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چکیده
کســبوکارهای گردشــگری ،از جملــه هتلهــا ،بایــد بهطــور مــداوم بــا اســتفاده از
روشهــا و فرایندهــای نوآورانــه و تولیــد محصــوالت متمایــز ،عالوهبــر کســب مزیــت رقابتــی
پایــدار ،جذابیــت ســفر بــه کشــورها و رونــق صنعــت گردشــگری را در آن مقصــد خلــق
کننــد .هــدف از پژوهــش حاضــر خلــق نــوآوری ســازمانی مبتنــی بــر شــکوفایی قابلیتهــای
منابــع انســانی در هتلهاســت تــا رقابتپذیــری ســازمانی آنهــا را بهطــور مــداوم تضمیــن
کنــد .نــوع پژوهــش توســعهای ـ کاربردی و توصیفی ـ پیمایشــی اســت .جم ـعآوری دادههــا
براســاس پرســشنامهای متشــکل از  44ســؤال و بــا روش نمونهگیــری در دســترس و
انتخــاب  260نفــر از میــان مدیــران و كاركنــان هتلهــای پنــج ســتارۀ تهــران انجــام شــده
اســت .تجزیهوتحلیــل دادههــا ،بــا اســتفاده از روش مدلســازی معــادالت ســاختاری ،در
دو بخــش الگــوی اندازهگیــری ب ـرای بررســی ویژگــی فنــی پرس ـشنامه و بخــش ســاختاری،
ب ـرای بررســی فرضیههــای پژوهــش انجــام شــده اســت .یافتههــای پژوهــش از تأثیــر مثبــت
و معنــادار متغیرهــای محیــط کار در خلــق نــوآوری ســازمانی در اشــکال نــوآوری تولیــدی،
فراینــدی و اداری حکایــت دارد .بــر مبنــای نتایــج تحقیــق ،ویژگیهــای محیــط کار شــامل
رفــاه ذهنــی ،اعطــای آزادی مثبــت ،تســهیم دانــش ،وجــود رهبــر تحولآفریــن ،برابــری
ســازمانی و تأمینشــدن قراردادهــای روانشــناختی قــادر بــه خلــق نــوآوری ســازمانی در
محیــط کاری هتلهــا اســت.

مقدمه
شــناخت عوامــل تأثیرگــذار در عرضــه و تقاضــای ســفر و ترجیحــات
گردشــگران بــه یــک کشــور ،بــرای برنامهریــزی ایــن بخــش و
تخصیــص بهینــۀ منابــع اقتصــادی مؤثــر اســت .مطالعــات در زمینــۀ
رقابــت گردشــگری بــر جذابیــت مقصدهــا و ذهنیــت گردشــگران
تمركــز دارد كــه ایــن جذابیــت و ذهنیــت بــه مؤلفههایــی اشــاره دارد
كــه از نــگاه بازدیدكننــده مهمانــد (فرزیــن و نادعلیپــور.)1390 ،
یکــی از مؤلفههــای اصلــی ایــن صنعــت ،هتلهــای باکیفیتــی
هســتند کــه تأثیــر بســزایی در توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی و رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری دارنــد (Barros,
 .)2005اگرچــه اســکان در هتلهــا هــدف اصلــی گردشــگران

نیســت ،ولــی نبــود امکانــات اقامتــی متمایــز رغبــت بازدیدکننــدگان
را بــرای دیــدار از یــک کشــور از بیــن میبــرد.
بــرای اکثــر محققــان و بازیگــران حــوزۀ مهمانپذیــری و
هتلــداری ایــن پرســش پیــش میآیــد کــه :چ ـرا برخــی از هتلهــا
بهنســبت بقیــه مهمــان کمتــری دارنــد؟ و چــرا بعضــی از هتلهــا
بــا دراختیارداشــتن منابــع فیزیکــی و انســانی مشــابه و فعالیــت
در بازارهــای یکســان ،بهنســبت رقبــا ،عملکــرد و مزیــت رقابتــی
بلندمــدت و مداومــی ندارنــد؟
مطالعــات متعــدد پژوهشــگران در دو دهــۀ اخیــر نشــان
میدهــد کــه مزیــت رقابتــی مبتنــیبــر قابلیتهــای داخلــی
ت رقابتــی بلندمــدت اســت (حــکاک
ســازمان ،بهتریــن منشــأ مزیـ 
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فرزین و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

و رحیمــی )468 :1394 ،و طبــق نظــر مکناوتــن 1و همــکاران

بررســی رابطــۀ میــان ایجــاد محیــط قابلیتگ ـرا و کســب مزیــت
ْ
پایــدار مناســبترین ســاختار ســازمانی بــرای فعالیــت
رقابتــی

قابلیتهــای داخلــی بهدســت میآیــد بــرای ســازمان عملکــرد

کارکنــان هتــل و ارائــۀ خدمــات نوآورانــه در صنعــت هتلــداری

شایســته و قــدرت رقابتپذیــری پایــدار و مــداوم بــه ارمغــان

ای ـران معرفــی شــود.

( ،)2002مزیــت رقابتــی پایــداری کــه بهســبب بهرهگیــری از

مــیآورد.
بارنــی و رایــت ( )1998معتقــد بودنــد کــه از میــان
2

مبانی نظری

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

منابــع داخلــی ســازمان ،منابــع انســانی قابلیــت بهدســتآوردن

نظریــۀ مزیــت رقابتــی بــه شــكل منظــم و منســجم از آغــاز دهــۀ

مزیــت رقابتــی پایــدار را بــرای شــرکت دارد .چــون کارکنــان

 ،1960بــرای تبییــن اثــر محیــط بیــرون در راهبــرد بنــگاه در

صنایــع خدماتــی ،بهویــژه افــراد صــف مقــدم ،خــود بخشــی

دانشــگاه هــاروارد تجزیهوتحلیــل شــده اســت (حاجــی حســینی

اصلــی از محصــول تمامشــدهای هســتند کــه مشــتری بــرای آن

و نــورزاد .)23 : 1393،دی در ســال  1984بــه مفهــوم مزیــت

هزینــه پرداخــت میکنــد؛ پــس کیفیــت خدمــات ارائهشــده

رقابتــی پایــدار اشــاره کــرد ،ولــی اصطــاح مزیــت رقابتــی پایــدار

در بخشهــای مهماننــوازی ،عــاوه بــر مهــارت کارکنــان ،بــه

را بــه شــکل جــدی پورتــر در ســال  1984مطــرح کــرد ،ولــی

نگــرش و رفتــار آنان نیــز وابســته اســت (.)Sobaih, 2015: 221

مشــخصترین تعریــف از ایــن مفهــوم را بارنــی ( )1991ارائــه

بــه بــاور ســن 3،قابلیــت بــه توانایــی و اســتعداد شــخص
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کــرد (راســخی و ذبیحــی.)36 :1387،

بــرای انجــام فعالیتهــای مفیــد یــا بهمنظــور بهدســتآوردن

بــه بــاور بارنــی ( ،)1991بنــگاه زمانــی دارای مزیــت

موقعیتهــا و شــرایط مناســب رفاهــی و دســتیابی بــه کارکردهــا

رقابتــی پایــدار اســت کــه یــک راهبــرد خلــق ارزش را بهطــور

(ســن .)94 :1394 ،ناتوانــی رقبــا بـ�رای
مربــوط میشــود ِ

غیرهمزمــان بــا رقبــای بالقــوه و موجــود اعمــال کنــد؛ بهگون ـهای

کپیبــرداری قابلیتهــای متمایـ�ز کارکنـ�ان میتوانـ�د منبـ�ع

کــه بنگاههــای دیگــر قــادر بــه نســخهبرداری از فوایــد ایــن راهبــرد

اصلــی مزیــت رقابتــی پایــدار ،براســاس نظریــۀ قابلیـ�ت محـ�ور

نباشــند .منابــع ســازمان شــامل همــۀ داراییهــا ،قابلیتهــا،

باشــد .ب ـرای ارائــۀ ارزش متمایــز ،تمامــی بخشهــای پــازل هتــل

فرایندهــای ســازمانی ،مشــخصهها و ویژگیهــای ســازمان،

یعنــی ســازمان ،کارمنــد و مهمــان بایــد در کنــار یکدیگــر نقــش

اطالعــات و دانــش تحــت کنتــرل ســازمان اســت کــه آن را قــادر بــه

خ��ود را بهدرســتی ایفـ�ا کنن��د (مــار1394 ،؛ O’Cass & Sok,

تدویــن و اجـرای راهبردهایــی بـرای بهبــود کارایــی و اثربخشــیآن

.)2015; Sobaih, 2015

میکنــد .البتــه منابــع موجــود ســازمان بــه لحــاظ ســهمی كــه در

اختیــار و دخالــت کارکنــان یکــی از مهمتریــن شــاخصها
درخصــوص میــزان احتمــال موفقیــت عالــی ســازمان و تحقــق

خلــق ارزش ایفــا میكننــد ،در یــك مرتبــه ق ـرار ندارنــد (ســپهوند
و همــکاران.)181 :1394 ،

اهــداف و بیانیــۀ مأموریــت کســبوکار اســت .کنــش آزادانــۀ

چارچــوب وریــو میتوانــد بــرای تجزیهوتحلیــل منابــع

نیروهــای انســانی میتوانــد کســبوکارهای انســانمحور ،از

ســازمان ب ـهکار گرفتــه شــود .در ایــن چارچــوب وضعیــت منابــع

جملــه هتلهــا را بــه فعالیتهــای نوآورانــه توانمنــد ســازد.

ســازمان از جهــت میــزان ارزشــمندی ،کمیابــی ،هزینهبربــودن

مدیــران هتلهــای ایــران بــرای جلــب رضایــت مســافران کشــور

بــرای تقلیــد و حمایــت و اســتفادۀ ســازمان از آن منابــع بررســی

و رقابــت بــا همســایگانی چــون ترکیــه و امــارات ،بایــد بــا کمــک

شــود .جــدول  1نشــان میدهــد کــه چگونــه چارچــوب وریــو بـرای

کارکنــان و از طریــق توســعۀ خدمــات نوآورانــه نیازهــای مشــتریان

تجزیهوتحلیــل توانایــی منابــع ســازمان بهمنظــور نقطهبــودن

را بــه بهتریــن شــکل مرتفــع ســازند .درکل ،هــدف پژوهــش حاضــر

مزیــت ،برابــری رقابــت ،مزیــت رقابتــی موقــت و مزیــت رقابتــی

خلــق نــوآوری ســازمانی مبتنــی بــر شــکوفایی قابلیتهــای منابــع

پایــدار ب ـهکار گرفتــه شــود.
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انســانی در هتلهاســت تــا رقابتپذیــری ســازمان آنهــا را بــه
طــور مــداوم تضمیــن کنــد .برایناســاس ،تــاش میشــود بــا
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جدول  :1ارتباط میان مزیت رقابتی و نوع منابع سازمانی

نتایج رقابتی

ارزشمند است؟
)(V

کمیاب است؟
)(R

تقلیدناپذیر است؟
)(I

سازمان استفاده
میکند؟
)(O

ضعف رقابتی

x

-

-

-

برابری رقابتی

√

x

-

-

مزیت رقابتی موقت

√

√

x

-

مزیت رقابتی پایدار

√

√

√

√

شکل  :1مزیت رقابتی پایدار و عملکرد ممتاز ()Slater, 1996: 86

در محیــط متالطــم امــروزی بــا مشــخصههای پیچیدگــی
و تغیی ـرات روزافــزون ،فقــط آن دســته از شــرکتهایی کــه قابلیــت
نــوآوری دارنــد ،قــادر بــه پاســخ ســریعتر بــه چالشهــا و ارائــۀ
محصــوالت جدیــد و متناســب بــا بــازار خواهنــد بــود (فرزانــه و
همــکاران.)۱۸ :1395 ،
مفهــوم نــوآوری بســیاری از محققــان را بــه خــود جلـ�ب
کــرده اســت .ایــن مفهــوم را اولینبــار شــومپیتر در ســال1934

مطــرح کــرده اســت کــه عنــوان فراینــد ایجــاد نــام تجــاری جدیـ�د،
محصــوالت ،خدمــات و فرایندهــا و تأثیــر آن در توســعۀ اقتصـ�ادی
مطــرح شــده اســت .از آن پــس ،دانشــمندان بــه تشــریح متفاوتــی از
ایــن مفهــوم بــرای بقــای طوالنیمــدت ســازمانها پرداختهانــد و
نــوآوری اداری ،فراینــدی و تولیــدی بهمنزلــۀ عوامــل بســیار مهمـ�ی
در ســازمانها در نظــر گرفتــه شــده اســت (رســتگار و مقصــودی،
.)1395

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

در زنجیــرۀ ارزش پورتــر ( )1985منابــع انسـ ْ
ـانی فرایندهــای
پشــتیبانی در نظــر گرفتــه میشــوند کــه ارزشــمند و کمیــاب بــوده
و در ســودآوری و تحقــق راهبردهــای شــرکت نقــش اساســی دارنــد.
عملکــرد مناســب و اثربخــش کارکنــان یکــی از کلیدهــای موفقیــت
ً
سازمانهاســت .برخــی اندازهگیریهایــی کــه اخیــرا در بعضــی
کشــورها و شــرکتها انجــام شــده نشــان میدهــد کــه هنــوز منابــع
انســانی ســازمانها ظرفیــت بالاســتفادۀ بســیاری دارد کــه میتــوان
آنهــا را از طریــق مدیریــت عملکــرد فعــال کــرد و ب ـهکار گرفــت
(ابوالعالیــی.)1389 ،

نوآوری سازمانی
بــه علــت آنکــه کیفیــت و خدمــات مــواردی هســتند کــه
مشــتریان انتظــار همیشــگی بــرای آن دارنــد و کپیبــرداری و
تقلیــد از آنهــا بــرای رقبــا دشــوار نیســت ،پــس آنهــا بهنــدرت
بــرای مزیــت رقابتــی مناســب بــوده و ســرعت زیــاد تغییــر بــازار
خــود دلیلــی ب ـرای ایــن مطلــب اســت .رســیدن بــه جایــگاه تولیــد
کمهزینــه از طریــق فنــاوری یــا فرایندهــای توســعه ،شــرایطی
را بهوجــود مــیآورد کــه تقلیــد از آن بــرای دیگــر رقبــا دشــوار
میشــود .براســاس شــکل  ،1از جملــه مــوارد بــاارزش و دشــوار
ب ـرای تقلیــد و کســب مزیــت رقابتــی پایــدار خالقیــت و نــوآوری
اســت (.)Slater, 1996: 86

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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در حــوزۀ ادبیــات ســازمان و مدیریــت ،بــر منابــع و
قابلیتهــای شــركت بهمنزلــۀ منشــأ بالقــوۀ مزیــت رقابتــی
تأکیــد شــده اســت .قابلیتهــا ،ظرفیــت یــا توانایــی شــركت در
یكپارچهكــردن منابــع بــرای دســتیابی بــه اهــداف مدنظرنــد كــه
طــی زمــان ایجــاد میشــوند و نتیجــۀ تعامــات پیچیــده و روابــط
نزاده.)6 1387: ،
درونــی ســازماناند (حمیــدیزاده و حســی 
دیــدگاه قابلیتگــرا بهنوعــی مبتنــی بــر ســاختیابی
گیدنــز اســت کــه ناظــر بــر نوعــی تعامــل میــان عاملیــت و ســاختار
اســت .بــه نظــر گیدنــز ،عوامــل انســانی اندیشــهها ،فعالیتهــا
و نیــز زمینههــای مــادی و اجتماعیشــان را پیوســته بازنگــری
میکننــد (ریتــزر.)703 :1393 ،
کنــش بــه قابلیــت فــرد بــرای ایجــاد تمایــز در روابــط از

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

پیــش موجــود یــا مســیر رویدادهــا بســتگی دارد .تأکیــد گیدنــز
ایــن اســت کــه کنــش ،نتایــج تغییرپذیــری در ســطوح روابــط چنــد
فاعلــی را معرفــی میکنــد .گیدنــز قابلیــت را بهنوعــی اختیــار
میدانــد .همچنیــن گیدنــز قابلیــت را در ســازمان زندگــی جمعــی
جــای میدهــد ،شــیوهای کــه موجــب میشــود تــا شــخص در
آنجــا قابلیــت آزادی و کنــش مســتقل در محیــط زندگــی خــود را
دارا باشــد (.)Giddens, 1984

(ســن .)94 :1394 ،در راســتای غنابخشــیدن بــه
و اساســی دارد ِ

نظریــۀ ســن ،ناســباوم ( )2000در چهــار حــوزه بــه توســعۀ ایــن
نظریــه پرداختــه اســت:
الــف) او هنجارهــای عینــی فراگیــری از قابلیــت انســانی
ارائــه میدهــد کــه تحــت تأثیــر نســبیگرایی فرهنگــی محــدود
نمیشــود؛
ً
ب) روایــت او از زندگــی انســانی خــوب کامــا
منحصربهفــرد اســت .او بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد آزادیهــا و
فرصتهــای هــر فــرد حفاظــت شــود و یکایــک افـراد نیــز از آنهــا
بهمنزلــۀ هــدف حفاظــت کننــد؛
ج) بــه بــاور ناســباوم ،زندگــی خــوب عبــارت اســت از
انتخــاب صحیــح فعالیــت؛
د) ناســباوم میــان قابلیتهــای ذاتــی و طبیعــی فــرد بــا
شــرایط بیرونــی ،کــه عمــل قابلیتهــا را تســهیل میکننــد،
تمایــز قائــل میشــود (غفــاری و امیــدی.)36 :1387 ،
عملکــرد تابعــی از دادههــا (قابلیتهــا) و همچنیــن ســتادهها
(اهــداف) اســت و عامــان یــا کارکنــان قابــل ،کســانیاند کــه
انتظــارات عملکــردی خــود را تأمیــن میکننــد؛ بنابرایــن قابلیــت
عبــارت اســت از آنچــه افــراد بایــد بداننــد و قــادر بــه انجــام آن
باشــند ،و اینکــه چگونــه میشــود ب ـرای انجــام درســت نقشهــای

رویکــرد عاملیــت ،بعــد از توجــه بــه دوگانگــی ســاختار

خــود رفتــار کننــد (آرمســترانگ .)48 1391:،در ســازمانهایی
کــه جـ ّـو ســازمانی منســجم و حامــی نــوآوری وجــود دارد ،همــۀ

اقتصــادی وارد شــد .بحــث ِســن براســاس سیاســت اقتصــادی،

اعضــای ســازمان بــه ابتــکارات جدیــد متعهــد بــوده و ابتــکارات

و عاملیــت گیدنــز ،بــا نظریــۀ قابلیــت ســن هــم در ادبیــات
اغلــب بــه مفهــوم کالســیک از عاملیــت بازمیگــردد .بــه بــاور
ِســن« :در زندگــی معمولــی ،مــا خــود را بهعنــوان عضــوی از

گروههــای گوناگــون میدانیــم – و بــه همــه آنهــا تعلــق داریــم.
حــق شــهروندی ،ســکونت ،مبــدأ جغرافیایــی ،جنســیت ،طبقــه،
سیاســت ،مهــارت ،شــغل ،عادتهــای غذایــی ،عالیــق ورزشــی،
موزیــک مــورد عالقــه ،تعهــدات اجتماعــی و غیــره ،مــا را عضــوی
از گروههــای گوناگــون میکننــد .هریــک از ایــن مجموعههــا بــه
فــرد هویــت ویــژهای میدهنــد .هیچکــدام از آنهــا بهتنهایــی
نمیتواننــد هویــت فــرد یــا مقولــه عضویــت فــرد را بــه خــود
اختصــاص دهنــد» (.)Sen, 2006: 5
در دیــدگاه ِســن ،گســترش آزادی هــم بهمنزلــۀ هــدف اولیــه

و هــم بهمنزلــۀ ابزارهــای توســعه مدنظــر قــرار دارد؛ یعنــی آزادی
عــاوه بــر برخــورداری از نقــش ابــزاری ،بهمثابــۀ هــدف ،از
طریــق ایفــای نقــش در غنیکــردن زندگــی انســان ،تأثیــر نهــادی

فعلــی و رایــج در ســازمان را بازنگــری میکننــد .ایــن ســازمانها
بــه انعطافپذیــری ســاختاری توجــه ویــژهای میکننــد تــا بتوانــد
بــا تقویــت ســاختار نامتمرکــز و محیــط مشــارکتی ،یکایــک اعضــا
را بــه ادغــام و کنــش در خلــق نــوآوری هدایــت کنــد (Jassawalla
 .)& Sashittal, 2002بنابرایــن کارکنــان آنــان بــه آزادی ،اعتمــاد
متقابــل ،رفتارهــای مدیریتــی تشــویقی ،نگــرش راهبــردی،
ســاختار حمایتــی و رویکــرد یادگیــری و کســب دانــش نیــاز دارنــد
(.)Jaskyte, 2004
پیشینۀ پژوهش

متخصصــان منابــع انســانی در صنعــت مهمانپذیــری،
ب ـرای جــذب و نگ ـهداری کارکنــان خــود ،بــا مشــکالت بســیاری
مواجهانــد .شــاید شــناخت محرکهــا و انگیزانندههــای اصلــی
کارکنــان بتوانــد در رفــع ایــن مشــکالت کمــک شــایانی بکنــد کــه
در جــدول  ۲بــه چنــد مــورد از آنهــا اشــارۀ مختصــر میشــود:

رابطۀ محیط قابلیتگرا و کسب مزیت رقابتی پایدار در هتلهای ایران
موردمطالعه :هتلهای تهران
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روی بعد از مطالعۀ صنعت هتلداری ،عوامل رقابتپذیری در این صنعت را مواردی مانند
تنوع و کیفیت خدمات ،منابع انسانی ،توانایی ایجاد خالقیت ،کنترل هزینه ،برند ،تبلیغ
و  ...میداند.

رقابت موفقیتآمیز با سایر
هتلها

اِنز با اشاره به نقش راهبرد در رقابت مؤثر با دیگر هتلها ،روشهایی مانند خدمات
خالقانه و عالی ،ویژگی محصول ،خدمات مکمل ،مکان و رابطۀ خوب با عرضهکنندگان را
در ایجاد تمایز با سایر هتلها مؤثر میداند.
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2016

1395

1395
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رابطۀ میان عدالت سازمانی
و تعهد
تسهیم دانش و قابلیتهای
نوآورانه

مطالعۀ عوامل اثرگذار در رفاه
ذهنی کارکنان

کیم دریافت كاركنانی كه معتقد بودند شركتشان با آنها منصفانه رفتار میكند ،تمایل
داشتند رابطۀ مناسبی را با شركت برقرار و آن را حفظ كنند.
برایتر و همکاران با استفاده از الگوی ده عاملی کواچ و مطالعه بر روی 159
کارمند هتل ،به این نتایج رسیدند که پرداخت حقوق مناسب و امنیت شغلی جزو
انگیزانندههای اصلی در شغلاند و نظریات کارمندان زن و مرد درمورد میزان اهمیت
این عوامل انگیزشی بسیار مشابه است.
نتایج مطالعۀ بخش و همکاران نشان داد که میان رضایت شغلی و عدالت توزیعی
رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد؛ درحالیكه میان عدالت رویهای و رضایت شغلی رابطۀ
معناداری دیده نمیشود .همچنین رابطۀ میان عدالت رویهای و توزیعی با تعهد سازمانی
معنادار نیست.
نتایج یسل و همکاران نشان داد که اشتراك دانش نهفقط نقش مهمی در بهبود
قابلیتهای نوآوری سازمان دارد ،بلكه از طریق بهبود قابلیتهای نوآورانه یا زمان
میتواند عملكرد نوآورانۀ سازمان را نیز بهبود بخشد.
نتایج تحلیل دادههای آنان حاکی از این بود که طراحی شغل و فعالیتهای مدیریت
منابعانسانی در رفاه ذهنی کارکنان تأثیر بسزایی دارد و همچنین تأثیر طراحی شغل به
میزان زیادی بیشتر از تأثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی است.

توسعۀ منابع انسانی در
صنعت هتلداری

محمدی و حبیبی به این نتیجه رسیدند که مدیریت استعداد در پرورش منابع انسانی
و نیز مؤلفههای مدیریت استعداد در سطح ارتباط ،مهارت و دانش منابع انسانی تأثیر
دارند.

ارتباط طراحی شغل ،عملکرد
و رضایت شغلی

پژوهش چهاردولی و همکاران نشان داد که انجام کارهای جالب ،خالقانه و معنادار اغلب
به سطح باالیی از رضایت کارکنان منجر میشود.
براساس نتایج این پژوهش ،مهمترین و مؤثرترین عوامل پیشبینی میزان بیگانگی از
كار بهترتیب فقدان درك معنای كار و پس از آن فقدان قابلیت كار برای خودبیانگری
یا اظهار وجود ،مناسبنبودن ج ّو چالش و خالقیت در محیط كار ،كیفیت پایین روابط
كاری و ویژگی ساختاری تمركز در سازمان است.

1393

عوامل تأثیرگذار در بیگانگی
از كار ،روابط و راهكارها

1391

تأثیر قرادادهای روانشناختی
در تعهد سازمانی

نتایج مطالعۀ آنان نشان داد که مدیران همزمان باید به مؤلفههای اثرگذار در تعهد
سازمانی مانند مشارکت در تصمیمگیری ،تأمین امکانات رفاهی ،برقراری ارتباطات
مناسب ،غنیسازی شغلی و  ...هم توجه کنند.

رابطۀ رهبری تحولآفرین و
خالقیت و نوآوری سازمانی

نتایج پژوهش آنان نشان داد که رهبری از عوامل اثرگذار در خالقیت و نوآوری است.
رهبران تحولآفرین در پی شیوههای جدید انجام کار ،فرصتهای تازه و توانمندسازی
کارکنان برای رسیدن به هدفهای سازمان هستند.
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سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

2009

تلفیق عدالت سازمانی در
نظریۀ مدیریت روابط

نتایج اسپکتر نشان داد که عدالت سازمانی تأثیر بسزایی در تصمیمگیری سازمانی
داشته و با ترك كار ،رهبری ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،اعتماد ،رضایت مشتری و
عملكرد شغلی ،سرقت كاركنان و  ...ارتباط دارد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پژوهشگران

سال

موضوع پژوهش

نتایج پژوهش
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چارچــوب نظــری ،الگــوی مفهومــی و فرضیههــای
پژوهــش
مفهــوم مزیــت رقابتــی پایــدار را ابتــدا برخــی از محققــان بــه طــور
گنــگ و نامفهــوم معرفــی کردنــد ،ولــی بارنــی در ســال 1991
بــه ایدهپــردازی دربــارۀ ایــن مفهــوم پرداخــت .ایــدۀ بارنــی ایــن
بــود کــه ســازمان یــا بنــگاه زمانــی میتوانــد بــه مزیــت رقابتــی

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

جدول  :3مشخصات مفهوم مزیت رقابتی پایدار
مفهوم

ابعاد

نوآوری تولیدی (Product
)Innovation؛ نوآوری تولیدی
فراهمکنندۀ ابزاری برای تولید محصوالت
جدید است.

مؤلفهها

منابع

پیشتازبودن در ارائۀ خدمات و محصوالت
جدید
تالش برای توسعۀ خدمات و محصوالت جدید
در قالب آموزش افراد سازمان
توسعۀ کاالها و خدمات برای مشتریان جدید

مزیت رقابتی پایدار

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــه طــور کلــی ،بررســی پژوهشــگران در مطالعــات
مذکــور بــا وجــود بررســی نقــاط ضعــف و قــوت ســازمانی ،فقــط
بخــش کوچکــی از ابعــاد محیــط فعالیــت کارکنــان و نیازهــای آنــان
را پوشــش میدهنــد .بنابرایــن در ایــن پژوهــش تــاش خواهــد
شــد ابعــاد متنوعتــری از محیــط کاری کارکنــان بررســی شــود تــا
دیــدگاه جامعتــری ب ـرای مطالعــه و بررســی نیازهــا و احتیاجــات
الزم ب ـرای ایجــاد نــوآوری ســازمانی اتخــاذ شــود.

پایــدار دســت یابــد و ارزش متفــاوت و متمایــزی را خلــق کنــد
کــه منابــع در اختیــار او چهــار ویژگــی اصلــی را داشــته باشــند:
باارزشبــودن ،کمیابــی ،تقلیدناپذیــری و فقــدان جایگزینــی.
بارنــی و رایــت در ســال  1998بــا ارائــۀ مقال ـهای بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه یکــی از منابــع اصلــی خلقکننــدۀ ارزش در ســازمان
کارکنانانــد ( .)Barney & Wright, 1998همچنیــن بــه بــاور
اســاتر ( ،)1996توجــه بــه یادگیــری و نــوآوری مســیر ســازمان را
ب ـرای رســیدن مزیــت رقابتــی پایــدار همــوار میســازد .رســتگار
و مقصــودی ( )1395بــر ایــن باورنــد کــه ســازمانها بــا ایجــاد
شــرایط یادگیــری و تســهیمی دانــش بــرای کارکنــان و توجــه بــه
نــوآوری تولیــدی ،فراینــدی و اداری قــادر خواهنــد بــود در مقابــل
رقبــا بــه مزیــت رقابتــی پایــدار دســت یابنــد .بــا توجــه بــه مــوارد
مذکــور و اهــداف پژوهــش ،مفهــوم مزیــت رقابتــی پایــدار در
صنعــت هتلــداری اینگونــه تعییــن شــد:

نوآوری فرایندی (Process
)Innovation؛ نوآوری فرایندی ابزاری
را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و
صرفهجویی هزینهها
فراهم میکند.

نوآوری اداری (Administrative
)Innovation؛ نوآوری اداری به رویهها،
سیاستها و اشکال سازمانی جدید اشاره
دارد.

جستوجوی روشهای جدید انجام کار
پیشتازبودن در انجام روشهای جدید کار
بهبود روشهای انجام کار برای کاهش
هزینهها و حفظ کیفیت

(;Barney & Wright, 1998
Slater, 1996; Roy
, 2011; Enz
; 2011رستگار و مقصودی،
)۱۳۹۵

جستوجوی رویهها ،سیاستها و اشکال سازمانی
جدید
پیشتازبودن در بهکارگیری رویهها ،سیاستها
و اشکال سازمانی جدید

درحالیکــه هتلهــا بــرای رســیدن بــه مقاصــد و اهــداف
ســازمانی بــه مســئولیتپذیری و اجــرای صحیــح کارکنــان خــود
وابســتهاند ،آنهــا نیــز انتظــار دارنــد کــه سرپرستانشــان در رســیدن
بــه اهــداف مســیر شــغلی بــه آنهــا اختیــارات الزم را تفویــض و

رضایتشــان را بــدون هیــچ تبعیضــی جلــب کننــد .در ایــن پژوهش،
شــش ویژگــی بــرای محیــط کار کارکنــان هتلهــا انتخــاب و در
جــدول  4بــه توضیــح آنهــا پرداختــه شــده اســت.

رابطۀ محیط قابلیتگرا و کسب مزیت رقابتی پایدار در هتلهای ایران
موردمطالعه :هتلهای تهران
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جدول  :4جمعبندی ویژگیهای محیط قابلیتگرا

 )2رفاه ذهنی :داشتن رضایت و شادکامی در
محیط کار.

مدل ده عاملی کواچ:
 )1وجود شرایط کاری مناسب؛
 )2وجود فرصت برای ارتقا و پیشرفت در شغل؛
 )3حقوق مناسب؛
 )4امنیت شغلی؛
 )5شغل جذاب و جالب؛
 )6وجود مقررات هوشمندانه؛
 )7وفاداری مدیران به کارکنان؛
 )8قدردانی از کارکنان؛
 )9اهمیت قائل شدن برای کارکنان؛  )10کمک دلسوزانه
برای حل مشکالت کارکنان
(کواچ.)Breiter et al., 2002 ،۱۹۸۷ ،

محیط کار قابلیتگرا

برابری و عدالت

 )3برابری سازمانی :تبعیض قائلنشدن میان
کارکنان به دالیل غیرحرفهای.

 )4تأمینشدن قراردادهای روانشناختی :باور
فردی دربارۀ شرایط و ضوابط روابط متقابل بین
یک فرد و گروه دیگر.

 )۱عمل کارفرما به وعدههای خود؛
 )۲صداقت در گفتار و رفتار کارفرمایان دربارۀ وعدههای
دادهشده (کفاشپور و همکاران.)۱۳۹۱ ،

 )۱آگاهی :بررسی دانش موجود در سازمان؛
 )۲تولید :اولویتبندی و تولید دانش مورد نیاز؛
 )۳دسترسی :دسترسی آسان افراد به منابع اطالعاتی
(.)Yeşil et al., 2016

آزادی و تعامل

 )۵تسهیم دانش :تسهیم دانش عبارت است از
فعالیت انتقال و توزیع دانش از یک شخص ،گروه
یا سازمان به شخص ،گرو یا سازمان دیگر.

تبعیض قائلنشدن به دلیل:
 )1سن؛  )2جنسیت؛  .3قومیت و  )4ناتوانی جسمی
(.)Bakhshi et al., 2009; Spector, 2001

 )6اعطای آزادی مثبت :اختیار و خودمختاری
در برنامهریزی و انجام کارها برای کشف و
جستوجوی ایدههای جدید.

الگــوی مفهومــی پژوهــش بــا توجــه بــه عوامــل مؤثــر
در مزیــت رقابتــی پایــدار براســاس دیــدگاه قابلیتگــرا در

 )۱کنترل بر محیط پیرامون و برنامهریزی برای انجام کار؛
 )۲اجازه برای کشف و امتحان روشهای جدید؛
 )۳حق اظهار نظر (گودرزوند چگینی و همکاران.)1393 ،

شــکل  ۲نمایــش داده شــده اســت.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

 )1وجود رهبر تحولآفرین :رهبران تحولآفرین
با خلق ایدهها و چشماندازهای جدید ،مسیر
تازهای از رشد و شکوفایی را فراروی سازمانها
قرار میدهند.

 )۱نفوذ آرمانی
 )۲انگیزش الهامبخش
 )۳ترغیب ذهنی
 )۴مالحظۀ فردی
(مظلومی و همکاران)1392 ،

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

عوامل

انگیزانندگان

مفهوم

مؤلفهها و منابع
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

شکل  :2الگوی مفهومی پژوهش

فرضیهها:
 )۱انگیزاننــدگان شــغلی (وجــود رهبــر تحولآفریــن و رفــاه
ذهنــی) بــا مزیــت رقابتــی پایــدار ارتبــاط دارنــد؛
 )۲برابــری و عدالــت در ســازمان (برابــری ســازمانی و
تأمیــن قراردادهــای روانشــناختی) بــا مزیــت رقابتــی پایــدار
ارتبــاط دارنــد؛
 )۳اجــازه بــرای آزادی و تعامــل در محیــط کار (تســهیم
دانــش و آزادی مثبــت) بــا مزیــت رقابتــی پایــدار ارتبــاط
دارنــد.
روششناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر از حیــث هــدف ،کاربــردی و از حیــث
جمــعآوری دادههــا ،در زمــرۀ پژوهشهــای پیمایشــی قــرار دارد.
بــرای گــردآوری اطالعــات در زمینــۀ مبانــی نظــری و ادبیــات
موضــوع از منابــع کتابخانــهای ،مقــاالت و پایگاههــای علمــی
اســتفاده شــده و از ابـزار پرسـشنامه نیــز بـرای جمـعآوری دادههــا
بهــره گرفتــه شــده اســت .پرسـشنامه شــامل  44ســؤال اســت کــه
 38ســؤال آن مربــوط بــه ویژگیهــای محیــط کار و  6ســؤال بـرای
نــوآوری ســازمانی طراحــی شــدهاند.

بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش 800 ،نفــر از مدیــران و
کارکنــان هتلهــای پنــج ســتارۀ شــهر تهــران بهمنزلــۀ جامعــۀ
آمــاری انتخــاب شــدند کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوک ـران حجــم
نمونــۀ الزم بهمنظــور بررســی براســاس فرمــول زیــر  260نفــر
بهدســت آمــد:
 حجم نمونه هنگام مشخصبودن تعداد جامعۀ آماری:)،z=1/96, N=800) & n=(Nz2 pq)/(Nd2+ z2 pq
)d=0/5 ،p=q=0/5
از میــان  260نفــر جامعــۀ آمــاری 46 ،درصــد دادههــا
مربــوط بــه آقایــان و  54درصــد مربــوط بــه بانــوان بــوده و 11
درصــد دادههــا بــه بخــش خانــهداری 10 ،درصــد بــه بخــش
مهندســی 18 ،درصــد بــه مجموعــۀ فرانــت آفیــس 23 ،درصــد
بــه حــوزۀ بازاریابــی و فــروش 4 ،درصــد بــه بخــش حراســت و
نگهبانــی 20 ،درصــد بــه بخــش غــذا و نوشــابه و  4درصــد بــه
ســایر حوزههــای کاری در هتــل مربــوط اســت (جــدول .)5

رابطۀ محیط قابلیتگرا و کسب مزیت رقابتی پایدار در هتلهای ایران
موردمطالعه :هتلهای تهران

جدول  :5توزیع فراوانی مربوط به حوزۀ شغلی کارکنان

خانهداری

28

10/8

مهندسی

27

10/4

مجموعۀ فرانت آفیس

48

18/5

مدیریت اجرایی

59

22/7

بازاریابی و فروش

25

9/6

نگهبانی و حراست

11

4/2

غذا و نوشابه

52

20

سایر

10

3/8

جمع کل

260

100

جدول  :6سنجش پایایی و روایی سازههای پژوهش
متغیرها

میانگین واریانس
استخراجشده

همبستگی
ترکیبی

آلفای
کرونباخ

رفاه ذهنی

0/52

0/89

0/86

آزادی مثبت

0/52

0/84

0/79

تسهیم دانش

0/50

0/79

0/66

سبک رهبری

0/57

0/84

0/75

برابری سازمانی

0/58

0/87

0/82

تأمین
روانشناختی

0/52

0/81

0/69

نوآوری تولیدی

0/85

0/92

0/83

نوآوری فرایندی

0/80

0/89

0/76

نوآوری اداری

0/82

0/90

0/79

جدول  :7نتایج شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت
شاخص کفایت نمونهگیری کیزر-میر-اولکین )(KMO

آزمون کرویت
بارتلت

0/913

مقدار کای اسوکئر

5762/516

درجۀ آزادی

300

سطح معناداری

0/000

بارهــای عاملــی حاکــی از اهمیــت رابطــه میــان متغیــر
آشــکار و پنهــان اســت .بهبیاندیگــر ،نشــان میدهــد کــه
متغیرهــای آشــکار بــه شــکل مناســبی متغیــر مکنــون یــا پنهــان را
ســنجیدهاند .براســاس نظــر آماردانــان ،بارهــای عاملــی زیــر 0/3
ضعیــف و بــاالی  0/5بســیار مطلوبانــد و طبــق نتایــج شــکل ،2
تمامــی بارهــای عاملــی یــا از مقــدار مناســب یــا برخــی اوقــات از
مقــدار بســیار مطلوبـی برخــوردار بودهانــد .ضریــب تعییــن مقــدار
چندگانــۀ تمامــی متغیرهــا در حــدود  0/82اســت؛ یعنــی متغیرهــای
مســتقل موجــود در ایــن الگــو ،توانســتهاند درمجمــوع بیشــتر
تغییــرات متغیــر وابســته را پیشبینــی کننــد.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور ســنجش پایایــی از ضرایــب
همبســتگی تركیبــی ( )Composite Reliabilityو آلفــای
كرونبــاخ ( )Cronbach’s Alphaاســتفاده شــد كــه در صــورت
مناســببودن ایــن ضرایــب ،میتــوان گفــت كــه پرســشنامۀ
پژوهــش از پایایــی مناســبی برخــوردار اســت .بهمنظــور ارزیابــی
روایــی پرســشنامه ،از معیــار میانگیــن واریانــس استخراجشــده
( )AVIاســتفاده شــد كــه نتایــج ایــن معیارهــا در جــدول  ۶نشــان
داده شــده اســت .مقــدار مــاك ب ـرای ســطح قبولــی  ،AVIباالتــر
از  0/5و آلفــای کرونبــاخ و همبســتگی ترکیبــی ،باالتــر از 0/7
خــوب ،باالتــر از  0/5مناســب و زیــر  0/5ضعیــف اســت:

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

حوزۀ شغلی

فراوانی

درصد فراوانی

یافتههای پژوهش
بــرای بررســی نرمالبــودن مؤلفههــای ابعــاد الگــو از آزمــون
کالموگــروف اســمیرنوف اســتفاده شــد و چــون آمــارۀ  zایــن
آزمــون در ســطح کوچکتــر  0/01معنــیدار بــوده و مقادیــر
تمامــی متغیرهــا بیــن بــازه  +1/96و  -1/96قــرار داشــتند ،پــس
توزیــع صفــات در بیــن نمونــه بــا توزیــع آن در جامعــه نرمــال
بــوده و تفــاوت معنــاداری میــان فراوانیهــای مشاهدهشــده و
فراوانیهــای مدنظــر وجــود نداشــت.
در ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه اینكــه ابعــاد پژوهــش از قبــل
مشــخص شــدهبــود ،بــا اســتفاده از چرخــش واریماکــس و تنظیــم
عوامــل بهصــورت پیشفــرض بــه عــدد  10و بــا اســتفاده از روش
مؤلفههــای اصلــی ،تحلیــل عاملــی انجــام شــد .آزمــون کیــزر-
میر-اولکیــن ( )KMOبـرای ایــن تحلیــل  0/913بهدســت آمــد کــه
باالتــر از  0/5بــوده و نشــاندهندۀ کفایــت نمونهگیــری و درجــۀ
تناســب دادههــا بــرای اجــرای تحلیــل عاملــی اســت .همچنیــن
آزمــون کرویــت بارتلــت نیــز ،کــه نشــاندهندۀ همبســتگی
دادههــای ماتریــس اســت ،بــا ضریــب اهمیــت  0/0001تأیید شــد.
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شکل  :3مقادیر  R2و ضرایب استاندارد بارهای عاملی

شکل :4مدلسازی معادالت ساختاری الگوی مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)
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جدول  :8بررسی فرضیهها براساس مقدار ضرایب مسیر و معناداری

فرضیهها

تأثیر محیط کار
قابلیتگرا در نوآوری
سازمانی

جهت مسیر

ضریب
مسیر

وجود رهبر تحولآفرین و رفاه ذهنی
در نوآوری سازمانی

0/35

آمارۀ T

3/78

سطح

خطای

معناداری

استاندارد

0/000

0/024

نتیجۀ آزمون

ضریب تعیین
2

R
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هنگامــی کــه مقادیــر  Tدر بــازه بیشــتر از  1/96قــرار داشــته
ً
باشــند بیانگــر معناداربــودن پارامتــر مربوطــه و متعاقبــا تأییــد
فرضیههــای پژوهــش اســت کــه در ایــن مــدل ،تمامــی مؤلفههــا

معنادارنــد (شــکل  .)4بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب معنــاداری
بهدســتآمده بــرای مســیرهای بیــن متغیرهــا ،فرضیههــای
پژوهــش تأییــد میشــوند.

تأیید

برابری سازمانی و تأمینشدن
قراردادهای روانشناختی در نوآوری
سازمانی

0/26

3/18

0/000

0/032

تأیید

تسهیم دانش و آزادی مثبت در
نوآوری سازمانی

0/31

4/85

0/000

0/030

تأیید

0/82

نتیجهگیری و پیشنهاد
انســانها ،برخــاف ماشــینآالت و ابــزار ،درک و شــعور
داشــته و درصــورت نبــود شــرایط نقشآفرینــی ،کنارهگیــری را بــه
بــودن ترجیــح میدهنــد .وجــود چارچــوب ســازمانی مناســب
و تســهیلگر بــه کارکنــان یــا همــان کنشــگران ســازمانی کمــک
میکنــد تــا هــم عملکــرد اســتانداردی داشــته و هــم بــه پــرورش
اســتعدادهای بالقــوۀ آنــان کمــک شــود .منابــع انســانی برخــاف

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

بحث و بررسی
نتایــج آزمــون مدلیابــی معــادالت ســاختاری حاکــی از
ایــن اســت کــه عوامــل مذکــور در الگــوی مفهومــی پژوهــش ،تأثیــر
مثبتــی در نــوآوری ســازمانی در هتلهــا دارنــد و بدینترتیــب،
فرضیههــای پژوهــش در ســطح اطمینــان  95درصــد تأییــد
میشــوند .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه از میــان متغیرهــای
پژوهــش ،انگیزاننــدگان شــغلی بیشــترین تأثیــر را در نــوآوری
ط کار ( )0/31و
ســازمانی دارنــد ( )0/35و آزادی و تعامــل در محیـ 
وجــود برابــری و عدالــت در ســازمان ( )0/26در رتبههــای بعــدی
قـرار میگیرنــد .همچنیــن متغیرهــای مســتقل پژوهــش  82درصــد
از تغییـرات متغیــر وابســته ،یعنــی مزیــت رقابتـی پایــدار (در شــکل
نــوآوری ســازمانی) را پیشبینــی میکننــد.
تجزیهوتحلیــل دادههــا همچنیــن نشــان میدهــد کــه
داشــتن رفــاه ذهنــی و اعطــای آزادیهــای مثبــت بــه کارکنــان
بــا نــوآوری تولیــدی ارتبــاط دارد .ایــن بدانمعناســت کــه نبــود
سزا بــه کارکنــان کمــک میکنــد تــا از
محدودیــت و عوامــل اســتر 
اســتعدادها و خالقیــت خــود بهراحتــی اســتفاده کننــد .نتایــج ایــن
فرضیههــا بــا یافتههــای بریتــر و همــکاران ( )2002و گودرزونــد
چگینــی و همــکاران ( )1393همخوانــی دارنــد .تســهیم دانــش
و تجربــه میــان اعضــای هتــل و وجــود رهبــران تحولآفریــن بــا
نــوآوری فراینــدی ارتبــاط دارد .ایــن بدانمعناســت کــه وجــود یــک
جــو مثبــت بــرای اشــتراکگذاری تجربیــات و تشــویق اینگونــه
فعالیتهــا از ســوی رهبــری ســازمان بــه همــکاری بیشــتر کارکنــان
ب ـرای تولیــد و ارائــۀ خدمــات جدیــد مــدد میرســاند .نتایــج ایــن
فرضیههــا بــا یافتههــای رســتگار و مقصــودی ( ،)1395یشــیل و

همــکاران ( )2016و مظلومــی و همــکاران ( )1392همخوانــی
دارنــد .وجــود برابــری و نبــود تبعیــض در هتــل و پایبنــدی بــه
قراردادهــای منعقدشــده میــان کارمنــد و ســازمان بــا نــوآوری
اداری ارتبــاط دارد .ایــن بدانمعناســت کــه اگــر بــا همــۀ کارکنــان
بــا مســاوات رفتــار شــود و همگــی در منافــع هتــل شــریک شــوند،
آنهــا بــه بهبــود و ارتقــای ســازوکارهای اداری تمایــل بیشــتری پیــدا
میکننــد .نتایــج ایــن فرضیههــا بــا یافتههــای اســپکتور (،)2001
بخشــی و همــکاران ( )2009و نیــز کفاشپــور و همــکاران ()1391
همخوانــی دارنــد.
براســاس ایــن یافتههــا گفتنــی اســت کــه هتلهــای
ای ـران بایــد فضایــی را در محیــط کاری خــود بــه وجــود آورنــد کــه
کارکنــان بهراحتــی و بــدون اســترس بــه تعامــل و کنــش بــا همــکاران
و مهمانــان پرداختــه و بــه کیفیــت تجربــۀ اقامــت کمــک کننــد .رفــع
نیــاز کارکنــان ،رهبــری تحولگ ـرا ،عمــل بــه وعدههــای دادهشــده،
نبــود بیعدالتــی و تبعیــض ،تســهیم دانــش و تجربــه و ایجــاد
فضــای نقشآفرینــی بــه ســامت ســاختار ســازمانی هتلهــای
ایــران کمــک شــایانی میکنــد.

138

فرزین و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

منابــع فیزیکــی نیــاز بــه توجــه و مراقبــت بیشــتری دارنــد و
درصــورت بالندگــی ،مزیــت رقابتــی پایــداری را بـرای ســازمان بــه
ارمغــان آوردنــد کــه بهراحتــی از طــرف رقبــا تقلیدپذی ـر نیســت.
براســاس یافتههــا و نتایــج بهدســتآمده از پژوهــش،
پیشــنهادهای زیــر بــرای هتلهــا ارائــه میشــود:

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

پیشــنهادهای مبتنــی بــر فرضیــۀ اول (انگیزاننــدگان شــغلی در
نــوآوری ســازمانی تأثیــر دارنــد) :ســبک رهبــری تحولآفریـ�ن
بــا اســتفاده از ویژگیهایــی ماننــد نفــوذ آرمانــی ،انگیـ�زش
الهامبخــش ،ترغیــب ذهنــی و مالحظــۀ فــردی قــادر خواهـ�د
بــود موجبــات تغییــرات بنیادیــن در نگرشهــا و ادراکات
کارکنــان را فراهــم کــرده و از ایــن طریــق قابلیتهــای مــورد نیـ�از
بــرای توفیــق ســازمان را ارتقــا دهــد .هتلهــا بــا درنظرگرفتـ�ن
برنامههایــی همچــون توجــه بــه نیازهــای یکایــک پیــروان و
ایجــاد فرصتهایــی بــرای شــکوفایی و ارتقــای آنــان بــه سـ�طح
باالتــر توســعۀ شــخصیتی ،ایجــاد جــو حمایتــی و دوســتانه بـ�رای
افزایــش رضایــت کارکنــان و درنتیجــه افزایــش اثربخشــی ،ایجـ�اد
جــو اعتمــاد بــه مدی ـران و اهــداف ســازمانی در کارکنــان و اینکـ�ه
چش ـمانداز روشــن و شــفاف بــوده و تاحــد امــکان بــا مشــارکت و
تعامــل بیــن مدیـران و کارکنــان و بــا توســل بــه گفتوگــو ،مذاکـ�ره
و جلــب تعهــد همگانــی تعییــن و تدویــن شــود ،زمینــۀ مناسـ�بی
بــرای نــوآوری ســازمانی در هتــل را فراهــم میکننــد.
مــردم كارهایــی را انجــام میدهنــد تــا نیازهــای خــود را
تأمیــن کننــد .فــرد پیــش از انجــام كار بــه پــاداش یــا بــازده آن توجــه
میكنــد .هتلهــا بایــد بــا ارائــۀ تســهیالت و امکانــات رفاهــی
مناســب مــادی و معنــوی از دغدغههــای کارکنــان بکاهنــد تــا
آنهــا بتواننــد بهراحتــی و بــدون اســترس بــه ظایــف خــود پرداختــه
و بــه کیفیــت تجربــۀ اقامــت کمــک کننــد .کارمنــدی کــه در تأمیــن
حداقلهــای اولیــۀ زندگــی خــود دچــار مشــکل اســت انگیــزه یــا
حتــی تــوان ذهنــی ب ـرای تولیــد ارزش و نــوآوری نــدارد.
پیشــنهادهای مبتنــی بــر فرضیــۀ دوم (برابــری و عدالــت در
ســازمان در نــوآوری ســازمانی تأثیــر دارد) :رابطــۀ حســابگرانۀ فــرد
بــا ســازمان مبتنــی بــر نظریــۀ مبادلــۀ اجتماعــی اســت کــه در آن
طــرف رابطــه چیزهــای معینــی را از دیگــری طلــب میکنــد
هــر
ِ
و برطبــق آن نیــز کمکهایــی بــه مبادلــه صــورت میدهــد.
درصورتــی کــه طرفیــن خــوب عمــل کننــد و هــر دو طــرف از
مبادلــه منتفــع شــوند ،رابطــه گرایــش مثبــت مییابــد .هنگامــی
کــه افــراد رویههــای جــاری تصمیمگیــری در زمینــۀ توزیــع
درآمدهــا را عادالنــه بداننــد ،انگیــزۀ بیشــتری بــرای عملکــرد
بهتــر و بــروز خالقیــت خواهنــد داشــت .ازایــنرو بــه هتلهــا
پیشــنهاد میشــود تــا تدویــن فرمهــای ارزیابــی اســتاندارد از
بررســی ســلیقهای و ســوگیرانۀ عملکــرد بــه دالیلــی چــون نــژاد،
ســن ،جنســیت و ضعــف جســمانی کاســته و تبعیــض ســازمانی

را بــه حداقــل برســانند .همچنیــن درصورتــی کــه مدیـران هتــل بــه
کارکنــان خــود وعدههایــی میدهنــد بایــد در هــر شــرایطی بــه
آنهــا عمــل کننــد و خــود را بــه فراموشــی نزننــد!
پیشــنهادهای مبتنــی بــر فرضیــۀ ســوم (اجــازه بــرای آزادی و
تعامـ�ل در محیـ�طکار در نـ�وآوری سـ�ازمانی تأثیـ�ر دارنـ�د) :تسـ�هیم
دانـش و آزادی عمــل بــه افزایش نــوآوری ســازمانی منجر میشــود؛
بنابرایــن بــا توجــه بــه شــدت رقابــت و نیــاز هتلهــا بــه نـ�وآوری،
ایــن موضــوع میتوانــد ابــزار مؤثـ�ری باشـ�د .ازایـ�نرو پیشـ�نهاد
میشــود )1 :مدی ـران و سرپرســتان هــر بخــش بــه کارکنــان اجــازه
بدهنــد تــا پیشــنهادات و نظریــات خــود را در حــوزۀ کاریشــان
بــدون هیــچ ترســی مطــرح کننــد؛  )2بــه کارکنــان اجــازه داده
شــود کــه انجــام وظایــف خــود را براســاس ترجیحــات شــخصی
برنامهریــزی کننــد؛  )3دسترســی بــه منابــع اطالعاتــی و علمــی
در هتــل آســان باشــد؛  )4مدیـران و کارکنــان ماهــر تجربــۀ خــود
را بــدون هیــچ چشمداشــتی در اختیــار دیگــر کارکنــان بگذارنــد؛
 )5مدیــران هتلهــای ایــران بــا یکدیگــر همــکاری کننــد تــا
ســطح کیفــی همــۀ هتلهــای کشــور بــاال بــرود؛  )6از مربیــان
باتجربــه ،چــه در داخــل و چــه در خــارج هتــل ،ب ـرای آمــوزش و
بهبــود کارکنــان کمــک گرفتــه شــود.
منابع
ابوالعالیــی ،به ـزاد ( .)1389مدیریــت عملکــرد :راهنمــای
مدیـران بـرای ارزیابــی و بهبــود عملکــرد کارکنــان .تهـران :ســازمان
مدیریــت صنعتــی.
آرمســترانگ ،مایــکل ( .)1391مدیریــت عملکــرد (فــرد،
تیــم و ســازمان) .ترجمــۀ بهــروز قلیچلــی و داریــوش غــا مزاده.
ته ـران :صفــار.
برهانــی ،تهمینــه و هــادیزاده مقــدم ،اکــرم (.)1395
مطالعــۀ عوامــل اثرگــذار در رفــاه ذهنــی کارکنــان .چشــمانداز
مدیریــت۱۰۳-۸۵ ،)3( 7،
چهاردولــی ،ســمیه ،معتمــدزاده ،مجیــد ،حمیــدی ،یدالــه،
گلمحمــدی ،رســتم و ســلطانیان ،علیرضــا ( .)1393بررســی
ارتبــاط طراحــی شــغل ،عملکــرد و رضایــت شــغلی در کارکنــان
بانــک ملــت .فصلنامــۀ بهداشــت و ایمنــی کار.۸۴–۷۵ ،)3(4 ،
حاجــی حســینی ،حجتاللــه و نــورزاد مقــدم ،احســان
( .)1393تأثیــر نــوآوری و بازارگرایــی بــر عملكــرد كســبوكار
و مزیــت رقابتــی پایــدار در بنگاههــای صنعتــی .دو فصلنامــۀ
توســعۀ تكنولــوژی صنعتــی.۲۹-۲۱ ،)23(۱۲ ،
حــکاک ،محمــد و رحیمــی اقــدم ،صمــد ( .)1394نقــش
معنویــت ســازمانی در خلــق مزیــت رقابتــی پایــدار :مــورد مطالعه:
کارکنــان شــعب بانــک مســکن شهرســتان تبریــز .مدیریــت فرهنــگ
ســازمانی ،)۲(۱۳ ،ص .۴۸۶-۴۶۳

رابطۀ محیط قابلیتگرا و کسب مزیت رقابتی پایدار در هتلهای ایران
موردمطالعه :هتلهای تهران
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یزاده ،محمدرضــا و حســینزاده شــهری ،معصومــه
حمیــد 
( .)1387تعییــن طراحــی مــدل شایســتگیهای محــوری
ســازمانی :مــوردکاوی شــرکت ایــران خــودرو .چشــم انــداز
مدیریــت.۳۰-۵ ،)۲۹(۷ ،
راســخی ،ســعید و ذبیحــی لهرمــی ،المیـرا ( .)1387مزیــت
رقابتــی در ســطح بنــگاه :مفهــوم و تئــوری .پژوهشنامــۀ علــوم
اجتماعــی و اقتصــادی.۳۰-۵ ،)۲۸(۸ ،
رســتگار ،عباســعلی و مقصــودی ،طاهــره ( .)1395بررســی
تأثیــر رهبــری تحولآفریــن بــر نــوآوری ســازمانی بــا میانجیگــری
تســهیم دانــش .فصلنامــۀ علمــی – پژوهشــی مطالعــات مدیریــت
(بهبــود و تحــول) )۸۰(۲۵ ،ص .۱۸۲-۱۵۸
ریتــزر ،جــورج ( .)1393نظریــۀ جامعهشناســی در دوران
معاصــر .ترجمــۀ محســن ثالثــی .تهــران :انتشــارات علمــی.
ســپهوند ،رضــا ،وحدتــی ،حجتالــه ،اســماعیلی،
محمدرضــا و رحیمــی اقــدم ،صمــد ( .)1394طراحــی الگــوی
مزیــت رقابتــی پایــدار مبتنــی بــر شایســتگی ســرمایۀ انســانی در
صنعــت بیمــه .فصلنامــۀ پژوهشهــای مدیریــت منابــع انســانی
دانشــگاه جامــع امــام حســین.۲۰۸-۱۷۹ ،)۱(۸ ،
ســن ،آمارتیــا ( .)1394توســعه بــه مثابــه آزادی .ترجمــۀ
وحیــد محمــودی .تهــران :دســتان.
غفــاری ،غالمرضــا و امیــدی ،رضــا ( .)1387کیفیــت
زندگــی :شــاخص توســعۀ اجتماعــی ،تهــران :شــیرازه.
فرزانــه ،محمــد ،روحبخــش ،هاجــر و بذرافشــان ،مرتضــی
( .)1395نقــش واســطهای مدیریــت دانــش در ارتبــاط میــان
رهبــری تحولآفریــن و نــوآوری ســازمانی .فصلنامــۀ رســالت
مدیریــت دولتــی.۲۸۴-۲۶۵ ،)۲۲(۷ ،
فرزیــن ،محمدرضــا و نادعلیپــور ،زهــرا ( .)1390عوامــل
مؤثــر بــر مزیــت رقابتــی مقصدهــای گردشــگری در ایــران.
فصلنامــۀ مطالعــات گردشــگری.۶۷-۴۰ ،)۱۴(۵ ،
کفاشپــور ،آذر ،مرتضــوی ،ســعید و پــور ،ســمیرا (.)1391
تأثیــر قراردادهــای روانشــناختی بــر اعتمــاد و تعهــد ســازمانی
پرســتاران بیمارســتان قائــم مشــهد .فصلنامــۀ بیمارســتان،)۴(۱۱ ،
.۷۴-۶۵
گودرزونــد چگینــی ،مهــرداد ،اعظــم ،نویــان اشــرف و
علــوی صائــب ،فــرداد .)1393( .عوامــل تأثیرگــذار بــر بیگانگــی
از كار ،روابــط و راهكارهــا ،فصلنامــۀ رهیافتــی نــو در مدیریــت
آموزشــی.۸۰-۵۵ ،)۶(۵ ،
مــار ،برنــارد ( .)1394شــاخصهای کلیــدی عملکــرد75 :
شــاخص کــه هــر بایــد از آن آگاه باشــد .ترجمــۀ عــادل آذر و عســگر
یوســفیان آســتانه .تهـران :نــگاه دانــش.
محمــدی ،مصطفــی و حبیبــی ،لیــا ( .)1395توســعه منابــع
انســانی صنعــت هتلــداری بــا رویکــرد مدیریــت اســتعداد کارکنــان.
مطالعــات هتلــداری و میزبانــی.۲۴۰-۲۰۷ ،)۸(۳ ،

مظلومــی ،نــادر ،ناصحیفــر ،وحیــد و احســافر،
گلشــن (« .)1392رابطــه رهبــری تحولآفریــن و خالقیــت و
نــوآوری ســازمانی در شــرکتهای خصوصــی بیمــه در ایــران».
پژوهشنامــۀ بیمــه.۵۶-۳۳ ،)۱۰۹(۲۸ ،
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