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 چکیده
پژوهش حاضر به تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر تصویر برند و مدیریت منابع 

 ،هاداده آوریجمع نظر از و دیبرركا پژوهش یك فهد سساا برحاضر  هشوپژ. پردازدانسانی راهبردی می

گیری جامعۀ آماری پژوهش، هتل های استان مازندران می باشد كه از طریق نمونه. ستا توصیفی - پیمایشی

 و تجزیهبرای . گرفت ارقر تحلیل و تجزیه ردموهتل بصورت پرسشنامه جمع آوری و  32تصادفی، اطالعات از 

 و  PLSارفزا منر از پژوهش الگوی نموآز و یتایید عاملی تحلیل منجاا و هشد آوریجمع یهاداده تحلیل

نتایج تحلیل داده ها . ستا هشد دهستفاا SPSS ارفزا منر از و آمار توصیفیپایایی  سیربر رمنظو به همچنین

افزار پی ال اس نشان داد كه شدت رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر راهبرد تصویر برند دارد و تصویر با نرم

دهد كه شدت رقابت ارد. همچنین نتایج تحلیل نشان میبرند نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان د

تاثیری بر مدیریت منابع انسانی راهبردی ندارد و همچنین مدیریت منابع انسانی راهبردی نیز تاثیر معناداری 

 بر عملکرد سازمان ندارد.

 .شدت رقابت، تصویر برند، مدیریت منابع انسانی راهبردی، عملکرد سازمانیهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

باشد و خالقیت و نوآوری نقشی  در دنیای رقابتی امروز كه غرق در انتقاالت سریع و عمیق می

ها بطور فزاینده آگاه شدند كه دارایی های مالی و فیزیکی آنها كنند، سازمان كلیدی ایفا می

، 2نوس كاناواتهو مو 1گنجایش الزم برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار را در طول زمان ندارد )لوپزكاستا

2112.) 

ها برای كسب مزیت به همین دلیل در این فضای پیچیده و پویای كسب وكار جهانی، شركت

(. رقابت بر انتخاب 2114وهمکاران،  3رقابتی به شدت به دنبال دستیابی به رقابت هستند )پارک

كند تا  ا را وادار میگذارد و شركت ه شركت درمورد ساختار، اقدامات و استاندارد عملکرد تاثیر می

       دربرخی مواقع حالتهای راهبردی آسیب پذیری را به خود بگیرند كه سبب دستیابی به منابع

صورت مدیران برای  (. دراین2112و همکاران، 4شود )ماهاپاتراهای رقابتی مینظیری از ارزشبی

ترین نحو با شرایط محیط خارجی افزایش عملکرد نیاز دارند تا راهبردهایی را اتخاذ كنند تا به به

توان به تغییر و تحول (. از جمله این اقدامات، می2112و همکاران،  2)ادنان شان تطابق یابندشركت

ها اشاره كرد كه نقشی تاثیرگذار در افزایش و بهبود عملکرد در راهبردهای منابع انسانی شركت

 شركتها دارند. 

ها دارد، برند و مسائل راهبردی مربوط به ملکرد سازمانعاملی دیگر كه نقش مهمی در بهبود ع

آن است. مقوله برندسازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. اكنون 

برند دیگر یك ابزار كارآمد در دست مدیران نیست، بلکه یك الزام راهبردی است كه سازمان ها را 

، 2كند )كلرهای رقابتی پایدار كمك میی مشتریان و همچنین مزیتدر جهت خلق ارزش بیشتر برا

1993 .) 

های رقابتی صنعت و شدت رقابت میان شركت های موجود در یك صنعت می  از سویی محیط

به عنوان یك صنعت مجزا نیز هتلداری ها داشته باشد. صنعت تواند تاثیر مهمی بر عملکرد سازمان

، مسیر تکامل پر فراز و نشیبی را پشت و در جهان استتوسعه ال در سایه صنعت گردشگری در ح

های كاربردی به منظور جلب رضایت بیشتر  سر گذاشت. مسیری رقابتی برای رسیدن به دستورالعمل

مشتری و اتخاذ راهبرد درست برای حفظ و نگهداری آن و البته به دست آوردن مشتری بیشتر كه 

شود. اهمیت  های بزرگ مانند اسناد خانوادگی نگهداری می تر هتلتقریباً به صورت یك راز در بیش

های نو در ارائه خدمات  های گزافی برای ایده این مسأله در این رقابت تا حدی است كه حتی قیمت

به گفته كارشناسان، صنعت . شود پردازان پرداخت می بهتر و بکرتر برای جلب توریست بیشتر به ایده
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ناهای اساسی جذب و توسعه توریسم و گردشگری است كه توسعه و رشد آن هتلداری یکی از زیرب

گذاری در این  گذاری و وجود تسهیالت الزم برای سرمایه نیز به عوامل متعددی چون امکان سرمایه

های  آمد گردشگر، حمایت و های الزم برای رفت ای با توجیه اقتصادی و ظرفیت بخش، انتخاب منطقه

های مالیاتی نیازمند است. عواملی  هایی با سود پایین و منطقی و معافیت یالت و وامقانونی، ارائه تسه

گذار گرفته تا توجیه اقتصادی ساخت یك هتل و استقبال  كه بود و نبود آن از وجود سرمایه

 .گذارد گردشگران برای استفاده از آن تاثیر مستقیم می

دشگری، اما صنعت هتلداری متناسب با های گر در ایران نیز باوجود صنعتی نبودن فعالیت

های  نامی به صورت مجموعه هتل های صاحب شرایط گردشگری كشور هویت قابل قبولی دارد. هتل

های خارجی مشغول هستند.  ای در سراسر كشور به ارائه خدمات گردشگری به ویژه توریست زنجیره

ترین  ین گام برای برخورداری از مهمبا ساخت هتل قدیم رامسر نخست 1307در مازندران نیز از سال 

 21ویژگی فعالیت گردشگری برداشته شد و اكنون نیز صنعت هتلداری مازندران با وجود بیش از

 (. 1394پور،  )عبدالهاشم هتل به عنوان گردشگرپذیرترین استان كشور به ارائه خدمات مشغول است

اعتقاد بسیاری از كارشناسان این حوزه،  ها در این استان و بهبا این وجود، عدم برند بودن هتل

ها و نبود خالقیت و نوآوری در ارائه خدمات و نبود آموزش مناسب به نیروی انسانی فعال در هتل

 نماید.مسائلی از این دست لزوم توجه به این موضوع را بیش از پیش می

ها و بطور ویژه سازمان نبنابراین با توجه به اهمیت دو موضوع منابع انسانی و برند برای سازما

های بخش گردشگری و صنعت هتلداری و اینکه مطالعات اندكی به نقش توامان هركدام از عوامل 

اند، پژوهش حاضر در تالش است تا به رقابت، منابع انسانی، برند و عملکرد سازمان پرداخته شدت

یت راهبردی منابع انسانی و بررسی شدت رقابت بر عملکرد سازمان با توجه به دو متغیر مهم مدیر

پذیرترین استان های گردشگری راهبرد تصویر برند در صنعت هتلداری با تاكید بر یکی از گردش

یعنی استان مازندران بپردازد تا در نهایت از نتایج حاصل از این پژوهش به ارائه راهکارهای موثری 

رو هدف از انجام این دست یابد. از اینبرای افزایش سطح عملکرد برای فعاالن و مدیران این حوزه 

پژوهش بررسی رابطه شدت رقابت در صنعت هتلداری بر عملکرد سازمان های موجود در آن صنعت 

 با توجه به دو متغیر مدیریت منابع انسانی راهبردی و راهبرد تصویر برند است.

 

 ادبیات تحقیق

 شدت رقابت

 با هاشركت و خواهد شد بازار در رونقی بی و دكسا كاهش سبب رقابت كه دارد وجود باور این

 ادامه خود فعالیت به باالتری كارایی و وری بهره با خود بقای برای مجبورند رقابتی شرایط وجود

 وتوسعۀ یاییپو به تواند می كه شده یاد ابداع و نوآوری برای محركی همثاب به رقابت از رو، ازاین .دهند
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ها بشکل (. در دنیای پیچیده وپویای كسب وكار، شركت2113، 1رین)اب بیانجامد جامعه اقتصادی

روبه رشد و به صورت همزمان برای كسب مزیت رقابتی به دنبال همکاری و رقابت هستند )پارک و 

 (.  2114همکاران، 

( به این نکته اشاره كردند كه موضوع شدت رقابت و درک آن برای 2112و همکارانش ) هیت

های رهبر از اهمیت باالیی برخوردار است. زیرا، این حقیقت در وصا برای شركتها خصاكثر شركت

ها برای كسب و پایدار نگه داشتن مزیت استراتژی وجود دارد كه شدت رقابت بر توان فردی شركت

( در تحقیقات خود به این مطلب دست یافتند كه 2112و همکارانش ) 2گذارد. فنگرقابتی تاثیر می

های عملکردی خود را برآن اساس تطبیق دهند و ها استراتژیشود تا شركتموجب میرقابت زیاد 

اقداماتی فعال همانند جستجو برای رقابت و كشف ویژگی های جدید و تولید محصوالت متمایز را 

انجام دهند تا از درگیری های ارتقا و قیمتی درامان باشند. امروزه به دلیل تغییرات دائمی در محیط 

    زایش فشارهای رقابتی بر صنعت گردشگری و بخصوص صنعت هتلداری، شركت ها تالش و اف

كنند كه موفقیت كسب و كار خود را از طریق رشد و افزایش حاشیه سود حداكثر كنند. امروزه می

صنعت گردشگری با تقاضای بیشتر مشتریان، قوانین جدید، جهانی شدن و تاثیر تکنولوژی مواجه 

ین كسب و كارهای این حوزه باید نوآور باشند، فرصتهای بازار را كشف كنند )تاج زاده و است. بنابرا

(، به برندسازی و ارتباط بلندمدت با مشتری بپردازند و در این از كاركنان توانمند 1394همکاران،

 استفاده نمایند.

 تصویر برند

توانند سهم بازار و ها میشركتتصویر برند دانشی است كه در تحقیقات اهمیت باالیی دارد زیرا 

(. لذا 1992، 3رشد فروش خود را با ایجاد تصویر برند قوی در ذهن مشتریانشان افزایش دهند )روس

( تصویر برند یك وسیله راهبردی برای كمك به مفهوم 1992بنا به نظر جاورسکی و مك لنیس )

(. طبق مطالعات 2119، 4كرد )كولوكومتوان از این راهبرد در مدیریت برند استفاده برند است و می

های مهم فیزیکی و ظاهر آن مانند (، تصویر برند شامل نام محصول، ویژگی2113اتامان و یولنگین )

 (. 2114و همکاران،  2بندی و لوگو و مهمترین كاركردهای آن است )آلتون تاسبسته

ان باید قبل از تمركز بر موضوعات كند كه بازاریابمطالعات در مورد مدیریت تصویر برند، بیان می

تکنیکی آمیخته بازاریابی، استراتژی تصویر برند را توسعه دهند. دركل، زمانی كه نام یك برند ذكر 

كند تصویر برند مرتبط با آن است. بنابراین، می شود، اولین موردی كه به ذهن مشتریان خطور می

دارد، بلکه ادراک مشتریان از شهرت محصوالت شركت تصویر برند تنها به معنای ابتدایی برند اشاره ن

( توصیف كردند كه تصویر، 2112(. مهاجرانی و میرعمادی )2119را نیز منعکس می كند )كولوكوم، 
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تصوری كلی در مورد چیزی است كه در اذهان عمومی ساخته می شود. هر مشتری انتظارات، 

د كه منجر به ایجاد تصاویر متفاوتی خواهد شد. تجارب و اطالعات متفاوتی دربرخورد با سازمان دار

كنند كه تصویر برند توانایی بهبود عزت نفس سازمانی، ها بیان میهای جدید در مورد سازماندیدگاه

 عملکرد مالی، اشتغال، میانگین قیمت، درآمد و درجه سودآوری را دارد. 

گیری مشتری، یك نام و تصمیمبودن خدمت هنگام خرید در صنعت هتلداری، به دلیل ناملموس

كند، ریسك خرید را كاهش شده و تصویری آشنا، همچون فراهم كننده اطالعات عمل میشناخته

(. از این رو، توجه به نحوه 2111سازد ) فانگ و كینگ، تر میگیری را سادهدهد و فرایند تصمیممی

د برند جهت كسب سود بیشتر از برند اثرگذاری برند بر عملکرد هتلها و راهبردهای مناسب در ایجا

 بسیار ضروری است.

 مدیریت منابع انسانی راهبردی

(، مدیریت منابع انسانی راهبردی سیستمی است كه 2112و همکاران ) 1از نظر فیندیك لی

كاركنان را برای تضمین اجرای موثر و بقای سازمان و اعضای آن جذب، عالقمند و حفظ می كند. 

 با انسانی منابع مدیریت ساختن از: مرتبط عبارتست انسانی راهبردی نابعم همچنین مدیریت

 كه سازمانی فرهنگ ایجاد و سازمان عملکرد بهبود بلندمدت راهبردی برای و مدت كوتاه هدفهای

(. اقدامات مدیریت منابع انسانی 1392كند)فرهی بیلویی،  تقویت را خالقیت و پذیری انعطاف بتوان

های سازمانی، ق برنامه ها و ایجاد ارتباط میان نیازهای كسب وكار و فعالیتراهبردی، از طری

كند و برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد كاركنان را در راستای راهبردهای سازمان متحد و هدایت می

خواهد كرد. از این رو اطمینان حاصل می شود كه رفتار كاركنان مطابق با راهبردهای سازمان 

 شودمیشده تضمین ریزیهای برنامهاین رفتارهای مورد انتظار از طریق آموزش خواهد بود و

  (.2112)فیندیك لی و همکاران، 

در صنعت هتلداری نیز، برخورداری از بهترین نیروهای انسانی، عوامل مهمی در صنعت هتلداری 

ها برای انجام این لاست. زیرا عملکرد هتل ارتباط مستقیمی به عملکرد كاركنانش خواهد داشت. هت

كار باید مسائل بکارگیری، استخدام، انتخاب، پاداش و ارزیابی عملکرد را برای تالش و كارایی بیشتر 

(. از اینرو همانطور كه پیشتر اشاره 1391، 2كاركنان در نظر بگیرند)سیدعلی روته به نقل از الونگ

صنعت گردشگری، برای موفقیت و شد، بخش هتلداری به عنوان یکی از مهمترین بخش در حوزه 

های نیروی انسانی باید توجه بیشتری توسعه بیشتر به موضوع مدیریت منابع انسانی و افزایش انگیزه

 نماید.

 

 

                                                           
1 Findikli  
2 Lavvang  



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

 

 عملکرد سازمان

های سازمانی و نتایج حاصل از ها، وظایف و فعالیتعملکرد سازمان به چگونگی انجام ماموریت

از: دستیابی به اهداف سازمانی تعریفی دیگر عملکرد سازمانی عبارتستگردد. در انجام آنها اطالق می

(. 2112، 1هایی كه سازمان برعهده دارد )بوسیو اجتماعی یا فراتر رفتن از آنها و انجام مسئولیت

( دریافتند كه عملکرد سازمان همان توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف 2111ریچاردو و واید )

كند عملکرد سازمان همان قدرت سازمان برای دستیابی به ( بیان می2111دفت ) و مقاصد است.

(. از نظر آلتون 2112ای كارآمد و موثر است )ادنان و همکاران، اهدافش با استفاده از منابع به گونه

( عملکرد سازمان مفهومی چندگانه دارد. آنها عملکرد سازمان را بر اساس دو 2114تاس و همکاران )

وری و كیفیت هوم عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی تعریف كردند كه عملکرد عملیاتی شامل بهرهمف

 ( عملکرد2119) 2و عملکرد مالی شامل بازگشت سرمایه و بازگشت سهم سهامداران است. از نظر هو

 نماید.می گیریرا اندازه موسسه یا اهداف یك سازمان تحقق چگونگی كه است شاخصی سازمانی

های سازمان را در بر ( عملکرد سازمانی سه دسته از خروجی2119نظر ریچارد و همکاران ) از

های عملکرد مالی)مانند ارزش سهم، نرخ بازگشت سرمایه و ...(، شاخص های گیرد: شاخصمی

عملکرد بازاریابی )میزان فروش، میزان سهم بازار و ...( و در انتها نرخ سودآوری برای سهامداران 

ها را در هایی چون هتل(، اثربخشی سازمان1399(. ابزری و همکاران )1392ینی و همکاران،)حس

شان برای جذب توریست، از جمله توانایی سازمان در جذب مشتریان جدید، حفظ رابطه با توانایی

گیری عملکرد های اندازهها(، و رشد فروش نسبت به گذشته، به عنوان شاخصها )تورگردانواسطه

    اند. از اینرو در صنعت هتلداری با توجه به خدماتی بودن آن مشابه ورد استفاده قرار دادهم

های خدماتی دیگر، عواملی چون رضایت مشتری، افزایش سهم بازار بیشتر نسبت به رقبا، سازمان

های ارائه خدمات مطلوب و با كیفیت، درآمد و سود باالتربه عنوان معیارهای عملکردی برای هتل

های تولیدی نیز استانی در نظر گرفته شده است. گرچه عوامل بطور مشترک در بخش ها و سازمان

 قابل استفاده است. 

 

 ادبیات نظری

 پیشینه داخلی

ای با عنوان تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد ( در مقاله1399ابزری و همکاران )

 هنگیزا دیجاا و نفوذطریق  از خلیدا یابیزاربالیتهای فعا كهسازمانی در صنعت هتلداری دریافتند 

 .دهدمیارتقاء  را هایستگیشا و هبخشید دبهبو را نمازسا یقابتپذیرر نكناركادر
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( در تحقیقی با عنوان مدل تاثیر برندسازی داخلی بر رفتار 1391هادیزاده مقدم و همکاران )

ستاره استان  2و 4هاینفری از كاركنان هتل 241ایشهروندی برند در صنعت هتلداری در نمونه

تهران پرداختند. نتایج تحقیق رابطه بین برندسازی داخلی با حس تعلق و تعهد به برند، حس تعلق 

به برند با رفتار شهروندی به برند وتعهد به برند، تعهد به برند با وفاداری به برند و وفاداری به برند با 

 د تایید قرار گرفت.رفتار شهروندی به برند مور

در صنعت  یکیبا تجارت الکترون یسازگارای با عنوان ( در مقاله1392صلواتی و همکاران )

در  پرداختند. یکیتجارت الکترون یژگیبا و رانیا یهاهتل یسازگار زانیم یبررسبه  رانیا یهتلدار

ها بیانگر این هستند یافته ( مورد بررسی قرار گرفتند.2تا1های )هتل با رتبه 22این تحقیق وبسایت 

اندک است و رزرو برخط  اریبس یرانیا یهاهتل انیدر م كیمرتبط با تجارت الکترون یهاتیفعالكه 

 .شودیطور موثر در آنها ارائه نم به

 برندة یژارزش و دبعاا متقابل رثاآ سیربرای با عنوان ( در مقاله1392رحیم نیا و همکاران )

 بعد هدـشادراک  تـكیفید مطالعه: هتلهای پنج ستاره مشهد( دریافتند كه مشتری )موربر  مبتنی

 تعییندارد و  دـبرنارزش  داـبعا ایرـس بر توجهی قابل تاثیر و ستا برند ةیژارزش و دیجادر ا صلیا

 .    دشومی  بمحسو برند ویژهدر ارزش  یقوای هكنند

 پیشینه خارجی

بررسی تصویر نام برند در راستای رضایت » عنوان  ( در مقاله ای با2112و همکاران ) 1لپ

پرسشنامه توسط  311به بررسی این موضوع پرداختند. « مشتری در صنعت هتلداری در مالزی

پرسشنامه مورد قبول واقع گردید. با بررسی  222ایمیل به پاسخ دهندگان فرستاده شد كه 

واند بر رضایت مشتریان هتل های مالزی پرسشنامه ها این نتایج به دست آمد كه تصویر برند می ت

 تاثیرگذار باشد و موجب بهبود اعتماد هتل، عملکرد مالی، درآمد و درجه سودآوری شود.

تاثیر نیروهای صنعت بر »( در پژوهش خود تحت عنوان 2111)2تاویتی یامان و همکاران

از طرف رقبای جدید آنها دریافتند: هتلهایی كه خطر كمتری « راهبردهای رقابتی و عملکرد سازمان

در  3را تهدید می كند دارای راهبردها منابع انسانی و راهبردهای تصویر برند قوی هستند. چند

اثر اقدامات منابع انسانی بر كیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد در صنعت »ای با عنوانمقاله

دهد كه اقدامات شان میهتل هند انجام شد، ن 22پرداخت. این تحقیق كه از « هتلداری هند

مدیریت منابع انسانی، اثر مثبت روی بهبود كیفیت خدمات و همینطور رضایت مشتری و عملکرد 

 هتل دارد.
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 :یستیرتو یهتلها در تخدما كیفیت »توسعهانعنو با دخو مقاله ( در2114)2و لین 1تیسور

 سطح فتنر باال و زشموآ نمیا مثبت بطه، به را«یت منابع انسانی و رفتارهای خدماتیمدیر نقش

 ادراک كه هدد می ننشا تجربی نتایج .دست یافتند یستیرتو یهتلها در نكنارخدماتی كا یهارفتار

 طتباار تخدما كیفیت و نكناركا خدماتی یهارفتار با نسانیا منابع مدیریت یها هشیو از نكناركا

 تاثیر مالی دعمکر بر نسانیا منابع كه »چگونه انعنو ینا تحت ایمقاله  ( در2113)3سلس .دارد

 نتایج .ختندداپركارمند  111در شركتهای كوچك و متوسط با حداكثر  هشوپژ به، «ارد؟گذمی

 و كوچك یهانمازسا مالی دعملکر بر تشد به نسانیا منابع كه داد ننشا نهاآ هشوپژ از حاصل

 .ستا ارتاثیرگذ متوسط

 

 چارچوب نظری و فرضیات تحقیق

كنند كه شرایط ( در مطالعات خود اینگونه بیان می2114اس و همکاران )همچنین آلتون ت

رقابتی، مدیران را وادار به داشتن یك برند قوی برای سازمان می كند تا محصوالتشان را از رقبا 

متمایز كنند، مشتریان وفاداری داشته باشند و قیمت بیشتری را نسبت به رقبا برای محصوالت خود 

ای را میان شركت ها تواند تمایز ادراک شدهویر برند از جمله عواملی است كه میتعیین كنند. تص

های عملکردیشان وجود نداشته باشد. ایجاد كند، حتی اگر محصوالت آنها تفاوت چندانی در ویژگی

توان گفت در شرایط شدت رقابت، استراتژی تصویر برند عاملی است كه توجه و تقویت بنابراین می

 (.  2111شود)تاویتی یامان و همکاران، ایجاد تمایز و پیشی گرفتن از رقبا میآن سبب 

( كیفیت خدمات ارائه شده و تصویر ذهنی برند از جمله مهمترین 2119و همکاران ) 4از نظر رایو

گیری مصرف كننده به شمار می روند و اغلب به عنوان عوامل اصلی عوامل موثر در فرآیند تصمیم

جاد یك مزیت رقابتی پایدار به خصوص در صنایع خدماتی محسوب می شود و ایجاد موفقیت و ای

 یك تصویر ذهنی مناسب می تواند در بازارهای رقابتی در تحکیم جایگاه سازمانها موثر واقع شود. 

 : شدت رقابت بر تصویر برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.1فرضیه 

مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به عملکرد محیط و شدت رقابت موجود می تواند بر 

سازمانی نیز تاثیرگذار باشد. در محیط های رقابتی تقاضا برای كارگران بیشتر به سمت كارگران 

ماهری است كه توانایی یادگیری و تغییر را دارند و می توانند با تخصص های گوناگون با شركت به 

كنند تا بیشتر بر حیط با شدت رقابت باال، تالش میهمکاری ادامه دهند. همچنین شركتها در م

 (. 2112های آموزشی متمركز شوند )ادنان و همکاران، یادگیری سازمانی و برنامه
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در شرایط رقابتی بازار و محیط های پویا، سازمان ها باید به خوبی نیازها و انتظارات محیط را 

كوتاه مدت و بقای همراه با موفقیت خود در  شناسایی كرده  و به منظور اطمینان از سودآوری در

بلند مدت در ایجاد ارزش، نوآور باشند. در این شرایط دانش، تجربه و تعهد كاركنان كلیدی است كه 

فرآیند ایجاد ارزش و طرح های نوآورانه به آن بستگی دارد و مدیریت منابع انسانی راهبردی با بهره 

اف و استراتژی هایی كه توسط سازمان تعیین شده است را گیری از این سرمایه های انسانی اهد

 (.2112كند )فیندیك لی و همکاران، محقق می

تواند سبب افزایش مزیت رقابتی شود و همکاری و مشاركت مدیریت منابع انسانی راهبردی می

نیاز به اثربخشی را در عملکرد سازمانی ایجاد كند. در برخی صنایع با افزایش پیچیدگی و رقابت و 

توانایی بیشتر، بسیاری از سازمانها در تالش اند تا با آموزش و پاداش و افزایش توانایی سطوح 

شود كه در محیط رقابتی با بیان واضح اهداف، كاركنان خود منجر به بهبود آنها شوند. لذا ادعا می

 (.2111همکاران، گیرد )تاویتی یامان و تر انجام میای اثربخشبسیج منابع انسانی به گونه

 : شدت رقابت بر مدیریت منابع انسانی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد.2فرضیه 

كنند كه تصویر برند توانایی بهبود عزت نفس های جدید در مورد عملکرد هتل بیان میدیدگاه

تواند عاملی سازمانی، عملکرد مالی، اشتغال، میانگین قیمت، درآمد و درجه سودآوری را دارد و می

تواند احساس ایجاد شده در مشتری را حمایت و مهم در معادله ارزش باشد. تصویر برند و شركت می

تواند در وفاداری مشتری نیز موثر باشد )مهاجرانی و میرعمادی، یا تخریب كند و بنابراین، می

ان، سرمایه گذاری عملکرد سازمان می تواند تحت تاثیر عوامل داخلی )نظیر آموزش كاركن (.2112

در ابزارآالت( و عوامل خارجی )نظیر محیط سازمانی و سیستم استاندارد محصول( باشد. عالوه بر آن 

های اعتباری های منابع انسانی( و داراییدارایی سازمانی )نظیر ساختار سازمانی، مدیریت و سیاست

ای معنادار و رند( به گونه)نظیر شهرت سازمان، شهرت خدمات مشتری و شهرت محصول و تصویر ب

 (.2111مثبت بر عملکرد سازمان تاثیرگذار است )تاویتی یامان و همکاران، 

در برخی مطالعات ارتباط مثبتی میان تصویر برند و عملکرد سازمان وجود دارد. كیم و همکاران 

افزایش درآمد و  ( ادعا كردند كه ابعاد برند بر عملکرد سازمان تاثیر دارد. یك برند قوی سبب2113)

 تواند سبب آسیب به گردش بالقوه سرمایه شود.فقدان برند می

 : تصویر برند بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.3فرضیه 

تحقیقات زیادی در خصوص بررسی رابطه بین كاركردهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد 

ققان بر تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی سال گذشته، مح 11سازمانی صورت گرفته است. در

كنند كه اقدامات نوآورانه مدیریت منابع راهبردی بر عملکرد سازمان تاكید داشتند. آنها بیان می

تواند ها به كار گرفته شوند. اتخاذ این اقدامات میانسانی، بهترین اقداماتی هستند كه باید در سازمان

آمد و ایجاد مدیریت منابع انسانی موثرتر منجر شود. بر اساس این ها، افزایش دربه كاهش هزینه

توان نتیجه گرفت كه یك رابطه مثبت میان مدیریت منابع انسانی راهبردی و عملکرد مطالعات می
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-( گزارش داده2112و همکاران ) 2(. همچنین گرین2112و همکاران،  1سازمان وجود دارد )سانچز

ورت عمودی و هم بصورت افقی كاركردهای منابع انسانی را با هایی كه هم بصاند، سازمان

كنند، عملکرد بهتری داشته و رضایت و تعهد نیروی انسانی باالتری راهبردهای سازمان یکپارچه می

 خواهند داشت و در نتیجه عملکرد فردی و سازمانی بهبود خواهد یافت.

 زمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.: مدیریت منابع انسانی راهبردی بر عملکرد سا4فرضیه 

 

 
 ( مدل مفهومی تحقیق7شکل)

 

 روش شناسی تحقیق

پیمایشی و  -یفیاطالعات توص یآورجمع وهیو از نظرش یحاضر از لحاظ هدف، كاربرد قیتحق

باشند و جامعه آماری این تحقیق، هتل های فعال در استان مازندران می از نوع همبستگی است.

هتل، كه با مراجعه به سایت گردشگری استان مازندران تعیین گردیدند.  49ر است با شمار آنها براب

در این پژوهش نمونه تحقیق با استفاده از روش تصادفی انتخاب گردید. الزم به ذكر است كه بعد از 

هتل به منظور تکمیل پرسشنامه ها همکاری كردند. در مجموع  32هتل،  41ها در توزیع پرسشنامه

رسشنامه بر مبنای طیف لیکرت مورد استفاده و به وسیله نرم افزار پی ال اس، مورد تجزیه و پ 32

 2های جمعیت شناختی نمونه است كه با تحلیل قرار گرفت. بخش اول پرسشنامه مربوط به ویژگی

 2كه با  پرسش مشخص گردید. بخش دوم پرسشنامه مربوط به وضعیت عمومی هتل ها است

های متغیرهای شدت پرسش مورد سوال قرار گرفت و بخش سوم پرسشنامه نیز مربوط به گویه

باشد. برای رقابت، استراتژی تصویر برند، مدیریت منابع انسانی استراتژیك و عملکرد سازمان می

ت. گویه اس2( استفاده شدكه دارای2112سنجش متغیر شدت رقابت از پرسشنامه چان و همکاران )

( مورد سنجش قرار گرفت 2111متغیر تصویر برند از طریق پرسش نامه تاویتی یامان و همکاران )

باشد. متغیر مدیریت منابع انسانی راهبردی نیز توسط پرسش نامه تیسور و كه دارای سه گویه می

ش و گویه و چهار بعد استخدام و انتخاب، آموز 12( مورد سنجش قرار گرفت كه دارای 2114لین )

                                                           
1 Sanchez  
2 Green  
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توسعه، جبران خدمات و مزایا و ارزیابی عملکرد كتركنان می باشد و متغیر عملکرد سازمان نیز 

 گویه است. 2( می باشد كه دارای 2113و همکاران ) 1برگرفته از پرسشنامه فرهنگی

 

 تجزیه و تحلیل داده ها 

 تحلیل جمعیت شناختی نمونه

نباطی ارائه شده است. براین اساس در ها در دو بخش توصیفی و استدر این قسمت تحلیل

بطور كلی وضعیت نمونه آماری از حیث جنسیت، سن، سطح تحصیالت و غیره ارائه  1جدول شماره 

 شده است.
 (: آمار توصیفی پژوهش7جدول)

 تحقیق حاضر منبع: محاسبات

 

 مرحله اول: ارزیابی مدل های اندازه گیری

برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش پایایی تركیبی استفاده شد كه نشان می دهد ابزار اندازه 

گیری در شرایط یکسان و در صورت اجرا تا چه اندازه نتایج یکسانی دارد. روایی پرسش نامه نیز 

اگرا كه مختص مدل سازی معادالت ساختاری است، بررسی شد. توسط دو معیار روایی همگرا و و

روایی همگرا به میزان توانایی شاخص های یك بُعد در تبیین آن بُعد اشاره دارد و روایی واگرا نیز 

های مدل پژوهش بایستی همبستگی بیشتری با سواالت خود داشته بیانگر این مطلب است كه سازه

های استخراج شده برای ارزیابی روایی همگرا از معیار میانگین واریانسهای دیگر. باشند تا با سازه

(AVE .استفاده شد. در جدول زیر مقادیر پایایی تركیبی و روایی همگرا نشان داده شده است ) 

 
                                                           

1 Farhanghi 

 درصد سن درصد تعداد جنسیت

 22 سال 31تا  21 9/19 2 زن

 4/34 سال 41تا  31 2/91 22 مرد

 1/29 سال 21تا  41 رصدد تعداد وضعیت تاهل

 2/12 سال 21باالی  2981 9 مجرد

 9/21 23 متاهل
 درصد فراوانی درجه هتل

 52 8 ستاره 1

 2/32 12 ستاره2 درصد سطح تحصیالت

 9/21 2 ستاره3 2/31 کاردانی و دیپلم

 2/12 2 ستاره به باال4 21 کارشناسی

    9/9 کارشناسی ارشد و باالتر



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

 

 (: پایایی و روایی متغیر های مدل نهایی پژوهش4جدول)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

برای تمامی  AVEو مقادیر  2/1برای تمامی متغیرها باالی  CRچون مقادیر  بنا به جدول باال

باشد، لذا مدل از پایایی و روایی همگرای قابل قبولی برخوردار است. روایی می 4/1متغیرها باالی 

برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراكی  AVEواگرا نیز وقتی در سطح قابل قبول است كه میزان 

( مقدار 3های دیگر در مدل باشد. مطابق با ماتریس نشان داده شده )جدول ه و سازهبین آن ساز

)قطر اصلی ماتریس( تمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر  AVEجذر 

 دهد.است كه این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل اندازه گیری را نشان می
 

 فورنرو الرکر(: محاسبه 9جدول )

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 

 

 CR AVE تعداد گویه ها ابعاد متغیر

 2/1 29/1 2  شدت رقابت

 22/1 92/1 3  استراتژی تصویر برند

 22/1 99/1 2  عملکرد سازمان

مدیریت منابع انسانی 

 استراتژیک

 2/1 22/1 3 استخدام وانتخاب

 44/1 91/1 2 آموزش و توسعه

 22/1 29/1 4 جبران خدمات و مزایا

 24/1 94/1 3 ارزیابی عملکرد

عملکرد 

 سازمان

شدت 

 رقابت

جبران 

 خدمات

استراتژی 

تصویر 

 برند

 استخدام
ارزیابی 

 عملکرد
  آموزش

  
 

 
 

 آموزش و توسعه 224/1 

 ارزیابی عملکرد 242/1 911/1

 استخدام و انتخاب 424/1 221/1 219/1

 استراتژی تصویر برند 143/1 119/1 132/1 912/1

 جبران خدمات و مزایا 419/1 421/1 322/1 394/1 919/1

 شدت رقابت 123/1 132/1 199/1 412/1 132/1 214/1 

 عملکرد سازمان 322/1 221/1 321/1 231/1 449/1 231/1 121/0
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ی های استنباطی ارائه می شود. همانطور كه قبال اشاره شد، متغیرهادر این قسمت تحلیل

مستقل شامل)شدت رقابت(، عامل وابسته شامل )عملکرد سازمانی( و متغیر میانجی شامل 

)استراتژی تصویر برند و مدیریت منابع انسانی استراتژیك( است. پس از آزمون مدل و خروجی نرم 

 بوده لذا حذف گردیده است.4/1كمتر از  19و  12، 3، ضرایب بارهای عاملی برای سواالت PLSافزار 

 

 
   PLSدر نرم افزار R2مقادیر تحلیل عاملی متغیرها و  -4شکل 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

R( مقادیر 1طبق نمودار )
، عملکرد سازمان برابر 123/1برای متغیر استراتژی تصویر برند برابر  2

و  422/1، جبران خدمات و مزایا برابر 239/1آموزش و انتخاب برابر  493/1، استخدام برابر 399/1

Rمی باشد. به این ترتیب مقادیر 214/1ارزیابی عملکرد برابر 
 18123 برای استراتژی تصویر برند 2

Rكمتر می باشد. و مقدار 19/1می باشد كه ضعیف است زیرا این مقدار از 
ها برای بقیه متغیر 2

ابی عملکرد( )عملکرد سازمان، استخدام و انتخاب، آموزش و توسعه، جبران خدمات و مزایا و ارزی

است باالتر از  212/1برای مدل نیز برابر   GOFدر حد مناسب و قابل قبول است. مقدار 33/1باالی 

 كند. می باشد و برازش قوی و مناسب مدل كلی را تایید می 32/1

 

 

 

 



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

 

 مرحله دوم: ارزیابی مدل ساختاری

معادالت  لمد از هشپژو هایضیهفر سیربر جهت ،شد رهشاا نیز قبل حلامر در كه رطونهما

و t با انجام آزمون فرضیه و به دست آوردن مقادیر معناداری  .دش دهستفاا PLS ارفزا منر و ساختاری

برای روابط شدت رقابت و استراتژی تصویر برند و همینطور استراتژی  ،2ضریب مسیر، مطابق نمودار

ت كه نشان دهنده معناداری روابط اس 92/1، باالی tتصویر برند و عملکرد سازمان مقدار معناداری 

است و برای روابط شدت رقابت و مدیریت منابع انسانی استراتژیك و مدیریت منابع انسانی 

باشد كه نشان می دهد این روابط معنادار نیست. در واقع می 92/1استراتژیك و عملکرد سازمان زیر 

نشان دهنده معناداری رابطه  92/1االی باشد، نشان دهنده رد آزمون و ب 92/1آمار تی اگر كمتر از 

 آمده است. 4متغیرها است كه در شکل شماره 

 

 
 برای متغیرهای پژوهش tمقادیر معناداری  -2 شکل

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر
 

   .آورده شده است ،هافرضیه( T)یـت رهماآ ،مسیر یباضر 4 ولجد با مطابق مهادا در
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  آمار تی روابط(: ضریب مسیر و 2جدول )

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

و  122/2و آماره تی  412/1، فرضیه اول با شدت تاثیر 4ز جدول طبق نتایج بدست آمده ا

و 192/1تایید شدند و فرضیه دوم با شدت تاثیر  231/2 آماره تی 422/1فرضیه سوم با شدت تاثیر 

 مورد تایید قرار نگرفته اند. 92/1و آماره تی  32/1و فرضیه چهارم با شدت تاثیر  391/1تی  آماره

 

 دها نتیجه گیری و پیشنها

با توجه به اهمیت بحث رقابت در صنایع و تاثیر آن بر عملکرد سازمان ها در این پژوهش به 

دنبال بررسی تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانها با توجه به دو بحث مهم مدیریت منابع انسانی 

و تحلیل داده     استراتژیك و استراتژی تصویر برند بودیم. لذا با مطالعه ادبیات و پیشینه و با تجزیه

 نتایج زیر بدست آمده است. PLSو  SPSSهای پرسشنامه توسط نرم افزار 

ها در فرضیه اول به بررسی اثر شدت رقابت بر تصویر برند پرداخته شد كه نتایج آزمون فرضیه

در ( نیز با بیان این مطلب كه 2114های آلتون تاس و همکاران )دهد. یافتهتایید فرضیه را نشان می

ای به شرایط رقابتی و هنگام استفاده از راهبردهای رقابتی همچون راهبرد تمایز، باید توجه ویژه

تصویر برند داشت، بر تاثیر رقابت بر راهبرد تصویر برند اشاره دارند و از این جهت با این فرضیه هم 

تی، برند از عوامل كنند در شرایط رقاب( نیز بیان می2112سو می باشد. همچنین لپ و همکاران )

ریزی سعی در بهبود تصویر برند خود باشد كه مدیران باید با برنامهتاثیرگذار و مهم در هتلها می

تواند در ( با بیان اینکه ایجاد یك تصویر ذهنی مناسب می2119داشته باشند. رایو و همکاران )

 باشند.با تایید این فرضیه می بازارهای رقابتی در تحکیم جایگاه سازمانها موثر واقع شود همنظر

فرضیه سوم این پژوهش نیز كه به بررسی تاثیر راهبرد تصویر برند بر عملکرد سازمان اشاره دارد 

( با بیان این نکته كه تصویر برند توانایی 2112نیز مورد تایید قرار گرفت. از میرعمادی و مهاجرانی)

میانگین قیمت، درآمد و درجه سودآوری را دارد و بهبود عزت نفس سازمانی، عملکرد مالی، اشتغال، 

 فرضیه شماره
ضریب 

 مسیر
 نتیجه فرضیه آمار تی

H1 

بین شدت رقابت واستراتژی تصویر برند رابطه 

 مثبت و معناداری وجود دارد.
 پذیرش آزمون 122/2 412/1

H2 
بین شدت رقابت و مدیریت منابع انسانی 

 استراتژیك رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 رد آزمون 391/1 192/1

H3 
بین استراتژی تصویر برند و عملکرد سازمان 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 پذیرش آزمون 231/2 422/1

H4 
بین مدیریت منابع انسانی استراتژیك و عملکرد 

 سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 رد آزمون 92/1 32/1
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باشد. همچنین همچنین تواند عاملی مهم در معادله ارزش باشد، هم نظر با تایید این فرض میمی

تواند منجر به سهم ( نیز اشاره دارند، یك تصویر برند قوی در ذهن مشتریان می2119كولوكوم )

( 1392الرفتن عملکرد مالی شركتها شود. رشیدی و رحمانی )بازار بیشتر و رشد باالتر و در نتیجه با

 باشند.نیز در یافته های خود به همین نتایج دست یافتند و با تایید این فرضیه هم نظر می
فرضیه دوم كه تاثیر شدت رقابت بر مدیریت منابع انسانی راهبردی را مورد بررسی قرار داده 

( در پژوهشی تحت عنوان 2111های تاویتی یامان و همکاران )است، مورد تایید واقع نگردید. یافته

هایی كه خطر كنند هتلتاثیر نیروهای صنعت بر راهبردهای رقابتی و عملکرد سازمان بیان می

كند، دارای راهبردهای منابع انسانی قوی هستند و كمتری از طرف رقبای جدید آنها را تهدید می

ر محیطی با رقابت باال فعالیت دارند، هیچ رقابت قابل توجهی در هتلهایی كه دارای رقیب هستند و د

 راهبرد منابع انسانی از خود نشان نمی دهند. لذا با این فرضیه همسو می باشد. 

همچنین فرضیه چهارم این پژوهش كه به تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی بر عملکرد 

( در مطالعات خود بیان می كند منابع 2111تانسل ) سازمان پرداخته است نیز مورد تایید واقع نشد.

( در مطالعات 1392داری بر عملکرد مالی ندارد. همچنین نصیری و همکاران )انسانی هیچ اثر معنی

همبستگی راهبرد منابع انسانی بر اساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی به خود تحت عنوان 

ذب، استخدام و جبران خدمات همبستگی معناداری با راهبردهای جاین نتیجه دست یافتند كه 

 عملکرد سازمانی ندارد. لذا با این فرضیه همسو می باشد. لذا پیشنهاد می شود:

  ،نیازها دقیق شناسایی به نسبت ها بایدهتلبا توجه به رابطه مثبت بین شدت رقابت و تصویر برند 

 .نمایند اقدام مشتریان انتظارات و

 مورد اطالعات آوریجمع برای شده ریزیبرنامه و هدفمند بازاریابی تحقیقات انجام راز اقدامات دیگ 

بازارو تهیه بانك اطالعات مناسب از رقبا و وضعیت مسافرپذیری آنها بدست آورند. همچنین  از نیاز

 در دخو رقبای از را دقیقی اطالعات انتظارات مشتریان، و نیازها دقیق شناسایی كنار در هتل ها باید

 محیط در كه باشند، چرا داشته نظر تحت را همواره آنها اقدامات و فعالیتها و آورند دست به بازار

بر  تاثیرپذیری این و باشدتحت تاثیر فعالیت رقبا نیز می انتظارات مشتریان كار، و كسب رقابتی پویای

 .است اثرگذار سازمان برند تصویر و مشتریان ذهنیت

  تاثیر راهبرد تصویر برند بر عملکرد سازمان می توان چنین پیشنهاد داد كه همچنین با توجه به

سازمانها باید توجه بیشتری به موضوع رضایت و وفاداری مشتریان خود داشته باشند. ایجاد سیستم 

مدیریت ارتباط با مشتری و برقراری ارتباط با آنها و توجه به پیشنهادات و شکایات آنها از گام های 

 برای ایجاد اعتماد و تعهد است. اولیه 

 توانند با توجه بیشتر به عواملی نظیر طراحی داخلی، عوامل محیطی نظیر رنگ، سازمانها می

موزیك، تزیینات و نحوه خدمات مشتریان بیشتری را جذب نمایند. ایجاد رضایت و حس وفاداری در 



 7931بهار ، بیست و چهارمی  م، شمارههفتریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه... مجله...32

 

كه بسیار برای سازمان سودمند  مشتری خود سبب نوعی تبلیغات دهان به دهان توسط آنها می شود

 است.

  یکی از اقدامات مناسب برای ارتباط با مشتری راه اندازی سیستمهای رزروآنالین و سایت بروز

 هتل جهت ارتباط مناسبتر با مشتری است.

  همچنین مدیران باید توجه بسیاری به كاركنان خود داشته باشند و از برنامه های آموزشی غافل

ین كاركنان هستند كه در تماس مستقیم با مشتریان، سرویس و خدمات را به آنها می نباشند، زیرا ا

 رسانند و تاثیر بسیاری در رضایت آنها خواهند داشت.

  تبلیغات عامل بسیار موثر در ایجاد وفاداری و آگاهی بیشتر مصرف كننده است. با استفاده از

ی هتل خود را به طیف وسیع تری از افراد رسانه های مختلف و بروشورها و بیلبوردهای تبلیغات

معرفی كنند و در این تبلیغات از پیام های تبلیغاتی كه بیانگر كیفیت و متمایز بودن است، نیز 

 استفاده كنند. 

 رسد:با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات ذیل برای تحقیقات آتی ضروری به نظر می

ای به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش ههای دیگر در كنار روش پرسشناماز روش

های واقعی های مصاحبه، مشاهده و نیز تحلیل محتوا برای تحلیل دادهاستفاده شود، مثال، روش

 تركند.تواند نتایج تحقیقات را مطمئنها میهتل

انجام شده با توجه به اینکه این پژوهش برای كلیه هتلهای استان مازندران از یك تا پنج ستاره 

توان سطح خاصی از هتلها را مورد بررسی قرار داد تا اختالف كمتری است لذا در تحقیقات آینده می

 را دارا باشند.   

 بررسی علل عدم وجود رقابت در میان سازمانها علی الخصوص هتل های استان مازندران.

 نبع مهم استراتژیك.بررسی علل عدم توجه سازمانها به منابع انسانی خود به عنوان یك م
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