقویت
آن سبب ایﺠاد تمایﺰ و پیﺸی گرفتﻦ از رقبا میشود(تاویتی یامان و همکاران.)2111 ،
از نﻈر رایو 4و همکاران ( )2119ﻛیﻔیت خدمات ارائه شده و تصویر ذهنی برند از جمله مهمتریﻦ
عوامل موثر در فرآیند تصمیمگیری مصرف ﻛننده به شمار می روند و اغلب به عنوان عوامل اﺻلی
موفقیت و ای ﺠاد یﻚ مﺰیت رقابتی پایدار به خصوص در ﺻنایع خدماتی مﺤسوب می شود و ایﺠاد
یﻚ تصویر ذهنی مناسب می تواند در بازارهای رقابتی در تﺤکیم جایگاه سازمانها موثر واقع شود.
فرضیه  :1شدت رقابت بر تصویر برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مﺤیط و شدت رقابت موجود می تواند بر مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به عملکرد
سازمانی نیﺰ تاثیرگذار باشد .در مﺤیط های رقابتی تقاضا برای ﻛارگران بیﺸتر به سمت ﻛارگران
ماهری است ﻛه توانایی یادگیری و تغییر را دارند و می توانند با تخصص های گوناگون با شرﻛت به
همکاری ادامه دهند .همﭽنیﻦ شرﻛتها در مﺤیط با شدت رقابت باال ،تالش میﻛنند تا بیﺸتر بر
یادگیری سازمانی و برنامههای آموزشی متمرﻛﺰ شوند (ادنان و همکاران.)2112 ،
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در شرایط رقابتی بازار و مﺤیط های پویا ،سازمان ها باید به خوبی نیازها و انتﻈارات مﺤیط را
شناسایی ﻛرده و به منﻈور اطمینان از سودآوری در ﻛوتاه مدت و بقای همراه با موفقیت خود در
بلند مدت در ایﺠاد ارزش ،نوآور باشند .در ایﻦ شرایط دانش ،تﺠربه و تعهد ﻛارﻛنان ﻛلیدی است ﻛه
فرآیند ایﺠاد ارزش و طرح های نوآورانه به آن بستگی دارد و مدیریت منابع انسانی راهبردی با بهره
گیری از ایﻦ سرمایه های انسانی اهداف و استراتژی هایی ﻛه توسط سازمان تعییﻦ شده است را
مﺤقق میﻛند (فیندیﻚ لی و همکاران.)2112 ،
مدیریت منابع انسانی راهبردی میتواند سبب افﺰایش مﺰیت رقابتی شود و همکاری و مﺸارﻛت
اثربخﺸی را در عملکرد سازمانی ایﺠاد ﻛند .در برخی ﺻنایع با افﺰایش پیﭽیدگی و رقابت و نیاز به
توانایی بیﺸتر ،بسیاری از سازمانها در تالش اند تا با آموزش و پاداش و افﺰایش توانایی سطوح
ﻛارﻛنان خود منﺠر به بهبود آنها شوند .لذا ادعا میشود ﻛه در مﺤیط رقابتی با بیان واضح اهداف،
بسیج منابع انسانی به گونهای اثربخشتر انﺠام میگیرد (تاویتی یامان و همکاران.)2111 ،
فرضیه  :2شدت رقابت بر مدیریت منابع انسانی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
دیدگاههای جدید در مورد عملکرد هتل بیان میﻛنند ﻛه تصویر برند توانایی بهبود عﺰت نﻔس
سازمانی ،عملکرد مالی ،اشتغال ،میانگیﻦ قیمت ،درآمد و درجه سودآوری را دارد و میتواند عاملی
مهم در معادله ارزش باشد .تصویر برند و شرﻛت میتواند احساس ایﺠاد شده در مﺸتری را حمایت و
یا تخریب ﻛند و بنابرایﻦ ،میتواند در وفاداری مﺸتری نیﺰ موثر باشد (مهاجرانی و میرعمادی،
 .)2112عملکرد سازمان می تواند تﺤت تاثیر عوامل داخلی (نﻈیر آموزش ﻛارﻛنان ،سرمایه گذاری
در ابﺰارآالت) و عوامل خارجی (نﻈیر مﺤیط سازمانی و سیستم استاندارد مﺤصول) باشد .عالوه بر آن
دارایی سازمانی (نﻈیر ساختار سازمانی ،مدیریت و سیاستهای منابع انسانی) و داراییهای اعتباری
(نﻈیر شهرت سازمان ،شهرت خدمات مﺸتری و شهرت مﺤصول و تصویر برند) به گونهای معنادار و
مثبت بر عملکرد سازمان تاثیرگذار است (تاویتی یامان و همکاران.)2111 ،
در برخی مطالعات ارتباط مثبتی میان تصویر برند و عملکرد سازمان وجود دارد .ﻛیم و همکاران
( ) 2113ادعا ﻛردند ﻛه ابعاد برند بر عملکرد سازمان تاثیر دارد .یﻚ برند قوی سبب افﺰایش درآمد و
فقدان برند میتواند سبب آسیب به گردش بالقوه سرمایه شود.
فرضیه  :3تصویر برند بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
تﺤقیقات زیادی در خصوص بررسی رابطه بیﻦ ﻛارﻛردهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد
سازمانی ﺻورت گرفته است .در 11سال گذشته ،مﺤققان بر تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی
راهبردی بر عملکرد سازمان تاﻛید داشتند .آنها بیان میﻛنند ﻛه اقدامات نوآورانه مدیریت منابع
انسانی ،بهتریﻦ اقداماتی هستند ﻛه باید در سازمانها به ﻛار گرفته شوند .اتخاذ ایﻦ اقدامات میتواند
به ﻛاهش هﺰینهها ،افﺰایش در آمد و ایﺠاد مدیریت منابع انسانی موثرتر منﺠر شود .بر اساس ایﻦ
مطالعات می توان نتیﺠه گرفت ﻛه یﻚ رابطه مثبت میان مدیریت منابع انسانی راهبردی و عملکرد

تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند37......

سازمان وجود دارد (سانﭽﺰ 1و همکاران .)2112 ،همﭽنیﻦ گریﻦ 2و همکاران ( )2112گﺰارش داده-
اند ،سازمانهایی ﻛه هم بص ورت عمودی و هم بصورت افقی ﻛارﻛردهای منابع انسانی را با
راهبردهای سازمان یکپارچه میﻛنند ،عملکرد بهتری داشته و رضایت و تعهد نیروی انسانی باالتری
خواهند داشت و در نتیﺠه عملکرد فردی و سازمانی بهبود خواهد یافت.
فرضیه  :4مدیریت منابع انسانی راهبردی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

شکل( )7مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی تحقیق
تﺤقیق حاضر از لﺤاظ هدف ،ﻛاربردی و از نﻈرشیوه جمعآوری اطالعات توﺻیﻔی -پیمایﺸی و
از نوع همبستگی است .جامعه آماری ایﻦ تﺤقیق ،هتل های فعال در استان مازندران میباشند و
شمار آنها برابر است با  49هتل ،ﻛه با مراجعه به سایت گردشگری استان مازندران تعییﻦ گردیدند.
در ایﻦ پژوهش نمونه تﺤقیق با استﻔاده از روش تصادفی انتخاب گردید .الزم به ذﻛر است ﻛه بعد از
توزیع پرسﺸنامهها در  41هتل 32 ،هتل به منﻈور تکمیل پرسﺸنامه ها همکاری ﻛردند .در مﺠموع
 32پ رسﺸنامه بر مبنای طیف لیکرت مورد استﻔاده و به وسیله نرم افﺰار پی ال اس ،مورد تﺠﺰیه و
تﺤلیل قرار گرفت .بخش اول پرسﺸنامه مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه است ﻛه با 2
پرسش مﺸخص گردید .بخش دوم پرسﺸنامه مربوط به وضعیت عمومی هتل ها است ﻛه با 2
پرسش مورد سوال قرار گرفت و بخش سوم پرسﺸنامه نیﺰ مربوط به گویههای متغیرهای شدت
رقابت ،استراتژی تصویر برند ،مدیریت منابع انسانی استراتژیﻚ و عملکرد سازمان میباشد .برای
سنﺠش متغیر شدت رقابت از پرسﺸنامه چان و همکاران ( )2112استﻔاده شدﻛه دارای2گویه است.
متغیر تصویر برند از طریق پرسش نامه تاویتی یامان و همکاران ( )2111مورد سنﺠش قرار گرفت
ﻛه دارای سه گویه می باشد .متغیر مدیریت منابع انسانی راهبردی نیﺰ توسط پرسش نامه تیسور و
لیﻦ ( )2114مورد سنﺠش قرار گرفت ﻛه دارای  12گویه و چهار بعد استخدام و انتخاب ،آموزش و

Sanchez
Green

1
2
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توسعه ،جبران خدمات و مﺰایا و ارزیابی عملکرد ﻛترﻛنان می باشد و متغیر عملکرد سازمان نیﺰ
برگرفته از پرسﺸنامه فرهنگی 1و همکاران ( )2113می باشد ﻛه دارای  2گویه است.
تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل جمعیت شناختی نمونه
در ایﻦ قسمت تﺤلیلها در دو بخش توﺻیﻔی و استنباطی ارائه شده است .برایﻦ اساس در
جدول شماره  1بطور ﻛلی وضعیت نمونه آماری از حیث جنسیت ،سﻦ ،سطح تﺤصیالت و غیره ارائه
شده است.
جدول( :)7آمار توصیفی پژوهش
جنسیت

تعداد

درصد

سن

درصد

زن

2

19/9

 21تا  31سال

22

مرد

22

91/2

 31تا  41سال

34/4

وضعیت تاهل

تعداد

درﺻد

 41تا  21سال

29/1

مجرد

9

2981

باالی  21سال

12/2

متاهل

23

21/9

درجه هتل

فراوانی

درﺻد

 1ستاره

8

52

سطح تحصیالت

درﺻد

2ستاره

12

32/2

کاردانی و دیپلم

31/2

3ستاره

2

21/9

کارشناسی

21

4ستاره به باال

2

12/2

کارشناسی ارشد و باالتر

9/9

منبع :مﺤاسبات تﺤقیق حاضر

مرحله اول :ارزیابی مدل های اندازه گیری
برای مﺤاسبه پایایی پرسﺸنامه از روش پایایی ترﻛیبی استﻔاده شد ﻛه نﺸان می دهد ابﺰار اندازه
گیری در شرایط یکسان و در ﺻورت اجرا تا چه اندازه نتایج یکسانی دارد .روایی پرسش نامه نیﺰ
توسط دو معیار روایی همگرا و و اگرا ﻛه مختص مدل سازی معادالت ساختاری است ،بررسی شد.
روایی همگرا به میﺰان توانایی شاخص های یﻚ بُعد در تبییﻦ آن بُعد اشاره دارد و روایی واگرا نیﺰ
بیانگر ایﻦ مطلب است ﻛه سازههای مدل پژوهش بایستی همبستگی بیﺸتری با سواالت خود داشته
باشند تا با سازههای دیگر .برای ارزیابی روایی همگرا از معیار میانگیﻦ واریانسهای استخراج شده
( ) AVEاستﻔاده شد .در جدول زیر مقادیر پایایی ترﻛیبی و روایی همگرا نﺸان داده شده است.

Farhanghi

1

تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند39......
جدول( :)4پایایی و روایی متغیر های مدل نهایی پژوهش
تعداد گویه ها

CR

AVE

ابعاد

متغیر
شدت رقابت

2

1/29

1/2

استراتژی تصویر برند

3

1/92

1/22

عملکرد سازمان

2

1/99

1/22

استخدام وانتخاب

3

1/22

1/2

مدیریت منابع انسانی

آموزش و توسعه

2

1/91

1/44

استراتژیک

جبران خدمات و مﺰایا

4

1/29

1/22

ارزیابی عملکرد

3

1/94

1/24
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بنا به جدول باال چون مقادیر  CRبرای تمامی متغیرها باالی  1/2و مقادیر  AVEبرای تمامی
متغیرها باالی  1/4میباشد ،لذا مدل از پایایی و روایی همگرای قابل قبولی برخوردار است .روایی
واگرا نیﺰ وقتی در سطح قابل قبول است ﻛه میﺰان  AVEبرای هر سازه بیﺸتر از واریانس اشتراﻛی
بیﻦ آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد .مطابق با ماتریس نﺸان داده شده (جدول  )3مقدار
جذر ( AVEقطر اﺻلی ماتریس) تمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی میان آنها بیﺸتر
است ﻛه ایﻦ امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل اندازه گیری را نﺸان میدهد.
جدول ( :)9محاسبه فورنرو الرکر
عملکرد

شدت

جبران

سازمان

رقابت

خدمات

0/121

استراتژی
تصویر

استخدام

برند

ارزیابی
عملکرد

آموزش
1/224

آموزش و توسعه

1/911

1/242

ارزیابی عملکرد

1/219

1/221

1/424

استخدام و انتخاب

1/912

1/132

1/119

1/143

استراتژی تصویر برند

1/919

1/394

1/322

1/421

1/419

جبران خدمات و مﺰایا

1/214

1/132

1/412

1/199

1/132

1/123

شدت رقابت

1/231

1/449

1/231

1/321

1/221

1/322

عملکرد سازمان
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در ایﻦ قسمت تﺤلیلهای استنباطی ارائه می شود .همانطور ﻛه قبال اشاره شد ،متغیرهای
مستقل شامل(شدت رقابت) ،عامل وابسته شامل (عملکرد سازمانی) و متغیر میانﺠی شامل
(استراتژی تصویر برند و مدیریت منابع انسانی استراتژیﻚ) است .پس از آزمون مدل و خروجی نرم
افﺰار  ،PLSضرایب بارهای عاملی برای سواالت  12 ،3و  19ﻛمتر از 1/4بوده لذا حذف گردیده است.

شکل  -4مقادیر تحلیل عاملی متغیرها و  R2در نرم افزار PLS

منبع :مﺤاسبات تﺤقیق حاضر

طبق نمودار ( )1مقادیر  R2برای متغیر استراتژی تصویر برند برابر  ،1/123عملکرد سازمان برابر
 ،1/399استخدام برابر  1/493آموزش و انتخاب برابر  ،1/239جبران خدمات و مﺰایا برابر  1/422و
ارزیابی عملکرد برابر 1/214می باشد .به ایﻦ ترتیب مقادیر  R2برای استراتژی تصویر برند 18123
می باشد ﻛه ضعیف است زیرا ایﻦ مقدار از 1/19ﻛمتر می باشد .و مقدار  R2برای بقیه متغیرها
(عملکرد سازمان ،استخدام و انتخاب ،آموزش و توسعه ،جبران خدمات و مﺰایا و ارزیابی عملکرد)
باالی  1/33در حد مناسب و قابل قبول است .مقدار  GOFبرای مدل نیﺰ برابر  1/212است باالتر از
 1/32می باشد و برازش قوی و مناسب مدل ﻛلی را تایید میﻛند.

تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند38......

مرحله دوم :ارزیابی مدل ساختاری
همانطور ﻛه در مراحل قبل نیﺰ اشاره شد ،جهت بررسی فرضیههای پژوهش از مدل معادالت
ساختاری و نرمافﺰار  PLSاستﻔاده شد .با انﺠام آزمون فرضیه و به دست آوردن مقادیر معناداری  tو
ضریب مسیر ،مطابق نمودار ،2برای روابط شدت رقابت و استراتژی تصویر برند و همینطور استراتژی
تصویر برند و عملکرد سازمان مقدار معناداری  ،tباالی  1/92است ﻛه نﺸان دهنده معناداری روابط
است و برای روابط شدت رقابت و مدیریت منابع انسانی استراتژیﻚ و مدیریت منابع انسانی
استراتژیﻚ و عملکرد سازمان زیر  1/92میباشد ﻛه نﺸان می دهد ایﻦ روابط معنادار نیست .در واقع
آمار تی اگر ﻛمتر از  1/92باشد ،نﺸان دهنده رد آزمون و باالی  1/92نﺸان دهنده معناداری رابطه
متغیرها است ﻛه در شکل شماره  4آمده است.

شکل  -2مقادیر معناداری  tبرای متغیرهای پژوهش
منبع :مﺤاسبات تﺤقیق حاضر

در ادامه مطابق با جدول  4ضرایب مسیر ،آماره تـی( )Tفرضیهها ،آورده شده است.
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جدول ( :)2ضریب مسیر و آمار تی روابط
ضریب

شماره

فرضیه

H1

بیﻦ شدت رقابت واستراتژی تصویر برند رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.

1/412

H2

بیﻦ شدت رقابت و مدیریت منابع انسانی
استراتژیﻚ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1/192

1/391

H3

بیﻦ استراتژی تصویر برند و عملکرد سازمان
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1/422

2/231

پذیرش آزمون

H4

بیﻦ مدیریت منابع انسانی استراتژیﻚ و عملکرد
سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1/32

1/92

رد آزمون

مسیر

آمار تی

نتیجه فرضیه

2/122

پذیرش آزمون
رد آزمون
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طبق نتایج بدست آمده از جدول  ،4فرضیه اول با شدت تاثیر  1/412و آماره تی  2/122و
فرضیه سوم با شدت تاثیر  1/422آماره تی  2/231تایید شدند و فرضیه دوم با شدت تاثیر 1/192و
آماره تی  1/391و فرضیه چهارم با شدت تاثیر  1/32و آماره تی  1/92مورد تایید قرار نگرفته اند.
نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به اهمیت بﺤث رقابت در ﺻنایع و تاثیر آن بر عملکرد سازمان ها در ایﻦ پژوهش به
دنبال بررسی تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانها با توجه به دو بﺤث مهم مدیریت منابع انسانی
استراتژیﻚ و استراتژی تصویر برند بودیم .لذا با مطالعه ادبیات و پیﺸینه و با تﺠﺰیه و تﺤلیل داده
های پرسﺸنامه توسط نرم افﺰار  SPSSو  PLSنتایج زیر بدست آمده است.
در فرضیه اول به بررسی اثر شدت رقابت بر تصویر برند پرداخته شد ﻛه نتایج آزمون فرضیهها
تایید فرضیه را نﺸان میدهد .یافتههای آلتون تاس و همکاران ( )2114نیﺰ با بیان ایﻦ مطلب ﻛه در
شرایط رقابتی و هنگام استﻔاده از راهبردهای رقابتی همﭽون راهبرد تمایﺰ ،باید توجه ویژهای به
تصویر برند داشت ،بر تاثیر رقابت بر راهبرد تصویر برند اشاره دارند و از ایﻦ جهت با ایﻦ فرضیه هم
سو می باشد .همﭽنیﻦ لپ و همکاران ( )2112نیﺰ بیان میﻛنند در شرایط رقابتی ،برند از عوامل
تاثیرگذار و مهم در هتلها میباشد ﻛه مدیران باید با برنامهریﺰی سعی در بهبود تصویر برند خود
داشته باشند .رایو و همکاران ( )2119با بیان اینکه ایﺠاد یﻚ تصویر ذهنی مناسب میتواند در
بازارهای رقابتی در تﺤکیم جایگاه سازمانها موثر واقع شود همنﻈر با تایید ایﻦ فرضیه میباشند.
فرضیه سوم ایﻦ پژوهش نیﺰ ﻛه به بررسی تاثیر راهبرد تصویر برند بر عملکرد سازمان اشاره دارد
نیﺰ مورد تایید قرار گرفت .از میرعمادی و مهاجرانی( )2112با بیان ایﻦ نکته ﻛه تصویر برند توانایی
بهبود عﺰت نﻔس سازمانی ،عملکرد مالی ،اشتغال ،میانگیﻦ قیمت ،درآمد و درجه سودآوری را دارد و

تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند31......

می تواند عاملی مهم در معادله ارزش باشد ،هم نﻈر با تایید ایﻦ فرض میباشد .همﭽنیﻦ همﭽنیﻦ
ﻛولوﻛوم ( )2119نیﺰ اشاره دارند ،یﻚ تصویر برند قوی در ذهﻦ مﺸتریان میتواند منﺠر به سهم
بازار بیﺸتر و رشد باالتر و در نتیﺠه باالرفتﻦ عملکرد مالی شرﻛتها شود .رشیدی و رحمانی ()1392
نیﺰ در یافته های خود به همیﻦ نتایج دست یافتند و با تایید ایﻦ فرضیه هم نﻈر میباشند.
فرضیه دوم ﻛه تاثیر شدت رقابت بر مدیریت منابع انسانی راهبردی را مورد بررسی قرار داده
است ،مورد تایید واقع نگردید .یافتههای تاویتی یامان و همکاران ( )2111در پژوهﺸی تﺤت عنوان
تاثیر نیروهای ﺻنعت بر راهبردهای رقابتی و عملکرد سازمان بیان میﻛنند هتلهایی ﻛه خطر
ﻛمتری از طرف رقبای جدید آنها را تهدید میﻛند ،دارای راهبردهای منابع انسانی قوی هستند و
هتلهایی ﻛه دارای رقیب هستند و در مﺤیطی با رقابت باال فعالیت دارند ،هیچ رقابت قابل توجهی در
راهبرد منابع انسانی از خود نﺸان نمی دهند .لذا با ایﻦ فرضیه همسو می باشد.
همﭽنیﻦ فرضیه چهارم ایﻦ پژوهش ﻛه به تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی بر عملکرد
سازمان پرداخته است نیﺰ مورد تایید واقع نﺸد .تانسل ( )2111در مطالعات خود بیان می ﻛند منابع
انسانی هیچ اثر معنیداری بر عملکرد مالی ندارد .همﭽنیﻦ نصیری و همکاران ( )1392در مطالعات
خود تﺤت عنوان همبستگی راهبرد منابع انسانی بر اساس الگوی آلﻦ یلسی با عملکرد سازمانی به
ایﻦ نتیﺠه دست یافتند ﻛه راهبردهای جذب ،استخدام و جبران خدمات همبستگی معناداری با
عملکرد سازمانی ندارد .لذا با ایﻦ فرضیه همسو می باشد .لذا پیﺸنهاد می شود:
 با توجه به رابطه مثبت بیﻦ شدت رقابت و تصویر برند ،هتلها باید نسبت به شناسایی دقیق نیازها
و انتﻈارات مﺸتریان اقدام نمایند.
 از اقدامات دیگر انﺠام تﺤقیقات بازاریابی هدفمند و برنامهریﺰی شده برای جمعآوری اطالعات مورد
نیاز از بازارو تهیه بانﻚ اطالعات مناسب از رقبا و وضعیت مسافرپذیری آنها بدست آورند .همﭽنیﻦ
هتل ها باید در ﻛنار شناسایی دقیق نیازها و انتﻈارات مﺸتریان ،اطالعات دقیقی را از رقبای خود در
بازار به دست آورند و فعالیتها و اقدامات آنها را همواره تﺤت نﻈر داشته باشند ،چرا ﻛه در مﺤیط
پویای رقابتی ﻛسب و ﻛار ،انتﻈارات مﺸتریان تﺤت تاثیر فعالیت رقبا نیﺰ میباشد و ایﻦ تاثیرپذیری بر
ذهنیت مﺸتریان و تصویر برند سازمان اثرگذار است.
 همﭽنیﻦ با توجه به تاثیر راهبرد تصویر برند بر عملکرد سازمان می توان چنیﻦ پیﺸنهاد داد ﻛه
سازمانها باید توجه بیﺸتری به موضوع رضایت و وفاداری مﺸتریان خود داشته باشند .ایﺠاد سیستم
مدیریت ارتباط با مﺸتری و برقراری ارتباط با آنها و توجه به پیﺸنهادات و شکایات آنها از گام های
اولیه برای ایﺠاد اعتماد و تعهد است.
 سازمانها می توانند با توجه بیﺸتر به عواملی نﻈیر طراحی داخلی ،عوامل مﺤیطی نﻈیر رنگ،
موزیﻚ ،تﺰیینات و نﺤوه خدمات مﺸتریان بیﺸتری را جذب نمایند .ایﺠاد رضایت و حس وفاداری در
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مﺸتری خود سبب نوعی تبلیغات دهان به دهان توسط آنها می شود ﻛه بسیار برای سازمان سودمند
است.
 یکی از اقدامات مناسب برای ارتباط با مﺸتری راه اندازی سیستمهای رزروآنالیﻦ و سایت بروز
هتل جهت ارتباط مناسبتر با مﺸتری است.
 همﭽنیﻦ مدیران باید توجه بسیاری به ﻛارﻛنان خود داشته باشند و از برنامه های آموزشی غافل
نباشند ،زیرا ا یﻦ ﻛارﻛنان هستند ﻛه در تماس مستقیم با مﺸتریان ،سرویس و خدمات را به آنها می
رسانند و تاثیر بسیاری در رضایت آنها خواهند داشت.
 تبلیغات عامل بسیار موثر در ایﺠاد وفاداری و آگاهی بیﺸتر مصرف ﻛننده است .با استﻔاده از
رسانه های مختلف و بروشورها و بیلبوردهای تبلیغاتی هتل خود را به طیف وسیع تری از افراد
معرفی ﻛنند و در ایﻦ تبلیغات از پیام های تبلیغاتی ﻛه بیانگر ﻛیﻔیت و متمایﺰ بودن است ،نیﺰ
استﻔاده ﻛنند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیﺸنهادات ذیل برای تﺤقیقات آتی ضروری به نﻈر میرسد:
از روشهای دیگر در ﻛنار روش پرسﺸنامهای به منﻈور بررسی ارتباط بیﻦ متغیرهای پژوهش
استﻔاده شود ،مثال ،روشهای مصاحبه ،مﺸاهده و نیﺰ تﺤلیل مﺤتوا برای تﺤلیل دادههای واقعی
هتلها میتواند نتایج تﺤقیقات را مطمئﻦترﻛند.
با توجه به اینکه ایﻦ پژوهش برای ﻛلیه هتلهای استان مازندران از یﻚ تا پنج ستاره انﺠام شده
است لذا در تﺤقیقات آینده میتوان سطح خاﺻی از هتلها را مورد بررسی قرار داد تا اختالف ﻛمتری
را دارا باشند.
بررسی علل عدم وجود رقابت در میان سازمانها علی الخصوص هتل های استان مازندران.
بررسی علل عدم توجه سازمانها به منابع انسانی خود به عنوان یﻚ منبع مهم استراتژیﻚ.
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