تأثیر رفتار نوآورانه در عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری،
فرصتطلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتلداری
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صــداقت رهبـــر ،رفتــــارهـــای
توانمندسازانه رهبر ،آوای کارکنان،
آژانسهایمسافرتیشهریزد

سازمانها بهمنظور دستیابی به مزیت رقابتی و توسعه مستمر باید این فرصت
را برای كاركنان فراهمكننـد تا ایدهها ،نظرها و اطالعات خود را در فرایندهای
مـرتبط با کار خـود بیان نماینـد .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر صداقت رهبر
در آوای کارکنان با میانجیگری رفتارهای توانمندسازانه رهبر است .این پژوهش
بر مبنای هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ـ همبستگی است .جامعه آماری
 460نفر از کارکنان خط مقدم آژانسهای مسافرتی منتخب شهر یزد برآورد شده
است که  210نفر از طریق فرمول کوکران برای نمونه انتخاب شدهاند .دادهها از
طریق پرسشنامههای استاندارد جمعآوری شده و روایی پرسشنامه با استفاده
از روایی محتوا و سازه و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی
ترکیبی بررسی و تأیید شده است .برای تحلیل دادهها از روش مدلسازی
ساختاری با نرمافزار اسمارت پیالاس  3استفاده شده است .یافتههای این
پژوهش نشان میدهد که صداقت رفتاری رهبر در رفتارهای توانمندسازانه وی
تأثیر مثبت و معنیدار دارد؛ همچنین صداقت رفتاری رهبر ،با میانجیگری
رفتارهای توانمندسازانه او ،در آوای کارکنان تأثیری مثبت و معنیدار میگذارد.
در نهایت ،نتایج نشان میدهد که صداقت رفتاری رهبر به کارکنان اجازه میدهد
تا در تصمیمگیریها مشارکت کنند ،مهارتهای جدید را بیاموزند و کارایی خود را
تقویت کنند ،در نتیجه به آنها شجاعت بیشتری میبخشد تا نظرها و افکار خود را
به همکاران یا اعضای خود ابراز کنند.

مقدمه
گردشگری صنعتی کلیدی در هر جامعه قلمداد میشود
که توجه برنامهریزان را جلب میکند ،زیرا در بسیاری از
بخشهای جامعه ازجمله بخشهای اقتصادی ،فرهنگی
و زیستمحیطی تأثیر میگذارد (.)Korstanje, 2017
گردشگری بهعنوان یکی از سریعترین بخشهای درحال
رشد اقتصادی بر اساس نیازهای بشر و تمایل به سفر به
دنبال پاسخگویی به این اختالف سلیقههای پیچیده است
( .)Nikraftar & Hosseini, 2016پژوهشگران بر این نظرند
که در سالهای اخیر صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی
اهمیت فراوانی یافته است ( .)Elsetouhi et al., 2018در

حقیقت ،بخشهای گوناگون صنعت گردشگری پویا و
پیچیده و به یکدیگر وابستهاند و با بحرانهای بسیاری
روبهرویند که باید با دقت مدیریت و اداره شوند (Henderson,
 .)2003این صنعت نقش مهمی در رفاه اجتماعی و اقتصادی
جوامع میزبان ایفا میکند؛ ازاینرو ،هریک از مقاصد
گردشگری باید تالش کنند تا سهم خود را از این صنعت و
درآمد آن افزایش دهند (& Walker & Walker, 2011; Hall
 .)Lew, 2009در جهان رقابتی امروزی ،تکرار سفر به مقاصد
گردشگری و معرفی و تبلیغ آن موفقیت مقصد گردشگری را
در بلندمدت رقم خواهد زد ( .)Agarwal et al., 2018یکی از
ویژگیهای اقتصادی گردشگری تسلط مؤسسات کوچک و
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متوسط در این صنعت است .از جمله این مؤسسات کوچک،
آژانسهای مسافرتی است (نیکرفتار و حسینی.)1395 ،
آژانسهای مسافرتی نقش مهمی در جلب توجه گردشگران
به مقاصد گردشگری دارند (.)Albayrak et al., 2020
پژوهشگرانبهایننتیجهرسیدهاندکهآژانسهایگردشگری
باید درفرایند عرضه خدمات به تمامی مراحل توجه داشته
باشند .آژانسهای مسافرتی ،بهمنزله یکی از عرضهکنندگان
خدمات گردشگری ،باید به ارتباط مستمر با مشتریان خود و
نظرخواهی از آنان برآیند (شریعتی و فروزان .)1390،کیفیت
مطلوب خدمات آژانسهای مسافرتی را زمانی میتوان
تضمین کرد که انتظارات مشتری از خدمات موردنظر برآورده
شدهیاچیزیفراترازانتظاربهاوعرضهشدهباشد(حسینزاده
و همکاران .)1395 ،در همین راستا ،آژانسهای مسافرتی
مهمترین بعد در جلب رضایت گردشگراناند و مدیران این
مراکز باید نهایت توجه خود را به کیفیت این بعد معطوف
دارند .به عبارتی ،مهمترین بعد در جلب رضایت گردشگران،
پاسخگویی است (.)Thanika & Darren, 2003
پژوهش درباره آوای کارکنان در سالهای اخیر سیری
صعودی داشته است ( .)Mowbray et al., 2015موضوع آوای
کارکنان و تحقیق درباره آن از جهات مختلفی دارای اهمیت
است .نخست آنکه ارائه پیشنهادهای سازنده اولین گام در
فرایند نوآوری بهشمار میرود .دوم ،آوای کارکنان برخالف
سکوت سازمانی نارضایتیهای کارکنان از وضعیت موجود را
در جهت اصالح خطاها و اشتباهات ،بهبودفرایندها و ارائه
راهکارهایی جدید برای حل مسائل سازمانی ایجاد میکند.
ضمن اینکه آوای کارکنان سبب شناختهشدن برخی از
شایستگیهای کارکنان خواهد شد (.)Fuller et al., 2007
بسیاری از کارکنان میخواهند فرصتی را برای آوا داشته
باشند و درباره مسائلی که برایشان اهمیت دارد حرف بزنند
( .)Bryson et al., 2006از طرفی ،یکی از مهمترین هدفهای
روانشناسان و دستاندرکاران سازمانی ،توصیف و تبیین
رفتارهای سازمانی است (یعقوبی و همکاران.)1397 ،
عالوهبراین ،برخی دیگر از پژوهشگران تأیید كردهاند كه
پیشنهادها و نظرهای كارکنان ،بهعنوان منبع ارزشمند بیان
آوا ،برای تعیین و حل مشکالت بحرانی و مسائل مربوط به
كار مورد توجه قرار گرفت ه است ،زیرا صنعت گردشگری با
بحرانهای بسیاری از جمله انقالبهای اقتصادی روبهرو
است ( .)Detert & Burris, 2007کارکنان از طریق آوا میتوانند
دانش و اطالعات و ایدههای خود را به اشتراک گذارند
( .)Nechanska et al., 2020میتوان چنین گفت که مشارکت
کارکنان نقش اصلی در بهبود صنعت گردشگری دارد.
کارکنان خط مقدم ،به علت ماهیت نقش خود که از طریق
ارتباط منظم و نزدیک با مشتریان دارند ،نقشهای مرزی

را در سازمانها ایفا میکنند
همچنین ،به این علت که اغلب با مشتریان روبهرو میشوند،
باید عوامل استرسزای مرتبط با کار را کنار بگذارند .ازاینرو،
مدیریت کارکنان خط مقدم نقش اساسی در موفقیت
سازمانهای وابسته در صنعت گردشگری و میهماننوازی
دارد (.)Kusluvan et al., 2010
صداقت کارکنان با ساختارهای مرتبط از ارزشها از جمله
اخالق و درستکاری و اخالص همراه است (,.Krylova et al
 .)2017صداقت در رهبری بهطور کلی مؤلفه اساسی رهبری
رهبری
اثربخش درنظر گرفته شده است و باید در مطالعات
ْ
پیشفرض در نظر گرفته شود (Palanski & Yammarino,
 .)2009هنگامیكه كاركنان صداقت در رفتارهای رهبران
در اعتمادبهنفس کارکنان تأثیر میگذارد و به آنها انگیزه
میدهد تا آوای خود را آزادانه بروز دهند (,.Elsetouhi et al
 .)2018بنابراین ،صداقت مؤلفه مهم رهبری اخالقی و
رهبری تحولگرا شناخته شده است (.)Kalshoven et al., 2011
برخی پژوهشگران اعتقاد دارند توانمندسازی برای ایجاد
نتایج مثبت فردی و سازمانی در بخش گردشگری شایان
توجه است؛ پس میتوان گفت حفظ انسجام بین ارزشها
و رفتارهای رهبران برای روابط کارکنان و رهبر از اهمیت
اساسی برخوردار است (.)Boğan & Dedeoğlu, 2017
بااینحال ،برخی شکافهای تحقیقاتی همچنان وجود
دارد .در پژوهشهای پیشین درباره تأثیر سبکهای
رهبری در آوای کارکنان مانند رهبری تحولگرا ،رهبری
قابلاعتماد و رهبری اخالقی بحث شده است (Liu et al.,
) 2010; Hsiung, 2012؛ بنابراین ،توانمندسازی مستلزم نوع
متفاوتی از رفتار اخالقی و اجتماعی و بهکارگیری ابزارهای
کارگروهی ،مشارکتی و سهولت دسترسی به منابع اطالعاتی
و بهرهبرداری از روابط اخالقی دوجانبه در بین کارکنان و در
یک کلمه رهبری براساس صداقت است (سعیدا اردکانی و
همکاران.)1398،
این پژوهش به ادبیات رهبری و گردشگری از دو جهت کمک
میکند :اول ،کشف تأثیر صداقت رهبر و توانمندسازی رفتار
رهبر (مربیگری ،تصمیمگیری مشارکتی و اطالعرسانی)
درباره آوای کارکنان؛ دوم ،توضیح میدهد که چگونه
یکپارچگیرفتاریرهبربهبیانایدههاوافکارکارکنانمنجر
میشود .همچنین ،در این پژوهش تأثیر صداقت رفتار رهبر
بر آوای کارکنان با میانجیگری رفتارهای توانمندسازانه رهبر
در آژانسهای مسافرتی یزد بررسی میشود ،زیرا آژانسهای
مسافرتیمؤلفههایمهمصنعتمسافرتیوجهانگردیاندکه
در آنها تأمینکنندگان سفر مانند خطوط هوایی و هتلها
بهطور سنتی براساس کمیسیون کار میکنند و این آژانسها،
بهعلتافزایشفشاررقابتی،برایتوسعهتجارتضروریاند.
(.)Karatepe & Baddar, 2006

بررسی تأثیر صداقت رهبر در آوای کارکنان با میانجیگری
رفتارهای توانمندسازانه رهبر
مورد مطالعه :آژانسهای مسافرتی شهر یزد

;Sashkin, 1976; Strauss, 2006; Wilkinson et al., 2010

 .) Budd et al., 2010در خطمشیهایی مثل مدیریت
منابع انسانی ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،رفتار سازمانی،
روانشناسی و حقوق ،چشماندازهای مربوط به
مفهوم آوا تا حدودی متفاوت است (Wilkinson et al.,
 .)2014پژوهشگران بارها از دیدگاههای متفاوت درباره
آوای کارکنان بحث کردهاند (.)Elsetouhi et al., 2018
پژوهشگران مدیریت منابع انسانی آوای کارکنان را دو
گونه مفهومسازی کردهاند :دربرگیرنده مواردی چون
شکایات کارکنان به مدیریت درباره مسائل کاری که ممکن
است سبب انباشت نارضایتی شود؛ و مشارکت کارکنان در
فرایند تصمیمگیری ( .)McCabe & Lewin, 1992ازاینرو
درک آوای کارکنان در هر گروه از کارکنان در محل کار
مهم است ( .)Machokoto & Dzvimbo, 2020بهعالوه،
شنیدن آوای کارکنان از سوی مدیریت نشان از اعتماد به
مدیریت در سازمان است ( .)Nolan et al., 2020تحقیقات
نشان میدهد که آوای کارکنان مهمترین عامل اثرگذار در
مدیریت و نخستین پیشنیاز الزم برای پیشبرد اهداف
موردانتظار است (.)Macey, & Schneider, 2008
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آوای کارکنان
تجزیهوتحلیلهای بسیار درباره مفهوم آوا در قالب
ْ
مختلف آوای کارکنان را به اصطالحی
شکلها و الگوهای
چندبعدی تبدیل کرده است که معانی مختلفی برای
سیاستگذاران ،دانشگاهیان و وکال دارد (;Poole, 2017
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ازاینرو ایدهها و نظرهای کارکنان خط مقدم برای حفظ مزیت
رقابتی اهمیت بسیاری دارد .یکی دیگر از علل موفقیت در
صنعت مسافرتی و جهانگردی نیروی انسانی است .زمانیکه
رهبر در هر صنعت به کارکنان خود احترام میگذارد و آنان
را به ایدهدادن و نوآوری در کارشان تشویق میکند ،کارکنان
احساس میکنند که رهبر یا مدیر حامی آنهاست؛ در این
شرایط میتوانند تجربیات خود را به اشتراک گذارند و در
شرایط بحرانی درست تصمیمگیری کنند .چنین شرایطی به
رضایت کارکنان از کار و عملکرد بهتر سازمان منجر میشود؛
زیرا شناسایی آنچه به مشارکت کارکنان در طراحی و ارائه
خدمات مسافرتی منجر میشود زمینههای شناخت هرچه
بیشتر نیازهای گردشگران را فراهم میآورد و با استناد به آنها
میتوان پذیرای گردشگران بیشماری بود .در این پژوهش
رابطه این دو بعد سنجیده و به صنعت منتخب ارائه خواهد
شد .میتوان گفت این پژوهش تاکنون در صنعت گردشگری
ایران انجام نشده و از این نظر نوآوری بهشمار میرود.

رفتارهایتوانمندسازانهرهبر
توانمندسازی ساختاری ارتباطی درنظر گرفته شده است که
بر اشتراک منابع سازمانی و مشارکت پیروان درفرایندهای
تصمیمگیری تأکید دارد ( .)Ahearne et al., 2005مفهوم
توانمندسازی مستلزم افزایش اشتیاق فردی در کار از طریق
تفویض اختیار به سطح پایینتر در سازمان است که در آن
میتوان تصمیمی اتخاذ و اجرا کرد (Thomas & Velthouse,
 .)1990توانمندسازی رهبری محرکی درونگروهی توصیف
میشود و نشان میدهد که رفتارهای رهبر به سمت
گروه متمرکز شده است ،زیرا رهبران بسیار توانمند ،با
مسئولیتپذیری و تفویض اختیار به کارکنان ،مشارکت
آنها در تصمیمگیری و تقویت مدیریت کار خود ،قدرت را با
کارکنانشان به اشتراک میگذارند ( .)Chen et al., 2007بهعالوه،
میتوانگفتكهرهبرانباتوانمندسازیكاركنانشانمیتوانند
سازمانهای خود را با موفقیت مدیریت كنند ،به کارکنان این
آزادی را بدهند كه راهحلهای جدیدی برای مشكالت بیابند
و آنها را ترغیب كنند تا به سمت چشمانداز سازمان حرکت
کنند (.)Özarallı, 2015
رفتارهای رهبری در دهههای اخیر مورد توجه پژوهشگران
قرار گرفته است ،اما رفتارهای توانمندسازانه رهبر اهمیت
زیادی در مدیریت منابع انسانی دارد (.)Srivastava et al., 2006
تقویت رفتار رهبری مربوط به توانمندسازی در اصل از نظریه
مدیریت مشارکتی نشئت گرفته است (.)Spreitzer, 1995
ازاینرو بسیاری از شرکتها در برنامههایی سرمایهگذاری
میکنند که بتوانند میزان مشارکت کارکنان را افزایش دهند
( .)Liao, 2007مشارکت کارکنان ،وقتیکه فعالیتی را از خود
نشان میدهند و بهمثابه روباتی نیستند که صرف ًا یک کار ساده
ن در حال
و تکراری را انجام دهند ،نشان میدهد که سازما 
رشد و توسعه است (.)Welbourne, 2011
بنابرنظریهتبادلاجتماعی،هنگامیکهکارکناندرکمیکنند
که از طریق اخالقی به آنها توجه میشود ،مسئولیت بازخورد
این رفتار مثبت را به سازمان احساس میکنند (Wayne et al.,
 .)1997نکته مهم درباره نظریه تبادل اجتماعی این است که
رفتارهاییبارویکردتوانمندیدررهبرانباعثتقویتبرخورد
کارکنان در سازمان میشود .عالوهبراین ،کارکنان احساس
میکنند که باید با نشاندادن آوای خود افکار و ایدههایشان
را با همکاران و رهبرانشان به نفع سازمان و فراتر از مسئولیت
خود به اشتراک بگذارند ( .)Elsetouhi et al., 2018گائو و همکاران
سه رفتار توانمندسازانه رهبر یعنی مربیگری ،تصمیمگیری
مشارکتی و اطالعرسانی را بیان نمودند (.)Gao et al., 2011
مربیگری به رفتارهایی اشاره دارد که اعضای گروه را آموزش
میدهد و به آنها کمک میکند تا به گروه وابسته باشند و برای
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حل مشکالت با یکدیگر انگیزه داشته باشند
 .)al., 2000عالوهبراین ،مربیگری به معنای کمک به کارکنان
برای شناخت خود و تشویق به باورکردن تواناییهایشان
است و به آنها اجازه میدهد تا آوا ،نگرانیها ،نظرها ،ایدهها
و پیشنهادهای خود را با سخنرانی یا آزادانه سخنگفتن با
رهبران خود بیان کنند ( .)Dvir et al., 2002بنابراین ،اگر رهبر
از طریق توانمندسازی محیطی قابلاعتماد و وفادار را ایجاد
کند ،کارکنان از رفتار وی تقلید میکنند و رفتارهایی را که به
سازمان آسیب میرساندن انجام نمیدهند و نظرها ،عقاید
و افکار خود را درباره آنچه برای سازمان مفید است بیان
میکنند (.)Walumbwa & Schaubroeck, 2009
(Konczak et
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جو اخالقی سازمان است (White
صداقت رهبر منشأ لحن و ّ
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 .)& Lean, 2008رهبران با کردار خود پیامهای قدرتمندی
را درباره ارزشهایشان به کارکنان میفرستند و میتوان
آنها را الگوساز رفتاری دانست .عالوهبراین ،هنگامیکه
رهبران صداقت بیشتری را نشان میدهند ،کارکنان از شغل
خود و رهبری سازمان رضایت بیشتری بهدست میآورند
و به سازمان متعهد میشوند (.)Davis & Rothstein, 2006
بسیاری از نظریهپردازان و دستاندرکاران سازمانی اکنون بر
این باورند که رهبری بدون صداقت به سازمان آسیب خواهد
رساند ،زیرا رفتار مسئوالن تعیینکننده اصلی آوای اخالقی
سازمان است ( .)Morrison, 2011رهبران ،از طریق صداقت
و تواناییهای خود ،اعتمادبهنفس و کارایی کارکنان خود
را افزایش میدهند ( .)Lau et al., 2020این اعتمادبهنفس
کارکنان را قادر میسازد بدون همکاری با همکارانشان
آزادانه سخن بگویند و نگران نباشند که همکارانشان در برابر
ایدهها و نظرهای آنان مقاومت کنند (.)Elsetouhi et al., 2018
بنابراین ،بهطور خاص ،هنگامیکه کارکنان تمایل به اقدام
برای تغییر دارند ،باید پیشنهادهای خود را در جایگاه مدیر
خاص بیان کنند ( .)Detert & Treviño, 2010نکته شایان توجه
این است که رهبران برای گسترش روابط تعاملی ،ازجمله
بهاشتراکگذاشتن آزادانه آواها و ابراز افکار و عقاید ،باید
صداقت و ازخودگذشتگی زیادی داشته باشند (Chen & Farh,
معتبر با صداقت و اخالق میتوانند با ایجاد
 .)2010رهبران
ِ
روابط بلندمدت و تبادل ارزش با کارکنان از طریق گوشدادن
به آوای آنان و تشویق کارکنان به بیان آوا به رهبران یا
همکاران ،بر نظام عقیدتی و ارزشی کارکنان تأثیر بگذارند
( .)Elsetouhi et al., 2018در همین راستا ،سیانگ نشان داد که
رهبری قابلاعتماد باعث میشود کارکنان خود را در محیطی
عادالنه برای صحبتکردن احساس کنند (.)Hsiung, 2012
بدوناعتقاداتاخالقی،ممکناستکارکنانشجاعتالزمرا

برای صحبتکردن نداشته باشند .ازاینرو پژوهشگران
بر نقش مهم صداقت رهبران در روند آوا تأکید کردهاند

(.)Liu et al., 2017

پیشینهپژوهش
نتایج پژوهش هو و همکاران نشان میدهد رهبری اخالقی در
آوایکارکنانتأثیردارد؛یافتههایپژوهشآنانارزشرهبری
اخالقی را تقویت میکند و نشان میدهد که سازمانها باید
بیشتر به احساسات روانی و شخصی کارکنان توجه کنند (Hu
 .)et al., 2018نتایج پژوهش الستوهی و همکاران بیان میکند
که رهبران با نقش مربیگری ،پروژههای خود را به کارکنان
تحویلمیدهندتاباعثیادگیریواحساساعتمادبهنفسدر
آنها شوند .در صورتی که در مقابل ایده و نظر جدید مقاومتی
از سوی همکاران وجود داشته باشد ،کارکنان سعی میکنند
از طریق اهداف سازمان با اقتدار رسمی راهحل این مقاومت
باشند ( .)Elsetouhi et al., 2018مطالعات موجود نشان میدهد
که رهبری پدرانه در آوای کارکنان تأثیر میگذارد .رهبری
معنوی تأثیری مثبت در آوا میگذارد ،درحالیکه رهبری
استبدادی تأثیر منفی بر ایمنی روانی دارد ( .)Yan, 2018راب
و رابرت اظهار داشتند كه رابطه مثبت بین توانمندسازی و
آوای کارکنان در صنعت میهماننوازی اهمیت بسیاری دارد
( .)Raub & Robert, 2013دیدامز و چانگ بیان میکنند که
تعهد و حمایت رهبر تأثیر سازندهای در بروز آوای کارکنان
دارد (.)Diddams & Chang, 2012
نتایج پژوهش باقرزاده خداشهری و همکاران نشان داد
که از طریق مربیگری میتوان کارکنان را برای پذیرش
مسئولیتهای بیشتر پرورش داد .همچنین ،مربیگری
بهصورت ابزار حمایتی قوی برای ابراز آوای کارکنان بهکار
میرود و باعث تسهیل تأثیرگذاری اعتماد به مدیران در آوای
کارکنان میشود (باقرزاده خداشهری و همکاران .)1397،
نتایج تحقیق کریمی و شجاعی که با هدف بررسی رابطه
بین رهبری پدرساالرانه و آوای کارکنان با تأکید بر نقش
تعدیلکننده تسهیم دانش انجام گرفت نشان داد زمانیکه
رهبران طبق ارزشهای کارکنان رفتار میکنند ،پیروان
احساس صداقت و راحتی میکنند و در نتیجه نگرانیها
و ایدههای خود را با رهبر در میان میگذارند (کریمی و
شجاعی.)1394،
قنبری و همکاران نشان دادند که ویژگیهای رهبری
قابلاعتماد بیانکننده رفتار مدیرانی است که صداقت،
امانتداری و شفافیت در رفتارشان موج میزند و در یک
کالم انسانهایی اصیلاند .این رهبران از تظاهر و همرنگی
کورکورانه با جماعت پرهیز میکنند و گفتار و کردارشان یکی
است (قنبری و همکاران.)1394،

بررسی تأثیر صداقت رهبر در آوای کارکنان با میانجیگری
رفتارهای توانمندسازانه رهبر
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بررسی پیشینه داخلی پژوهش حاکی از آن است که اغلب
پژوهشهای صورتگرفته نتایج صداقت رهبر و رفتارهای
توانمندسازانه رهبری را بررسی کردهاند ،اما تأثیر این مفاهیم
درآوایکارکناننادیدهگرفتهشدهاست.درمیانپژوهشهای
خارجی ،الستوهی و همکاران ( )2018مدلی جامع در این
زمینه ارائه دادهاند که مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته است،
اما متغیر آوای کارکنان بهمنزله پیامد صداقت رفتاری رهبر
نادیدهگرفتهشدهکهدرپژوهشحاضرمدنظرقرارگرفتهاست.

بهطور خالصه میتوان نتیجه گرفت که بر اساس مقاالتی که
درباره آوای کارکنان صورت گرفته است ،پژوهشگران داخلی
نقش صداقت رفتاری رهبر را در آوای کارکنان با میانجیگری
رفتارهای توانمندسازانه رهبر مهم و حیاتی میدانند .مدل
مفهومیاینپژوهشبرگرفتهازمطالعاتالستوهیوهمکاران
( )2018است.
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش ()Elsetouhi et al., 2018

با توجه به مدل مفهومی ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر
است:
فرضیهاصلی
صداقت رفتار رهبر ،با میانجیگری رفتارهای توانمندسازانه
رهبر ،در آوای کارکنان تأثیر میگذارد.
فرضیههایفرعی
صداقت رفتار رهبر در آوای کارکنان تأثیر دارد.
صداقت رفتار رهبر در مربیگری رفتار رهبر تأثیر دارد.
صداقت رفتار رهبر در اطالعرسانی رفتار رهبر تأثیر دارد.
صداقت رفتار رهبر در تصمیمگیری مشارکتی رفتار رهبر تأثیر
دارد.
صداقت رفتار رهبر ،با میانجیگری مربیگری رفتار رهبر ،در
آوای کارکنان تأثیر دارد.
صداقترفتاررهبر،بامیانجیگریاطالعرسانیرفتاررهبر،در
آوای کارکنان تأثیر دارد.
صداقت رفتار رهبر ،با میانجیگری تصمیمگیری مشارکتی
رفتار رهبر ،در آوای کارکنان تأثیر دارد.

روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمعآوری
دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی ـ همبستگی بهشمار
میآید .جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان آژانسهای
مسافرتی شهر یزد در پاییز  1398است .بر این اساس،
جامعه این پژوهش شامل  460نفر از کارکنان خط مقدم
 90آژانس مسافرتی منتخب در زمینه ارائه تورگردانی است
که در لیست میراث فرهنگی به ثبت رسیدهاند .بهمنظور
گردآوری اطالعات ،در مرحله اول با این شرکتها تماس
گرفته شد و مشارکت آنها برای تکمیل پرسشنامه جلب شد.
شرکتهایی که تمایل به مشارکت نداشتند با گزینههای دیگر
در فهرست جایگزین شدند تا در نهایت تعداد پرسشنامههای
تکمیلشده به تعداد موردنظر رسید .بر اساس فرمول کوکران
و با سطح خطای  5درصد در سطح اطمینان  95درصد ،با
استفاده از نمونهگیری در دسترس ،تعداد نمونه  210نفر
بهدست آمد .اطالعات با پرسشنامه استاندارد گردآوری شده
است .در نهایت پرسشنامه 38گزارهای با طیف پنجتایی
ال موافق تا  = 1کام ً
لیکرت ( = 5کام ً
ال مخالف) مقیاسبندی
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و توزیع شد .در این پژوهش ،با استفاده از نرمافزار اسمارت
پی ال اس  3و با روش مدلیابی معادالت ساختاری ،روابط
بین متغیرها بررسی شده است .این روش ،مدلی آماری
برای بررسی روابط بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار
است .برازش مدل در سه سطح اندازهگیری ،ساختاری و کلی
بررسی شد .بهمنظور اطمینانیافتن از دقت و صحت نتایج
تحقیق ،ویژگیهای فنی پرسشنامه در دو بخش روایی و
پایایی با استفاده از معیارهای مختلف ارزیابی شد .برای
بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه و محتوایی استفاده
شده است .بدین منظور ،ابتدا نسخهای از پرسشنامه در
ت علمی دانشگاه
اختیار پنج نفر از متخصصان و اعضای هیئ 
یزد قرار گرفته تا روایی محتوایی پرسشنامه سنجیده شود و
در نهایت دیدگاههای پیشنهادی آنها در پرسشنامه اعمال
شده است .پایایی ابزار اندازهگیری متغیرهای پژوهش با
ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی ارزیابی شده
است .همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار
ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همه متغیرها بیش از
حداقلقابلقبولیعنی 0/7است؛بنابراینمیتوانگفتابزار
اندازهگیریمتغیرهاپایاییخوبیدارد.
جدول  :1ارتباط میان متغیرها و سؤاالت پرسشنامه
ابعاد

ردیف

متغیر

1

صداقت
رفتاری رهبر

2

رفتارهای تصمیمگیری
توانمندسازانه مشارکتی
رهبر

3

آوای کارکنان

مربیگری

اطالعرسانی

سؤاالت

آلفای
کرونباخ

منبع

1-8

0/941

سیمونز و
همکاران
()2007

9-19

0/961

20-25

0/927

26-31

0/936

گائو و
همكاران
()2011

32-38

0/945

لیو و
همکاران
()2010

در ادامه ،برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از معیارهای
روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .در این
روش ،پایایی با دو معیار بارهای عاملی و پایایی ترکیبی
سنجیدهمیشود.
بار عاملی بین  0و  1است که قدرت متغیری آشکار (سؤال)
در سنجش متغیر پنهان (متغیر اصلی) را نشان میدهد.
هرچه عدد به  1نزدیکتر باشد ،قدرت سؤال بیشتر است.
مالک درستبودن ضرایب بارهای عاملی  0/4است (Hulland,
 .)1999روایی و پایایی مدل اندازهگیری در جدول  1گزارش
شده است.
در این پژوهش ،همانگونه که از جدول  2مشخص است،
تمامی ضرایب نشان از درستبودن این معیار دارد .کلیه
بارهای عاملی باالی  0/4و در سطح اطمینان  99درصد
معنیدارند که نشان میدهد شاخصها (متغیرهای نشانگر)
متغیرهای مفهومی را بهخوبی تبیین میکنند .بررسیها
نشان میدهد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
همه سازهها بیشتر از حداقل قابلقبول یعنی  0/7است؛
بنابراین سازههای این پژوهش بهگونهای مطلوب دارای
پایایی است .همچنین ،بررسی معیار میانگین واریانس
استخراجشده ( )AVEو پایایی اشتراکی نشان میدهد که
مقدار تمامی سازه باالتر از حداقل قابلقبول یعنی 0/5است؛
بنابراینسازههایاینپژوهشبهگونهایمطلوبرواییهمگرا
دارند .با توجه به نتایج جدول  ،2چون تمامی شاخصها
مقادیر میانگین واریانس استخراجشده باالتر از  0/5دارند،
روایی همگرا در تمامی شاخصها برقرار است.
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جدول  :2پایایی ترکیبی ،اشتراکی و روایی همگرا

صداقت رفتاری رهبر

رفتار توانمندسازانه
رهبر

تصمیمگیری مشارکتی

اطالعرسانی

آوای کارکنان

Q2

0/849

Q3

0/863

Q4

0/800

Q5

0/876

Q6

0/883

Q7

0/841

Q8

0/825

Q9

0/835

Q10

0/800

Q11

0/841

Q12

0/841

Q13

0/856

Q14

0/875

Q15

0/880

Q16

0/884

Q17

0/850

Q18

0/832

Q19

828/0

Q20

0/864

Q21

0/856

Q22

0/845

Q23

0/868

Q24

0/870

Q25

0/834

Q26

0/895

Q27

0/888

Q28

0/833

Q29

0/885

Q30

0/874

Q31

0/844

Q32

0/819

Q33

0/841

Q34

0/853

Q35

0/884

Q36

0/902

Q37

0/891

Q38

0/875

0/951

0/966

0/943

0/949

0/955

0/810

0/961

0/927

0/936

0/945

0/942

0/819

0/833

0/857

0/851

0/813

0/862

0/934

0/972

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

مربیگری

Q1

0/797
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متغیر

ابعاد

گویهها

بار عاملی

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس
استخراجشده

مقادیر اشتراکی

R2
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بهمنظور ارزیابی روایی همگرا از شاخص میانگین واریانس
استخراجشده و برای سنجش واگرا از شاخص جذر میانگین
واریانس استخراجشده استفاده شده است .همانطور
که جدول  2نشان میدهد ،مقادیر میانگین واریانس
استخراجشده بیشتر از حداقل قابلقبول  0/5است؛
بنابراین متغیرهای پژوهش از روایی همگرا برخوردارند.
همچنین ،با توجه به اینکه مقادیر جذر میانگین واریانس

استخراجشده بیشتر از میزان همبستگی متغیر موردنظر با
دیگر متغیرهاست ،در صورتی روایی واگرا پذیرفتنی است که
اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بیشتر باشند
( .)Fornell & Larcker, 1981پس میتوان گفت متغیرها دارای
اعتبارند و روایی واگرای آنها نیز تأیید میشود.

جدول  :3روایی واگرا
آوای کارکنان

اطالعرسانی

تصمیمگیری مشارکتی

صداقت رفتار رهبر

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

آوای کارکنان

0/922

اطالعرسانی

0/774

0/925

تصمیمگیری مشارکتی

0/857

0/743

0/912

صداقت رفتار رهبر

0/781

0/767

0/728

0/900

مربیگری

0/886

0/891

0/780

0/802

براساس مطالب گفتهشده و نتایج حاصل از خروجی
نرمافزار اسمارت پی ال اس  3در جدولهای  2و ،3
مدلهای اندازهگیری (همگرا و واگرا) پایایی (بار عاملی،
ضریب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ) مناسبی دارند.
یافتهها
آمار توصیفی
پاسخدهندگان به پرسشنامه  63درصد مرد و  37درصد
زن بودهاند؛  7درصد مدرک دکتری 37،درصد کارشناسی
ارشد و  56درصد کارشناسی داشتهاند 53 .درصد در رده
سنی  25تا  35سال30 ،درصد در رده  35تا  45سال و
17درصد باقیمانده باالتر از  45سال بودهاند 78 .درصد
دارای سابقه کاری کمتر از  5سال و  23درصد دارای سابقه

مربیگری

0/904

کاری بیشتر از  5سال بودهاند.
آماراستنباطی
برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ،با استفاده
ت جزیی ،از چندین معیار استفاده
از روش حداقل مربعا 
میشود که اولین و اساسیترین معیار ضرایب معناداری
یا همان مقادیر آماره تی است .برازش مدل ساختاری با
استفاده از ضرایب تی به این صورت است که این ضرایب
باید از 1/96بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان 95درصد
معناداربودن آنها را تأیید کرد.
شکل 2مشخص میکند که تمامی مسیرهای بین متغیرهای
مدلتأییدشدهومعنادارند.

بررسی تأثیر صداقت رهبر در آوای کارکنان با میانجیگری
رفتارهای توانمندسازانه رهبر
مورد مطالعه :آژانسهای مسافرتی شهر یزد
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شکل  :2میزان آماره تی

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در هر
پژوهش ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای
مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر متغیرهای

برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و
 0/67برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2درنظر گرفته
میشود (.)Fornell & Larcker, 1981
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شکل  :3مدل در حالت ضرایب استاندارد بار عاملی

معیار مذکور درون دوایر مربوط به مدل ساختاری پژوهش
نشان داده میشوند و برای مدل ساختاری این پژوهش،
با توجه به اینکه یک متغیر مکنون درونزا موجود است،
طبیعی است که عدد درون یک دایره دیگر برابر صفر باشد.
شکل  3مشخص میکند که در این پژوهش هر دو معیار باالتر
از (0/67مالک مقادیر قوی) است ،بنابراین مدل ساختاری از
منظر این معیار نیز برازش مناسبی دارد.
برازش مدل کلی
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری
میشود و با تأیید برازش آن بررسی برازش در یک مدل
کامل میشود .ازاینرو ،برازش کلی مدل به کمک معیار
نیکویی برازش  GOFامکانپذیر است .با توجه به مقدار
بهدستآمده  0/869برای  ،GOFبرازش کلی مدل پژوهش
بسیار مناسب و مورد تأیید است .با توجه به سه مقدار /01
 0/25 ،0و  0/36که مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای GOF
معرفی شده است ،مقدار  0/869برای این معیار نشان از
برازش قوی مدل کلی پژوهش است .بهمنظور بررسی نقش

میانجیگریمربیگری،اطالعرسانیوتصمیمگیریمشارکتی
در آژانسهای مسافرتی از آزمون سوبل استفاده شده است.
مقدار  2/273بهدستآمده در این آزمون که از مقدار مبنای
 1/96بیشتر است ،نشاندهنده نقش میانجی برای سازه
رفتار توانمندسازانه رهبر است .بر اساس نتایج ،برازش مدل
ارائهشده در دو بخش اندازهگیری و سازه تأیید میشود.
آزمون فرضیهها
در این مرحله ،بهمنظور بررسی روابط مفروض بین متغیرها
از آماره تی استفاده شده است .برای سنجش فرضیه اصلی
از هفت فرضیه فرعی استفاده شده است که بر اساس جدول
 ،4ضریب تی مربوط به هفت رابطه موجود تأیید شده است.
بنابراین ،فرضیه اصلی نیز تأیید شد .برای مشخصکردن
میزانتأثیرمتغیرهایپیشبینیکنندهدرمتغیرهایوابسته،
ضرایب استانداردشده بار عاملی مربوط به مسیرهای هریک
از فرضیهها بررسی شده است .این ضرایب بیان میکنند که
تغییرات متغیرهای وابسته تا چند درصد توسط متغیرهای
مستقلتبیینمیشود.

بررسی تأثیر صداقت رهبر در آوای کارکنان با میانجیگری
رفتارهای توانمندسازانه رهبر
مورد مطالعه :آژانسهای مسافرتی شهر یزد

1

صداقت رفتار رهبر در آوای کارکنان تأثیر دارد.

0/354

2/484

تأیید

2

صداقت رفتار رهبر در مربیگری رفتار رهبر تأثیر دارد.

0/902

2/451

تأیید

3

صداقت رفتار رهبر در اطالعرسانی رفتار رهبر تأثیر دارد.

0/967

8/331

تأیید

0/928

90/039

تأیید

0/027

6/969

تأیید

0/528

3/320

تأیید

0/236

4/331

تأیید

4
5

6

7

صداقت رفتار رهبر در تصمیمگیری مشارکتی
رفتار رهبر تأثیر دارد.

صداقت رفتار رهبر ،با میانجیگری مربیگری رفتار رهبر ،در
آوای کارکنان تأثیر دارد.

صداقت رفتار رهبر ،با میانجیگری اطالعرسانی رفتار رهبر ،در
آوای کارکنان تأثیر دارد.

صداقت رفتار رهبر ،با میانجیگری تصمیمگیری مشارکتی رفتار
رهبر ،در آوای کارکنان تأثیر دارد.

نتایج مبین آن است که آماره تی برای تمامی مسیرها بیشتر
از  1/96است که نشان از تأیید فرضیهها دارد .بنابراین با
اطمینان  95درصد میتوان گفت که صداقت رفتاری رهبر ،با
میانجیگری رفتارهای توانمندسازانه رهبر ،در آوای کارکنان
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجهگیریوپیشنهادها
در این پژوهش ،ارتباط مستقیم بین صداقت رفتاری رهبر
و آوای کارکنان ،با نقش میانجی رفتار توانمندسازانه رهبر
(مربیگری ،تصمیمگیری مشارکتی ،اطالعرسانی) ،بررسی
شده است .بنابر نتایج پژوهش ،فرضیه اول :صداقت رفتاری
رهبر با رفتار آوای کارکنان رابطهای مثبت و معنادار دارد.
واضح است ،هنگامیکه کارکنان درک میکنند که رهبران
صادقانه با آنها رفتار میکنند ،میخواهند با بروز رفتار آوا
به همکاران و رهبران خود ،با بیان عقاید و گزارههای خود،
این سودمندی را بازگردانند .این فرضیه با پژوهشهای چن
و فرح ( )2010همسو است که تأیید کردند رهبران باید برای
کارکنان یکپارچگی و عزتنفس باالیی فراهم کنند تا کارکنان
بتوانند آواهای خود را به اشتراک گذارند و افکار و نظرهای
خود را با کیفیت مطلوب و بهصورت سخنگفتن یا سخنرانی
بیان کنند .این اشتراکگذاری افکار و نظرها در آژانسهای
مسافرتی باعث بهبودفرایند انجام کار میشود .همچنین ،با

نظر موریسون ( )2011که بیان کرد صداقت رفتاری رهبر به
اشتراک دائمی ایدهها ،پیشنهادها ،نگرانیها یا نظرها درباره
مسائل مربوط به کار در آژانسهای گردشگری با هدف بهبود
عملکرد شرکت منجر میشود و نظر الستوهی و همکاران
( )2018که تأکید کردند صداقت رفتاری رهبر به ارائه نظرهای
سازنده کارکنان منجر میشود ،زیرا کارکنان در صنعت
گردشگریتصمیمگیرندگانیفعالهستندکهنظرهایسازنده
آنها باعث کارایی و اثربخشی صنعت گردشگری میشود
همراستا و سازگار میباشد.
فرضیه دوم :تأثیر صداقت رفتار رهبر در مربیگری رفتار رهبر
تأیید نشد .بدیهی است ،رهبرانی که ویژگی صداقت را دارند،
تمایل دارند آن را در کار خود نشان دهند و از آن بهرهمندشوند.
بنابراین،آنهامربیکارکنانخودمیشوندتامسئولیتپذیری
و اعتمادبهنفس داشته باشند ،به کارکنان خود اجازه میدهند
تا در تصمیمگیریها برای تقویت استقالل خود با آنها
مشارکت کنند و کارکنان خود را درباره هرگونه بهروزرسانی در
کار آژانس گردشگری که میتواند بر کارایی و بهرهوری آنها
تأثیر بگذارد آگاه سازند .ایدههای منحصربهفرد به آژانسهای
مسافرتی کمک میکند تا بهمثابه یک مزیت رقابتی در برابر
رقبای خود از آن بهره ببرند و مشکالت مربوط به حوزه کاری
را سریعتر حلوفصل کنند .این فرضیه با پژوهش الستوهی و
همکاران()2018همراستاست.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

ردیف

مسیر

ضریب تأثیر

آمارههتی

آزمون فرضیه
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جدول  :4آماره تی و ضرایب تأثیر پژوهش
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فرضیه سوم :تأثیر صداقت رفتار رهبر در اطالعرسانی رفتار
رهبر تأیید شده است .صداقت رهبر سبب میشود تبادل
اطالعاتی بین کارکنان و سرپرست وجود داشته باشد .فقدان
ارتباطمنطقیبینمدیرانوکارکنانآژانسهایمسافرتیدر
تدوین قوانین و آییننامههای اجرایی سبب میشود انگیزه
کاری افراد کاهش یابد .ازاینرو ،اطالعدادن به کارکنان از
طریق انتشار اطالعات گسترده به ایجاد ایدههای سازنده
برای حل مشکالت در آژانس منجر میشود .همچنین
روحیهتیمی،خودکارآمدیواعتمادبهنفسازطریقصداقت
رفتاری رهبر در ارائه اطالعات افزایش مییابد .نتایج حاصل
از این فرضیه با نتایج پژوهش آوولیو و همکاران ()2004
متناسباست.
فرضیه چهارم :صداقت رفتار رهبر در تصمیمگیری
مشارکتی رفتار رهبر تأثیر مثبت دارد .تصمیمگیری
مشارکتی در آژانسهای مسافرتی ،با ایجاد فرصتهایی
برای بهدستآوردن مهارتهای جدید ،یادگیری از یکدیگر
و گسترش دانش ،کارایی زیردستان را در پی خواهد داشت؛
زیرا افراد تجربیات خود را در قالب نظرها و ایدهها بدون ترس
بیان میکنند .چنین رفتاری به تعیین زودهنگام مشکالت
منجر میشود و کارکنان عملکرد باالیی را از خودشان نشان
میدهند .این نتیجه با پژوهش یون ( )2012مطابقت دارد.
فرضیه پنجم :صداقت رفتار رهبر ،با میانجیگری مربیگری
رفتار رهبر ،در آوای کارکنان تأثیر دارد .میتوان گفت ،با
مربیگری رهبر کارکنان از تواناییهای خود آگاه میشوند.
وقتی کارکنان درک میکنند که رهبرانشان با صداقت
رفتار میکنند و همچون مربی به آنها آموزش میدهند،
به خودشان بیشتر اعتقاد دارند؛ بنابراین آوای خود را در
برابر همکاران یا رهبرانشان آشکارا ابراز میکنند .از طریق
مربیگری میتوان کارکنان را برای پذیرش مسئولیتهای
بیشتر پرورش داد .همین امر باعث توجه کارکنان به پذیرش
ل در زمان بحران
مسئولیتهای شغلی بیشتر و ارائه راهح 
برای آژانسهای مسافرتی میشود .همچنین ،کارکنان
درصدد جبران خسارتهای وارده به آژانس برمیآیند .نتایج
این فرضیه با پژوهشهای دویر و همکاران ( )2002و باقرزاده
و همکاران ( )1397همسو است.
فرضیهششم:صداقترفتاررهبر،بامیانجیگریاطالعرسانی
رفتار رهبر ،در آوای کارکنان تأثیر دارد .اطالعرسانی گسترده
شرکت به فلسفه ،مأموریت ،بینش و سایر اطالعات مهمی
اشارهمیکندکهبهکارکناندرآژانسهایمسافرتیاینامکان
را میدهد تا درک درستی از مسئولیتها و نقشهایشان در
عملیات سازمان داشته باشند و دریابند که چگونه میتوانند
اهداف واحد کاری خود را درنظر گیرند .اطالعرسانی درباره
اهداف و سیاستهای اصلی سازمان از سوی رهبرانی كه با

کارکنان صادقانه رفتار میکنند یك ویژگی اساسی است كه
مربوط به آوای كارکنان است .در نتیجه اطالعرسانی صحیح،
کارکنان مسئولیتها و وظایف خود را در قبال اهداف سازمان
میدانند .این اطالعرسانی به آنها اجازه میدهد آوای خود
را به همکاران یا رهبرانشان بیان کنند تا وظایف خود را انجام
دهند .رابطه بین صداقت رفتاری رهبران و آوای کارکنان با
میانجیگری اطالعرسانی برای صنعت گردشگری اهمیت
بسیاری دارد ،زیرا به شفافیت اطالعاتی در زمینههای
مختلف برای حل مسائل منجر میشود؛ همچنین باعث
میشود کارکنان در جهت دستیابی به اهداف مدنظر حرکت
کنند که در نهایت پاسخگویی مناسب به اختالف سلیقه
مشتریان است .نتایج این فرضیه با پژوهش بوگان و ددیوگلو
()2017همراستاست.
فرضیههفتم:صداقترفتاررهبر،بامیانجیگریتصمیمگیری
مشارکتی رفتار رهبر ،در آوای کارکنان تأثیر دارد .هنگامیکه
رهبری با صداقت رفتار میکند ،به کارکنان خود اجازه
میدهد تا در تصمیمگیری با آنها مشارکت کنند و به کارکنان
در آژانس مسافرتی کمک میکند تا مهارتهای جدید و بهروز
این صنعت را بیاموزند و کارایی خود را تقویت کنند .در نتیجه
به آنها شجاعت بیشتری میبخشد تا نظرها و افکار خود را
با همکاران یا اعضای خود در میان بگذارند .بنابراین آنها
ترجیح میدهند صحبت کنند و نگرانیها و نظرهای خود را
با همکارانشان به اشتراک بگذارند ،بدون اینکه هیچ ترسی
از مقاومت در برابر ایدههای خود داشته باشند .این رهبران
به دنبال برجستهکردن و ارزشدادن به ایدههای کارکنان در
ش راب و رابرت ()2013
کار خود هستند .این فرضیه با پژوه 
سازگاراست.
درنهایت ،هنگامیکه رهبران کارکنان خود را از طریق
مربیگری و تصمیمگیری مشارکتی و اطالعرسانی توانمند
میکنند ،کارکنان با نشاندادن آوای خود ،چه با همساالن و
چه با رهبران ،تمایل بیشتری به تالفی این رفتارهای توانمند
دارند؛بنابراین،صنعتگردشگریومهماننوازیفرصتهای
منظم برای مشارکت در رفتار آوا را فراهم میکند و کارکنان
میتوانند اقداماتی را در روند بهبودی پیشنهاد دهند.
در همین راستا ،باید برای افزایش آوای کارکنان تالش شود
و مورد ارزیابی قرار گیرد .آوای کارکنان در بخش گردشگری،
بهویژه در ایران ،شایان توجه است ،زیرا با مشکالت بسیاری
ازجمله تحریم و مشکالت اقتصادی روبهرو است؛ بنابراین،
مدیران باید توجه ویژهای به آوای کارکنان خط مقدم داشته
باشند ،زیرا اگر کارکنان خط مقدم بدانند که رهبران آنها با
صداقت رفتار میکند و از طریق مربیگری و تصمیمگیری
مشارکتی و اطالعرسانی توانمندسازی میکنند ،آوای خود
را به صورت پیشنهادهای سازنده بیان میکنند .در این
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محدودیتها
پژوهش حاضر با محدودیتهایی روبهرو بود که به جهت
پژوهشهای آینده اشاره میکند ،اگرچه فرضیهها بر اساس
تئوری استوار است و نتایج پژوهش انتظارات نظری را
تقویت میکند .نخست آنکه این پژوهش فقط به نمایندگان
مسافرتیمنتخبشهریزدمحدودشدهاست.محدودیتمهم
دیگر این است که این پژوهش فقط بر تأثیرات رهبران در آوای
کارکنان متمرکز شده و از تأثیرات مشتریان غافل شده است.
واحد نمونهگیری این پژوهش ،کارکنان خط مقدم است که
با مشتریان خود تعامل مستقیم دارند و ایدهها و راهحلهای
جدیدی را برای رفع نیاز آنها ارائه میدهند .عالوهبراین،
فرضیههای پژوهش با یک پرسشنامه آزمایش شده است
که فقط دادههای مقطعی را ارائه میدهد و دادههای طولی
برای مشاهده تغییرات در صداقت رفتاری رهبر ،رفتار
توانمندسازانه رهبر یا آوای کارکنان جمعآوری نشده است.
بنابراین ،پژوهشهای آتی باید تأثیرات مشتریان را بر آوای
کارکنان بررسی کنند و دریابند که آیا این تأثیرات کارکنان را به
اشتراکگذاری نظرها و توصیههایشان تشویق میکند یا سبب
سخنگفتن آنها برای تعیین و حل مشکالت بحرانی و مسائل
مربوط به کار میشود.
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