فصلنامةعلمیـ پژوهشیگردشگریوتوسعه،سالششم،شمارة،11تابستان 96
صفحة 134-148

تحلیلی بر وضعیت بازارگرایی در صنعت هتلداری ایران
مورد مطالعه :هتلهای چهار و پنجستارة شهر تهران 
1
سیدمحمدموسوی ،شمسالساداتزاهدی2

تاریخ پذیرش1396/06/19 :
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چکیده
پنجستارة شهرتهراناست.در
وهشحاضرتحلیلیبروضعیتبازارگراییدرهتلهایچهارو 

هدفپژ
اینتحقیق،ابتداازطریقمطالعةادبیاتتحقیقونظرسنجیخبرگی،مدلمفهومیواولیةتحقیقدرقالب
وسیستمهایاطالعاتی

پنجبُعدمشتریگرایی،رقیبگرایی،هماهنگیوانسجامبینواحدها،فنّاوری 
وتمرک بلندمدتتدوینشد.نتایجتحقیقنشاندادکهبازارگراییدرسهبُعدرقیبگرایی،هماهنگی
ابعادمشتریگراییو

وسیستمهایاطالعاتی برقرارنیست وتنهادر

وانسجامبینواحدهاوفنّاوری 
تمرک بلندمدت بازارگراییبرقرار است.همچنین ،ردفرضیة اصلیدومپژوهشنشاندادکه دوبُعد
باتوجهبهپیچیدگیبازار

مشتریگراییوتمرک بلندمدتبایکدیگراختالفمعناداریندارند .بنابراین ،

پنجستارةتهرانب رگ
داری،هتلهایچهارو 


دربخشهتل
کسبوکاردرصنعتگردشگری،خصوصاً

نیازمند توجه زیادی به ابعاد کمتردیدهشدة بازارگرایی ،یعنی رقیبگرایی ،هماهنگی و انسجام بین
واحدهاونی فنّاوریهستند .
صنعتهتلداری 

واژههای کلیدی:بازارگرایی،گردشگری،

مقدمه
امروزهگردشگریبهب رگترینصنعتبخشخدماتتبدیلشدهاستوازنظرپراکنش،صنعتشمارةیک
شمارمیآید(ضرغاموهمکاران.)1392،گردشگریصنعتاصلیبسیاریازکشورهاستونقش

جهان 
به
متشکلازفعالیتهاوعناصری

اساسیدرتوسعة اقتصادجهانیدارد(تینگهانگ.)2010،3اینصنعت 
استکهمستقیموغیرمستقیمبرآنتأثیرمیگذاردودرنهایتبهرشدصنعتهتلداریمنجرمیشود
(محمدی.)1394،اف ایشرقابتدربازارواف ایشدانشوآگاهیمشتریانهتلهاازخدماتوگ ینههای
تازگیمدیرانهتلهابامسئلةب رگی،بهناممشتریانناراضی،مواجهشوند.

انتخابیدیگرباعثشدهکهبه
1نویسندهمسئول:دانشجویدکتریمدیریتگردشگریدانشگاهعلموفرهنگ )(s.m.moosavi@outlook.com
2استادبازنشستهمدیریتدانشگاهعالمهطباطبا ی
3. Ting Hung
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اندازیوبقایکسبوکارخوددراینمحیطپیچیدة


ها،برایراه
ازطرفیچونامروزه،بسیاریازسازمان
مدیرانهتلهادرپیشناساییو

رقابتی،برسیستمهایزیادیمتکیهستند(موسویوهمکاران،)1393،

بررسیعواملتاثیرگذاربررضایتمشتریانخودهستند( .)Radojevic et al, 2015
ایناستکهیکهتلچگونهمیتواند ،دربازار

مسئلة اصلی ـ کهدغدغة اینپژوهشاستـ 
پیچیدةامروز ،توان رقابتی خودرااف ایشدهد.بامطالعةتحقیقاتموجوددراینزمینه،مشخصشد
که عوامل متعددی بر ارتقای توان رقابتی یک کسبوکار مؤثرند ،ازجمله :عوامل محیطی کالن
بینالمللی و ملی همچون عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،تکنولوژیکی؛ عوامل خرد

تازهوارد ،محصوالت
مینکنندگان ،رقابت درون صنعت ،رقبای  
محیطی یا عناصر صنعت شامل تأ 
داراییهایمشهودونامشهود

واسطههای فروشو مشتریان و عوامل مربوطبه داخلبنگاه؛ 

جایگ ین ،
وشایستگیها(آقازادهوهمکاران.)1387،باوجوداینکه گرایشبهبازارونیازهایمشتریاناولین

ویژگیبازاریابیجدیداست،امّادربارة«بازارگرایی» ،درنقش عامل مهمو تأثیرگذار بر توان رقابتی
کسبوکار،مطالعةدقیقیصورتنگرفتهاست .مدیرانکامیابکسانیهستندکهسازمانخودرابا

گامیزمانیامکانپذیراستکهکارکنانومدیرانگرایشبهبازار


سازند.اینهم

گاممی
شرایطرو 
زهم
میتوان
را درحکم یک فرهنگ و بینش بپذیرند (روستا و همکاران ،1386 ،ص .)11بر این اساس  ،
شایستگیهای

گفت که یکی از ویژگیهای کسبوکارهای پیشرو و رقابتپذیر ،برخورداری از 
هابهخواستههایبازارومشتریاناستوویژگیبارز کسبوکارهای

بازارگراییوتوجهوتأکیدآن
غیررقابتپذیر ،نداشتن این شایستگیها و توجه نکردن به شرایط بازار و مشتریان است (آقازاده و

همکاران .)1387،
گرفتهشده درمطالعات
بهعنوانعاملیمهمامّانادیده 
لذادراینمطالعه،دربارةمفهومبازارگرایی ،
باتوجهبه

آیاهتلها،

پیشین،بررسینظریو تحقیقاتی صورتگرفتهاست.سپسبهسؤالتحقیقکه
دستآمدهپیشنهادهایی
ابعادبازارگرایی ،بازارگراهستندیاخیر،پاسخدادهشده وبراساسنتایجبه 
ارا هشدهاست .
اجزای بازارگرایی
وظیفهای و دو معیار

مشتریگرایی ،رقیبگرایی و هماهنگی بین

فتاری 

بازارگرایی شامل سه ج ء ر
هوشمندیدرسراسرسازماندرارتباط
تصمیمتمرک بلندمدتوسودآوریاست«.بازارگراییایجاد 
یدربینبخشهایسازمانوپاسخگوییسراسریبه

هوشمند
بانیازهایفعلیوآتیمشتری،نشر 
1
هوشمندیاست»(کوهلیوجاورسکی  .)1999،
آن 
2
مبنایاصلیاکثرپژوهشها ،درگسترةبازارگرایی ،مقاالتکوهلیوجاورسکیونارورواسلتر 

بهجایتمرک بر
عدرفتاریتعریفمیکنند.ایشان  ،

است.کوهلیوجاورسکیمفهومبازارگراییراازبُ
1. Jaworski
2. slater
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مشتری ،عنصر اصلی محیطگرایی را تمرک بر اطالعات در بین بخشهای گوناگون سازمان و
پاسخگویی به آن در گسترة سازمانی تعریف میکنند .پاسخگویی ،می ان سازگاری و هماهنگی
سیاستهایبازاریابیشرکترابااطالعاتبازارنشانمیدهد.سازگاریکاالهاوخدماتتولیدیبا

نیازها و خواستههای مشتریان تعبیر و تفسیر محدودی از بازارگرایی تلقی میشود .این نو پاسخ
باتوجهبه

درحالیکه محیطگرا بودن به این معنی است که شرکت میکوشد ،

حالت واکنشی دارد؛ 
نیازهاوخواستههایآتیمشتریانراشناسایی کند  وبهآنپاسخدهد (کوهلیو

عواملمحیطی ،
جاورسکی.)1999،
نارور و اسالتر  )1990محیط گرایی و توجه به بازار را از دیدگاه فرهنگی (فرهنگ بازارگرایی)
تعریفمیکنند.عناصربازارگراییازنظرایندومحققشاملسهموردزیراست :

مشتریگرایی:دركمداوموپیوستة نیازهایمشتریانِ هدففعلیوبالقوهواستفادهازآن

 .1
دانش(دانششناختنیازهایمشتری)درایجادارزشمشتری .
رقیبگرایی :درك مداوم قابلیتها و راهبردهای رقبای عمدة بالقوه و فعالی که نیازهای
  .2
مینمیکنندواستفادهازآندانش(دانششناخترقبا)درایجادارزش

مشتریانهدفسازمانراتأ
برترمشتری .
وظیفهای :هماهنگ بودن همة وظایف سازمان و بهرهبرداری از اطالعات

 .3هماهنگی میان
مشتریوبازاربهمنظورخلقارزشبرتربرایمشتری.

کاتلرمعتقداستبازاریابیدریکسازماندرصورتیمؤثر استکهبرمشتریانورقباتمرک 
میتوان گفت که یک سازمان
کند .ازآنجاکه رقبا و مشتریان هر دو در محیط سازمان قرار دارند  ،
مطالعهای

بازاریاب مؤثر ،محیطمحور است (کاتلر .)1997 ،1لی لند و آلبرت نی  ،در کشور آمریکا ،
بهجای
درخصوص بازارگرایی و اثربخشی سازمان انجام دادهاند که در آن برای سنجش بازارگرایی  ،
تمرک برعناصربازار ،براطالعاتبازارتأکیدشدهاست.دراینمدلمفهومیتولیداطالعاتبازار،
سازمانبهعنوانمعیارهایبازارگرایی

انتشاراطالعاتدرسطحسازمانوپاسخگوییبهآندرگسترة 

هوشمند یبازاردربازارگراییاستکهکوهلیوجاورسکی
استفادهشدهاندکههمانبُعدرفتارییا 

کردهاند(لیلندوآلبرت .)2006،
ارا ه 
طورکلیسازمانهایبازارگرا،چندینویژگیکلیدیدارند :


به
مهمترینجنبة  بازارگراییشناسایینیازهایمشتریوتعهدبهبرآوردنآنو
 .1مشتریگرایی :
ایجادارزشبرتربرایمشتریاست.مشتریگرایییعنی«ن دیکشدنبهمشتری» .

رقابتازنقطهنظرمشتریاست؛ یعنیرفع مستقیمو

 .2رقیبگرایی :دربازارگرایی،رقیبگرایی 
حرکتهایرقبادرزمانحالوآیندهبررسیوسعی دردست

غیرمستقیمیکنیاز.دررقیبگرایی ،
میشود .
یافتنبهمشتری،زودترازرقیب ،

1. Kotler
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تمامبخشهایسازمان ،درزمینة رفتاربامشتری،رفتاری

 .3هماهنگی و انسجام بین واحدها :
یکسان دارند و هر بخش ،با مشارکت سایر بخشها ،بر مشتری تمرک دارد .بخشها ،با مشارکت
بهتحلیلوتفسیراطالعاتمربوطبهمشتریمیپردازند .

یکدیگر،
برنامهری ی دارای سیکل زمانی سه ساله است؛ تمام برنامههای راهبردی،

 .4تمرکز بلندمدت:
سالهتنظیممیشود .

براساسیکدورة 
سه
 .5سیستم اطالعات (هوشمند) بازار :براساسبررسیمیدانیو مشاهدهومباحثة غیررسمی،
اطالعاتبازارجمعآوری،تج یهوتحلیل ،و ذخیرهو

نظاممند 
وبهطور 
دستمیآید  

بازخوردالزم 
به
وبهطور
بهترمیتوانبهنیازهایمشتریوبازارآگاهیپیداکرد 

بازیابیمیشود.ازطریقاینسیستم،

مداومبااعضاارتباطومباحثهداشت(شفیعی،1387،ص .)56
درادامهبهپیشینةتحقیقاتخارجی(استبانوهمکاران،2002،ص)1011-1008.وهمچنین
اشارهمیشود :

تحقیقاتداخلیقبلی،کهدرزمینةبازارگراییدربخشخدماتانجامپذیرفته،
هاومدلهایبازارگراییو


ابتدادیدگاه
)درمطالعهای،

رضاییودولتآبادیوخا فالهی(1385

وکاررابررسیکردهاند .نتایجاینپژوهشحاکیازایناستکهعملکرد


تأثیرآنبرعملکردکسب
پارچگیبازارگراییوقابلیتهایبازاریابیاست .

تحتتأثیریک
کسبوکار،درفضایرقابتیکنونی ،

بازارگراییوعملکردکسبوکاردرایران» به

آقازادهوهمکارانش()1387درتحقیقیباعنوان«
براساسیافتههابهایننتیجهرسیدند که از نظر خبرگان

ارزیابیمدلمدلمفهومیخودپرداختند و
کسبوکاردرایران،بابرخیاصالحات،پذیرفتنیاست .
کلیتمدلمفهومیبازارگراییوعملکرد 
قربانیوهمکارانش()1388درپژوهشیبهبررسیتأثیربازاریابیداخلیبربازارگراییوعملکرد
پرسشنامه ،مشخص شد که

دادههای 
پرداختهاند .براساس نتایج حاصل از تج یه و تحلیل  

سازمانی 
بازاریابیداخلی،ازطریقبازارگرایی،برعملکردسازمانیمؤثراست .
سعیدنیاومردانی ()1388تحقیقیبا هدفبررسیمی انبازارگرایی درشرکتهای کوچکو
متوسط مستقر در پارك علم و فنّاوری استان سمنان انجام دادند .نتایج نشان داد که شرکتهای
مستقردرپاركعلموفنّاوریاستانسمنانازمی انبازارگراییباالوقابلقبولیبرخوردارند .
باتوجهبهمطالعاتکوهلیوجاورسکی()1990ونارورواسالتر

مطالعهای ،

نورینیا()1385در 

( ،)1990مقیاسی چهاربُعدی را شامل تج یه و تحلیل مشتریان ،پاسخگویی به مشتریان ،تج یه و
تحلیلرقباوتسهیموتبادلاطالعاتبینواحدهاتوسعهدادند وبااستفادهازآن ،بازاریابیشرکت
ملینفت ایرانرابررسیوارزیابیکردند.نتایجاینمطالعاتنشانمیدهدکهسطحکلیبازارگرایی
درشرکتملینفتایرانمطلوباست .
تأثیرآنبرعملکردبخش

تحقیقیدیگر،کهباهدفکلیبررسیابعادگوناگونبازارگراییونحوة
ادبازارگراییدربخشبینالمللبانکملت ،به

بینالمللبانکملتانجامشده،نشانداد کهبینابع

وظیفهایتوجهشدهاست(مقبالن .)1389،


محوریوهماهنگیمیان

محوریبیشترازرقیب

مشتری
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جدول :1ابعاد بازارگرایی

ساکسوویت 

( )1982

گرینلیوماچان

( )1986

مککالفو

همکاران( )1986

نایدادونارایانا

( )1991

نایدادونارایانا

( )1992

کوروشی

( )1993

رنوهمکاران

( )1994

آتاهن-گیما

( )1996

وایت( )1985

بارکسدیلو

داردن( )1971

محقق

مفهوم

تکنیک

نمونه

ابعاد خدمات

محیط

یافتهها

بازارگرایی 

درصدها 

385مدرسةارشد
بازاریابی 

صرفاًخدماتو
تعاملکم 

ایاالتمتحدة
آمریکا 

اپیادهسازی

اعتقادبهمفهوم،امّ
کم 

مشتریگرایی 


همبستگی
عوامل 

61286فروشندة
خدماتصنعتی 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

نامشخص 

توسعةیکمقیاسبهمنظور
اندازهگیریرابطةبینگرایش

وتواناییارضاینیازهاتوسط
فروشنده 

بازارگرایی 

نامشخص 

مراک سالمت
اجتماعی 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

ایاالتمتحدة
آمریکا 

بازاریابیگراییبرایمدیران


28آژانس
مسافرتی 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

انگلستان 

سطحپایینبازاریابیگرایی 


بازارگرایی 

نامشخص 

بانکها 


خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

نامشخص 

فکنندگانی
رضایت بیشتر مصر 
آنها از سطح
بانکهای 
که 
بازاریابیگرایی

باالی
برخوردارند 

بازارگرایی 

کایدو 

بیمارستانها 


خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

ایاالتمتحدة
آمریکا 

بازارگراییارتباطقویبانرخ
اشتغالتختهایبیمارستان

دارد 

بازارگرایی 

درصد
میانگینها 


176بیمارستان 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

ایاالتمتحدة
آمریکا 

بازارگراییدرخدماتبهداشتی
مؤثراست 

بازارگرایی 

نامشخص 

دانشگاهخصوصی
ودولتی 

صرفاًخدماتو
تعاملکم 

ایاالتمتحدة
آمریکا 

همکارانبازارگرادرآمد
بیشتریداشتهاند 


بازارگرایی 

همبستگیهای

میانگین 

61بیمارستان 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

کانادا 

مدیرانوسرپرستانبازاریابی
بامی انبازارگراییخودموافق
نیستند 

بازارگرایی 

رگرسیون
عاملی 

159بنگاهصنعتی،
117بنگاه
خدماتی 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

استرالیا 

مالحظهای


بازارگراییاثرقابل
برتوسعةمحصولجدیددارد 

تحلیل

بازاریابیگرایی  درصدفراوانی 
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بازارگرایی 

انحراف
میانگین،
همبستگی
عاملی 

237بیمارستان 

بازارگرایی 

رگرسیون 

92شعبةبانک 

بازارگرایی 

درصد
میانگینهای

همبستگی 

235بیمارستان 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

بازارگرایی 

رگرسیون
عاملینو دوم 

66شرکتبیمه 

خدماتدارای
کاالوتعاملکم 

اسپانیاو
بلژیک 

بازارگرایی 

خوشةعاملی 

113شرکتبیمه 

خدماتدارای
کاالوخدمات
کم 

اسپانیاو
بلژیک 

بینبنگاههابرمبنایگرایشو

نهبرمبنایترکیبتفاوتهایی

وجوددارد 

بازارگرایی 

رگرسیون 

134بانک 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

ایاالتمتحدة
امریکا 

بازارگرایینوآوریبنگاهرا
تسهیلمیکندونتایجرابهتر

میکند 


بازارگرایی 

همبستگی
رگرسیون
عاملی 

444شرکت
خدماتی 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

یونان 

درمحیطپویایبازارگرایی
لتوصیهاست،درحالیکه

قاب
محیطباثباتمستل م
تولیدگراییاست 

بازارگرایی 

تحلیلعاملی
تأییدی 

272شرکت
خدماتی 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

آفریقای
جنوبیو
انگلستان 

برخیارتباطبیننتایجو
گرایشهاوجوددارد 


بازارگرایی 

خوشهمیانگین
فراوانی 

86هتل 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

ایاالتمتحدة
آمریکا 

اکثرهتلهااستراتژیمتمرک 

بررقباهمراهبابازارگراییرا
درپیشگرفتهاند 


الوبیاوجانت ن

( )1998

الدووهمکاران

( )1998

الدووریورا

( )1998

هانوهمکاران

( )1998

آلونیتیسوگونارس

( )1999

کارواناوهمکاران

( )1999

سارگیانتومحمد

( )1999

بویان( )1997

( )1997

بازارگرایی 

نامشخص 

بویانوعبدالقادر

محقق

مفهوم

رن( )1996

تکنیک

سال ششم ،شمارة  ،11تابستان 96

تحلیل

نمونه

ابعاد خدمات

محیط

یافتهها

بیمارستان
غیرانتفاعی 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

ایاالتمتحدة
آمریکا 

مشتریمهمترین

فلسفة
ویژگیبازارگرایی 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

ایاالتمتحدة
آمریکا 

توسعةیکمقیاسبازارگرایی
برایسنجشبیمارستانها 


خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

عربستان
سعودی 

ارتباط معناداری بین نتایج و
بازارگرایی وجود ندارد


ایاالتمتحدة
آمریکا 

بنگاهب رگتر،گرایشبیشتر؛
اختالفعمدهایبینبخش

عمومیوخصوصیوجودندارد 

بازارگراییشاملدوبعداست:
گرایشوکشور 
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( )2000

وبوهمکاران

( )2000

وردوهمکاران

( )2000

محقق
کوماروسابرامانیان

مفهوم

تکنیک
تحلیل

نمونه

ابعاد خدمات

محیط

یافتهها

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

ایاالتمتحدة
آمریکا 

اکثرهتلهاراهبردمتمرک بر

رقباهمراهبابازارگراییرا
گرفتهاند 
درپیش 

نامشخص 

ارتباط بین رضایت
فکننده ،کیفیت و
مصر 
بازارگراییبرقرار است


ایاالتمتحدة
آمریکا 

رابطةمثبتبینگرایشو
نتایجبهدستآمدهاست 

بازارگرایی 

تحلیل
واریانس
یکطرفه 


159هتل 

بازارگرایی 

تحلیلعاملی
تأییدی 

77بانک 

خدماتدارای
کاالوتعاملکم 

بازارگرایی 

رگرسیون 

237هتل 

خدماتدارای
کاالوتعامل
زیاد 

مدل مفهومی تحقیق
بهمنظور مطالعة ادبیات تحقیق و سابقة تحقیق ،با استفاده از روش کتابخانهای ،حدود 100
ابتدا  
شاخص برای مدل پژوهش استخراج شد .سپس با استفاده از پیشینة تحقیق و بازنگری ادبیات
نظریهپردازان ،شناساییشد
پژوهش،ابعادوشاخصهای مهمدرارزیابیبازارگرایی،ازنظرمحققانو 

ودرقالبیکچیدماناولیهدرپنجبُعدمشتریگرایی،رقیبگرایی،هماهنگیوانسجامبینواحدها،
وسیستمهایاطالعاتیوتمرک بلندمدتگروهبندیشد.سپس،ازطریقمصاحبهباخبرگانو

فنّاوری
صاحبنظران ،دربارة صحت و کیفیت سنجهها بحث صورت گرفت و تغییرات موردنظر آنها تا

ترینشاخصهابرای


بهترینومهم
بندیهااعمالشد .درنهایت ،
هاوطبقه 


حدامکاندراینشاخص
بهصورتجدول  2انتخابشد .سپس
دستیابیبهاهدافپژوهش ،درقالب 29شاخصوپنجبُعد  ،

نامهایبهسبکطیفلیکرت ،کهدربرگیرندة اینابعادبود ،طراحیوبینپاسخگویانتوزیع
پرسش 

شدتابازارگراییدرهتلهایموردنظرسنجیدهشود .


جدول :2ابعاد بازارگرایی
ابعاد پژوهش

مؤلفههای پژوهش

منابع و مآخذ

تدوینراهبردهاباهدفاف ایشارزشمشتریان 
اندازهگیریمتناوبومستمررضایتمشتریان 


;McGee & Spiro, 1988

پاداشبهکارمندانومدیرانمتعهدبهرضایتمشتریان 

Panigyrakis &theodridis
;,2007

انودركنیازهایآنها 

توجهخاصبهمشکالتمشتری
مشتریگرایی

ارا ةخدماتفراترازانتظاربهمشتریان 
ارتباطاتبازبرایتبادلاطالعاتبامشتریان 
بهرهگیریازنظرهاوتجربههایمشتریان 


;Kirka et al, 2009

شواجرایطرحهای

وجودافرادکارشناسدرزمینةمشاوره،طراحی،آموز
بازارگرایی 

 Kohli & Jawerski, 1999.
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مؤلفههای پژوهش

منابع و مآخذ

استانداردسازیروابطبامشتریان 
توزیعاطالعاترقبادربینکارکنان 
عکسالعملنشاندادنبهحرکاترقبا 

رقیبگرایی

بحثوبررسیدربارةنقاطقوتوضعفرقباتوسطمدیریت 
شناساییوارزیابیاستراتژیهایرقبا 

تخصیصمنابعمالیالزمبرایسرمایهگذاریدربازارهایرقابتی 

شناساییتهدیداتاحتمالیازسویرقبا 
مشارکتتمامبخشهایهتلبایکدیگردرتهیةبرنامههاوراهبردهایبازاریابی 

تالشتمامیبخشهاازطریقانجامفعالیتهایتیمیدررفعنیازهایمشتریان 


هماهنگی و

هماهنگیتماماعضایهتلبرایایجادارزشبرتربرایمشتری 

انسجام بین

ایجادساختارسازمانیمناسبدربازارگرایی 

واحدها

بهمنظورانجام
میناختیاراتالزمبرایبخشهایمختلفسازمان ،

تأ
مناسبمسئولیتهایبازارگرایی 

رفعابهامازمقرراتودستورالعملهایداخلیهتل 


فنّاوری و
سیستمهای
اطالعاتی

Gonzalez‐ Benito et al
;,2005
;kook,2002
;Kotler, 1997
Kohli & Jawerski, 1990.

Cadoganand
;Diamatopoulos,1995
;Leiland & Albert, 2006
;Kirka et al, 2009
Harris & Ogbana, 2001.


بازیافتآنها 

سازماندهیو

جمعآوریاطالعاتو
هوشمند 
ایجادشبکة 

Taylor et al, 2008; Narver
;John C, Slater, 1990
;Liu & Davies,1997
Lancaster et al,2004.


برگ اریدورههایتخصصیبازارگراییبرایمدیرانهتل 

Deshpande and Farley
;and Webster, 1993
;Esteban A et al, 2002
;Anwar and Sohail, 2003
 Koolar, 2006.

تهیهوتدویناطالعاتبازاروانتشارآندرسطحهتل 
برایبرنامههایبازارگرایی 

بهکارگیریفنّاوریهایمناسب
ستمهایتجاریبازار 
پارچگیسیستمهایهتلباسی 


تناسبویک

تمرکز

تمرک بربقاورشدبلندمدت 

بلندمدت

حفظثباتدرارا ةخدماتدریکدورةطوالنی 
تالشدرجهتایجادتصویرمثبتازهتلدربازار 


روششناسی پژوهش
پژوهشحاضرازنو پیمایشیوکاربردیاست.درخصوصجامعةآماری140،مدیروسرپرستارشد
بینآنها103

پنجستارهدرتهرانب رگمدِّنظرقرارگرفتکهاز
هایمختلفهتلهایچهارو 


بخش
نفربهعنواننمونةدردسترسانتخابشد .

اب ارگردآوریدادههاپرسشنامهایاستمشتملبر29مؤلفهوپنجبُعد(جدول)1کهپسازمصاحبه
ادبیاتتحقیقوبررسیپژوهشهایانجامشدهبهدستآمدهاست.برای سنجشروایی

باخبرگانومطالعة 
2
1
برداریازمدلهایاستانداردبرگرفتهازپیشینة

تحقیقازرواییمحتوا ورواییسازه استفادهشدهاست .
بهره
پرسشنامه،حاکیازرواییمحتواییآناست.دراین

پژوهشوهمچنیندیدگاههایخبرگیحاکمبرتهیة

تحقیق ،برایبررسیرواییسازهازروشتحلیلعاملیاستفادهشدهاست.تحلیلعاملینشانمیدهدکه
سنجههاباچهالگووتناسبیبایکدیگرمرتبطندکهاینارتباطتوسطبارهایعاملیارا همیشود(نگهبان،

.)1384تحلیلعاملیبردونو استکهدراینجاازروشتحلیلعاملیتأییدیاستفادهشدهاست.درتحلیل
1. Content Validity
2. Construct Validity
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عاملیتأییدی،پیشفرضمحققآناستکههرعاملیبازیرمجموعةخاصیازمتغیرهاارتباطدارد.حداقل
تعدادعاملهایمدل،قبلازانجامتحلیل،

شرطالزمبرایتحلیلعاملتأییدیایناستکهمحققدربارة
پیشفرضمعینیداشتهباشد.نتایجحاصلازتحلیلعاملتأییدیدرجدول2ارا هشدهاست .
جدول :2ضرایب استاندارد و مقدار آمارة آزمون  tبرای هریک از متغیرهای تحقیق
متغیرهای مکنون

مشتریگرایی

رقیبگرایی

هماهنگی و انسجام بین واحدها

فنّاوری و سیستمهای اطالعاتی

تمرکز بلندمدت

ضریب t-value

متغیرهای اندازهگیری

ضریب استاندارد

سؤال 1

 0/56

 8/06

سؤال 2

 0/62

 9/27

سؤال 3

 0/71

 10/90

سؤال 4

 0/61

 9/00

سؤال 5

 0/54

 7/71

سؤال 6

 0/63

 9/29

سؤال 7

 0/64

 9/56

سؤال8

 0/64

 9/63

سؤال9

 0/76

 12/06

سؤال10

 0/66

 9/86

سؤال11

 0/72

 11/14

سؤال12

 0/76

 12/08

سؤال13

 0/75

 11/57

سؤال14

 0/67

 10/20

سؤال15

 0/69

 10/50

سؤال16

 0/64

 9/62

سؤال17

 0/63

 9/54

سؤال18

 0/54

 7/90

سؤال19

 0/66

 10/07

سؤال20

 0/62

 9/46

سؤال21

 0/73

 11/47

سؤال22

 0/73

 11/32

سؤال23

 0/76

 12/57

سؤال24

 0/82

 13/45

سؤال25

 0/72

 11/13

سؤال26

 0/66

 10/24

سؤال27

 0/66

 14/48

سؤال28

 0/67

 9/94

سؤال29

 0/64

 9/34


دهد،باتوجهبهاینکهمقدارآمارةt


نشانمی
همانطورکهنتایجحاصلازتحلیلعاملتأییدی(جدول)2

(شاخصها)مؤثراستوروایی

متغیرهایمشاهدهشده(سؤاالت)برمتغیرهایمکنون

ب رگتراز1/96است،
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سازة متغیرهای تحقیق تأیید میشود .همچنین ،ضریب استاندارد نشاندهندة می ان همبستگی متغیر
دستآمدهحاکیازوجودهمبستگیقویهریکازسؤاالتباشاخص
مشاهدهشدهومکنوناست؛ اعدادبه 

.عالوهبراین ،معیارهاینیکوییبرازشبهدستآمدهازمدل ،درجدول ،3آوردهشدهاست؛

خاصآناست
مقایسةاعدادبهدستآمدهباحدمطلوبحاکیازایناستکهمدلازبرازشخوبیبرخورداراست .
جدول  :3شاخصهای نیکویی برازش متغیرهای وابسته
بُعد

حد مطلوب

شاخص

 2/2

کوچکتراز 3


RMSEA1

 0/07

کوچکتراز 0/07


 2RMR

 0/060

حدودصفر 

NFI3

 0/93

ب رگتراز 0/09

NNFI4

 0/95

حدودیک 

0/96

ب رگتراز 0/09

GFI 6

0/78

ب رگتراز 0/09

AGFI 7

 0/73

ب رگتراز 0/09

2
df

CFI 5






ضریبآلفایکرونباخبااستفادهازنرماف اراس.پی.اس.اس محاسبه

پرسشنامهنی ،

برایسنجشپایایی
شدهکهمقداربهدستآمدهبرابر0/95است؛اینمقدارحاکیازپایاییقابلقبولاب ارپژوهشاست.ضمناًاین
مقداربرایابعادمشتریگرایی95درصد،رقیبگرایی86درصد،هماهنگیوانسجامبینواحدها82درصد،
وسیستمهایاطالعاتی 84درصدوتمرک بلندمدت 80درصدبهدستآمدهاستکهنشاندهندة

فنّاوری 
پایاییهمةابعادمُدلاست .

8

فرضیات پژوهش
رراستایدستیابیبهاهدافتحقیق،بهشرحزیرتدوینشدهاست :

فرضیات،د
پنجستارةتهرانبازارگرایند .
هتلهایچهارو 
فرضیة اصلی  :1
تهرانمشتریگرایند .

پنجستارة
:هتلهایچهارو 
فرضیةفرعی 1-1
پنجستارةتهرانرقیبگرایند .
:هتلهایچهارو 
فرضیةفرعی 2-1

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Root Mean Square Residual
3. Normed Fit Index
4. Non-Normed Fit Index
5. Comparative Fit Index
6. Goodness of Fit Index
7. Adjusted Goodness of Fit Index
8. spss
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پنجستارة تهرانهماهنگیوانسجامبینواحدهابرقرار
درهتلهایچهار و 

فرضیة فرعی:3-1
است .
اوریمحوریدروضعیتمطلوبی
پنجستارةتهرانازلحاظفنّ 
:هتلهایچهارو 
فرضیةفرعی 4-1
قراردارد .
تهرانبرافقهایبلندمدتمتمرک ند .

پنجستارة
:هتلهایچهارو 
فرضیةفرعی 5-1
پنجستارة
هتلهای چهار و  
فرضیة اصلی  :2اختالفمعناداریبینهریکازابعادبازارگراییدر 
تهرانوجوددارد .

یافتههای پژوهشتحلیل داده ها و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 
ونرماف ار  spssاستفادهشد.جدول 4نتایجحاصلاز
برای بررسیفرضیاتپژوهشازآزمون  t-student
.باتوجهبهمقدارآمارة آزمونکهمنفیشدهوسطحمعنیداریکه

بررسی فرضیة اول را نشان میدهد
کوچکتراز5درصداست،فرضیةاصلیاولردمیشود .


جدول  :4نتیجة بررسی فرضیة اصلیاول 
فرضیةاصلی 1

آمارةآزمون 

میانگین 

سطحمعنیداری 


تصمیمگیری 


فرضیةاصلی 1

 -2/424

 2/88

 0/016

عدمپذیرش 


برای بررسیفرضیاتفرعی  1-1تا  5-1نی  ،ازروشمشابهفوقاستفادهشدهومقدارآمارة آزمونو
میدهد که
یآنهامحاسبه شده است .نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق نشان  
سطح معنیدار 
قهای بلندمدت متمرک ند.
هتلها مشتریگرایند و بر اف 
فرضیات فرعی  1-1و  5-1به تأیید رسیدهاند؛  
باتوجهبه آمارة  tو سطح معنـاداری ،فرضیات فرعی  3-1 ،2-1و  4-1رد شدهاند؛ یعنی ،در

همچنین ،
پنجستاره ،فنّاوری و رقیبگراییوهماهنگیوانسجامبینواحدهاوجودندارد .نتایج
هتلهای چهار و  

بهدستآمدهازتحلیلفرضیاتدرجدول5آوردهشدهاست.

جدول  :5نتایج بررسی فرضیات فرعی  1-1تا  5-1پژوهش
فرضیات فرعی 1 -1تا 5-1

آمارة آزمون

میانگین

سطح معنیداری

تصمیمگیری

فرضیةفرعی 1-1

 -1/328

 2/93

 0/186

پذیرش 

فرضیةفرعی 2-1

 -4/364

 2/74

 0/000

رد 

فرضیةفرعی 3-1

 -2/020

 2/89

 0/045

رد 

فرضیةفرعی 4-1

 -2/642

 2/83

 0/009

رد 

فرضیةفرعی 5-1

 0/811

 3/04

 0/418

پذیرش 
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بهمنظوربررسیفرضیةاصلیدومازآزمونتحلیلواریانساستفادهشدهاست.برایاجرایاینآزمون،ابتدا

تحتتأثیرشایعهاستخراجشد.
آمدهازبررسیفرضیاتاولتاپنجم،شاخصهایاصلیِ 

باتوجهبهنتایجبهدست
دستآمدهاز
سپسهریکبهعنوانورودیتحلیلشدوبودنیانبودناختالفبینآنهابررسیشد.نتایجبه 
اینآزمونحاکیازردفرضیهیابهعبارتدیگرنبودن اختالفبینهریکازابعادبازارگراییدرهتلهاست.
امکانرتبهبندیاینابعادتأثیرگذارهموجودندارد.نتایجبررسیاینفرضیهبهشرح

بنابراینازاینحیث ،
جدول6است.
جدول  :6نتایج بررسی فرضیة اصلی دوم پژوهش

فرضیه 

آمارةآزمون 

سطحمعنیداری 


تصمیمگیری 

2

 2/224

 0/134

عدمپذیرش 

نتیجهگیری و پیشنهادها 
هتلداری ،مستل م این است که هتلها
بهخصوص در صنعت  
موفقیت در فضای رقابتی موجود  ،
کسبوکار
برنامههای بازاریابی رویآورند .زیربنایبازاریابی درهر 
بیشازپیش به رویکردها ،طرحها و  

می انباوروتوجهمدیریتآنبهمقولةبازارگراییاست .
همانطورکه گفته شد ،بازارگرایی قلب تپندة مدیریت و راهبرد بازاریابی مدرن است و
 
.دستیابی یکسازمان

کسبوکاری که بازارگرایی آناف ایش یابد عملکرد بازارش بهبود خواهد یافت

به عملکرد عالی ازیکسودر گرو خلقم یت رقابتی پایدار و ارا ةارزش برتر پایدار برای مشتریان
میکند که زمینة بروز
است که این امر سازمان را به ایجاد و حفظ نوعی فرهنگ سازمانی مجاب  
تضمینعملکردعالیسازماندرنقشآفرینیموفق

رفتارهای ضروری را فراهم سازد .ازسویدیگر ،
مدیریتمنابعانسانیآناست؛بدینصورتکهکارکنانازطریقتعاملاثربخشبامشتریاناجرای

راهبردهایسازمانوعملکردعالیآنراتسهیلمیکنند (آقازادهومهرنوش،1389،ص .)120.
بر این اساس و باتوجهبه اهمیت مقولة بازارگرایی ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل وضعیت
پنجستاره درشهرتهرانانجامشدوازطریقمطالعهومرورادبیات
بازارگرایی درهتلهای چهار و 
تحقیق،ابعادبازارگراییشناساییشدومدلاولیةتحقیقشکلگرفت.درنهایت،بااستفادهازآزمون t
عدمشتریگراییو

عدشناساییشدهتنهادوبُ

وتحلیلفرضیاتتحقیقمشخصشدکهازمیانپنج بُ
تمرک بر افق بلندمدت در این هتلها وجود دارد و به بقیة ابعاد بازارگرایی توجهی نشده است.
پنجستارة شهرتهرانبازارگرا
هتلهای چهار و  
همچنینردفرضیة اصلیاولمشخصکردکهکالً  
دراینهتلها،

نیستند.عالوهبراین،ردفرضیةاصلیدومنشاندادکههردوبُعدبازارگراییموردتوجه

هااختالفمعناداریدیدهنمیشود .


ازحیثتوجهواهمیتتفاوتیبایکدیگرندارندوبینآن
دربخشهتلداری،

بهپیچیدگیبازارکسبوکاردرصنعتگردشگری ،خصوصاً 


بنابراینباتوجه
پنجستارة تهران ب رگ در وهلة اول نیاز به توجه بسیار به ابعاد کمتردیدهشدة
هتلهای چهار و  
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اوریمحوری دارند .همچنین
بازارگرایی یعنی رقیبگرایی ،هماهنگی و انسجام بین واحدها و نی فنّ 
ازنظرمشتریگراییوتمرک 

فعلیهتلها،

وصیهمیشودحدّ

اینهتلهادربازار،ت

برایارتقایجایگاه
حفظشودودرقدمهایبعدی،بهاینابعادنی توجهبیشتریشود.اینپژوهش

هایبلندمدت،


برافق
دهدکههتل هاتمرک یجدیومستقیمبرمشتریانخوددارندتا جایگاهخودراازاین


نشانمی
لحاظازدستندهند؛امّابایددرنظرداشتهباشندکهتوجهبهتحرکاترقباوهمچنینرصدتغییرات
فنّاورانهدرمحیطامروزیبسیارمهماست؛ چراکهامروزهتمرک مستقیمبرمشتریتنهاعاملبازارگرا
گردشگریوهتلداری،نیستبلکهبایداج ایسازمان،کههمان

شدن،بهخصوصدرصنعتپیچیدة
هتلها هستند ،طوری با بخشهای خارجی سازمان هماهنگ شوند که سازمان
بخشهای گوناگون  

(هتلها)بازارگراباقیبماندوازصحنةرقابتحذفنشود .


پیشنهادهای کاربردیـ مدیریتی
تهرانتوجهویژهایبهاجرایمقولةبازارگراییدر

پنجستارة
نهتلهایچهارو 

ـمدیرانومسئوال
هاوطرحهایمناسبراتدوینکنند.


نخودمبذولدارندوبرنامه
سازما
خدمترسانی به

هتلها شناخت و بصیرت کافی نسبت به نیازهای مشتریان و نحوة 
ـ مدیران  
آنها،برایارا ةارزشبرتربهمشتریان،پیداکنند.

ـ مدیران و مسئوالن هتلها دانش کافی نسبت به قابلیتهای رقبا و نقاط قوت و ضعف آنها
کسبکنند،تابتوانندهمجایگاهمناسبیدرصنعتهتلداریکشورپیداکنندوهمدرعرصةرقابت
باقیبمانند.
ـ بهمنظور  ایجاد ارزش برتر برای مشتری و عملکرد برتر هتل توصیه میشود سطح باالیی از
«هماهنگی بینبخشی» در هتل ایجاد شود؛ اطالعات ،توزیع اطالعات و استفادة هماهنگ از منابع
بخشیمیشود.


سازمانیمنجربههماهنگیبین
راهبردهایبازاریابیمشارکت

برنامههاو
تمامیبخشهایهتلدرتهیة 

ـبرایتوسعةبازارگرایی،
انجاممناسبمسئولیتهایبازارگراییبرخوردار

فعالداشتهباشندوتمامیاعضاازاختیاراتالزمدر 
باشندتاهماهنگیوانسجامبینواحدها،کهیکیازابعادبازارگراییاست،همتقویتشود.
سازماندهی و بازیافت آنها ،تهیه و تدوین

جمعآوری اطالعات و 
هوشمند  
ـ ایجاد شبکة  
برایبرنامههایبازارگراییباعث

اطالعاتبازاروانتشارآندرهتلوبهکارگیریفنّاوریهایمناسب 
هایاطالعاتیدراینهتلهاخواهدشد.


وسیستم
بهبودبُعدفنّاوری
ندورههایتخصصیبازارگرایی

ـدرجهتبهبودبُعدتمرک بلندمدتبازارگرایی،مدیرانومسئوال
برگ ارکنند و خدماتارا هشدهبهمشتریاندریکدورة نسبتاً طوالنیازثباتبرخوردارباشدوهتل
درایجادتصویرمثبتازخوددربازارتالشکند .
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