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 چکیده:

آفرینانه برای هتلداری ج.ا.ایران و این تحقیق دارای دو هدف اصلی است، هدف اول آن ارائه مدل بازاریابی کار
ی بازاریابی کارآفرینانه و اثرات آن بر عملکرد هتلداری است که برای انجام آن از روش ریگ اندازههدف دوم 

کمی( استفاده شد. در بخش کیفی، از تحلیل  -تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی )کیفی 
ازاریابی کارآفرینانه و مدل آن استفاده شد. برای گردآوری داده از مصاحبه محتوای کیفی برای توسعه مقیاس ب

ی آور جمعی سه، چهار و پنج ستاره شهر تهران استفاده شد. در بخش کمی برای ها هتلنفر از مدیران  23عمیق با 
پرسشنامه  61موع از سه پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد مالی و غیرمالی استفاده شد. در مج ها داده

پرسشنامه مربوط به عملکرد غیرمالی برای تحلیل،  916مربوط به بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی و 
از همبستگی کلی گزینه اصالح شده، روایی محتوا، روایی صوری و  ها پرسشنامهی شد. برای روایی آور جمع

اسمارت پی ال اس استفاده شد.  افزار نرمپایایی ترکیبی با  ی و برای پایایی از آلفای کرونباخ ودییتأتحلیل عامل 
ی معادالت ابیمدل از  ی پژوهش نیزها هیفرضنتایج حاکی از مناسب بودن تمامی موارد بود. برای آزمون 

مستقیم بازاریابی  تأثیر دیتائاسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از  افزار نرمساختاری با استفاده از 
فرینانه بر عملکرد مالی و رد نقش میانجی عملکرد غیرمالی در انتقال اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد کارآ

 مالی بوده است.
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 مقدمه

 8.4به  2323گردشگران در سال  گردد تعدادمی ینیب شیپبر اساس مطالعات صورت گرفته، 

 971سفر خواهند کرد و  یا منطقهمیلیارد نفر به شکل درون  8.2میلیارد نفر برسد که از این بین 

و با مسافت باال انجام دهند )ضیایی و تراب احمدی،  مدت یطوالن یها مسافرتمیلیون نفر 

نقش اساسی در توسعه شود و گردشگری صنعت اصلی بسیاری از کشورها محسوب می (.8932

 طور بهباید توجه داشت چرخه عظیم مالی که  (.8935، و همکاران د )محمدیاقتصاد جهانی دار

تر از درآمدهای مستقیم این مهم مراتب به چرخد یمعت گردشگری غیرمستقیم حول محور صن

در سال  است. طبق برآوردهای مبتنی بر آمار بانک جهانی، رگذاریتأثصنعت بر اقتصاد جهانی 

میلیارد دالر( و بر مبنای  675میلیون گردشگر و  738دالر ) 453به ازای هر گردشگر  2333

وجود داشته  محاسبه قابلدالر درآمد اقتصادی مستقیم و  133آمار سازمان جهانی گردشگری 

در امر گردشگری، به ازای هر نفر  یگذار هیسرمااز چرخش  میرمستقیغو درآمدهای  است

(. 8938میلیارد دالر برآورده شده است )پاپلی یزدی و سقایی،  8753 مجموعاًر یعنی دال 2533

صنعت گردشگری ب یکی از  شدن لیتبدتقاضای سفر و گردشگری و  روزافزونبا افزایش 

جذب گردشگران بالقوه در راستای  منظور بهصنایع در جهان، الزم است هر کشور  نیتر بزرگ

رشد زیربنایی خود تالش کند )تقوی فرد و اسدیان اردکانی، اقتصادی و -توسعه اجتماعی

، با اقامت شبانه روزه کیدیدارهای  یاستثنا به(. از طرف دیگر تمام اشکال گردشگری، 8935

محصوالت گردشگری است و  ریناپذ کیتفکبنابراین اقامت یکی از اجزای ؛ همراه هستند

ها و رفتارهای گردشگر دارد. بر اساس اببر انتخ یانکار رقابلیغ تأثیراشکال مختلف آن 

شود و ها افزوده میدرصد بر تعداد اتاق هتل 2.5برآورد سازمان جهانی گردشگری ساالنه 

اما ؛ (8932درصد است )ضیایی و تراب احمدی،  45در حدود  ها هتلمتوسط جهانی نرخ اشغال 

ها، پایین بودن نرخ اشغال هتلهایی از جمله صنعت هتلداری دنیا و بالطبع کشور ما با چالش

ناتوانی در جذب مناسب گردشگران، درآمد پایین این بخش در مقایسه با دیگر کشورها و 

(. این 2333، 2؛ جینژائو و جینگ2383، 8گویال و گویالمحیطی جدید مواجه است ) یدهایتهد

های و استراتژیها این حوزه نیاز به نوآوری و روش یوکارها کسبدهد که ها نشان میچالش
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برای پاسخگویی بهتر به نیازهای در حال تغییر و متنوع مشتریان  یده خدمتخالق بازاریابی و 

بسیار پویا  وکار کسب محیط در این که ییها شرکت برای است ممکن سنتی باشند. بازاریابیمی

شان بازاریابی درها باید شرکت کند کهپیشنهاد می اخیر مطالعات .کنند، مناسب نباشدرقابت می

، 8کلینسونگ و همکاران)باشند  تر نانهیکارآفربازار  در قطعیت عدم و ابهام با برخورد هنگام به

چشمگیر،  فنّاورانهاجتماعی و  راتییتغ( در این دوره از 2336) 2به عقیده مایلز و داروچ .(2383

های بازاریابی از قابلیت یریگ بهرهیک رویکرد برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان، 

توان نیازها و تقاضاهای جدید مشتریان را به بهترین شیوه آن می واسطه بهاست که  9نانهیکارآفر

(. بازاریابی 2388، 6را جلب کرد )کورگان و همکاران ها آنشناسایی و زمینه رضایت 

ر دارد که از نظر کارآفرینانه در سوی دیگر پیوستار بازاریابی یعنی بازاریابی سنتی قرا

دارد. این مفهوم از  ییها تفاوتاستراتژیک، استراتژی و روش با بازاریابی سنتی  یریگ جهت

سطح اشتراک دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی به وجود آمده که هم مفاهیم و ابزارهای نوین 

رینانه و خالق نو و کارآف یها نگرشو  ها روشو هم نوآوری و  دهد یمقرار  مدنظربازاریابی را 

فعاالنه از  یبردار بهرهشناسایی و بازاریابی کارآفرینانه  درواقع .دهد یمقرار  دیتأکرا مورد 

برای کسب و حفظ مشتریان سودآور از طریق رویکردهای نوآورانه به مدیریت  ها فرصت

از مزایای  (.2332، 5)موریس و همکاران استریسک، اهرم کردن منابع و ایجاد ارزش 

بازاریابی کارآفرینانه افزایش فروش و رضایت مشتریان از طریق بهبود کیفیت  یریکارگ به

ابعاد بازاریابی  یریکارگ بهو کسب مزیت رقابتی با  یریپذ رقابتخدمات، افزایش قدرت 

(. بازاریابی 2388و خالقانه است )کورگان و همکاران،  فرد منحصربهکارآفرینانه به طریقی 

به  استهای نوآورانه ها از طریق دیدگاهنگرانه از فرصت دفش استفاده پیشکارآفرینانه که ه

بازاریابی بر عملکرد  رگذاریتأثقوی و  حل راهتواند یک می ذکرشدههای ویژگی لیدل

بنابراین با توجه به اهمیت ؛ بخش گردشگری و هتلداری در نظر گرفته شود یوکارها کسب

روشی نوآورانه در بازاریابی  عنوان بهاریابی کارآفرینانه باز یها شاخصشناخت بیشتر ابعاد و 
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در گردشگری و هتلداری و اثرات آن بر عملکرد، بررسی محققان این تحقیق  وکارها کسب

های گوناگونی برخالف مفاهیم مختلف حیطه بازاریابی و گردشگری که مقیاسنشان داد که 

بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری  یریگ اندازهوجود دارد، برای  ها آن یریگ اندازهبرای 

مقیاسی وجود نداشته بلکه حتی تحقیق مشابهی نیز انجام نشده اما در  تنها نهدر داخل کشور 

خارج از کشور با وجود تحقیقات بسیار محدود در این حیطه، تنها دو مقیاس با ابعاد متفاوت 

 ها آن( که البته نقدهایی به 2389، 2همکارانو فیوره و  2389، 8وجود دارد )بونچو و همکاران

بنابراین هدف این تحقیق این است ؛ مشهود است کامالًموجود در این زمینه  خألوارد است و 

از نظرات و تجربیات متخصصان صنعت  یریگ بهرهکه با استفاده از روش آمیخته اکتشافی و 

یابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری های بازارهتلداری، ضمن شناسایی و توسعه ابعاد و شاخص

 که فاقد نقاط ضعف گذشته باشد، به بررسی اثرات آن بر عملکرد هتلداری بپردازد.

 

 و پیشینه پژوهشمبانی نظری 

تحقیقات در حیطه بازاریابی کارآفرینانه در صنعت گردشگری بسیار محدود است. از اندک 

 9(، جافر2388حقیق کورگان و همکاران )تحقیقاتی که در این حوزه وجود دارد تنها سه ت

( هستند که با روش کیفی، بازاریابی کارآفرینانه را در 2386) 6( و نوآیزوقو و آنوکام2382)

کمی انجام شده و  صورت بهو مابقی تحقیقات  اند دادهصنعت گردشگری مورد بررسی قرار 

. بازاریابی کارآفرینانه اند اختهپردبه آزمون ابعاد بازاریابی کارآفرینانه در گردشگری صرفاً 

نگری، نوآوری گرایی، ریسک محاسبه شده، اهرم بعد اساسی فرصت گرایی، پیش 7دارای 

در سال  5که توسط موریس و همکاران استکردن منابع، شدت توجه به مشتری و خلق ارزش 

ارآفرینانه اکثر تحقیقات در حوزه بازاریابی ک بررسی محقق نشان داد که ؛ ومطرح شد 2332

 .اند دادهبعد را مبنای مطالعه خود قرار  7این 
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بعد بازاریابی کارآفرینانه موریس و  7در تحقیق کیفی خود از  (2388کورگان و همکاران )

بعد بوده انجام  7این  دهنده پوششکه  سؤال 84را با  ها مصاحبه( استفاده نمود و 2332همکاران )

طراحی مقیاسی  به دنبالپیشنهاد داده است که محققان بعدی داده است و در پایان تحقیق خود 

( 2389) 8برای بازاریابی کارآفرینانه باشند که مختص بخش گردشگری باشد. فیوره و همکاران

، فرصت ینگر شیپبعد بازاریابی کارآفرینانه را شناسایی کردند ) 4ابتدا با بررسی ادبیات 

وآوری، مدیریت ریسک و ایجاد ارزش( که همان گرایی، شدت توجه به مشتری، تمرکز بر ن

( بوده است ولی بعد اهرم کردن منابع را در نظر 2332ابعاد مورد نظر موریس و همکاران )

را برای این ابعاد شناسایی نمودند و سپس با استفاده از ضریب  سؤال 72نگرفتند و در مجموع 

بعد )هوشیاری فرصت، نوآوری  6ابعاد به  باقی ماند. در نهایت با تجمیع برخی سؤال 81پایایی، 

 2اما بونچو و همکاران؛ رسیدند سؤال 84مشتری محور، ایجاد ارزش و مدیریت ریسک( با 

و  2333 9، جونز و رولی2332( با مطالعه ادبیات یعنی تحقیقات )موریس و همکاران 2389)

، کارآفرینی گرایی، یادگیری ییبازار گرابعد از بازاریابی کارآفرینانه یعنی  4به  (2331 6هوی

درنهایت با  ؛ ورسیدند یساز شبکهگرایی، اشتیاق به رشد، عدم قطعیت محیطی ادراک شده و 

بازار مختلف از تحقیقات مختلف به آزمون فرضیات خود پرداختند. برای  یها اسیمقاستفاده از 

جود دارد. برای و یا فهیوظماهنگی میان ، رقیب گرایی و هییگرا یمشترسه جزء  ییگرا

وجود دارد. برای  ینگر شیپ، نوآوری گرایی و یریپذ سکیرکارآفرینی گرایی نیز سه جزء 

دو بعد گرایش به شبکه و محتوای شبکه در نظر گرفته شد. عدم قطعیت محیطی نیز  یساز شبکه

، ، اقتصاد، دسترسی منابع، بازار محصول و تقاضاها استیسشامل عدم قطعیت درباره دولت و 

از بعد کارآفرینی  صرفاً( در تحقیق کمی خود 2336) 5. جوگارتنام و تسیاست یفنّاوررقابت و 

برای بررسی میزان گرایش  است یریپذ سکیر، نوآوری و ینگر شیپگرایی که شامل سه جزء 

به بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری استفاده نمود و مابقی ابعاد را در نظر نگرفت. 

کارآفرینانه  یابیبازار یها تیفعال( در تحقیق خود که به دنبال بررسی 2386قو و آنوکام )نوایزو
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کوچک و متوسط بخش  وکار کسب 83شرکت کوچک و متوسط نیجریه که شامل  23در 

که  سؤال 93خود از  یها مصاحبهبوده، برای انجام  ها رستورانو  ها هتلخدمات مانند 

، ینگر شیپ( که شامل 2332کارآفرینانه موریس و همکاران )بعد بازاریابی  7 دهنده پوشش

ریسک محاسباتی، نوآوری گرایی، فرصت گرایی، اهرم کردن منابع، شدت توجه به مشتری و 

( نیز در تحقیق خود با روش کمی کیفی به بررسی 2382خلق ارزش بوده استفاده نمود. جافر )

های و استراتژی ها آن، نوع بازاریابی بکار رفته در ی کارآفرینانه مراکز اقامتی در مالزیها یژگیو

 8باشند. المنسارا و همکارانکارآفرینانه می کی کدامپرداخت و مشخص نمود که  ها آنبازاریابی 

( 2332بعد موریس و همکاران ) 7( در تحقیق کمی خود برای آزمون بازاریابی کارآفرینانه از 2389)

( نیز با روش کمی و اکتشافی به ابعاد هوشیاری فرصت، 2389ان )استفاده نمودند. فیوره و همکار

 نوآوری مشتری محور، ایجاد ارزش و مدیریت ریسک درباره بازاریابی کارآفرینانه رسیدند.

ها نشان اند، اما بررسیموارد باال از معدود تحقیقات بازاریابی کارآفرینانه در حوزه گردشگری 

رباره بازاریابی کارآفرینانه در حوزه غیر گردشگری انجام شده د یتوجه قابلداد که تحقیقات 

غیر  یوکارها کسباست این تحقیقات به توسعه مقیاس و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه در حوزه 

 9(، هیونگ و دداهانوف2385) 2توان به تحقیقات همالی. از جمله میاند پرداختهگردشگری 

(، رجیونن و 2382(، مورت و همکاران )2382) 5اسمیت(، 2389) 6نز و همکاران(، جو2386)

(، بچرر و 2383(، کلینگسونگ و همکاران )2382) 4(، هاسی اوگلو و همکاران2382همکاران )

؛ 2383و همکاران،  1)کلینسونگحوزه  این محققان یطورکل به( اشاره کرد. 2331) 7همکاران

بازاریابی  درباره گذشته هایمقیاس که داشتند بیان (2336، 83؛ کواک2382، 3اسمیت

 هستند. مناسب مالک اعتبار و ها نهیگز یساز خالص فرآیند اعتبار محتوایی، فاقد کارآفرینانه

 نبود گذشته، هایمقیاس برای شده مطرح ضعف تمامی نقاط نظر گرفتن در با دیگر طرف از

                                                                                                                                                                                 
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 



 7 ج.ا.ا. یک الگوی کاربردیبازاریابی کارآفرینانه هتلداری در 
 

 که مقیاسی جادای ضرورت صنعت هتلداری، در کارآفرینانه بازاریابی برای خاص مقیاسی

 و گردد )گورکانمی باشد، نمایان گذشته ضعف نقاط فاقد و هتلداری بوده بخش مختص

 با بار نخستین برای منسجم و ترکیبی روشی با حاضر تحقیق بنابراین؛ (2388همکاران، 

 بازاریابی برای منسجم و مقیاسی جامع ایجاد دنبال به کارآفرینانه بازاریابی یپرداز مفهوم

 .آن بر ابعاد عملکردی بپردازد تأثیربوده و سپس به بررسی  هتلداری صنعت مختص فرینانهکارآ

بر اساس کارهای تحقیق پرداخته خواهد شد.  یها هیفرضدر ادامه به بررسی مبانی نظری برای 

انجام شده در حوزه کارآفرینی سازمانی، بسیاری از نویسندگان با استفاده از مطالعات تجربی 

ها مورد بررسی قرار دادند. کوهلی و های کارآفرینانه و عملکرد را در سازمانبین فعالیتارتباط 

انجام دادند.  متحده االتیاشهر  6مدیر در  42با مصاحبه عمیق با  یا مطالعه( 8333) 8جاوورسکی

مای رسد که یک راهنبه نظر می ییبازار گرانشان داد که برای بیشتر مدیران،  ها آننتایج تحقیق 

فراهم کند و منجر به عملکرد باالیی شود و بر عملکرد  ها پروژهو  ها تالشمتحدی از 

تواند منجر به نتایج های کارآفرینانه می(. فعالیت2337، 2بگذارد )بوهمن تأثیر وکارها کسب

ها گردد. در ادبیات کارآفرینی، کارآفرینی گرایی مثبت اقتصادی و بهبود عملکرد در سازمان

( ارتباط مثبتی را بین وضعیت 8338) 9مثبتی بر عملکرد شرکت دارد. کویین و سلوین رتأثی

میزان مطلوبی  ینیب شیپ را یافتند و بیان کردند کهکارآفرینانه یک شرکت و عملکرد مالی آن 

 عنوان بهها و نسبت سود به فروش باید از معیارهای مالی مانند نرخ رشد فروش، بازگشت دارایی

ها در رفتارهای کارآفرینانه در نظر گرفته شود. تحقیق موریس و لی درگیری شرکتدلیل اص

کند بین بازاریابی کارآفرینانه و نتایج است که تالش می یا مطالعه( اولین 2332همکاران )

بازاریابی کارآفرینانه نرخ باالیی از محصوالت،  یطورکل بهعملکردی ارتباط برقرار کند. 

، وفادارتر و تر مطلوبی جدید، فرهنگ مشتری مدار، خلق مشتریانی خدمات و فرآیندها

را و همکاران، اکند )المنسرا ایجاد می تر ارزشتر، تولید بیشتری از منابع جدید و با راضی

به سمت بازاریابی کارآفرینانه  یریگ جهت( 2382) 6(. بر طبق تحقیق ریجونن و همکاران2389

کارآفرینی گرایی به کسب مزیت به عبارتی ها دارد. بازار شرکت ای بر عملکردمثبت قوی تأثیر
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( 2382) 8شود. نتیجه تحقیق همپنیوسکند و منجر به عملکرد بازار خوبی میرقابتی کمک می

های مورد مطالعه ارتباط مثبتی وجود نشان داد که بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکت

مثبتی بر عملکرد  طور بهان داد که بازاریابی کارآفرینانه دارد. همچنین تحقیقات گذشته نش

شوند از منابع کمتری هایی که درگیر این نوع از بازاریابی میگذارد. شرکتمی تأثیرها شرکت

تری به مشتریان و سفارشی مؤثرتر طور بهکنند و برای عرضه محصوالت خود به بازار استفاده می

( نشان داد 2382(. نتایج تحقیق هاسی اوگلو و همکاران )2382همپنیوس، دهند )خود پاسخ می

رابطه مثبتی وجود دارد.  وکارها کسبکه بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد نوآورانه 

ها همبستگی مثبتی دهد که بین کارآفرینی گرایی و عملکرد مالی شرکتشواهد غالب نشان می

( 8336اسمارت و کونانت )) .8336، 2اسمارت و کونانت؛ 8338)کووین و سلوین، وجود دارد

های ای از صالحیتگرایی به همراه میزان گسترده بیان کردند که میزان باالی کارآفرینی

 9(. سابرامانیان2337بازاریابی مشخص منجر به عملکرد باالیی خواهد شد )که و همکاران، 

نوآوری و عملکرد  یچندبعدمقیاس داری بین ( گزارش داد که ارتباط مثبت معنی8337)

( ارتباط مثبتی را بین درجه 8339) 6سازمانی در صنعت بانکداری وجود دارد. دشپنده و همکاران

های ژاپنی را بیان کرد. المنسارا و همکاران نوآوری و عملکرد اقتصادی یک نمونه از شرکت

ها رینانه و عملکرد در هتلکارآف یابیبازار( در تحقیق خود که به بررسی رابطه بین 2389)

های پرداخته بود به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت زیادی بین بازاریابی کارآفرینانه و شاخص

( که به بررسی بازاریابی 2382فر )اهای کشور اردن وجود دارد. جعملکردی در هتل

مهم در نوع  یها فاوتتاقامتی پرداخته بود به این نتیجه رسید که  یوکارها کسبکارآفرینانه در 

مورد بررسی قرار  لیتفص به یا رهیجزبازاریابی کارآفرینانه بکار رفته توسط فعاالن شهری و 

باشند. گرفت. نتایج نشان داد که فعاالن شهری در مقایسه با فعاالن جزیره کارآفرینانه تر می

ها و عملکرد هتل( که به بررسی ارتباط بین وضعیت کارآفرینانه 2336جوگارتنام و تسی )

های کارآفرینانه در آسیا عملکرد بهتر و باالتری نسبت به پرداخته بود به این نتیجه رسید که هتل

، فرصت گرا و نگر شیپکارآفرینانه بیشتر  یها هتلخود دارند.  کار محافظهرقبای بیشتر 
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نشان داد که  (2389باشند. نتیجه تحقیق بونچو و همکاران )محصوالت جدید می دهنده ارائه

 یتوجه قابل طور بههای جمعیت شناختی مانند سن، اندازه، موقعیت، تجربه و جنسیت ویژگی

دهند. همچنین نتایج نشان داد که برای بازاریابی کارآفرینانه را توضیح می یرهایمتغمجموعه 

 باشند یماط مثبتی با بازاریابی کارآفرینانه در ارتب طور بههای کوچک و هم بزرگ مثال هم هتل

 ییرشد گرادر ارتباط است و رابطه معکوسی با  ییبازار گرامثبتی با  طور بهولی مدیریت مالک 

( که به 2335بانکر و همکاران )با کارآفرینی گرایی ندارد.  یدار یمعندارد اما هیچ ارتباط 

که بهبود  بررسی ارتباط میان عملکرد مالی و غیرمالی در هتلداری پرداخته بودند دریافتند

کوتاهی منجر به افزایش درآمد و  زمان مدتمشتری در  یمند تیرضامعیارهای غیرمالی شامل 

(. ریچهلد، ساسر و فرنل که ارتباط بین رضایت مشتریان 8932شود )ناظمی و همکاران، سود می

ها را بررسی کردند دریافتند که رضایت بیشتر مشتریان موجب کاهش و عملکرد مالی شرکت

گردد که در نتیجه آن عملکرد بازاریابی، کاهش تغییرات قیمتی و ایجاد وفاداری می یها نهیهز

(. از طرف دیگر نتایج تحقیق ماتسونو و همکاران 8913روحی و آذر، ) ابدی یممالی بهبود 

( نشان داد که بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد ارتباط 2339( و مورگان و استرانگ )2332)

-تی منفی وجود دارد. عالوه بر این، هاگسن و مورگان نیز ادعا کردند که پژوهشضعیف و ح

های مربوط به کارآفرینی از تحلیل اهمیت ابعاد گرایش کارآفرینانه در تبیین عملکرد باز 

. با توجه به شرایط ابعاد گرایش کارآفرینانه ممکن است در یک بعد خاص از عملکرد اند مانده

در ابعاد دیگر به عملکرد نامطلوب منجر شود. همچنین گرینلی و دی به نتایج مطلوب و 

 ییبازار گراهای مختلف، گرایش کارآفرینی و آمانتوپولوس و هارت نشان دادند که در زمینه

 (.8932مثبتی بر عملکرد تجاری ندارند )حجازی و حسینی مقدم،  تأثیر لزوماً

 ان فرض کرد که:تو، میشده ارائهبنابراین با توجه به مطالب 

H1 : مستقیم دارد. تأثیر ها هتلبازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی 

H2 :از طریق متغیر میانجی  غیرمستقیم طور به ها هتل عملکرد مالی بازاریابی کارآفرینانه بر

 دارد. تأثیر ها هتل عملکرد غیرمالی

H3 :دارد. یرتأث ها هتل بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد غیرمالی 

H4 :دارد تأثیر ها آن عملکرد مالی بر ها هتل عملکرد غیرمالی. 
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 پژوهش یشناس روش

مشابه بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی، بازاریابی کارآفرینانه نیز یک مفهوم  که ییازآنجا

متعددی را برای آن در  یها مؤلفهاست، محققان و دانشمندان مختلف هر یک ابعاد و  یچندبعد

( لذا هدف این تحقیق رسیدن به ابعاد بنیادی و 8936اند )رضائی و همکاران، رفتهنظر گ

های مختلف بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری مدنظر است. بازاریابی شاخص

کند )موریس و کارآفرینانه مبتنی بر ابعادی است که آن را از بازاریابی سنتی متمایز می

ساس این تحقیق به دنبال تعیین ابعاد مختلف بازاریابی کارآفرینانه در (. بر این ا2332، 8همکاران

در این  .استهر بعد آن  یریگ اندازهمختلف  سؤاالتها یا صنعت هتلداری ایران و شاخص

های آمیخته تحلیل استفاده کرده است. طرح تحقیق آمیخته در این پژوهش، محقق از روش

تحقیق در این پژوهش در بخش کیفی از نوع تحلیل  نوع روش .استرساله از نوع اکتشافی 

های سه، چهار و پنج . قلمرو مکانی در بخش کیفی در میان مدیران هتلاست 2محتوای کیفی

با استفاده از  ها آنحضوری با  افتهیساختارستاره سطح شهر تهران بوده و مصاحبه عمیق نیمه 

 نظری انجام شد. یریگ نهنمواز نوع مالکی و هدفمند و نیز  یریگ نمونهروش 

با توجه به مشخص نبودن ابعاد بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری، چارچوب اولیه این 

( است که 2332تحقیق بر اساس مدل هفت بعدی بازاریابی کارآفرینانه موریس و همکاران )

باشند. ابعاد یها مهای بازاریابی هتلتمامی فعالیت دهنده پوششفرض شده در مرحله اولیه، 

به همراه مطالعه گسترده ادبیات نظری در چارچوب مفهوم بازاریابی  مورداشارههفتگانه 

 یآور جمعجهت  ربط یذباز مصاحبه از افراد  سؤاالتکارآفرینانه، مبنایی برای طراحی 

 آمده تدس بهاولیه  یها سؤالمورد نیاز قرار گرفتند. برای رسیدن به فرم نهایی مصاحبه،  یها داده

و بازاریابی که شامل یک نفر استادیار رشته  یگردشگرخبرگان حوزه  عنوان بهتوسط سه نفر 

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 

جمعیت شناختی و  سؤاالتقرار گرفت. در نهایت فرم مصاحبه نهایی که شامل دو قسمت 
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پایانی برای بیان نظرات  سؤالبازاریابی کارآفرینانه مختص هتلداری و یک  سؤاالت

 تهیه شد. در خصوص ارائه مطالب تکمیلی بود، دهندگان پاسخ

بوده که بدین قرار  سؤال 89نه شامل درباره مفهوم بازاریابی کارآفرینا شده مطرحباز  سؤاالت

دهید؟ )تغییرات در رفتار واکنش نشان می صنعتتانچگونه به تغییرات در روندهای در  -8است: 

آیا از نظر توسعه و ارائه محصوالت و خدمات  -2( کنندگان نیتأممشتریان، رفتار رقبا، رفتار 

د؟ نقش پیشگامی را با مثال بیان کنید. دانی، خودتان را پیشگام مییفنّاور یریکارگ بهجدید و 

شوند؟ های جدید در بازار چگونه توسط هتل شما جستجو، کشف و انتخاب میفرصت -9

در آینده چه  ها آنبرای کشف بازارهای جدید و بسط خود به  -6دهید. انجام می ییکارها چه

صوالت و خدمات جدید مح بار کیوقت  هرچند -5دارید؟ برنامه نوآوری دارید؟  ییها برنامه

آیا برای  -4دهید؟ چگونه؟ کنید و یا محصوالت و خدمات موجود خود را ارتقا میمعرفی می

کنید؟ چگونه آن را را تحلیل می ها سکیربازاریابی،  یها برنامهبه حداقل رساند عدم قطعیت در 

با برخی  یسپار برونی یا های مشارکتآیا برنامه -7( یزیر برنامهتحقیق،  مثالً؟ )دیکن یممدیریت 

های مشترک( مثال های حتی رقیب دارید؟ )بازاریابی و فروش مشارکتی، پروژهها یا هتلشرکت

منابع  تأمینهای های بازاریابی از چه روشمنابع الزم برای انجام فعالیت تأمینبرای  -1بزنید. 

)منابع در دسترس داخلی، منابع هایی را برنامه دارید استفاده کنید؟کنید؟ چه روشاستفاده می

اگر فرصت مناسبی در  -3ها به نفع خود( ها و شرکتخارجی و استفاده از پتانسیل سایر هتل

 یبردار بهرهکنید یا جهت از آن، به منابع موجود خود نگاه می یبردار بهرهبازار پیدا کنید، برای 

شما و  وکار کسبدر توسعه  نقش مشتریان -83روید؟ مالی بیرونی هم می تأمینبه سمت 

 یریگ اندازهچگونه و چند بار سطح رضایت مشتریان خود را  -88هایتان کجاست؟ استراتژی

 -89کنید؟ مثال بعد از ترک هتل، چگونه روابط خود را با مهمانان حفظ می -82کنید؟ می

ارزش از  کنید؟ )خلقبرای خلق ارزش برای مشتریان موجود و جدید خود چه می یطورکل به

 (.زیانگ خاطرهجدید، تجربه  یها دهیا، کارکنان طریق قیمت، هدف، اتحاد،

ها از ابتدای صوتی ضبط گردید. مصاحبه صورت بهها توسط خود پژوهشگر انجام شد و مصاحبه

ستاره )استقالل، هما، الله، آزادی،  5و با پنج مدیر هتل  8935 آذرماهشروع و تا  8935آبان 

های ستاره )اسکان الوند، انقالب، اوین، هویزه، رامتین، گروه هتل 6مدیر هتل  اسپیناس(، شش
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های سه ستاره شهر تهران )البرز، بولوار، اسکان، هالی، مارلیک، مشهد، مدیر هتل 3پارس( و 

ها بر اساس اصل اشباع پیش رفت. پس است. مصاحبه گرفته مروارید، رودکی، پامچال( صورت

گرفت تا از این طریق مشخص شود اصل ه، تحلیل اولیه روی آن صورت میاز پایان هر مصاحب

-با پاسخ شده ارائههای اشباع تحصیل شده است یا خیر. از مصاحبه بیستم مشخص شد که جواب

ها نیست. کنند و لذا نیازی به ادامه مصاحبهها اضافه نمیهای قبلی مشابهت داشته و چیزی به یافته

باز و متمرکز جهت رسیدن به ابعاد و مقیاس بازاریابی کارآفرینانه  یکدگذارمرحله از  نیبعدازا

 اطلس استفاده گردید. افزار نرمبا استفاده از 

 

 انجام شده محقق مراحل زیر را طی کرده است: یها مصاحبهبرای تحلیل کیفی 

 تبدیل صوت به متن نوشتاری: گام اول(

شد توسط محقق به متن ضبط می افزار نرم لهیوس بهکه  شوندگان مصاحبههای تمام صحبت

 متن وردی درآمد. صورت بهنوشتاری برگردان و 

 باز: یکدگذار گام دوم(

ها از هم تقطیع شدند فرآیند تحلیل متن با کدگذاری باز صورت گرفت. به این منظور ابتدا داده

متکی به دانش  یگذار مناشد. این های متنی یک نام )کد( اختصاص داده و به هر قطعه از داده

 قبلی محقق از بررسی ادبیات تحقیق بوده است.

 ( کدگذاری متمرکز:گام سوم

شده و کدهایی که در یک  درآورده خانواده هم صورت بهاز مرحله پیش  آمده دست بهکدهای 

 گیرند مشخص شدند.خانواده قرار می

و  تأمینکدگذاری برای بعد  گانه هساز مراحل  یا نمونه 8با توجه به حجم زیاد کدها، در جدول 

یکی از ابعاد بازاریابی کارآفرینانه آورده شده است که برای سایر ابعاد نیز به  عنوان بهمشارکت 

 همین شکل عمل شده است:
  



 03 ج.ا.ا. یک الگوی کاربردیبازاریابی کارآفرینانه هتلداری در 
 

 و مشارکت تأمينی برای بعد کدگذار. مراحل 1جدول 

کدگذاری 

 متمرکز

باز یا خط  یکدگذار

 متنی یها دادهبه خط 

 به متن نوشتاری در قالب جمالتتبدیل صوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  تأمین

 مشارکت

 حاصل شود. یبردار بهرهباید از کمترین منابع بیشترین  قطعاً اهرم کردن منابع

 یها روشرا داشته باشد از  دو نفرکارایی  تواند یماستخدام یک نیروی کارا  اهرم کردن منابع

 مناسب اهرم کردن است.

داخلی  یا رهیذخاز منابع  شود یممالی برای روند جاری سعی  نتأمیدر حوزه  تأمین

 خود هتل استفاده شود نه بیرونی.

خاص مواد اولیه خود  ییها شرکتانحصاری از  صورت بهدر تهیه مواد اولیه  تأمین

 .میکن یم تأمینرا 

جام را ان ها آژانسو  ها شرکتمنابع بیرونی و درآمدی مذاکره با  تأمینبرای  تأمین

 .میده یم

تا از بهترین  شود یممختلف هر روز رصد  یها بخشمواد مورد استفاده در  تأمین

 اجناس استفاده گردد.

 خریم.اگر محصول جدیدی معرفی شود که عملکرد بهتری دارد ما همان را می تأمین

حجم بعد خرید در  گردد یمدر خرید مواد اولیه ابتدا بررسی و آزمایش انجام  تأمین

 شود.باال انجام می

را نشان دهد تا  شیها یتوانمندما باید خودش را ثابت کند و  کننده نیتأم تأمین

 انتخاب شود.

 به کنترل منابع مالی کمک کند. تواند یمخرید مواد اولیه خوب  تأمین

 .استمالی ما  تأمین یها راهگرفتن اسپانسر برای برخی رویدادها یکی از  تأمین

 .استمنابع ما بر اساس درآمدهای ما  تأمین مینتأ

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

ولی با  کرده لیتحصاز نیروی انسانی  شود یمنیروی انسانی سعی  تأمیندر  تأمین

 شود. استفادهتجربه کمتر 

 یها یندگینماو  ها شرکتیدها از اشخاص و ما همیشه سعی کردیم در خر تأمین
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 بنام و جواب پس داده خرید کنیم.

 در هتل است. ها آن چندروزهکار آزمایشی  کارکنانی انتخاب ها راهیکی از  تأمین

 .کنیمما گاهی از تسهیالت بانکی برای تسریع در انجام کارها استفاده می تأمین

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

 کنیم.می تأمیناصلی مواد مورد نیاز خود را  کننده نیتأماز یک  اصلی کننده نیتأم

مشارکت  حتماًاگر شرکتی پیشنهاد خوبی ارائه دهد که به هتل کمک کند  مشارکت

 کنیم.می

 ما برای آینده است. یها برنامهاز  ها آژانسبا همکاری  ها جیپکساخت  مشارکت

 کنیم.دیگر دنبال می یها سازمانو  ها شرکتبرد را با -رابطه برد مشارکت

اداره شود و درآمد  تواند یمکه احساس کنیم توسط دیگران بهتر  ییها بخش مشارکت

 کنیم.می یسپار برونباالتری داشته باشد 

 رفیق نه رقیب. عنوان بهیی داریم ها یکارهم ها هتلبا دیگر  نامه تفاهمتحت عنوان  مشارکت

 کنیم.منابع اولیه خود را تأمین می ها شرکتبا  بلندمدتاز طریق قراردادهای  مشارکت

مواد اولیه شکل گرفته  تأمیندیگر بیشتر در حوزه  یها شرکتمشارکت با  مشارکت

 است تا بازاریابی.

دمات گشت و تور برای مشتریان خ دهنده ارائه یها شرکتاز مشارکت با  مشارکت

 کنیم.خود استفاده می

بزرگ و  یها شرکتمسافرتی و  یها آژانسدر زمینه جذب مشتری با  مشارکت

 کنیم.مشارکت می مؤسسات

وقوع یک رویداد نمایشگاهی( ناخودآگاه با  مثالًبر اساس تغییرات محیطی ) مشارکت

 کنیم.دیگر مشارکت می یها هتل

 

 بعد نوآوری گرایی  88تا مراحل پایانی ادامه یافت و در نهایت محقق به  ها یگذارکدفرآیند 

 ییگرا یمشترگزینه اولیه(،  87) ییفرصت گراگزینه اولیه(،  3) ینگر شیپگزینه اولیه(،  7)

بودن  روز بهگزینه اولیه(،  89گزینه اولیه(، پیشگامی ) 82گزینه اولیه(، مدیریت ریسک ) 98) 

گزینه اولیه(، رقیب گرایی  3گزینه اولیه(، خلق ارزش ) 81و مشارکت ) تأمیناولیه(،  گزینه 82)
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گزینه اولیه رسید که این نشان داد  893گزینه اولیه( با مجموع  6) یساز شبکهگزینه اولیه( و  7)

بوده و به  وکارها کسبهای بازاریابی کارآفرینانه هتلداری متفاوت از سایر که ابعاد و شاخص

( پنج بعد جدید )رقیب گرایی، 2332مطرحی اولیه موریس و همکاران ) گانه هفتبعاد ا

نتایج حاصل از تحقیق  و مشارکت( اضافه گردید. تأمینبودن و  روز به، یساز شبکهپیشگامی، 

به  ها ییایپاو  ها ییرواکیفی برای ادامه مراحل توسعه مقیاس یعنی محاسبه اعتبار خبرگان و باقی 

 پرداخته شده است. ها آنیق کمی انتقال داده شد که در ادامه به بخش تحق

ی، از نظر زمان از نوع مقطعی و با توجه به عل نظر روش از نوع از در بخش کمی این تحقیق

. استها بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی و غیرمالی هتل تأثیراینکه محقق به دنبال سنجش 

کمی شامل دو گروه است که از سه پرسشنامه استفاده گردیده  قلمرو مکانی تحقیق در بخش

سه، چهار و پنج ستاره تهران و گروه دوم مشتریان  یها هتلاست: گروه اول شامل مدیران کلیه 

 یدست عیصنااز سایت سازمان میراث فرهنگی،  آمده دست بهباشند. با توجه به آمار ها میاین هتل

سه، چهار و پنج ستاره فعال در شهر  هتل 55 مجموعاًن تحقیق و گردشگری، در زمان انجام ای

. بخش اول که شامل دو پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی برای استتهران فعال 

ها است، با توجه به محدود بودن جامعه مورد نظر، بین کلیه جامعه توزیع شد که در مدیران هتل

یک  صرفاًبا توجه به اینکه سطح تحلیل هتل است لذا به هر هتل  پرسشنامه تکمیل شد. 61نهایت 

پرسشنامه جهت تکمیل داده شد. در بخش دوم که شامل پرسشنامه عملکرد غیرمالی است. 

نفر تعیین شد که ابتدا  916ها و جدول مورگان ای و تعداد اتاقحجم نمونه بر اساس روش طبقه

شدند، سپس با استفاده از  یبند طبقهستاره  5و  6و  9ه ها در دو طبقهتل بر مبنای درجه هتل،

انتخاب و سپس با  ها پرسشنامهروش تصادفی ساده در داخل هر طبقه چند هتل جهت توزیع 

های منتخب هر طبقه حضوری در هتل صورت به ها پرسشنامهدر دسترس  یریگ نمونهاستفاده از 

الزم در دو طبقه، از روش نسب  یها سشنامهپربین مهمانان توزیع گردید. برای تعیین تعداد 

 835پرسشنامه استفاده شد که بر اساس آن  916گیری بر اساس تعداد اتاق هر طبقه بر اساس 

چهار و پنج ستاره،  یها هتلپرسشنامه در طبقه  273سه ستاره و  یها هتلپرسشنامه در طبقه 

 تعیین گردید که توزیع شد.
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عمل شد: مقیاس بازاریابی کارآفرینانه  صورت نیبداخته تحقیق برای تعیین ابزارهای محقق س

-نفر از مدیران هتل 23ثانیه مصاحبه عمیق حضوری با  85دقیقه و  232 حاصل از بخش کیفی و

که در ابتدا  استهای سه ستاره ثانیه با مدیران هتل 6دقیقه و  266های چهار و پنج ستاره و 

شاخص  42و  مؤلفه 88( تبدیل به CVRاز آزمون روایی ) شاخص اولیه بوده که بعد 893شامل 

نهایی جهت توزیع شد. مقیاس عملکرد مالی و غیرمالی حاصل از مطالعه جامع تحقیقات گذشته 

و  48که عملکرد غیرمالی شامل  یا گونه بههای اولیه بوده است و شاخص ها مؤلفهو دستیابی به 

 63( تبدیل به CVRه بعد از آزمون روایی )شاخص اولیه بوده ک 81عملکرد مالی شامل 

شاخص برای عملکرد مالی شد که در  7بعد برای عملکرد غیرمالی و  88شاخص در قالب 

 نشان داده شده است. 2جدول 
 ی تحقيقها اسيمقی ها شاخص. ابعاد و 2جدول 

 عملکرد مالی عملکرد غیرمالی بازاریابی کارآفرینانه

 ها شاخص ها شاخص ابعاد ها شاخص ابعاد

نوآوری 

 گرایی

منابع مالی مکمل با  تأمین -

 اقدامات نوآورانه

نوآوری در فصول کم  -

 مشتری

های استفاده از روش -

ترویجی بازاریابی مانند 

اقامتی در فصول  یها بسته

 کم مشتری

استقبال از خالقیت و  -

نوآوری در محصوالت و 

 ارائه خدمات

رفتن به سمت هتلداری  -

 نوین

های مشتریان و واستهخ -

منبع  عنوان بهنوع مسافران 

 نوآوری

عوامل 

 محسوس

و  روز بهتجهیزات  -

 کارآمد هتل

مناسب بودن امکانات  -

فیزیکی، دکوراسیون و 

 ها اتاقظاهر 

تمیزی و آراستگی  -

 ظاهری کارکنان هتل

متناسب بودن ظاهر هتل  -

 با قیمت آن

و خواستنی  بخش لذت -

 بودن جو هتل

پردازی خوب و نور -

 مناسب

افزایش 

 سودآوری
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شناسایی بازارهای جدید  - ینگر شیپ

 یها برنامهدر ابتدای سال در 

 بازاریابی

 یها برنامهدر نظر گرفتن  -

 جایگزین

 یها برنامهاستفاده از  -

 یها حوزهچندگانه در 

 مختلف

دیدگاه سرمایه محور به  -

 بخش تبلیغات یها نهیهز

 یها بخشتعیین بودجه  -

 هرسالمختلف هتل در 

های استفاده از روش -

بودجه برای تعیین  ینیب شیپ

 منابع مورد نیاز

عالقه خالصانه هتل برای  - قابلیت اعتماد

 حل مشکالت

رسیدگی سریع به رفع  -

 کمبودها

و سروقت  موقع بهارائه  -

 خدمات وعده داده شده

، ونیزیتلوکارکرد مناسب -

رادیو، تهویه هوا، روشنایی 

 و دیگر تجهیزات اتاق

فرآیند کارآمد و مناسب  -

پذیرش به هنگام ورود و 

 خروج

 

 کاهش هزینه

فرصت 

 ییگرا

استفاده از نظرات  -

متخصصان و مشاوران جهت 

 ها فرصتبررسی و تحلیل 

استفاده از نقاط ضعف  -

 عنوان بهدیگر  یها هتل

 فرصت

دنبال کردن دائمی و  -

 جدید یها فرصتروزانه 

ده از فضای مجازی استفا -

برای استفاده حداکثری از 

 ها فرصت

پایش محیطی و تحلیل  -

روندهای روز برای کشف 

 ها فرصت

 ها فرصتخلق/ایجاد  -

م جهت ارائه تدارک الز - پاسخگویی

توجه به نیازهای خاص 

مهمانان توسط کارکنان 

 هتل

آماده بودن و در دسترس  -

بودن کارکنان هتل در 

هنگام شلوغی برای 

پاسخگویی به نیازهای 

 مهمانان

افزایش سهم 

بازار و سهم 

 فروش
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 توسط خود

تحلیل و مقایسه عملکرد  -

 یالملل نیبدر سطح  ها هتل

 یها خواستهنیازها و  -

منبع کشف  عنوان بهمشتریان 

 فرصت

-جستجوی روزانه سایت - ییگرا یمشتر

های گردشگری و هتلداری 

 و دنبال کردن نظرات افراد

همانان و راضی حفظ م -

 عنوان به ها آن داشتن نگه

 هدف بازاریابی نیتر مهم

استفاده از نظرات مهمانان  -

و  ها ضعفدر جهت جبران 

 ها یتینارضا

های ویژه برای تخفیف -

 مهمانان دائمی

 یها بخشرفتار خوب در  -

 مختلف هتل

تغییرات در ارائه خدمت  -

بر اساس نوع مهمانان 

ان ناتو ی،حیتفری، تجار)

 ی و... (جسم

استفاده از نظرسنجی  -

اینترنتی، ایمیل، فرم 

نظرسنجی اتاق و مراسمات 

جهت سنجش رضایت 

 مشتریان

رصد پیوسته سالیق و  -

عالیق همه مشتریان جهت 

ایجاد اعتماد و اطمینان  - قابلیت اطمینان

در مهمانان با رفتار 

 کارکنان

احساس امنیت و آرامش  -

 در تعامل با هتل

رفتار با ادب کارکنان با  -

 مهمانان

دانش کافی کارکنان  -

برای پاسخگویی به 

 مهمانان سؤاالت

 ،دهید آموزشکارکنان  -

 و با تجربه تیباصالح

عملکرد و 

 موفقیت کلی
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 نیازهایشان تأمین

حفظ ارتباط با مهمانان بعد  -

از ترک هتل با استفاده از 

 اجتماعی یها شبکه

در دسترس بودن همیشگی  -

برای دریافت انتقادات و 

 مهمانان یها شنهادیپ

مدیریت 

 ریسک

با  یها تیفعالانجام  -

ریسک کمتر ولی با سود 

 بیشتر

 کنندگان نیتأممذاکره با  -

 ها سکیربرای کاهش 

 یها هتلالگوبرداری از  -

دیگر در جهت کاهش 

 ریسک

 یها دستورالعملتدوین  -

قبلی برای مدیریت 

 ها سکیر

یک بازار عدم اکتفا به  -

 برای کاهش ریسک

حل دلسوزانه مشکالت  - همدلی

مهمانان و ایجاد اطمینان 

 خاطر

قابلیت تماس راحت با  -

 مدیر هتل در صورت نیاز

برخورد با مهمانان  -

افرادی محترم و با  عنوان به

ارزش در هنگام حضور در 

 هتل

 یها درخواستتوجه به  -

فردی مهمانان توسط 

 کارکنان

 حاشیه سود

 موقعیت جغرافیایی هتل - پیشگامی

در  یریپذ انعطاف -

 ها برنامهو  ها تیفعال

 بااخالقداشتن کارکنانی  -

استفاده از تجهیزات و  -

 امکانات سطح باال

طراحی خاص و معماری  -

 داخل هتل

 لبخند همیشگی کارکنان - دوستانه بودن

 مؤدبانهخوشامدگویی  -

 کارکنان

عدم رفتار مغرضانه و  -

کارکنان با  زیآم ضیتبع

توجه به نژاد یا ملیت 

 مهمانان

متوسط نرخ 

 اشغال ساالنه

روز  یفنّاوراستفاده از  - بودن روز به

 دنیا

ابالغ و 

 ارتباطات

 یها نهیهزتوضیح شفاف  -

صورتحساب مهمانان 

درآمد هر 

 اتاق هتل
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 یافزارها نرماستفاده از  -

موبایل برای تبلیغ در فضای 

 مجازی

مداوم  یروزرسان به -

 تجهیزات

آموزش همیشگی  -

کارکنان جهت ارائه خدمات 

 خوب

سایت و رزرو  یروزرسان به -

 اینترنتی

 توسط کارکنان

توجه کامل به مهمانان در  -

 بخش پذیرش هتل

تشخیص و شناسایی  -

نیازهای خاص مهمانان در 

 بخش پذیرش

و  تأمین

 مشارکت

رصد روزانه موارد مورد  -

 بهترین اجناساستفاده و تهیه 

برسی و آزمایش ابتدایی  -

مواد اولیه و سپس خرید در 

 حجم باال

خرید از اشخاص،  -

های ها و نمایندگیشرکت

 معتبر و جواب پس داده

برخی از  یسپار برون -

 هتل یها بخش

مشارکت و همکاری با  -

مسافرتی و  یها آژانس

بزرگ برای  یها شرکت

 جذب مشتری

 –برد  یا رابطهدنبال کردن  -

و  ها شرکتبرد با دیگر 

 معامله طرف یها سازمان

 یساز یشخص

 خدمات

به خاطر داشتن اسم  -

 کارکنان

شناخت داشتن از مهمانان  -

به هنگام حضور در البی 

 هتل

به خاطر داشتن نیازهای  -

 مهمانان توسط کارکنان

 

 

ارائه خدمات اضافی  - خلق ارزش

رایگان عالوه بر خدمت 

 اصلی

استفاده از وسایل  - کیفیت اتاق

 بهداشتی لوکس و برند در

 سرویس بهداشتی هتل
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غذای مهمان  تعویض -

بدون دریافت هزینه در 

 صورت عدم رضایت

ارائه خدمات با بهترین  -

 کیفیت

ارائه همیشگی خدمات  -

استاندارد برای  ازحد شیب

 مهمانان

در دسترس بودن  -

و بهداشتی  یشیآرا لوازم

 یها سیسرومتنوع در 

 بهداشتی

اتاق راحت، امن و  -

 ساکت و آرام

 یها استیساستفاده از  - رقیب گرایی

-در برابر فعالیت مثل به مقابله

 های رقبا

های خاص دادن تخفیف -

 در فصول کم مشتری

های رقبا و پایش فعالیت -

 طور به ها آنپاسخگویی به 

 دائم

نگاه به رقبا و تجربیات  -

ه از در زمان استفاد ها آن

 هافرصت

فراهم بودن سرویس  - خدمات اضافی

و ایاب و  ونقل حملمنظم 

 ذهاب در هتل

فراهم بودن تسهیالت و  -

 امکانات ورزشی و تفریحی

 

ها فعالیت مستقیم با شرکت - یساز شبکه

ها و کاهش و سازمان

 هاواسطه

استفاده از دانش و  -

تجربیات منابع خارجی در 

 ها بخشبرخی 

از نظرات  استفاده -

پیشکسوتان یا افراد خبره 

-از فرصت یبردار بهرهبرای 

 ها

کیفیت غذا و 

 نوشابه

در  ها خوراکتنوع زیاد  -

 هتل

 صبحانه متنوع و غنی -

رستوران با منوهای متنوع  -

 و مناسب در هتل

کیفیت باالی غذاها و  -

 یها یدنینوش
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 های سنجشروایی و پایایی مقیاس

(، روایی محتوا، CITC) 8همبستگی کلی گزینه اصالح شدهاز  ها اسیقمبرای تعیین روایی 

 افزار نرمو برای پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی با  یدییتأروایی صوری و تحلیل عامل 

خبره حوزه  88( بر اساس نظرات CVR) 2اسمارت پی ال اس استفاده شد. با انجام روایی محتوا

شاخص اولیه عملکرد  28شاخص اولیه بازاریابی کارآفرینانه،  77تعداد گردشگری و بازاریابی، 

( حذف 53/3) موردقبولشاخص عملکرد مالی به دلیل قرار نگرفتن در آستانه  88غیرمالی و 

شاخص بازاریابی  1(، CITCهمبستگی کلی گزینه اصالح شده ) گردیدند. با انجام آزمون

شاخص عملکرد غیرمالی نیز به دلیل داشتن مقدار  8و شاخص عملکرد غیرمالی  6کارآفرینانه، 

منجر به  صرفاًنیز  یدییتأ( حذف گردیدند. نتیجه تحلیل عامل 9/3از آستانه ) تر نییپاعددی 

گردید و در نتیجه  6/3حذف چهار شاخص از بازاریابی کارآفرینانه به دلیل بار عاملی کمتر از 

 94شاخص بازاریابی کارآفرینانه،  53شامل  لیتحلو هیتجزجهت  مانده یباقنهایی  یها شاخص

آورده شده  6و  9که نتایج در جدول  استشاخص عملکرد مالی  4شاخص عملکرد غیرمالی و 

ها بر اساس نظر سه خبره این حوزه مورد بررسی است. همچنین از نظر روایی صوری نیز مقیاس

تاری بهبود یافته و متن نیز از لحاظ فونتی ها از لحاظ نوشقرار گرفته که در نتیجه آن برخی گویه

 تر شدند.و ظاهری نیز شکیل
ی و همبستگی کلی گزینه اصالح شده برای مقياس بازاریابی دیيتأ. نتایج تحليل عامل 3جدول 

 کارآفرینانه

 یها نهیگز

 بازاریابی کارآفرینانه

بار 

 عاملی

CITC یها نهیگز 

 بازاریابی کارآفرینانه

بار 

 عاملی

CITC 

 933/3 995/3 موقعیت جغرافیایی هتل - 624/3 629/3 تأمین منابع مالی مکمل با اقدامات نوآورانه -

های ترویجی بازاریابی استفاده از روش -

 اقامتی در فصول کم مشتری یها بستهمانند 

استفاده از تجهیزات و امکانات  - 586/3 531/3

 سطح باال

337/3 573/3 

نوآوری در  استقبال از خالقیت و -

 محصوالت و ارائه خدمات

طراحی خاص و معماری داخل  - 798/3 128/3

 هتل

331/3 549/3 

 733/3 756/3 روز دنیا یفنّاوراستفاده از  - 997/3 295/3 رفتن به سمت هتلداری نوین -

                                                                                                                                                                                 

1. Corrected Item- Total Correlation 

2. Content Validity Ratio 
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های مشتریان و نوع مسافران خواسته -

 منبع نوآوری عنوان به

موبایل برای  یفزارهاا نرماستفاده از  - 494/3 721/3

 تبلیغ در فضای مجازی

689/3 297/3 

شناسایی بازارهای جدید در ابتدای سال  -

 بازاریابی یها برنامهدر 

 مداوم تجهیزات یروزرسان به - 483/3 182/3

 

753/3 538/3 

 جایگزین های برنامهدر نظر گرفتن  -

 

آموزش همیشگی کارکنان جهت  - 737/3 739/3

 وبارائه خدمات خ

449/3 554/3 

چندگانه در  های برنامهاستفاده از  -

 مختلف های حوزه

 474/3 168/3 سایت و رزرو اینترنتی روزرسانی به - 436/3 617/3

بخش  یها نهیهزدیدگاه سرمایه محور به  -

 تبلیغات

رصد روزانه موارد مورد استفاده و  - 631/3 732/3

 تهیه بهترین اجناس

326/3 493/3 

مختلف هتل در  یها بخشبودجه  تعیین -

 سال هر

برسی و آزمایش ابتدایی مواد اولیه  - 754/3 339/3

 و سپس خرید در حجم باال

115/3 661/3 

بودجه  ینیب شیپهای استفاده از روش -

 برای تعیین منابع مورد نیاز

ها و خرید از اشخاص، شرکت - 787/3 134/3

های معتبر و جواب پس نمایندگی

 داده

161/3 546/3 

استفاده از نظرات متخصصان و مشاوران  -

 ها فرصتجهت بررسی و تحلیل 

برد با دیگر  –ی برد ا رابطهدنبال کردن  - 431/3 475/3

 معامله ی طرفها سازمانو  ها شرکت

673/3 662/3 

دیگر  یها هتلاستفاده از نقاط ضعف  -

 فرصت عنوان به

دریافت تعویض غذای مهمان بدون  - 556/3 573/3

 هزینه در صورت عدم رضایت

542/3 213/3 

 یها فرصتدنبال کردن دائمی و روزانه  -

 جدید

 ارائه خدمات با بهترین کیفیت - 794/3 182/3

 

119/3 443/3 

استفاده از فضای مجازی برای استفاده  -

 ها فرصتحداکثری از 

 ازحد شیبارائه همیشگی خدمات  - 692/3 595/3

 هماناناستاندارد برای م

151/3 423/3 

پایش محیطی و تحلیل روندهای روز برای 

 ها فرصتکشف 

 مثل به مقابله یها استیساستفاده از  - 768/3 131/3

 های رقبادر برابر فعالیت

417/3 566/3 

های خاص در فصول دادن تخفیف - 634/3 435/3 توسط خود ها فرصتخلق/ایجاد  -

 کم مشتری

793/3 635/3 

در سطح  ها هتلمقایسه عملکرد  تحلیل و -

 یالملل نیب

های رقبا و پاسخگویی پایش فعالیت - 673/3 564/3

 دائم طور به ها آنبه 

327/3 789/3 

ها و فعالیت مستقیم با شرکت - 463/3 477/3 عنوان بهمشتریان  یها خواستهنیازها و  - 117/3 484/3 
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 هاها و کاهش واسطهسازمان منبع کشف فرصت

های گردشگری ستجوی روزانه سایتج -

 و هتلداری و دنبال کردن نظرات افراد

استفاده از دانش و تجربیات منابع  - 558/3 595/3

 ها بخشخارجی در برخی 

437/3 693/3 

 ها آن داشتن نگهحفظ مهمانان و راضی  -

 هدف بازاریابی نیتر مهم عنوان به

ا استفاده از نظرات پیشکسوتان ی - 984/3 696/3

از  یبردار بهرهافراد خبره برای 

 هافرصت

144/3 753/3 

استفاده از نظرات مهمانان در جهت  -

 ها یتینارضاو  ها ضعفجبران 

739/3 493/3    

    931/3 933/3 های ویژه برای مهمانان دائمیتخفیف -

تغییرات در ارائه خدمت بر اساس نوع  -

 ... (ی وناتوان جسم ی،حیتفری، تجارمهمانان )

639/3 683/3    

استفاده از نظرسنجی اینترنتی، ایمیل، فرم  -

نظرسنجی اتاق و مراسمات جهت سنجش 

 رضایت مشتریان

384/3 774/3    

رصد پیوسته سالیق و عالیق همه  -

 نیازهایشان تأمینمشتریان جهت 

155/3 767/3    

حفظ ارتباط با مهمانان بعد از ترک هتل  -

 اجتماعی یها بکهشبا استفاده از 

538/3 624/3    

در دسترس بودن همیشگی برای دریافت  -

 مهمانان یها شنهادیپانتقادات و 

196/3 491/3    

با ریسک کمتر ولی با  یها تیفعالانجام  -

 سود بیشتر

424/3     

برای کاهش  کنندگان تأمینمذاکره با  -

 ها سکیر

117/3     

ر در جهت دیگ یها هتلالگوبرداری از  -

 کاهش ریسک

581/3     

قبلی برای  یها دستورالعملتدوین  -

 ها سکیرمدیریت 

573/3     

     731/3 عدم اکتفا به یک بازار برای کاهش ریسک -



 25 ج.ا.ا. یک الگوی کاربردیبازاریابی کارآفرینانه هتلداری در 
 

برای مقياس عملکرد غيرمالی و  ی و همبستگی کلی گزینه اصالح شدهدیيتأ. نتایج تحليل عامل 4جدول 

 مالی

 یها نهیگز

 یلرمایغعملکرد 

بار 

 عاملی

CITC بار  عملکرد مالی یها نهیگز

 یعامل

CITC 

 133/3 171/3 افزایش سودآوری 478/3 386/3 و کارآمد هتل روز بهتجهیزات  -

مناسب بودن امکانات فیزیکی، دکوراسیون و  -

 ها اتاقظاهر 

افزایش سهم بازار و  556/3 734/3

 سهم فروش

157/3 789/3 

 537/3 122/3 عملکرد و موفقیت کلی 423/3 113/3 کارکنان هتل تمیزی و آراستگی ظاهری -

 143/3 172/3 حاشیه سود 443/3 715/3 متناسب بودن ظاهر هتل با قیمت آن -

متوسط نرخ اشغال  797/3 336/3 و خواستنی بودن جو هتل بخش لذت -

 ساالنه

543/3 983/3 

 518/3 563/3 هتل درآمد هر اتاق 417/3 132/3 نورپردازی خوب و مناسب -

    519/3 331/3 عالقه خالصانه هتل برای حل مشکالت -

    422/3 133/3 رسیدگی سریع به رفع کمبودها -

    426/3 118/3 و سروقت خدمات وعده داده شده موقع بهارائه  -

، رادیو، تهویه هوا، ونیزیتلوکارکرد مناسب -

 روشنایی و دیگر تجهیزات اتاق

195/3 437/3    

فرآیند کارآمد و مناسب پذیرش به هنگام ورود و  -

 خروج

773/3 615/3    

ارائه تدارک الزم جهت توجه به نیازهای خاص  -

 مهمانان توسط کارکنان هتل

777/3 487/3    

آماده بودن و در دسترس بودن کارکنان هتل در  -

 هنگام شلوغی برای پاسخگویی به نیازهای مهمانان

197/3 622/3    

ایجاد اعتماد و اطمینان در مهمانان با رفتار  -

 کارکنان

382/3 427/3    

    515/3 121/3 احساس امنیت و آرامش در تعامل با هتل -

    462/3 715/3 رفتار با ادب کارکنان با مهمانان -

 سؤاالتدانش کافی کارکنان برای پاسخگویی به  -

 مهمانان

122/3 572/3    

    552/3 135/3 و با تجربه تیباصالح، دهید موزشآکارکنان  -
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حل دلسوزانه مشکالت مهمانان و ایجاد اطمینان  -

 خاطر

382/3 444/3    

    587/3 555/3 قابلیت تماس راحت با مدیر هتل در صورت نیاز -

افرادی محترم و با  عنوان بهبرخورد با مهمانان  -

 ارزش در هنگام حضور در هتل

789/3 549/3    

فردی مهمانان توسط  یها درخواستتوجه به  -

 کارکنان

463/3 516/3    

    563/3 688/3 لبخند همیشگی کارکنان -

    559/3 631/3 کارکنان مؤدبانهخوشامدگویی  -

کارکنان با  زیآم ضیتبععدم رفتار مغرضانه و  -

 توجه به نژاد یا ملیت مهمانان

138/3 498/3    

صورتحساب مهمانان  یها نهیهزتوضیح شفاف  -

 توسط کارکنان

128/3 559/3    

    646/3 478/3 توجه کامل به مهمانان در بخش پذیرش هتل -

تشخیص و شناسایی نیازهای خاص مهمانان در  -

 بخش پذیرش

637/3 699/3    

    421/3 441/3 به خاطر داشتن اسم کارکنان -

حضور در  شناخت داشتن از مهمانان به هنگام -

 البی هتل

445/3 514/3    

    482/3 783/3 به خاطر داشتن نیازهای مهمانان توسط کارکنان -

 استفاده از وسایل بهداشتی لوکس و برند در -

 سرویس بهداشتی هتل

525/3 594/3    

در دسترس بودن لوازم آرایشی و بهداشتی متنوع  -

 بهداشتی یها سیسرودر 

797/3 437/3    

    558/3 442/3 تاق راحت، امن و ساکت و آراما -

و ایاب و  ونقل حملفراهم بودن سرویس منظم  -

 ذهاب در هتل

749/3 493/3    

فراهم بودن تسهیالت و امکانات ورزشی و  -

 تفریحی

449/3 913/3    
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 افزار نرم مورد استفاده از روش پایایی همسان درونی با استفاده از یها اسیمقبرای تعیین پایایی 

را برای تمامی موارد ابعاد و مقیاس کل نشان داد  قبول قابلپی ال اس استفاده شد که نتایج میزان 

 آورده شده است. 5که در جدول 
 ی پایاییها آزمون. نتایج 5جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ تعداد شاخص ابعاد

 343/3 344/3 53 بازاریابی کارآفرینانه

 183/3 473/3 9 ینوآوری گرای

 173/3 198/3 4 ینگر شیپ

 147/3 128/3 1 ییفرصت گرا

 143/3 123/3 1 ییگرا یمشتر

 181/3 785/3 5 مدیریت ریسک

 352/3 333/3 2 پیشگامی

 128/3 725/3 5 بودن روز به

 179/3 733/3 6 و مشارکت تأمین

 187/3 419/3 9 خلق ارزش

 121/3 419/3 9 رقیب گرایی

 196/3 786/3 9 یساز شبکه

 345/3 346/3 94 عملکرد غیرمالی

 136/3 143/3 4 عملکرد مالی

 

 تحلیل جمعیت شناختی بخش کیفی و کمی

دهندگان مرد درصد پاسخ 33در بخش کیفی نشان داد که  ها نمونهجمعیت شناختی  یها یژگیو

 ها آندرصد  65سال،  53تا  93دارای سنی بین  شوندگان مصاحبهدرصد  75بودند. از نظر سنی 

 ها آنمدیر هتل و بیشترین  ها آندرصد از  63درصد دکتری،  85دارای تحصیالت لیسانس و 

درصد چهار ستاره و  93سه ستاره،  یها هتلاز  ها آندرصد  65مدیران بازاریابی و فروش بوده، 

ش کمی به این در بخ ها نمونهجمعیت شناختی  یها یژگیواما اند؛  بودهدرصد پنج ستاره  25
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قرار بوده است: برای پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی که مربوط به مدیران بوده، 

درصد  53سال،  53تا  93در بازه سنی  ها آندرصد  8/52مرد،  دهندگان پاسخدرصد  1/41

 25و مدیران داخلی هتل  انیگو پاسخدرصد  84/23دارای تحصیالت ارشد، دکتری و باالتر، 

چهار و  یها هتلدرصد از  75/69سه ستاره و  یها هتلدرصد از  9/54و  ها هتلدرصد مدیریت 

 41نفر از مشتریان بوده  916. برای پرسشنامه عملکرد غیرمالی که مربوط به اند بودهپنج ستاره 

 59.6سال،  53تا  93درصد در بازه سنی  59.8درصد زن،  92مرد و  دهندگان پاسخدرصد 

درصد دارای سطح درآمدی باالی  1/74دارای تحصیالت کاردانی و کارشناسی،  ها آن درصد

 9/27چهار و پنج ستاره و  یها هتلاز  ها آندرصد از  72.7و دویست هزار تومان و  ونیلیم کی

 .اند بودهسه ستاره  یها هتلدرصد از 
 

 ها هیفرضآزمون 

افزار  نرمو  یجزئا کمک روش حداقل مربعات بدر این تحقیق از مدل یابی معادالت ساختاری 

در  یابیمدل جهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده است.  2نسخه  اسمارت پی ال اس

های روایی، ی از طریق تحلیلریگ اندازه، اولین مرحله، مدل شود یمپی ال اس در دو مرحله انجام 

برآورد مسیر  لهیوس بهین مرحله مدل ساختاری شود و در دومی بررسی میدییتأپایایی و تحلیل عامل 

 (.8932داوری و رضازاده، شود )ی برازش مدل بررسی میها شاخصبین متغیرها و تعیین 
[ 

 یریگ اندازهمرحله اول ارزیابی مدل 

بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد مالی و عملکرد غیرمالی در  یریگ اندازههای ارزیابی مدل

نشان داده  5و  6و  9 یها جدولدر فصل سوم در  یدییتأایی و تحلیل عامل خصوص روایی، پای

 .استقابل برازش  یریگ اندازههای شده که تمام معیارها در سطح قابل قبولی قرار دارند و مدل
 

 مرحله دوم ارزیابی ساختاری

به  و محاسبات روایی و پایایی، در این مرحله یریگ اندازهپس از طی مراحل تصدیق مدل 

ها در پی ال اس پردازیم. مطابق با الگوریتم تحلیل دادهتحقیق می یها سازهآزمون روابط بین 

(PLSبرای برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می ،) شود که اولین معیار

)وابسته( مدل است.  یزا درونمربوط به متغیرهای پنهان  R2برای برازش مدل ساختاری ضرایب 
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مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی در نظر  عنوان به 47/3و  99/3، 83/3ه مقدار س

 (.8932شود )داوری و رضازاده، گرفته می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R2مدل ساختاری کلی و معيار  تأثير. نتایج ضرایب استاندارد و جهت 1شکل 

 

 

 

نوآوری 

  پيشنگری

 فرصتگرایی

 رقيب گرایی

 ش خلق ارز

 مشتری

 گرایی

مدیریت 

 ریسک

  پيشگامی

روز  به

 بودن

 تامين و

 مشارکت

0.192 0.000 

 سازی شبکه

939/

159/3 

388/

328/

383/

131/3 

132/

422/3 

761/3 

748/3 

761/

183/

0.001 

324/
819/
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 1اختاری کلی. نتایج آماره تی برای مسيرها )فرضيات( مدل س2شکل 

برای دو متغیر وابسته عملکرد مالی و  R2نشان داده شده مقدار  8که در شکل  طور همان

دهد است که برازش ضعیف را برای مدل ساختاری نشان می 338/3و  832/3غیرمالی به میزان 

 توجه نمود. ها رابطه شدت بهکه باید 

مدل را  ینیب شیپت که قدرت اس Q22معیار دوم جهت سنجش برازش مدل ساختاری معیار 

 85/3، 32/3سه مقدار  زا درونی در مورد یک سازه Q2مقدار  که یدرصورتسازد مشخص می

های ضعیف، متوسط و قوی سازه ینیب شیپکسب نماید به ترتیب نشان از قدرت  را 95/3و 

 (.8932مربوط به آن را دارد )داوری و رضازاده،  یزا برون
 

 Q2با معيار  زا درونرهای . برازش متغي6جدول 

جمع مقادیر مربع مربوط به  

 (SSO)ها شاخص

جمع مربع مقادیر خطا در 

 (SSE) هاشاخص ینیب شیپ

1-SSE/SSO 
 

 998799337/3 253.211796 911.333333 عملکرد مالی

 21288322/3 611.845363 413.333333 عملکرد غیرمالی

 

                                                                                                                                                                                 

( FI( و متغیر وابسته عملکرد مالی )NFIیانجی عملکرد غیرمالی )(، متغیر مEMمتغیر مستقل بازاریابی کارآفرینانه ).  1

 .باشند یم

2. Stone-Geisser Criterion 

عملکرد 

 مالی

بازاریابی 

 کارآفرینانه
5.253 

عملکرد 

 غیرمالی

828/3 
8.299 
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عملکرد مالی و  های وابستهمربوط به سازه Q2 دهد مقدارنشان می 4که جدول  طور همان

دهد یعنی مدل قابلیت و برازش قوی مدل ساختاری را نشان می ینیب شیپغیرمالی، قدرت 

 مدل را دارد. یزا درون یها سازههای مربوط به شاخص ینیب شیپ

محقق  PLS در ها دادهو ساختاری مطابق با الگوریتم تحلیل  یریگ اندازههای پس از برازش مدل

 کند.می و اظهارنظرهای تحقیق خود پرداخته به بررسی و آزمون فرضیه
 

 ی معادالت ساختاریابیمدل . خالصه نتایج 7جدول 

 نتیجه آزمون tآماره  ضریب مسیر فرضیه

 دیتائ 253/5 939/3 مستقیم دارد. تأثیربازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی  -8

انه بر عملکرد بازاریابی کارآفرین -2

غیرمستقیم از طریق متغیر  طور بهمالی 

 دارد. تأثیرمیانجی عملکرد غیرمالی 

بازاریابی کارآفرینانه*عملکرد 

 غیرمالی

324/3 828/3  

 رد

 299/8 819/3 عملکرد غیرمالی*عملکرد مالی

 رد 828/3 324/3 دارد. تأثیربازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد غیرمالی  -9

 رد 299/8 819/3 دارد. تأثیرلکرد غیرمالی بر عملکرد مالی عم -6

 

و  یدار یمعنها را در قالب ضرایب مسیر همراه با سطح نتایج حاصل از آزمون فرضیه 7جدول 

باشد ضریب  34/8دهد. اگر مقدار ضریب مسیر بیشتر از های تحقیق نشان میدر ارتباط با فرضیه

آن ضریب  صورت نیاگردد در غیر می دیتائرضیه مورد نظر مسیر مورد نظر معنادار بوده و ف

 شود.مسیر معنادار نیست و فرضیه مربوطه رد می

 مستقیم دارد. تأثیر: بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی 8فرضیه 

. به دلیل اینکه این مقدار در است 253/5مقدار آماره تی برای این فرضیه برابر  7بر طبق جدول 

شود و قرار نگرفته است فرضیه اثر متغیر مستقل بر وابسته تائید می -34/8+ تا 34/8  هبازبین 

توان بیان کرد بازاریابی بنابراین با توجه به عالمت مثبت ضریب مسیر می؛ شودفرضیه تائید می
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ی ، بازاریابآمده دست بهمثبتی بر عملکرد مالی خواهد گذاشت. بر اساس نتایج  تأثیرکارآفرینانه 

 .است رگذاریتأثبر عملکرد مالی  93/3کارآفرینانه 

غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی عملکرد  طور به: بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی 2فرضیه 

 دارد. تأثیرغیرمالی 

مقدار آماره تی برای دو مسیر بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد غیرمالی و  7جدول بر طبق 

 34/8که به دلیل اینکه از  است 299/8و  828/3و عملکرد مالی به ترتیب برابر  یرمالیغعملکرد 

غیرمستقیم بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی از طریق متغیر  تأثیرباشند بنابراین کمتر می

یعنی ؛ گرددنبوده و این فرضیه رد می دار یمعن% 35میانجی عملکرد غیرمالی در سطح اطمینان 

را بر عملکرد مالی از طریق  رشیتأثحقق مبنی بر اینکه بازاریابی کارآفرینانه بیشتر ادعای م

 گردد.نمی دیتائعملکرد غیرمالی خواهد گذاشت 

 دارد. تأثیر: بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد غیرمالی 9فرضیه 

 828/3مالی برابر مقدار آماره تی برای مسیر بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد غیر 7جدول بر طبق 

مستقیم بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد  تأثیربنابراین  استکمتر  34/8که به دلیل اینکه از  است

 گردد.نبوده و این فرضیه رد می دار یمعن% 35غیرمالی در سطح اطمینان 

 دارد. تأثیر: عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی 6فرضیه 

 است 299/8برابر رای مسیر عملکرد غیرمالی و عملکرد مالی مقدار آماره تی ب 7بر طبق جدول 

مستقیم عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی در  تأثیربنابراین  استکمتر  34/8که به دلیل اینکه از 

 گردد.نبوده و این فرضیه نیز رد می دار یمعن% 35سطح اطمینان 

 

 یریگ جهینت

یابی کارآفرینانه در صنعت هتلداری و اثرات های بازارهدف این تحقیق تعیین ابعاد و شاخص

آن بر عملکرد )مالی و غیرمالی( بوده است که با روش آمیخته اکتشافی و با استفاده از روش 

 یشناخت روشاز سه منظر موضوعی،  تحقیق حاضر انجام شده است. نوآوری معادالت ساختاری

 طور همانوزه انجام گردیده است. که برای نخستین بار در این سطح و در این ح استو نتیجه 

بیان شد مقیاسی منسجم و کامل درباره مفهوم بازاریابی  لیتفص بهکه در بخش مطالعات گذشته 
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این تحقیق برای بازاریابی  آمده دست بهکارآفرینانه در صنعت هتلداری وجود نداشت. مقیاس 

ای قبلی بوده با تمرکز بر هنقاط ضعف مقیاس دهنده پوششکه  استبعد  88کارآفرینانه شامل 

ها و تحقیقات گذشته )نوآوری گرایی بخش هتلداری که تطبیق و مقایسه آن با مقیاس

(، 2388(، گورکان و همکاران )2389(، فیوره و همکاران )2386)نوایزوقو و آنوکام )

)نوایزوقو و آنوکام  ینگر شیپ((، 2331( و بچرر و همکاران )2336جوگارتنام و تسی )

(، 2331(، بچرر و همکاران )2336(، جوگارتنام و تسی )2388(، گورکان و همکاران )2386)

(، 2386)نوآیزوقو و آنوکارم ) ییفرصت گرا((، 2386( و هیونگ و دداهانوف )2385همالی )

((، 2388(، گورکان و همکاران )2389(، فیوره و همکاران )2389بونچو و همکاران )

؛ بچرر و همکاران، 2388؛ گورکان و همکاران، 2386نوکام، )نوایزوقو و آ ییگرا یمشتر

(، فیوره و 2386(، مدیریت ریسک )نوایزوقو و آنوکام )2389، و همکاران ؛ جونز2331

((، پیشگامی 2336( و جوگارتنام و تسی )2388(، گورکان و همکاران )2389همکاران )

و مشارکت )نوایزوقو و  تأمینبودن،  روز به(، 8313، 2و ونکاتارمن 2382، 8)ساسیالس و مورنو

(، اسمیت 2385(، بچرر و همکاران، همالی )2388(، گورکان و همکاران )2386آنوکام )

(، کلینسونگ و همکاران 2382(، مورت و همکاران )2382( و هاسی اوگلو و همکاران )2382)

، گورکان و (2389(، فیوره و همکاران )2386((، خلق ارزش )نوایزوقو و آنوکام )2383)

( و 2389((، رقیب گرایی )جونز و همکاران )2389( و جونز و همکاران )2388همکاران )

(، جونز و همکاران 2389)بونچو و همکاران ) یساز شبکه((، 2386هیونگ و ددانهوف )

دهد ابعاد (( ( نشان می8933( و رضوانی و همکاران )2383(، کلینسونگ و همکاران )2389)

توان الگوی بازاریابی باشند. بدین ترتیب میو حمایت ادبی می دیتائد مور شده مطرح

زیر  صورت بهها بازاریابی هتل یها تیفعالمبنایی مناسب برای  عنوان بهکارآفرینانه هتلداری را 

 داد. ارائه
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 . الگوی بازاریابی کارآفرینانه هتلداری3شکل 

 

-که می استبعد  88دهد بازاریابی کارآفرینانه هتلداری دارای نشان می 9که شکل  طور همان

 تأثیر دیتائاما نتیجه فرضیه اول در بخش کمی یعنی ؛ بگذارد تأثیرها تواند بر عملکرد مالی هتل

 راستا همبازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی با نتایج تحقیقات گذشته  دار یمعنمثبت و  مستقیم

 نوآوری گرایی

 ینگرشيپ

فرصت 

 ییگرا

 رقيب گرایی

 خلق ارزش

 ییگرایمشتر

مدیریت 

 ریسک

 پيشگامی

 بودن روزبه

 و نيتأم

 مشارکت

 عملکرد

 مالی

بازاریابی 

 کارآفرینانه

 یسازشبکه

939/3 

159/3 

388/3 

328/3 

383/3 

131/3 

132/3 

422/3 

761/3 

748/3 

761/3 

183/3 
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 ؛2382،همپنیوس و همکاران ؛2382،ریجونن و همکاران  ؛8338،وین و سلوین )کو است 

و توجه به ابعاد بازاریابی  یریکارگ به(. این به معنی انست که 2389،المنسارا و همکاران 

تواند منجر به افزایش در عملکرد مالی از جمله سودآوری، کاهش ها میکارآفرینانه در هتل

 ازار، حاشیه سود، متوسط نرخ اشغال ساالنه و درآمد هر اتاق هتل شود.ها، افزایش سهم ب هزینه

( بیان کردند که میزان باالی کارآفرینی گرایی به همراه میزان 8336و کونانت ) اسمارت

های بازاریابی مشخص منجر به عملکرد باالیی خواهد شد )که و ای از صالحیتگسترده

بین بازاریابی و  یتوجه قابلدهد که یک ارتباط (. شواهد تجربی نشان می2337همکاران، 

ای مسئول موفقیت گسترده طور بهکارآفرینانه یک شرکت وجود دارد و هر دو  یریگ جهت

( بیان کردند که 2332(. موریس و همکاران )2388باشند )جونز و رولی، ها میشرکت

های ت به فعالیتتوانند در خط تولید خود دسهستند که می ییها آنهای موفق  شرکت

( بیان کردند که در این دوره از تغییرات اجتماعی و 2332هالتمن ) کارآفرینانه بزنند. بیجرک و

ها برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان چشمگیر، یک رویکرد برای شرکت فنّاورانه

از تفکرات کارآفرینانه بنابراین در این صنعت پویا استفاده ؛ از طریق بازاریابی کارآفرینانه است

تواند منجر به موفقیت بیشتر برای صنعت هتلداری شود که تشنه و نوآورانه در بازاریابی می

اما نتایج فرضیات دوم، سوم و چهارم نشان داد که نقش میانجی عملکرد ؛ استجذب آن 

بنابراین بازاریابی ؛ نیست رشیپذ قابلغیرمالی در انتقال اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی 

متغیر میانجی  واسطه بهشود نه باعث باال بردن عملکرد مالی می خود یخود بهکارآفرینانه 

-اثر متغیر مستقل بر وابسته نیست. لذا فرضیه دهنده انتقالیعنی متغیر میانجی ؛ عملکرد غیرمالی

(، 8338ات کویین و سلوین )گردند. این یافته با نتایج تحقیق می  یمعن یبهای سوم و چهارم نیز 

( در بررسی 2382( و المنسارا و همکاران )2382هاسی اوگلو و همکاران )  (،2382همپنیوس )

( 2335. بانکر و همکاران )ستین راستا همکارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و نوآورانه  تأثیر

ه بودند دریافتند که بهبود که به بررسی ارتباط میان عملکرد مالی و غیرمالی در هتلداری پرداخت

کوتاهی منجر به افزایش درآمد و  زمان مدتمشتری در  یمند تیرضامعیارهای غیرمالی شامل 

که ارتباط بین رضایت  8(. ریچهلد، ساسر و فرنل8932شود )ناظمی و همکاران، سود می

                                                                                                                                                                                 

1. Reichheld et al. 
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ریان موجب ها را بررسی کردند دریافتند که رضایت بیشتر مشتمشتریان و عملکرد مالی شرکت

گردد که در نتیجه آن های بازاریابی، کاهش تغییرات قیمتی و ایجاد وفاداری می کاهش هزینه

(. از طرف دیگر نتایج تحقیق ماتسونو و 8913روحی و آذر، ) ابدی می عملکرد مالی بهبود 

( نشان داد که بین گرایش کارآفرینانه و 2339) 2( و مورگان و استرانگ2332) 8همکاران

نیز ادعا  9هاگس و مورگان لکرد ارتباط ضعیف و حتی منفی وجود دارد. عالوه بر این، عم

های مربوط به کارآفرینی از تحلیل اهمیت ابعاد گرایش کارآفرینانه در تبیین کردند که پژوهش

. با توجه به شرایط ابعاد گرایش کارآفرینانه ممکن است در یک بعد خاص اند ماندهعملکرد باز 

و  6کرد به نتایج مطلوب و در ابعاد دیگر به عملکرد نامطلوب منجر شود. همچنین گرینلیاز عمل

بازار های مختلف، گرایش کارآفرینی و نشان دادند که در زمینه 5هارت دی آمانتوپولوس و 

(. این نتایج 8932مثبتی بر عملکرد تجاری ندارند )حجازی و حسینی مقدم،  تأثیر لزوماً ییگرا

در این فرضیات به دنبال شناسایی اثر میانجی  درواقع. است نتایج این فرضیات ما  یراستا هم

قرار  دیتائعملکرد غیرمالی بر رابطه بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی بودیم که این اثر مورد 

 این مسئله باشد که برخی دهنده نشانتواند طلبد. این موضوع مینگرفت و مطالعه بیشتری را می

دهند قرار می تأثیراین رابطه را تحت  احتماالًوجود دارند که  یگر مداخلهمتغیرهای کنترل و 

، دهید آموزش کارکنانتوجه نشده است. متغیرهای کنترلی از جمله  ها آنکه در این تحقیق به 

صورت گیرد  ها آنها و غیره که تحقیقات بیشتری باید در خصوص های بازاریابی هتلاستراتژی

های تواند فرهنگ مهمانان هتل و ویژگیمی گر مداخلهتا اثراتشان شناسایی گردد. متغیرهای 

باشد که بر رابطه بازاریابی کارآفرینانه بر  ها آنها مانند اندازه، سن و موقعیت مکانی هتل

 قرار گیرند. مدنظرباشند که باید جهت بررسی بیشتر  رگذاریتأثعملکرد مالی 

-به هتل ییها شنهادیپهای تحقیق، در راستای الگوی مطرحی و ابعاد آن ه به یافتهدر ادامه با توج

پراکنده  صورت بهدر زیر  شده مطرحگردد. الزم به ذکر است که برخی پیشنهادهای ها ارائه می

گیرد ولی برای موفقیت باید تمامی ها مورد استفاده قرار مییا موردی و غیرمنسجم توسط هتل
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5. Diamantopoulos and Hart 
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منسجم و هماهنگ بکار گرفت و نتیجه این تحقیق کنار هم قرار دادن تمام  طور بهموارد را 

 :استالزم برای موفقیت در قالب مفهوم بازاریابی کارآفرینانه  یها یاستراتژ

نوآورانه در ارائه خدمت به میهمانان  یها راهاز نظر نوآوری گرایی که به معنی مجموعه  -8

های اقامتی موضوعی برای فصول کم ن استفاده از بستهچو ییها تیفعالاست  ها هتلتوسط 

اقامت در هتل در قالب چند خدمت  یها بسته توانند یمهای کم مشتری برای فصل)مشتری 

های فروش برای فصول کم مشتری برای مثال فروش کنونی تعریف کنند(، استفاده از پروموشن

های خوشامدگویی و بدرقه و ائه پیامتخفیف در فصول کم مشتری، ار ارائهبه ازای  ها اتاق

ها( سرد و گرم ولکام درینک) ییخوشامدگوهای دعوت مجدد به مهمانان، ارائه نوشیدنی

های خارج از ساعات معمول باید مورد متناسب با نیاز مشتریان و انعطاف در ورود و خروج

 قرار گیرد. ها هتلتوجه مدیران 

حیطی داشتن و اتخاذ اقداماتی برای پاسخگویی به م ینیب شیپکه به معنی  ینگر شیپ -2

جایگزین  های برنامهچون در نظر گرفتن  ییها تیفعالرخدادهای محیطی است باید در قالب 

های چندگانه، تعیین بودجه برای بخش های برنامههای بازاریابی و استفاده از برای فعالیت

های مختلف خدمات و ارائه اشتن گزینهساالنه و در نظر گرفتن و محیا د طور بهمختلف هتل 

 مورد توجه مدیران هتلداری قرار گیرد. در صورت درخواست میهمانان ها آن

 ها هتلمحیطی توسط  یها فرصت یبردار بهرهکه به معنی چگونگی کشف و  ییفرصت گرا -9

عت ها در محیط بازار و صنهوشیاری و دنبال کردن روزانه فرصت یها تیفعالاست در قالب 

های پایدار و گردشگری برای همه و یا مبحث هتل) یگردشگربرای مثال شعار سازمان جهانی 

 یها فرصتاز  یبردار بهرهاز نظر متخصصان و مشاوران جهت بررسی و  یریگ بهرهسبز ( و 

 صنعت مورد توجه قرار گیرد.

ها جهت تال در هتلاز قبیل ایجاد واحد بازاریابی دیجی ییها تیفعال ییگرا یمشتراز نظر  -6

بازاریابی در فضای مجازی و رصد و  یها تیفعالحضور فعاالنه و مستمر و هدایت یکپارچه 

تحلیل روزانه نظرات مشتریان در این فضاها )مانند تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، تریپ ادوایزر( 

و در کوبا یا اجتماعی رایج در هر کشور )وی چت در چین یا ایم یها شبکهو همچنین متناسب 
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زالو در ویتنام و غیره(، سنجش روزانه و مستمر رضایت و نظرات مشتریان از طرق مختلف مانند 

ها، بازخورد در محل، ها، مصاحبهها و سایر بخشهای نظرسنجی در اتاقها، فرمپرسشنامه

 در جهت کارکناندر ارائه خدمات، آموزش  ها آنو تحلیل و مدنظر قرار دادن  تیسا وب

های ضمن خدمت در خصوص کیفیت خدمات، ایجاد انگیزه مشتری مداری از جمله آموزش

 مدنظر ها هتلباید توسط مدیران بازاریابی  کارکنانهای خارجی به ، آموزش زبانکارکناندر 

 قرار گیرد.

های منطقی و های عملی، پذیرش ریسکمدیریت ریسک که به معنای اجرای برنامه -5

از قبیل  ییها تیفعالباید با  استها جهت مدیریت و کاهش ریسک فعالیت در ییها تیفعال

بازاریابی  های برنامهبرای مثال در  ها تیفعالتنظیم معیارهایی جهت سنجش و ارزیابی ریسک در 

 منظور بههای بازاریابی محاسبه شده و منطقی در فعالیت یریپذ سکیریا خرید مواد اولیه، 

جهت  رده همهای های هتلرقابتی و الگوبرداری و نگاه به فعالیتجذب مشتریان در محیط 

 قرار گیرد. ها هتلمدیران  مدنظرجدید  های برنامهو  ها تیفعالمدیریت و کاهش ریسک 

از نظر پیشگامی که به معنای داشتن نقاط قوت، مزیت رقابتی یا یک ویژگی خاص در هتل  -4

 ارائه قابلها و خدمات ها و برنامهدر فعالیت یریپذ نعطافاها باید با مدیران بازاریابی هتل است

به مشتریان در صورت درخواست مشتریان و ایجاد یک یا چند نقطه تمایز در خود با توجه به 

با اخالق و  کارکنانبرای مثال موقعیت مکانی، نظافت و تمیزی، )محیط صنعت و رقابت 

 یها تیفعالمعماری خاص( این بعد را مورد توجه  ، تجهیزات و امکانات باال، طراحی بایا حرفه

 خود قرار دهند.

، آموزشی، تجهیزات و امکانات و فناوری اطالعات فنّاورانهبودن که ابعاد مختلف  روز بهبعد  -7

با  کارکنان روزرسانی به صورت به ها هتلتوسط مدیران  یطورجد بهباید  ردیگ یبرمرا در 

مختلف،  یها بخشها در روز دنیا در هتل یها یفنّاوراستفاده از  ،یا حرفهو  روز بههای آموزش

-هتل تیسا وب روزرسانی بههای موبایل برای تبلیغ هتل در فضای مجازی و استفاده از اپلیکیشن

 با محتواهای مختص خود نه یکسان مورد توجه قرار گیرد. ها آنکردن  چندزبانهها و 
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هایی از قبیل استفاده اهرمی از منابع )منابع خارج از فعالیتو مشارکت توجه به  تأمیناز نظر  -1

نبودند،  ها آنها قادر به شناسایی شرکت )نیروی انسانی، سرمایه، فناوری( که دیگر شرکت

، اجاره ها آنها به نفع شرکت خود )قرض کردن منابع های سایر شرکتاستفاده از پتانسیل

ها( و فعالیت یسپار برونها، پیمان بستن و فعالیت یرگذا اشتراکو تجهیزات، به  آالت نیماش

بهینه مورد استفاده قرار  صورت بههستند ولی  دسترسشناسایی و استفاده از منابعی که در 

و تجهیزات  آالت نیماش یریکارگ بههای اضافی، اعضاء در ساعت یریکارگ به) اند نگرفته

برد با شرکت و  -رکت(، دنبال کردن رابطه برد، استفاده بهینه از سرمایه مازاد شبالاستفاده

ها و تور، شرکت دهنده ارائههای های دیگر، شرکتهای دیگر، مشارکت با هتلسازمان

 مؤسسات، همکاری با ها آنبه  یده خدماتها در جهت ها و سازمانبزرگ، بانک یها کارخانه

ها و ط و دعوت از آژانسهای مرتبها و نشستعام النفعه و خیریه جهت برگزاری همایش

های مختلف هتل جهت دریافت اطالعات و های رزرواسیون برای بازدید از بخششرکت

 صورت گیرد. ها هتلتبلیغات بهتر، باید توسط مدیران 

 از تر باارزشاز نظر خلق ارزش که به معنای فراهم کردن محصول یا خدمتی با ارزش و حتی  -3

از قبیل ارائه  ییها تیفعالباید در قالب  ها هتل، مدیران استن محصول/خدمت رقبا برای مشتریا

ایجاد این  یطورکل بهخدمات اضافی رایگان به میهمانان خاص عالوه بر خدمات اصلی و 

اند، برای مثال دریافت کرده شان نهیهزاحساس در تمام میهمانان که منافع بیشتری در قبال 

های خلوت و شلوغ، استفاده رایگان از زمان انعطاف در ساعات خروج و ورود هتل در)

و قهوه رایگان برای مشتریان خاص و یا  ساز یچا قرار دادنامکانات ورزشی، وای فای رایگان، 

 یها اتاقلویت در انجام رزرو در ایام شلوغ، تخصیص وگل و میوه رایگان در اتاق میهمان، ا

این بعد را مورد  برای میهمانان خاص(دلخواه و مورد سفارش میهمان و ترنسفرهای اختصاصی 

 بازاریابی خود قرار دهند. یها تیفعالتوجه جدی در 

بعد رقیب گرایی که به معنای پایش و ارزیابی دائمی رقبا و واکنش به رفتارهای رقیب از  -83

 طور بهباید با پایش و ارزیابی دائمی کمی و کیفی رقبا  است ها هتلنظر عوامل مختلف توسط 

مستمر جهت  طور بهو استفاده از تحقیقات بازار  ها آنر و واکنش مناسب به اقدامات مستم

 بررسی رفتار رقبا و کسب اطالعات مورد توجه مدیران قرار گیرد.
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اعضای یک شبکه برای تقویت روابط  لهیوس بهکه فرآیند مورد استفاده  یساز شبکهاز نظر  -88

ها ها و سازمانباید با ایجاد ارتباط با دیگر شرکت ها هتلمدیران  استو یادگیری از یکدیگر، 

های جدید و همچنین در جهت تقویت خود و دسترسی به اطالعات، بازار، فناوری و قابلیت

مشارکتی و  های برنامههای بازاریابی، استفاده از تجربیات منابع خارجی، اتحادها، همکاری

 قرار دهند. مدنظرخود  وکار کسبمشترک این بعد را در جهت موفقیت  یها پروژه

توانند بر روابط الگوی مطرحی الزم به ذکر است عوامل دیگری نیز وجود دارند که می

ها، فرهنگ های بازاریابی هتل، استراتژیدهید آموزش کارکنانباشند از جمله  رگذاریتأث

گردد. هاد میکه بررسی این عوامل به محققان آتی پیشن ها هتلهای میهمانان هتل، ویژگی

قرار داده است لذا به  مدنظرهای شهر تهران را هتل صرفاًهمچنین با توجه به اینکه تحقیق حاضر 

های کشور که دارای گردد تحقیق مشابهی را در سایر استانهای آتی پیشنهاد میپژوهش

به تکمیل و  ها و شرایط متفاوتی هستند انجام داده و با مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضرفرهنگ

در  صرفاًاین تحقیق  که نیابا توجه به  غنای مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در کشور بپردازند و

ای اجزای مختلف از ها انجام گردیده است و با توجه به اینکه صنعت گردشگری مجموعههتل

به محققان ها و غیره است بنابراین ، رستوران، تفرجگاهونقل حملهای گردشگری، جمله آژانس

گردد به دنبال ایجاد مدل و مقیاسی از بازاریابی کارآفرینانه برای کل صنعت آتی پیشنهاد می

 از تحقیق حاضر باشد. تر کاملو  تر جامعگردشگری کشور باشند که 

در پایان الزم به ذکر است که عالوه بر محدودیت مکانی، زمانی و موضوعی، از نظر اجرایی 

برخی از مدیران  یکار محافظهامنیتی و  یها نگاهیت جدی مواجه شد. این تحقیق با محدود

مختلف و فیلترهای  یها نامه درخواست ها و گاهاًها در هتلها و ممانعت از توزیع پرسشنامههتل

امنیتی اجرای پژوهش را با مشکالت جدی مواجه کرد که در این خصوص الزم است اتحادیه 

ها در خصوص ارتباط به هتل یطورجد بهمتولیان و ناظران،  عنوان بههتلداری و جامعه هتلداران 

های جدی را اعالم دارند تا کار پژوهش در کشور در این صنعت با دانشگاه و پژوهش، توصیه

بکار گرفته شده در  یها هینظرو  ها یتئورصنعت با جدیت بیشتر پیگیری گردد زیرا تمامی 

آید که باید مورد توجه جدی قرار بیرون می ها ژوهشپو  ها دانشگاهصنعت هتلداری از دل 

 گیرد.
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