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صنعـ�ت هتــلداری ،کیفیــت
زندگــی کاری ،رفتــار ســازمانی،
ثبــات شــغلی ،بهروزبــودن

چکیده

ســرمایههای انســانی نقــش حیاتــی در صنعــت هتــلداری دارنــد .افزایــش
بهــرهوری در عملکــرد هــر هتــل بــه مدیریــت کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان آن
وابســته اســت کــه موجــب ارتقــای اثربخشــی و کارایــی رفتــار ســازمانی میشــود
و در کاهــش تــرک خدمــت کارکنــان و جلــب رضایتمنــدی شــغلی آنهــا ،وفــاداری
میهمانــان ،ارتقــای برنــد و ســودآوری بهویــژه در هتلهــای پنجســتاره تأثیــر
معنــاداری میگــذارد .چنــد نظریــۀ علــوم اجتماعــی ،بهویــژه نظریههــای مبادلــۀ
اجتماعــی هومنــز ،تناســب فرد ـ محیــط نــی و همــکاران و مــدل والتــون در بخــش
نظــری و تدویــن مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه اســت.
پژوهــش بــا روش پیمایشــی صــورت گرفتــه و نــوع پژوهــش کاربــردی و
توســعهای اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش دربردارنــدۀ کارکنــان گــروه هتــل همــا و
نمونــۀ آمــاری دویســت نفــر از مدیـران و کارکنــان هتــل همــای تهـران بــوده اســت.
دادههــا بــه روش نمونهگیــری تمامشــماری بــا ابــزار پرســشنامه بــر حســب
مقیــاس طیــف پنجگزینــهای لیکــرت گــردآوری شــده اســت.
آزمــون کلموگروف ـ اســمیرنوف بــرای بررســی نرمالبــودن دادههــای آمــار
اســتنباطی و ضریــب آلفــای کرونبــاخ ( )0/87بـرای ســنجش پایایــی ابـزار ســنجش
بــهکار گرفتــه شــده اســت .آزمــون فرضیههــای پژوهــش و تجزیهوتحلیــل دادههــا
بــا آزمونهــای همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندمتغیــره بــه کمــک نرمافــزار
اس پــی اس اس 22انجــام شــده اســت.
یافتههــا نشــان میدهــد کــه مؤلفههــای «ثبــات شــغلی»« ،توجــه بــه فراینــد
نوآوریهــا» در صنعــت هت ـلداری« ،بهروزبــودن» و «احســاس امنیــت و آرامــش»
بــه ترتیــب در زیرمجموعــۀ کیفیــت زندگــی کاری بیشــترین اثرگــذاری را در رفتــار
ســازمانی کارکنــان هتــل دارنــد و هرچــه کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان بیشــتر شــود،
رفتــار ســازمانی مثبــت آنهــا نیــز افزایــش مییابــد.

مقدمه
نیرـوی انساـنی ماه�ر و آموزشدی�ده در صنعـت
گردش�گری جـزو داراییهای هوشـمند و ارزشـمند سـازمانها
بهشـمار مـیرود .بـر اسـاس گـزارش شـورای جهانـی سـفر و
گردشـگری ،)2018( 4در ایـران یـک میلیـون و 334ه�زار نفر
در بخ�ش س�فر و گردش�گری مش�غول ب�ه کار بودهان�د و حدود
 9/5درصـد نیـروی کار در بخـش خدمـات فعالیـت دارنـد.

ازآنجاک��ه هزینــۀ نیــروی انســانی در هــر هتــل حــدود
نیمــی از هزینههــای کل آن ســازمان را تشــکیل میدهــد،
تعهــد کارکنــان ،رضایتمنــدی از محیــط کار و نحــوۀ عملکــرد
آن��ان در موفقی��ت ساــزمان حائ��ز اهمی��ت اس��ت .یکــی از
راههــای نشــاندادن رفتــار اجتماعــی مســئوالنۀ ســازمانها
کــه بــر درآمــد اقتصــادی آنهــا هــم تأثیــر میگــذارد،
فراهمکــردن محیــط کاری ایمــن ،تــوأم بــا کیفیــت بــاال بـرای
کارکنــان اســت .در کل ،کیفیــت زندگــی کاری ترویجدهنــدۀ

 .1استادیار دانشکدۀ کارافرینی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛ gsalami@ut.ac.ir
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فرهنــگ ســازمانی و منعکسکننــدۀ تعهــد متقابــل و مشــارکت
فعــال بیــن کارکنــان و ســازمان در راســتای تحقــق اهــداف
س��ازمانی اســت .بنابرای��ن ،عنایــت بــه کیفیــت زندگــی کاری
کارکنــان راه�کـار مناس��بی برــای کنت��رل هزینههاــ و بهبــود
عملک��رد هتــل در بلندمــدت خواهــد بــود.
رفتــار ســازمانی ارتباطــی مســتقیم بــا فرهنــگ ســازمانی
دارد و رویکــردی نظاممنــد اســت کــه نــوع نگــرش فــردی
و وضعی��ت ادراک��ی ی��ا احساسـ�ی کارکنــان نســبتبه هتــل
محـ�ل کارشـ�ان را مدیری�تـ میکنــد و بــا هــدف بهبــود
رواب��ط ،تقویـ�ت تعهـ�دات سـ�ازمانی و رفتـ�ار شـ�هروندی،
تأثیراتـ�ی مثب��ت خواهــد داشتــ .هــدف از ایــن پژوهــش
مشــخصکردن مؤلفههــای اصلــی مؤثــر بــر رفتــار ســازمانی
بــا رویکــرد بررســی کیفیــت زندگــی کارکنــان در صنعــت
هتــلداری و تبییــن اولویــت آنهــا بــر حســب واقعیــات
موجــود اســت..
کیفیــت زندگــی کاری دربردارنــدۀ مجموعــۀ شــرایط
واقعــی کار در هتــل اســت کــه بهصــورت خــاص ،نگــرش
و احساســات کارکنــان بــه کارشــان را نشــان میدهــد
( .)Beaudoin & Edgar, 2003کارکنــان هتــل بــا
ویژگیهــای جمعیتشــناختی ،فرهنگــی و قومــی مختلــف
دارای انگیزههــا ،ارزشهــا ،نگرشهــا ،نیازهــا و توقعــات
متفاوتــی هســتند کــه در بخشهــای گوناگــون هتــل (فرانــت
و بــک) بــا میهمانــان ارتبــاط برقــرار میکننــد و بــه آنهــا
خدمــات ارائــه میدهنــد .بــا توجــه مدیــران بــه نیازهــای
کارکنــان میتــوان انگیــزۀ کارکنــان و وفــاداری آنــان بــه
ســازمان را دوچنــدان کــرد و از برقـراری ارتبــاط متقابــل مؤثــر
آنهــا بــا میهمانــان اطمینــان یافــت .برعکــس ،در صــورت
پایینبــودن کیفیــت زندگــی کاری ،کارکنــان شــغل خــود را
ً
صرفــا ابــزاری بــرای رفــع نیازهــای اقتصادیشــان میداننــد،
اغلــب وفــاداری کمــی بــه هتــل دارنــد و بــرای جبــران
کمبودهــای خــود بهناچــار فعالیتهــای دیگــری را در کنــار
شــغل اصلــی خــود انجــام میدهنــد.
بــا ارتقــای برنــد هتــل ،تعــداد مشــتریان آن افزایــش
مییابــد یــا میهمانــان قبلــی دوبــاره بازمیگردنــد و کارکنــان
بهواس��طۀ حض�وـر آنه��ا س��ود خواهن��د برــد .رفتوآمــد
گردشــگران جدیــد و میهمانــان وفــادار رونــق اقتصــادی
هتــل را بــه دنبــال خواهــد داشــت (Ebrahimpour et al.,
 .)2012از ســوی دیگــر ،تعالــی برنــد هتــل باعــث ارتقــای
ارزش اجتماعــی شــغلهای هتلــی در جامعــه و افزایــش

امیــد بــه زندگــی ،اعتمادبهنفــس و رضایتمنــدی شــغلی
کارکنــان میشــود.
اقامــت و هتــل عرصــۀ فعالیــت صنعــت گردشــگری
اســت (Ebrahimbay Salami & Shokouhinia,
 .)2019در ای��ن پژوه��ش بــه یکـ�ی از موضوعـ�ات مهـ�م
صنعــت هتــلداری بهمنزلــۀ یکــی از مؤلفههــای اصلــی
انتخ��اب مقص��د گردشــگری پرداخت��ه شـ�ده و کیفیــت کار
کارکنـ�ان یک��ی از هتلهـ�ای پن��ج ستــارۀ ته�رـان بررسـ�ی
شــده اســت کــه در دســتهبندی تأسیســات گردشــگری برتــر
اقامتــی قــرار دارد و ضــروری اســت ،ضمــن درنظرگرفتــن
نیازهــای کارکنــان خــود ،محیــط مناســب را ب ـرای بــرآوردن
خواس��تههای میهمان��ان ایج��اد کن�دـ .پژوهـ�ش بــر ایــن
س��ؤال اسـ�توار اس��ت ک��ه متغیــر «کیفیــت زندگــی کاری»
کارکناــن هت��ل چ��ه تأثیـ�ر معن��اداری در «رفتــار ســازمانی»
آنهــا ،بهعنــوان متغیــر اصلــی هدایتگــر رضایتمنــدی
ش��غلی کارکناــن ،در راسـ�تای افزایـ�ش وفـ�اداری میهمانـ�ان
هتــل و افزایــش بهــرهوری آن دارد .در پژوهشهــای داخلــی،
ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر بیشــتر در آمــوزش و پــرورش و
بیمارس�تـانها بررســی شــده و در صنعــت هتــلداری ،بــا
وجــود اهمیــت آن ،مغفــول مانــده اســت .ایــن ارتبــاط بایــد
در هتلهــای پنــج ســتاره بیشــتر مــورد عنایــت و مطالعــه قـرار
گیـ�رد ،زی�رـا در صنع��ت هت�لـداری بــر زندگ��ی کاری نیــروی
انســانی و تصویــر کلــی از کیفیــت خدمــات هتــل ،برنــد آن و
رضایتمن��دی میهمان��ان تأثیـ�ری معنـ�ادار میگـ�ذارد.
مفاهیم اساسی و مبانی نظری
هرــ دو مفهــوم اساس��ی ایـ�ن پژوهـ�ش ،یعنــی «کیفیــت
زندگــی کاری» بهمنزلــۀ متغیــر مســتقل و «رفتــار ســازمانی»
در جایــگاه متغیــر وابســته ،پیشــینه و کاربردهــای علمــی و
کاربــردی در ادبیــات پژوهــش دارنــد و بهرهگیــری از آنهــا
بــا ارتقــای مدیریــت نیــروی انســانی در صنعــت هت ـلداری
موجبــات افزایــش کارایــی و درآمــد را در هتلهــا فراهــم آورد.
کیفیت زندگی کاری
برخــی از صاحبنظــران کیفیــت زندگــی کاری
کارکنــان را از مهمتریــن منابــع ســازمان ،قابلاعتمــاد،
مســئولیتپذیر و شایســتۀ دریافــت کمکهــای بــاارزش
میداننــد .کیفیــت زندگــی کاری دربردارنــدۀ فرصتهایــی
بــرای حــل مشــکالتی اســت کــه منافعــی متقابــل را بــرای
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کارکنــان و ســازمان بــه هم ـراه دارد و مبتنــی بــر همــکاری در
مدیریـ�ت کار اسـ�ت (;Dargahi & Nasle Seragi, 2006
 .)Rose et al., 2006نیکفرجامــی و موفقیــت ســازمانها
در عرصــۀ پــر رقابــت جهانــی در گــرو آن اســت کــه بــا بهبــود
کیفیــت زندگــی کاری ،کارکنــان مولدتــر شــوند و بهــرهوری
خــود را بهبـ�ود بخشــند (.)Newstrom & Davis, 1997
کیفیــت زندگــی کاری امــروزه از مــرز ســازمان فراتــر
رفت�هـ و تأثیرــات آن در زندگــی خصوصــی افـراد نیــز بــه چشــم
میخــورد ( .)Sirgy & Cornwell. 2001کارکنــان زمانــی
میتواننــد بــا تمــام وجــود بــه ســازمان خــود خدمــت کننــد
ً
کــه نیازهــای شــخصی و خانوادگــی آنــان نســبتا برطــرف شــده
باشــد .کیفیــت زندگــی کاری بازتابــی از روابــط بیــن کارکنــان
و محیــط کاری آنهــا اســت کــه میــزان ســازگاری فــرد بــا
شــغلش را بهمثابــۀ شــاخص مهمــی از ترکیــب کلــی تجربــۀ
انســان در محیــط کار نشــان میدهــد ( Elias & Saha,
 .)2005کیفیــت زندگــی کاری را بهمنزلــۀ محیــط کاری
مطلوب��ی میداننــد کــه بــا پاداشدهــی ،امنیــت شــغلی و
ایجــاد فرصتهــای ارتقــای شــغلی موجبــات حمایــت از
کارکنــان و افزایــش رضایــت شــغلی آنــان را فراهــم میســازد
(.)Lau et al., 2001
کیفیــت زندگــی کاری بیانگــر نگــرش افـراد بــه شغلشــان
اســت کــه بــااندازهگیــری می ـزان رضایتمنــدی ،غیبــت کــم و
انگیــزۀ زیــاد در کارکنــان بــرآورد میشــود (Abbaszade et
.)al., 2014
کامینــز ( ،)1997طــی  32پژوهــش 173 ،مــورد
مختلــف را بازبینــی و در هفــت قلمــرو طبقهبنــدی
کــرده اســت« :رفــاه مــادی»« ،ســامتی»« ،بهــرهوری»،
«صمیمیــت»« ،رفــاه گروهــی» و «رفــاه عاطفــی -احساســی»
کــه اســاس مقیــاس جامــع کیفیــت زندگــی کاری را تشــکیل
میدهن��د .هــدف از کیفیــت زندگــی کاری دســتیابی
بــه محیــط کاری کارآمــدی اســت کــه نیازهــای فــردی و
ســازمانی را بــرآورده ســازد و ارزشهایــی را ارتقــا بخشــد
کــه باعــث بهبــود بهداشــت ،رفــاه ،امنیــت شــغلی ،رضایــت
شــغلی ،توســعۀ مهارتهــا و تــوازن بیــن زندگــی کاری و
غیــرکاری میشــود ( .)Zakerian et al., 2014مینتزبــرگ
( )1993کیفیــت زندگــی کاری را در چهــار ویژگــی امنیــت
و ایمنــی شــامل امنیــت شــغلی و ایمن��ی جس��می و روان��ی،
مســاوات و منصفانهبــودن حقــوق و مزایــا ،وجــود فرصــت
پــرورش مهارتهــا و یادگیــری مســتمر ،و دموکراســی و

مشارکتداشــتن در تصمیمگیــری خالصــه میکنــد.
تومــاس تاتــل 1معیاره��ای امنیـ�ت و ایمن��ی ،مســاوات
و یکس��انبودن حق��وق و مزای��ا ،فرصــت پــرورش
مهارتهــا و یادگیــری مســتمر و دموکراســی و مشــارکت در
تصمیمگیریهــا را بــرای کیفیــت زندگــی کاری در نظــر
گرفت��ه اس��ت (.)Khadivi & Aliye, 2007
در حــال حاضــر ،از رویکــرد کیفیــت زندگــی کاری
بهمنزلــۀ یــک موضــوع اجتماعــی مهــم در سراســر جهــان
ب ـرای طراحــی شــغلی اســتفاده میشــود (Lees & Kearns,
 )2005ت��ا مح��ل کاری انعطافپذیرت��ر ،باانگیزهتــر و
صادقانهت��ر ایج��اد شــود .در ابتــدا پژوهشهــا درخصــوص
کیفیــت زندگــی کاری مطلــوب بــه بهبــود وضعیــت ظاهــری
اف ـراد از قبیــل می ـزان درآمــد ،تحصیــات ،ســامتی جســمی
و مســکن محــدود میشــد؛ امــا بعــد بــه طیفهــای
گســتردهای ازجملــه متغیرهــای کیفــی و ذهنــی توجــه شــد
( .)Mokhtari & Nazari, 2010: 9در کل میتــوان بــرای
مفهــوم کیفیــت زندگــی کاری دو بعــد عینــی و ذهنــی را در
نظــر گرفــت:
ـ بعــد عینــی :مجموعــهای از شــرایط واقعــی کار و محیــط
کار در یــک ســازمان اســت کــه شــامل میــزان حقــوق و
مزایــا ،امکانــات رفاهــی ،بهداشــتی ،ایمنــی ،مشــارکت در
تصمیمگیــری ،مردمســاالری ،سرپرســتی ،تنــوع و چرخــش
کاری و غنیبــودن مشــاغل میشــود .در ایــن مضمــون،
کیفیــت زندگــی کاری بــر مزیتهــای محیــط کار درخصــوص
بهــرهوری و رضایــت کارکنــان داللــت دارد (& Rethinam
.)Ismail. 2008
ـ بعــد ذهنــی :تصــور و تلقــی افــراد از کیفیــت زندگــی بــه
طــور اعــم و کیفیــت زندگــی شــغلی بهطــور اخــص اســت
( .)Dargahi & Nasle Seragi, 2007بــه عبــارت دیگــر،
ادراک و طــرز تلقــی کارکنــان از کیفیــت زندگــی کاری
برحســب فرهنــگ و نگــرش کارکنــان در کشــورهای مختلــف
مفهومــی جــدا و مشــخص بــه خــود گرفتــه اســت.
در مــورد کیفیــت زندگــی کاری هشــت طبقهبنــدی عمــدۀ
ذهنــی و مفهومــی مطــرح شــدهاند :پرداخــت منصفانــه و
کافــی ،محیــط کار ایمــن و بهداشــتی ،تأمیــن امنیــت مــداوم،
یکپارچگــی و انســجام اجتماعــی در ســازمان و توســعۀ
قابلیتهــای انســانی (& Goudarzvand-Chegini
)Mirdoozandeh, 2012
مفهــوم کلــی کیفیــت زندگــی کاری در پژوهشهــای
صورتگرفتــه در جــدول  1خالصــه شــده اســت.
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رفتار سازمانی
رفت��ار س��ازمانی نح��وۀ برخــورد افــراد و گروههــا در
ســازمانها اســت کــه مطالعهــۀ آن بــا رویکــرد سیســتمی
انجــام میشــود .در واقــع ،مطالعــۀ رفتــار ســازمانی بــا
دیدگاهــی خــرد بــه مســائل ســازمان ،افــراد و گروههــای
مس��تقل یــا کوچــک نشاــندهندۀ بعــد عینــی و قابــل رؤیــت
نگ�رـش و ک��ردار انس��انها در محیـ�ط س��ازمان اســت
(.)Robbins, 1991
فرهنــگ ســازمانی متشــکل از ارزشهــا ،اعتقــادات و
قوانینــی اســت کــه بهمنظــور اثرگــذاری بــر روی نحــوۀ تفکــر،
احساســات و رفتــار کارکنــان در محیــط کار بــه اشــتراک
گذاشــته میشــود (.)Alfandi, 2020; Schein, 2011
ً
فرهنــگ ســازمانی ذاتــا بــا فعالیتهــای ســازمانی و حمایــت
از ارزشهــا در ارتبــاط اســت کــه تأثیــری مثبــت در دیــدگاه
و رفتــار کارکنــان میگــذارد .توســعۀ هــر ســازمانی در
زمینــۀ ّ
کمیــت ،کیفیــت و ســرعت تحقــق اهــداف وابســتگی
مســتقیم بــه رفتــار نیــروی انســانی دارد (.)Alfandi, 2016
از ســوی دیگــر ،بــا بررســی میـزان رضایتمنــدی شــغلی
نی��ز میت�وـان ن��وع نگــرش ف��ردی و وضعیــت ادراکــی
ی��ا احساس��ی اف��راد درباــرۀ تصمیمــات ،وضعیتهــا،

موضوعهــا و مباح��ث محلــ کارش��ان را ســنجید و از
ایــن طریــق رفتــار کارکنــان را در آینــده پیشبینــی کــرد
(Pacheco & Webber, 2016; Muskat & Reitsamer,
 .)2020ازایــنرو ،رضایــت شــغلی در ارتبــاط ســازمان-
کارگــر اثرگــذار اســت و بــه افزایــش نــرخ وفــاداری ،تعهــد
بهکارگیــری خالقیــت بیشــتر (،)Rathi & Lee, 2017
مؤثرتــر عملکــردن در هدایــت و عملکــرد تیمــی (Braun
 ،)et al., 2013بهبــود رابطــۀ کلــی ســازمان -کارگــر و
کاهــش غیبــت از کار و تقویــت تعهــدات ســازمانی و رفتــار
شــهروندی میانجامــد.
در فض��ای پیچیدــۀ س��ازمانهای کنونــی ،مفهــوم
قراردادهــای روانشــناختی نیــز مطــرح اســت کــه بــه معنــای
تعهــدات نانوشــتۀ کارکنــان و کارفرمــا در قبــال یکدیگــر
اســت ( )Afje et al., 2020و ایــن مفهــوم بــه اعتقــادات و
باورهــای کارکنــان درخصــوص ال ـزام متقابــل ب ـرای تــاش و
کار بیش��تر و وف��اداری کارکنــان بـ�ه س��ازمان مرب��وط میشــود.
مولفههــا و مفاهیــم نزدیــک و مرتبــط بــه مفهــوم کلــی رفتــار
ســازمانی در پژوهشهــای صورتگرفتــه در جــدول 2
خالصــه شــده اســت.

بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری در رفتار سازمانی کارکنان هتل
مطالعه موردی کارکنان هتل پنجستارۀ همای تهران
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جدول  :2مؤلفهها و مفاهیم مرتبط با مفهوم رفتار سازمانی

•مؤلفهها و مفاهیم
نحوۀ برخورد مردم ،افراد و گروهها در سازمانها
بعد عینی و قابلرؤیت نگرش و کردار انسانها در محیط سازمان

)Robbins (1991

توسعه هر سازمانی در زمینۀ ّ
کمیت ،کیفیت و سرعت تحقق اهداف وابستگی مستقیم به رفتار نیروی انسانی دارد

)Alfandi (2016

رفتار شهروندی
مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری
درنظرگرفتن جنبۀ سازمانی رفتار
ماهیت چندوجهی شامل بهرهوری کارکنان ،غیبت از کار ،تأخیر ،انگیزه و رضایتمندی شغلی
شناسایی ،اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنان
پنج بعد وظیفهشناسی ،نوعدوستی ،فضیلت شهروندی ،جوانمردی و احترام و تکریم

)Organ (2005

مدیریت مؤثر عملکرد کارکنان ،توانمندیهای ایشان و عوامل اثرگذار مثبت یا منفی بر روی آن

)Alfandi (2020

رضایتمندی شغلی
قرارداد روانشناختی
اعتقادات کارکنان درخصوص الزام متقابل (تالش بسیار ،وفاداری و تعهدات) بین ایشان و سازمانشان
ساختار قائم به فرد
تعهدات نانوشته بین کارکنان و کارفرما
روشهای تغییر و بهبود رفتار سازمانی (آموزش ،تغییر افراد کلیدی ،توسعۀ نظام مشارکتی و نظام ارزشیابی عملکرد)

روشهای تغییر در رفتار سازمانی
قلیپــور ( )2001روشهــای تغییــر و بهبــود رفتــار ســازمانی
را بــه شــرح زیــر ارائــه کــرده اســت:
 -1آمــوزش تغییــر رفتــار در یــک ســازمان از مهمتریــن
برنامههــای آمــوزش عمومــی و مهمتریــن روشهــای تغییــر
و بهبــود رفتــار ســازمانی اســت.
 -2تغییــر افــراد کلیــدی :اگــر در ســازمان افــراد موردنظــر
در پســتهای کلیــدی رفتــار ســازمانی مطلــوب و مناســبی
داشــته باشــند ،انتصــاب آنهــا در پســتهای مختلــف
منجــر بــه انتقــال مفاهیــم ،تجربیــات ،ارزشهــا و همچنیــن
کســب معرفــت میشــود و رفتــار ســازمانی را بهبــود و ارتقــا
میبخشــد.
 -3توســعه نظــام مشــارکتی :یکــی از روشهــای بهبــود و
ارتقــای رفتــار ســازمانی ،توســعۀ نظــام مشــارکتی در ســازمان
اســت کــه بــه پــرورش حــس وفــاداری ،همــکاری و تعهــد
افــراد بــه ســازمان منجــر میشــود.
 -4نظــام ارزشــیابی عملکــرد :بــر اســاس ارزشهــای رفتــار
ســازمانی ،معیارهایــی تدویــن میشــود کــه بــه بهبــود و
ارتقــای رفتــار ســازمانی بینجامــد.

Morrison & Robinson
)(1997
)Afje et al. (2020
)Gholipour (2001

پیشینۀ پژوهش
بررســی مطالعــات انجامشــده حاکــی از اثرگــذاری
مثبــت کیفیــت زندگــی کاری بــر روی رفتــار ســازمانی اســت.
مطالع��ات شــکرالهی و طاهــری ( ،)2016پورقانــی فراهانــی
و همــکاران ( ،)2016قنبرپــور نصرتــی و همــکاران ()2016
و شــارما و همــکاران ( )2016بیانگــر رابطــۀ مثبــت کیفیــت
زندگــی کاری بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی اســت.
طاهریــان و همــکاران ( )2012در بررســی تأثیــر
کیفیــت زندگــی کاری بــر ســرمایۀ اجتماعــی کارکنــان
شــرکت رجــا نشــان دادهانــد کــه میــان هشــت مؤلفــۀ کیفیــت
زندگــی کاری (شــامل پرداخــت منصفانــه ،محیــط کار
ایمــن و بهداشــتی ،تأمیــن فرصــت رشــد و امنیــت مــداوم،
قانونگرایــی در ســازمان ،وابســتگی اجتماعــی زندگــی کاری،
فضــای کلــی زندگــی ،یکپارچگــی و انســجام اجتماعــی
و توســعۀ قابلیتهــای انســانی) بــا متغیــر وابســتۀ ســرمایۀ
اجتماعــی رابطــۀ معنــاداری بیشــتر از اندازۀ متوســط وجــود دارد.
چارچوب نظری
بــر اســاس نظریــۀ مبادلــه اجتماعــی (Homans,
 ،)1958اگــر کارکنــان هتــل مبادلــه Gخدمــات بــا میهمانــان

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

Muskat & Reitsamer
;)(2020
Pacheco & Webber
)(2016
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را بــه ســود خــود بداننــد ،بــرای مشــارکت و تحقــق
رضایتمنــدی مشــتری اب ـراز تمایــل میکننــد .در واقــع ،ســود
گــروه پــاداش همــکاری تیمــی کارکنــان اســت و افزایــش
تعــداد میهمانــان هتــل رابطــۀ مســتقیمی بــا کیفیــت زندگــی
کاری کارکنــان دارد .نظریــۀ مبادلــۀ اجتماعــی چارچــوب
مناســبی بـرای ارتقــای درک از نحــوۀ برداشــت کارکنــان هتــل
از تأثیــرات حضــور میهمانــان در هتــل ایجــاد میکنــد.
از ســوی دیگــر ،نظریــۀ مبادلــۀ اجتماعــی بیــان میکنــد
کــه وقتــی سیاســت ســازمانی متناســب تــاش کارکنــان
نباشــدۀ ترغیــب میشــوند تــا محــل کار خــود را تــرک کننــد
(.)Gouldner, 1960
1
بنابــر نظریــۀ تناســب فرد ـ محیــط ،کارکنــان محیطــی
را بــرای کار انتخــاب میکننــد کــه بــا عالقهمندیهــا،
ارزشهــا و اهدافشــان همخوانــی داشــته باشــد (Nye et al.,
 .)2012ایــن محیــط کاری بــا نــوع ســازمان (بــرای مثــال
ســاختارها و مراتــب ســازمانی) ،بهعنــوان عامــل اصلــی
اثرگــذار بــر شــرایط کاری ،ارتبــاط ویــژهای دارد .بنابرایــن،
بــا مطالعــۀ می ـزان اثرگــذاری کیفیــت زندگــی کاری بــر روی

انــواع ســازمانها میتــوان بــه بهــرهوری موردنظــر ،وفــاداری
و رضایتمنــدی شــغلی رســید (Muskat & Reitsamer,
.)2020
الگــوی ســاختار سهســطحی رفتــار ســازمانی نشــان
میده��د ک��ه رفتــار ســازمانی ابــزاری علمی ـ کاربــردی
در ســه ســطح تجزیهوتحلیــل فــردی ،گروهــی و ســازمانی
اســت .همانگونــه کــه در نمــودار  1نشــان داده شــده اســت،
صاحبنظــران رفتــار ســازمانی بــه اتفــاق بــر ایــن باورنــد
کــه بــرای شــناخت چرایــی نگرشهــا و رفتارهــای افــراد
در محیطهــای ســازمانی بایــد دربــارۀ واکنشهــای آنــان
بهعنــوان افــراد (مثــل ادراک و انگیزههــا) ،گروههایــی
کــه بــه آنهــا تعلــق دارنــد (مثــل ارتباطــات میــان آنهــا،
هنجارهــای رســمی و غیررســمی کــه بــر رفتــار آنهــا مؤثــر
اســت) و ســازمانی کــه در آن کار میکننــد (مثــل فرهنــگ
ســازمانی ،ارزشهــا و ســاختار) اطالعاتــی بهدســت آورد
(.)Rezaian, 2001

نمودار  :1الگوی سهسطحی تجزیهوتحلیل در رفتار سازمانی ()Rezaian, 2001

1. Person- Environment Fit Theory

بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری در رفتار سازمانی کارکنان هتل
مطالعه موردی کارکنان هتل پنجستارۀ همای تهران

جدول  :3مفهوم ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای رفتار سازمانی
مفهوم

ابعاد

مؤلفه
غیبت

رفتار فردی

رضایت شغلی

رفتار سازمانی ( متغیر وابسته)

جابهجایی افراد

مشارکت کارکنان

رفتار گروهی

ارتباطات

رفتار بینگروهی
ارزیابی عملکرد و سیستم
پاداش
رفتار سازمانی

بهرهوری سازمانی
فرهنگ سازمانی

شاخص
گرفتن مرخصی در صورت بروز مشکل
عدم رفتار تنبیهی در مواجهه با غیبت بدون برنامهریزی
انعطاف زیاد مدیران در برابر غیبت کارکنان
نحوۀ برخورد مدیران با کارکنان
مطابقت شغل با عالقهمندی کارکنان
بکارگیری قابلیتهای افراد در کار
تغییر محل خدمت در صورت تمایل
ارتقا برای کارکنان مسئولیتپذیر
انعطاف مدیران در جابهجایی کارکنان
ماندن در سازمان بیش از ساعات کاری
مشارکت در تصمیمگیری سازمانی
مشارکت در هر بخش سازمان برای انجام امور
ارتباط خوب بین کارکنان و مدیران
انعطافپذیری مدیران در برابر کارکنان
ارتباط خوب بین همکاران
حل مشکالت بهصورت گروهی
رفتار منعطف و مناسب کارکنان با هم
طراحی و انجام فعالیتها بهصورت گروهی
منصفانهبودن حقوق و مزایا در برابر حجم کار
سنجش وظیفه در مقابل نتیجۀ عملکرد سازمان
قدردانی از ابتکارات و نوآوری کارکنان در کار
میزان رضایتمندی میهمانان از خدمات
میانگین بهرهوری کارکنان
صرف بیش از  85درصد از زمان کارکنان برای کار
احساس آزادی در نحوۀ انجام کار
شفافیت اهداف و مقررات سازمانی
تعاون و همکاری در برنامهریزی ،قانونگذاری و سازماندهی

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

در عملکـرد فـردی ،عوامـل تولیـد (بهـرهوری) ،غیبـت و
جابهجایـی کارکنـان نقـش اساسـی دارنـد .در رفتـار گروهـی
سـه عامـل مشـارکت کارکنـان ،ارتباطـات و رفتـار بینگروهـی
نقـش مهمـی دارنـد .فراگـرد سـازمانی در سـه دسـتۀ ارزیابـی
عملکرد و سیسـتم پـاداش ،بهـرهوری و فرهنگ سـازمانی قابل
تعریف اسـت ( .)Robbins, 1991سـه عامـل اصلی اثرگذار
بـر عملکـرد کارکنـان در هـر سـازمانی عبارتانـد از :عوامـل
مرتبـط بـا محـل کار ،عوامل مرتبط بـا کارکنـان و عوامل مرتبط
بـا کار ( .)Alfandi. 2020عوامـل مرتبط با محل کار شـامل
محیـط داخلـی و بیرونـی آن ماننـد حمایت مدیریتـی ،فرهنگ
آمـوزش ،فضـای سـازمانی و پویایـی محیطی اسـت.
لوتانـز و همـکاران ( ،)2004همانگونـه کـه در نمـودار 2
مالحظه میشـود ،ترکیب روانشناسـی مثبتگرا ،سـرمایۀ انسانی
و سـرمایۀ اجتماعی را برای شـکلگیری رفتارهای سازمانی مثبت نمودار:2عواملشکلدهندۀرفتارسازمانیمثبت()Lutansetal.,2004
ضـروری میداننـد .ضمـن اینکـه لوتانـز ( )2002در اثری دیگر
تحلیـل هر سـه سـطح فـردی ،گروهـی و سـازمانی برای
ابعـاد زیر را بـرای رفتار سـازمانی ذکر کرده اسـت:
ش�ناخت رفت�ار در محیطهای س�ازمانی الزم اس�ت .در جدول
� داشتن اعتماد به خود برای انجام مشاغل چالشی؛
 3دسـتهبندی مفاهیـم ،ابعـاد مؤلفههـا و شـاخصهای رفتـار
� داشتن خوشبینی دربارۀ موفقیت حال و آینده؛
در
و
آینده
� پشتکارداشتن برای رسیدن به اهداف حال و
سـازمانی در هر سـه بعد نشـان داده شـده اسـت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مواقع لزوم ،جهتدهی مجدد به مسیرها؛
� دستیابی به اهداف بهمنظور موفقیت؛
� داشتن بازخورد و حتی حرکت به ورای مسائل ،زمانی
که با مشکالت و مسائل روبهرو میشود.
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نمودار  :3هشت بعد ساختار کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتن ()Kanten & Sadullah, 2012

مؤلفههای زیرمجموعۀ مفهوم کیفیت زندگی کاری مدنظر عینی و احساس امنیت و آرامش ،ثبات شغلی ،رشد و پیشرفت
در این پژوهش عبارت است از شغل مناسب ،درآمد مناسب ،و بهروزبودن در بعد ذهنی که در شمای اصلی مفاهیم ،ابعاد،
آموزش ،کیفیت محیط کاری ،و خدمات مناسب کاری در بعد مؤلفهها و شاخص آنها در جدول  4مشاهده میشود.
جدول  :4مفهوم ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای کیفیت زندگی کاری
مفهوم

ابعاد

مؤلفه
شغل مناسب
درآمد مناسب

عینی
کیفیت زندگی کاری (متغیر مستقل)

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مدل والتن
یکـ�ی از کاربردیتری��ن مدلهــای کیفیــت زندگــی کاری،
مــدل والتــن اســت کــه بــه پرداخــت منصفانــه و کافــی،
محیــط کار ایمــن و بهداشــتی ،افزایــش مــداوم امنیــت،
قانونگرایــی ســازمان ،وابســتگی اجتماعــی زندگــی
کاری ،فضــای کلــی زندگــی کاری ،یکپارچگــی و انســجام

اجتماع��ی در س��ازمان و ارتق��ای قابلیتهــای انســانی اشــاره
میکنــد (نمــودار  .)3اج ـزای اصلــی کيفيــت زندگــی کاری
از نظــر والتــن ( )1973ب��ه چهـ�ار قســمت تقســيم میشــود:
معنـیدار و بامفهومبــودن کار ،تناســب ســازمانی و اجتماعــی
کار ،چالشــیبودن کار ،و غنــی و پرباربــودن کار.

آموزش
کیفیت محیط کاری
خدمات مناسب کاری

احساس امنیت و آرامش

ذهنی

رشد و پیشرفت
ثبات شغلی
به روز بودن

شاخص
بازخورد مناسب از کار
تناسب فرد با شغل
نظام مناسب حقوق و دستمزد
پرداخت مزایای منصفانه
اعطای پاداش بر اساس عملکرد
نظام آموزش ضمن خدمت
آموزش قوانین و مقررات استخدامی
یادگیری مستمر
مشارکت و همکاری
حل مسأله به صورت گروهی(نفع فردی و جمعی)
تفویض اختیار به کارکنان
بهداشت( فردی ،محیطی و غذایی) محیط کار
وجود امکانات رفاهی و اوقات فراغت
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
آرامش روانی در محیط کار
حسن اعتماد و دوستی بین همکاران
صداقت رفتار میان مدیران و کارکنان
ایجاد انگیزش و بهبود بهره وری
توسعه قابلیتهای فردی و یادگیری
ارتقای جایگاه و افزایش مسئولیت
امنیت شغلی و ایمنی
آزادی عمل در انتخاب محل و ابزار کار
قدرت تصمیم گیری
ایجاد مشاغل و فعالیتهای جدید
تقویت خالقیت
بکارگیری فناوری مرتبط روز دنیا

بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری در رفتار سازمانی کارکنان هتل
مطالعه موردی کارکنان هتل پنجستارۀ همای تهران

همانطــور کــه در نمــودار  5نشــان داده شــده اســت،
کیفیــت زندگــی کاری متغیــر مســتقل در دو بعــد عینــی و
ذهنــی اســت کــه بــر روی رفتــار ســازمانی در ســه بعــد
فراگردهــای رفتــار فــردی ،فراگردهــای گروهــی و فراگردهــای
ســازمانی بهعنــوان متغیــر وابســته تأثیــر میگــذارد.

نســخۀ  22نرمافــزار اس پــی اس اس بــهکار گرفتــه شــده
اســت؛ از آزمــون کلموگروف-اســمیرنوف بــرای بررســی
نرمالبــودن دادههــا و بــرای اولویتبنــدی مؤلفههــای
زیرمجموعــه متغیرهــای مســتقل و وابســته از آزمــون
فریدمــن اســتفاده شــده اســت .عالوهبرایــن ،بــرای بررســی
فرضیههــای پژوهــش ،آزمونهــای همبســتگی پیرســون و
رگرســیون چندمتغیــره بــهکار گرفتــه شــده اســت.

روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی اســت و از روش پیمایشــی
و میدانــی بــا شــیوۀ توصیفی ـ تبیینــی بــرای انجــام آن یافتهها
بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده از ویژگیهـای
اســتفاده شــده اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش را تمامــی
مدیـران و کارکنــان هتــل همــا در ســطوح مختلــف ســازمانی جمعیتشـناختی پژوهـش  35 ،درصد نمونـه زن و  65درصد
هتــل پنجســتارۀ تهــران تشــکیل میدهنــد .بــه علــت مردنـد .بیشـترین پاسـخدهندگان ( 25/50درصـد) بیـن 36
محدودبــودن جامعــۀ آمــاری ،نمونــۀ پژوهــش ،بــه روش تـا  40سـال و کمتریـن آنهـا ( 1/50درصـد) بیـن  20تـا 25
تمامشــماری از همــۀ دویســت نفــر درنظــر گرفتــه شــده سـال دارنـد .بـه ایـن معنـا کـه بیـش از  70درصـد کارکنـان
اســت .اب��زار گ��ردآوری دادهه��ا پرس ـشنامه اســت و ب ـرای هتـل همـای تهـران بیشـتر از  40سـال سـن دارنـد و  8درصـد
ســنجش از مقیــاس پنجگزینــهای لیکــرت اســتفاده شــده آنهـا بیـن  26تـا  30سـال سـابقۀ کاری دارنـد .سـابقۀ کاری
اسـ�ت .بهمنظــور بررســی روایــی پرســشنامه از نظــر  25بیشـتر پاسـخدهندگان ( 30درصـد) بیـن  11تـا  15سـال
نفــر از نخبــگان صنعــت گردشــگری و مدیـران ارشــد گــروه اسـت .بیشـتر کارکنـان ( 48درصـد) دارای مدرک کارشناسـی
هتلهــای همــا (پنــج هتــل در تهــران ،شــیراز ،بندرعبــاس و دانشآموختـگان رشـتههای علـوم انسـانی ( 45/50درصـد)
و مشــهد) اســتفاده شــده و بهمنظــور بررســی پایایــی و هسـتند 15/50.درصد از پاسـخدهندگان در بخـش امور اداری
ســنجش ســازگاری درونــی پرســشنامه از ضریــب آلفــای و رفـاه هتـل مشـغولاند.
تســلط بیشــتر پاســخدهندگان ( 44/50درصــد)
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت و نتیجــۀ همبســتگی آن بــا
بــه زبــان انگلیســی در حــد متوســط و کمتریــن آنهــا
عــدد  0/87تأییــد شــده اســت.
بــرای بررســی فرضیههــای پژوهــش و نتیجهگیــری 2/50( ،درصــد) در حــد عالــی اســت 11/50 .درصــد
روشهــای آمــاری و آزمونهــای متفــاوت بــا اســتفاده از پاســخدهندگان بــا زبــان ترکــی آشــنایند.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

نمودار  :5مدل مفهومی پژوهش

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مدل مفهومی پژوهش
پــس از اســتخراج متغیرهــا در مــرور ادبیــات مرتبــط،
زیرمجموعههــای متغیــر کیفیــت زندگــی کاری بهعنــوان
متغیــر مســتقل و رفتــار ســازمانی بهعنــوان متغیــر وابســته
مشــخص شــدند و بــر اســاس نتیجــۀ مطالعــات پیشــین
درخصــوص رابطــۀ مثبــت و اثرگــذار بین ایــن دو متغیر وابســته

و مســتقل ،اثرگــذاری کیفیــت زندگــی کاری بــر روی رفتــار
ســازمانی بهصــورت نقطهچیــن در نمــودار  5نشــان داده شــده
اســت تــا نتیجــۀ آن بــر اســاس آزمــون فرضیــات مشــخص
شــود .ق ـرارداد روانشــناختی نیــز عامــل تعدیلکننــده بیــن دو
متغیــر وابســته و مســتقل درنظــر گرفتــه شــد.
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توصیف ّ
کمی مؤلفههای پژوهش
در ادامــه ،آمــار توصیفــی تحلیــل اثــر شــاخصهای
مؤلفههــای مفهــوم کیفیــت زندگــی کاری بهعنــوان متغیــر

مســتقل و مفهــوم رفتــار ســازمانی بهعنــوان متغیــر وابســته
ارائــه میشــود.

جدول  :5آمار توصیفی متغیر شاخص کیفیت زندگی کاری و مؤلفههای زیرمجموعه آن

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

مؤلفه

ميانگين

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

احساس امنیت و آرامش

4/12

2/415

0/181

-0/099

رشد و پیشرفت

3/87

2/527

-0/041

-0/454

ثبات شغلی

3/67

2/704

0/296

-0/419

بهروزبودن

2/89

2/225

0/108

-0/917

شغل مناسب

2/08

1/475

0/478

-0/020

درآمد مناسب

4/06

2/360

0/019

-0/384

آموزش

4/27

2/410

-0/121

-0/447

کیفیت محیط کاری

3/97

2/115

0/293

-0/313

خدمات مناسب کاری

3/66

2/533

0/660

0/383

کیفیت زندگی کاری

3/62

12/479

0/193

-0/339

بــا توجــه بــه جــدول  ،5از بیــن مؤلفههــای زیرمجموعــۀ  2/410و کمتریــن امتیــاز را مؤلفــۀ شــغل مناســب بــا میانگین
متغیــر کیفیــت زندگــی کاری ،در ســطح توصیفــی ،بیشــترین  2/08و انحـراف معیــار  1/475کســب کرده اســت.
امتیــاز را مؤلفــۀ آمــوزش بــا میانگیــن  4/27و انحـراف معیــار
جدول  :6آمار توصیفی متغیر رفتار سازمانی و مؤلفههای زیرمجموعۀ آن
مؤلفه

ميانگين

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

مشارکت کارکنان

3/60

2/923

0/274

-0/755

3/77

2/257

0/167

-0/397

فرهنگ سازمانی

3/98

2/521

0/374

-0/245

ارتباطات

4/24

2/796

-0/124

-0/858

غیبت

4/43

2/047

-0/215

0/192

رضایت شغلی

4/55

3/147

0/039

-0/830

رفتار بینگروهی

4/72

2/873

-0/218

-0/643

بهرهوری هتل

4/67

2/465

-0/628

-0/026

جابهجایی افراد

4/83

2/515

-0/459

-0/370

رفتار سازمانی

4/01

12/912

0/051

-0/399

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

بــا توجــه بــه جــدول  ،6از بیــن مؤلفههــای شــاخص
رفتــار ســازمانی ،بیشــترین امتیــاز را مؤلفــۀ جابهجایــی
افـراد بــا میانگیــن  4/83و انحـراف معیــار  2/515و کمترین
امتیــاز را مؤلفههــای مشــارکت کارکنــان بــا میانگیــن 3/60
و انحــراف معیــار  2/923و ارزیابــی عملکــرد و سیســتم
پــاداش بــا میانگیــن  3/77و انحـراف معیــار  2/257کســب
کــرده اســت.

رتبهبندی مؤلفههای پژوهش
بــرای رتبهبنــدی مؤلفههــای پژوهــش بــه تفکیــک
پرســشنامهها از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــده اســت.
الــف) نتایــج مربــوط بــه ایــن آزمــون ب ـرای مفهــوم
کیفیــت کاری در ســطح توصیفــی در جــدول  7گــزارش
شــده اســت.

بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری در رفتار سازمانی کارکنان هتل
مطالعه موردی کارکنان هتل پنجستارۀ همای تهران
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جدول  :7نتایج اولویتبندی مؤلفههای زیرمجموعۀ متغیر کیفیت زندگی کاری
مؤلفه

میانگین رتبهها

احساس امنیت و آرامش

4/12

2

رشد و پیشرفت

3/87

5

ثبات شغلی

3/67

6

بهروزبودن

2/89

8

شغل مناسب

2/08

درآمد مناسب

4/06

3

آموزش

4/27

1

کیفیت محیط کاری

3/97

4

خدمات مناسب کاری

3/66

7

528/863

ششــم ،خدمــات مناســب کاری (بــا میانگیــن رتبــۀ  )5/11در
رتبــۀ هفتــم ،بهروزبــودن (بــا میانگیــن رتبــۀ  )3/19در رتبــۀ
هشــتم و شــغل مناســب (بــا میانگیــن رتبــۀ  )1/78در رتبــۀ
نهــم قــرار دارد.
بنابرایــن ،مؤلفههــای آمــوزش ،احســاس امنیــت و
آرامــش و درآمــد مناســب بــه ترتیــب ســه عامــل مهــم در
تعییــن میــزان کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان هتــل همــای
تهــران بهشــمار میرونــد.
ب) نتایــج رتبهبنــدی ب ـرای مفهــوم رفتــار ســازمانی در
ســطح توصیفــی در جــدول  8گـزارش شــده اســت.

جدول  :8نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی مؤلفههای زیرمجموعۀ متغیر رفتار سازمانی
مقدار آمارۀ کای دو

مؤلفه

میانگین رتبهها

غیبت

4/43

5

رضایت شغلی

4/55

4

جابهجایی افراد

4/83

1

مشارکت کارکنان

3/60

8

ارتباطات

4/24

رفتار بینگروهی

4/72

2

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

3/77

9

بهرهوری هتل

4/67

3

فرهنگ سازمانی

3/98

7

319/979

ددرجۀ آزادی

8

سطح معناداری

0/001

اولویتبندی

6

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

همانطــور کــه دادههــای جــدول  7نشــان میدهــد،
ســطح معنــاداری آزمــون فریدمــن کوچکتــر از  0/05اســت
و فــرض یکســانبودن مؤلفههــای کیفیــت زندگــی کاری رد
میشــود .از ســتون میانگیــن رتبههــا مشــخص اســت کــه
آمــوزش (بــا میانگیــن رتبــۀ  )6/45در رتبــۀ اول ،احســاس
امنیــت و آرامــش (بــا میانگیــن رتبــۀ  )6/14در رتبــۀ دوم،
درآمــد مناســب (بــا میانگیــن رتبــۀ  )5/99در رتبــۀ ســوم،
کیفیــت محیــط کاری (بــا میانگیــن رتبــۀ  )5/78در رتبــۀ
چهــارم ،رشــد و پیشــرفت (بــا میانگیــن رتبــۀ  )5/44در رتبــۀ
پنجــم ،ثبــات شــغلی (بــا میانگیــن رتبــۀ  )5/13در رتبــۀ

8

0/001

9
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مقدار آماره
ۀای دو

درجۀ آزادی

سطح معناداری

اولویتبندی
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همانطــور کــه از دادههــای جــدول  8مشــخص اســت،
ســطح معنــاداری آزمــون فریدمــن کوچکتــر از  0/05اســت
و فــرض برابــری مؤلفههــای رفتــار ســازمانی رد میشــود.
از ســتون میانگیــن رتبههــا مشــخص اســت کــه مؤلفــۀ
جابهجایــی افــراد (بــا میانگیــن رتبــۀ  )4/83در رتبــۀ اول،
مؤلفــۀ رفتــار بینگروهــی (بــا میانگیــن  )4/72در رتبــۀ دوم،
مؤلفــۀ بهــرهوری هتــل (بــا میانگیــن رتبــۀ  )4/67در رتبــۀ
ســوم ،مؤلفــۀ رضایــت شــغلی (بــا میانگیــن رتبــۀ  )4/55در
رتبــۀ چهــارم ،مؤلفــۀ غیبــت (بــا میانگیــن  )4/43در رتبــۀ
پنجــم ،مؤلفــۀ ارتباطــات (بــا میانگیــن رتبــۀ  )4/24در رتبــۀ
ششــم ،مؤلفــۀ فرهنــگ ســازمانی (بــا میانگیــن رتبــۀ )3/98

در رتبــۀ هفتــم ،مؤلفــۀ مشــارکت کارکنــان (بــا میانگیــن رتبــۀ
 )3/60در رتبــۀ هشــتم و مؤلفــۀ ارزیابــی عملکــرد و سیســتم
پــاداش (بــا میانگیــن رتبــۀ  )3/77در رتبــۀ نهــم ق ـرار دارد.
بنابرایــن ،مؤلفههــای جابهجایــی افــراد ،رفتــار
بینگروهــی و بهــرهوری هتــل بــه ترتیــب ســه عامــل مهــم
در اثرپذیــری و تغییــر رفتــار ســازمانی کارکنــان هتــل همــای
تهــران بهشــمار میرونــد.
بهمنظــور بررســی نرمالبــودن شــاخصها از آزمــون معتبــر
كلموگــروف -اســميرنوف اســتفاده شــده اســت کــه نتیجــۀ آن
در جــدول  9مشــاهده میشــود.

جدول  :9نتایج آزمون كلموگروف اسميرنوف متغیرهای پژوهش

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شاخص

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معیار

آآمار ۀ آزمون

سطح
معناداری

نتیجۀ آزمون

کیفیت زندگی کاری

200

3/62

12/479

0/057

0/200

نرمال است

رفتار سازمانی

200

4/01

12/91

0/062

0/060

نرمال است

همانطــور کــه از دادههــای جــدول  9مشــخص اســت،
ســطح معنــاداری آزمــون کلموگــروف -اســمیرنوف بــرای
متغیرهــای پژوهــش بزرگتــر از  0/05و دارای توزیــع نرمــال
اســت .بنابرایــن ،بــرای بررســی فرضیههــای پژوهــش از
ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــده اســت.

آزمون فرضیهها
در ادامه به بررسی فرضیههای پژوهش میپردازیم.
فرضیــۀ اصلــی :کیفیــت زندگــی کاری در رفتــار
ســازمانی کارکنــان هتــل تأثیــری مثبــت و معنــیدار
میگــذ ا رد .

جدول  :10نتایج آزمون همبستگی بين کیفیت زندگی کاری کارکنان و رفتار سازمانی آنها

متغیر

میانگین

انحراف معیار

کیفیت زندگی کاری

3/62

12/479

رفتار سازمانی

4/01

12/91

مقدار
همبستگی

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجۀ آزمون

0/743

200

0/001

رابطه معنادار است.

بــر اســاس دادههــای جــدول  ،10ســطح معنــاداری
آزمــون همبســتگی پیرســون کوچکتــر از  0/05و رابطــۀ
بیــن کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان و رفتــار ســازمانی آنهــا
در ســطح اطمینــان  95درصــد معنــادار اســت .بــا توجــه
بــه مقــدار همبســتگی ( )0/743نتیجــه میشــود کــه ایــن
همبســتگی مســتقیم و مثبــت اســت و شــدت قابلقبولــی
دارد؛ بنابرایــن ،فرضیــۀ اصلــی تأییــد میشــود و هرچــه

کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان بهتــر باشــد ،رفتــار ســازمانی
بهتــری خواهنــد داشــت.
بــرای بررســی میــزان اثرگــذاری مؤلفههــای
زیرمجموعــۀ متغیــر کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان در رفتــار
ســازمانی آنهــا از رگرســیون چندگانــه اســتفاده شــده اســت.
نتایــج مربــوط بــه ایــن آزمــون در جــداول  11و  12ارائــه شــده
است.

بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری در رفتار سازمانی کارکنان هتل
مطالعه موردی کارکنان هتل پنجستارۀ همای تهران

203

جدول  :11تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان بر رفتار سازمانی

0/780

0/609

0/590

8/263

نتایــج جــدول  11حاکــی از آن اســت کــه ضریــب ضریــب تعییــن  R2مشــخص میشــود کــه مؤلفههــای
همبســتگی متغیرهــای کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان بــا کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان در مجمــوع  60/9درصــد
رفتــار ســازمانی 0/780اســت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه میـزان واریانــس رفتــار ســازمانی آنهــا را پیشبینــی میکنــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ضریب همبستگی

ضضریب تعیینR2

ضریب تعیین تعدیلشدۀ adj R2

خطای انحراف استاندارد تخمین

جدول  :12آنالیز واریانس برای بررسی کفایت مدل رگرسیونی

مدل رگرسیونی

20203/229

9

2244/803

باقیمانده

12975/326

190

68/291

کل

33178/555

199

بــا توجــه بــه دادههــای جــدول  ،12ســطح
معنــاداری آزمــون کوچکتــر از  0/05اســت ،درنتیجــه

32/871

0/001

مــدل رگرســیونی برازشدادهشــده از کفایــت مناســبی
برخــوردار اســت

جدول  :13ضرایب مسیرهای رگرسیونی و آزمون معناداری ضرایب مؤلفههای زیرمجموعۀ متغیر کیفیت زندگی کاری

شاخص

ضرایب غیراستاندارد
B

انحراف معیار

مقدار ثابت

34/403

3/235

ضریب استاندارد
B

مقدار

آمارۀ t

سطح معناداری

10/634

0/001

احساس امنیت و آرامش

1/020

0/336

0/191

3/034

0/003

رشد و پیشرفت

0/738

0/286

0/144

2/580

0/011

ثبات شغلی

1/298

0/261

0/272

4/982

0/001

بهروزبودن

1/294

0/312

0/223

4/150

0/001

شغل مناسب

1/472

0/478

0/168

3/078

0/002

درآمد مناسب

-0/252

0/296

-0/046

-0/853

0/395

آموزش

0/534

0/294

0/100

1/817

0/071

کیفیت محیط کاری

0/822

0/349

0/135

2/356

0/019

خدمات مناسب کاری

0/132

0/273

0/026

0/485

0/628

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

ممیانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معناداری

204

ابراهیمبای سالمی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

همانطــور کــه از دادههــای جــدول 13مشــخص
اســت ،ســطح معنــاداری تمامــی مؤلفههــا بهجــز
مؤلفههــای درآمــد مناســب ،آمــوزش ،و خدمــات مناســب
کاری،در تحلیــل رگرســیونی کوچکتــر از  0/05اســت.
بــا توجــه بــه ســتون ضرایــب  Bمشــخص اســت کــه مؤلفــۀ
ثبــات شــغلی از لحــاظ تأثیرگــذاری در رتبــۀ اول ،مؤلفــۀ
بهروزبــودن و توجــه بــه نــوآوری در صنعــت هتـلداری در رتبۀ
دوم ،مؤلفــۀ احســاس امنیــت و آرامــش در رتبــۀ ســوم ،مؤلفــۀ
شــغل مناســب در رتبــۀ چهــارم ،مؤلفــۀ رشــد و پیشــرفت در
رتبــۀ پنجــم و مؤلفــۀ کیفیــت محیــط کاری در رتبــۀ ششــم
ق ـرار دارنــد .ســطح معنــاداری مؤلفههــای درآمــد مناســب و
آمــوزش و خدمــات مناســب کاری بیشــتر از  0/05اســت.
درنتیجــه ،مؤلفههــای ثبــات شــغلی ،بهروزبــودن و احســاس
امنیــت و آرامــش از زیرمجموعــۀ کیفیــت زندگــی کاری بــه
ترتیــب بیشــترین اثــر را بــر روی رفتــار ســازمانی کارکنــان
هتــل دارنــد.
بــا توجــه بــه مثبتبــودن مقادیــر ضرایــب  Bنتیجــه
میشــود کــه رابطــۀ بیــن مؤلفههــای احســاس امنیــت و
آرامــش ،رشــد و پیشــرفت ،ثبــات شــغلی ،بهروزبــودن،
شــغل مناســب ،و کیفیــت محیــط کاری بــا رفتــار ســازمانی
کارکنــان مســتقیم اســت.
بنابــر نتایــج آزمونهــای همبســتگی و رگرســیون
چندوجهــی ،رابطــۀ متغیــر کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان بــر
رفتــار ســازمانی آنهــا معنــی دار و مثبــت اســت و فرضیــۀ
پژوهــش تأئیــد میشــود.
بحث و نتیجهگیری
کیفیتــ زندگ��ی کاری یک��ی از مؤثرتری��ن روشهــای
ایج��اد انگی��زه و راهگش��ای مه��م در غنیســازی شــغلی
اسـ�ت کهــ ریش��ه در نگ��رش کارکن��ان و مدی��ران دارد و بــر
رفت��ار س��ازمانی آنهــا اثرگ��ذار اس��ت؛ زیـ�را نــوع نگــرش،
انگیزهه��ا و رفت�اـر ارتباطــی بی��ن کارکن��ان در رفتــار کل
س��ازمان ب��ا میهمانــان هتـ�ل و ادراک مشتــریان تأثیــر مســتقیم
میگ�ذـارد .ازایـنرو ،ضــروری اســت رفتــار ،شــکل ظاهــری
و نگرشهــای کارکنــان بــا ارزشهــای ســازمان همســو
باشــد و ارزشهــای گــروه در عملکــرد روزانــۀ کارکنــان و
در ارتبــاط بــا مشــتریان نمــود داشــته باشــد .در صنعــت
هتــلداری ،بــه علــت ماهیــت انســانمحوری در فراینــد
میهمانــی و میزبانــی ،ایــن موضــوع اهمیــت بیشــتری دارد.
همانطــور کــه نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد،
مقــدار همبســتگی بیــن کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان و
رفتــار ســازمانی آنهــا مســتقیم و مثبــت اســت و مؤلفههــای
ثبــات شــغلی ،بهروزبــودن و احســاس امنیــت و آرامــش،

شــغل مناســب ،رشــد و پیشــرفت ،و کیفیــت محیــط کاری
بــه ترتیــب در زیرمجموعــۀ متغیــر کیفیــت زندگــی کاری
بیشــترین تأثیــر را میگذارنــد؛ مشــارکت و رفتــار تیمــی
کارکنــان بــر کیفیــت زندگــی کاری آنهــا و بهــرهوری کل هتــل
اثرگــذار اســت .فـرای میـزان درآمــد ،جایــگاه اداری و کیفیــت
محیــط کاری بــر می ـزان تعهــد ،مســئولیتپذیری و وفــاداری
کارکنــان بــه گــروه اثرگــذار اســت و در صــورت عملکــرد
مثبــت ،بــا کیفیــت بهتــر خدمــات بــه میهمانــان و رضایتمندی
آنه��ا رابط��ۀ مثب��ت و معنیــ داری خواه��د داشــت .در تبییــن
نتیجــۀ بهدســتآمده میتــوان بیــان داشــت کــه هرچــه
کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان بهتــر باشــد ،رفتــار ســازمانی
آنهــا نیــز بهتــر خواهــد بــود و بــا ارائــه خدمــات بهتــر و
باکیفیــت ،وفــاداری مشــتریان نیــز بیشــتر خواهــد شــد.
مؤلفــۀ کیفیــت محیــط کاری بیشــترین اثرگــذاری را
بــر عــدم جابهجایــی کارکنــان دارد و مؤلفــۀ ثبــات شــغلی
بــر رفتـ�ار س��ازمانی کارکن�اـن اثرگ��ذاری معن��ادار دارد .شــیوع
ویــروس کرونــا و تأثیــرات اقتصــادی تحریمهــا در صنعــت
هت ـلداری فشــار مضاعفــی را ایجــاد کــرده اســت .افزایــش
هزینههــا بهویــژه در بخــش خــوراک و نوشــیدنی چشــمگیر
بــوده اســت کــه در کنــار هزینــۀ  55درصــدی حقــوق و
مزایــای کارکنــان ادارۀ مجموعــۀ گــروه هتلهــای همــا را بــا
مش��کل مواج��ه ک��رده اس��ت .بااینحــال ،بررســی آمــاری
نشــان میدهــد کــه متغیــر احســاس امنیــت و آرامــش،
از مؤلفههــای مجموعــۀ کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان،
بیشــترین اثــر را بــر رضایــت شــغلی کارکنــان دارد .سیاســت
صیانــت از نیــروی انســانی در گــروه ایــن مؤلفــه را در دوران
شــیوع ویــروس کرونــا تقویــت کــرده اســت.
الزم اسـت رفتـار سـازمانی کارکنـان مـورد بررسـی
و بازبینـی مـداوم قـرار گیـرد تـا عالوهبـر شناسـایی مـوارد بـا
احتمـال عدمموفقیـت و موانع پیشـرفت ،برنامۀ آموزشـی الزم
تدوینـ ش�ود .ب�ا توج�ه ب�ه نتای�ج آزمـون فرضیههـای پژوهش
کـه متغیـر بهروزبـودن از نظـر کارکنـان دارای اولویـت باالیـی
بـود ،ضـرورت دارد بـه خالقیـت افـراد و نوآوریهـای جدیـد
در صنعـت هتـلداری توجـه شـود .در ایـن خصوص پیشـنهاد
میشـود بخـش منابـع انسـانی گـروه بـه اسـتعدادیابی و
جانشـینپروری و پـرورش خالقیـت کارکنـان اقـدام کنـد.
بــا افزایــش مؤلفههــای زیرمجموعــۀ متغیــر کیفیــت
زندگــی کاری کارکنــان هتــل ،رضایــت شــغلی ،مشــارکت،
رفتــار تیمــی ،بهــرهوری هتــل و فرهنــگ ســازمانی غنــای
بیشــتری خواهــد یافــت .عالوهبرایــن ،نتایــج ارزیابــی
عملکــرد و سیســتم پــاداش کارکنــان نیــز بهبــود مییابــد و در
مقابــل ،غیبــت و جابجایــی کاری کارکنــان هتــل کاهــش
خواهــد یافــت.
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یافتههــای بهدســتآمده آزمــون فرضیههــا بهروشــنی
نشــان میدهــد کــه ایــن پژوهــش بــه اهــداف اصلــی خــود
کــه تشــخیص و اولویتبنــدی مؤلفههــا و متغیرهــای
مؤثــر بــر رفتــار ســازمانی از رویکــرد تأثیــر کیفیــت زندگــی
کاری اســت دســت یافتــه اســت .محدودیتهــای اصلــی
ایــن پژوهــش بیشــتر مربــوط بــه جلــب توجــه و رضایــت و
صــرف وقــت کارکنــان ب ـرای پاســخ بــه پرس ـشنامه معطــوف
میشــد.
از ایــن پژوهــش میتــوان ب ـرای انجــام پژوهشهــای مشــابه
در دیگــر هتلهــای گــروه بهــره بــرد.
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