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 مقدمه

 کته  شتد   موجت   کیدئولوژیت ا جهت   به یاسالم نظام با سلطه نظام یذات عارضت
 و رشتد  متان   تتا  کننتد  نیتتدو  را ییهتا  برنامته  وهتا   سیاس  یاستکبار یکشورها

 نظتام هتا   آن رأس در و یاستالم  یکشتورها  خصتو   هب گرید یکشورها شرف یپ
 نظتام  ییهتا  سته یدس یحطرابا  یگاه از هر و دنشو رانیا یاسالم یجمهور مقدس
 ختود  شترف  یپ و رشتد  یاصتل  ریمست  از را کشتور  و مواجته  چتال   با را یاسالم

 ستاختار  کته  آنجتا  از .بکاهنتد  آن حرکت   سترت  از  ینحو به ای سازند؛ منحرف
 مختلت   یهتا  نته یزم در کشور هر توسعه و رشدمهم  نهیزم  یپ قدرتمند یتصاداق

، در تتال   کترد   وارد فشتار  کشتور  به بُعد نیا از استکبار نظام ،شود یم محسوب
 مواجته  چتال   بتا  را کشتور  ها میتحر انواع همچونی گوناگون ابزارهای با اس  تا

 کشتتور یاقتصتتاد رانگتت ا استت یس و متصتتدیان امتتور استت  الزم مقابتت  در کنتتد.
 یبترا  را یریمست  کته  کننتد  یطراحت  یا گونه به را یاقتصاد یها برنامه وها  سیاس 

و  ندبرستان  حداق  به را خود ریپ  ضربه نقاط و نگ ارند یباق کشور بر غرب سلطه
 «یمقتاومت  اقتصتاد » را رویکترد  ایتن )مدظلته    انقتالب  معظتم  رهبر ،مبنا نیهمبر 
 .ردندک یگ ار نام

خصوصتا    ،یابیت بازار مقوله به فراوان توجه یمقاومت اقتصاد ییزا روند یژگیو
 کست   بتا  تواننتد  یمت  یا حرفته  ابانیبازار کهی ا گونه به ؛اس  کیاستراتژ یابیبازار

 ارائه و هدف یبازارها و یخدمات ی،دیتول یواحدها قوت و ضع  نقاط از اطالع
 و کتاال  و انیمشتتر  ازیت ن نیبت  تتوازن  جتاد یا باتث دیتول بخ  به درس  اطالتات
 ،هتا  ضتع   نقتاط  حت ف  و یهموارستاز  بتا مترور   بته  و شتوند  شد  ارائه خدمات
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 .کنند ارائه باالی ریپ  رقاب با  و بخ   یرضا و  یفیباک یمحصوالت
باشد  ییراهبردها از یکی تواند یم خود یاقتصاد  یماه با یگردشگر صنع 

 و یگردشتگر  کنتد.  استتفاد   یاومتمقت  اداقتص حوز  در آن یها  یپتانس از کشور تا
 تفکتر  کتردن  اد یپ در مورد استفاد  یراهبردها از تواند یم آن در نهفته یها  یظرف

 کته  کترد  ادیت  یپنهتان  ثتروت تنوان  به صنع  نیا از توان یم .باشد یمقاومت اقتصاد
  یپتانست  زیترا  ؛ برساند فع  به قو  از را آن مختل  یها بخ  نتوانسته هنوز کشور

 یوابستتگ  کاه  و یدرآمد مناب  تکثرو  کشور یاقتصاد توسعه برای ییباال اریبس
 توستعه  نکته یا به توجه با .دارد توسعه و اشتغال جادیا و نف  مانند یمنبع به کشور

فتراهم   را کشتور  یاقتصتاد  یهتا  بخت   ریستا  توسعه و رشد موجبات صنع  نیا
 یبرا یمولد کشور اقتصاد نهفته  یظرف از بخ  نیا یرو یگ ار هیسرماسازد،  می

 بترای  شتود  یمت  شتنهاد یپ رو نیا از د.بو خواهد یاقتصاد یها بخ  ریسا شرف یپ
 ژ یو توجه یگردشگر صنع  به مقاوم، اقتصاد کی جادیا و یاقتصاد رشد  یافزا

 .ردیگ صورت آن سعهتو یبرا الزم یزیر برنامه و یگ ار اس یس و شود
 و هتا  شترک   جهتانی  رقابت   افتزای   ،جهتانی  اقتصاد پویایی دیگر سوی از

 بازاریتابی  که یطور به ؛اس  داد  افزای  را بازاریابی اهمی  تکنولوژیکی، تغییرات
 ناکتامی  یتا  موفقیت   در را خود کنند  تعیین نق  تر پیچید  و تر تخصصی یا گونه به

 ستال،  25 از بتی   برای .اس  تهیاف تری حساس جایگا  و بخشید  تداوم ها شرک 
 تعریت   بازاریتابی  مدیری  اقدامات برای ای پایهتنوان  به بازاریابی، آمیخته ادایمپار

 و بازاریتابی  ریزی برنامه ندتمقدر بازویتنوان  به استراتژیک، بازاریابی و اس  شد 
  .Sabhash & Punj, 1987) رود می کار به گیری تصمیم

 در متعتددی  دالی  هب ها شرک  برای استراتژیک بازاریابی ریزی برنامه اهمی 
 محتی   بتا  هتا  شترک   کته  است   آن دالیت   از یکی مثال، برای ؛اس  افزای  حال

 تمتر  است .  افتزای   حتال  در آشتفتگی  ایتن  و هستتند  رو هروبت  متالطم اقتصادی
 تتری  کوتتا   زمتان  در توستعه  و طراحتی  هتای  هزینته  باید و شد  کوتا  محصوالت

 تامت   کته  است   ارتباطی و طالتاتیا فناوری توسعه دوم، دلی  شوند. داد  پوش 
 ،ستو  کیت  از اس . مشتری کمتر وابستگی نهای  در و جهانی شبکه اقتصادی رشد
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 بتا  هتا  شرک  دیگر سوی از و شود ایجاد جدیدی های فرص  شد  باتث تغییرات
 تغییترات  بته  پاستخگویی  بته  بیشتتر  نیتاز  نتیجه در و هستند مواجه رقاب  افزای 
 طرفتی  از.  Alsem, 2006) دارنتد  پیشترفته  استتراتژیک  های برنامه طریق از محیطی

 چتال   و توانمنتد  ستازمان  یتک  اصتلی  بنتای  ستن   استراتژی اجرای که دانیم می
 استتراتژی  اجترای  که تواملی میان این در اس . امروزی های سازمان برای اساسی

 و یامتام  )اکبتری  برخوردارنتد  زیتادی  تنتوع  از نیتز  دهنتد  متی  قرار ثیرأت تح  را
  .1394 همکاران،
 تترین  بتزر   که اس  داد  نشان ها سازمان اجرایی ارشد مدیران از خواهینظر

 استتراتژی  اجرای و اس  استراتژی اجرای استراتژیک، ریزی برنامه درها  آن نگرانی
 . Getz etal, 2009) اس  شد  تبدی  مدیری  در مهم موضوتی به امروز 
 با ایران در صنع  این ،هتلداری صنع  اننظر صاح  و مدیران دیدگا  بر بنا
 بتر  تتالو   ،حتال  نیت ا بتا  ؛اس  مواجه اشغال ضری  همچون متعددی های چال 
 بته  توجته  بتا  ایران، هتلداری صنع  در استراتژیک بازاریابی ،ادشد ی موارد تمامی
 از، الملت   نیبت  فضتای  در تعتامالت  و هتا  میتحر واسطه به کشور کهی ا ژ یو شرای 
 ابعتاد  د ،شت  مواجته  آن بتا  ختارجی  مستافران  و گردشتگران  خروج و ودور جمله

 چتارچوبی  قال  در تنها را آن تملکرد بهبود که اس  یافته خاصی و فرد منحصربه
 اس . نمود  میسر ،شود یم نامید  «مقاومتی اقتصاد» که

 آن یعنی متیومقا دقتصاا ،ندا فرمتود   نبیا)مدظله   یهبرر مقام معظمکه طور  همان
از  د وباش رکشو شکوفاییو  شدر  کنند تعیین نداتو می ط تحتتتتریمیاشردر  که دیقتصاا

در  ژ یت و و بته  س ا بکرو  بدی  ریاتبس وتیتموض متیواتمق دقتصاا عموضوآنجایی که 
ی آن در چتارچوب  زیت ر برنامته حوز  بازاریابی استراتژیک در صنع  هتلداری و نحو  

 ،ارددتت ن دوتت جآن و ردوتمدر  وبیتمکتمنتشرشد   هتتجربی اقتصاد مقاومتی، ها اس یس
های تملیتاتی   و به تبارتی جنبه دگیر ارقر هتتوجو  سیربر ردموآن  ن اجو باید قاتدتا 

 این راهبرد شناسایی و تأثیر آن بر تملکرد این بنگا  اقتصادی ارزیابی شود.
 ستازی  پیتاد   دستتورالعم   بته  توجته  بتا  پتژوه ،  ایتن  در استاس،  همین بر

 اقتصتادی  شترای   بر آن تمرکز طور نیهم و ها سازمان در مقاومتی اقتصاد استراتژی
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 هتلتداری  صتنع   جدید های ظرفی  تقایرا منظور به ،ایران جامعه فعلی سیاسی و
 اس . شد  طراحی استراتژیک بازاریابی استقرار مدل مقاومتی اقتصاد رویکرد با

 هتای  سیاس  چارچوب در» هک خواهد داد پاسخاین پرس   به حاضر تحقیق
 استتراتژیک  بازاریابی استقرار و سازی پیاد  برای مدلی چه مقاومتی، اقتصاد اتالمی

 بتا  مواجهته  بترای  تتا  شتود  گرفتته به کار  باید ایران ستار  5 های هت  مجموته در
 و کنتد  ارائته  پاسخی حاضر، حال در ها هت  این فعالی  محیطی تغییرات و شرای 

 در بتالقو   هتای  ظرفیت   یارتقتا  جه در  رقابتی مزی  کس  برای راهیتنوان  به
 «؟رودبه کار  ها هت 

 پژوهش نظری مبانی

 استراتژیک بازاریابی

 واقت   در اس . بازاریابی آمیخته پارادایم در پیشرف  استراتژیک، بازاریابی پارادایم
 و دهتد  می ی تشک را بازاریابی مدیری  اجرایی و تملی های جنبه بازاریابی، آمیخته
 اس . رقاب  و شرک  مشتری، شام  آن استراتژیک جنبه

 اس  شد نظران ارائه  صاح  برخیاز  استراتژیک بازاریابی از زیادی تعاری 
 ذی  اس : شرحها به  آن جدیدترین از برخی که

 رو  یتتک» استتتراتژیک بازاریتتابی:  1998) 1«رودریگتتز و نتتوارا متتو» -
 هتای  نیاز بینی پی  مشتری، های نیاز زمینه در دان  به منجر که اس   یوتحل هیتجز

 «.اس  دفاع قاب  و پایدار رقابتی مزی  به دستیابی برای بالقو 
 شرک  دیدگا  بهترین بازاریابی، استراتژی اصطالح»:  1999) 2«دونالد مک» -

 بته  را منتابع   و هتا  مهارت تواند می چگونه اینکه خصو  در؛ کند می منعکس را
 شترک   کته  هستند ابزاری بازاریابی، های استراتژی برد.کار ب  به شک  دترینسودمن

 پتی  چهتار  بتر  متمرکز تموما  و یابد می دس  ا  بازاریابی اهداف به ها آن لهیوس به
 «.هستند

                                                                                                                                 

1  . Munuera & Rodriguez 

2  .. Mc Donald 
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 استتتراتژیک بازاریتابی  متتدیری  واقت   در: » 2010) 1«آرمستتتران  کتاتلرو » -
 ستازمان  در بازاریتابی  هتای  استتراتژی  بیارزیتا  و اجترا  کردن، فرموله فرآیند شام 
 .«اس 

 و تمرکز فلسفه یک استراتژیک بازاریابی»:  2018) استرالیا 2مونا  دانشگا  -
 ای پایته  تنتوان  بته  بازاریتابی  مناست   های فرص  شناسایی بر که اس  گیری جه 
 بیبازاریتا  مفهتوم  برخالف دارد. تأکید ها شرک  رشد و بازاریابی ریزی برنامه برای

 استتراتژیک  بازاریابی مفهوم کند، می تأکید کنند  مصرف های خواسته و ها نیاز بر که
 «.دارد دیتأک رقبا کنندگان مصرف بر

MIT دانشگا  -
 در شترک   کته  پایتدار  رقابتی های مزی  شناسایی»:  2018) 3

 را آن از بترداری  بهر  برای مناب  اختصا  و دارد نظر در خدم  ارائه جه  بازار
 «.نامند می استراتژیک ازاریابیب

 : بازاریابی استراتژیک بتر نقتاط قتوت فعلتی شترک  نیتز       2007) 4«تیکانن» -
 کند. توانایی بالقو  شرک  در آیند  استفاد  می تنوان بهاز آن  که یطور بهتمرکز دارد؛ 

 استراتژیک بازاریابی و بازاریابی مدیریت تفاوت .١جدول 

 استراتژیک زاریابیبا بازاریابی مدیریت محور
 بلندمدت مدت کوتاه زمانی افق

 استقراری قیاسی گرایش
 فرآیند

 گیری تصمیم
 باال به پایین پایین به باال

 است پویایی و تغییر حال در محیط شود می گاهیوب گاه های مزاحمت باعث محیط محیطی ارتباطات
 به حساسیت
 فرصت

 جدید های فرصت وجوی جست حال در جدید فرصت یکی وجو جست

 دارد نیاز ابتکار و خالقیت از باالیی درجه به است گرایی کنترل و تجربه و بلوغ آن الزمه شغلی طبیعت
 کنشی دیدگاه واکنشی دیدگاه رهبری سبک

 دارند سروکار کند می تأکید آن بر وکار کسب آنچه با دارد سروکار وکار کسب اجرای با مأموریت

 2006 ،5مونگیمنب : 
                                                                                                                                 

 .1 Kotler 

 .2 Monash university 

 .3 Massachusetts institute of Technology 

 .4 Tikkanen 

 .5 Mongay 
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 بازاریابی استراتژی ستقرارا

 اجترا  و مناب  تخصیص شام  بازاریابی استراتژیک ریزی برنامه فرآیند در نهایی گام
 اس : قسم  دو شام  آخر گام یعنی؛ اس  نظارت و

  و استقرار )اجرا تملیات ریزی طرح -ال 
 )کنترل  نظارت و ارزیابی -ب

 بازاریتابی  هوشتمند  سیستم یا بازاریابی اطالتاتی نظام یک باید ها شرک  ابتدا
 واقعتی  مشخصتات  سایر و تقاضا بخ  مشتریان، واقعی نیازهای شناسایی برایرا 

 محصتتوالت تولیتتد بتترای را اطالتتتات ایتتن آنگتتا  کننتتد. مستتتقر بتتالقو  مشتتتریان
 نیتروی  نیازمنتد  اطالتتاتی  سیستتم  ایتن  برنتد. به کار  رقبا به نسب  بخ   یرضا

 متثثر  ستازی  پیتاد   دارد. نیاز مالی مدیری  پشتیبانی به و اس  ماهر و کافی انسانی
 مهتم  حیاتی شریان مشتریان، با بازاریابی رواب  داشتنو  بازارگرایی نگر  نیازمند

 را ختود  های ظرفی  توانند می طریقسه  از ها سازمان این. اس  امروزی مثسسات
 مشتری سودآوری انتو افزای »، «جدید مشتریان یافتن» ببرند: سود و داد  افزای 
 . 1387قاسمی،) «مشتری با ارتباط تداوم»، «موجود
«Alexander» (1991  هتدای  ی ساز اد یپ طی در را اقدامات ها مدل» :دیگو یم 

 اجترا  را هتا  یاستتراتژ  کننتد  یم تال  ها آن مناس ،ی ها مدل وجود بدون .کنند یم
 متورد  زمتان  هتم طتور   بته   اغل باید کهی ا چندگانهی فاکتورها فهم بدون ،کنند یم

 «.بگیرد قرار توجه
 وجتود  استتراتژی  اجرای به مربوط جام ی ها مدل به جدی نیاز یک نتیجه در

 1 1999دارد. )نوب ، 
 دیتدگا   از هتا،  ستازمان  در هتا  استتراتژی  اجرای توام  از برخی به ،2 جدول

 اس . پرداخته نظران صاح 
 
 
 

                                                                                                                                 

 .1 Nobel 
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 نظران  ها از دیدگاه صاحب ازمانها در س استراتژی اجرای عوامل .2جدول 

 عوامل نویسنده
 تنبیه و تشویق سیستم -تعامالت -سیستم -ساختار (1991) نفت و اسکومگتون

 (2002) وایکادالکو آلتونن
 (2003) فریدمن

 انداز چشم به تعهد -ارتباطات -ها مهارت -سیستم -فرهنگ -ساختار

 (2003) اکوموس
 داخلی زمینه -(یا فهیوظ و عمومی های محیط ناناطمی عدمسازمان ) خارجی زمینه

 منابع تخصیص -عملیاتیی زیر برنامه) سازمانی های فرآیند -فرهنگ( و )ساختار
 پیامد( -بازخورد -کنترل -مردم -سازمانی

 فرآیند -ساختار (2005) همکاران و اولسون
 و برنز -(2004) همکاران و وود

 (2007) همکاران
 وکار کسب ضروری های فرآیند –اطالعاتی سیستم –کار –ساختار –فرهنگ

 نفعان یذ –رهبری –ها پاداش –مردم –فرآیند –سیستم –ساختار (2007) ساندرز و کارپنترز

 (1994) هربنیاک
 ماتریسی ساختار -جهانی مدیران توسعه -جهانی یادگیری تسهیل -رهبری

 خارجی های شرکت با همکاری
 هماهنگی -مهارت -رهبری -انگیزش (1989) دیوید

 پیامد -فرآیند -زمینه (1993) بریملی و یرایسون
 مدیریتی های مهارت ساختار (2000) استات و بیر

 سونی و بینس ویزراس،
(2005) 

 عامل( 36) سیستمی -سازمانی -انسانی عوامل

 لکنتر و نظارت -وکار کسب برنامه -انسانی منابع -ساختار -عمل برنامه (2007) لوام بیم
 انسانی منابع مدیریت -رهبری سبک -ساختار (2010) همکاران و اوقلو کاس
 استراتژی -سیستم -مهارت -مشترک های ارزش -انسانی نیروی -سبک -ساختار (1982) (s 7) واترمن و پیترز

 انسانی منابع مدیریت -رهبری سبک -ساختار (2010) همکاران و سروشیان
 کلیدی و همراهی بعد اضافه به -یکینز مک Vs (2012) سالر ادل

 مدیریتی های فرآیند -مردم -فرهنگ -ساختار (1992) ییپ

 (1991) همکاران و روت
 مکانیزم -تمرکز -استراتژی فرموله کردن -موقعیت -مدیریت فلسفه -هماهنگی

 ادغام

 (1394) همکاران و مشبکی
 دانش -رکمشت ذهنیت -محوری استراتژی -پذیری انعطاف -عمل در رهبری

 ها پیامد -فرآیند -زمینه

 (1994) شلزر اولسن
 -اندازه -آموزش -اطالعاتی سیستم -سازمانی فرهنگ -محیطی اطمینان عدم

 مدیران شناختی جمعیت زمینه -شرکت حیات چرخه جغرافیایی پراکندگی
 و 1996) نورتون و کاپالن

2000) 
 رشد - یادگیری -داخلی وکار کسب -مشتری -مالی

 1393 : حسینی و دیگران،منب

 اجترا  بتر  رگت ار یتأث تامت   چند بررسی به و پراکند  به شک  پیشین مطالعات همه
 استتقرار  خصتو   بته  استتقرار  بتر  متثثر  توامت   تعیتین  به کدام چیه و اند پرداخته

 بته  تنایت   بتا  و امروز اقتصاد در آن اهمی  درجه به توجه با استراتژیک بازاریابی
 اقتصتاد ی هتا  است  یس استاس  بتر  و تحتریم  شرای  مچونه محیطی خا  شرای 
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 .اند د کرن ارائه زمینه این در جامعی مدل و نپرداخته مقاومتی

 1مقاومتی اقتصاد

 بتا  مقابلته  ییتوانتا  کته  کنتد  متی  میترست  را اقتصتادی  ،قت  یحق در مقاومتی اقتصاد
 در انعطتاف   یت قابل دیت با اقتصتادی  نیچنت  دارد. را اقتصتاد  برواردشد   های شوک

 نیچنت  بته  ابییدستت  بترای  باشتد.  داشته را بحران از تبور ییتوانا و مختل   یشرا
 و باشتد  داشتته  وجتود  لندمدتب نگا  اقتصادی های اس یس به اس  الزم اقتصادی

 برابتر  در اقتصتاد  کلتی  چتارچوب  تا شود طراحی یا گونه به اقتصاد های رساخ یز
 کشور اقتصاد جاری  یشرا به توجه با دیبا نیهمچن گردد.  یتقو ماتینامال انواع

  یشترا  از متفتاوت  اهیگت  و خا  های اس یس ،یلیتحم المللی نیب های میتحر و
 زیت ن متدت  کوتتا   زمتانی در باز   مقاومتی اقتصاد صورت نیا در گردد. اتخاذ تادی
 اس  شد  طراحیمدت  کوتا  بحران  یشرا از تبورمنظور  به که اس   یتعر قاب 
 . 1392 بری،ره معظم )مقام

 و قتوانین  هتا،  ستاختار  تترمیم  ستازی،  مقتاوم  بتر  مبتنی مقاومتی اقتصاد اساس
 استتراتژی  یتک  تتدوین  بتا  کته  اس  اقتصادی موجود ناکارآمد و فرسود  های نهاد

 بته  اقتدام  قتوانین،  و هتا  نهتاد  وجودی فلسفه  یبازتعر و شد  کارشناسی و تملی
 کتردن  هترس ی نتوت  بته  و هتا  یکتار  دوبتار   حت ف  توستعه،  و رشتد  موان  ح ف

 در هوشتمندتر  و تتر  چابتک  بدنته  یتک  از تتا  کند می مبادرت اقتصادی های ساختار
 . 1391 مرادی، و )شیروانی دوش برخوردار مشکالت با مقابله

 موضتوتات  ایتن  بتا  ارتباط در هایی آگاهی نیز، المللی بین اقتصادی ادبیات در
 ،1995) 2بریگاگلیو نمود که اشار  هایی شاخص به توان میبار   این در دارد. وجود
کیستانگا   و بریگاگلیو  ،2014) 4واسیلی و زمان  ،2013) 3همکاران و دوال  ،2014

UNDESAو   2002)5
 یتا  2«اقتصادی فنری » اصطالح ها آن ند.ا  کرد ارائه  2011) 1

                                                                                                                                 

1. Resilient Economy 
2  .  Briguglio 

3. Duval & etal  
4  . Zaman & Vasile 

5. Briguglio &Kisanga 
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 اقتصتاد » اصتطالح  بته  مفهتوم  تترین  نزدیتک  که ندا  بردبه کار  را اقتصادی مقاوم 
 را «اقتصتادی  فنری » اصطالح بریگاگلیو، س .ا ما کشور رایج ادبیات در «مقاومتی

 های شوک سری  بهبود برای اقتصادی توانایی با؛ نخس  برد میبه کار  مفهوم دو به
 آثار برابر در ایستادگی برای اقتصاد توانایی با دوم،؛ خارجی کنند  تخری  اقتصادی

 ها. شوک این
 بررستی  ،مقتاومتی  وکارهتای  کس  و مقاومتی اقتصاد نظام مفهوم تدقیق برای

 را کاربردی اصول چه اقتصادی، نظام این که باشد راهگشا بسیار تواند یم نکته این
 بترای  خترد،  اقتصاد سطح در را رهنمودهایی چه همچنین و کالن اقتصاد سطح در

 دنکتر  تملیاتی در قدمنخستین  .نماید می فراهم اقتصادی های بنگا  و وکارها کس 
 . 1393 )پیغامی، اس  آن اصلی محورهای شناسایی مفهوم، یک

 :مقاومتی اقتصاد کلیی ها استیس

  یانسان های هیسرما و یمال مناب  و امکانات هیکل یساز فعال و  یشراتأمین 
 .ینیکارآفر توسعهمنظور  به کشور یتلم و

 انیبن دان  اقتصاد یشتازیپ. 
 د،یتتتول توامتت   یتتتقو بتتا اقتصتتاد در یور بهتتر  رشتتدقتترار دادن  محتتور 

 .اقتصاد یریپ  رقاب   یتقو کار، یروین یتوانمندساز
  د،یت تول  یافتزا  جهت   در ها ارانهی یهدفمندساز یاجرا  یظرف از استفاد 
 .یور بهر  و اشتغال
 مصترف  تتا  انستانی  نیروی ژ یو به دیتول ر یزنج در توام  نهتادال یبر سهم 
 .ارز  جادیا درها  آن نق  با متناس 
 ی.واردات مالاق در ژ یو به یاساس یهاالکا و ها نهاد  یداخل دیتول  یافزا 
 یهتا الکا مصترف  جیترو و مصرف یالگو حالاص یکل یها اس یس یاجرا 

 . یفیک یارتقا یبرا یزیر برنامه با همرا  یداخل
 بته  ییوپاستخگ  هتدف  بتا  کشتور  یمتال  نظتام جانبته   همه  یتقو و حالاص 

                                                                                                                                 

1. United Nations Department of Economic and Social Affairs 

2  . Resilience Economy 
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 .یمل اقتصاد یازهاین
 ارز تناست    بته  ختدمات  و هاالکا صادرات از هدفمندجانبه  همه  یحما 
 .مثب  یارزآور خالص با و افزود 

 کشور اقتصاد یریپ   یآس کاه  و مقاوم  قدرت  یافزا. 
 گاز و نف  صادرات از حاص  درآمد یریپ  ضربه با مقابله. 

 گاز و نف  صنع  ارز  ر یزنج  یتکم قیطر از افزود  ارز   یافزا. 
 یهتا  دستتگا   حت ف  بتر  دیتأک با کشور یتموم یها نهیهز در ییجو صرفه 

 .زائد های نهیهز و یرضروریغ و یمواز
 یاتیمال یدرآمدها سهم  یافزا با دول  یدرآمد نظام حالاص. 
 نفت   صتادرات  از حاص  مناب  از یمل توسعه صندوق سهم نهالسا  یافزا 

 .نف  به بودجه یوابستگ قط  تا گاز و
 و هتا  یفعال اقدامات، از یریجلوگ و آن یساز سالم و اقتصاد یساز شفاف 

 .فسادزا های نهیزم
 یور بهتر   ثتروت،  دیت تول افتزود ،  ارز  جادیا در یجهاد فرهن   یتقو، 
 ی.گ ار هیسرما ،ینیکارآفر
 ختدمات  یدارا خا اشت  بته  یمقتاومت  اقتصاد نشان یاتطا و مولد اشتغال 
 .نهیزم نیا در برجسته
 یتلمت  یها یمح در ژ یو به آن یساز گفتمان و یمقاومت اقتصاد ابعاد نییتب، 
 ی.ا رسانه و یآموزش

 سرمایه بازار در مقاومتی اقتصاد های سیاس  کاربس  زمینه در که تحقیقی در
 اقتصتاد  منظتا  اصتلی  های شاخص اس ، شد  انجام  ایران فرا بورس توس  کشور

 اس : د ش شناسایی زیر صورت به مقاومتی،
 ؛پایدار توسعه و اقتصادی رشد 

  ؛درآمد تادالنه بازتوزی 

 ؛اقتصاد  بودن انیبن دان ) فکری های سرمایه بر اتکا 

  ؛پ یری رقاب 



 ١٣٩5 پاییز ♦ هجدهمشماره  ♦سال پنجم  ♦ راهبرد اقتصادی     160

  ؛اقتصاد در فعال مختل  بازارهای در اطالتاتی شفافی 

 ؛اقتصادی دیپلماسی 

 1396شیروانی و مرادی،. )در اقتصاد خصوصی  بخ سهم توسعه  

 مقتتاومتی، اقتصتتاد کتتالن هتتای سیاستت  مطالعتته بتتا نیتتز، حاضتترتحقیتتق  در
 .اس  د ش بندی جم  3جدول  صورت به مقاومتی اقتصاد نظام های شاخص

 مقاومتی اقتصادی نظام های ویژگی .٣جدول 

 مقاومتی اقتصاد های ویژگی
 بندهای
 متناظر

 (اه سیاست )خالصه

 1 کارآفرینی توسعه :ها سیاست
 انسانی های سرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازی فعال و شرایط تأمین

 کارآفرینی توسعه منظور به کشور علمی و

 2 انیبن دانش اقتصاد پیشتازی
 و کشور علمی جامع نقشه اجرای و سازی پیاده ،بنیان دانش اقتصاد پیشتازی

 وآورین ملی نظام دهی سامان

 4 اجتماعی عدالت
 عدالت و جهت... در ها یارانه سازی هدفمند اجرای ظرفیت از استفاده

 اجتماعی
 سرمایه سهم بودن باال
 تولید عوامل میان در انسانی

5 
 مهارت، آموزش، ارتقای طریق از تولید در انسانی سرمایه سهم افزایش

 تجربه و کارآفرینی خالقیت،

 وی طورکل به وابستگی کاهش
 واردات به وابستگی کاهش

 خاصطور  به
6 

 و (وارداتی اقالم در ژهیو به) اساسی کاالهای و ها نهاده داخلی تولید افزایش
 مبادی در تنوع ایجاد و راهبردی خدمات و محصوالت تولید به دادن اولویت
 و محدود کشورهای به وابستگی کاهش هدف با وارداتی کاالهای تأمین

 .خاص
 راهبردی ذخایر ایجاد و درمان و غذا امنیتتأمین  7 راهبردی ریذخا ایجاد

 8 مصرف الگوی اصالح
 و مصرف الگوی اصالح کلی های سیاست اجرای بر تأکید با مصرف مدیریت
 و کیفیت یارتقا برای ریزی برنامه با همراه داخلی کاالهای مصرف ترویج

 تولید در پذیری رقابت

 8 داخلی مصرف ترویج
 و مصرف الگوی اصالح کلی های سیاست اجرای بر تأکید با مصرف مدیریت
 و کیفیت یارتقا برای ریزی برنامه با همراه داخلی کاالهای مصرف ترویج

 تولید در پذیری رقابت

 8 تولیدات کیفیتی ارتقا
 و مصرف الگوی اصالح کلی های سیاست اجرای بر تأکید با مصرف مدیریت
 و کیفیت یارتقا برای ریزی برنامه با مراهه داخلی کاالهای مصرف ترویج

 تولید در پذیری رقابت

 9 مالی نظام اصالح
 نیازهای به پاسخگویی هدف با کشور مالی نظام  جانبه همه تقویت و اصالح
 واقعی بخش تقویت در پیشگامی و ملی اقتصاد در ثبات ایجاد ملی، اقتصاد

 10 صادرات از حمایت
 ارزشتناسب  به خدمات و کاالها صادرات از هدفمند  جانبه همه حمایت

 مثبت ارزآوری خالص با و افزوده

 و مقاومت قدرت افزایش
 اقتصاد پذیری آسیب کاهش

12 
 :طریق از کشور اقتصاد پذیری آسیب کاهش و مقاومت قدرت افزایش

 کشورهای با مشارکت و همکاری گسترش و راهبردی پیوندهای توسعه -
 ؛همسایگان ژهیو به جهان و منطقه
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 ؛اقتصادی های هدف از حمایت جهت در دیپلماسی از ستفادها -
 .ای منطقه و المللی بین های سازمان های ظرفیت از استفاده

 ایجاد در جهادی فرهنگ
 افزوده ارزش

20 
 وری، بهره ثروت، تولید افزوده، ارزش ایجاد در جهادی فرهنگ تقویت

 به مقاومتی اقتصاد نشان اعطای و دمول اشتغال و گذاری سرمایه کارآفرینی،
 .زمینه این در برجسته خدمات دارای اشخاص

 در اقتصادی سازی گفتمان
 جامعه سطح

21 
 علمی، های محیط درویژه  به آن سازی گفتمان و مقاومتی اقتصاد ابعاد تبیین

 .ملی رایج و فراگیر گفتمان به آن تبدیل و ای رسانه و آموزشی

 23 سازی شفاف
 های شیوه روزآمدسازی و گذاری قیمت و توزیع نظام سازی  روان و شفاف

 بازار بر نظارت
 آن ترویج و داخلی محصوالت کلیه برای استاندارد پوشش افزایش 24 استانداردها تحقق

 های پژوه  یافته منب :

 ادبیتات  بتا  آن مفهومی تطبیق وگفته  پی  شد  استخراج اصول به توجه باادامه  در
 استتراتژیک  بازاریتابی  حتوز   در اصتول  ایتن  از کته  تعتابیری  المللی، بین و داخلی

 بازاریتابی  استتقرار  متدل » تنتوان بتا   اس ، تعمیم و استنباط قاب ستار   5 های هت 
 «مقتاومتی  اقتصاد های سیاس  چارچوب در ایران، ستار  5 های هت  در استراتژیک
 اس . شد  تبیین و استخراج

 تحقیق روش

 این س .ا 1ای توسعه تحقیقات نوع از هدف اساس بر حاضر ژوه پ تحقیق رو 
 رو  لحتا   از و 2کتاربردی  نتوع  از تحقیتق  نتیجته  یتا  دستاورد برحس  پژوه 

 با نیز ها داد  آوری جم  .شود می محسوب 3پیمایشی -توصیفی اطالتات گردآوری
 ریتق ط از کیفتی  هتای  داد  آوری جم  که گرفته صورت یکمّ و کیفی ترکیبی رو 
 طریتق  از یکمّت  هتای  داد  و انجتام  4خبرگتان  نظتر  کس  با و متون محتوای تحلی 

 اس . شد  گردآوری پرسشنامه
ی ستاز  مناست   -1 :است   بعتد  5 شتام   بازاریتابی  در مقاومتی اقتصاد مفهوم

 متدیری   و داخلتی ی هتا   یت ظرفی ریکتارگ  به مصرف، الگوی اصالح با که فرایند
 ،تملکترد  تادالنه یابیارز با که انسانی نیرویی ور ر به -2؛ شود یم سنجید  هزینه

                                                                                                                                 

1  . Research development 

2  . Applied 

3  . Descriptive - survey 

4  . Key informants 
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 با که رهبری -3گیرد؛  صورت می انسانی نیرویی و ارتقا مناس  گزین  آموز ،
 ثبتات  و استتراتژی  اجرای در اجماع استراتژی،ی ساز شفاف ارشد، مدیران حمای 

 ری،نتوآو  تغییتر،  بتا  کته  فرهنت  ی ساز مناس  -4گردد؛  ارزیابی می مدیران نسبی
 تولیتد،  ستازی  یکمّت  بتا  کته  متداری  ریتمشت  -5؛ شتود  یم سنجید  تال  و تعام 
 .شود یمانجام  پاسخگویی و تولید سازی کیفی

 بته  توصیه و خرید افزای  خرید، تکرار با نیز هت  بالقو ی ها  یظرف افزای 
 قیمت ،  محصتول،  شتام   نیتز  استتراتژیک  بازاریابی ابعاد .شود یم سنجید  دیگران
 .اس  فرایند و مردم ،توزی 

 ذیت   گترو   دو شام  ، آن مدنظر اهداف توجه با آماری جامعه تحقیق این در
 :اس 

 )بخ  مفهومی مدل تبیین و طراحی به مربوط آماری جامعه :نخس  گرو  -
 کیفی 

 کمی . )بخ  مطالعه مورد های هت  به مربوط آماری جامعه دوم: گرو  -

 ای )زنجیتر   1ای شتبکه  گیری نمونه رو  کیفی، بخ  برای حاضر پژوه  در
 د شت  استتفاد   3ای طبقته  گیتری  نمونته  رو  از کمی بخ  برای و  2برفی گلوله یا

 اس .
 نمونته  یتک  مطالعه، مورد سازمان در مدل ارزیابی ی کمّ )بخ  دوم گرو  در
 5 هتای  هتت   متدیران  از نفر 105 و ستار  5 های هت  مشتریان از نفری 350 آماری
 شد. شکی ت ستار 

؛ شد استفاد  پرسشنامه ابزار از بخ  دو در اطالتات گردآوریهمچنین برای 
 هت . مشتریان و مدیران از نظرسنجی در دیگری و دلفی بخ  در یکی

 بین همگرایی ایجاد و خبرگان نظرات دریاف  برای پرسشنامه دلفی بخ  در
 و الکترونیتک  پست   طریتق  از پرسشنامه مرحله سه ضرورت به بناو  تنظیم نظرات
 به امتیازدهی و مطرح دلفی پرسشنامه مرحله سه هر شد. توزی  خبرگان بین دستی

                                                                                                                                 

1  . Sampling network 

2  . snowball sampling 

3  . Stratified Sampling 
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 برای آن انتهای در سپس و گرفته صورت تایی 5 لیکرت طی  قال  در ها شاخص
 اس . شد  استفاد  ها شنهادیپ و نظرات ارائه برای باز الثس از الگو بهبود

 علمی مشخصات خبرگان .4جدول 

 تدریس محل دانشگاه خبرگی شاخص علمی رتبه خبرگان نوع

 علمی خبرگان

 استاد
 مطالعاتیتجربه  مقاومتی اقتصاد حوزه در

 ند.ا هداشت پژوهشی و

 خبره( 2) تهران دانشگاه

 خبره( 1) اصفهان

 دانشیار
 

 خبره( 1) عالمه

 خبره( 1) گیالن

 خبره( 1))ع(  صادق امام
 خبره( 3))ع(  نحسی امام

 استادیار
 

 خبره( 1تهران )

 خبره( 1) بهشتی شهید

 خبره( 1) )ع( صادق امام

 علمی خبرگان کل
 

 خبره علمی 12

 مشخصات خبرگان سازمانی. 5جدول 

 مدیریت سابقه )سال( خدمت سابقه سمت خبرگان نوع

 سازمانی خبرگان

 10 18 مدیرعامل

 8 20 مدیرکل

 10 تا 5 15 تا 10 و خدماتی بردار بهره معاون

 10 تا 5 سال 15 از بیشتر هتلداران جامعه سیرئ

 مدیران و مشتریان نظر از سازمان موجود وضعی  سنج برای  نیز یکمّ بخ  در
 شد. استفاد  نامه پرس  از تایی 5  لیکرت طی  قال  در هت 

 پژوهش پایایی و روایی

 سعی شد  اس : تحقیق کیفی روایى ی افزامنظور  به حاضر تحقیق در

 تخصتص  صتاح   مربتوط  حوز  در کهشود  استفاد  کنندگانى مشارک  از -
 .باشندداشته  کافى تمای  و انگیز بود ، 
 .گردد استفاد  ها پرسشنامه اجراى در متعددى دورهاى از -

 :قرار گرف  توجه مورد ذی  موارد نیز تحقیق پایایى حفظبرای 

 ؛خا  مشکلى یا موضوع براى دلفى رو از  استفاد  ت
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 ؛مرتب  هاى تخصص با پاسخگویانى انتخاب ت

 بته  دلفتى  دور هتر  انجتام  از پتس  آمتد   دست   بته  هتاى  پاسخ بازخوردارائه  ت
 ؛پاسخگویان

 .اجماع از سطحى ایجادتال  برای  ت
 کارکنتان،  از نظرستنجی  و مطالعته  متورد  ستازمان  در متدل  ارزیابی بخ  در
 :اس  شد  انجام ذی  شرح به و متداول طرق به پایایی و روایی سنج 

 بته  آزمایشتی  صورت به و توزی  پرسشنامه 15 پرسشنامه، اولیه طراحی از پس
 و ظتاهری  خطاهتای  کارکنتان، ی هتا  شنهادیپ از استفاد  با و شد گ اشته اجرا مورد

 یمحتتوای  روایتی  از استتفاد   بتا  بعتد  مرحلته  در گردید. برطرف ها پرس  مفهومی
 اصتالح  نهایی شک  به پرسشنامهمحورهای  مربوطه ، کارشناسان و اساتید )نظرات

 الزم تناست   و روایتی  از سنج  ابزارهای و ها رو  آمد  تم  به تغییرات با تا شد
 گونتاگونی  هتای  رو  از درونتی،  همستانی  پایتایی  سنج  برای شوند. برخوردار

 )میرزایتی،  .است   پرکتاربرد  یهتا  رو  جتز   1کرونبتا   آلفای که شود می استفاد 
 جامعته  از نفتر  30 ابتتدا  هتا،  پرسشنامه پایایی تعیینمنظور  به تحقیق این در  1392
 پایتایی  تعیتین  برای سپس و گرف  قرار ها آن اختیار در پرسشنامه و انتخاب آماری

 .دش استفاد  کرونبا  آلفای رو  از
 7/0 از بتاالتر  مقتداری  دارای هتا  ساز  تمام برای آلفا مقدار داد که نشان نتایج

 یکستتان و مناستت  فکتتری برداشتت  و پرسشتتنامه اتتبتتار دهنتتد  نشتتان کتته استت 
 اس . ساز  هر به مربوط های متغیر محتوای از پاسخگویان

 پژوهش های یافته

 و هتلتتداری صتتنع  در استتتراتژیک بازاریتتابی حتتوز  در ادبیتتات متترور از پتتس
 حتوز   دو این به مربوط ادبیات کیفی وایمحت تحلی  مقاومتی، اقتصاد های سیاس 
های رویکترد بازاریتابی استتراتژیک در     مثلفه میان ارتباط و تناظر و گرف  صورت

های اقتصاد مقاومتی، مشخص گردیتد. نتتایج ایتن تحلیت       هت  و محتوای سیاس 
 مشخص شد  اس . 6محتوا و برقراری تناظر در جدول 

                                                                                                                                 

1  . Cronbach’s Alpha 
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 ومتی با نتایج مورد انتظار از بازاریابی استراتژیک در صنعت هتلداریهای اقتصاد مقا تناظر سیاست .6جدول 

 مفهومی سازه
ی ریگ شکل زمانی بازه

 بازاریابی رویکرد
 هتل در استراتژیک

 ها مقوله شده کدگذاری مضامین کد

 بازاریابی
 در استراتژیک
 صنعت

 ایران هتلداری
 چارچوب در

 های سیاست
 اقتصاد

 مقاومتی

 

G1 

 بلوغ اول مرحله ویژگی
 کیاستراتژ یابیبازاری آور تاب

 هتل
 بازار سهم حفظ

G2 

 منابع به اثرگذاری وابستگ عدم
 استفاده و توجه، هتل از خارج
 )بومی( داخلی منابع از مؤثر

 به اثرگذار وابستگی عدم
 هتل از خارج

G3 
 اقتصاد کالن های سیاست

 مقاومتی
 یابیبازار بودن ور بهره

 هتل کیاستراتژ

G4 
 اقتصاد کالن های سیاست

 مقاومتی
 یابیبازار برونگرایی
 هتل کیاستراتژ

G5 
 بلوغ اول مرحله ویژگی
 سازمانی آور تاب

 در بحران مدیریت آمادگی
 هتل کیاستراتژ یابیبازار

 مدت انیم

G6 
ی آور تاب بلوغ دوم مرحله

 سازمان
 یابیبازار در یریپذ انعطاف

 هتل کیاستراتژ

G7 
 اجرای زمان ودنب کوتاه

 ها پروژه
 در چابکی و انسجام

 هتل کیاستراتژ یابیبازار

G8 بودن( )مولد کارآفرینی 
 بازارسازی و بودن مولد

 هتل در نوین

 بلندمدت

G9 

 وکار کسب بودنبنیان  دانش
 محوری دانایی و خودباوری

 نوآوری

 یابیبازار در بودن نوآور
 هتل کیاستراتژ

G10 سازی( ت)فرص کارآفرینی 
 پیشرو برای سازی فرصت
 هتل بازار رهبری و بودن

G11 

 رقابتی های )مزیت هتل قدرت
 قیمت و کیفیت شامل بنگاه

 متمایز(

 کیاستراتژ یابیبازار قدرت
 هتل

 ارتبتاط  شتدن  مشتخص  از پتس  و نظتری  اجمتاع  بته  دستتیابی  بتا  ترتیت ،  این به
 گیری بهر  با ها هت  در تراتژیکاس بازاریابی رویکرد و مقاومتی اقتصاد های سیاس 

 د.ش مشخص تحقیق مفهومی مدل ادبیات، کیفی محتوای تحلی  از
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 ها( های اقتصاد مقاومتی و محتوای مصاحبه های تحقیق )مستخرج از سیاست مقوله .7جدول 

D: فرآیند سازی مناسب مقوله 

 ها مصاحبه از مستخرج ی(مقاومت اقتصاد های  سیاست متن از )مستخرج ها مقوله زیر کد ردیف

1 D1 مصرف الگوی اصالح پذیری انعطاف 
 های ظرفیتی ریکارگ به

 داخلی

 هزینه مدیریت

2 D2 چابکی و انسجام 

3 D3 بحران مدیریت آمادگی 

S: فرهنگ سازی مناسب مقوله 

 ها مصاحبه از مستخرج مقاومتی( اقتصاد های  سیاست متن از )مستخرج ها مقوله زیر کد ردیف

4 S1 تغییر سازمان از خارج به اثرگذار وابستگی عدم 

 نوآوری

 تعامل
 تالش

5 S2 نوین بازارسازی و بودن مولد 

6 S3 بودن نوآور 

A: انسانی نیروی وری بهره مقوله 

 ها مصاحبه از مستخرج مقاومتی( اقتصاد های  سیاست متن از )مستخرج ها مقوله زیر کد ردیف

7 A1 عملکرد عادالنه ارزیابی فرایندها( مجدد )مهندسی ها پروژه اجرای زمان بودن کوتاه 

 سازی تیم

 آموزش

 مناسب گزینش

 انسانی نیروی ارتقای

8 A2 شایسته متخصصان استخدام و وکار کسب بودنبنیان  دانش 

9 A3 انسانی نیروی محوری دانایی و خودباوری 

P: مداری مشتری مقوله 

 ها مصاحبه از مستخرج مقاومتی( اقتصاد های  سیاست متن از )مستخرج اه مقوله زیر کد ردیف

10 P1 
 عناصر سایر و متمایز قیمت و کیفیت شامل بنگاه رقابتی های مزیت

 بازاریابی آمیخته

 تولید سازی کیفی

 تولید سازی کمی
 پاسخگویی

 وری بهره رشد

L: رهبری مقوله 
 ها مصاحبه از مستخرج مقاومتی( اقتصاد های  استسی متن از )مستخرج ها مقوله زیر کد ردیف

11 L1 
 های سرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازی فعال و شرایطتأمین 

 علمی و انسانی

 ارشد مدیران حمایت
 استراتژی سازی شفاف

 استراتژی اجرای در اجماع

 مدیران نسبی ثبات
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های استخراجی از تحلیل محتوای متن  مقولهسازی  های تحقیق )آماده مضامین زیرمقوله .8جدول 

 های دلفی( های اقتصاد مقاومتی برای ترکیب با دیدگاه خبرگان در مصاحبه سیاست
DT: فرآیند سازی مناسب های زیرمقوله مضامین 

 مضامین کد ردیف

1 D1T1 پذیری انعطاف مورد در خبرگان دیدگاه 

2 D2T2 کیچاب و انسجام مورد در خبرگان دیدگاه 

3 D3T3 بحران مدیریت آمادگی مورد در خبرگان دیدگاه 

S: فرهنگ سازی مناسب های زیرمقوله مضامین 

 مضامین کد ردیف
4 S1T1 سازمان از خارج به اثرگذار وابستگی عدم مورد در خبرگان دیدگاه 

5 S2T2 نوین بازارسازی و بودن مولد مورد در خبرگان دیدگاه 

6 S3T3 بودن نوآور مورد در خبرگان دیدگاه 

A: انسانی نیروی وری بهره های زیرمقوله مضامین 

 مضامین کد ردیف
7 A1T1 فرآیندها( مجدد )مهندسی ها پروژه اجرای زمان بودن کوتاه مورد در خبرگان دیدگاه 

8 A2T2 شایسته متخصصان استخدام و وکار کسب بودنبنیان  دانش مورد در خبرگان دیدگاه 

9 A3T3 انسانی نیروی محوری دانایی و خودباوری مورد در خبرگان دگاهدی 

P: مداری مشتری های زیرمقوله مضامین 

 مضامین کد ردیف

10 P1T1 های رقابتی بنگاه شامل کیفیت و قیمت متمایز و سایر عناصر آمیخته بازاریابی دیدگاه خبرگان در مورد مزیت 

L: رهبری های زیرمقوله مضامین 

 مضامین کد ردیف

11 L1T1 بازار رهبری و بودن پیشرو برای سازی فرصت مورد در خبرگان دیدگاه 

 ها(؛ نتایج کد گذاری مصاحبهتحلیل کیفی محتوا )برداشت کیفی از محتوای مورد تحلیل در  .٩جدول 
 فرعی های مؤلفه اصلی های مؤلفه رمز کد مضمون ردیف

1 

 مورد در خبرگان دیدگاه
 ندفرایی ساز مناسب

D1T1M1 
 D1T1M1ca D1T1M1ca-i هزینه مدیریت

D1T1M1ca-ii 

2 
D2T2M2 

 داخلی های ظرفیتی ریکارگ به
D2T2M2ca 
D2T2M2cb 

D2T2M2ca-i 
D2T2M2cb-i 

3 
D3T3M3 

 :D3T3M3ca D3T3M3ca-i مصرف الگوی اصالح

 
 فرعی های مؤلفه اصلی های مؤلفه رمز کد مضمون ردیف

1 

 مورد در خبرگان دیدگاه
 فرهنگ سازی مناسب

S1T1M1 
 S1T1M1ca S1T1M1ca-i نوآوری و تغییر

2 
S2T2M2 

 S2T2M2ca S2T2M2ca-i تعامل

3 
S3T3M3 
 S3T3M3ca S3T3M3ca-i تالش
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 فرعی های مؤلفه اصلی های مؤلفه رمز کد مضمون ردیف

1 

 در خبرگان دیدگاه
 نیروی وری بهره مورد

 انسانی

A1T1M1 
 A1T1M1ca A1T1M1ca-i انسانی ینیروی ارتقا و گزینش

2 
A2T2M2 
 A2T2M2ca آموزش

A2T2M2ca-i 
A2T2M2ca-ii 
A1T1M1ca-iii 

3 
A3T3M3 

 A3T3M3ca A3T3M3ca-i عملکرد ارزیابی

4 
A4T4M4 

 دلفی فرایند در شده حذف تعهد

 
 فرعی های مؤلفه اصلی های مؤلفه رمز کد مضمون ردیف

1 
 مشتری مورد در خبرگان دیدگاه

 مداری
P1T1M1 

P1T1M1ca 
 تولید سازی کیفی

P1T1M1cb 
 تولید سازی یکمّ

P1T1M1cc 
 پاسخگویی

P1T1M1ca-i 
P1T1M1cb-i 
P1T1M1cc-i 

   

P1T1M1cd 
 یور بهره رشد

 در شده حذف
 دلفی فرایند

 P2T2M2 رهبری مورد در خبرگان دیدگاه 2

P2T2M2ca 
 ارشد مدیران حمایت

P2T2M2cb 
 استراتژیی ساز شفاف

P2T2M2cc 
 استراتژی اجرای در اجماع

P2T2M2cd 
 مدیران نسبی ثبات

P2T2M2ce 
P2T2M2cf 

P2T2M2ca-I 
P2T2M2cb-i 
P2T2M2cc-i 
P2T2M2cd-i 
P2T2M2ce-i 
P2T2M2cf-i 

 
 فرعی های مؤلفه اصلی های مؤلفه رمز کد مضمون ردیف

1 

 مورد در خبرگان دیدگاه
 ساختاری ساز مناسب

S11T11M11 
 S11T11M11ca S11T11M11ca-i هماهنگی

2 
S22T21M22 

 S22T22M22ca S22T22M22ca-i روکراسیوب عدم

3 
S33T33M33 

 S33T33M33ca S33T33M33ca-i یریپذ انعطاف

 
 فرعی های مؤلفه اصلی های مؤلفه رمز کد مضمون ردیف

1 

 مورد در خبرگان دیدگاه
 دانش مدیریت

M11T11M11 
 M11T11M11ca M11T11M11ca-i اطالعات مبادله

2 
M22T21M22 

 M22T22M22ca M22T22M22ca-i پیشرفته فناوری از استفاده

3 
M33T33M33 

 M33T33M33ca M33T33M33ca-i فناوریی ریکارگ به دانش

4 
M44T44M44 

 M44T44M44ca M44T44M44ca-i دانش ارزیابی
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 شد. خراجستا 1با توجه به نتایج حاص ، مدل مفهومی شمار  

 پژوهش مدل اولیه .١فهومی مدل م

 
 معتادالت  بته  تحقیتق،  یکمّت  فتاز  ازی ریت گ بهر  با ،1شمار   مفهومی مدلدر ادامه، 
 کننتد   مشتارک   کمی نمونه بر تأییدی پیمای  انجام از پس و شد تبدی  ساختاری

 متدل  اتتبتار  مثید که شد حاص  10مندرج در جدول شمار   نتایج تحقیق، این در
  .اس تحقیق مفهومی

 نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیات اصلی تحقیق .١0جدول

 فرضیات تحقیق
ضریب  بوت استرپ

 تعیین
 وضعیت

جهت 
 T بتا رابطه

 + تأیید 186/0 305/10 413/0 بازاریابی استراتژیک ←اقتصاد مقاومتی 
 355/4 272/0 های جدید ظرفیت ←بازاریابی استراتژیک 

540/0 
 + تأیید

 + تأیید 705/12 632/0 های جدید ظرفیت ←اد مقاومتی اقتص

 + تأیید 060/17 904/0 های جدید ظرفیت ←بازاریابی استراتژیک ←اقتصاد مقاومتی 



 ١٣٩5 پاییز ♦ هجدهمشماره  ♦سال پنجم  ♦ راهبرد اقتصادی     170

 مثلفته  5 استتراتژیک،  بازاریابی مثلفه 7 بین در دهد می نشان فرتی فرضیات نتایج
ی ارتقتتا بتتر %95 اطمینتتان ستتطح در فرآینتتد و متتردم قیمتت ، توزیتت ، محصتتول،

 فرآیند مثلفه را بتا مقدار بیشترین اند. داشته معنادار و مثب  تأثیر جدید های ظرفی 
 مثلفته  دو اس . داشته را تأثیر بیشترین مثلفه 7 بین در نتیجه دردارد که   627/0)

ی ارتقتتا بتتر معنتتاداری تتتأثیر %95 اطمینتتان ستتطح در فیزیکتتی شتتواهد و ترفیتت 
 .اند نداشته جدید های ظرفی 

 رهبتری،  انستانی،  نیتروی  وری بهتر   مثلفه 5 مقاومتی، اقتصاد مثلفه 7 بین در
 %95 اطمینتان  سطح در مداری مشتری و فرهن  سازی مناس  فرآیند، سازی مناس 

 مثلفته  را بتتا  مقدار بیشترین اند. داشته معنادار و مثب  تأثیر استراتژیک بازاریابی بر
 داشتته  را تتأثیر  بیشتترین  مثلفه 7 بین در جهنتی در و  604/0) فرآیند سازی مناس 
 تأثیر %95 اطمینان سطح در ساختار سازی مناس  و دان  مدیری  مثلفه دو اس .

 2شتمار    نهتایی  متدل  نتیجته  در اند. نداشته هت  استراتژیک بازاریابی بر معناداری
 .دشو یم ارائه

 مدل نهایی پژوهش .2مدل 
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 گیری نتیجه و بندی جمع

 اقتصتاد  بتر  تمرکتز  با استراتژیک بازاریابی استقرار مدل طراحی پژوه این  هدف
 تحلیت   بتود.  ایتران  ستتار   5 هتای  هتت   بالقو  های ظرفی  افزای  جه  مقاومتی
 مقالته  ایتن  در را استقرار بر مثثر مثلفه هف  مقاومتی اقتصادی ها اس یس محتوای
 ،«متداری  مشتری» ،«رآیندف سازی مناس » مثلفهپنج  ،ها آن بین در که ساخ  روشن

 بتر  ترتیت   بته  ،«رهبتری » و « فرهنت   ستازی  مناست  » ،«انسانی نیروی وری بهر »
 بیشتترین  انتد.  داشته معنادار و مثب  تأثیر هتلداری، صنع  در استراتژیک بازاریابی

 و« دانتت  متتدیری » مثلفتته دوو  داشتتته« فرآینتتد ستتازی مناستت » مثلفتته را تتتأثیر
مطالعتات پیشتین در خصتو     . انتد  نداشتته  معناداری تأثیر« ساختار سازی مناس »

ی مختل  مورد مطالعته نشتان داد کته ایتن توامت       ها سازماناستقرار استراتژی در 
. حتتی در  است  ی مختل  و بنا بر شرای ، متفتاوت  ها سازمان در بر اجرا، اثرگ ار

 آمتار  ازص  حا نتایجبر اساس  . قاب  مشاهد  اس . ها تفاوتی نیز این بند  یاولو
 متوست   تتا  ضتعی   فوق های مثلفه سازی پیاد  در ایران ستار  5 های هت  توصیفی
 متوارد  ایتن  بهبود به نسب  ،ها هت  مدیران شود یم توصیهبنابراین  ؛ ندا  شد ارزیابی

 :شود یم ارائهی ذی  ها شنهادیپدر ادامه  راستا، همین درو  ندکن اقدام
ی ریکتارگ  بته  شتود  متی  توصتیه  فرآیند، سازی س منا مثلفه تأثیر به توجه با -
 توسعه هت  در هزینه مدیری  کنار در مصرف الگوی اصالح و داخلی های ظرفی 
ی هتا  یژگت یو و ناکارآمتد  تبلیغات کار بردنه بجای  توان به می اساس این بریابد و 

 کمتک  بتا  ،بترد   بهتر   «بتودن  کاربردی» و «راحتی» اص  دو از پرهزینه، تجمالتی
 بایتد  متدیران  یافت .  دست  ی ور بهتر   بیشتتر  افتزای   به «گمایس ش  ستراتژیا»

 هتای  هزینته  بهبتود منظتور   بته  هزینته  بتر استاس   را خود قیم  انطباق های راهکار
 ستازی  شتبیه  رو  از استتفاد   برند.به کار  منصفانه قیم  از اطمینان برای تملیاتی
 ارزیتابی  و تهیته ، است   کمینته  پویتای  گ اری قیم  ساختاری مدل که را 2لحظات

 وداشتته   دقیق بینی پی  هت  لهیوس به شد  تعیین واقعیی ها م یق از مدل این کنند.
 محاسبه همچون هت  های خرید کنترل .نماید می فراهم را کنسلی و رزرو های مسیر
 و )کمیت   غ ایی مواد تهیه کنترل، مصرف و انبارداری های هزینه کنترل، غ ا هزینه
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 نظتارت  هتای  شیو  تدوین، وسای  تخری ، مفقودی و سرق  اقالم ترلکن، کیفی  
 شود. می پیشنهادتأمین  زنجیر  بر بررسی و

 طریتق  از مداری مشتری بر بیشتر تمرکز مداری، مشتری مثلفه تأثیر اساس بر -
 در شتود.  متی  پیشنهاد هت  در پاسخگویی افزای  و تولید سازی یکمّ و سازی کیفی
 کته  یمشتتر  میتکتر  یهتا  افتزار  نرم و ابر بر مبتنیی ها پلتفرمی ریرگکا به راستا این
 ،انتد  د کر مدون یمشتر به کیفی التیتسه ارائه برای یداخل یها شرک  از یاریبس
 و مشتتری  بتر استاس   مأموریت   بیانیه اصالح و تدوین ؛باشد کنند  کمک تواند یم

 کارکنتان.  بته  آن لقتای ا و هتا  یاستتراتژ  و اهداف تمام در مأموری  بیانیه گستر 
 ، بته کترد   یریت گیپ ایمتد  سوشتال  و  یسا وب قیطر از را یمشتر نظراتتوان  می

 انیمشتتر  نظترات  از تتر  گستترد   یهتا  بتازخورد  .رسیدگی کننتد  انیمشتر اتیشکا
 دیت جد انیمشتتر  جلت   و یمشتتر   یرضتا  یمبنا بر خدمات یطراح در تواند یم

 یبنتد    درجته  و وفادار انیمشتر یبرا یرمشت اطالتات بانک هیته باشد. کنند  کمک
 فتراهم  شانیبرا آن رستوران و هت  در ژ یو خدمات بتوان که یطور به انیمشتر نیا

 .شود یم پیشنهاد متنوع یها زمان در غ ا و جا رزرو امکانمث   ؛ساخ 

بترای   ،اس  اندک یهتلدار صنع  در کارکنان با یمشتر تماس نکهیا  یدل به
 از شتود  یم شنهادپی رد.ک یسفارش امکان حد تا را خدمات دیبایشه، در این پ توفیق

OTA یشناخت روان یها یاستراتژ
استتفاد    کیت الکترون تجتارت  یهتا  غول گرید و 1

 کاربرد بدون و یسنت شک  به ها هت  اکثر در یمشتر با رواب  حاضر حال در .کنند
ی هتا  نته یهز جتای  بته  امتروزی،  مدرنی ها هت  در .ردیگ یم صورت نینو یابزارها
 یحتت  و هوشتمند  مطبوع هیتهو نور، میتنظ رینظ ییها یفناور دیبا ،یباسازیز گزاف

 در باشتد.  داشتته  ینترنتت یا و یا انهیرا زاتیتجه نیتر شرفتهیپ با ن  یکاف ها، یالب در
LAN شبکه نهیزم نیا

 را هتا  ستاختمان  تتا  کنتد  کمتک  هت  به تواند یم همگرا یها2
 .نمایند تر هوشمند
 ،باشتد  کیت اتومات همتان یم یبترا  کته  .و.. هیتهو ،ییوشنار نور، کنترلمنظور  به

                                                                                                                                 

1  . Online Travel Agency 

2  . Local Area Network 
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 نینتو  یابزارهتا  بتا  ییآشتنا  و یهتلدار صنع  یالملل نیب یها شگا ینما در شرک 
 ناکارآمتد  و ای کلیشته  های پروسهالزم اس   .شود یم پیشنهاد نهیهز کم و یتکنولوژ

شتود. ایتن امتر نشتان      هتا  آن جتایگزین  ITی هتا  رساخ یز توض در و ح ف را
 ارائته ختدمات  بترای   و کرد  تجربه و داشته دوس  را یزیچه چ مشتریدهد،  می
 مقولته در  بیشتتر  پرداخت   بته داد ،  مشتتری  ازی تتر  واضتح  اید  کارکنان به بهتر

1VIPتاریخچته  -مشتتری  اولویت   -مشتتری  دانت   حفتظ . همچنین کند کمک می 
 خدم  زمان واق  در، اضافی خدمات ارائه  جه درآنان را  تالیق وVIP مشتریان

 مشتتری  خصتو   در را هتت   دانت   و کنتد  می کم را ها هزینه دهد، می کاه  را
 مشتتری  بیشتتر  وفتاداری  نتیجته  در و ارز  ایجتاد  موج ، داد  افزای  )میهمان 

 گردد. می تر بهینه خدمات افزای  واسطه به

 هتای  شتیو   بهبتود  وارتقتا   ستانی، ان نیروی وری بهر  مثلفه تأثیر بهتوجه  با -
 و تادالنه تملکرد ارزیابی آموز ، مناس ، گزین  طریق از انسانی مناب  مدیری 
ی زیر برنامه اهداف،این  به دستیابی جه  در شود. می توصیه انسانی نیروی ارتقای

 انستانی  منتاب   محوریت   بتا  یکپارچته  هتلتداری ی هتا  مهارت توسعه در بلندمدت
 ای تجربته تنتوان   بته  که همانانیم و زبانیمدوجانبه  رواب   یدل به .ددگر یم پیشنهاد
 یفراوان  یاهم زین کارکنان  یرضا جل  رد،یگ یم قرار ریتأث تح  ینشدن فرامو 

 قرار خود کارکنان اریاخت در یکاف التیتسههتلداران  الزم اس  که رو  نیااز  .دارد
 نیبهتتر  تتا  دنت کن استتفاد   آنان یبرا  مناس یعیترف و یقیتشو یها  یفعال از  ،داد

 توستتعه در بلندمتتدت یگتت ار هیستترماو از  دهنتتد ارائتته همانتتانیم بتته را ختتدمات
 توستعه  جهت   در تخصصتی  یها کارگا  قیطر از و کپارچهی یهتلدار یها مهارت
 یهتا  مهتارت  یمبنتا  بتر  آمتوز   یینوگرا د.کنن استفاد  یانسان یروین یها مهارت
 ازنمایتد کته    مناست  متی   نیبنتابرا ؛ است   کننتد   کمتک  اریست ب ایت دن روز یهتلدار

ی هتا  نامته  جتای تفتاهم   به یهتلدار معتبر یها کالج ای نیآنال یالملل نیب یها آموز 
 هتای  رو  .دنت کن اتطا یشغل  یصالح ازیامت افراد نیا به و دنریبگ کمک پرهزینه

 ابتکار، ارتباطات مث  تمومی های مهارت الزامات مبنای بری ریکارگ به و استخدامی

                                                                                                                                 

1  . Very Important Person 
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 ارز . بایتد  گتردد  یمت  پیشتنهاد  یادگیری به تمای و  مشتری به خدم  ارائه، تم 
 را کارکنتان  آموزشتی  های هزینه و مشتری هر رضای  از حاص  مناف  از جادشد یا

 در کارکنتان ستاختن   درگیتر  بتا  همچنتین  د.برسانن کارکنان اطالع بهکرد ، برآورد 
 کمک با را کارکنان انگیز  و سطح دکننایجاد  انگیز  ها آن در بازاریابی، های فعالی 
 و کترد  ی روزرسان به را قدیمی نظارت های شیو  د.بسنجن شناسی روان های تکنیک

 د.ببرن بهر  تولید توام  سازی سیال از

 ستازمانی  فرهنت   تترویج  فرهنت ،  ستازی  مناست   مثلفته  تتأثیر  اساس بر -
 گردد. می توصیه کارکنان بین تعام  و پویایی و تغییر نوآوری،

و  همدلی روحیه حفظ دینی، و اخالقی فضائ  فرهن  گستر  منظور، بدین
 بیانیته  در« پویتایی  و تغییتر » گنجاندن لزوم نیهمچن باشد. مثثر تواند یمی تالشگر

 باشتد.  رگت ار یتأث کارکنتان  تملکتردی ی دهت  جهت   در توانتد  یم که هت   یمأمور
 کارکنتان  در متداری  مشتتری ی ساز فرهن  جه  در وزشیآمی ها کارگا اندازی  را 

 کارکنتان  و شتد   خود بین دان  گ اری اشتراک به ملزم کارکنانتا  شود یم پیشنهاد
 در یبتازخورد  ستتم یسهمچنتین   شوند. جریمه شد  مدون های نامه آیین با متخل 
 ایت  )مثبت   هتت   یسودآور بر آن ریتأث و کارکنان تملکرد که شود یطراح سازمان

الزم  د.گترد  القا  ها آن به حاتیتوض با ایمزا یبرخ ح ف ای کارانهصورت  به  یمنف
 نیبنتابرا ؛ یابنتد  رییت تغ هتا  برنامته  و هتا  حطر ر،ییتغ حال در  یشرا با توجه با اس 
 آموز  و تدارک شود. یبازنگر مرتبا  و بود مدت  کوتا  دیبا ها هت  در یزیر برنامه
 اس . ازین نهیزم نیا در یقو میت یک

 رهبتری  تملکترد  بهبتود  جه  ریزی برنامه رهبری، مثلفه تأثیرگ اری رب بنا -
 ستازی  شتفاف  ارشتد،  متدیران  حمایت   متدیری ،  نستبی  ثبتات  طریتق  از سازمان

 توانمنتد  مدیرانی ریکارگ به د.شو می توصیه استراتژی اجرای در اجماع و استراتژی
 باشتند،  دفاع قاب  تملیاتی و بلندمدت یکاستراتژ برنامه ارائه به قادر که متعهدی و

 هماننتد  یاقتصتاد  نتامطمنن  یهتا  دور  در بتود.  خواهتد  مفیتد  بسیار راستا این در
 اغلت   هتا  نته یهز نیت ا .کننتد  یم نهیهز کاه  به شروع ها هت  از یاریبس ها، میتحر

 یاجتزا  بتا  محصوالت و رستوران  یفیک و غاتیتبل کارکنان، تعداد آموز ، شام 
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 انتدک  دادن دس  از موج  موضوع نیا اس . کارکنان اخراج سرانجام و تر ارزان
 اختراج  از کارکنتان احساس ترس  واق  در .کند یم بدتر را وض  ،شد  یرقابت نتوا
؛ شود یم موج  را کارکنان یخروج یور بهر  کاه  و بود  مثثر ها آن تملکرد بر

 .دکر رفتار ادیز عهمطال و مالحظه با موارد نیا درالزم اس   نیبنابرا

 آتی پژوهشگران برای پیشنهاد

 صتورت  بته آن  انجتام  از ناشتی  کته  تحقیتق  ایتن  ذاتتی  های محدودی  به توجه با
 هتا  داد  گتردآوری  و تحقیق ابزاری ریکارگ به و خا  آماری جامعه برای کاربردی

 تملیتاتی  تتأثیر  آتتی،  تحقیقات در شود می پیشنهاد ،  اس بود پرسشنامه صورت به
 هتای  رو  از گیتری  بهتر   بتا  صتنای   ستایر  در مقاومتی اقتصاد های سیاس  دنکر

 د.یرگی صورت ساز مدلشد ،  ارزیابی و بررسی بنیادی، تحقیق
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