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رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خالقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری
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علیاکبر امین بیدختی  ،استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان
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چکیده
امروزه کليد موفقيت سازمانهای گردشگری و هتلداری در عرصه رقابتی ،ارائه محصوالت و خدمات خالقانه با توجه به
نيازهای مختلف مشتریان میباشد .ازآنجاکه خالقيت کارکنان موجب مزایای رقابتی برای سازمانها میگردد ،سازمانها باید
بکوشند خالقيت کارکنان خود را برای به دست آوردن مزیت رقابتی افزایش دهند .هدف این پژوهش ،بررسی رابطه فرهنگ-
همکاری با عملکرد خالقانه سازمانهای گردشگری و هتلداری ،در هتلهای دو ،سه و چهار ستارة شهر یزد بوده است .پژوهش
حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و از نوع پژوهشهای توصيفی همبستگی محسوب میشود .جامعه آماری پژوهش شامل تمام
سرپرستان و کارکنان هتلهای دو ،سه و چهار ستاره شهر یزد میباشد .شرکتکنندگان پژوهش  271نفر از سرپرستان و کارکنان
بودند که با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی -طبقهای انتخاب شدند .پرسشنامههای فرهنگهمکاری ،محيط کار و عملکرد
خالقانه مورد استفاده قرار گرفت .دادهها با مدل تحليل مسير با استفاده از نرم افزار ليزرل تحليل شدند .یافتهها نشان داد که
فرهنگ همکاری بر عملکرد خالقانه کارکنان اثر مستقيم و معناداری دارد؛ فرهنگ همکاری با ميانجیگری عدالت رویه اثر غير
مستقيم و معناداری بر عملکرد خالقانه کارکنان ندارد؛ فرهنگ همکاری با ميانجیگری تسهيمدانش اثر غير مستقيم و معناداری
بر عملکرد خالقانه کارکنان دارد؛ فرهنگ همکاری با ميانجیگری انگيزه اثر غير مستقيم و معناداری بر عملکرد خالقانه کارکنان
دارد .همچنين ،فرهنگ همکاری با ميانجیگری ارتقاء اثر غير مستقيم و معناداری بر عملکرد خالقانه کارکنان دارد.

کلیدواژهها :فرهنگهمکاری ،عملکرد خالقانه ،محيط کار ،گردشگری ،هتلداری

 .2این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی با عنوان «جو و محيط کار :نقش حمایت سازمانی در عملکرد خالقانه سازمانهای گردشگری و
هتلداری» استخراج شده است.
 .1نویسنده مسئول،

Email: a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir
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مقدمه
کليد موفقيت سازمانهای گردشگری و هتلداری در عرصه رقابتی ،ارائه محصوالت و خدمات خالقانه با
توجه به نيازهای مختلف مشتریان میباشد .ازآنجاکه خالقيت کارکنان موجب مزایای رقابتی برای سازمان-
ها میگردد ،سازمانها باید بکوشند خالقيت کارکنان خود را برای به دست آوردن مزیت رقابتی افزایش
دهند .ازسوی دیگر ،خالقيت در کارکنان و سازمان به حدی اهميت دارد که میتواند روی عوامل مختلفی
از جمله :پيدایش ،بقاء و توسعه سازمان ،توليدات جدید و شيوههای نوین ارائه خدمات و افزایش کيفيت
آنها ،کاهش هزینهها ،افزایش انگيزش کاری و رضایت شغلی کارکنان تأثير داشته باشد (نوروزی؛ عباسی و
نعيمی .)87 :2181 ،خالقيت ،کارکنان را قادر میسازد که کاراییشان را در سازمان افزایش دهند ،در اینجا
خالقيت بهعنوان یک منبع خوب از ایدههای خالق مطرحشده است که یک رویکرد تازه به مشکالت دارد.
محققان سازمانی ثابت کردهاند شرکتها میتوانند بهواسطه جوّ محيط کار ،خالقيت و رفتار و انگيزه را در
بين کارمندان بهگونهای اثربخش تشویق و تقویت کنند (آمابيل وکونتی011 :2888 ،2؛ کيم؛ هان و لی،1
 .)17 :1121ویژگیهای مختلفی از جوّ محيط کار در ادبيات مطرحشده است ،ازجمله آنهایی که مربوط
به محيط فيزیکی میباشد مانند عناصر فيزیکی ،چالشها ،آزادی ،پشتيبانی ،همبستگی ،تهدید که موجب
وابستگی رفتارها به جوّ محيط کار میشود (هون؛ چان و ليو )620 :1121 ،1و آنهایی که در محيط
اجتماعی بهعنوان شاخص مطرح هستند مانند عدالترویه ،تسهيم دانش ،پشتيبانی سازمانی و انگيزه (شيپرز
و فن دن برگ .)617 :1117 ،6هر دو ویژگی باعث افزایش و قدرت خالقيت در کارمندان میشود؛
بنابراین ،موضوع اصلی که سازمانها باید به آن توجه نمایند شناسایی و اجرای مشخصههای مرتبط با جوّ
محيط کار که بقاء و موفقيت سازمانها به آن بستگی دارد ،میباشد .مطالعات نشان میدهد که محيط
اجتماعی بيشتر از جوّ محيط کار فيزیکی با عملکرد سازمانی رابطه دارد .مثالً محققان بين کيفيت جوّ
محيط کار و خالقيت در بخشهای دانشگاهی و شرکتهای غيردانشگاهی (استوکلز؛ کليدرو و زدماندینز،5
 )217 :1111و همچنين ،بين متصدیان خدمات آی تی و ارتباطات تلفنی و نيز در بخشهای مهندسی
عمران (شيپرز و فن دن برگ617 :1117 ،؛ رایس )111 :1110 ،0رابطه مثبتی یافتهاند.

1. Amabile & Conti
2. Kim, Hon & Lee
3. Hon, Chan & Lu
4. Schepers & Van Den Berg
5. Stokols, Clitheroe & Zmundzinas
6. Rice
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گرچه مطالعات جوّ محيط کار از طيف گستردهی برخوردار است ،ولی پژوهشهای انجامشده که
نشاندهندهی نقشهای مختلف جوّ محيط کار در صنعت خدمات با مطالعه سازمانهای گردشگری و
هتلداری باشند ،بسيار اندک است .بعضی از پژوهشها اوليه اهميت خالقيت در صنعت گردشگری و
هتلداری را بررسی کرده است (هون و همکاران620 :1121 ،؛ ریچاردز )2115 :1122 ،2و نشان دادند که
جوّ محيط کار روی رفتار خالقانه کارکنان تأثير میگذارد (هون202 :1121 ،؛ وانگ؛ تسای و تسای،1
 .)78 :1126بهعنوانمثال چيانگ و هسه ،)1121(1دریافتند که کارکنان وقتی مورد حمایت و همکاری
سازمانی قرار میگيرند ،بازخورد مثبتی در جوّ محيط کار از خود نشان میدهند و مطمئن میشوند که از
عهده اتمام کارشان برمیآیند .کارمندان اهميت کارشان را نيز درک کرده و شاید تأثير بيشتری بر بقا و رشد
سازمانی بگذارند .بعالوه حمایت سازمانی توانایی کارمندان را افزوده و عملکرد کارشان را بهبود میبخشد
لذا الزم است چگونگی تأثير حمایت سازمانی بر زمينههای اجتماعی گستردهتر مثل فضای کار سازمان را
بررسی کنيم .این پژوهش قصد دارد با تحقيق بر روی جوانب مختلف جوّ محيط کار  ،تأثير واسطههای
همانند انگيزه و تسهيم دانش را بر خالقيت کارکنان در صنعت گردشگری و هتلداری موردبررسی قرار
دهد.
مطالعات مرتبط با جوّ محيط کار بيشتر متمرکز بر سازمانهایی است که دارای فرآیند توليدی و
محيطی پایدار میباشند (اولدهام وکامينگز .)017 :2880 ،6بااینحال ،این مطالعات راهنمایی اندکی را در
مورد نقش جوّ محيط کار در صنایع خدماتی همچون سازمانهای گردشگری و هتلداری که محيط
پویاتری نسبت به صنایع دیگر دارند ،فراهم میآورند .سازمانهای که با روند رو به رشد مشتریان روبرو
میشوند ،مزیت رقابتی اوليه خود را از طریق تشویق خالقيت کارکنان خود به دست میآورند تا خدمات
و محصوالت جدیدتری را ارائه نمایند (مرلو؛ بل؛ منگوک و ویت ول)2126 :1110 ،5؛ بنابراین نياز است
تا نقش جوّ محيط کار را در مورد تسهيل تبادل ایدهها و اطالعات و ارتقای سطح خالقيت کارکنان
موردبررسی قرار گيرد .هدف بعدی نيز ،بررسی چگونگی تأثير جوّ محيط کار بر خالقيت کارکنان در
محيط در حال تغيير صنعت گردشگری و هتلداری میباشد.
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2. Wang, Tsai & Tsai
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بسياری از پژوهشهای مرتبط با جوّ محيط کار بر روی کارمندان اداری (مشاوران ،بازاریابان و
طراحان) ،معطوف شده است و تأثير جوّ محيط کار بر دیگر کارکنان لحاظ نشده است (دال و سيالن،2
 .)21 :1122این مورد حائز اهميت میباشد که سازمانها انواع مختلفی از کارکنان را دارا هستند که دارای
پيشزمينههای متفاوت و ایدههای خالقانه میباشند (ليپاک و اسنل .)12 :2888 ،1تمام کارکنان میتوانند در
سازمان ایجاد ارزش نمایند ،مخصوصاً در صنایع پویایی که نياز به کارمندانی است که تفکرات متفاوت و
یا اطالعات گوناگون را برای ایجاد اطالعات به شيوههای جدید خلق نمایند (ليپاک و اسنل)527 :1111 ،؛
بنابراین هدف دیگر این مطالعه ،بررسی این واقعيت است که چگونه جوّ محيط کار باعث ایجاد خالقيت
از طریق حمایت کارکنان مختلف در صنعت گردشگری و هتلداری میشود .بنابراین ،مسئله اصلی این
پژوهش به این صورت است که آیا فرهنگ همکاری بر خالقيت کارکنان با ميانجیگری جوّ محيط کار اثر
غيرمستقيم و معناداری دارد؟
مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
عملکرد خالقانه

امروزه ،وجود یک نيروی کار خالق در بخش خدمات موردنياز میباشد .پژوهشهایی در این زمينه در
کشورهای آسيایی و آمریکایی صورت پذیرفته و نتایج حاکی از آن بود که خالقيت فردی بستگی به
چندین عامل سازمانی همچون جوّ محيط کار  ،رفتار رهبری و روابط ميان اشخاص و اعضای گروهای
کاری دارد (شلی؛ ژو و اولدهام .)811 :1116 ،1بااینحال ،چندین ویژگی فردی مربوط به خالقيت در جوّ
محيط کار مشخصشده است :منافع گسترده ،بينش ،اعتمادبهنفس ،وحدت و همکاری و حمایت از
خالقيت (ونگ و پنگ .)552 :1111 ،6کارکنان نياز است انگيزه ذاتی به خالقيت داشته باشند (وانگ و
الدکين610 :1119 ،؛ ونگ و پنگ552 :1111 ،؛ هون .)175 :1122 ،کنجکاو بودن ،انعطافپذیر بودن،
عالقمند به یادگيری و دیگر ویژگیهای مربوط به عملکرد خالقانه ،ازجمله صفات ذاتی افراد باانگيزه می-
باشد (جورج618 :1117 ،؛ شلی و همکاران811 :1116 ،؛ هون .)175 :1122 ،یکی دیگر از مسائل مهم
انگيزش ذاتی مربوط به عملکرد خالقانه در جوّ محيط کار ،پيچيدگی کار میباشد .از این لحاظ ،بهطور
خاص در کارهای پيچيده چالشبرانگيز (بهخصوص آنهای که سطوح باالیی از استقاللطلبی ،تنوع مهارت،
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هویت و بازخورد را میطلبد) انتظار میرود ،هنگامیکه کارهای روتين نسبتاً ساده میباشد ،سطوح باالی
از تشویق و پشتيبانی از انگيزه و خالقيت صورت پذیرد (اولدهام و کامينگز .)017 :2880 ،درنتيجه،
افزایش خالقيت برای کارهای روتين و نسبتاً ساده در صنعت هتلداری ،چالشبرانگيز شناخته میشود
(دویت .)157 :1116 ،2به منظور ترویج خالقيت سازمانی و تأمين فضایی امن برای اشتراکگذاری ایده-
های جدید ،زمان ،منابع و فرصت برای شایستگی داده شود ،سيستم پاداش عمومی به وجود آید ،اهداف و
چشماندازی روشن باید در نظر گرفته شود و تالشهای نوآورانه باید به رسميت شناخته شوند (کالین و
توميک .)111 :1121 ،1عالوه براین ،تحقيقات نشان دادند که آموزش و پيشرفت ،مهمترین محرکهای
عملکرد خالقانه هستند (ونگ و پنگ .)552 :1111 ،یک رابطه مستقيم بين برنامههای آموزشی و عملکرد
خالقانه در صنعت هتلداری وجود دارد؛ وقتی یک شرکت برنامههای آموزشی خاص برای کارکنان خود
در نظر میگيرد ،احتماالً با افزایش عملکرد خالقانه کارکنان خود در بهبود هرچه بهتر ارائه خدمات هتل
روبرو خواهد گردید (مارتينز رز و اورفيال سينتز.)090 :1121 ،1
فرهنگ همکاری

هنگامیکه در یک سازمان همکاری و مشارکت وجود دارد ،اعضای آن به کار کردن با یکدیگر بهطور
گروهی و رشد و ارتقای یکدیگر و برقراری رابطه تعاملی تمایل بيشتری دارند .زمانی که سازمانها
خالقيت را مورد تشویق و پشتيبانی قرار میدهند ،کارکنان برای معاوضه و تسهيم دانش ،بهمنظور خلق
موضوعات جدید ،ارتباط خود را با دیگران افزایش میدهند .سازمانهایی که بر محيط حمایتی ،ارتباطات
باز ،تشریکمساعی ،آزاداندیشی و ارتقاءدادن به کارکنان برای انجام موفق کارشان تأکيددارند ،دارای
بهرهوری و عملکرد مناسبی میباشند (براتی؛ عریضی؛ براتی؛ سرهنگی و رنجبر .)292 :2181 ،کامرون و
کوین ) 2888( 6اظهار کردند که همکاری نيازمند اهداف مشترک ،تعامل اجتماعی و آورده اشتراکی است.
تصورات همکاری با رفتار شهروندی سازمانی مرتبط هستند؛ زیرا ميان کارمندان اعتماد متقابل ایجاد می-
کند که برای تسهيم دانش الزم است (شيپرز و فن دن برگ .)617 :1117 ،با اشتراک ارزشهای سازمانی،
اعتماد به وجود آمده و فرصت همکاری بين افراد زیاد میشود که به شکوفایی کار تيمی و دیگر
رقابتهای سازمانی اجازه بروز میدهد (کال؛ نارسيم هان و شرودر .)551 :1121 ،5دولن؛ هکر و وان
1. Dewitt
2. Klijn & Tomic
3. Martínez-Roz & Orfila-Sintes
4. Cameron & Quinn
5. Kull, Narasimhan & Schroeder
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آکن ،)1111(2دریافتند پرورش ارتباطات ،تسهيم دانش و همکاری بين کارمندان در سازمانها روی
کارآمدی و رضایت کارمندان تأثير مثبت دارد .فرهنگ همکاری بخش مهمی از سازمان بوده و همبستگی
مثبت با جوّ محيط کار مطبوع دارد .طبق نظریه مارچ و سيمون ،)2859( 1به کمک انگيزه از کارمندان
داخلی انتظار میرود کار و تالش بيشتری در سازمان داشته باشند .بههرحال این کارمندان منافع ،آموزش،
فرصتهای پيشرفت و حمایت بيشتری ازدیگرکارکنان خارج از سازمان دارند (هيپل.)11 :2889 ،1
انتظارات متفاوت از کارمندان داخلی و خارجی و برخورد متفاوت با آنها به سازمانها اجازه این ارزیابی
را میدهد که کدام کارمندان ارزش سرمایهگذاری به شکل آموزش یا ارتقاء رادارند تا برگشت چنين
سرمایهگذاری برای سازمان وجود داشته باشد (استمپر و مسترسون)975 :1111 ،6؛ بنابراین وقتی کارمندان
خود را عضو درونی سازمان میدانند ،انتظار حمایت سازمانی بيشتر به شکل پاداش ،آموزش و ارتقاء
دارند .درنتيجه احتمال میرود تا سختتر کار کنند ،تالش بيشتری بکار ببرند و انگيزه کسب دانش و
تجربهای را داشته باشند که باید در درون یک سازمان وجود داشته باشد.
انگیزه
5

مطالعات طبسی و ابوبکر ( )1118نشان داده است که انگيزه کارمندان مقدمه و الزمه کاریشان است.
زمانی که کارمندان به کارشان عالقهمند هستند ،سعی میکنند به بهترین شکل آن را انجام دهند (برایت،0
 .)5 :1121در این رابطه مدیر نقش مهمی را بر عهده دارد و با قرار دادن یک سيستم پاداش و یا ارتقاء
شغلی این مسئوليت را انجام میدهد .مطالعات پيشين حاکی از این هستند که ترغيب انگيزه کارمندان به
خلق نوآوری ،چالش و روی باز دوطرفه به عقاید ،خالقيت را به شکل مثبتی بهواسطه تعامالت و حمایت
درک شده سرپرستان یا گروههای کاری تحت تأثير قرار میدهد (پارزفال و سالين .)702 :1121 ،7مباحث
نظری چنين مطرح میکنند که انگيزش کارمندان پيشبينی کنندهی خوب عملکرد خالقانه است (شلی و
همکاران .)811 :1116 ،9پژوهشهای سازگاری فرد با جوّ محيط کار بر اهميت انگيزش فردی نهتنها بين
افراد و سازمانها ،بلکه بين افراد و عملکرد شغلی تأکيد کرده است (برایت .)5 :1121 ،وقتی انگيزش ذاتی
کارمندان اضافه شود توانایی کارمندان و کارآمدی سازمانی بهبودیافته و نهایتاً فرصتهای ارتقاء افزایش
1. Doolen, Hacker & Van Aken
2. March & Simon
3. Hipple
4. Stamper & Masterson
5. Tabassi & Abu Bakar
6. Bright
7. Parzefall & Salin
8. Shalley et al

رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خالقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری11

مییابد (حميدی؛ نجفی؛ وطنخواه؛ محمود وند؛ بهزادپور و نجفی .)6279 :1121 ،2طبق نظر آمابيل و
همکاران ( ،)2880مفهومسازی ویژگیهای جوّ محيط کار خالق برای القای انگيزه ذاتی به کار برای
کارمندان الزم است ،اما شرط کافی پيشبينی نتایج خالق نيست (شلی و همکاران.)811 :1116 ،
تسهیم دانش

به اشتراک گذاشتن دانش شامل هماهنگی ،تجميع و دسترسی و بازیابی دانش میشود .سازمانها میتوانند
دانش را به روشهای مختلفی به اشتراک بگذارند .کارکنانی که دانش موردنياز درباره حل یک مسئله
خاص را ندارند میتوانند با افراد دیگر سازمان یا از طریق پيدا کردن کارشناس مرتبط درميان شبکه
تخصصی معينشده در سازمان و تماس مستقيم با آن فرد ارتباط برقرار کنند .نظریه یادگيری اجتماعی می-
گوید که تسهيم دانش با خالقيت در جوّ محيط کار ارتباط نزدیکی دارد (شيپرز و فن دن برگ:1117 ،
 .)617به نظر کرسلی ،)1111( 1فرآیند یادگيری اجتماعی غيرقابل مشاهده میباشد که در ذهن افراد
رخداده و پدیده تسهيم دانش در سازمانها را توضيح میدهد .بهویژه در محيطهای پيچيده و پویا،
سازمانها باید بر «استراتژیهای شخصی» تأکيد کنند تا کارمندان را به تسهيم و انتقال دانش شخصی در
جلسات رودررو ترغيب کنند (هان سن؛ نوریا و تيرنی .)210 :2888 ،1این امر تأثير مثبتی بر روی
آشکارسازی ایدههای خالقانه خواهد داشت (پارنز و نولر.)290 :2871 ،6
عدالت رویه

عدالت سازمانی اصطالحی است که برای توصيف نقش انصاف که رابطه مستقيمی با جوّ محيط کار دارد،
مورد استفاده قرار میگيرد .مخصوصاً ،عدالت سازمانی مرتبط است با روشهایی که کارکنان تعيين میکنند
که آیا با آنها در شغلشان بهطور عادالنه رفتار شود (مورمن .)965 :2882 ،5اینکه چگونه کارکنان انصاف
و عدالت کلی سازمانی را درک میکنند ،تعيينکننده تصميمگيریهای آنان در مورد روابطشان با سازمان -
است .پژوهشهای قبلی اهميت عدالترویه بر نگرشهای کارمند و رفتار شهروندی را تأکيد کردهاند
(والوم بوآ؛ هارتنل و اوکی .)527 :1121 ،0تصورات عدالترویه عبارتاند از توجيهات و توضيحات
کارمند برای تصميمات سازمانی که رفتار و نتایج فرد را متأثر میکند (نيهوف؛ مورمن؛ بليک لی و مولر،7
1. Hamidi, Najafi, Vatankhah, Mahmoudvand, Behzadpur & Najafi
2. Kearsley
3. Hansen, Noria & Tierney
4. Parnes & Noller
5. Moorman
6. Walumbwa, Hartnell & Oke
7. Niehoff, Moorman, Blakely & Fuller

19

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 9911

 .)81 :1112همسو با دیدگاه آیزنبرگر ،وین و همکارانش )2887( 2عدالترویه پشتوانه مکانيزم مهم تبادل
اجتماعی بوده و با توسعه تجربيات رسمی و غيررسمی همبستگی مثبت دارد .تحقيقات نشان داده نگرش-
های بی طرفانه و حمایت سرپرستان اولين چيزهایی است که کارمندان برای ارزیابی فرآیندها و رفتارها و
برخوردها در سازمانهایشان بکار میگيرند (تایلر227 :1111 ،1؛ تایلر و بليدر .)1111 ،1بعالوه ،به گفته
بليدر و تایلر ( ،)1111ارزیابی کارمندان درباره فرآیندهای تصميمگيری ،توجيهات مناسب و برخورد
بیطرفانه ،روی رفتار آنها تأثير شگرفی دارد؛ بنابراین عدالترویه نقش هویتاجتماعی ایجاد میکند که
کارمندان را با خالقيت و رفتارهای سازمانی پيوند میدهد (بليدر و تایلر.)665 :1118 ،
ارتقاء

عوامل جوّ محيط کار تحت کنترل مدیریت هستند که احتماالً تأثير زیادی بر فرآیند ارتقای سازمان ،سامانه
پاداش و طراحی مشاغل اعمال میکند (پارزفال و سالين .)702 :1121 ،با توجه به نظر گوپتا،)1127( 6
ارتقاء به ترفيع یک کارمند از پست سابقش در سازمان به پستی باالتر و انجام مسئوليت بيشتر و درنتيجه
حقوق و دستمزد بهتر اشاره دارد .ارتقاء بهعنوان یک پاداش برای انگيزه دادن به کارکنان بهمنظور عملکرد
بهتر و تالش بيشتر در سازمان مورداستفاده قرار میگيرد .به جبران خدماتی که فرد در سازمان متحمل می-
شود ،در ازای وقت و نيرویی که او در سازمان و به خاطر نيل به اهداف سازمان صرف میکند و بهتالفی
خالقيت و ابتکارات وی برای یافتن و بهکارگيری رویهها و روشهای کاری جدیدتر و بهتر ،سازمان
بهمنظور حسن نيت و قدردانی از عملکرد افراد ،ارتقاء شغلی به آنها میدهد .سيستم پاداش باید کارا و
اثربخش باشد بهعبارتدیگر تخصيص و اعطای پاداش در سازمان باید بهگونهای باشد که حداکثر بازده را
برای سازمان ممکن سازد .بر اساس نظر یوریک و هالمبا )2896( 5کارمندانی که تنوع شغلی یا فرصتهای
ارتقاء را میبينند به بهبود دانش خود و مهارتشان احساس رغبت میکنند .وقتی کارمندان احساس کنند
فرصتهای ارتقاء در سازمان نامحدود است در کارشان فعالتر شده و سالمت هيجانی آنها افزایش
مییابد (دیری؛ آی ورسون و والش)672 :1111 ،0؛ بنابراین تصور بيشتر از فرصتهای ارتقاء تأثير مثبت
بر خالقيت در ميان کارمندان دارد .در حوزه خالقيت سازمانی پژوهشهای نسبتاً زیادی انجام شده است.
اما تا کنون کار چندانی در آن باره در صنعت هتلداری که همزمان فرهنگ همکاری را در نظر گرفته باشد،
1 Wayne et al
2 Tyler
3 Tyler & Blader
4 Gupta
5 Jurik & Halemba
6. Deery, Iverson & Walsh

رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خالقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری11

انجام نشده اشت به نظر میرسد این سيستم میتواند در حوزه هتلداری نيز مطرح و مفيد واقع شود.
ازجمله پژوهشهای سازمانی انجام شده میتوان به موارد ذکر شده در جدول  2اشاره شود.
جدول  .2برخی از پژوهشهای انجام شده در خصوص متغيرهای پژوهش
موضوع پژوهش

نتایج پژوهش

پژوهشگران
محمود زاده و

رابطه مدیریت دانش و عملکرد

مدیریت دانش بر نتایج مشتریان ،نتایج کارکنان ،نتایج جامعه و نتایج کليدی

صداقت ()2181

سازمانی در صنعت هتل داری

عملکرد تأثير مستقيم و معناداری دارد و خلق دانش ،ذخيره دانش ،تسهيم دانش

رحمان زاده

عوامل سازمانی مؤثر بر ارتقای

بين عامل مدیریت و ارتقای خالقيت و نوآوری در صداوسيما ارتباط معناداری

()2185

خالقيت و نوآوری

وجود داشته و  %71افراد عامل مدیریت بر ارتقای خالقيت و نوآوری در صدا

جعفری ،احمدی و

بررسی تأثير توانمندسازی کارکنان بر

توانمندسازی کارکنان با ميانجی حمایت سازمانی ادراک شده ،بر توسعه

نوروزی کوهدشت

توسعه سازمانی با تاکيدبر حمایت

سازمانی به طور غيرمستقيم تأثيری معنادار می گذارد.

()2180

سازمانی ادراک شده

دال و سيالن

جو سازمانی برای خالقيت کارکنان

و به کارگيری دانش بر عملکرد سازمانی تأثير مستقيم و معنادار دارد.

و سيما را مؤثر ارزیابی کرده اند.

()1121

عناصر محيط کار شامل کان چالش برانگيزه فرهنگ همکاری ،ارتقاء ،استقالل
درکار ،نظارت /مربيگری ،زمانی برای تفکر ،اهداف خالق ،به رسميت شناختن
ایده خالق ،مشوق های برای ایده خالق ،مشوق خالقيت می باشند.

شيپرز و فن دن

عوامل اجتماعی خالقيت در جو

خالقيت در جو سازمانی رابطه معناداری با فرهنگ ادراک شده ،مشارکت

برگ ()1117

سازمانی

کارکنان و تسهيم دانش دارد.

سيگال و چال

مدیریت دانش و شبکه های

خالقيت کارکنان با مشارکت در شبکه های اجتماعی و استفاده از رسانه های

گيتی ()1125

اجتماعی و خالقيت کارکنان

اجتمای برای جستجو ،ذخيره سازی و مطالعه اطالعات و اشتراک گذاری،

مالک و همکاران

تأثير پاداش های خارجی برانگيزش

پاداش های مربوط به عملکرد خالقانه به کارکنان با توجه به تفاوت های فردی

()1125

درونی افراد

آنها متفاوت است و انگيزه و خالقيت کارکنان را تحت تأثير قرار می دهد.

هانام و نارایان

روابط بين انگيزش درونی ،عدالت

شرکتکنندگانی که بصورت ذاتی ترغيب میشوند ،نسبت به کسانی که به

()1125

سازمانی درک شده و خالقيت

وظایف خود عالقهای نداشتند ،محيط خود را منصفانهتر میدیدند .همچنين،

نظرخان و

تاثير عدالت سازمانی بر

همکاران ()1120

عملکردخالقانه ادراک شده با

بحث و تبادل نظر در مورد اطالعات رابطه مثبت و معناداری دارد.

عدالت رویهای و عدالت توزیعی به عنوان ميانجی رابطه بين انگيزه ذاتی و
خالقيت را ایفا میکنند.
بين محيط نوآورانه با عملکرد خالقانه ادراک شده رابطه وجود دارد.

ميانجیگری نقش محيط نوآورانه
کيم و پارک

رابطه بين مشارکت در کار ،عدالت

عدالت رویهای سازمانی با مشارکت کارکنان در کار ،تسهيم دانش و رفتار

()1127

رویهای سازمانی ،تسهيمدانش و

نوآورانه کاری رابطه مستقيم دارد .بعالوه مشارکت در کار ،تسهيم دانش و رفتار

رفتار نوآورانه کاری برای سازمان-

نوآورانه کاری را افزایش و تسهيم دانش نيز افزایش رفتار نوآورانه کاری را

های تاب آور

موجب می شود.

منبع :یافتههای پژوهش
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با توجه به آنچه مطرح گردید و بررسی پيشينه پژوهش مشخص میگردد که هرچند تاکنون پژوهش-
های متعددی در زمينه متغيرهای فرهنگ همکاری ،انگيزه ،تسهيم دانش ،عدالت رویه و ارتقاء با عملکرد
خالقانه صورت گرفته است ،اما تاکنون پژوهشی که به صورت همزمان به رابطه فرهنگ همکاری با
عملکرد خالقانه کارکنان و نقش ميانجی انگيزه ،تسهيم دانش ،عدالت رویه و ارتقاء در کشور پرداخته
باشد ،صورت نگرفته است .لذا پژوهش حاضر با توجه به موارد اشاره شده ،مدلی از روابط بين فرهنگ
همکاری با عملکرد خالقانه کارکنان را براساس مدل سای؛ هورن جی؛ ليو و هيو )1125(2در نظر گرفته
است .در مدل مفهومی ارائهشده فرهنگ همکاری بهعنوان متغير برونزاد بر عملکرد خالقانه کارکنان اثر
مستقيم دارد .همچنين ،انگيزه ،تسهيم دانش ،عدالت رویه و ارتقاء در رابطه ساختاری فرهنگ همکاری بر
عملکرد خالقانه کارکنان نقش ميانجی را ایفا میکنند (شکل .)2

شکل  .2اثر فرهنگ همکاری بر عملکرد خالقانه :نقش ميانجی اثر محيط کار (عدالت رویه ،تسهيم دانش ،انگيزه و
ارتقاء)
منبع :سای و همکاران ()1125

فرضیههای پژوهش
در راستای هدف پژوهش و با توجه به مدل مفهومی و مبانی نظری ذکر شده فرضيههای زیر مطرح و
آزمون شد:
 .2فرهنگ همکاری بر عملکرد خالقانه کارکنان تأثير مستقيم دارد.
 .1فرهنگ همکاری با ميانجیگری انگيزه بر عملکرد خالقانه کارکنان تأثير غيرمستقيم دارد.
 .1فرهنگ همکاری با ميانجیگری تسهيم دانش بر عملکرد خالقانه کارکنان تأثير غيرمستقيم دارد.
 .6فرهنگ همکاری با ميانجیگری عدالت رویه بر عملکرد خالقانه کارکنان تأثير غيرمستقيم دارد.
1. Tsai, Horng, Liu & Hu

رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خالقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری99

 .5فرهنگ همکاری با ميانجیگری ارتقاء بر عملکرد خالقانه کارکنان تأثير غيرمستقيم دارد.
روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به بررسی رابطه فرهنگهمکاری با عملکرد خالقانه کارکنان سازمانهای
گردشگری و هتلداری پرداخته است .روش پژوهش مورد استفاده ازنظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه
گردآوری دادهها از نوع تحقيقات توصيفی ـ همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام
سرپرستان و کارکنان هتلهای دو ،سه و چهار ستاره شهر یزد ( 191نفر) بوده است که با استفاده از
نمونهگيری تصادفی طبقهای بر حسب جنسيت و مدرک تحصيلی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 271
نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از این تعداد  212نفر حدود  59/7درصد از کارکنان مرد و 72
نفر حدود  62/1درصد از کارکنان زن بودند و  51نفر حدود  11/9درصد دارای مدرک دیپلم؛  12نفر
حدود  29درصد دارای مدرک فوق دیپلم؛  09نفر حدود  18/5درصد دارای مدرک ليسانس و  11نفر
حدود  22/7درصد دارای مدرک فوق ليسانس بودند.
ابزارهای اندازهگیری
الف) پرسشنامه فرهنگهمکاری :بهمنظور اندازهگيری فرهنگ همکاری از پرسشنامه سای و همکاران
( )1125مبتنی بر مدل (کامرون و کویين )2888 ،استفادهشده است که مشتمل بر  5گویه میباشد و
بهصورت طيف ليکرت پنج گزینهای از کامالً مخالفم ( )2تا کامالً موافقم ( )5درجهبندیشده است .اعتبار
این پرسشنامه توسط سای و همکاران ( )1125با آزمون آلفای کرونباخ ( )1/81گزارششده است .اعتبار
این پرسشنامه توسط محقق با آزمون آلفای کرونباخ ( )1/78محاسبهشده است و دامنه همبستگی گویهها با
نمره کل  1/02 -1/91بود.
ب) پرسشنامه جوّ محیط کار :در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش از پرسشنامه جوّ محيط کار
(سای و همکاران )1125 ،شامل زیر مقياسهای عدالت رویه ،تسهيم دانش ،انگيزه و ارتقاء استفادهشده
است .این پرسشنامه مشتمل بر  29گویه است که  5گویه آن عدالت رویه 0 ،گویه آن تسهيم دانش1 ،
گویه آن انگيزه و  6گویه ارتقاء را میسنجد و بهصورت طيف ليکرت پنج گزینهای از کامالً مخالفم ( )2تا
کامالً موافقم ( )5درجهبندیشده است .ضریب آلفای کرونباخ انگيزه ( ،)1/95تسهيم دانش ( ،)1/98عدالت
رویه ( )1/95و ارتقاء ( )1/91توسط (سای و همکاران )1125 ،گزارششده است .محقق با استفاده از
آزمون آلفای کرونباخ اعتبار زیر مقياسهای جوّ محيط کار را به ترتيب انگيزه ( ،)1/75تسهيم دانش
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( ،)1/91عدالت رویه ( )1/91و ارتقاء ( )1/91محاسبه کرده است .دامنه همبستگی گویههای جوّ محيط کار
با نمره کل به ترتيب  1/17 -1/71به دست آمد.
ج) پرسشنامه عملکرد خالقانه :با توجه به هدف پژوهش ،از پرسشنامه عملکرد خالقانه ،سای و
همکاران ( )1125استفاده شد .این پرسشنامه مشتمل بر  21گویه است که بهصورت طيف ليکرت پنج
گزینهای از کامالً مخالفم ( )2تا کامالً موافقم ( )5درجهبندیشده است .سای و همکاران ( )1125ضریب
آلفای  1/86را برای این پرسشنامه گزارش کرده است .در این پژوهش پژوهشگران با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه عملکرد خالقانه را  1/81محاسبه نمودند و دامنه همبستگی گویهها با نمره
کل  1/19 -1/02بود.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تحليل دادهها از بستهبندی آماری برای تحليل دادههای بستهبندی آماری برای علوم اجتماعی
نسخه 211و نرمافزار روابط خطی ساختاری نسخه 9.51استفاده شد .شاخصهای توصيفی شامل ميانگين،
انحراف استاندارد محاسبه شد .همچنين به منظور بررسی رابطه بين متغيرهای پژوهش از ضریب همبستگی
پيرسون استفاده شد و در نهایت فرضيههای پژوهش با مدل تحليل مسير آزمون شد و شاخصهای
برازندگی مدل نهایی گزارش شد.
یافتهها
رابطه متغیرهای بین پژوهش
برای تعيين ميانگين متغيرهای فرهنگ همکاری ،انگيزه ،تسهيم دانش ،عدالت رویه ،ارتقاء و عملکرد
خالقانه کارکنان از آمار توصيفی ميانگين ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بين متغيرهای پژوهش
استفاده شد (جدول  .)1در هتلهای مورد مطالعه ميانگين خالقيت ( )M =1/11دریک بازه  5درجهای
نشان میدهد که شرکتکنندگان ،خالقيت را در سطح متوسط ارزیابی کردهاند .ميانگين ابعاد فرهنگ
همکاری ،انگيزه ،تسهيم دانش ،عدالت رویه و ارتقاء نشان میدهد که شرکتکنندگان این پنج متغير را
مناسب ارزیابی کردهاند .عملکرد خالقانه کارکنان با فرهنگ همکاری ،انگيزه ،تسهيم دانش ،عدالت رویه و
ارتقاء رابطه معنادار و در جهت نظری دارد .شدت رابطه عملکرد خالقانه کارکنان با ارتقاء در حد مناسب
ولی بيشتر از سایر متغيرها است ( .)r = 0.67, p<.001فرهنگ همکاری بيشترین رابطه را با عدالت رویه
)1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V22
)2. Linear Structural Relations (LISREL V8.5
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دارد .ارتقاء بيشتر با انگيزه مرتبط است ( )r = 0.65, p<.001تا با عدالت رویه ،تسهيم دانش و فرهنگ
همکاری.
جدول  .1ميانگين ،انحراف استاندارد ،همبستگی و ضرایب اعتبار متغيرها
متغیرها

میانگین

انحراف

()7

()9

()9

()9

()1

()7

استاندارد
()9خالقیت

1/11

1/01

2

()7فرهنگ

1/97

1/71

**1/016

2

همکاری
()9تسهیم دانش

1/07

1/71

**

1/519

**

1/581

2

()9عدالت رویه

1/61

1/91

**1/199

**1/015

**1/018

2

()1انگیزه

1/88

1/70

**1/056

**1/562

**1/602

**1/611

2

()7ارتقاء

6/11

1/72

**1/071

**1/512

**1/188

**1/112

**1/055

منبع :یافتههای پژوهش

2

**P<1/112 *P<1/15

به منظور پاسخگویی به فرضيات پژوهش و بررسی ساختار ارتباطی متغيرهای موجود در مدل مورد
نظر و ميزان اثرگذاری متغير برونزاد (فرهنگ همکاری) و متغيرهای واسطهای (انگيزه ،تسهيم دانش،
عدالت رویه و ارتقاء) روی متغير درونزاد (عملکرد خالقانه کارکنان) از روش آماری تحليل مسير با
استفاده از نرم افزار ليزرل نسخه  9.5استفاده شده است .ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری مدل نهایی
پژوهش مبتنی بر مدل تحليل مسير در شکل  1و  1گزارششده است .بررسی شاخصهای برازش مدل
حاکی از آن است که مدل نهایی ،برازش نسبتاً مطلوبی با دادهها دارد (جدول  .)1اثرات مستقيم ،غيرمستقيم
و کل در جدول  6گزارششده است .در مدل نهایی درحالیکه فرهنگ همکاری بر عملکرد خالقانه اثر
مستقيم دارد ،فرهنگ همکاری بر عملکرد خالقانه با ميانجیگری انگيزه اثر غيرمستقيم دارد؛ فرهنگ
همکاری بر عملکرد خالقانه با ميانجیگری تسهيم دانش اثر غيرمستقيم دارد؛ فرهنگ همکاری بر عملکرد
خالقانه با ميانجیگری ارتقاء اثر غيرمستقيم دارد و یافته دیگر آن است که هرچند فرهنگ همکاری بر
عدالت رویه اثر مستقيم دارد اما بر عملکرد خالقانه با ميانجیگری عدالت رویه اثر غيرمستقيم ندارد .در
این بين مؤلفههای انگيزه ،تسهيم دانش و ارتقاء بر عملکرد خالقانه تأثير دارند.
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شکل  .1ضرایب استاندارد مدل نهایی اثر فرهنگ همکاری بر خالقيت کارکنان با نقش ميانجی عدالت رویه،تسهيم
دانش،انگيزه و ارتقاء

شکل  .1ضرایب معناداری مدل نهایی اثر فرهنگ همکاری بر خالقيت کارکنان با نقش ميانجی عدالت رویه ،تسهيم دانش،
انگيزه و ارتقاء

رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خالقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری91

جدول  .1شاخصهای برازندگی مدل نهایی
شاخص

دامنه موردقبول

مقدار

نتيجه

X2

P< 5/50

7/11

تأیيد

Df

-

6

-

X2/df

1 -5

2/75

تأیيد

RMSEA

RMSEA > 1/19

1/10

تأیيد

GFI

GFI < 1/81

1/88

تأیيد

AGFI

AGFI < 1/81

1/81

تأیيد

NFI

NFI<1/81

1/88

تأیيد

CFI

CFI< 1/81

2

تأیيد

IFI

IFI< 1/81

2

تأیيد

جدول  .6اثر مستقيم ،غيرمستقيم و کل فرهنگ همکاری ،تسهيم دانش ،عدالت رویه ،انگيزه و ارتقاء بر خالقيت
کارکنان
اثر

مسیر

اثر مستقیم

فرهنگ همکاری بر خالقيت

**

1/11

برونزاد بر

فرهنگ همکاری بر عدالت رویه

**

1/01

درونزاد

فرهنگ همکاری بر تسهيم دانش

**

1/59

اثر غیرمستقیم
-

**

1/216

اثر کل
**

1/11

**

1/01

**

1/096

فرهنگ همکاری بر انگيزه

**1/51

**1/21

**1/05

فرهنگ همکاری بر ارتقاء

**1/51

**1/09

**1/229

عدالت رویه بر خالقيت

-1/17

-

-

درونزاد بر

تسهيم دانش بر خالقيت

**

1/29

-

درونزاد

انگيزه بر خالقيت

**

1/15

ارتقاء بر خالقيت

**

1/16

*ضرایب متریک گزارششده اند

-

**

1/29

**

1/15

**

1/16

**P<1/112 *P<1/15

نتيجهگيری
اعتقاد به خالقيت در سازمانها نوعی سرمایهگذاری محسوب میشود و میتواند کارکنان را به ارائه
اندیشههای نو و خالق ترغيب نماید .ازاینجهت ،مهم است که در هر سازمانی مشوقهای مناسبی در نظر
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گرفته شود که نهادینه شدن این امر از طریق ساختار سازمانی و انعطافپذیر برای تشویق کارکنان بهمنظور
بهبود ارائه خدمات میباشد .بهطورکلی ،وجود محيط خالق و جو گروهی مناسب از مهمترین عوامل رشد
خالقيت است .هتلها در مواجهه با محيط پویا و رقابت جهانی برای بقا و رشد نيازمند یک مزیت رقابتی
پایدار هستند .نيروی انسانی متخصص و خالق جزء ضروریات ابتدایی چنين مزیتی میباشد .اگر محيط
حمایتی از خالقيت کارکنان« ،هنگامیکه کارکنان در کارشان خالق هستند و قادر به ارائه ایدههای مفيد و
تازه در رابطه با محصوالت ،عملکرد ،خدمات یا رویههای سازمانی میباشند» ،میتواند به بقای سازمان
کمک کند و درنهایت خالقيت در صنعت هتلداری باعث رشد و شکوفایی و برتری از رقبا و حرکت به
جلو و موفقيت هتل میگردد.
یافته اول حاکی از آن بود که فرهنگ همکاری تأثيری معناداری بر عملکرد خالقانه کارکنان دارد که
این یافته با مطالعات قبلی همسو است (دال وسيالن1121 ،؛ کيم و پارک .)1127 ،در توجيه این یافته می-
توان اینگونه استدالل نمود که نوع تعامالت بين مدیریت و سرپرستان با کارکنان در جوّ محيط کار بر
روی عملکرد و خالقيت آنها تأثيرگذار خواهد بود .بدین گونه که آنها خود را عضوی از سازمان تلقی
کرده و با افزایش وفاداری و اعتماد درونسازمانی ،انسجام و مشارکتشان در فعاليتهای محول شده به
آنها افزایش خواهد یافت .این اعتماد متقابل بين مدیران و کارکنان ،موجب ظهور ایدههای جدید در جوّ
محيط کار خواهد شد .همچنين استقبال و حمایت از ایدههای خالقانهی کارکنان و تشویق آنها توسط
مدیران و سرپرستان ،به بروز راهحلهای متفاوت برای توليد محصوالت و خدمات جدید از جانب آنها
میانجامد .یافته دوم حاکی از آن بود که فرهنگ همکاری بطورغيرمستقيم و با ميانجیگری عدالت رویه
خالقيت کارکنان را تحت تأثير قرار نمیدهد .این یافته با برخی از یافتههای قبلی نا همسو است (هانام و
نارایان1125 ،؛ نظرخان وهمکاران1120 ،؛ کيم و همکاران .)1127 ،درتوجيه این یافته میتوان چنين گفت
که مدیران و سرپرستان هتلهای یزد ،نقش قابلتوجهی در ایجاد ارتباطات و تعامالت مناسب و بیطرفانه
بين خود و کارکنان دارند تا بدینوسيله کارکنان ،احساس و ادراک خوبی نسبت به عدالت در جوّ محيط
کار خود داشته باشند .بدینصورت که در تصميمگيریهای شغلی مربوط به کارکنان ،مدیران با جمعآوری
اطالعات دقيق و کامل و ارائه مشاوره شغلی به کارکنان و روشن نمودن رویهها و دخيل شدن در
تصميمگيریهایشان ،این ذهنيت را در ذهن آنها القا کنند که مدیریت ،برای امورات شغلی کارکنان اهميت
قائل میشود .در این حالت کارکنان نسبت به سازمان احساس وفاداری و مسئوليت بيشتری کرده و سعی
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خواهند کرد که با ارائه شيوهها و روشهای جدید ارائه خدمات ،وظایف خود را به نحو احسن انجام
دهند.
یافته سوم و چهارم بيانگر دو مسير غيرمستقيم اثرات در مدل پژوهشی میباشند .یافته سوم حاکی از
آن است که فرهنگ همکاری بطور غير مستقيم و با ميانجیگری تسهيم دانش عملکرد خالقانه کارکنان را
تحت تأثير قرارمیدهد .این یافته با برخی از یافتههای قبلی همسو است (محمود زاده و صداقت2181 ،؛
شيپرز و فن دن برگ1117 ،؛ سيگاال و چال کيتی .)1125 ،در تبيين این یافته میتوان اینگونه استدالل کرد
که در تربيت همکاران جدید و کمتجربه ،آموزش دقيق و مفيد از طریق سرپرستان و همکاران باتجربه
بسيار مهم است .مدیران و سرپرستان میتوانند با ایجاد و تقویت روحيهی همکاری و تشویق کارگروهی
در بين کارکنان و برقراری جلساتی ضمن تبادلنظر افکار ،زمينهی اشتراک منابع و ابزارها ،انتقال و تسهيم
دانش بين اعضا و ارائهی ایدههای نو را فراهم آورند؛ بنابراین ،اعتماد متقابل بين کارکنان و پرورش
ارتباطات و تسهيم دانش و همکاری ميان آنها در سازمان ،بر روی کارآمدی و رضایت و درنتيجه بر روی
عملکرد خالقانهی آنها نقش به سزایی خواهد داشت .همچنين یافته چهارم حاکی از آن است که فرهنگ
همکاری بطور غيرمستقيم و با ميانجیگری انگيزه خالقيت کارکنان را تحت تأثير قرارمیدهد .این یافته با
مطالعات قبلی (مالک وهمکاران1125 ،؛ هانام و نارایان )1125 ،همسو میباشد .در توجيه این یافته می-
توان گفت که مدیران و سرپرستان برای ایجاد انگيزه در بين کارکنان باید با استفاده از محرکهای درونی و
بيرونی ،ميل و رغبت کارکنان را برای ارائهی بهترین عملکرد در مجموعهی خود تقویت نمایند .ازجمله
محرکهای درونی میتوان به دو عنصر عالقه به کار و عالقه به خلق روشهای نو اشاره کرد .برای مثال
کارکنانی که از خلق روشهای جدید برای بهبود عملکرد خود لذت میبرند ،انگيزهی بيشتری برای ایده
پردازی در حوزهی مسئوليت خود خواهند داشت؛ و یا بهکارگيری کارکنان در جایگاه مناسب شغلی با
توجه به دو عنصر کليدی عالقه و توانایی ،هم رضایت شغلی را افزایش میدهد و همبستر خالقيت را
برای آنها فراهم میسازد .از طرف دیگر مدیران و سرپرستان میتوانند به کمک محرکهای بيرونی
زمينهی عملکرد هرچه بهتر کارکنان را ایجاد کنند .ازجمله این محرکها میتوان به پشتيبانی و حمایت از
کارکنان در جوّ محيط کار از طریق آموزشهای خاص و اعطای پاداشهای متناسب با عملکردشان اشاره
نمود .یافته آخر پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ همکاری بطور غيرمستقيم و با ميانجیگری ارتقاء
خالقيت کارکنان را تحت تأثير قرار میدهد .یافته این پژوهش با مطالعات (رحمانزاده2185 ،؛ دال و
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سيالن )1121 ،همراستا میباشد .در توجيه این یافته میتوان اینگونه بيان کرد که کارکنان در هر شرایطی
اميدوار به پيشرفت و ارتقاء شغلی در جوّ محيط کار ی خود هستند .چهبسا مدیران با ایجاد سيستم پاداش
مناسب جهت قدردانی از عملکرد کارکنان ،بتوانند حداکثر بازدهی را از نيروی کار خود داشته باشند و
حسن نيت خود را برای کارکنان ملموس سازند .دوری از تبعيض و رعایت عدالت در اعطای پاداش،
موجب ایجاد فضایی رقابتی بين کارکنان گشته و فرصتهای نامحدود ارتقاء شغلی را در پيش روی آنها
قرار میدهد .اميد به آیندهی شغلی مطلوب ،بهبود عملکرد کارکنان را به همراه دارد و بر سالمت هيجانی
آنها تأثيرگذار است .سالمت هيجانی نيز ازنظر روحی و روانی ،رویکردهای جدیدتری را در ارائه خدمات
به وجود میآورد.
مدل عملکرد خالقانه در این پژوهش با محدودیتهایی مواجه است .اوال ،عملکرد خالقانه کارکنان در
هتلها تحت تأثير ابعاد زیادی قرار میگيرد که در این پژوهش فقط ابعاد فرهنگ همکاری ،عدالت رویه،
تسهيم دانش ،انگيزه و ارتقاء مورد توجه قرار گرفت و از سایر ابعادی که میتوانست تأثير احتمالی بر آن
داشته باشد ،چشم پوشی شد .بنابراین به پژوهشگران پيشنهاد میشود در تحقيقات آینده ،سایر ابعاد را در
نظر بگيرند .عالوه براین ،این پژوهش دررابطه با کارکنان هتلهای دو ،سه و چهار ستاره شهر یزد انجام
شد و نتایج حاصل از آن قابل تعميم به سایر هتلهای استانهای دیگر نمیباشد .بنابراین توصيه میشود در
تحقيقات آتی ،مدل عملکرد خالقانه در شهرهای دیگر ایران و نيز در سطح هتلهای پنج ستاره به صورت
مجزا مورد آزمون قرار گيرد .همچنين ،پيشنهاد میشود که محققان در مطالعات آتی از سایر روشهای
جمعآوری دادهها همانند مصاحبه و روشهای ترکيبی استفاده نمایند.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،پيشنهاد میگردد که مدیران و سرپرستان هتلها با ایجاد جوّ همکارانه در
محيط کاری و تقویت روابط غيررسمی زمينه همکاری خالقانه کارکنان را فراهم آورند .با توجه به نتایج
پژوهش چنين دریافت شد که خالقيت کارکنان با عدالت رویه رابطه مثبت و معناداری دارد ولی عدالت
رویه اثر غيرمستقيم و معنادار بر خالقيت کارکنان ندارد ،پيشنهاد میشود که مدیران و سرپرستان هتلها با
رعایت عدالت و اتخاذ تصميمات و ارائه توضيحات مفيد به کارکنان زمينه افزایش خالقيت آنان را فراهم
آورند .البته مدیران و سرپرستان هتلها باید به این نکته توجه کنند که به هنگام رعایت عدالت رویهای،
ادراکات کارکنان نقش کليدی دارد زیرا واکنش کارکنان سازمان به رویهها به چگونگی ادراکشان از رویهها
(نحوه تعامل و برخورد مدیران و سرپرستان با کارکنان ،مشارکت در تصميمگيریها و مسائل مرتبط با
درک از عدالت از جانب کارکنان) ،نه به ماهيت واقعی آنها بستگی دارد .با توجه به نتایج پژوهش چنين
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دریافت شد که خالقيت کارکنان با تسهيم دانش رابطه مثبت و معناداری دارد و مبنی بر اینکه تسهيم دانش
اثر غيرمستقيم و معنادار بر خالقيت کارکنان دارد ،پيشنهاد میشود که مدیریت و سرپرستان هتلها با
بسترسازی مناسب برای ترویج و توسعه مشارکت گروهی با تأکيد بر تسهيم دانش میتوانند عملکرد
سازمان را بهبود بخشند .برای نمونه ،مدیران میتوانند با برگزاری جلسات رسمی و غيررسمی برای ایجاد
حس اعتماد بيشتر بين کارکنان و در ميان گذاشتن ایدهها و اشاعه آنها به کارکنان دیگر ،نهتنها روحيه
مشارکت بين کارکنان را باال ببرند بلکه موجب بروز تفکر خالق درکارکنان گردند .درنهایت ،مدیران و
سرپرستان هتلها میتوانند با ایجاد سيستم پيشنهادات و با قدردانی بهصورت مادی و غيرمادی (مشوقها و
ترفيعات الزم) از ایدههای کارکنان ،موجب این شوند که کارکنان با ميل و عالقه ،در راستای بهبود شرایط
و جوّ محيط کار خود و هتل حرکت کنند و همچنين ،باید این انگيزه و تعلق سازمانی را تحکيم بخشند و
موجب تقویت و توسعه آن شوند تا هم ارزشها و انگيزههای انسانی در هتلها متبلور شده و هم اهداف
هتل با مشارکت کارکنان به شکل مطلوب محقق شود.
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