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چکیده
بهبود وضعیت اقتصاد شهرها تا حد زیادی به بهبود عملکرد سازمانها و نهادهای فعال در شهرها وابسته است .عملکرد چالشی
مستمر و همیشگی برای کسبوکارهای اقتصادی محسوب می شود .در این میان نگاه راهبردی به مسئله عملکرد همواره توجه به
دو عامل؛ بیرونی و درونی را محور بررسیهای خود قرار داده است؛ اما این امر بیشتر حول توجه به عناصر ملموس درونی در
پژوهشهای پیشین بوده است .حال آنکه شواهد حاکی از ایجاد مزیتهای پایدارتر توسط عناصر ناملموس سازمانی است .بر این
اساس در پژوهش حاضر با تأکید بر عناصر و منابع ناملموس درونی مانند؛ قابلیتهای سازمانی ،سرمایههای فکری و اجتماعی و
توجه به عدم اطمینان محیطی بهعنوان عامل بیرونی ،به دنبال تفسیر استراتژیک عملکرد بازار کسبوکارها است .برای این منظور
با استفاده از روش شناسی پیمایشی و ابزار پرسشنامه و با تمرکز بر حوزه گردشگری ،هتلهای سه ،چهار و پنج ستاره ،شهر
تهران را مورد هدف بررسی خود قرار داده است .بر این اساس پس از جمعآوری  89پرسشنامه از مجموع  48هتل شناسایی
شده و با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  smart PLSنتایج بررسیها نشان داد؛ ضمن تأثیرگذاری
قابلیتهای سازمانی بر عملکرد بازار ،سرمایه فکری و اجتماعی نیز بر قابلیتهای سازمانی اثر میگذارند .همچنین نتایج بر تائید
نقش تعدیل گری عدم اطمینان محیطی اشاره دارند.
واژگان کلیدی :عملکرد بازار ،سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی ،قابلیت سازمانی ،اقتصاد شهری
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بیان مسئله
در طول تاریخ شهرنشینی ،همواره رابطه روشن و صریحی میان شهر و ارتباطات اقتصادی وجود داشته است .بهعبارتی
کالنشهر و مناطق کالنشهری بهعنوان موتور محرک توسعه اقتصادهای ملی در عصر جهانیشدن محسوب میشوند
(سرور و همکاران .)23:1389 ،در عصر حاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانشمحور ،داراییهای نامشهود شرکتها
و سرمایة فکری آنها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند؛ و به همین دلیل توجه به اقالم نامشهود در
زمینههای متعددی ازجمله اقتصاد ،حسابداری و مدیریت استراتژیک بهطور سریعی رشد یافته است .این امر مستلزم
تقویت و توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای داراییهای نامشهود سازمانی است تا سازمانها بتوانند برای دستیابی به مزیت
رقابتی از این طریق عملکرد و بهبود مستمر ،عکسالعمل سریع به تغییرات محیط تجاری و شرایط اقتصادی نشان دهند.
لذا مفهوم سرمایه فکری و اجتماعی کاربردی مهم و گسترده یافته است .سرمایه فکری در مشتریان ،فرایندها ،اطالعات،
عالمت تجاری ،منابع انسانی و سیستمهای سازمان متجلی میشود و نقش فزایندهای در خلق مزیتهای رقابتی پایدار و
پویایی اقتصاد کالنشهرها ایفا میکند (ایمانی کیا و رضایی )7:1396،از سویی دیگر یکی از ویژگیهای اغلب بازارهای
امروز جهان ،رقابتی شدن فزاینده آنها است .این رقابتی شدن به معنی نیاز به داشتن مزیت رقابتی است ،که سبب
بقای شرکت در بازار میشود ،دستیابی به چنین مزیتی نیز بدون وجود دانش مناسب و پیادهسازی استراتژیهای مؤثر و
کارا ممکن نیست .استراتژیهای مناسب و کارا منجر به بهرهبرداری بهتر از فرصتهای رشد و درنتیجه بهبود عملکرد
شرکتها میشود (محمد زاده سالطه .)141 :1395،صنعت گردشگری که از بزرگترین و متنوعترین صنایع در جهان
محسوب میگردد نیز از این قاعده مستثنا نیست .بسیاری از کشورها ،این صنعت پویا را بهعنوان منبع اصلی درآمد،
اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود برگزیدهاند؛ به عبارت دیگر بخش گردشگری بهعنوان
یکی از زیرساختهای اقتصاد هر جامعه بهحساب میآید .بر این اساس صنعت هتلداری بهعنوان یکی از عوامل مهم
توسعه گردشگری ،از صنایع بسیار رقابتی است و مدیریت هتلها ناگزیر از شناسایی عوامل تشکیلدهنده مزیت رقابتی
خود و تقویت آنها هستند (موغلی و باوندپور.)63 :1389 ،
صنعت هتلداری ،بهطور پیوسته با چالشهای مختلفی روبهرو است؛ که برای حل این چالشها و مشکالت ،باتوجه به
ماهیت صنعت که صنعتی خدماتی بهحساب میآید ،بهشدت بر نیروی انسانی تأکید میورزد .درواقع نیروی انسانی رکن
اصلی این صنعت است و باتوجه به این سرمایه است که میتوان در این صنعت به مزیت رقابتی و عملکرد باالتر دست
یافت .در این راستا ،سرمایه فکری مفهومی متشکل از؛ سرمایه انسانی ،سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است که
سازمان را برای انجام فعالیتها و عملکرد شرکت توانمند میسازد ( .)Kim et al, 2011: 1مدیریت سرمایه فکری بیش
از هر چیز بر مدیریت پدیدههای اجتماعی تأکید دارد و یکی از مفاهیم مهم و فرا رشتهای در بحث مدیریت پدیدههای
اجتماعی ،مفهوم سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی بهواسطه مکانیسمهایی همچون؛ هزینههای پایینتر تبادالت،
نرخ پایینتر جابهجایی افراد ،تسهیم دانش و نوآوری ،ریسکپذیری ،بهبود کیفیت محصوالت قادر است بر عملکرد
سازمانها مؤثر باشد .درواقع سرمایه اجتماعی حاصل جمع منافع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از
روابط نهادی بین افراد و عضویت در یک گروه است ( .)Morgan & Sorensen, 1999: 661ضمن آنکه سرمایه
اجتماعی در گروهها و سازمانها به تغییر رفتار منجر شده و این تغییر هم به سهیم شدن بیشتر در دانش منجر میشود که
خود بهطور مثبت بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارد (احمدی و توره.)137:1396 ،
در ادامه این نگاه منبع محور به عملکرد سازمان ،میتوان به قابلیتهای سازمانی بهعنوان ترکیبی از داراییها ،افراد و
فرایندها اشاره نمود که برای تبدیل ورودیها به خروجیها ،مورد استفاده سازمانها قرار میگیرند و با ایجاد تمایز در
چگونگی بهکارگ یری از منابع سازمانی ،موجب بهبود عملکرد سازمانی و ایجاد و توسعه مزیت رقابتی متمایز در سازمان

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار هتلها بر پویایی  – ...اکبری و همکاران

43

میشوند ( .)Zott, 2003: 97بر این اساس طی مطالعات انجام شده ،از قابلیتهای سازمانی بهعنوان یک اولویت رقابتی
در اکثر فعالیتهای یاد میشود (.)Grant, 1991: 114
همانگونه که بیان شد ،تأکید بر عناصر و منابع ناملموس درونسازمانی (همچون؛ سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی و
قابلیتهای سازمانی) راه را برای بهبود عملکرد سازمانها هموارتر مینماید؛ اما تأکید و توجه به عملکرد بدون وجود
بینش عمیق نسبت به محیط پیرامون نگرشی استراتژیک محسوب نمیشود (اکبری و همکاران .)81 :1395 ،یکی از
عوامل غیرقابلکنترل محیطی که عملکرد و سودآوری سازمانها را تحتتأثیر قرار میدهد ،عدم اطمینانهای محیطی
سازمان بوده که به معنی قابل پیشبینی نبـودن عملکـرد مشـتریان ،فروشـندگان مـواد اولیـه ،رقبـا و گروههای نظـارتی
است ( .)López-Gamero et al, 2011: 427ایجاد تغییرات غیرمنتظره و پیشبینی نشده در عوامل محیط خارجی ،در
بسیاری از موارد میتواند سودآوری و عملکرد سازمانها را تحتتأثیر قرار دهد (.)Ghosh & Olsen, 2009: 188
باتوجه به مطالب مطرح شده ،مدیران هتلهای کالنشهر تهران میتوانند با استفاده درست از منابع نامشهود خود و
همسو کردن سازمان با تالطم و عدم اطمینان محیطی به بهینهسازی خدمات و ایجاد مطلوبیت بیشتر برای مشتریان
بپردازند .با توجه به تقلیدپذیری کمتر منابع فکری و اجتماعی نسبت به منابع فیزیکی ،مزیت رقابتی برای خود ایجاد کرده
و در همین راستا عملکرد بازار خود را بهبود و کارکنان خود را برای چنین رویکردی آماده سازند که درنتیجه این امر
پویایی اقتصادی را نیز برای منطقه خود به ارمغان میآورند .بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ کلیدی به
پرسشهایی همچون؛ «هتلها به چه طریق میتوانند با استفاده از سرمایه فکری و میانجیگری سرمایه اجتماعی
عملکرد بازار خود را بهبود ببخشد و درنتیجه پویایی اقتصادی را نیز به همراه داشته باشند؟» «قابلیتهای سازمان و عدم
اطمینان محیطی به عنوان متغیر تعدیل گر چه نقشی در تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بازار هتلها دارد؟» در تالش
است تا به برازش الگوی خود در نمونه مورد نظر بپردازد.
مبانی نظری
در این بخش ،ضمن بیان مختصری از ادبیات حول متغیرهای کلیدی مورد هدف پژوهش ،با بیان پیشینهای از مطالعات
انجام شده هر یک از فرضیههای پژوهش ارائه میشوند.
توسعه گردشگری و صنعت هتلداری

در طی  60سال اخیر ،گردشگری از رشد پیوستهای برخوردار بوده است .از سال  1950که مسافرت جنبة جهانی به خود
گرفت و در سطح بینالمللی بهصورت یک فعالیت عمومی مطرح شد هر سال بر تعداد گردشگرها افزوده شده است.
مطابق برآورد سازمان جهانی گردشگری در طی سالهای  ،1950-2005گردشگری بینالمللی با نرخ رشد ساالنه 6/5
درصد ،از  25میلیون گردشگر در سال  1950به  806میلیون در سال  2005افزایش یافت و پیشبینی میشود تا سال
 ،2020تعداد گردشگر ورودی در سطح جهان به  1/5میلیارد نفر خواهد رسید (نصراللهی و همکاران .)17 :1393 ،صنعت
گردشگری ،بزرگترین و متنوعترین صنعت جهان محسوب میگردد .بسیاری از کشورها ،این صنعت پویا را بهعنوان منبع
اصلی درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود برگزیدهاند .صنعت گردشگری در
کشورهای در حال توسعه نیز بسیار مورد توجه است .هتلها بهعنوان یکی از مهمترین عوامل روساختی گردشگری ،نقش
مهمی در محیط پرتالطم این صنعت بزرگ ایفا میکنند .صنعت هتلداری از صنایع بسیار رقابتی است لذا مدیریت هتلها
ناگزیر از تقویت مزیت رقابتی خود هستند (موغلی و باوندپور .)63:1389،در ایران نیز صنعت هتلداری در محیطی فعالیت
دارند که همراه با رقابت شدید همراه است ،لذا مدیران همواره به دنبال بهبود عملکرد در این محیط رقابتی میباشند.
بهطور طبیعی در چنین شرایطی راهبردهای سنتی برای دستیابی به مزیتهای رقابتی و حفظ آنها کافی نیستند و
استراتژیها و روشهای نوین مورد نیاز هستند (نیکو و مروتی .)27 :1396 ،با این حال کشور ایران با داشتن تنوع آب و
هوایی و همچنین وجود مکانهای تاریخی و فرهنگی منحصربهفرد ،سهم بسیار اندکی از گردشگری جهان را به خود
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اختصاص داده و تاکنون نتوانسته است از توانمندیها و ظرفیتهای بالقوه خود استفاده مناسبی نماید ،بهطوری که ازنظر
درآمد حاصل از گردشگری ،حتی در میان صد کشور اول جهان نیز جایی ندارد .این امر باوجود فراهم بودن فرصتهای
مختلف و غنی گردشگری حاکم بر ایران است (نصراللهی و همکاران .)17:1393،همین امر پژوهش حاضر را بر آن داشت
تا حوزه مطالعاتی خود را بر بررسی عملکرد هتلها (بهعنوان یکی از بنیادیترین فاکتورهای موفقیت گردشگری) متمرکز
نماید .میتوان با سرمایهگذاری اصولی برای افزایش کیفیت خدمات در هتلها بهعنوان مهمترین بخش از مراکز اقامتی
و مکانیابی صحیح این مراکز ،رضایتمندی گردشگران را بیشتر کرده ،تقاضای سفر را افزایش داد و درآمد بیشتری به
صنعت گردشگری تزریق نمود و از سوی دیگر اقتصاد شهری را رونق بخشید .رسیدن به این اهداف در بلندمدت نتایج
مطلوب دیگری ،همچون زیباسازی شهر ،باال رفتن سطح فرهنگ عمومی ،آشنایی با دیگر فرهنگها و نهایتاً توسعه
پایدار را به همراه خواهد داشت .از این رو ،برنامهریزی برای توسعه مراکز اقامتی حساسیت ویژهای را میطلبد (طاهری
دمنه و همکاران.)117:1390،
تأثیرات گردشگری در محیطهای شهری

تأثیرات گردشگری در شهرها به آسانی قابل رؤیت است ،چرا که شهرها مراکز نمایشگاهی ،موزهها و گالریهای هنری،
محل جشنواره ،سالنهای تئاتر و کنسرت ،استادیومهای ورزشی ،هتلها و اقامتگاههای گردشگری را توسعه میدهند.
متعاقب آن تعدادی مشاغل ایجاد میشوند .یک پروژه خاص ممکن است تسهیالت و امکاناتی را برای افراد محلی فراهم
کند ،گردشگران را جذب کند ،سیمای شهر را بهبود بخشد و برای تشویق شرکتها و مدیران ارشد آنها استفاده شود .به
هر حال با اهداف متعدد و چندگانه ،دشوار است که تأثیرات گردشگری در شهر را اندازهگیری کنیم .واضح است که در
بسیاری از شهرها ،گردشگران بیشتری جذب شده ،مشاغل متعددی ایجاد شده ،بازسازیهای فیزیکی صورت گرفته و
شهر در دنیای خارج توجه بیشتری را به خود جلب نموده است (رنجبر و جرفی .)45:1390،بسیاری از کالنشهرها
درصددند تا از ویژگیها و امکانات خاص شهر خود سود برده و از مزایای جلب توریست شهری بهره گیرند .ایجاد
فضاهای شهری ،بر اساس فعالیتهای جدید و تأکید بر توسعه فعالیتهای گردشگری و ایجاد جاذبههای بیشتر برای
ماندگاری مسافران ،همراه با توسعه هستههای کار و فعالیت ،باهدف توسعه موزون شهر و پیوند کار و سکونت در تمام
منطقه شهری و نیز ایجاد یک نظام چندهستهای ،انعکاس تجربهها و درسهای نظری و عملی است که از کالنشهرها
و شهرهای جهان میتوان آموخت و به کار گرفت .ایجاد و توسعه انواع مراکز اقامتی مدرن (هتلهای مدرن) ،فضاهای
تفریحی و سرگرمی ،فضاهای خرید بزرگ شهری ،موزهها و مراکز فرهنگی و هنری بهویژه فرهنگ و هنر بومی با
هدف توسعه گردشگری ،موجب بهرهمند شدن ساکنین شهر و گردشگران شهری ،از این خدمات خواهد بود؛ بنابراین ،در
حال حاضر با توجه به گستردگی مدیریت شهری در کالنشهرهای کشورها ،بهرهگیری از جاذبههای توریستی و بهبود
وضعیت هتلها نقش مؤثری در معرفی شهرها ،بهعنوان یک جاذبه گردشگری جهانی داشته باشد و تأثیر فراوانی در
اقتصاد این شهرها داشته باشد (سید تقی و همکاران.)601:1395،
اثرات گردشگری بر اقتصاد کالنشهری

گردشگری ،به تمام بخشهای اقتصادی یک کشور مربوط شده و اثرات اقتصادی خود را ،بر همه این حوزهها بر جای
می گذارد .منظور از اثرات اقتصادی گردشگری ،کلیة آثاری است که بر پیکرة اقتصادی تأثیر میگذارد .صنعت گردشگری
میتواند ،از مهمترین منابع توسعه اقتصادی شناخته شود ( .)UNWTO, 2011گردشگری موجب جلب مسافران به
شهرها و کالنشهرها میشود و این بهنوبة خود به معنای درآمد و سود برای سازمانهایی است که گردشگران در آن پول
خرج میکنند و از طرفی در شهرها امکانات الزم برای گردشگران به گونهای خاص فراهم است .ضمناً درآمد بهدست
آمده از گردشگران به نوبة خود باعث ایجاد درآمد بیشتر ،گردش پول و نهایتاً رونق اقتصاد شهری در شهرها و
کالنشهرها می شود .درواقع گردشگری بنیانی مستحکم در پویایی اقتصاد شهری را در شهرها و کالنشهرها شکل داده
و در ارتباط مستقیم با شاخص گردشگر پذیری در فضاهای کالنشهری قرار میگیرد (مافی و سقایی.)267:1389،
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گردشگری از طریق تأثیر بر مؤلفههای عمده اقتصادی مانند درآمد ،اشتغال ،سطح قیمتها ،عرضه و تقاضا ،ترازهای مالی
و مالیاتی جامعه را ،تحت تأثیر قرار میدهد .در این راستا «گردشگری ،بزرگترین تولیدکننده تولید ناخالص داخلی اشتغال
بوده و باعث رونق بسیاری از کشورها و مناطق میباشد» .توسعه گردشگری بهویژه در کالنشهرهای کشورهای کمتر
توسعهیافته ،عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف ،کاهش بیکاری و رونق
اقتصادی و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میشود (کاظمی)6:1386،؛ به عبارت دیگر ،تقویت
گردشگری ،متضمن منافع اقتصادی بوده و گسترش اقتصادی مربوط به فعالیتهای گردشگری بهویژه در کشورهای
جهان سوم ،حدود  1/5درصد به تولید ناخالص این کشورها کمک میکند (اکبرپور و نوربخش .)54:1389 ،از اینرو
گردشگری در کالنشهرها به گونهای دادوستد اقتصادی شکل میدهد که در یکسو گردشگر و در دیگر سو میزبان قرار
دارد و در چارچوب عرضه و تقاضا ،کمکی چشمگیری به پویایی اقتصادی کالنشهرها میکند (مافی و سقایی،
.)267:1389
سرمایة فکری ،سرمایة اجتماعی و قابلیتهای سازمان

همانگونه که در ابتدای مقاله توضیح داده شد ،عناصر و منابع درونی مورد تأکید در پژوهش حاضر؛ «سرمایه فکری»،
«سرمایه اجتماعی» و «قابلیتهای سازمانی» است .سرمایه فکری که از منابع نامشهود سازمان بهحساب میآید ،مفهوم
پیچیدهای است که بررسی پژوهشهای پیشین جهتگیری ثابتی را از این مفهوم نشان نمیدهند .با این وجود بر مبنای
مطالعات پیشین ،سرمایه فکری در پژوهش حاضر بهعنوان همه سرمایههای مربوط به داراییهای غیرمادی در درون
شرکت ،شامل دانش ،تواناییها ،مهارتها ،روابط و غیره در سطح کارکنان و سازمان ،تعریف میشود ( Taie, 2014:
 .)160بر این اساس ابعاد سرمایه فکری شامل؛ سرمایه انسانی (مهارتها ،دانش و سطح نوآوری نیروی انسانی) ،سرمایه
ساختاری (فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،سیستمهای اطالعاتی و فرآیند عملیاتی) و سرمایه رابطهای (قابلیتهای
بازاریابی ،رضایت و وفاداری مشتریان) است .سرمایه انسانی یک منبع نامشهود است که از طریق آن سازمانها،
قابلیتهای خود را برای ادغام ایدههای خالق و افزایش نوآوری بهبود عملکرد ،افزایش میدهند ( Vomberg et al,
 .)2015: 2122سرمایه ساختاری نیز بهعنوان عاملی مؤثر در عملکرد شرکتها ،باعث ایجاد منابع خاص برای آنها
میشود ( .)Chen & Inklaar, 2016: 229بر این اساس پژوهشها در حوزة گردشگری و هتلداری حاکی از آن است
که سرمایه فکری با ایجاد بستری مناسب برای خلق ،جذب و بهرهبرداری از دانش ،موجب شناسایی حوزههای کانونی
عملکرد ،تخصیص منابع بهتر ،تشخیص بهتر نقاط قوت و ضعف ،الگوبرداری و مدیریت آینده و در نتیجه بهبود عملکرد
بازار و مالی در صنعت هتلداری میشود ( .)Engström et al., 2003; Sardo et al., 2018از طرفی سرمایه اجتماعی
نیز حلقه اتصالدهنده افراد در قالب نهادها ،شبکهها و تشکلها است .سرمایه اجتماعی را مجموعهای از دانش ،ادراک،
هنجارها ،قوانین و انتظارات مشترک درباره الگوهای تعامالت میدانند که گروهی از افراد در برخورد با مسائل پیچیده
اجتماعی و موقعیتهای کنش جمعی با خود به سازمان میآورند (احمدی و محمدی بلبان آباد ،1392 ،ص .)153
درنتیجه سرمایه اجتماعی بهعنوان منبعی برای تبیین رفتار گروهی و تسهیل روابط میان افراد در نظر گرفته میشود
( .)Williams & Durrance, 2008: 1همچنین کشاورز و همکاران ( )1395در پژوهشی نشان دادند که مؤلفههای
سرمایه فکری در ایجاد بسترهای توسعه سرمایه اجتماعی تأثیرگذارند.
هرچند پژوهشهای فراوانی در زمینه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شرکتهای فعال در عرصه گردشگری
صورت گرفته است (امینی بیدختی و شریفی1391 ،؛ )Martins & dos Reis, 2010؛ اما برخی از مطالعات نشان
میدهند که رابطه بین سرمایه اجتماعی در پژوهشهای گردشگری و بهویژه عملکرد هتلها کامالً کشف نشده است و
مستلزم پژوهشهای تکمیلی است ( .)Sainaghi & Baggio, 2014: 99ضمن آنکه برخی از محققان به نقش
قابلیتهای سازمانی در این فرایند اشاره مینمایند .درواقع سرمایه فکری و اجتماعی بهعنوان اهرمی برای حفظ و ایجاد
قابلیتهای سازمان و درنتیجه آن دستیابی به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد است .بر این اساس ،شناسایی ،ارزشگذاری

46

دانش شهرسازی ،سال دوم ،شماره  ،2بهار 97

و مدیریت سرمایههای فکری اهمیت فزایندهای برای شرکتها ایفا کرده است .به عبارتی نوع ،مقدار و کیفیت منابع
سازمانی عامل مهمی در ایجاد قابلیتهای سازمانیاند (.)Grant, 1991: 114
قابلیت سازمانی مفهومی است که بهطور فزاینده در دانش مدیریت استراتژیک استفاده میشود و بهوسیله آن چگونگی
ایجاد هماهنگی اثربخش در مجموعه فرایندهای ،روالها و فعالیتهای درونی سازمان مطالعه و فهم میشود
( .)Andrews et al, 2015: 239قابلیتهای سازمانی توانایی منحصربهفرد برای کسب مزیت رقابتی در جهت بهینه
ساختن فرآیند دستیابی به اهداف سازمانی هستند (داناییفرد و همکاران .)91:1394،شریواستاوا و همکاران)2016( 1
نشان میدهند سازمانها با انباشت سرمایههای نامشهود و دسترسی به منابع خارجی دانش ،به یک اکوسیستم تجاری
تبدیل میشوند؛ که فرایندهای انتقال منابع خارجی بهشدت با قابلیتهای سازمان در ایجاد نوآوری در ارتباط است ،زیرا
سازمانها از طریق آن میتوانند از فرصتهای بازار بهرهمند شوند ،اهمیت این موضوع باعث شده است محققان ،در
سالهای اخیر بهطور گسترده از ابعاد مؤلفههای سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری)
بهعنوان عاملی مؤثر در قابلیت سازی و بهرهبرداری از فرصتهای بازار شرکتها نام ببرند ( & Subramaniam
 .)Youndt, 2005: 450سرمایه فکری عامل مؤثری در ایجاد قابلیت در سازمانها است و شرکتها در حال حرکت به
سمت خلق قابلیتها از طریق سرمایه فکری موجود در سازمان میباشند (پور زمانی و همکاران .)17 :1391 ،درواقع
مالکیت سرمایه فکری ،سازمانها را به قابلیتهای خاصی مجهز میکند (میر کمالی و ظهور پرونده .)79 :1387 ،در ادامه
ناهاپیت و گوشال )1998( 2بیان میکنند؛ سرمایه اجتماعی باعث ایجاد قابلیتها در سازمان میشود که این قابلیتها
میتوانند به سازمان در جهت ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد کمک کنند؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی عاملی
کلیدی جهت پیشبرد جریان بین روابط و ارتقای فناوری ،اطالعات ،دانش ،منابع و قابلیتهای سازمان است ( Wu et al,
)2009: 171؛ بنابراین:
فرضیه اول :سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی تأثیر دارد.
فرضیه دوم :سرمایه فکری بر قابلیت سازمانی تأثیر دارد.
فرضیه سوم :سرمایه اجتماعی بر قابلیت سازمانی تأثیر دارد.
قابلیتهای سازمان و عملکرد بازار

یکی از مهمترین مفاهیم هر سازمانی در هر اندازه و هر بخش ،عملکرد بازار آن سازمان است بهعبارت دیگر موفقیت
سازمان در بازار درنتیجه عملکرد بازار سازمان است (خدادادحسینی و همکاران .)83 :1394 ،از سوی دیگر فشار رقابتی
حاکم بر بازار نیز سازمانها را ناگزیر به اتخاذ راهبردهایی جهت رویارویی با این رقابت کرده است تا بتوانند به عملکرد
باالتر دست یابند (کوشا زاده و همکاران)163 :1391 ،؛ اما دستیابی به عملکرد باالتر هدفی است که برخی محققان آن
را درگرو توجه به قابلیتها برمیشمارند و این امر در عصر حاضر از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار است (نوع پسند و
همکاران .)95 :1395 ،ادبیات بازاریابی و مدیریت استراتژیک نیز بیان میکنند که قابلیتهای شرکت در تعدادی از
حوزههای وظیفهای میتواند به عملکرد مثبت منتهی شود ( .)Moore & Fairhurst, 2003: 386به بیانی دیگر
قابلیتها نقش مؤثری در عملکرد شرکتها ،فرایند توسعه محصول جدید ،رویکرد بازار محور و غیره دارند که در نهایت
جهتگیریهای شرکت را به سمت نوآوری و بهبود عملکرد سوق میدهند ( .)Barreto, 2010: 256بر این اساس بیان
میشود:
فرضیه چهارم :قابلیت سازمانی بر عملکرد بازار تأثیر دارد.

Shrivastava, Pazzaglia, Sonpar & McNamara
Nahapiet & Ghoshal
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عدم اطمینان محیطی

در پایان بهمنظور بررسی اثر عامل بیرونی ،عدم اطمینان محیطی بهعنوان نرخ تغییرپذیری در محیط خارجی سازمانها
که شامل ،مشتریان عمده ،رقبا ،قوانین دولتی و اتحادیههای کارگریاند تعریف شده است که محدودیتهای جدی برای
شرکت ایجاد میکنند و بر استراتژی و تصمیمات مدیران در شرکت مؤثر است ( .)Habib et al, 2011: 11عدم
اطمینان محیطی ،یعنی اینکه تصمیم گیرندگان درباره عوامل محیطی اطالعات کافی ندارند و برای پیشبینی تغییرات
خارجی با مشکل روبهرو میشوند و یا اینکه با نوعی ناتوانی در تخصیص احتماالت به حوادث قابل وقوع در آینده روبرو
هستند ( .)Duncan, 1972: 313پژوهشهای مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط نشان میدهند که عدم اطمینان
محیطی در این شرکتها ،تأثیرات مثبت و منفی بر قابلیتهای سارمانی و درنتیجه عملکرد کلی شرکتها دارند ( Li et
 .)al, 2014: 271همچنین شولز ،وو و چو )2010( 1در پژوهشی ارتباط بین سیستمهای ارزیابی عملکرد جامع ،عدم
اطمینان محیطی و پاداش مبتنی بر عملکرد و عملکرد سازمانی را بررسی کردهاند .نتایج حاصل نشان میدهد که عدم
اطمینان محیطی ادراک شده با انگیزه کارکنان و عملکرد سازمانی رابطه معنیدار و مثبتی داشته و بهطور کامل اثرات
سیستم جامع ارزیابی را در افزایش عملکرد سازمانی توجیه میکند .چانگ )2009( 2نیز ارتباط بین ظرفیت مقابله
محیطی ،عدم اطمینان محیطی ادراک شده و عملکرد سازمانی را بررسی کردهاند که نتایج نشان میدهد در صورتی که
توانایی سازمان در مقابله با عدم اطمینان محیطی با عدم اطمینان محیطی ادراک شده متناسب شود ،عملکرد سازمانی
بهینه میشود؛ بنابراین در فرضیه پنجم اینگونه مطرح میشود؛
فرضیه پنجم :عدم اطمینان محیطی ،اثر قابلیت سازمانی بر عملکرد بازار را تعدیل میکند.
همانگونه که در شکل ( )1مالحظه می شود؛ الگوی پژوهش حاضر با رویکردی استراتژیک ضمن توجه به مدل گرنت3
(( ) 1991بر مبنای رویکرد مبتنی بر منبع) ،با توجه به پیشینه مطالعات انجام شده بر عامل بیرونی نیز بهمنظور ایجاد
رویکردی جامع در پژوهش تأکید داشته است.
عدم اطمینان محیطی

سرمایه
فکری

H2

H5
عملکرد بازار
H4

قابلیت
سازمانی

H1

H3

سرمایه
اجتماعی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش و محدوده مورد مطالعه
این پژوهش ازلحاظ هدف پژوهش توصیفی ،ازلحاظ راهبردهای پژوهش ،پیمایشی و ازلحاظ شیوههای گردآوری دادهها
پرسشنامهای است .پژوهش توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای
مورد بررسی است .در این روش ،محقق شرایط فعلی را بررسی میکند تا مسائل جاری در پرتو آن روشن شود و عمدتاً از
شیوة جمعآوری اطالعات و دادهها بهصورت پرسشنامه و مصاحبه استفاده میشود (دوستار و اکبری .)1392 ،جامعه
1

Shulze,Wu & Chow
Chung
3 Grant
2
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پژوهش حاضر هتلهای سه ،چهار و پنج ستاره تهران است .بر این اساس پس از مکاتبات انجام شده  48هتل شناسایی
شده و در نهایت موفق شده با  42هتل ارتباط برقرار نموده درمجموع تعداد  89پرسشنامه کامل و سالم از سرپرستان و
مدیران عملیاتی هتلها جمعآوری گردید .همانطور که بیان شد ،ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه است.
این پرسشنامه از  32سؤال تشکیل شده است .به این صورت که؛  15پرسش سرمایه فکری ( 5پرسش سرمایه انسانی6 ،
پرسش سرمایه مشتری و  4پرسش سرمایه سازمانی) ( 4 ،)Bontis, 1998پرسش قابلیت سازمانی ( Atuahene-Gima,
 4 ،)2005پرسش سرمایه اجتماعی ( 4 ،)Subramaniam & Youndt, 2005پرسش عملکرد بازار ( Leonidou et
 )al., 2013و  5پرسش عدم اطمینان محیطی ( .)Atuahene-Gima & Murray, 2004ضمن آنکه این پرسشنامهها
بر اساس طیف  5گزینهای لیکرت ( =1بسیار کم تا  =5بسیار زیاد) طراحی شدند .همچنین برای تشریح برخی از
ویژگیهای پاسخدهندگان در این پژوهش باید بیان نمود که؛ حدود  65درصد از آنها مرد 59 ،درصد کارشناسی و 52
درصد  30تا  40سال هستند .در ادامه و در بخشهای بعدی به اجرای مدل معادله ساختاری پژوهش پرداخته شده است.
یافتههای پژوهش و تحلیل یافتههای پژوهش
در قسمت تحلیل دادهها از فن مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبا رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده
از نرمافزار  Smart PLS 2برای بررسی الگو مفهومی پژوهش بهره گرفته شده است .این روش بهترین ابزار برای تحلیل
پژوهشهایی است که در آنها روابط بین متغیرها پیچیده ،حجم نمونه اندک و توزیع دادهها غیر نرمال است .ضمن آن-
که جهت سنجیدن روابط علّی ،رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )PLSروشی بسیار مناسب است .برای این منظور ،پس از
بیان ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی ،مدل پژوهش حاضر در دو سطح؛ مدل اندازهگیری (پایایی ،بار
عاملی ،روایی همگرا و روایی واگرا) و مدل ساختاری (ضریب تعیین ،ضریب قدرت پیشبینی ،آماره  )tمورد برازش
قرارگرفته و سپس فرضیههای پژوهش آزمون میشوند .ضمن اینکه الزم به ذکر است؛ فرضیههای پژوهش در دو مدل
با متغیر تعدیل گر و بدون متغیر تعدیل گر مورد برازش قرار میگیرند.
ارزیابی مدل اندازهگیری .آلفای کرون باخ شاخصی کالسیک برای تحلیل پایایی و نشاندهنده یک سنت قوی در
معادالت ساختاری است که برآوردی را برای پایایی بر اساس همبستگی درونی معرفها ارائه میدهد و مقدار مناسب
برای آن بزرگتر از  0/7است .بهمنظور محاسبه پایایی معیار دیگری نیز وجود دارد که برتریهایی را نسبت به روش
سنتی محاسبه آن بهوسیله آلفا کرون باخ را به همراه دارد و به آن پایایی ترکیبی ( )CRگفته میشود .برتری پایایی
ترکیبی نسبت به آلفا در این است که پایایی سازهها نه بهصورت مطلق ،بلکه باتوجه به همبستگی سازههایشان با یکدیگر
محاسبه میشود .همچنین برای محاسبه آن ،شاخصهای با بار عاملی بیشتر ،اهمیت زیادتری دارند .درنتیجه برای
سنجش بهتر پایایی ،هردوی این معیارها استفاده میشوند .برای پایایی مرکب میزان باالی  0/7مناسب ذکر شده است.
روایی همگرا معیار دیگری است که برای برازش مدلهای اندازهگیری در روش مدلسازی معادالت ساختاری بکار برده
میشود .مطالعات انجام شده ،استفاده از متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEرا بهعنوان معیاری برای اعتبار همگرا
پیشنهاد کردهاند .معیاری که برای مطلوب بودن  AVEنمایش داده میشود باالتر از  0/5است .فلذا نتایج جدول ()1
نشاندهنده مقادیر مناسب هر یک از این معیارها است.
جدول  -1گزارش معیارهای؛ آلفای کرون باخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا

متغیر پنهان سطح
اول

متغیر پنهان
سطح دوم

سرمایه فکری

عنوان در
مدل
IC

سرمایه انسانی

HC

ضریب آلفای کرون
باخ
()Alpha ≥ 0/7
0/83
0/77

ضریب پایایی
ترکیبی
()CR ≥ 0/7
0/87
0/85

میانگین واریانس
استخراجی
()AVE ≥ 0/5
0/53
0/54
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سرمایه
مشتری
سرمایه
سازمانی
قابلیت سازمانی
سرمایه اجتماعی
عملکرد بازار
عدم اطمینان
محیطی
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CC

0/72

0/81

0/52

OC

0/72

0/83

0/56

CA
MP

0/77
0/82
0/75

0/84
0/88
0/84

0/58
0/65
0/57

UE

0/78

0/85

0/53

SC

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه ،محاسبه و مقدار مناسب آن برابر و یا
بیشتر از  0/4است .بیانگر این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن
سازه بیشتر بوده است .بارهای عاملی حاصل از اجرای مدل که در جدول ( )2نشان داده شده است ،بیانکننده آن است
که همه سنجهها دارای بار عاملی مناسبی میباشند.
جدول  -2بارهای عاملی سنجههای مدل

سازه

کد سنجه
cc1
cc2

سرمایه
مشتری

cc3
cc4
cc5
cc6
ue1

عدم
اطمینان
محیطی

ue2
ue3
ue4
ue5

بار عاملی
()≥ 0/4
0/62
0/55
0/67
0/75
0/74
0/52
0/73
0/71
0/74
0/78
0/69

سازه

کد سنجه
mp1

عملکرد
بازار

mp2
mp3
mp4
ca1

قابلیت
سازمانی

ca2
ca3
ca4

سرمایه
اجتماعی

sc1
sc2
sc3

بار عاملی
()≥0/4
0/74
0/79
0/77
0/70
0/70
0/75
0/80
0/75
0/81
0/81
0/76

سازه

کد سنجه
sc4
oc1

سرمایه
سازمانی

oc2
oc3
oc4
hc1

سرمایه
انسانی

hc2
hc3
hc4
hc5

بار عاملی
()≥ 0/4
0/83
0/75
0/85
0/85
0/49
0/58
0/82
0/87
0/64
0/72

جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری ،از معیار فورنل و الرکر استفاده شده است .بر اساس این معیار ،روایی
واگرای ق ابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل ،نسبت به سازههای دیگر تعامل بیشتری با شاخص-
هایش دارد .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است که میزان  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین
آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد .در  PLSبررسی این امر بهوسیله ماتریسی حاصل میشود (جدول  )3که خانه-
های این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها و جذر مقادیر  AVEمربوط به هر سازه است .بر اساس
نتایج بهدست آمده از همبستگیها و جذر  AVEکه بر روی قطر جدول ( )3قرار داده شده میتوان روایی واگرای مدل در
سطح سازه را از نظر معیار فورنل-الرکر نتیجه گرفت.
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جدول  - 3همبستگیهای میان متغیرهای مکنون و مقادیر AVE

متغیر
قابلیت سازمانی
سرمایه مشتری
سرمایه انسانی
عملکرد بازار
سرمایه سازمانی
سرمایه اجتماعی
عدم اطمینان محیطی

کد

CA

CC

CA

0/76
0/30
0/33
0/37
0/14
0/43
0/22

0/72
0/53
0/38
0/39
0/55
0/42

CC
HC
MP
OC
SC
UE

HC

0/73
0/29
0/41
0/46
0/45

MP

0/75
0/31
0/42
0/43

OC

0/75
0/33
0/44

SC

0/81
0/50

UE

0/73

ارزیابی مدل ساختاری و کل .نتایج بهدست آمده از تحلیل مدل ساختاری (در حالت ورود متغیر تعدیل گر) در رابطه
با معیار  R2برای تمامی متغیرهای درونزای مدل پژوهش نشان میدهد که؛ این معیار در رابطه با متغیر «سرمایه
اجتماعی» مقدار  0/34برای متغیر «قابلیت سازمانی» مقدار  0/40و برای متغیر «عملکرد بازار» مقدار  0/33است .نتایج
این معیار نشان میدهد که ضرایب تعیین متغیرهای درونزای مدل از برازش خوبی برخوردارند .همچنین بهمنظور بررسی
قدرت پیشبینی مدل از معیاری تحت عنوان  Q2تحلیل شده است .بامالحظه نتایج این معیار در رابطه با متغیرهای
درونزای «سرمایه اجتماعی ،قابلیت سازمانی و عملکرد بازار» که به ترتیب مقادیر؛  0/27 ،0/21و  0/20را دارا میباشند،
میتوان نتیجه گرفت که مدل از قدرت پیشبینی باالیی برخوردار است .پس از برازش بخش اندازهگیری و ساختاری
مدل پژوهش حاضر ،بهمنظور کنترل برازش کلی مدل ،از معیاری تحتعنوان  GoFاستفاده شد .با توجه به مقدار 0/41
محاسبه شده برای این معیار و مطابق مطالعات انجام شده ،برازش کلی مدل در حد «قوی» مورد تأئید قرار میگیرد .در
ادامه بهمنظور بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش ،نتایج حاصل از ضرایب معناداری ،ضرایب استاندارد شده مسیرهای
مربوط به هر یک از فرضیهها و نتایج بررسی فرضیهها در دو حالت؛ بدون تأثیر متغیر تعدیل گر و با تأثیر متغیر تعدیل گر،
در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  -4آزمون فرضیات اصلی به همراه حضور متغیر تعدیل گر

فرضیه
H1
H2
H3
H4
H5

متغیر مستقل
سرمایه فکری
سرمایه فکری
سرمایه اجتماعی
قابلیت سازمانی

اثر

متغیر وابسته
سرمایه اجتماعی
قابلیت سازمانی
قابلیت سازمانی
عملکرد بازار

بدون تعدیل گر
تخمین tآماره نتیجه
*** 12/66 0/58
*** 4/86
0/37
**
3/19
0/34
*** 6/75
0/39

عدم اطمینان محیطی ،اثر قابلیت سازمانی بر عملکرد بازار را تعدیل میکند.
()001,< p*** ،01,< p** ،05,< no = not significant, *p

تخمین
0/58
0/37
0/34
0/29

با تعدیل گر
tآماره
11/41
3/92
3/38
2/83

نتیجه
***
***
***
**

0/19

2/25

*

نتایج آزمون فرضیهها و ضرایب معناداری با توجه به جدول ( )4نشان میدهد که تمامی فرضیهها مورد تأیید قرار
میگیرد .بر این مبنا الگوی عملیاتی پژوهش در شکل ( )2برای درک بهتر فرضیههای پژوهش نمایش دادهشدهاند.
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شکل  -2الگوی عملیاتی پژوهش در حالت ضرایب مسیر و معناداری

همانگونهکه در شکل ( )2مالحظه میشود ،خروجی نرمافزار ( smart PLSدر حالت با ورود متغیر تعدیل گری) را
میتوان به این صورت مورد تفسیر قرارداد که؛ «سرمایه فکری»  58درصد از تغییرات «سرمایه اجتماعی» را تبیین نموده
و تأثیرگذاری این اثر در سطح معناداری  99/9درصد مورد تائید قرار گرفت« .سرمایه فکری»  37درصد از تغییرات
«قابلیت سازمانی» را تبیین نموده و تأثیر آن در سطح معناداری  99/9درصدی مورد تائید قرار گرفت« .سرمایه اجتماعی»
 34درصد از تغییرات «قابلیت سازمانی» را تبیین مینماید ،ضمن آنکه این تأثیرگذاری نیز در سطح اطمینان  99/9درصد
مورد تائید قرارگرفته است .در پایان« ،قابلیت سازمانی»  29درصد از تغییرات «عملکرد بازار» را تبیین نموده و این اثر نیز
در سطح اطمینان  99درصد مورد تائید قرار گرفت .همچنین فرضیه پنجم پژوهش حاضر مبنی بر تأثیرگذاری متغیر
تعدیل گر «عدم اطمینان محیطی» نیز در سطح اطمینان  95درصد مورد تأئید قرار گرفت.
نتیجهگیری
باتوجه به مباحث مطروحه و تبیین ضرورتها و اهمیت سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری وظیفه ما چیست؟ اگر بپذیریم
سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری نقش تأثیرگذاری در توسعه و عملکرد سازمانها ،کشورها و جوامع دارد که این مطلب
مورد تصدیق است ،لذا باید در بهکارگیری ،توسعه ،ایجاد و خلق این سرمایهها و توجه به قابلیتهای سازمانی و عدم
اطمینان محیطی در مدیریت هتلهای تهران تالش کنیم و برای ممانعت از زوال این سرمایهها و استفاده از قابلیتهای
سازمان و مدیریت عدم اطمینان محیطی برنامهریزی کنیم از طرفی بررسیهای انجام شده نشاندهندة اهمیت دوچندان
اقتصاد گردشگری در پویایی اقتصادی کالنشهر تهران میباشد .ازآنجا که جهتگیری فعالیتهای اقتصادی در
گردشگری جریان بهینهسازی است که در آن گروههای مختلف سعی در بیشینه کردن منافع خود و رسیدن به اهداف
مربوط دارند .درآمد حاصل از گردشگری نقش عمدهای را در این فعالیتها و در راستای عملکرد هتلهای کالنشهر
تهران دارد .در این پژوهش ،همانطورکه پیشتر اشاره شد ،به بررسی پنج فرضیه پرداختیم که نتایج حاصل از فرضیهها
در زمینه مدیریت هتلها در ذیل تشریح میشود .نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان میدهد ،سرمایه فکری بر
سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت داشته و رابطه معناداری با آن دارد و اجزای مختلف سرمایههای فکری با سرمایه اجتماعی
رابطه معناداری باهم دارند که با پژوهشهای دیندا ،)2014( 1گو و همکاران ،)2013( 2نیسبت )2007( 3همراستا است که
1

Dinda
Guo, Zhao & Tang
3 Nisbet
2
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معناداری این فرضیه در این تحقیقات نیز بیانشده است .فرضیه دوم و سوم منتج به این نتیجه شده است که سرمایه
فکری و سرمایه اجتماعی بر ایجاد قابلیتهای سازمانی در هتلها تأثیر دارد که این نتیجه با پژوهشهای هسو و
( ،)2009بایلر و کوف ،)2003( 2الگر و چیوا )2008( 3و سابرامانیام و یونت )2005( 4مطابقت دارد .فرضیه چهارم نشان
میدهد که شرکتها با استفاده از قابیلت سازمانی میتوانند بر عملکرد بازار شرکت تأثیر داشته باشند که با پژوهشهای،
آپیا و همکاران ،)2016( 5داناییفرد و همکاران ( ،)1394نوع پسند و همکاران ( )1395هم سویی دارد .طبق فرضیه پنجم
عدم اطمینان محیطی نقش تعدیل گر بین قابلیت سازمان و عملکرد بازار هتلها دارد این فرضیه نیز با نتایج پژوهشهای
لی و همکاران ،)2014( 6لند و همکاران )2012( 7و شولز ،وو و چو ( )2011همخوانی دارد .با توجه به نتایج به دست آمده
و تأیید فرضیهها لذا پیشنهاد میشود:
 .1پیشنهاد میشود که هتلها برای اینکه سرمایه مشتری خود را افزایش بدهند وفاداری بیشتری را در بین
مشتریان خود ایجاد کنند.
 .2هتل ها برای افزایش سرمایه سازمانی خود بهتر است منابع الزم برای کسب اطالعات رو بهدست بیاورند و پایگاه
اطالعات مشتری برای هتل خود ایجاد کنند.
 .3پیشنهاد میشود هتلها به سرمایه انسانی خود و بحث آموزش آنها را مدنظر قرار دهند.
 .4پیشنهاد میشود هتل ها فرهنگ همکاری را بین کارکنان خود و همچنین مهارت حل مشکالت را به کارکنان
خود بیاموزند.
 .5پیشنهاد میشود هتلها استراتژی خالقانه ای برای ارائه محصوالت و خدمات خود در نظر بگیرند.
 .6هتلها بهتر است به نیاز مشتریان که با سرعت باالیی تغییر میکنند توجه ویژهای داشته باشند.
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