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Abstract 
The purpose of this study is to find out the decision-making logic of Iranian hotel 
managers in economic fluctuations based on effectuation and causation 
approaches. Both effectuation and causation approaches are applied in 
entrepreneurial decision-making process, but effectuation is used more to 
describe entrepreneurs' behavior in uncertainty or other situations such as 
economic fluctuation. This research is qualitative and causal mapping is used to 
analyze data. Participants of the study are 4- and 5-stars hotel 
managers/founders. Data is gathered through in-depth semi-structured 
interviews. The findings show that the effectuation approach is dominant under 
uncertainty and economic fluctuations. Managers in 86% of decision-making 
situations apply effectuation logic while in 14% other apply causation. Further 
findings demonstrate that there is a shift from causation to effectuation when 
situation moves to more uncertainty Keywords: 

Economic fluctuations, 
Hotel industry, 
Entrepreneurial decision-
making, Effectuation, 
Causation 
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Extended abstract 
1. Introduction 

Uncertainty in today's business 
environment has become an important 
issue in the decision-making process of 
managers and entrepreneurs (Pilepic & 
Simunic, 2009). Given that tourism and 
related industries, including hotel 
industry, is a major source of income in 
many countries and an important factor in 
economic growth (Hung et al., 2013) it is 
important that hotel managers get familiar 
with the process of decision making in any 
economic conditions. 

2. Materials and Methods 
Considering that a few researches has 

been conducted in this field, the approach 
of this research is qualitative. Data 
gathered through semi-structured 
interviews and after coding, causal 
mapping method is used to map out the 
mind of managers. We used Maxqda and 
Decision Explorer software to code and 
map data.   

3. Discussion and Results 
Analysis shows that hotel managers use 

effectuation and causation approach in 

different conditions. Finding show that in 
normal economic conditions, the weight 
of causation logic is more than 
effectuation but in uncertainty or 
abnormal conditions, effectuation is the 
dominant decision logic. In other words, in 
all 6 hotels, the causation approach is the 
dominant approach of decision-making in 
normal conditions, and the effectuation is 
prevailing approach to make decision in 
uncertainty. 

4. Conclusions 
Economic fluctuations and uncertainty 

have led to greater use of effectuation 
approach in hotel industry. According to 
the results, hotel managers in any 
abnormal or uncertainty, change their 
approach from causation to effectuation 
and try to use affordable loss and existing 
facilities in their decision making. They try 
to control the situation and seizing any 
new and profitable opportunities. In the 
realm of market penetration, they focus of 
differentiation and uniqueness and avoid 
competitive analysis. Cost reduction and 
use of facilities and potentials are the 
other strategies of managers to face any 
unexpected situation. 
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ه د ی ک  چ
 نوسانات زمان در ایران داری هتل صنعت مدیران گیری تصمیم منطق بررسی صدد در پژوهش این

 هدف و گرایی امکان به آن از که است، کارآفرینی در گیری-تصمیم رویکردهای اساس بر اقتصادی
 تحلیل برای علّی نگاشت روش از و است کیفی آن ماهیت دلیل به تحقیق این. شود می تعبیر گرایی
 تهران ستاره 5 و 4 های هتل ارشد مدیران تحقیق کنندگانمشارکت. است شده استفاده ها داده

 رویکرد که دهد می نشان ها یافته. است بوده برفی گلوله صورت به گیری نمونه روش. هستند
 %86 در مدیران و است گیری تصمیم در حاکم رویکرد قطعیت عدم و نوسان شرایط در گرایی امکان

 گرایی هدف های مؤلفه از %14 و گراییامکان رویکرد های مؤلفه از گیریتصمیم های موقعیت
 نوسانات و قطعیت عدم شرایط در هاهتل مدیران که است این گویای نتایج. کنند می استفاده
 .دهند می رویکرد تغییر گراییامکان رویکرد به گراییهدف رویکرد از اقتصادی

 کلیدواژه ها:
 داری، هتل اقتصادی، نوسانات

 امکان کارآفرینانه، گیری تصمیم
 گرایی هدف گرایی،

ی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران با عنوان منطق تصمیم* ی حاضر برگرفته از پایان نامه دوره  ی ایران در شرایط مقاله  ی مدیران صنعت هتل دار  گیر

ی با تمرکز بر رویکرد امکان  گرایی است.گرایی و هدفنوسانات اقتصاد
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ه  1 ل ئ س م ن  ا ی  ب
دولتی که  -اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی

در سه دهه ی اخیر غالبا با معضالتی چون تورم و 
های  رخهکسری بودجه دست به گریبان بوده، چ

تجاری بزرگ و کوچکی را پشت سر نهاده است که 
ها به ایجاد عدم قطعیت در فضای کسب  این چرخه

(. وجود عدم 1394اند )شاکری،  و کار منجر شده
اطمینان در فضای کسب و کار و تبدیل شدن این 
موضوع به یک مسئله ی مهم در فرآیند 

ای ویژهگیری، مدیران و کارآفرینان را با شرایط تصمیم
1روبه رو ساخته است )پایلپیک و سیمونیک  ،2009 .)

با توجه به اینکه گردشگری و صنایع مرتبط با آن از 
ی درآمد در بسیاری جمله هتلداری یک منبع عمده

ها و عامل مهمی در رشد اقتصادی محسوب از کشور
2شود )هانگ، شانگ، وانگ و لینمی (، آشنایی 2013، 

گیری در فرآیندهای تصمیممدیران این صنعت با 
تواند کمک کننده و یاری شرایط خاص اقتصادی می

های دارای  رسان باشد. صنعت هتل داری در کشور
پتانسیل گردشگری به شدت مورد توجه سیاست 

گذاران بوده و به نوعی پشتیبان رشد گردشگری 
کشورها است که در چند سال اخیر در معرض 

 گرفته است.ها قرار  نوسان و عدم قطعیت

گیری در شرایط عدم قطعیت متفاوت از تصمیم
گیری در شرایط عادی است. این تفاوت را تصمیم

3سارازواتی 4ییگرا امکان(، 2001)   در برابر 
5ییگرا هدف نامیده است. این دو رویکرد  

های نسبتا جدیدی هستند که شیوه و منطق  نظریه
کنند یگیری مدیران و کارآفرینان را توصیف م تصمیم

یی مشخصا گرا امکان(. 2008و  2001)سارازواتی، 
ی مدیران را در شرایط عدم قطعیت رفتار کارآفرینانه

کارآفرینان و  ییگرا در منطق امکانکند. تشریح می
مدیران با استفاده از امکانات موجود اهداف ممکن 

با اتخاذ  ییگرا در هدف کهی ، در حالکنندرا خلق می
رسیدن که  شودیتمرکز م یهدف بر انتخاب امکانات

 .(1)شکل  کنندمیسر می اهدف ر به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Pilepic & Simunic 
2 Hung, Shang, Wang,& Lin 
3 Sarasvathy 

4 Effectuation 
5 Causation 

هدف یا 

اهداف از 

پیش تعیین 

 شده 

همه منابع 

در دسترس 

 کارآفرین

 منابع

 منابع

 منابع

 
 منابع

 

 هدف ممکن

 هدف ممکن

ممکنهدف   

 هدف ممکن

گراییامکان گراییهدف   

ل ک ن 1 ش ا ک م ا ق  ط ن م ت  و ا ف را ت یگ ف ی د ه راو  یگ   ی

ی  د ح ا و ر ی م  : ع ب ن 1م 3 9 6 
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مطالعات انجام شده در صنایع مختلف نشان 
داده است که کارآفرینان خبره در شرایط عدم 

گرایی استفاده  قطعیت عمدتا از رویکرد امکان
کار ؛ همچنین خبرگان به نسبت مدیران تازهکنند می

کنند )رید، سانگ و بیشتر از این رویکرد استفاده می
1اسمیت ؛ ویتبنک، جو، 2005؛ سارازواتی و جو، 2009، 

2سارازواتی، سانگ و رید و  نانیکارآفر(. 2009، 
 دانند یخود م یقبل اتیبر اساس تجرب مدیران خبره

 تیبا عدم قطع همواجه را در شرایط توان یکه نم
طور ه را ب عدم قطعیت توانیم یول ،کرد ینیب شیپ

و عمال مهارت  آورد تحت کنترل در یامالحظه قابل
گیری در عدم اصلی مدیران و کارآفرینان، تصمیم

3؛ سارازواتی و منون2001قطعیت است )سارازواتی،   ،
4؛ هربرت و لینک2002  ،1988 .) 

های زیادی در خصوص صنعت  ژوهشاگرچه پ
های  است، اما پژوهش هتل داری صورت گرفته 

گیری  بسیار اندکی به بررسی منطق تصمیم
اقتصادی مدیران هتل پرداخته است. عمده این 
تحقیقات، بیانگر این موضوع است که مدیران این 
صنعت در شرایط عادی هدف گرایانه و بر اساس 

ی هتل، فیایی، اندازهمتغیرهایی چون موقعیت جغرا
تمرکز جغرافیایی، محیط کسب و کار خارجی و پیش 

کنند )فرر، پالناس و گیری میبینی آینده تصمیم
5باستوس 6؛ دای مجیو و پاول2018،  ؛ تاری و 1983، 
7همکاران 8؛ زونتا و بکیاریس2017، ؛ پایلپیک و 2009، 

؛ پلدروگوواک، تکاوچیچ و 2009سیمونیک، 
9ژانکوویچ شود  (؛ ازاین رو، این سؤال مطرح می6201، 

گیری مدیران هتل در ایران در  که منطق تصمیم
شرایط عدم قطعیت )نوسانات اقتصادی( بر کدام دو 

گرایی استوار است؟  گرایی و هدف رویکرد امکان
                                                   

1 Read, Song, & Smit 
2 Wiltbank, Dew, Sarasvathy , Song, & 
Read 
3 Sarasvathy & Menon 
4 Herbert & Link 
5 Ferrer, Planas ,& Bustos 
6 DiMaggio & Powell 

های این پژوهش، در حوزه ی نظری ، به  یافته
گیری مدیران در  شناخت بیشتر رویکرد تصمیم

قطعیت منجر شده و باعث گسترش شرایط عدم 
ادبیات موضوعی خواهد شد. در حوزه ی عملی نیز 

کند تا با منطق مدیران متخصص این  کمک می
صنعت که در شرایط نوسان و عدم قطعیت تجارب 

اند، آشنایی ایجاد شود و  با ارزشی را کسب نموده
راهنمایی برای مدیریت بهتر هتل در شرایط عدم 

 اقتصادی باشد. قطعیت و نوسانات 

ی  2 ن ا ب م و  ق  ی ق ح ت ی  ه  ن ی ش ی پ
ی ر ظ  ن

 گرایی  گرایی در برابر هدفامکان 2.1
های نسبتاً  گرا نظریه و هدف گرا رویکرد امکان

ی کارآفرینی هستند که در آن شیوه جدیدی در حوزه
گیری مدیران و کارآفرینان توصیف  و منطق تصمیم

(. دو رویکرد 2008و  2001)سارازواتی،  دشو می
گیری گرایی دو فلسفه تصمیم گرایی و هدف امکان

متفاوت هستند که در هر سازمانی بسته به شرایط 
1توان از آنها بهره برد )سارازواتی و جومی 0 ؛ 2013، 

1یانگ، لی سان و ژائو 1 (. در شرایط عدم 2018، 
شرایط گرا رویکرد غالب و در  قطعیت رویکرد امکان

گرا رویکرد غالب عادی معموال رویکرد هدف
؛ ارند، ساروجی 2001گیری است )سارازواتی، تصمیم

1و برکمپر 2 (. ادبیات 2013؛ سارازواتی و جو، 2015، 
گرا و  کند که امکان حوزه ی کارآفرینی تأکید می

گرا بودن به شدت مربوط به شرایط محیطی  هدف
کنند و مدیران می و انتخابهایی هستند که کارآفرینان

1)مک مولن و شپرد 3  ،2006.)  

7 Tarí  et al. 
8 Zounta & Bekiaris 
9 Poldrugovac, Tekavcic,& Jankovic 
10 Sarasvathy & Dew 
11 Yang, Li Sun, & Zhao 
12 Arend, Sarooghi, & Burkemper 
13 McMullen & Shepherd 



 

153 

 .169تا  148 صفحات .1400بهار  .36 شماره .10 دوره

گردشگری توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

[Manager] .گیری کارآفرینانهمنطق تصمیم گیری مدیران ارشد صنعت هتل داری در نوسانات اقتصادی با تمرکز بر رویکردهای تصمیم 

( و 1396های میرواحدی ) با توجه به یافته
(  دو فلسفه ی 2018همچنین یانگ و همکاران )

گیری  گرا از زمان شکل گرا و هدف فکری امکان
ها روی دو سر یک طیف قرار داشته و  و کار کسب

کارآفرینان و مدیران بسته به امکانات و شرایط، 
گرا و  گرا یا هدف توانند یک رویکرد کامال امکان می

یا ترکیبی از این دو را پیاده سازی و استفاده کنند؛ 

بنابراین درک این مطلب مهم است که در چه زمان 
گرا  گرا یا هدف و شرایطی کارآفرین از منطق امکان

1؛ رید و سارازواتی2001استفاده کند )سارازواتی،   ،
2؛ فیشر2005 های این دو منطق تفاوت(. 2012، 

 نمایش داده شده  1گیری در جدول تصمیم

 

 است.

ل و د ا 1 ج ق هیم ن ی س ا ک م را ا یگ ف ی د ه را و  یگ  ی

گرایی هدف گروه بندی گرایی امکان   

امکانات محور و تمرکز بر منابع  هدف محور با تمرکز بر نتایج منطق تصمیم گیری
 موجود

ذهنیت نسبت به 
 بازار

گذاری و خلق بازارهدف خلق بازار با استفاده از امکانات  
 های موجود

ستفاده از دانش موجود قبلیا -رقابتی استراتژی همکاری و استفاده از فرصت های  
 احتمالی 

ذهنیت نسبت به 
 حوادث غیر منتظره

برنامه ریزی و تحقیق بازار برای داشتن تحلیل 
نامطمئنرقابتی مفصل، پیش بینی آینده   

پذیرای اتفاقات و بهره برداری از 
 آنها، کنترل آینده نامطمئن

عدم قطعیت ها خلق فرصت می  قابل پیش بینی به دلیل کاهش خطر محیط
 کنند

 ضرر قابل تحمل حداکثر بازده نتایج

کارآفرین -فرد شرکت واحد تحلیل  

(2014منبع: سارازواتی و همکاران)  

 

گرایی پنج اصل دارد که امکان 2.2
 عبارتند از:

3اصل اول: امکانات موجود  

                                                   
1 Read & Sarasvathy 
2 Fischer 

شروع  نیشخص کارآفر از ذهن ییگرا امکان
. او سه گروه از امکانات را با خود دارد: شود می
هستم(، دانش و تجربه )چه  ی)من چه کس تیهو
 یم را یبلد هستم(، و ارتباطات )چه کسان یکار

سوال است که  نیتمرکز بر ا ینیشناسم(. در کارآفر

3 The birds in-hand principle (available 
means) 
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 انجام توانمی م یبر امکانات موجود چه کار هیبا تک
دهم؟  نه اینکه با تکیه بر تحلیل پیش بینانه بپرسم 

بر  یمبتن کردیرو«. چه کاری باید انجام دهم؟»
دانش و تجربه، و  ت،یهو هیموجود بر پا امکانات

 از فرصتها استفاده ارتباطات استوار است تا بتوان
 (.2008کرد )سارازواتی، 

1اصل دوم: ضرر قابل تحمل  

گرایی ضرر قابل تحمل است، نقطه  اصل دوم امکان
مقابل این اصل سود مورد انتظار است. جو و 

2همکاران ( معتقد هستند 2001( و سارازواتی )2008) 
که تمرکز کارآفرینان در فضای عدم اطمینان باید بر 

توانند تحمل کنند باشد؛ زیرا فعالیت ضرری که می
در کسب و کارهای جدید در این فضا همواره با 

های مورد  ریسک همراه است و امکان دارد سود
رای انتظار محقق نشوند و یا زمان طوالنی مدت ب

رسیدن به سود مورد نظر نیاز باشد. به عبارتی در 
این اصل کارآفرین سعی دارد تا با استراتژی های 
مختلف با تمام امکاناتی که در اختیار دارد این 
موضوع را تحت کنترل خود درآورد )یانگ، لی سان و 

 (. 2018ژائو، 

3اصل سوم: شراکت راهبردی  )اتحاد با ذینفعان( 

4موریش معتقد است کارآفرینان موفق  (2009) 
کسانی هستند که تمایل به شراکت در آنان بسیار 

 یاز شراکت برا ییگرا امکان کردیدر رو .قوی است
به عبارت دیگر، در  .شود یتوسعه منابع استفاده م

این اصل کارآفرین به نوعی از مشارکت با سایرین 
کند )یانگ، لی سان  بازیگران استقبال و حمایت می

5(. پورتر2018ائو، و ژ  ( پیشنهاد داد به منظور 1980) 
کاهش نااطمینانی در شرایط عدم قطعیت، جهت 

                                                   
1 The affordable loss principle 
2 Dew et al. 
3 The crazy quilt principle (strategic 
partnership) 
4 Morrish 
5 Porter 
6 Henninger, Brem, & Giones 

گیری مشارکتی به جای تحلیل رقابتی مورد استفاده 
( این ایده 2009قرار بگیرد. همچنین رید و همکاران )

دهند و پیشنهاد می کنند که با  را گسترش می
کنندگان،  مشارکت هر شریک موجود، مانند تامین

مشتریان و حتی رقبا، بازار را بسازید. با اتحاد با 
توان به امکانات جدید  ذینفعان و شرکاء جدید، می

توان اهداف  دسترسی پیدا کرد و در نتیجه می
6جدیدی را خلق کرد )هنینگر، برِم و جیونیز  ،2019.) 

7اصل چهارم: پیشامد های خوب و بد  

ب و چه بد، فرصت کارآفرینان از هر اتفاقی چه خو
سازند. از این اتفاقات به اقبال کارآفرینانه تعبیر می
8شود )میرواحدی و موریش،می بروز (. 2017

 فعالیتمراحل  یکلیه در گونههای اقبالفرصت
و  محتمل است اریبس نانیکارآفر یبرار کا و کسب

این اصل بر این نکته تاکید دارد که استفاده از هر 
پیشامد خوب یا بد می تواند به کارآفرین در تبدیل 

ها و همچنین استفاده از فرصت  تهدیدها به فرصت
(. در واقع 2014گونه کمک کند )میرواحدی، های اقبال

این اصل برای مواجهه با رویدادهای غیر منتظره 
احتماالت و تغییرات بازار به است؛ بدین طریق که از 

شود  عنوان فرصت برای ایجاد نوآوری استفاده می
 (.  2018)یانگ، لی سان و ژائو، 

9اصل پنجم: کنترل آینده به جای پیش بینی  

1( و کرزنر2001سارازواتی ) 0 ( معتقد هستند که 1973) 
آینده قابل پیش بینی نیست و هر آنچه به عنوان 

دس و گمانی بیش پیش بینی مطرح می شود ح
شخص  ( تاکید دارد که2008نیست. سارازواتی )

که با آن مواجه یی روندها یده در شکل نیکارآفر
رو شدن با ه در روب نینقش دارد. کارآفر شودمی

7 The lemonade principle (leveraging 
contingencies) 
8 Mirvahedi & Morrish 
9 The pilot-in-the-plane principle (control 
of the future) 
10 Kirzner 
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خود منفعل نبوده و آنها را لزوما  یِش رویپ یروندها
با دخالت خود او  .کند یفرض نم ریناپذ اجتناب

 یرهایمتغ مجدد یده شکل ایو  رییدر تغ یسع
که  ییخود داشته و آنها را به سمت و سو رامونیپ
1کشد )سارازواتی، منون و کوچلهمی خواهد یم  ،

2013  .) 

گرایی  گرایی و هدف منطق امکان 2.3
 در صنعت هتل داری

مدیران هتل در شروع فعالیت به فاکتور موقعیت 
دهند؛ زیرا جایگاه  مکانی اهمیت زیادی می

ایی یک هتل در سود آوری هتل تاثیر بسیار جغرافی
(. 2018باالیی خواهد داشت )فرر، پالنس و باستوس، 

ی تصمیمات مدیران ارشد در ادامه ی فعالیت، عمده
مبتنی بر اطالعات بلند مدت )آینده گرا( است 

(. آنها برای تعریف 2009)پایلپیک و سیمونیک، 
زیادی  وکار نظارت راهکارهای موثر، بر محیط کسب 

( و در تصمیم 2009دارند )زونتا و بکیاریس ، 
های اقتصادی خود عواملی مانند تمرکز گیری

جغرافیایی، اندازه ی هتل، وسعت زنجیره هتل و 
دهند )دای  اوقات فراغت را مورد بررسی قرار می

 (.  2017؛ تاری و همکاران،1983مجیو و پاول، 

ران در شرایطی که منابع مالی محدود است مدی
هایی که  هتل بعد از تعیین منابع ناکارآمد بر بخش

بیشترین تاثیر را بر کارایی و منابع مالی دارد تمرکز 
کرده و برای بهبود کارایی هتل تصمیم به کاهش 

های )نیروی کار، انرژی، هزینه های اضافی( و  ورودی
یا افزایش خروجی از جمله درآمد و اشتغال 

ها می  ت که کاهش هزینهگیرند. الزم به ذکر اس می
تواند اثرات مثبت کوتاه مدت داشته باشد، اما در 
دراز مدت کیفیت خدمات و نیز رضایت مشتری و 

دهد )پلدروگوواک،  کارکنان را تحت تأثیر قرار می
(. در زمانی که تصمیمات 2016تکاوچیچ و ژانکوویچ، 

گیرند که  نتایج قابل قبولی ندارد مدیران تصمیم می

اختصاص یافته به این روند را محدود کنند منابع 
2)اِگلسیاس، دالبالینا و کاسو (. جدا کردن 2018، 

های مختلف و شناسایی  عملیات هتل به بخش
ها برای هر بخش برای تجزیه و تحلیل  هزینه

اطالعات در مورد عملکرد، سودآوری و وضعیت مالی 
هتل مناسب ترین راه تحلیل فعالیت هتل است 

توان گفت که  (. بنابراین می2009بکیاریس،  )زونتا و
گیری مدیران صنعت  گرا در تصمیم رویکرد هدف

هتل داری در شرایط عادی بیشتر در زمینه های 
های مربوط ساختاری و عملیاتی هتل و اجرای فعالیت

به مسائل مالی با هدف حداکثر سازی بازده، نمود 
 کند. پیدا می

ق  3 ی ق ح ت ی  س ا ن ش ش   رو
از نظر هدف کاربردی است. رویکرد این پژوهش 

اصلی این پژوهش با توجه به اینکه در این زمینه 
 روش تحقیقات بسیار کمی انجام پذیرفته کیفی و

نگاشت علَی است. جامعه ی  آن محتوای تحلیل
ستاره تهران  5و  4های  آماری پژوهش شامل هتل

ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته  است. داده
ستاره  5و  4های  مدیران ارشد هتل با شش نفر

(.  شرکت 2تهران گردآوری شده است )جدول 
کنندگان در مصاحبه پنج مرد و یک زن بودند. یک 
نفر از مصاحبه شوندگان مدرک کارشناسی، چهار 
نفر کارشناسی ارشد دارند و یک نفر دارای مدرک 
دکتری هستند. مصاحبه شوندگان، شرایط عدم 

اند و در حال حاضر در حال ردهقطعیت را تجربه ک
مواجهه با آن هستند، تمامی مصاحبه ها در 

شوندگان انجام های تحت مدیریت مصاحبه هتل
ی آنها ضبط شده و سپس متن  شده است. همه

مصاحبه ها پیاده شده است. تحلیل هر مصاحبه 
 بعد از اتمام آن صورت آغاز شده است.

 

 

                                                   
1 Sarasvathy, Menon, & Kuechle 2 Iglesias, De la Ballina, & Caso 
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و د ص 2ل ج و رک فیت قتش ح ت ر  د ن  ا گ د ن ن  قیک

 تحصیالت جنسیت درجه هتل کد*  ردیف

ستاره 4 م.ر.ت 1  کارشناسی ارشد مرد 

ستاره 4 ش.ع 2  کارشناسی ارشد مرد 

ستاره  5 م.پ 3  کارشناسی ارشد مرد 

ستاره 5 ر.د 4  کارشناسی ارشد زن 

ستاره 5 د.ز 5  دکتری مرد 

ستاره 5 م.ن.د 6  کارشناسی مرد 

حاضر.منبع: تحقیق   

ا به کد تبدیل شده استه برای اطمینان از محرمانه بودن، نام  

ل 4 ی ل ح ت و  ه  ی ز ج  ت
افزار  با استفاده از نرم هاابتدا مصاحبه

1ی.ای.دویک مکس اند و پس از کدگذاری شده 
2( نگاشت علّی3استخراج مفاهیم )جدول  مدیران  

 گیری در شرایط ی تصمیم هتل در ارتباط با نحوه

گرایی و  عدم قطعیت )مبتنی بر دو رویکرد امکان
3گرایی( با کمک نرم افزار دیسیژن اکسپلورر هدف  

 رسم و مورد تحلیل قرار گرفت.

 
ل 1 و د ه 3ج ا ف را میم ش ر  د ه  د ش ج  را خ ت س د طیا ا م یع د ع ع و  ط  تیق

                                                   
1 MAXQDA 
2 Causal Mapping 

3 Decision Explorer 

 نام هتل
تعداد 

مفاهیم 
 جدید

شماره 
مفاهیم 

 جدید

دسته بندی شماره مفاهیم جدید رویکرد 
گرایی امکان  

دسته بندی  شماره مفاهیم جدید 
گرایی رویکرد هدف  

1اصل  2اصل   اصل  
3 

اصل 
4 

اصل 
5 

اصل 
1 

اصل 
2 

اصل 
4اصل  3 اصل  

5 

 48 آساره
30تا  1  
18تا  1  

25- 
28- 8- 
5- 4- 
27- 16- 
26- 24  

/ 3  

12- 7- 
20- 
15- 

30-41- 
29 
 

/ 5  

9- 10- 
22- 

11- 19  

21- 
18 

2- 
3- 1   

6- 
18 

6- 13  
/ 7- 
17- 4- 

11- 
13- 12  

17- 
23 

/ 14- 
16- 10- 

9- 1- 
15- 7  

 

 21 آرامیس

21- 4- 8-3 
29- 24- 

15- 6 -18- 
19- 11- 12  

12- 21  

8-4 – 
29- 
24- 
18-  

  
3- 
15- 
6-  

13  6- 8  

11 
/ 9- 
11- 4- 

12 

19 
/ 3  
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 اطالعات تحلیل روشهای از یکی علّی نگاشت
 و گیری تصمیم ی نحوه تواند که می است کیفی
آشکار سازد  را مدیران گیری تصمیم دالیل

1)اکسلرود 2؛ بار، استیمپرت و هاف1976،  ؛ 1993، 
3ادن (. نگاشت، یک شبکه از روابط علّی است 1992، 

تواند آنچه در ذهن مدیران و کارآفرینان است که می
؛ نلسون، 1990نشان دهد )هاف، را روی کاغذ 

4نادکارنی، نارایانان و قدس (. نگاشت علّی دو 2000، 
عنصر مهم دارد. اولین عنصر، مفاهیم و دومین 
عنصر، روابط علّی میان این مفاهیم است که در 

ها  های جهت دار روی نگاشت ها و پیکان قالب گره

                                                   
1 Axelrod 
2 Barr, Stimpert, & Huff 

(. نارایانان و 1976شود )اکسلرود،  ترسیم می
( برای ترسیم روابط علّی یک روش 2005نگ )آرمسترا

ی اول، اند. در مرحلهای پیشنهاد داده چهار مرحله
عبارات علّی که توسط مصاحبه شوندگان مطرح 

شود؛ مثال اظهاراتی نظیر  شده است، شناسایی می
باور »، «بنابراین»، «پس -اگر»، «زیرا/ برای اینکه»

نوع رابطه  ی دوم، ترسیممرحله«. معتقدم»و « دارم
دو یا چند مفهوم با یکدیگر است که در جدول 

ی سوم، ترسیم نگاشت آمده است. مرحله 4شماره 
ی چهارم، ترسیم نگاشت نهایی )حذف علّی و مرحله

3 Eden, 1992 
4 Nelson, Nadkarni, Narayanan & Ghods 

/13- 11- 9- 
8- 6- 3- 2- 

12- 4  

/ 2  

اسپیناس 
 پاالس

17 

11- 23- 26- 
21- 20- 14- 

29- 25- 8  
/ 2- 18- 19- 

13- 51- 41- 
11- 10  

23- 26- 
21- 41- 

8-  
/ 14- 15  

11 
25 
 

/ 13  
20 29    

18- 
19- 01- 

11 
2 

پارسیان 
 آزادی

16 

25- 30- 
15- 12- 3- 
1- 42- 16- 

13 
/ 3- 7- 9- 

12- 11- 13- 
1 

25 30 12 
15- 

1- 16  
/9  

3  1 13 13- 24  
/ 11  

3- 
7- 

12 

پرشین 
 پالزا

15 

4- 5- 11- 
10- 82- 8- 

6- 19-  
13 

/ 3- 4- 8- 
9- 10- 14  

4- 01- 
13 

/ 14  
8- 28  5   4  

11 
/ 9- 

10 

6 
/ 8  

19 
/ 3  

اسپیناس 
خلیج 

 فارس
0 0           
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موارد زائد و اضافه کردن مفاهیم جدید در صورت 
 وجود( است.

 

ینگاشت عل   میروابط مفاه 2 جدول  

 نماد رابطه نماد رابطه

 E مثالی از + اثر مثبت

 C انتخاب تصمیم - اثر منفی

 H آسیب زننده نیست A اثر قابل تعیین نیست

 N کمک کننده نیست M تاثیر بسیار اندک

 L منجر می شود به O بدون تاثیر

   = برابر است با

(1976منبع: آکسلرود )  

 

ها از دو تحلیل مهم بیشتر نگاشت برای درک
1مرکزی ، استفاده شده است. تحلیل 2ای و دامنه 

ها از یک مفهوم به طرف  مرکزی تحلیل خروجی
مفاهیم دیگر است. در تحلیل مرکزی محوریت 

گردد. در تحلیل مفاهیم مورد بررسی قرار می
ای، تعداد مفاهیمی که به یک مفهوم متصل دامنه

شود، محاسبه د یا از آن خارج میهستند و به آن وار 
3منگردد )برایتمی (. برای اعتبارسنجی 2002، 

ها در این پژوهش از روش وفاق دو  نگاشت
بوده  %92گر استفاده شده است. میزان وفاق تحلیل

است. در ادامه با توجه به اینکه ماهیت نگاشت 
ها و نمودارها استوار است و  علّی بر پایه ی جدول

شوند برای  از طریق آنها نمایش داده می ها یافته
افزایش اعتبار سنجی خارجی از روش چند جانبه 

های  نگری استفاده و نتایج پژوهش با نظریه
 برجسته دراین زمینه مقایسه شد.

                                                   
1 Central Analysis 
2 Domain Analysis 

ه 5 ت ف ا ش  ی ه ژو پ ی  ا  ه
های های علّی برای هر کدام از کیسبا ترسیم نگاشت

نیز به عنوان نمونه( و  3و  2مورد مطالعه )شکل 
ای مشخص شد که  های مرکزی و دامنهتحلیل

ها در شرایط عادی اقتصادی از  مدیران هتل
گرا و در شرایط نوسان اقتصادی با تصمیمات هدف

ها برای  توجه به شرایط بازار و عدم قطعیت
مدیریت بهتر مجموعه خود و جلوگیری از ضرر و 
بقای مجموعه، بیشتر از تصمیمات مبتنی بر رویکرد 

کنند. به عبارت دیگر، در  گرایی استفاده می انامک
هر شش هتل مورد بررسی رویکرد غالب برای 

گیری در شرایط عدم قطعیت، رویکرد  تصمیم
گرایی رویکرد  گرایی است و رویکرد هدف امکان

 گیری در شرایط عادی است. غالب برای تصمیم

3 Brightman 
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)به عنوان نمونه( یعاد طیها در شرااز هتل یکی ینگاشت عل 2 شکل  

 منبع: نگارندگان

 

 

)به عنوان نمونه( ینوسان اقتصاد طیهمان هتل در شرا ینگاشت عل 3 شکل  

 منبع: نگارندگان

 

منطق تصمیم گیری در شرایط  5.1
 نوسانات اقتصادی

تر نتیجه پژوهش وضعیت هر  برای نمایش دقیق
گرایی در  گرایی و هدف کدام از دو رویکرد امکان

ها در شرایط به تفکیک شاخص 5جدول شماره 
عادی و نوسانات اقتصادی مورد بررسی و مقایسه 

 قرار گرفته است.
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 یو نوسان اقتصاد یعاد طیهر هتل در شرا ییگرا و هدف ییگرا امکان کردیرو یها شاخص یفراوان ی سهیمقا 3 جدول

تعداد و درصد رویکرد در شرایط  نوع رویکرد نام هتل
 عادی

تعداد و درصد رویکرد در شرایط نوسان 
 اقتصادی

 هتل آساره

مصاحبه ی شماره 
1ی   

گرایی امکان  2                               %11.11  26                              %86.66  

گرایی هدف  16                             %88.89  4                                 %13.34  

 

 هتل آرامیس

مصاحبه ی شماره 
2ی   

گرایی امکان  2                               %13.32  27                             %90  

گرایی هدف  13                            %86.67  3                                %10   

 

هتل اسپیناس 
 پاالس

مصاحبه ی شماره 
3ی   

گرایی امکان  4                                  %20  28                           %93.33  

گرایی هدف  16                               %80  2                               %6.67  

 

 هتل پارسیان آزادی

مصاحبه ی شماره 
4ی   

گرایی امکان  3                             %21.42  25                        %83.33      

گرایی هدف  11                           %78.58  5                             %16.67  

 

 هتل پرشین پالزا

شماره مصاحبه ی 
5ی   

گرایی امکان  2                             %14.28  23                           %79.31  

گرایی هدف  12                           %85.72  6                            %20.69  

 

هتل اسپیناس 
 خلیج فارس

گرایی امکان  2                              %9.09  24                             %80  

گرایی هدف  20                           %90.91  6                                %20  
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مصاحبه ی شماره 
6ی   

 

گرایی امکان جمع کل  15                           %14.56  153                        %85.47  

گرایی هدف  88                           %85.44  26                          %14.53  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

شود فراوانی همان طور که مالحظه می
گرایی از شرایط عادی به  های رویکرد امکان مولفه

های  نوسان روند افزایشی داشته و فراوانی مؤلفه
عدم گرایی از شرایط عادی به نوسان و  هدف

قطعیت روند کاهشی داشته است. این بدان 
معناست که میزان تمایالت مدیران به استفاده از 

گرایی در شرایط نوسان و عدم قطعیت  رویکرد هدف
یابد و از طرفی میزان تمایالت  به شدت کاهش می

گرایی در این شرایط  آنها به استفاده از رویکرد امکان
 یابد. به شدت افزایش می

 

 
 تینوسان و عدم قطع طیبه سمت شرا یعاد طیاز شرا کردیدو رو یکل تیوضع 1 نمودار

 منبع: نگارندگان

 

دهنده ی روند  نشان  1نمودار شماره ی 
گیری مدیران هتل در شرایط عادی و شرایط  تصمیم

عدم قطعیت است. بر این اساس، روند استفاده از 
گرایی از شرایط عادی به عدم قطعیت  رویکرد امکان

یک روند کامال افزایشی است. این بدان معناست که 
گرایی یک رویکرد کاربردی برای مدیران  رویکرد امکان

 ط عدم قطعیت است. ها در شرای هتل

گیری  نتایج حاصل از بررسی منطق تصمیم
مدیران در شرایط نوسان و عدم قطعیت نشان 

ها در شرایط  دهنده ی این است که مدیران هتل
عدم قطعیت با تمرکز روی استفاده از امکانات 

ها و ضررها دارند. آنها  موجود سعی در کاهش هزینه
و همچنین  در این شرایط با اتحاد با ذینفعان

های پیش رو به کنترل آینده به  استفاده از فرصت
پردازند. در واقع تمام  جای پیش بینی آینده می

تالش آنها برای جلوگیری از ضرر و کنترل آن است. 

شرایط عدم قطعیت                                                 

شرایط عادی

هدف گرایی امکان گرایی
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آنها در این شرایط فقط روی رضایت مهمانان تمرکز 
داشته و سعی بر این دارند تا با پرداخت به موقع 

ها مجموعه را به  ش هزینهحقوق کارمندان و پوش
 بهترین شیوه ی ممکن مدیریت کنند. 

در شرایط نوسان و عدم قطعیت ما با انتخاب » 
ها را کم  های جدید هزینه ها و استراتژی راه
ها،  کنیم. در این شرایط ما ارتباط خود را با آژانس می

های  ها برای گرفتن مشتری ها و وزارتخانه سازمان
ها را طوری  . ما اتاقکنیم بیشتر قوی می

فروشیم که هم سود داشته باشد و هم در همه  می
ها استراتژی کاهش هزینه را اعمال کرده  ی قسمت

سازی  ها را در عمل پیاده باشیم. ما کنترل هزینه
هایی مثل بازار  کنیم. در این شرایط از فرصت می

کنیم و بازار  چین و آذربایجان و عراق استفاده می
دهیم. ما بر اساس  این سمت تغییر میخود را به 

م.پ. مدیر «_ کنیم ای که داریم هزینه می بودجه
 ستاره 5هتل 

ما در شرایط نوسان و عدم قطعیت از »         
کنیم و به سراغ  های جدید استفاده می استراتژی

رویم، با پایین آوردن  بازارهای مرحله ی دوم می
باط با های زیاد و ارت ها و دادن تخفیف نرخ

ها سعی در جذب گردشگر بیشتر داریم.  سازمان
هدف اصلی ما در این شرایط کنترل و کاهش 

 ستاره 5ر.د. مدیر هتل «_ ها و ضررهاست.  هزینه

ما در شرایط نوسان و عدم قطعیت از »          
ها و  های اجرایی پیش بینی نشده و راه مدل

 کنیم، در این های جدید استفاده می استراتژی
کنیم و سعی بر  حالت به بازار موجود بسنده می

ارائه ی سرویس به بهترین شیوه ممکن داریم، تیم 
HR ای شکل  ما هر لحظه آماده است تا با هر ضربه

بگیرد. هدف اصلی ما در این شرایط دستیابی به 
ها و  حداکثر بازده و کنترل و کاهش هزینه

این ها به محقق کردن  ضررهاست و اتحاد بین بچه
کند. من در این شرایط به  امر کمک بسیاری می

دنبال شراکت خارجی هستم چون این همکاری به 
یادگیری کارهایی که در دنیای مدرن هتل داری اتفاق 

کند. در این شرایط بازار  افتد کمک زیادی می می

های آفالین کمک زیادی  اینترنشال با گرفتن آژانس
ای که داریم هزینه  کند. ما براساس بودجه به ما می

 ستاره 5م.ن.د، مدیر هتل «_ کنیم  می

های پژوهش هم حاکی از آن است که  یافته
مدیران صنعت هتل داری در شرایط نوسان و عدم 

گرایی سعی  های امکان قطعیت با تمرکز بر مؤلفه
در مدیریت مجموعه به بهترین شیوه ممکن دارند و 

ذینفعان به وسیله با ارتباط بیشتر با شرکا و اتحاد با 
های بیشتر، گردشگران بیشتری  ی دادن کمیسیون

کنند. بنابراین،  را برای اقامت در هتل جذب می
های پژوهش حاضر نتایج حاصل از تحقیقات  یافته

( 2018( و یانگ و همکاران )2009یوهانسون و والنه  )
 کند. را پشتیبانی می

ه ( ک2دهد )نمودار شماره ی ها نشان میتحلیل
ی  های اتخاذ شده حول دو مؤلفه اکثر تصمیم

امکانات موجود و ضرر قابل تحمل متمرکز است، این 
گرایی در  ی امکاننشان از اهمیت این دو مؤلفه

مدیریت بهتر هتل و همچنین دستیابی به موفقیت 
در شرایط نوسان و عدم قطعیت دارد. مدیران با 

ها  ینهاستفاده از این دو مولفه سعی در کاهش هز
 و کنترل ضررها برای مدیریت بهتر مجموعه دارند. 

دستیابی به سود بیشتر با کنترل ضررها و »       
 ستاره 5م.پ. مدیر هتل «_ ها  کاهش هزینه

بازدهی بیشتر با کنترل ضررها و کاهش »       
 ستاره 5م.ن.د. مدیر هتل «_ ها  هزینه

پذیرش مشتری عرب، مشتری شرکتی و »      
شتری عابر،  همکاری با تخفیفان و نت برگ،  حذف م

«_ ها و تعویض کاغذهای داخلی پالستیک دمپایی
 ستاره 4م.ر.ت. مدیر هتل 

کاهش در تعداد کارکنان و خارج از دسترس »       
های جدید،  کردن بعضی طبقات، ورود به بازار

حرکت به سمت بازار سالمت،  تخفیف اتاق برای 
کنند ما ه درآمدها کاهش پیدا میتعطیالت، زمانی ک

سالن بیلیارد و کنفرانس و رستوران را آزاد 
 ستاره 4ش.ع. مدیر هتل «_ کنیم می
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ها، ما صابون  دادن آفرهای بیشتر به مهمان»         
را برداشتیم و به  2به  3جامد، ژیلت، آدابتور تبدیل 

مشتری گفتیم اگر نیاز داشت آینها را به او 
م استفاده از کاغذ و سیستمی کردن دهیم، عد می

کارها، ما بعضی از طبقات هتل را خارج از دسترس 
کردیم، استفاده از خلوتی هتل و انجام نظافت 

ر.د. مدیر «_ های چوبی ای، تعمیر سرویس دوره
 ستاره 5هتل 

استفاده از مهمانان عبوری، تمرکز بر بک »          
آفیس، استفاده از وسایل الندری مدرن، دادن 
کامنت به مهمان برای بهترین همکاری، کاهش 

وشوی لباس پرسنل، کاهش  های شست هزینه
 ستاره 5م.ن.د. مدیر هتل «_ هزینه غذای پرسنل

 

 
 تیعدم قطع طیاتخاذ شده در شرا ماتیتمرکز تصم سهیمقا 2 نمودار

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

ه 6 ج ی ت ن و  ث  ح ی ب ر ی  گ
1همان طور که زوینتا و بکیاریس ( بیان کردند، 2009) 

گیری مدیران هتل در شرایط عادی بیشتر تصمیم
حول اجرا و ساختار با هدف حداکثر سازی بازده، 

های این پژوهش هم حاکی از  متمرکز است. یافته
آن است که مدیران هتل در شرایط عادی با تمرکز بر 

های ساختاری  گرایی در زمینه های هدف مولفه
ها در همه سطوح به خصوص  هتل و اجرای فعالیت

سطوح مالی سعی در حداکثرسازی سود دارند. بر 
( و یانگ 2009های یوهانسون و والنه ) اساس یافته

                                                   
1 Zounta & Bekiaris 

2و همکاران گرا برای  (  شرکت های هدف2018) 
گرا و در بخش  ها از رویکرد امکانجستجوی فرصت

های  به عالوه شرکت کنند. گرا عمل می اجرا، هدف
به بر عدم قطعیت به دنبال شریک ی غلبراگرا  هدف

استراتژیک هستند تا از این طریق بتوانند با شرکا و 
ذینفعان خود ارتباط برقرار کرده و بر مشکالت خود 
غلبه کنند )ارتباط با اصل اتحاد با ذینفعان در رویکرد 

های این پژوهش هم حاکی از آن  گرایی(؛ یافته امکان
ان و عدم است که مدیران هتل در شرایط نوس

گرایی سعی در های امکانقطعیت با تمرکز بر مؤلفه
مدیریت مجموعه به بهترین شیوه ممکن دارند و با 

2 Yang et al. 

خلق یکباره

بازده مورد انتظار

برنامه ریزی بیشتر

تجزیه و تحلیل رقابتی

پیش بینی بر اساس اهداف

امکانات موجود

ضرر قابل تحمل

اتحاد با ذینفعان

وبدپیشامدهای خوب

کنترل به جای پیش بینی



 

164 

 .169تا  148 صفحات .1400بهار  .36 شماره .10 دوره

 

گردشگری توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

 

[Manager] . گیری کارآفرینانهتصمیممنطق تصمیم گیری مدیران ارشد صنعت هتل داری در نوسانات اقتصادی با تمرکز بر رویکردهای 

ارتباط بیشتر با شرکا و اتحاد با ذینفعان، گردشگران 
کنند.  بیشتری را برای اقامت در هتل جذب می

ها در شرایط دشوار همچنین بر اساس یافته
و  به کاهش هزینه اقتصادی، مدیران هتل عمدتا

 کنند.  کنترل ضرر فکر می

ها پژوهش  ها و یافته با استناد به تحلیل
گیری توان گفت که رویکرد حاکم در تصمیممی

مدیران هتل ایران در شرایط نوسانات اقتصادی، 
گرایی است؛ ازاین رو، به مدیران هتل  رویکرد امکان

شود در شرایط نوسان و عدم قطعیت  توصیه می
مدیریت بهتر هتل در مرحله ی اول از  برای

هایی نظیر استفاده از امکانات موجود و ضرر  مؤلفه
قابل تحمل برای جلوگیری از ضرر و زیان در هتل 
استفاده کنند. سپس با اتحاد با ذینفعان و استفاده 

ها، نوسانات اقتصادی را کنترل کنند. در  از فرصت
ه و تجزیه مراحل بعدی با داشتن نیم نگاه به آیند

تحلیل رقابتی برای متمایز سازی محصول خود  و 
ریزی کنند. به عبارت دیگر، مدیران هتل در  برنامه

هایی مثل کاهش  این شرایط باید روی شاخص
هایی که در  هزینه و استفاده از امکانات و پتانسیل

مجموعه وجود دارد تمرکز کرده و همواره به دنبال 
تواند  د. این کنترل میجلوگیری و کنترل ضرر باشن

به معنای تغییر دادن بازار و نوع مشتریان باشد. در 
شود برای جذب بیشتر و  این مرحله توصیه می

تر مهمانان حتما از شرکای استراتژیک و روابط راحت
خود استفاده کنند. نا گفته نماند که بر اساس 
شواهد موجود نیاز به برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل 

و داشتن نیم نگاه نسبت به آینده برای کنترل  رقابتی
تواند به داشتن  بهتر مجموعه وجود داشته و می

روند صعودی در این شرایط کمک کند. با این روش 
توانند هتل را در این شرایط نابه سامان  آنها می

 اقتصادی با کمترین ضرر، کنترل و مدیریت کنند. 

یری گ( نتیجه2008مطابق آنچه سارازواتی )
کند مدیران در شرایط نوسانات اقتصادی و عدم می

قطعیت همانند کارآفرینانی هستند که در محیط 
اند، بنابراین کامال متالطم شروع به فعالیت کرده

کنند. در این شرایط همان شرایط را تجربه می

گرایی رویکردی مناسب برای مقابله با محیط امکان
ثبات حرکت  متالطم است. هر چه شرایط به سمت

تر شده و از میزان گرایی پررنگهای هدفکند مولفه
شود )ساروجی و گرایی کاسته میهای امکانمولفه

(. حرکت به 2013؛ سارازواتی و جو، 2015برکمپر، 
گرایی یا امکان گرایی بسته به میزان سمت هدف

ابهام محیطی است و آگاهی از وضعیت محیطی 
د تا در شرایط عدم تواند به مدیران کمک کنمی

گیری خود قطعیت و یا نوسانات محیطی نوع تصمیم
 گرایی متمایل شوند.را تغییر داده و به سمت امکان

گرایی و یا از سوی دیگر حرکت به سمت امکان
گرایی به صورت صفر و یک نیست و عمال هدف

(. این 1396حرکت روی یک طیف است )میرواحدی، 
های مدیران هتل قابل گیریمسئله نیز در تصمیم

مشاهده است و تاثیر ابهام و نوسانات محیطی، 
گیری را در سبد تصمیم های متناسب تصمیممولفه

کند. در عمل آشنایی با این مدیران زیاد و کم می
گیری به مدیران هتل و به طور رویکردهای تصمیم

های مشابه فعالیت کلی مدیرانی که در حوزه
د که متناسب با وضعیت رسانکنند یاری میمی

گیری را تغییر محیط فعالیت، رویکردهای تصمیم
های های بیشتر از مولفهداده و برای جلوگیری از زیان

ی بیشتری ببرند. برای مثال، در امکان گرایانه بهره
شرایطی که شیوع بیماری کرونا موجب ضرر و زیان 
بسیاری در کسب و کارهای مختلف شده است 

تواند به کسب تفکر ضرر قابل تحمل میاستفاده از 
ی ادامه ی فعالیت یاری و کارها در خصوص نحوه

های رساند. اتحاد با ذینفعان یکی دیگر از روش
سازی از کنترل نوسانات محیطی است. شبکه

های افزایش بازده نفعان یکی از مهمترین روشذی
است که در تصمیمات مدیران هتل مشاهده 

 شود.می

د 7 ا ه ن ش ی و پ ی  رد رب ا ک ت  ا
ی ش ه ژو  پ

گیری مدیران با تجربه های تصمیمآشنایی با روش
گیری برای گام اول برای درک بهتر روش تصمیم
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تر و همچنین پژوهشگران است. مدیران جوان
هایی با هدف بررسی شود کارگاهپیشنهاد می

های تصمیم گیری مدیران با تجربه تشکیل روش
سایرین قرار گیرد.  گردد و تجربیات آنها در اختیار

گرا و گیری امکانآشنایی با رویکردهای تصمیم
گرا نیز به کلیه ی مدیران چه در صنعت هتل هدف

و چه در سایر صنایع یاری خواهد رساند که در 
شرایط خاص محیطی تصمیماتی متناسب با شرایط 

گردد این پژوهش اتخاذ نمایند. همچنین پیشنهاد می
گیری م گردد تا وضعیت تصمیمبرای سایر صنایع انجا

مدیران این صنایع در شرایط محیطی ویژه نیر 
های کمّی با مشخص گردد. همچنین انجام پژوهش

های باالتر در صنعت هتل و سایر صنایع تعداد نمونه
های دریافتی پیشنهاد جهت غنا بخشیدن به داده

 گردد.می

ع ب ا ن م ت  رس ه  ف
 منابع فارسی

(. عوامل موثر بر چرخه ی 1394شاکری، عباس. )
تجاری ایران: یک مدل خود رگرسیون 
برداری ساختاری. ارائه شده در فصل نامه 

بانکی، سال هشتم،  -ی پژوهش های پولی
 .480 -455، صفحات 25شماره ی 

(. بررسی منطق تصمیم 1396سیدسعید، ) ،یرواحدیم
مبتنی بر نظریه ی  گیری کارآفرینان ایرانی

گرایی. پژوهش های نوین در تصمیم  امکان
، زمستان 4، شماره ی 2گیری. دوره ی 
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