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مقدمه

هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر رفتــار نوآورانــه در ابعــاد ســرمایه فکــری
و همچنیــن ،تأثیــر ســرمایۀ انســانی از طریــق فرصتطلبــی و مزیــت رقابتــی
در عملکــرد ســازمانی اســت .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق دربردارنــدۀ کارکنــان
هتلهــای چهــار و پنــج ســتاره در شــهر تهــران اســت .حجــم نمونــه بــا روش
نمونهگیــری در دســترس و فرمــول کوکــران بهدســت آمــده و دادههــا بــا پرسـشنامه
اســتاندارد جمـعآوری شــده کــه روایــی آن از طریــق روایــی ســازه و تحلیــل عاملــی
تأییــدی و پایایــی آن بــا آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــده اســت .تحقیــق حاضــر از
نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر نحــوۀ گــردآوری دادههــا ،توصیفی ـ پیمایشــی
اســت .دادههــا بــا مدلســازی معــادالت ســاختاری و نرمافــزار پــیالاس ()PLS
تجزیــه و تحلیــل شــده اســت .یافتههــا نشــان میدهــد کــه رفتــار نوآورانــه تأثیــر
معنــاداری در ســرمایه مشــتری ،ســرمایۀ انســانی و ســرمایه ســازمانی دارد.
همچنیــن ،فرصتطلبــی و مزیــت رقابتــی تأثیــر معنــاداری در عملکــرد ســازمانی
دارد .عالوهبرایــن ،یافتههــا مؤیــد ایــن اســت کــه ســرمایه ســازمانی و ســرمایه
مشــتری در ارتبــاط بــا رفتــار نوآورانــه بــر ســرمایه انســانی نقــش تعدیلگــری ایفــا
میکننــد.

در ســالهای اخیــر ،توســعه راهبردهــای مناســب در
جلــب توجــه مشــتریان و افزایــش رضایــت آنهــا بــرای
صنعــت هتـلداری بــه موضوعــی حیاتی تبدیل شــده اســت
( .)Huang et al., 2014بــا رشــد اخیــر صنعــت گردشــگری و
اوقــات فراغــت در اقتصــاد نوظهــور ،هتــلداری یکــی
از بهتریــن صنایــع در مطالعــات گردشــگری اســت
( .)Li & Liu, 2016; Wong & Li, 2015توســعه صنعــت
هتــلداری قابلیتهــای پویــای صنعــت گردشــگری را
تقویــت میکنــد و آمــوزش مناســبی را بــرای نســلهای
جدیـ�د فراهـ�م مـ�یآودرد (�Ivano & Stavrinoudis, 2018; Ak
 .)bar & Tracogna, 2018بااینحــال ،حرکــت ســازمانهای
خدماتــی بهویــژه هتلهــا ،در کنــار ســایر ســازمانها
بــه ســمت جهانیشــدن ،مســتلزم توجــه بــه نــوآوری و
ســرمایه فکــری بــا هــدف پاس ـخگویی بــه نیازهــای متغیــر
مشـ�تری و تسـ�خیر فرصتهـ�ای بـ�ازاری اسـ�ت (�Jogarat
 .)nam, 2017; Kasim, 2015درواقــع ،داشــتن تــوان رقابتــی

بــدون باالبــردن درک ســازمانی از نــوآوری و ســرمایه
فکــری میســر نخواهــد بــود ( .)Liu, 2017bبــه نظــر شــمیم
و همــکاران ( ،)2017در فضــای هتــلداری امــروزی کــه
بهســرعت درحــال تغییــر اســت ،تبدیلشــدن بــه ســازمان
خدماتــی نــوآور ،عالوهبــر اینکــه بــه هتلهــا در برخــورد
بــا تغییــرات شــکلگرفته در محیــط صنعتــی کمــک
میکنــد ،پیشــران و عامــل اصلــی هدایــت آنهــا بهســوی
کســب مزیــت رقابتــی خواهــد بــود .ســرمایۀ فکــری،
بهمنزلــه یکــی از منابــع راهبــردی الزم بــرای خلــق مزیــت
رقابتــی شــرکتها ،بــه جــذب و تســخیر فرصتهــا کمــک
میکنــد .ایــن ســرمایه در حکــم یکــی از پیشنیازهــای
اصلــی فراینــد تولیــد ارزش بــرای رشــد و بقــای هر ســازمان
ضــروری اســت ( .)Rossi et al., 2016بنابرايــن ،مديــران بايــد
تحليــل جامعــی از تأثيــر ســرمایه فکــری و پویایــی ع ّلــی آن
انجــام دهنــد ( .)Seleim & Khalil, 2011عالوهبرایــن ،بــا
توجــه بــه نقــش ســرمایۀ فکــری در کمــک بــه شــرکتها
بــرای پاس ـخگویی بــه نیازهــای متغیــر مشــتریان و واکنــش
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ســریع بــه فرصتهــای بــازاری و بهدنبــال آن رســیدن
بــه نتایــج بهتــر ،مدیــران بایــد پیامدهــای ارتباطاتــی
ســرمایه فکــری را شناســایی کننــد و ســرمایهگذاری در
مــورد الزامــات ایــن ســرمایه را ارزیابــی نماینــد (Rossi et
 .)al., 2016در صنعــت هتـلداری ،بــا افزایــش فشــار رقابــت
جهانــی ،شناســایی ویژگیهــای بالقــوۀ توســعه ارتباطــات
متقابــل یــا حتــی مختلکننــدۀ عملکــرد ســرمایه فکــری
بــه اجــرای بهینــه راهبردهــای رقابتــی بســیار کمــک
خواهــد کــرد ( .)Andreu et al., 2017بااینحــال ،تحقیقــات
انجامشــده در حــوز ۀ گردشــگری و مهمــانداری درخصــوص
مقولــه ســرمایه فکــری ،در اغلــب مــوارد ،فقــط بــر مطالعــات
مــوردی خــاص از منظــر روابــط بــا مشــتریان نهایــی متمرکــز
بودهانــد ( .)Rudeˇz & Mihaliˇc, 2007از یــک ســو ،نــوآوری
ابــزاری بــرای متفــاوت و متمایزبــودن اســت؛ ایــن ابــزار

کارا بــه قابلیتهــای داخلــی تبدیــل کننــد و ارزشهــای
ســازمانی خــود را تــداوم بخشــند (.)Dineen & Allen, 2015
بااینحــال ،در ادبیــات گردشــگری و مهمــانداری فقــط
بـ�ر چگونگـ�ی بهبـ�ود عملکـ�رد شـ�رکت تمرکـ�ز شـ�د ه (�Sain
 )aghi & Baggio, 2014; Zeglat, & Zigan, 2014و ارتبــاط
بیــن ابعــاد گوناگــون ســرمایه فکــری و تأثیــر ایــن ســرمایه
بــر کســب مزیــت رقابتــی صنعــت هتــلداری در ایــران
بررســی نشــده اســت.
برعکــس ،فراینــد رشــد و توســعه ســازمانی ســنتی کــه
در آن داراییهــای ملمــوس پیشــران عملکــرد صنعــت
هتــلداری بودنــد ،امــروزه ســرمایه فکــری ،نــوآوری،
منابــع اصلــی راهبــردی و نیــروی محــرک یــا پیشــران
ارزشهـ�ای ایـ�ن صنعـ�ت را تشـ�کیل میدهنـدد (�Sain
 .)aghi & Baggio, 2014توجــه بــه رفتارهــای نوآورانــه

دس ـتيابی بــه اهــداف ســازمانی و افزایــش عملكــرد دارد
(شــیری و همــکاران.)1395 ،
در صنعــت هتــلداری کــه بــا رقابــت فزاینــدهای
همــراه اســت ،ســرمایه فکــری اغلــب تغییــر میکنــد
و فرصتهــای بــازار بهســرعت ظاهــر و کمــی بعــد ناپدیــد
میشــوند ( .)Liu, 2017bلــی و همــکاران ( )2014میگوینــد:
«فرصــت فقــط از آن کســانی میشــود کــه بــرای آن آمادگــی
داشــته باشــند».گفته آنــان نقــش مهــم ســرمایه فکــری و
اهمیــت انباشــت منابــع نامشــهود ســازمانی را بــرای حفــظ
موفقیــت مزیــت رقابتــی برجســته میکنــد .شــرکتهای
دارای ســرمای ه فکــری (ماننــد ســرمایه انســانی و ســرمایه
اجتماعــی) میتواننــد منابــع خارجــی خــود را بــه شــکلی

ادبیات پژوهش
رفتار نوآورانه
رفتــار نوآورانــه بــه معنــی ایجــاد ،ترویــج ،اجــرا و تحقــق
ایدههــای خالقانــه اســت (خلیلیپــور و خنیفــر.)1396 ،
رفتــار نوآورانــه کارکنــان بــه ســهم آنــان در توســعه
نوآوریهــای ســازمانی اشــاره دارد؛ ایــن رفتــار نهفقــط
بایــد فرایندهــای ذهنــی تولیــد ایدههــای جدیــد را توصیف
کنــد ،بایــد بــه معرفــی و بهکارگیــری ایدههــای جدیــد بــا
هــدف بهبــود عملکــرد ســازمانی نیــز بپــردازد (جهانگیــر
و همــکاران .)1395 ،کارمنــدی رفتــار نوآورانــه دارد کــه
بــرای مســائل کاری ایدههــا و راهحلهــای ابتــکاری و
نــو خلــق کنــد و پیوســته در جســتوجوی روشهــا و

بــه کســب منافــع مالــی بــرای ســازمانها میانجامــد و
بــا خالقیــت بــروز میکنــد ( .)Ornek & Ayas, 2015نــوآوری
بــراي ســازمانهايی كــه میخواهنــد موفــق و رقابتــی
عمــل كننــد حياتــی و ضــروری اســت (Smith & Tushman,
 .)2005بــا توجــه بــه رقابــت شــديد در بــازار و تهديــد ورود
رقبــای جدیــد ،تمايــز و نــوآوری مســتمر كاركنــان یکــی
از راهبر دهــای مهــم بــرای دســتيابی بــه مزيــت
رقابتــی در هــر ســازمانی بیــان شــد ه اســت (Tajeddini
 .)& Trueman, 2008کلیــد نــوآوری در ســازمانها رفتــار
نــوآوران ۀ کارکنــان اســت .بــرای موفقیــت در رقابــت
جهانــی و ناپایــداری محیطــی ،شــرکتها و ســازمانها
بــه کارکنانــی نیــاز دارنــد کــه نهفقــط وظیفــه اصلــی و
رســمی حرفــه خــود را انجــام دهنــد ،بلکــه بــا نــوآوری
از رفتارهــای کاری اســتاندارد فراتــر رونــد (خوراکیــان و
همــکاران .)1396 ،در بیــن روشهــاي افزايــش نــوآوری،
يكــي از بهتريــن روشهــا ایجــاد رفتــار كاری نوآورانــه در
ميــان كاركنــان اســت .نــوآوری كاركنــان نقــش مهمــی در

در صنعــت هتــلداری راهــکاری بــرای بهبــود و توســعه
ســرمای ه فکــری و غلبــه بــر چالشهــای بــازاری و رقابتــی
اســت .اگرچــه تحقیقــات موجــود در حــوز ۀ گردشــگری و
هتــلداری بیانگــر تأثیــر ویژگیهــای گوناگــون ســرمایه
فکــری در عملکــرد شــرکتاند (،)Enz et al., 2006
بررســیهای محقــق نشــان میدهــد کــه تحقیقــات
چندانــی دربــارۀ نقــش رفتــار نوآورانــه و ســرمایه فکــری
در ایجــاد مزیــت رقابتــی در صنعــت هت ـلداری بــا اتخــاذ
رویکــردی تعدیلگرانــه وجــود نــدارد .بــا وجــود ســهم
بــزرگ هتـلداری در رشــد اقتصــادی صنعــت گردشــگری،
هنــوز تأثیــر ابعــاد ســرمای ه فکــری در عملکــرد ســازمانی
از طریــق تبییــن نقــش فرصتطلبــی و مزیــت رقابتــی
در ایــن صنعــت در ایــران بررســی نشــده اســت .در ایــن
پژوهــش تأثیــر ابعــاد ســرمای ه فکــری بــا بررســی تعامــل
و تأثیــر کلــی آن بــر عملکــرد ســازمانی هتلهــای چهــار و
پنــج ســتاره در شــهر تهــران بررســی میشــود.

تأثیر رفتار نوآورانه در عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری،
فرصتطلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتلداری

سرمایه فکری
گریمالــدی و روگــو ( )2013ســرمای ۀ فکــری را ترکیــب
داراییهایــی غیرمــادی تعریــف میکننــد کــه میتوانــد
در عملکــرد شــرکت تأثیرگــذار باشــد .ســرمایه فکــری بــه
داراییهــای دانشــی هــر ســازمان گفتــه میشــود کــه بــا
ش بــرای ذیـنفعــان بهبــود وضعیــت رقابتــی
ایجــاد ارز 
ســازمان را در پــی خواهــد داشــت ( .)Yong et al., 2019در
ایــن پژوهــش ســرمای ه فکــری از ســه مؤلفه ســرمایه انســانی،

را اطالعــات بــازار بــرای جــذب و حفــظ مشــتریان میداننــد.

فرصتطلبی
فرصتطلبــی یکــی از اصــول پیشبرنــده در جوامــع
مــدرن بــرای ســازمانها محســوب میشــود (.)Ding, 2019
در فرصتطلبــی ،فرصتهــای کوتاهمــدت و بلندمــدت
بــرای تحــول شناســایی میشــوند و مدیــران ردهبــاال،
میانــی و عملیاتــی آنهــا را در ســازمان بــهکار میگیرنــد
( .)Clark & Ramachandran, 2019فرصتطلبــی بهمعنــای
پیگیــری ســازمانی و پاســخگویی ســریع بــه فرصتهــای
احتمالــی و اســتفاده از ایــن فرصتهــا در جهــت پیشــبرد
اهــداف ســازمانی اســت (.)Li et al., 2014

عملکرد سازمانی
عملکــرد ســازمانی بــه نحــوۀ انجــام فعالیتهــای ســازمانی،
وظایــف و مأموریتهــا و نتایــج بهدســتآمده از آنهــا
اطــاق میشــود .در تعریفــی دیگــر ،عملکــرد ســازمانی
عبــارت اســت از دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی و
اجتماعــی یــا فراتررفتــن از آنهــا و انجــام مســئولیتهایی
کــه ســازمان بــر عهــده دارد (صــراف و روخچــکار.)1397 ،
عملکــرد ســازمانی ســازهای کلــی درنظــر گرفتــه میشــود
کــه بــر نحــوۀ اجــرای عملیــات ســازمانی اشــاره دارد و
ترکیــب گســتردهای از دریافتهــای ذهنــی ،همچــون
افزایــش دانــش ســازمانی ،و دریافتهــای عینــی ماننــد

نتایــج اقتصــادی و مالــی اســت (کریمــی و همــکاران،
 .)1395عملکــرد ســازمانی نشــان میدهــد کــه ســازمان
چگونــه بــه رســالت و اهــداف خــود میرســد (Oyemomi et
.)al., 2019

چارچوب مفهومی و ارائ ه فرضیهها
رفتار نوآورانه و سرمایه فکری
منظــور از رفتــار نوآورانــه ارائ ۀ خدمــات جدیــد و باکیفیــت یــا
بهینــه بــه مشــتریان اســت ( .)Sundbo et al., 2007رفتــار نوآورانه
بــه رفتارهایــی فــردی اشــاره دارد کــه ایدههــای جدیــد و مفیــد
و فرایندهــای حــل مشــکالت کاری و ســازمانی را معرفــی
میکننــد ( .)Orfila-Sintes & Mattsson, 2009مطالعــات در
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ســرمای ه ســاختاری و ســرمایه مشــتری تشــکیل شــده است:
 .1ســرمایه انســانی :ســرمای ه انســانی دانــش ترکیبــی،
تجربــه و توانایــی تکتــک کارکنــان تعریــف میشــود
(رشــیدپور و همــکاران .)1396 ،ســرمایه انســانی جــزو
داراییهــای ارزشافــزای ســازمانی اســت ،زیــرا ســازمانها
بــا ایــن ســرمایه تواناییهــا و مهارتهــای خــود بــرای ترکیــب
ایدههــای خــاق را افزایــش میدهنــد و نــوآوری ســازمانی
بیشــتری بــرای خلــق ارزش ســازمانی خواهنــد داشــت ،بــا
مشــارکت یــا بــدون مشــارکت کارکنــان (.)Ma et al., 2019
 .2ســرمایه ســازمانی :ســرمایه ســازمانی عاملــی اســت کــه
از بهــرهوری کارکنــان حمایــت و آنهــا را تشــویق میکنــد
تــا قبــل از تــرک محــل کار و رفتــن بــه منــزل وظایــف خــود
را بهدرســتی انجــام دهنــد (.)Adesina, 2019
 .3ســرمایه مشــتری :ســرمایه مشــتری بــه ارزش دانــش
موجــود در کانالهــای بازاریابــی هــر ســازمان گفتــه
میشــود کــه بــا انجــام کســبوکارهای آن ســازمان ایجــاد
میگــردد ( .)Liu, 2017aلــی و لیــن ( )2019ســرمایه مشــتری

عوامــل اســت کــه در فضایــی رقابتــی ســازمان را موفقتــر از
ســایر ســازمانها مینمایــد و رقبــا نمیتواننــد بهراحتــی
از آنهــا تقلیــد کننــد ( .)Li & Liu, 2018مزیــت رقابتــی ارائــه
ارزشهایــی بــه مشــتریان اســت کــه از هزینههــای آنــان
باالتــر باشــد (.)Camisón, & Monfort-Mir, 2012
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ابزارهــای جدیــد بــرای نــوآوری در کار خــود باشــد (شــیری
و همــکاران .)1395 ،نــوآوری در هتــل فراینــد پیچیــدهای
اســت کــه شــامل جســتوجوی دانــش و اطالعــات،
ایدهپــردازی ،انتخــاب و بهکارگیــری ایدههــای نــو در
بهبــود عملکــرد ســازمانی میشــود (.)Wikhamn, 2019

مزیت رقابتی
مفهــوم مزیــت رقابتــی بــا ارزشهــای موردنظــر مشــتری
ارتبــاط مســتقیم دارد ،بــهنحــوی کــه هرچــه ارزشهــای
عرضهشــدۀ یــک ســازمان بــه ارزشهــای موردنظــر
مشــتری نزدیکتــر یــا بــا آن منطبــق باشــد ،میتــوان
گفــت کــه ســازمان نســبت بــه رقبــای خــود در یــک یــا چنــد
معیــار رقابتــی دارای برتــری و مزیــت اســت (Chiu & Yang,
 .)2019مزیــت رقابتــی بهمعنــای تمایــز در ویژگیهــا
یــا ابعــاد هــر شــرکت اســت و آن را قــادر میســازد تــا در
مقایســه بــا ســایر رقبــا خدمــات بهتــری بــه مشــتریان
ارائــه کنــد ( .)Li, & Liu, 2018همچنیــن شــامل مجموعــه
عوامــل یــا توانمندیهایــی اســت کــه همــواره شــرکت را
بــه نشــاندادن عملکــردی بهتــر از رقبــا قــادر میســازد
( .)Chiu & Yang, 2019مزیــت رقابتــی عامــل یــا ترکیبــی از
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حــوزۀ نــوآوری نشــان میدهنــد کــه رفتارهــای نوآورانــه
توانایــی ایفــای نقــش مؤثــر و ســرعت انباشــت منابــع
انســانی را افزایــش میدهــد ( .)Sundbo et al., 2007در
صنعــت هتــلداری رفتــار نوآورانــه عالوهبــر توســعه
ویژگیهــای عملکــردی ،ماننــد دانــش جدیــد ســازمانی،
باعــث تغییــر منابــع انســانی میشــود (& Orfila-Sintes
 .)Mattsson, 2009رفتارهــای نوآورانــه در حــوزۀ نــوآوری
نقــش مؤثــر خــود را بهبــود میبخشــد و ســرعت انباشــت
ســرمایه مشــتری و ســازمانی را افزایــش میدهــد
( .)Sundbo et al., 2007ســرمایه ســازمانی مجمــوع کل
داراییهایــی اســت کــه تــوان خالقیــت ســازمانی «ماننــد
نگــرش کارکنــان بــه اختیــار و مســئولیت و آگاهــی آنهــا از
فرهنگهـ�ای اصلـ�ی سـ�ازمان» را افزایـ�ش میدهنـدد (�Boz
 .)bura, & Beskese, 2007ســرمایه ســازمانی از ایجــاد منابع
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خــاص شــرکتی حمایــت میکنــد و توضیحدهنــدۀ مهمــی
بـ�رای بـ�ازده بـ�ازاری و عملکـ�رد شـ�رکتی اسـتت (�Chen & In
 .)klaar, 2015ســرمای ه ســازمانی قابلیتهــای خاصــی دارد
کــه بــه کارکنــان ســازمان کمــک میکنــد تــا دانــش خــود را
از طیــف وســیعی از منابــع ،ماننــد داراییهــای ناهمگنــی
از مزایــای رقابتــی ســازمان ،ایجــاد و کســب کننــد (Tseng
 .)& Goo, 2005ســازمانها بــا کمــک ســرمایه ســازمانی
بــه کارکنــان خــود میآموزنــد کــه هنجارهــای فرهنــگ
یادگیــری غالــب را زیــر ســؤال ببرنــد و روشهــای جدیــد
فکــری را آغــاز کننــد .اجــرای ایدههــای منحصربهفــرد در
اغلــب مــوارد مســتلزم اتخــاذ رویکــرد تجربــی و فراینــدی
بــرای کمــک بــه تحقــق پیشــرفتهای بنیادیــن یــا
تدریجــی اســت .اددایــپ و ادلکــه ،)2016( 1بــا مطالعــه
صنعــت مهمــانداری نیجریــه ،فراینــد توســعه ســرمایه
انســانی را ترکیــب فرهنگهــای ســازمانی و مفاهیــم
جدیــد میداننــد کــه هــدف آنهــا توســعه توانایــی خالقانــه
کارکنــان و دســتیابی بــه پیامدهــای نــوآوری مطلوبتــر

اســت .برخــی از مطالعــات تجربــی نشــان میدهنــد کــه
ســرمایه ســازمانی تبدیــل ایدههــای خالقانــه کارکنــان
بــه دانــش ســازمانی را تســهیل میکنــد (;Li et al., 2014
 .)Mention, 2012بنابرایــن ،در ایــن مطالعــه پیشــنهاد
میشــود کــه ســرمایه ســازمانی و مشــتری ارتبــاط بیــن
رفتــار نوآورانــه و ســرمای ه انســانی را تقویــت کننــد .در
مطالعــات مختلــف بــر نقــش ســرمای ه فکــری در بهبــود
ســطح عملکــرد نــوآوری در فضــای صنعــت گردشــگری و
مهمــانداری تأکیــد شــده اســت (& Dai et al., 2015; Petrou
 .)Daskalopoulou, 2013ســرمایه ســازمانی نقــش مهمــی در
بهبــود نــوآوری و تقویــت ســرمای ه انســانی دارد .بنابرایــن،
در ایــن مطالعــه اســتدالل میشــود کــه هتلهــا بایــد
1. Adedipe & Adeleke

رفتارهــای نوآورانــه خــود را بــا هــدف تقویــت ســرمایههای
مشــتری و ســازمانی و بهمنظــور دســتیابی بــه ســرمایه
انســانی تقویــت کننــد .عالوهبرایــن ،ســرمایه مشــتری
بهواســط ه تعامــل متقابــل بــا مشــتریان فرصتهــای
جدیــدی را بــرای بهکارگیــری عملــی اید ههــا فراهــم
و همــکاری درو نســازمانی و بیــن ســازما نهای
مختلــف را تشــویق میکنــد ( .)Yang, 2009بولــن و
همــکاران ( )2005پیشــنهاد میکننــد کــه ســازمانها
«بــرای تخصیــص مطلــوب منابــع محــدود خــود ،اجــرای
خدمــات جدیــد ،تقویــت رونــد کســبوکاری و بهتریــن
رویههــا ،و پاس ـخگویی بــه نیازهــای متغیــر مشــتریان» بــر
ســرمایه مشــتری تمرکــز و ســرمایهگذاری کننــد .درواقــع،
ســرمایه مشــتری بــه هتلهــا کمــک میکنــد تــا نهتنهــا
مشــروعیت خــود را تقویــت کننــد ،بلکــه رفتــار نوآورانــه در

ســازمان را نیــز تشــویق کننــد .همچنیــن ،آنهــا را قــادر
میســازد تــا ســرمایه انســانی بیشــتری در مقایســه بــا
دیگــر رقبــا داشــته باشــند .در نتیجــه ،فرضیههــای زیــر
شــکل میگیــرد:
فرضیــ ه اول ( :)H1رفتــار نوآورانــه تأثیــر معنــاداری در
ســرمایه مشــتری میگــذارد.
فرضیــه دوم ( :)H2رفتــار نوآورانــه تأثیــر معنــاداری در
ســرمای ه انســانی میگــذارد.
فرضیــه ســوم ( :)H3رفتــار نوآورانــه تأثیــر معنــاداری در
ســرمایه ســازمانی میگــذارد.
فرضیــ ه هشــتم ( :)H8اثــر رفتــار نوآورانــه بــر ســرمایه
انســانی از طریــق ســرمایه مشــتری تعدیــل میشــود.
فرضیــه نهــم ( :)H9اثــر رفتــار نوآورانــه بر ســرمایه ســازمانی
از طریــق ســرمایه ســازمانی تعدیــل میشــود.

ســرمای ه انســانی ،فرصتطلبــی ،مزیــت رقابتــی و
عملکــرد ســازمانی

سازمانهایی که رفتار نوآورانه در میان اعضای خود
دارند میتوانند به سازمانهای گردشگری و مهمانداری
در بهبود پویایی خود کمک کنند .همچنین ،با افزایش
آگاهی به تغییرات محیطی خارجی ،میتوانند به کاهش
عدم قطعیت و ارتقای ویژگیهای سازمانی و افزایش
مزیت رقابتی دست یابند (.)Camisón & Monfort-Mir, 2012
رفتار نوآورانه ،بهواسطه سرمای ه انسانی ،ارتباط و پیوندی
مثبت با مزیت رقابتی پیدا میکند (.)Tsang, & Hsu, 2011
فرصتطلبی در بازار نوظهور ناشی از نبود اطمینان و
بیثباتی است .مفهوم فرصتطلبی به پیگیری سازمانی و
پاسخگویی سریع آن به فرصتهای احتمالی و بهکارگیری این
فرصت در راستای پیشبرد خود اشاره دارد (.)Li et al., 2014

تأثیر رفتار نوآورانه در عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری،
فرصتطلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتلداری

جدول  :1منابع پرسشنامه پژوهش

متغیر

ضریب آلفای
کرونباخ

محقق

سرمای ه فکری

0/857

ساردو و همکاران ( )2018و کیاتو
)و همکاران (2017

رفتار نوآورانه

0/868

سانبو و همکاران ( )2007و
)اورفیالسینتس و متسون (2009

فرصتطلبی

0/887

و لی و همکاران )bلیو (2017
)(2014

مزیت رقابتی

0/832

لی و لیو ( )2018و کونکرو و
)سوریانی (2016

عملکرد سازمانی

0/853

علی و همکاران ( )2018و موتووِلو
)و همکاران (2017

جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش دربردارنــدۀ کارکنــان
هتلهــای چهــار و پنــج ســتاره در شــهر تهــران اســت
کــه تعــداد آنهــا در ســال  1396چهــارده هتــل اســت
و تعــداد پرســنل آنهــا تقریبــ ًا نهصــد نفــر تخمیــن زده
شــده اســت.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
1. Shrivastava et al
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( )2015نشان میدهند که فرایندهای انباشت سرمایه انسانی
سازمانها را قادر به دسترسی به منابع خارجی دانش و انتقال
و سازگاری با اکوسیستم کسبوکاری میکند .عالوهبراین ،آنان
یادآوری میکنند که چنین فرایندهایی بر توانایی سازمان در
فرصتطلبی در بازار و کسب مزیت رقابتی بهشدت مؤثرند.
بنابراین ،فرضیههایی به شرح زیر مطرح میشود:
فرضیـه چهــارم ( :)H4ســرمایه انســانی تأثیــر معنــاداری در
مزیــت رقابتــی میگــذارد.
فرضیــه پنجــم ( :)H5ســرمایه انســانی تأثیــر معنــاداری در
فرصتطلبــی میگــذارد.
فرضیــه ششــم ( :)H6فرصتطلبــی تأثیــر معنــاداری در
عملکــرد ســازمانی میگــذارد.
فرضیــه هفتــم ( :)H7مزیــت رقابتــی تأثیــر معنــاداری در
عملکــرد ســازمانی میگــذارد.
شکل  1تصویر کلی ارتباط بین فرضیههای بررسیشده و
روابط بین متغیرها و مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

به نظر اورفیالسینتس و متسون ( ،)2009رفتار نوآورانه
ظرفیت جذب اطالعات جدید ،بهاشتراکگذاری دانش
و استفاده از ایدههای جدید در رویههای انباشت سرمایه
انسانی و کسب فرصتهای جدید بازاری را با هدف
دستیابی به عملکرد بهتر بهبود میبخشد .میلر و همکاران
( )2015دریافتند که سرمایه انسانی بیش از سایر اشکال
سرمایه به عملکرد سازمانی از لحاظ افزایش کارایی و
کیفیت محصول کمک میکند .پارک و همکاران ()2012
استدالل میکنند که سرمایه انسانی عملکرد سازمانهای
گردشگری را بهبود میبخشد .کیم و همکاران ( )2016نیز
بیان میکنند که سرمای ه انسانی و قدرت ارتباطات نزدیک
نقش مهمی در بازاریابی مقصد گردشگری ایفا میکند و به
مدیران سازمانهای گردشگری کمک میکند تا تصمیمهای
درستیدربارۀنحوۀسازماندهیفعالیتهادرمحیطنامطمئن
امروزی بگیرند ( .)Saxena, 2015شریواستاوا 1و همکاران

روششناسی تحقیق
تحقیــق حاضــر بــر اســاس هــدف کاربــردی و بــر اســاس
نحــوۀ بهدســتآوردن دادههــای الزم از نــوع پژوهشهــای
توصیفــی و پیمایشــی بهشــمار میآیــد .ایــن تحقیــق از نــوع
پژوهشهــای همبســتگی و مبتنــی بــر روش مدلیابــی
معــادالت ســاختاری نیــز محســوب میشــود ،زیــرا رابطــه
بیــن چنــد متغیــر پنهــان و مؤلفههــای آشــکار آنهــا بــا
یکدیگــر و بررســی بــرازش و درجــه تقریــب الگــو را بررســی
میکنــد (فیــض و همــکاران .)1396 ،از دیــد زمانــی و
اجرایــی پژوهشــی مقطعی ـ عرضــی اســت و دادههــای الزم
بــا ابــزار پرســشنامه اســتاندارد گــردآوری شــده اســت.
بــرای بررســی روایــی ابــزار ســنجش از روایــی صــوری
اســتفاده شــده اســت ،بدیــن صــورت کــه ابــزار ســنجش در
اختیــار چنــد تــن از اســتادان دانشــگاه و نخبــگان در ایــن
زمینــه قــرار داده شــده ،نظــر آنــان دربــارۀ پرســشنامه
پرســیده شــده و اصالحــات آنــان عملیاتــی شــده اســت.
از الگــوی اندازهگیــری نیــز بــرای بررســی روایــی ســازهی
متغیرهــا اســتفاده شــده کــه در قســمت تحلیــل دادههــا
بــه آن پرداختــه میشــود .پایایــی ابــزار ســنجش نیــز بــا
ضریــب آلفــای کرونبــاخ آزمــوده شــده اســت.
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دهقانی سلطانی و همکاران

جدول  :2فهرست هتلهای چهار و پنج ستاره در شهر تهران (دهقانی سلطانی و همکاران1396 ،ب)

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ردیف

نام هتل

ستاره

ردیف

نام هتل

ستاره

1

المپیک

4

8

پارسیان کوثر

4

2

پارسیان انقالب

4

9

پارسیان اوین

4

3

بزرگ تهران

4

10

پارسیان آزادی

5

4

بزرگ فردوسی

4

11

پارسیان استقالل

5

5

رامتین

4

12

الله

5

6

سیمرغ

4

13

هما

5

7

تاجمحل

4

14

اسپیناس

5
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افــراد موردنظــر در ایــن پژوهــش بــا روش نمونهگیــری
در دســترس انتخــاب شــدهاند ،بدیــن ترتیــب کــه افــراد
مطالعهشــدۀ در دســترس انتخــاب و پرسـشنامههای پژوهــش
در اختیــار آنــان قــرار داده شــده و از آنــان خواســته شــده کــه
پرسـشنامه مذکــور را بهدقــت مطالعــه کننــد و بــه پرسـشهای
آن پاســخ دهنــد .حجــم نمونــه کارکنــان بــا فرمــول کوکــران
بهدســت آمــده اســت (ســرمد و همــکاران )1395،و حجــم نمونه
بــرای جامعــ ه کارکنــان 270نفــر بهدســت آمــده اســت.

بــا مشخصشــدن حجــم نمونــه 310 ،پرس ـشنامه در جامعــه
مزبــور توزیــع شــد کــه از ایــن تعــداد 285 ،پرســشنامه
جم ـعآوری و پــس از کنــار گذاشــتن پرس ـشنامههای ناقــص
 272پرســشنامه تحلیــل شــد.

تحلیلدادههاویافتهها
بــرای بررســی همبســتگی بیــن متغیرهــای پژوهــش از ضریــب
همبســتگی پیرســون و بــرای آزمــون فرضیههــا از روش
مدلیابــی معــادالت ســاختاری بــا بهرهگیــری از نرمافــزار
پــیالاس اســتفاده شــده اســت .قبــل از ورود بــه مرحــل ۀ
آزمــون فرضیههــا الزم اســت از صحــت الگوهــای ســاختاری
هـمارز متغیرهــای پژوهــش اطمینــان حاصل شــود .ایــن کار با
اســتفاده از الگــوی اندازهگیــری صــورت میگیــرد (صمــدی و
همــکاران .)1398،در جــدول 3ویژگیهای جمعیتشــناختی
کارکنــان در ســازمانهای دولتــی شــهر کرمان نشــان داده شــده
اســت .بیشــترین درصــد فراوانــی ســن نمونههــا مربــوط بــه
ســن کمتر از  40ســال ،جنســیت مــرد ،تحصیالت کارشناســی
و ســابقه خدمــت  11تــا  20ســال اســت.

جدول  :3دادههای جمعیتشناختی کارکنان

سن

جنس

سابق ۀ خدمت

تحصیالت

درصد

51

49

47

31

22

90

154

28

69

148

136

مرد

زن

کمتر از 40

50-41

بیشتر از 51

فوق دیپلم و کمتر

لیسانس

فوق لیسانس و باالتر

زیر  10سال

 11-20سال

باالی  21سال

فراوانی

138

134

127

86

59

33

57

10

25

55

20

بــا توجــه بــه اینکــه متغیــر ســرمایه فکــری دارای بعــد
اســت ،بــرای روایــی آن از الگــوی اندازهگیــری مرتبــه اول
و دوم اســتفاده شــده اســت .در جــدول  ،4بــار عاملــی مقــدار
عــددي اســت کــه ميــزان شــدت رابطــه ميــان يــک متغيــر
پنهــان و متغيــر آشــکار مربوطــه را طــی فراينــد تحليــل

مســير مشــخص ميکنــد (دهقانــی ســلطانی و همــکاران،
1396الــف) .موضــوع پرســشها نشــاندهندۀ ایــن اســت
کــه هــر متغیــر بــا چنــد گویــه ســنجیده میشــود .نتایــج
مربــوط بــه الگــوی اندازهگیــری هریــک از متغیرهــای
مربــوط بــه پژوهــش در جــدول  4ارائــه شــده اســت.
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جدول  :4الگوی اندازهگیری مرتبۀ اول و دوم متغیرهای پژوهش

سرمایه انسانی

0/52

56/3

سرمایه
سازمانی

0/62

97/4

رفتار نوآورانه

-

-

-

مزیت رقابتی

-

-

-

فرصتطلبی

-

-

-

عملکرد
سازمانی

-

-

-

سرمایه فکری

حفظ ارتباط بلندمدت با مشتریان

65/0

-

توجه به کاهش زمان رسیدگی به مشکالت مشتری

81/0

58/9

ارائ ه خدمات با ارزش افزوده به مشتریان

65/0

59/8

اطمینان از آیند ۀ ارتباطی با مشتریان

60/0

09/8

فعال در ارتقای مهارتهای خود

68/0

-

آگاهی از جریان امور هتل و از چشمانداز هتل

75/0

72/10

بهترین و شایستهترین در صنعت هتلداری

73/0

52/10

راضی از کار کردن در این هتل

78/0

09/11

ارائه ایدههای جدید

77/0

01/11

برخورداری از دانش فنی الزم برای بهبود قابلیتهای هتلداری

78/0

-

فرهنگ سازمانی دارای یک ساختار سازمانی واضح و پایگاه دادهی
آماری مشتری است

83/0

61/12

برای کسب دانش و اطالعات جدید بر منابع فراوانی
سرمایهگذاری میشود

76/0

99/11

روشهای جدید ارائۀ خدمات در محل کار

63/0

05/11

ارائۀ ایدههای خالقانه در محل کار و سعی در متقاعدکردن دیگران

64/0

12/11

ارائ ۀ مفاهیم نوآورانه و خالقانه در محل کار

76/0

97/13

تهیه و ارائۀ طرحی مناسب برای ایجاد ایدههای جدید در محل کار

70/0

60/12

.بهطور کلی ،کارکنان خود را یک خالق میدانند

79/0

86/14

در محل کار تالش میشود تا منابع الزم برای اجرای نوآوری حفظ و
.تأمین شود

82/0

61/15

برخورداری از کیفیت برتری نسبت به رقبا

73/0

06/13

تمایز در خدمات یا محصوالت نسبت به سایر هتلها

88/0

93/16

ارائۀ مزایای منحصربهفرد نسبت به رقبا

58/0

79/9

برخورداری از خدمات یا محصوالت پیشرفتهتر از سایرین در همان بازار

79/0

52/14

،تمرکز بر دنبالکردن چشماندازهای کسبوکاری بالقوه
هنگام رویارویی با یک فرصت

82/0

81/15

برخورداری از قابلیت کشف ارزش بالقوه برای ایجاد مزیت رقابتی

93/0

08/19

سرآمد ،از نظر سرعت شناسایی و پاسخگویی به فرصتها

81/0

42/15

برخورداری از کیفیت خدمات یا طرحهای بیشتر در مقایسه
با سایر هتلها

71/0

64/12

برخورداری از توانایی بیشتر در توسعۀ خدمات یا برنامههای جدید در
مقایسه با سایر هتلها

81/0

23/15

برخورداری از توانایی بیشتر در جذب و حفظ کارکنان شایسته در
مقایسه با سایر هتلها

78/0

43/14

کارایی مدیران در حفظ روابط خوب با کارکنان در مقایسه
با سایر هتلها

74/0

54/13

رضایت بیشتر مشتریان هتل در مقایسه با سایر هتلها

64/0

03/11

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

سرمایه مشتری

0/73

6/61

متغیر
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ابعاد

ضریب
استاندارد

عدد معناداری

موضوع پرسشها

ضریب
استاندارد

عدد
معناداری

270

دهقانی سلطانی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نتایــج بهدســتآمده از آزمــون نرمالبــودن متغیرهــا
نشــان میدهــد کــه متغیرهــای پژوهــش نرمــال اســت.
در نتیجــه ،میتــوان بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی
پیرســون بــه بررســی همبســتگی بیــن متغیرهــای
پژوهــش پرداخــت.
همبســتگی پیرســون بیــن متغیرهــای پژوهــش در جــدول
 6ارائــه شــده اســت .بیــن تمــام متغیرهــای پژوهــش
همبســتگی مثبــت و معنــادار در ســطح اطمینــان
 95درصــد وجــود دارد .نتایــج نشــان میدهــد کــه
ســرمایۀ فکــری بیشــترین همبســتگی را بــا عملکــرد
ســازمانی دارد.

در بررســی نرمالبــودن دادههــا از آزمــون
کلوموگرافـاســميرنوف 1اســتفاده شــده اســت .در ايــن
آزمــون اگــر ســطح معنــاداری کمتــر از  05/0باشــد فــرض
صفــر رد میشــود و اگــر ســطح معنــاداری بيشــتر از 05/0
باشــد فــرض يــک پذيرفتــه میشــود .نتایــج مربــوط بــه آزمون
نرمالبــودن عاملهــا در جــدول  5آورده شــده اســت.
جدول  :5نتایج مربوط به نرمالبودن عاملها
رفتار
نوآورانه

سرمایۀ
فکری

عملکرد
مزیت
فرصتطلبی
سازمانی
رقابتی

تعداد

272

272

272

272

272

 K Sآزمون

1/48

0/95

1/32

52/1

20/1

سطح
معناداری

0/251

318/0

0/059

190/0

111/0

جدول  :6نتایج آزمون همبستگی پیرسون
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نام متغير
رفتار نوآورانه

سرمای ه فکری

مزیت رقابتی

فرصتطلبی

عملکرد سازمانی

مزیت رقابتی

فرصتطلبی

عملکرد سازمانی

رفتار نوآورانه سرمایه فکری

ضریب همبستگی

1

0/495

0/418

0/161

0/296

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

ضریب همبستگی

0/495

1

0/392

0/351

0/607

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

000/0

0/000

ضریب همبستگی

0/418

0/392

1

112/0

0/241

سطح معناداری

0/000

000/0

0/000

000/0

0/000

ضریب همبستگی

0/161

351/0

0/112

1

0/297

سطح معناداری

0/000

000/0

0/000

000/0

0/000

ضریب همبستگی

0/296

607/0

0/241

297/0

1

سطح معناداری

0/000

000/0

0/000

000/0

0/000

برازش مدل
بــرای ارزیابــی مــدل ســاختاری از ضریــب تعییــن
اســتفاده شــده اســت .مقــدار  R2کــه نشــاندهندۀ توانایــی
مــدل در توصیــف ســازه اســت بــرای ســرمایه مشــتری،
ســرمایه انســانی ،ســرمایه ســازمانی ،مزیــت رقابتــی،
فرصتطلبــی و عملکــرد ســازمانی بــه ترتیــب معــادل
 ،762/0 ،704/0 ،702/0 ،714/0 ،689/0و  686/0اســت.
ایــن نتایــج نشــاندهندۀ آن اســت کــه مــدل ارائهشــده
توانایــی قابــل قبولــی بــرای شــرح ســرمای ه مشــتری،
ســرمایه انســانی ،ســرمایه ســازمانی ،مزیــت رقابتــی،

R2

فرصتطلبــی و عملکــرد ســازمانی دارد؛ شــاخص
قــدرت پیشبینــی مــدل را نیــز مشــخص میکنــد .اگــر
ایــن مقــدار بــرای یــک متغیــر مکنــون درونزا بیشــتر از
صفــر باشــد ،متغیرهــای مســتقل آنهــا ارتبــاط پیشبیــن
دارنــد و مقادیــر  15/0 ،02/0و  35/0بــه ترتیــب ارتبــاط
پیشبیــن کــم ،متوســط و قــوی یــک متغیــر مکنــون را
نشــان میدهــد (شاهطهماســبی و باقــریروچ.)1398 ،
ســایر شــاخصهای مربــوط بــه بــرازش مــدل در جــدول 7
ارائــه شــده اســت.
Q2

1. Kolmogorov–Smirnov test

تأثیر رفتار نوآورانه در عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری،
فرصتطلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتلداری
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جدول  :7مقدار ضریب تعیین برای متغیرهای مکنون

2

سرمایۀ انسانی

3

سرمای ۀ سازمانی

4

مزیت رقابتی

5

فرصتطلبی

6

عملکرد سازمانی

0/356

 0/15 ،0/02و  0/35ضعیف ،متوسط و قوی

0/714

 0/33 ،0/67و  0/19قوی ،متوسط و ضعیف

0/384

 0/15 ،0/02و  0/35ضعیف ،متوسط و قوی

0/702

 0/33 ،0/67و  0/19قوی ،متوسط و ضعیف

0/401

و  35/0ضعیف ،متوسط و قوی 02/0، 15/0

0/704

و  19/0قوی ،متوسط و ضعیف 67/0، 33/0

0/375

و  35/0ضعیف ،متوسط و قوی 02/0، 15/0

0/762

و  19/0قوی ،متوسط و ضعیف 67/0، 33/0

0/411

و  35/0ضعیف ،متوسط و قوی 02/0، 15/0

0/686

و  19/0قوی ،متوسط و ضعیف 67/0، 33/0

0/390

و  35/0ضعیف ،متوسط و قوی 02/0، 15/0

مهمتریــن شــاخص بــرازش مــدل در روش حداقــل
مجــذورات جزئــی شــاخص GOF 3اســت و ســه مقــدار ،1/0
 25/0و  36/0را مقادیــر ضعیــف و متوســط و قــوی بــرای آن
معرفــی کردهانــد (محســنین و اســفیدانی .)1397 ،مقــدار
 GOFبهدســتآمده بــرای مــدل  448/0اســت کــه نشــان
میدهــد مــدل از بــرازش کلــی و قــوی الزم برخــوردار
اســت.

قابل قبول

قابل قبول

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1

سرمایۀ مشتری

0/689

 0/33 ،0/67و  0/19قوی ،متوسط و ضعیف

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

آزمون فرضیهها و مدل
بــرای ارزیابــی مــدل موردمطالعــه از نرمافــزار اســمارت
پ ـیالاس و بــرای آزمــون فرضیههــا از معنــاداری ضرایــب
مســیر اســتفاده شــده اســت .بــرای بهدســتآوردن
 Tآمــاری نیــز از آزمــون بوتاســتراپ بــا  5000تکــرار
اســتفاده شــده اســت .ضرایــب مســیر مــدل ســاختاری در
جــدول  7مشــاهده میشــود.

شکل  :2مدل تخمینزدهشده برای فرضیههای پژوهش
در حالت مقدار t
)3.Goodness of Fit (GOF

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

ردیف

سازه

 2 Q2وR

حد مطلوب

نتیجه
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در جــدول  7ضریــب مســیر بــه همــراه مقادیــر معنــاداری
 tگــزارش شــده اســت .بــا اســتفاده از نتایــج جــدول 7
میتــوان بــه بررســی فرضیههــای پژوهــش پرداخــت کــه
در ادامــه آورده شــده اســت.
جدول  :7ضرایب مسیر و مقادیر معنادار مربوط به آن
فرضیه

مسیر

ضریب
مسیر

t

تأیید یا رد
فرضیه

1

رفتار نوآورانه ← سرمایه
مشتری

0/791

2/552

تأیید

2

رفتار نوآورانه ← سرمایه
انسانی

556/0

4/740

تأیید

3

رفتار نوآورانه ← سرمایه
سازمانی

441/0

4/660

تأیید

617/0

9/595

تأیید

5

سرمایه انسانی ← مزیت
رقابتی

701/0

6/910

تأیید

6

فرصتطلبی ← عملکرد
سازمانی

435/0

4/256

تأیید

7

مزیت رقابتی ← عملکرد
سازمانی

407/0

3/984

تأیید

4

سرمایه انسانی ←

فرصتطلبی
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در آزمــون فرضیههــای موردنظــر بــا اســتفاده از مــدل
معــادالت ســاختاری ،ضرایــب بهدســتآمده زمانــی
معنادارنــد کــه مقــدار آزمــون معنــاداری آنهــا از
عــدد  96/1بزرگتــر و از عــدد  96/1-کوچکتــر باشــد
(خلیلنــژاد و همــکاران1398 ،؛ امینــی و همــکاران،
 .)1398ضریــب معنــاداری میــان رفتــار نوآورانــه بــا
ســرمایه مشــتری ،ســرمایه انســانی و ســرمایه ســازمانی
برابــر بــا  740/4 ،552/2و  660/4اســت .بنابرایــن ،رفتــار
نوآورانــه تأثیــر معنــاداری روی ســرمای ه مشــتری ،ســرمایه
انســانی و ســرمایه ســازمانی دارد .ضریــب معنــاداری

میــان ســرمایه انســانی بــا فرصتطلبــی و مزیــت رقابتــی
برابــر بــا  595/9و 910/6اســت .بنابرایــن ،ســرمایه انســانی
تأثیــر معنــاداری روی فرصتطلبــی و مزیــت رقابتــی
دارد .ضریــب معنــاداری میــان فرصتطلبــی و مزیــت
رقابتــی بــا عملکــرد ســازمانی برابــر بــا  256/4و 984/3
اســت .بنابرایــن ،فرصتطلبــی و مزیــت رقابتــی تأثیــر
معنــاداری روی عملکــرد ســازمانی دارد.
در جــدول  8ضریــب مســیر بــه همــراه مقادیــر معنــاداری
( )tبــرای بررســی تأثیــرات تعدیلگــر متغیرهــای پژوهــش
گــزارش شــده اســت .بــا اســتفاده از نتایــج ایــن جــدول
میتــوان بــه بررســی نقــش تعدیلگــر ســرمایه مشــتری و
ســرمای ه ســازمانی پرداخــت.

جدول  :8تأثیرات تعدیلگر
تأثیرات تعدیلگر

متغیر

تأیید یا
رد فرضیه

متغیر
ردیف
مستقل

متغیر
تعدیلگر

متغیر
وابسته

ضریب
مسیر

1

رفتار
نوآورانه

سرمایه
مشتری

سرمایه
انسانی

597/3 340/0

تأیید

2

رفتار
نوآورانه

سرمایه
سازمانی

سرمایه
انسانی

462/3 338/0
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ضریــب معنــاداری اثــر غیرمســتقیم میــان رفتــار نوآورانــه
و ســرمای ه انســانی از طریــق متغیــر تعدیلگــر ســرمایه
مشــتری و ســرمایۀ انســانی برابــر بــا  597/3و 462/3
اســت .بنابرایــن ،اثــر رفتــار نوآورانــه بــر ســرمایۀ انســانی
بــا ســرمای ه مشــتری و ســرمای ه ســازمانی تعدیــل میشــود.
در نتیجــه ،متغیــر ســرمایه مشــتری و ســرمای ه ســازمانی
در تأثیــر دو متغیــر فــوق نقــش تعدیلگــری دارنــد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در ایــن پژوهــش ادبیــات نظــری رفتــار نوآورانــه بررســی
شــده کــه ویژگــی اساســی در انتقــال ســرمایه فکــری،
فرصتطلبــی ،مزیــت رقابتــی و عملکــرد ســازمانی تلقــی
میشــود .بنابرایــن ،بــر رویکردهایــی تمرکــز شــده کــه
میتــوان از آنهــا بــرای حفــظ مزیــت رقابتــی و بهبــود
عملکــرد ســازمانی هتلهــا بهــره گرفــت .هــدف از پژوهــش
حاضــر مطالعــه و بررســی تأثیــر رفتــار نوآورانــه در عملکــرد
ســازمانی بــا تبییــن نقــش ســرمایه فکــری ،فرصتطلبــی
و مزیــت رقابتــی در هتلهــای چهــار و پنــج ســتاره در
شــهر تهــران بــود.
یافتههــا حاکــی از ایــن اســت کــه ســرمایه مشــتری در
رابــطۀ بیــن رفتــار نوآورانــه و ســرمایه انســانی نقــش
تعدیلگــری دارد؛ ازایـنرو ،نیازهــای مشــتری و ارتباطــات
مبنــای ســرمای ه فکــری انباشــته را تشــکیل میدهنــد
و در تمامــی صنایــع ایــن بــاور وجــود دارد کــه همیشــه
حــق و اولویــت بــا مشــتری اســت .بنابرایــن ،هــر نــوع
فعالیــت نوآورانــه در هتلهــای چهــار و پنــج ســتاره بایــد
بــا تمرکــز بــر نیــاز و رضایــت مشــتری انجــام شــود .ایــن
نتایــج بــا یافتههــای پژوهشهــای یانــگ ( )2009و بولــن
و همــکاران ( )2005همســو اســت.
بنابــر نتایــج بهدســتآمده ،ســرمای ه انســانی از طریــق
فرصتطلبــی و مزیــت رقابتــی تأثیــری حیاتــی در بهبــود
عملکــرد ســازمانی دارد ،زیــرا باعــث اعتمادســازی متقابــل
در ســازمان ،بهبــود قابلیتهــای نــوآوری ســازمانی و
ارتباطــات شــبکهای درونســازمانی و در نهایــت ،بهبــود

تأثیر رفتار نوآورانه در عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری،
فرصتطلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتلداری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

را بــا کمــک پیونــددادن منابــع داخلــی و خارجــی افزايــش
ميدهنــد .افزایــش رفتــار نوآورانــه بهواســطه ارتقــای
ســرمایه انســانی فقــط در صــورت وجــود ســرمایه مشــتری
و ســازمانی زیــاد محقــق خواهــد شــد.
بهطــور کلــی ،هرچنــد رفتــار نوآورانــه ،صرفنظــر
از ســرمایه ســازمانی ،بــه ســرمایه انســانی مربــوط
میشــود ،امــا ســرمای ه قــوی ســازمانی کارکنــان را قــادر
بــه سهیمشــدن در یــک زبــان مشــترک و اعتمادســازی
متقابــل در تبــادل و بهاشــتراکگذاری اطالعــات میکنــد
کــه نهتنهــا ســازمان را تقویــت و متحــد میکنــد ،بلکــه
کیفیــت منابــع انســانی ســازمان را بهبــود میبخشــد.
بهبــود قابلیتهــای کارکنــان نهتنهــا باعــث میشــود

تقویــت کننــد تــا بتواننــد بــه مزیــت رقابتــی و بهبــود
عملکــرد ســازمانی دســت یابنــد؛
 .3مدیــران در ســرعت شناســایی و پاســخگویی بــه
فرصتهــا و ارائــه خدمــات باکیفیــت و متمایــز از رقبــا
ســرآمدتر باشــند تــا در مقایســه بــا دیگــر هتلهــا رضایــت
بیشــتر مشــتریان را جلــب کننــد.
عالوهبرایــن ،بــا توجــه بــه رابطــه متقابــل بیــن انــواع
ســرمایه فکــری پیشــنهاد میشــود:
 .1مدیــران بهتــر اســت در هنــگام ارائــه خدمــات یــا
محصــوالت جدیــد بــرای نظــر مشــتریان ،حفــظ روابــط
نزدیکتــر بــا آنهــا و بــرآوردن نیازهــای مشــتریان اهمیــت
بیشــتری قائــل شــوند؛

و تشــویق آنهــا بــه «تفکــر خــارج از جعبــه» و افزایــش
آگاهــی و بهبــود خالقیــت آنــان و نیــز تشــویق کارمنــدان
بــه مدیریــت ایدههــای خالقــانۀ خــود ،فکــر و عمــل مؤثــر
و ارائــه خدمــات جدیــد در محــل کار بهبــود مییابــد.
بنابــر نتایــج ایــن مطالعــه ،تفــاوت در مزیــت رقابتــی و
فرصتطلبــی بــه تفــاوت عملکــردی منجــر میشــود.
همچنیــن ،نتایــج نشــان میدهــد کــه رفتــار نوآورانــه
تأثیــر مثبــت معنــاداری در ســرمای ه مشــتری ،انســانی و
ســازمانی دارد .در نتیجــه میتــوان بــا ارائــ ه روشهــای
جدیــد خدمــات از آینــدۀ ارتباطــی خــود بــا مشــتریان
مطمئــن شــد و ارتباطــات بلندمــدت بــا مشــتریان را حفــظ
کــرد .ایــن یافتههــا بــا نتایــج تحقیقــات اورفیالســینتس
و متســون ( )2009و ســانبو و همــکاران ( )2007همســو
اســت .عالوهبرایــن ،ســرمای ه مشــتری و ســرمایه ســازمانی
هتلهــا نقــش تعدیلگــری مهمــی در فرایندهــای پیچیــدۀ
رقابــت ایفــا میکننــد و ســازوکاری بهبودبخــش دارنــد.
ســرمایه مشــتری و ســرمای ه ســازماني تأثيــر رفتــار نوآورانــه

ارزش افــزوده بــه مشــتریان ،ارتقــای مهارتهــای کارکنــان
و افزایــش دانــش فنــی الزم بــرای بهبــود قابلیتهــای
هت ـلداری مبــادرت ورزنــد؛
 .3مدیــران نیازهــای متغیــر مشــتریان را رفــع کنند و برای رشــد
ســازمانی و بقــا بــه منابــع ارزشــمند و کمیاب دسترســی یابند؛
 .4مدیــران هتلهــا بــه لــزوم حفــظ روابــط کســبوکاری
خــود پــی ببرنــد ،زیــرا بــا برقــراری ایــن روابــط میتواننــد
بــه اطالعــات جدیــد بــازاری دسترســی یابنــد.
بــر اســاس ایــن یافتــه کــه ســرمای ه انســانی عملکــرد
ســازمانی را از طریــق فرصتطلبــی و کســب مزیــت رقابتــی
افزایــش میدهــد ،پیشــنهاد میشــود:
 .1مدیــران شــرکایی را انتخــاب کننــد کــه از دانــش یــا
منابــع مکمــل بــرای کمــک بــه هتــل در افزایــش ســرمایه
فکــری و گســترش دانــش خــود برخــوردار باشــند؛
 .2مدیــران هتلهــا ســرمایه فکــری و توانایــی نــوآوری را
بــا هــدف برآوردهشــدن نیازهــای متغیــر مشــتریان افزایــش
دهنــد و روابــط خــود را بــا مشــتریان و تأمینکننــدگان
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عملکــرد ســازمانی میشــود .نتایــج نشــان میدهــد کــه
ســرمایه انســانی بهطــور همزمــان بــه شناســایی فرصتهــا
و مزیــت رقابتــی از طریــق رفتــار نوآورانــه و ســرمایه انســانی
کمــک خواهــد کــرد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای پژوهشهــای
کیــم و همــکاران ( ،)2016ســاکثنا ( ،)2015شریواســتاوا
و همــکاران ( ،)2015میلــر و همــکاران (ِ ،)2015ســنگ
و شــو ( ،)2011و پــارک و همــکاران ( ،)2012ســازگاری
دارد .لیــو ( )2017aبیــان میکنــد کــه ســرمایه فکــری
تواناییهــای شــرکتها را در اثرگــذاری بــر تصمیمهــای
افــراد بــرای شــروع کســبوکارهای گردشــگری و عملکــرد
آنهــا را افزایــش میدهــد .در نتیجــه ،بــا تقویــت
راهبــردی تأثیــر رفتارهــای نوآورانــه در ســرمایه انســانی
و ارائــه برنامههــای آموزشــی گوناگــون بــه کارکنــان بــرای
اتخــاذ راهکارهــای جایگزیــن حــل مشــکالت فعلــی آنــان

کــه هتلهــا حساســیت بیشــتری بــه تغییــرات محیطــی
پیــدا کننــد ،بلکــه آنهــا را قــادر میســازد کــه تمایــل
کارکنــان بــه همــکاری بــا دیگــر همکارانشــان را افزایــش
دهنــد و عملکــرد هتــل را بهبــود بخشــند .ایــن نتایــج بــا
یافتههــای پژوهشهــای دای و همــکاران ( ،)2015پتــرو
و داســکالوپولو ( ،)2013لــی و همــکاران ( ،)2014منشــن
( )2012و اددایــپ و ادلکــه ( )2016ســازگاری دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده از فرضیههــای اول ،دوم
و ســوم پژوهــش پیشــنهاد میشــود:
 .1مدیــران هتلهــا بکوشــند تــا منابــع الزم را بــرای
نــوآوری فراهــم کننــد و از کارکنانــی کــه بــه ارائــه مفاهیــم
نوآورانــه در محــل کار میپردازنــد حمایــت کننــد؛
 .2مدیــران صنعــت هتـلداری بــا تهیه طــرح مناســبی برای
ایجــاد ایدههــای جدیــد در محــل کار بــه ارائــه خدمــات بــا
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 .2مدیــران توجــه ویــژهای بــه دانــش ،تجربــه و
مهارتهــای حرف ـهای کارکنــان داشــته باشــند ،زیــرا ایــن
ســرمایهها بــه هتلهــا در نظــارت بــر تغییــرات محیطــی
کمــک زیــادی میکنــد؛
 .3در عمــل ،ســرمایۀ فکــری خــود را بــا «جــذب کارکنــان
آموزشدیــده و باتجربــه و ارائــه آموزشهــای الزم»
تقویــت کننــد.
ایــن پژوهــش ،همچــون تحقیقــات دیگــر ،تحــت تأثیــر
محدودیتهایــی قــرار دارد .اول اینکــه در تحقیــق
حاضــر بــر روابــط بیــن متغیرهــای موردمطالعــه در میــان
هتلهــای چهــار و پنــج ســتاره در شــهر تهــران تمرکــز
شــده اســت .در نتیجــه ،یافتههــای ایــن پژوهــش بــه
دیگــر جوامــع تعمیمپذیــر نیســت .دوم ،محدودیتهــای
ذاتــی ابــزار ســنجش ازقبیــل خطــای اندازهگیــری اســت.
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بااینحــال ،پیشــنهاد میشــود در تحقیقــات آتــی مــدل
مفهومــی پژوهــش در ســایر هتلهــا و شــرکتهای
خدمــات مســافرتی و گردشــگری نیــز بررســی و آزمــوده
و نتایــج بــا هــم مقایســه شــود ،رفتــار نوآورانــه و ابعــاد
ســرمای ۀ فکــری بــا متغیرهــای دیگــری چــون ســرمایۀ
اجتماعــی مطالعــه شــود و از ســایر روشهــای جم ـعآوری
دادههــا هماننــد مصاحبــه و روشهــای ترکیبــی اســتفاده
شــود.
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