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چکیده
محیط پو یای صنعت گردشگری و نیز تغییرات آنی تقاضای گردشگران ،لزوم ارایهی خدمات و
محصوالت خالقانه را بسیار حیاتی نموده است .پژوهش حاضر با هدف بسط و ارزیابی مدل 4پی
(افراد ،فرآیند ،مکان و محصول) در زمینهی خالقیت فعاالن صنعت گردشگری صورت پذیرفت .این
پژوهش کاربردی ،کمّی و پیمایشی میباشد .جامعهی آماری پژوهش شامل فعاالن صنعت
گردشگری در شهرستان رامسر به تعداد  1009نفر بوده است .روش نمونهگیری ،تصادفی ساده بود و
حجم نمونه از طریق جدول مورگان 278 ،نفر محاسبه شد .پس از توزیع  350پرسشنامه ،تعداد
 324پرسشنامهی قابل استفاده جمعآوری گردید .بررسی فرضیههای پژوهش ،از طریق تکنیک
مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل  8/54انجام شد .یافتهها نشان داد که تمام
روابط علّی موجود در مدل 4پی خالقیت (تاثیرات افراد بر مکان ،افراد بر فرآیند ،مکان بر محصول و
فرآیند بر محصول) معنادار بوده و تمامی فرضیهها تایید شدند .بر اساس یافتهها ،میتوان نتیجه
گرفت که لزوم ایجاد یکپارچگی در ویژگیهای خالقیت (افراد ،مکان ،فرآیند و محصول) صنعت
گردشگری ضروری بوده و تاکید بر عامل افراد خالق و شناسایی آنها در هنگام جذب و استخدام
حیاتیتر میباشد؛ زیرا آنها ،زمینهی بروز مکان کاری خالق ،فرآیند کاری خالق و در نتیجه محصول
خالق را فراهم میسازند.
واژههای کلیدی :کارکنان خالق ،مکان خالق ،فرآیند خالق ،محصول خالق ،صنعت گردشگری.
 1نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران ()m.mohammadi@umz.ac.ir
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مقدمه
در مطالعات اخیر مدیریت شهری ،گردشگری به عنوان یکی از خالقترین صنایعی شناخته
میشود که نه تنها منجر به جذب گردشگران میشود ،بلکه سبب افزایش توسعهی اقتصادی
ی گردشگری ،تامین
میگردد (اسلوواگن 1و بویاردی .)2014 ،2کلید موفقیت در صنعتِ رقابت ِ
تقاضاهای گردشگران از طریق ارایهی محصول و خدمات خالق است (هورنگ 3و دیگران2016 ،
الف) .از آن جایی که خالقیت ،تبلور خِرد و دانش سرمایهی انسانی است و منجر به خلق ارزش
می شود ،نقشی اساسی در به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار برای کارکنان و سازمانها ایفا میکند
(وو 4و دیگران2014 ،؛ ریچاردز .)2011 ،5به نظر میرسد به دنبال توسعهی سریع صنعت
گردشگری و ایدهی نیازهای نوظهور ،سازمانهای گردشگری به طور چشمگیری به توسعهی ظرفیت
کارکنان خالق و فراهم نمودن محرکهایی جهت توسعهی خالقیت و نوآوری در جذب گردشگران
تمایل پیدا نمودهاند (جارابکووآ 6و هامادا2012 ،7؛ زوکین .)2010 ،8بنابراین ،مدیریت صحیح و
جهتدهی به نوآوریها و خالقیتهای موجود اهمیت باالیی پیدا خواهد کرد (یعقوبی و دیگران،
 .)9 :1394از آن جایی که صنعت گردشگری با تقاضای بیشتر مشتریان ،قوانین جدید ،جهانی شدن
و تاثیر تکنولوژی مواجه است (تاجزاده و خزاییپول ،)188 :1394 ،تعجبی ندارد که این صنعت در
حلقهی خالقیت ورود نماید (بوون .)2002 ،9با توجه به این که تقاضای گردشگران و جامعهی مدنی
به سرعت در حال تغییر و پیشرفت است ،پرورش استعداد کارکنان خالق به منظور رفع نیازهای
گردشگران در جهت توسعهی صنعت گردشگری ،به مثابهی ماموریتی حیاتی برای سازمانهای
گردشگری میباشد (ریچاردز.)2014 ،
استعداد خالق ،مبنایی برای مزیت رقابتی شهرها است و ترکیب مفاهیم خالقیت و گردشگری،
برای رشد این چنین استعدادهایی ضرورت مییابد (استیونسون 10و ماتئوس .)2013 ،11اگرچه،
توسعهی خالقیت ،مسیری مهم و حیاتی برای توسعهی گردشگری بوده است ،اما نحوهی ادراک
سازمان های گردشگری از خالقیت ،هنوز به عنوان مسئلهای بحثبرانگیز به حساب میآید (سوتریو12
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و کوکوسیس .)2010 ،1مطالعات اخیر نشان میدهد که روند تفکر خالق ،به مثابهی سیستم حل
مسئله (مشکل) برای افراد است (هورنگ و دیگران .)2015 ،در مطالعات پیشین تنها یک بُعد از
ویژگی های مهم و اثرگذار بر محصول خالق در صنعت گردشگری مطرح و ارزیابی شده است؛ اما آن
چه در این مطالعه به عنوان جنبههای محصول خالق مطرح شده است در قالب مدل 4پی 2شامل
افراد (کارکنان) ،3فرآیند ،4مکان 5و محصول 6بوده است (پنگ 7و دیگران2013 ،؛ هانسن 8و دیگران،
2012؛ هورنگ و دیگران .) 2015 ،از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر این است که روابط علّی میان
متغیرهای مدل  4پی خالقیت (تاثیر افراد خالق بر فرآیند خالق ،تاثیر افراد خالق بر مکان خالق،
تاثیر فرآیند خالق بر محصول خالق و تاثیر مکان خالق بر محصول خالق) در صنعت گردشگری
شهرستان رامسر را بررسی نماید.
مبانی نظری
بررسی های صورت گرفته در این پژوهش ،به منظور پوشش این شکاف نظری از طریق
نظریههای خالقیت ،به ویژه نظریه 4پی رهودز )1961( 9به عنوان یک نظریهی جامع میباشد و در
جهت توسعهی چارچوب پژوهشی جدیدی گام برداشته است که منجر به یکپارچگی ادبیات
سازمانی ،گردشگری و خالقیت برای ارزیابی تاثیرات هم زمان محیط کاری بر خالقیت کارکنان
میگردد .پژوهش های موجود در مورد خالقیت ،چگونگی تاثیرگذاری ویژگیهای زمینهای بر
خالقیت کارکنان را مورد بررسی قرار دادهاند (آمابیل .)1996 ،10با توجه به حمایت ترکیبی از تاثیر
عوامل زمینهای و شخصی بر خالقیت (شالی 11و دیگران ،)2004 ،محققان بیان داشتهاند که برای
دیدگاههای نظری جدید ،سازوکارهای زمینهای ،منجر به تقویت خالقیت میشوند (ژو 12و شالی،
 .)2008هم چنین ،شایان ذکر است که ،نظریهی خالقیت از «تعامل خالقانه-فرآیندی» حمایت
میکند که این گونه تعریف شده است :مشارکت کارکنان در روشهای خالقیت محور و یا مشارکت
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آنها در فرآیندهای مورد نیاز خالقیت در شغل و مرتبط با عملکرد خالق (ژانگ 1و بارتل:2010 ،2
.)862
تعامل خالقانه-فرآیندی در نظریهی خالقیت ،مهمترین الزام خالقیت برای افراد است که شامل
نگرشها ،محیط کاری ،رضایت و فرهنگ سازمانی میشود (شالی و دیگران .)2000 ،این تعریف
سطحی از خالقیت ،این سوال را به ذهن متبادر میسازد که تعامل خالقانه-فرآیندی ،به چه صورتی
با مسئولیتها و وظایف متعددی که تمایل دارند به بخشی از فرصتهای شغلی دارای عوامل
خالقیت فراوان تبدیل شوند ،رو به رو خواهد شد (گیلسون 3و شالی .)2004 ،این شکاف بسیار مهم
میباشد ،زیرا تعامل خالقانه-فرآیندی به سمت نیازهای شناختی کارکنان گرایش دارد و چنین
فعالیتهایی در نهایت منجر به کسب مزیت رقابتی برای سازمان میشوند (ژانگ و بارتل.)2010 ،
اگر سازمانها بخواهند به طور موفقیتآمیزی به اتخاذ استراتژیهای منعطف و ابقای مزیت
رقابتی خود بپردازند ،می بایست کارکنانی با مهارت و سازگاری بسیار باال را پرورش دهند تا آنها
بتوانند نیازهای م تغیر مشتریان و شرایط خاصّی که نیاز به خالقیت دارد را تشخیص داده و آن را
مدیریت نمایند (چانگ2011 ،4؛ سوسا 5و کوئلهو .)2011 ،6این اقدامات ،نه تنها به منزلهی یک
سیستم ارزیابی عملکرد فردی است ،بلکه هم چنین ،ابزاری برای سازمانها در جهت دستیابی به
مزیتهای رقابتی و ارتقای قابلیت نوآوری میباشد (ریچاردز 7و ویلسون .)2006 ،8بر اساس نظریهی
اجزایی (مولفهای) ،9خالقیت در ابعاد مختلفی گنجانده شده است و بر عوامل زمینهای و فردی که بر
عملکرد خالق تاثیر میگذارند ،تاکید دارد (شالی و دیگران2004 ،؛ گیلسون و شالی .)2004 ،به
تازگی ،مدل 4پی دربارهی عوامل زمینهایِ خالقیت ،اذعان صریح و روشنی داشته است (تانگارد،10
 .)2013با مروری بر ادبیات خالقیت مرتبط با مدل 4پی ،مشخص شد که تعداد دقیقی از
ویژگیهای اصلی مدل خالقیت ،در مفهومسازیهای مختلف ،متفاوت هستند (هورنگ و دیگران،
 .)2015با این حال ،از دیدگاه نظریهپردازان حوزهی خالقیت ،مدل 4پی شامل ابعاد چهارگانهی
افراد ،فرآیند ،مکان و محصول میگردد (گرین 11و گرین .)2013 ،به لحاظ بُعد افراد در مدل 4پی،
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محققان بیان نمودهاند که کارکنان خالق به سازمانها در به دست آوردن مزیت رقابتی برای
خالقیت سازمانی کمک مینمایند (هورنگ و دیگران2016 ،ب) .شخصیتهای فرافعال ،افراد را به
سمت شناسایی فرصتها ،انجام اعمال و یا توسعهی ایدههای خالق سوق میدهند که منجر به
بهبود شرایط فعلی و یا خلق شرایط جدید میگردد (چن .)2011 ،1بنابراین میتوان ادعا نمود که
عامل شخصیت ،جنبهی مهمی از بُعد افراد است .عامل شخصیت ،بر کارکنانی تاکید دارد که در
جستجوی فرصتها و یافتن راههای جدید به منظور حل مسایل و مشکالت هستند و اقدامات الزم
را در جهت تغییر ماموریت سازمانهای خود انجام میدهند (سیبرت.)1999 ،2
از نظر بُعد مکان در مدل  4پی ،دو عامل محیط سازمانی و مشارکت ،به چند دلیل ،بسیار مهم
تلقی میشوند :دلیل اول این که محیط کار سازمانی میتواند انگیزهی داشتن خالقیت بیشتر را در
کارکنان افزایش دهد که همین امر سبب میگردد تا مشارکت در تسهیم دانش ،حل خالقانهی
مسایل و گفتگو دربارهی ایدهها ،توسط کارکنان گسترش یابد (دال 3و دیگران .)2011 ،دوم این که،
مشارکت کارکنان در روند تولید ایده های خالق ،از اجزای خاص محیط کاری است .مشارکت افراد
در فرآیند خالقانه نه تنها از بیاعتمادی ،سوءتفاهم و اختالفات میان کارکنان جلوگیری میکند،
بلکه سبب افزایش اعتماد متقابل و تسهیم اطالعات مفید میگردد (فایربنک 4و ویلیامز .)2001 ،5و
در نهایت این که ،محیط سازمانی و مشارکت ،دو عامل ضروری برای بهبود جوّ محیط کاری هستند
و میبایست کارکنان به شرکت در بحثهای مربوط به فعالیتهای خالقانه ترغیب شوند .همچنین
سازمانهای خالقتر ،به منظور تقویت روحیهی خالقیت و جستجوگری ،باید از طریق تشویق
مشارکت کارکنان ،محیطهای خود را گسترش دهند (شیوا 6و دیگران.)2014 ،
از جنبهی بُعد فرآیند در مدل 4پی ،عوامل جمعآوری دادهها ،خَلق ایده و تایید ،مهم محسوب
میشوند .عامل جمعآوری دادهها مبتنی بر این است که کارکنان برای حل مسایل و مشکالت کاری،
چگونه اطالعات و دادهها را جمعآوری مینمایند (هو 7و دیگران)2009 ،؛ عامل خَلق ایده بر فرآیند
انتخاب میان ایدههای موجود و مناسبترین راهحلهای جایگزین برای اجرا تمرکز دارد (ژانگ و
بارتل)2010 ،؛ و سرانجام عامل تایید است که شامل بهکارگیری و پیاده سازی راهحلهای برگزیده
برای رویهها و طرز کارهای جاری میباشد (هورنگ و هو.)2008 ،
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از لحاظ بُعد محصول در مدل 4پی ،از دو عامل رضایت و خالقیت ،به منظور تعیین سطوح
خروجیهای خالقانهی ناشی از عملکرد کارکنان در محل کار ،استفاده میگردد .در واقع میزان
خالقیت کارکنان و رضایت شغلی آنها ،شاخصهای مناسبی برای اندازهگیری عملکرد و محصول
خالق هستند (هورنگ و دیگران .)2015 ،کارکنان ،داراییهای با ارزشی هستند که به بازسازی،
بقاپذیری و رشد سازمان کمک مینماید (چویی 1و دیگران .)2009 ،در زمانی که بر لزوم ایجاد
تغییرات ،خالقیت و نوآوری در سازمان تاکید میگردد ،وجود سطح باالیی از رضایت شغلی در میان
کارکنان ،قطعا به اثربخشی سازمان و رفاه کارکنان منجر میشود (ژو و جرج.)2001 ،2
کاربرد مفهوم خالقیت ،محدود به صنعت و سازمان خاصی نیست (گنگ 3و دیگران .)2009 ،در
صنعت گردشگری و هتلداری ،خالقیت بسیار مهم است ،زیرا میتواند محیط پویا و نیازهای متغیر
مشتریان را متعادل سازد (هورنگ و دیگران .)2015 ،به دلیل محیط پویای صنعت گردشگری و
تغییرات آنی تقاضای گردشگران ،لزوم ارایهی خدمات و محصوالت خالقانه به منظور حفظ
مزیتهای رقابتی افزایش مییابد (ریچاردز و ویلسون .)2006 ،از این رو پژوهش در زمینهی بسط
مدل 4پی بر روی محصول خالق در صنعت گردشگری مهم میباشد؛ زیرا از این طریق ،ارتباط
ویژگیهای مهم خالقیت با تعامالت خالقانه-فرآیندی که از نگرانیهای عمدهی این سازمانها
میباشد مشخص میگردد (شین 4و ژو .)2007 ،با توجه به مطالب بیان شده ،چارچوب نظری
پژوهش حاضر در شکل ( ) 1ارایه گردید و در ادامه به بررسی محتوای نظری و منطقیِ روابط
پیشنهادی میان متغیرهای مختلف مدل 4پی به منظور خلق ایدههای نوآورانه و تاثیر بر صنعت
گردشگری پرداخته شد.

شکل ( :)1چارچوب نظری پژوهش
(مآخذ :هورنگ و دیگران)2015 ،

بررسی نقش افراد خالق در مکان و فرآیند کاری خالق در صنعت گردشگری
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مطالعات گذشته ،حاکی از وجود روابط تعدیلی میان شخصیت افراد و عوامل زمینهای و خالقیت
است (کوئلهو 1و دیگران .)2011 ،به منظور درک کامل نقش شخصیت در خالقیت ،ضرورت دارد
نحوهی واکنش افرادِ با شخصیتهای متفاوت به محیط کاری و مشارکت آنها در فرآیند خالقانه
بررسی گردد (اولدهام 2و کامینگز .)1996 ،3با این که پژوهشهای پیشین بر حداکثرسازی خالقیت
در افرادِ با شخصیتهای خالق تاکید داشتند ،مسئله جالب و کاربردی این است که افراد دارای
شخصیتهای خالق ،سطوح نسبتا باالیی از خالقیت و رضایت را از طریق محیط کار و تنظیمات
فرآیند خالق ،از خود نشان داده بودند (هورنگ و دیگران .)2015 ،با این وجود ،پژوهشهای گذشته
به این نکته اشاره دارد که افراد با شخصیت نسبتا خالق از شرایط ترکیبی با استقالل بیشتر و
حمایت سازمانی از جانب سرپرستان و همکاران بهرهمند خواهند بود (ژو .)2003 ،به طور خاصتر،
ادبیات مرتبط با نظریه شناخت اجتماعی نشان داده که افراد با عزت نفس باال در مقایسهی با افراد با
عزت نفس پایین ،در تواناییها و کارهای خود ،بازخورد مثبت ،اعتماد و همراهی و حمایت بیشتری
از سرپرستان خود را دریافت مینمایند (لیائو 4و دیگران .)2010 ،زمانی که سرپرستان بازخورد
تکوینی و اعتماد خود را ابراز مینمایند ،این اقدام منجر به انگیزش کارکنان به منظور ریسک کردن،
تمایل به تبادل اطالعات و بهبود عملکرد در محیط کار میشود (ژو.)2003 ،
کارکنانی که از شخصیت خالق برخوردارند ،دارای گسترهای از مزیتها و اعتماد به نفس هستند
و نسبتا ریسکپذیرتر بوده و روشهای جدیدی را برای حل مشکالت پیدا مینمایند (ونجینگ 5و
دیگران .)2013 ،خالقیت کارکنان ،منجر به ایجاد محصول ،خدمات ،ایدهها ،رویهها و فرآیندهای
ارزشمند و جدیدی میشود (هورنگ و دیگران2016 ،ب) .چنین کارکنانی در تخصیص کار و
طبقهبندی تصمیمگیریها برای وظایف فعلی ،انگیزهی باالیی دارند؛ بنابراین به طورکلی به نظر
میرسد ،افراد با شخصیت های بسیار خالق به دریافت بازخورد مثبت ،اعتماد و احترام ناشی از
حمایت سازمانی گرایش داشته و در تخصیص و تصمیمگیری کاری در محیط کار ،حضوری پُر رنگ
دارند (هورنگ و دیگران .)2015 ،کارکنان منبع اصلی ایدههای توسعهای خدمات و محصوالت جدید
در سازمانهای گردشگری و هتلداری هستند که سبب یکپارچه شدن نیازها و تقاضاهای مختلف
مشتریان میگردند .به عالوه ،مطالعات گذشته نشان دادهاند که کارکنان حدود هفتاد درصد از
توسعه ی محصوالت و فرآیندهای جدید را به منظور افزایش قابلیت نوآوری سازمان بر عهده
میگیرند (لیائو و دیگران.)2010 ،
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با توجه به این منطق ،قابل تصور است که در شرایط خاصی ،کارمندان دارای شخصیت خالق ،به
دنبال بهره مندی از وجود الگوهای خالق باشند .مطالعات گذشته ،گستردگی این دیدگاه را از طریق
ارتباط با رویکرد تعاملی خالقانه-فرآیندی نشان میدهند ،تا به شناخت نسبت به چگونگی تاثیر
مورد انتظار شخصیت خالق بر جمعآوری دادهها ،خلق ایدهها و تایید و تصدیق ایدههای خالق
کمک نمایند .بر اساس دیدگاه خالقانه-فرآیندی که به خالقیت به عنوان فرآیندی پویا مینگرد ،به
منظور شناسایی فرصتها ،کارکنان با شخصیتهای خالق میتوانند به تبادل اطالعات با دیگران
بپردازند (گرانت 1و آشفورد .)2008 ،2از طریق تبادل اطالعات و دانش با دیگران ،کارکنان میتوانند
به جمع آوری منابع اطالعاتی بپردازند ،مشکالت را شناسایی نمایند ،ایدههای جدید خلق کنند و
تایید نمایند که این ایدهها منجر به بهبود و حل مشکالت میگردد (فریس 3و فای .)2001 ،4از آن
جایی که کارکنان دارای شخصیت خالق ،کمتر توسط نیروهای موقعیتی و وضعی محدود میشوند
(باتمن 5و کرنت ،)1993 ،6و انگیزهی باالیی برای یادگیری و جستجوی ایدههای جدید در جهت
حل مسایل و مشکالت دارند (میجور 7و دیگران ،)2006 ،ممکن است از طریق روابط با افراد خارج از
محیط کاری (واحد کاری) خود با تبادل اطالعات و دانش مورد نیاز ،دست به خلق ایدههای نو بزنند
(گرانت و آشفورد .)2008 ،با توجه به این که ممکن است برخی مسایل و یا فرصتهای موجود در
محیط کار مهم تلقی نگردند ،تبادل اطالعات و دانش میتواند روشهای جدید تفکر را برای کارکنان
مهیا سازد (هورنگ و دیگران .)2015 ،با توجه به مباحث و استداللهای مطرح شده جهت بسط
ارتباطِ تجربیِ بین شخصیت و فرآیند خالق ،به این صورت که کارمندان دارای شخصیت خالق،
میتوانند ایدههایی را مطرح سازند که در فرآیند جمعآوری دادهها ،خلق ایدهها و تایید ایدههای
خالق برای حل مسایل مفید میباشند ،فرضیههای زیر مطرح میگردند:
فرضیهی اول :افراد خالق بر مکان کاری خالق در صنعت گردشگری تاثیر معنیدار میگذارند.
فرضیهی دوم :افراد خالق بر فرآیند خالق در صنعت گردشگری تاثیر معنیدار میگذارند.
بررسی نقش مکان کاری خالق در محصول خالق در صنعت گردشگری
محققان بیان نمودهاند که محیط کار اجتماعی یک سازمان ،در تعیین رفتارهای کارکنان که
ممکن است منجر به نتایج خالق شود ،نقش مهمی را ایفا مینماید (لی 8و لیو .)2016 ،1آن هم به
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این دلیل است که محیط کار اجتماعی ،تمایالت کارکنان در محیط کار فردی را تحت تاثیر قرار
میدهد تا این که ایدههای جدیدی که برای سازمان مفید میباشند را خلق نمایند (شپرز 2و
دیگران .)2007 ،همان طور که پیشتر بیان گردید ،عوامل زمینهای در یک محیط کار متفاوت
می باشد .هنگامی که کارکنان رفتارهای رهبری نامطلوب و عدم حمایت را تجربه نمایند ،ممکن
است به خاطر ترسیدن ،در انجام وظایف اشتباه نموده و از این رو میزان خطرپذیری خود را کاهش
دهند که این خود سبب کاهش عالقه و هیجان آنها نسبت به کار و در نهایت سطوح خالقیتشان
خواهد شد (چویی و دیگران .)2009 ،در مقابل ،در یک محیط کاری حمایتی ،کارکنان به
ریسکپذیری بیشتر ،تبادل ایدههای جدید و بهکارگیری روشهای جدیدِ حل مسایل که خالقیت را
افزیش میدهد ،تشویق میشوند (آمابیل و دیگران.)1996 ،
به عالوه ،این نکته نیز محرز شده است که کارکنانی که در سازمانهای نوآوری محور فعالیت
می کنند ،از سطوح باالتری از رضایت ،وفاداری ،تعهد و اعتماد متقابل برخوردارند (سادیکوگلو 3و
زهیر .)2010 ،4زمانی که رضایت کارکنان مهم میباشد ،مطلوب است تا سازمان ،محیط کار را به
گونهای برای کار کنان مهیا سازد که رضایت آنها به منظور حداکثرسازی خالقیت افزایش یابد (شالی
و دیگران .)2000 ،به ویژه زمانی که یک سازمان شرایط مطلوبی دارد (مثال به لحاظ حمایت
مدیریتی ،پاداش/تقویت و حمایت ،تعهد و اعتماد) ،رضایت کارکنان در سطح باالیی قرار دارد
(آنتونیکیک 5و آنتونیکیک .)2011 ،به دلیل این که محیط کاری کارکنان منجر به ایجاد رضایت،
اعتماد به نفس ،وفاداری و درنتیجه بهبود وضعیت نوآوری و عملکرد سازمانی میشود ،از این رو،
بهبود وضعیت محیط کاری کارکنان ،وظیفهی اصلی مدیریت میباشد (هورنگ و دیگران .)2015 ،بر
اساس اظهارات محققین که در باال بیان شد ،فرضیهی زیر مطرح میگردد:
فرضیه ی سوم :مکان کاری خالق بر محصول خالق در صنعت گردشگری تاثیر معنیدار می-
گذارد.
بررسی نقش فرآیند خالق در محصول خالق در صنعت گردشگری
محققان فرآیند خالق را این گونه تعریف میکنند« :مجموعهای از افکار و اقدامات که به تولید
محصولی بدیع یا تطبیقی میانجامد» (لوبارت .)2001 ،6فرآیند خالق مقدمهای بر خالقیت است که
شامل حساسیت نسبت به مشکالت ،جمعآوری داداهها برای خلق ایدهها ،سازماندهی مجدد و مواجه
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با مسایل پیچیده ،وجود توانایی برای ارزیابی و تایید بهترین راهحلها برای اجرا میباشد (ژانگ و
بارتل .)2010 ،فرآیند خالق ،قابلیت انعطافپذیری نسبت به مسیرهای شناختی که پویش شدهاند،
توجه به جنبه های خاص وظیفه (عملکرد) و وسعتی که یک مسیر خاص به منظور دستیابی به
راهحلی دنبال شده است را مشخص میسازد (آمابیل .)1996 ،پس از پردازش شناختی (ادراکی)،
اطالعات مهم در دسترس خواهد بود و نگرش کارکنان در مسیرهایی است که به بررسی شیوههای
تفکر ،ارزیابی ،فهم و درک ،و جستجوی راهحلهایی برای حل مسایل میپردازد که نهایتا به خالقیت
(به عنوان یک خروجی) منجر میشود (مامفورد 1و دیگران .)2003 ،بر این اساس میتوان ادعا نمود
که کارکنان میتوانند از طریق سازماندهی و نظارت مطلوب بر فرآیندهای خالق خالقیت خود را
ارتقا بخشند (هورنگ و دیگران.)2015 ،
محققان با استفاده از مدل های ذهنی ،به بسط و گسترش فرآیندهای خالق تیمهای خودگردان
پرداختهاند (باربوتو 2و ویلر ،)2002 ،3که مدلهای ذهنی کارکنان در ارتباط با عملکرد سازمانی،
اثربخشی و رضایت فردی بوده است (دراسکات 4و پسکوسولیدو .)2002 ،5این یافتهها ،قدرت تاثیر
فرآیند خالق بر رضایت کارکنان در سازمانها را برجسته میسازد (هورنگ و دیگران .)2015 ،به
منظور توسعهی محیط کاریای که از مدلهای ذهنی استفاده مینماید و میزان رضایت کارکنان را
افزایش میدهد ،فرآیندهای خالق به صورت عملکردی و عملیاتی میباشند؛ از این رو فضیهی زیر
مطرح میگردد:
فرضیهی چهارم :فرآیند خالق بر محصول خالق صنعت گردشگری تاثیر معنیدار میگذارد.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر کمّی ،پیمایشی و کاربردی بوده و در طول سال  1394صورت پذیرفته است.
جامعهی آماری پژوهش را فعاالن گردشگری :سازمانهای مدیریت مقصد ،هتلها ،رستورانها ،مراکز
تفریحی و فراغتی ،آژانسهای خدمات مسافرتی ،انجمن صنفی راهنمایان سفر و  ...در شهرستان
رامسر استان مازندران تشکیل دادند که در پیمایش اولیه تعداد آنها  1009نفر تعیین شد .روش
نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود .از طریق جدول مورگان ،حداقل افراد نمونه  278نفر
محاسبه گردید .دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه به دست آمدند و پس از توزیع  350پرسشنامه
تعداد  324پرسشنامهی کامل و قابل استفاده جمعآوری شدند .پرسشنامهی مورد استفاده در این
پژوهش ،شامل نامه ی همراه ،سواالت عمومی و بخش سواالت تخصصی است که سواالت تخصصی
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(براون1

و دیگران)2006 ،؛ بُعد فرآیند
آن در بر گیرنده ی بُعد افراد دارای متغیر شخصیت با  7گویه
دارای متغیر جمعآوری داده با  4گویه ،متغیر خلق ایده با  4گویه و متغیر تایید و تصدیق  4گویه
(هورنگ و هو)2008 ،؛ بُعد مکان دارای متغیر محیط کاری و سازمانی با  4گویه (دال و دیگران،
 )2011و متغیر مشارکت با  3گویه (اولدهام و کامینگز)1996 ،؛ و بُعد محصول دارای متغیر
خالقیت با  7گویه (چویی و دیگران2009 ،؛ ژو و جرج )2001 ،و متغیر رضایت با  5گویه
(استوکولز 2و دیگران )2002 ،میباشند .پرسشها و گویههای بخش تخصصی پرسشنامه ،با استفاده
از طیف لیکرت  5تایی (=1کامال مخالفم و =5کامال موافقم) مورد سنجش قرار گرفتهاند .روایی
پرسشنامه از طریق روایی هم گرا و پایایی پرسشنامه با استفاده از پایایی مرکب3و از روش آلفای
کرونباخ مورد بررسی واقع شد که نتایج آن در جدول ( )1گزارش شده است .مقدار بارهای عاملی و
میانگین واریانسهای استخراجی هر متغیر مکنون باید بزرگتر از مقدار استاندارد  0/5باشد (دوتویت
و دوتویت1385 ،؛ رامینمهر و چارستاد1392 ،؛ آلبرایت)1393 ،؛ که در این جا ،برای تمامی
متغیرها مقدار بارهای عاملی و میانگین واریانسهای استخراجی بیشتر از  0/5است ،از این رو
پرسشنامه دارای روایی هم گرا میباشد .مقدار پایایی مرکب برای متغیرها ،میبایست از مقدار
استاندارد  0/7بیشتر باشد (رامینمهر و چارستاد)1392 ،؛ که در این جا ،برای تمامی متغیرها این
مقدار بیشتر از  0/5است ،از این رو پرسشنامه دارای پایایی مرکب است .هم چنین مقدار آلفای
کرونباخ برای تمامی متغیرها قابلقبول و مناسب میباشد .به عالوه میزان همبستگی متغیرها و
میانگین آنها در جدول ( )2گزارش شده است .بررسی فرضیههای پژوهش حاضر از طریق تکنیک
مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از بستهی نرمافزاری لیزرل  8/54و  SPSS22صورت پذیرفت.
جدول ( :)1پایایی و روایی متغیرهای پژوهش

ابعاد

متغیر

افراد

شخصیت



بار عاملی

آمارهتی

AVE

اگر به کاری اعتقاد داشته باشم ،آن را انجام میدهم،
مهم نیست که چقدر شانس وجود داشته باشد.

0/89

0/81

16/11

0/56

اگر من با چیزی که دوست ندارم ]مشکل[ مواجه شوم،
آن را برطرف میکنم.

0/90

0/67

12/94

CR

من دایما در جستجوی راههای جدید برای بهبود
زندگیام هستم.

0/90

0/79

16/13

0/9

متغیرهای مشاهده شده

Brown

1

Stokols

2

)Composite Relibility (CR

3
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من دوست دارم از ایدههایم ،حتی در برابر مخالفت
دیگران ،پشتیبانی و دفاع کنم.

0/90

0/68

13/32

من همیشه به دنبال راههای بهتری برای انجام کارها
هستم.

0/90

0/66

12/62

اگر ایدهای را باور داشته باشم ،هیچ چیزی نمیتواند
مانع دست یافتن من به آن شود.

0/88

0/90

19/55

من میتوانم فرصتها را بسیار پیشتر از دیگران
تشخیص بدهم.

0/90

0/69

13/44

برازش

Chi-Square/Df =2/8, P-value =0/00124, RMSEA =0/074,

مدل

AGFI=0/93, CFI=0/99, NFI=0/99, IFI=0/99

فرآیند

جمعآوری داده

من به چیزهای مشابه از دیدگاههای مختلف نگاه می-
کنم.

0/71

0/70

12/85

اگر ایدهای به اندازهی کافی خوب نباشد ،من به دنبال
ایدهی جدید دیگری به جای آن میگردم.

0/7

0/62

11/15

0/48

من حجم زیادی از اطالعات دقیقِ در زمینهی تخصصم
را برای بهکارگیری در آینده حفظ مینمایم.

0/68

0/79

14/96

0/78

من در به دست آوردن انواع زیادی از اطالعات ،مشورت
و هماندیشی میکنم.

0/75

0/64

11/68

ادامهی جدول ( :)1پایایی و روایی متغیرهای پژوهش

ابعاد

متغیر

فرآیند

خلق ایده



بار عاملی

آمارهتی

من تالش میکنم راهحلهای بالقوهای را تعبیه
کنم که با روشهای انجام کار متفاوت باشد.

0/81

0/80

16/24

من از طریق اطالعاتی که به تولید ایدهای جدید
کمک میکند ،زمان زیادی را صرف تغییر و

0/79

0/86

18/18

0/61

0/83

0/73

14/48

0/86

من قبل از انتخاب راهحل نهایی برای حل
مشکالت ،چند راهحل جایگزین مهم را در نظر
میگیرم.

AVE

من به دنبال ارتباط با راهحلهای استفاده شده
در زمینههای قابل مشاهدهی گوناگون هستم.

0/84

0/72

14/16

CR

متغیرهای مشاهده شده
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تحول کنم.

تایید و تصدیق

زمانی که ایدهای به ذهنم خطور کرد ،پس از
ارزیابی کامل و دقیق ،آن را اجرایی خواهم نمود.

0/80

0/74

14/62

من ،بهترین مجموعه از ایدهها را در محل کارم
مطرح و ارایه مینمایم.

0/82

0/73

14/20

0/59

من نظرات مختلف را بررسی و سپس موجهترین
آنها را انتخاب میکنم.

0/77

0/85

17/51

0/85

برازش مدل

یک تصمیم ،تنها پس از توجهات دقیق گرفته
میشود.

0/82

0/74

14/44

Chi-Square/Df =2/25, P-value =0/00000, RMSEA =0/062,
AGFI=0/91, CFI=0/97, NFI=0/99, IFI=0/97

مکان

محیط کاری

وسعت تصمیمگیری در شغل ،مثال تصمیمگیری
با توجه به سلسلهمراتب وظایف کاری.

0/80

0/77

14/94

داشتن زمان برای خلق و ایجاد ایده بدون فشار
زمانی در هر روز کاری.

0/81

0/78

14/95

0/56

وجود برنامهای به همراه مجموعهای از وظایف
مختلف که به طور هم زمان انجام میشود.

0/77

0/78

14/99

0/83

پیچیدگی کار و چگونگی تقاضای انجام کار.

0/82

0/65

11/61

ادامهی جدول ( :)1پایایی و روایی متغیرهای پژوهش

ابعاد

متغیر

مکان

مشارکت



بار عاملی

آمارهتی

Chi-Square/Df =2/75, P-value =0/00096, RMSEA =0/074,

AVE

من میتوانم مستقیما در تصمیمگیریهایی که به
بخشی از سازمانم مرتبط میشود مشارکت داشته
باشم.

0/72

0/89

17/83

0/64

من میتوانم در تصمیمگیریهایی که ماهیتا به کارم
مرتبط میشود مشارکت داشته باشم.

0/77

0/79

15/49

CR

من میتوانم بر چگونگی تقسیم کار بین خودم و
همکارانم اثرگذار باشم.

0/82

0/71

13/61

0/79

برازش

متغیرهای مشاهده شده
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AGFI=0/93, CFI=0/98, NFI=0/97, IFI=0/98

مدل

خالقیت ،منبع مناسبی برای ایدههای جدید است.

0/93

0/99

24/51

خالقیت ،از ریسکپذیری دوری نمیکند.

0/94

0/72

14/85

زمانی که وظایفم را انجام میدهم ،مهمترین چیز
برای من ،مشتری است.

0/85

0/71

13/98

من تمام درخواستهای مشتریانم را برآورده میسازم.

0/85

0/70

13/62

به عنوان مسئول ارایهی خدمات ،مهمترین چیز برای
من ،مشتری است.

0/83

0/79

16/25

من معتقدم که ارایهی به موقع خدمات کارآمد به
مشتریان ،وظیفهی اصلی شغل من است.

0/84

0/75

14/97

خالقیت

خالقیت ،از ریسکپذیری دوری نمیکند.

0/94

0/72

14/85

محصول
رضایت
برازش

Chi-Square/Df =3, P-value =0/00000, RMSEA =0/078,

مدل

=0/98, IFI=0/97, NFI=0/98, CFI=0/89AGFI

0/61

خالقیت ،منبع مناسبی برای ایدههای خالق است.

0/93

0/99

24/51

0/56

خالقیت ،راههای جدیدی برای افزایش کیفیت ارایه
میکند.

0/94

0/69

14/06

(ماخذ :محاسبات نگارندگان)

جدول ( )2همبستگی و میانگین متغیرها

میانگین

1

3/43
3/64
3/60
3/59

انحراف معیار
0/86
0/93
0/88
0/87

شخصیت
0/91
0/74
0/70
0/69

جمعآوری داده
0/78
0/81
0/79

خلق ایده
0/86
0/75

تایید و تصدیق
0/85

محیطکاری
-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشارکت

خالقیت

رضایت

تایید و

-

خلق ایده

داده

-

جمعآوری

-

شخصیت

-

متغیر

0/93

خالقیت ،جستجو در میان فناوریهای جدید،
فرآیندها ،روشها و یا ایدههای تولید است.

0/93

0/96

23/30

0/87

خالقیت ،از خلق ایدههای جدید و عملی که منجر به
بهبود عملکرد میگردد ،منتج میشود.

0/94

0/68

13/73
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تصدیق

3/43

0/90

0/67

0/63

0/60

0/57

0/85

-

-

مشارکت

3/40

1/03

0/61

0/55

0/56

0/56

0/43

0/84

-

-

خالقیت

3/44

0/89

0/67

0/63

0/61

0/57

0/62

0/34

0/95

-

رضایت

3/84

0/94

0/43

0/50

0/41

0/47

0/48

0/29

0/63

0/87

-

محیط کاری

 -1میانگین برای ( ،)n = 324معنیداری ()p < 0/01
(ماخذ :محاسبات نگارندگان)

تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش نیز به منظور بررسی اثرات متغیرهای موثر بر خالقیت کارکنان در صنعت
گردشگری ،یک مدل مفهومی بر اساس پیشینهی تحقیق ،طراحی و ارایه شد .در ادامه به منظور
بررسی روابط و نظریههای شکل دهندهی فرضیهها ،مدل مفهومی از طریق مدلیابی معادالت
ساختاری مورد مداقّه قرار گرفت .بایستی ذکر شود که سطح خطای متداول و استاندارد جهت
بررسی روابط برابر با ( )0/05و سطح اطمینان ( )0/95میباشد .در سطح خطای  5درصد ،نقاط
بحرانی در منحنی نرمال ( )+1/96و ( )-1/96است .چنان چه ضریب معناداری آزمون رگرسیون
(ضرایب  )T-Valueبیشتر از نقطهی بحرانی ( )+1/96و کمتر از نقطهی بحرانی ( )-1/96باشد ،فرض
صفر رد و فرض یک تایید میشود و برعکس .هم چنین ،مقدار ضریب تعیین (تخمین استاندارد)
عددی بین  0و  1است که هر چه به سمت  1نزدیک شود ،مقدار تبیین واریانس بیشتر میگردد.
مدل ساختاری بررسی شده در حالت تخمین استاندارد در شکل ( )2و حالت ضرایب معناداری در
شکل ( )3گزارش شده است .در این شکلها ،میزان تاثیر افراد بر مکان و فرآیند و نیز تاثیر مکان و
فرآیند بر محصول به تفکیک و با تاکید بر خالقیت نشان داده شده است .عالیم اختصاری موجود در
شکلهای ( )2و ( )3شامل( :شخصیت=  ،PER1…PER7افراد=  ،PEOPفرآیند= ،PROC
جمعآوری داده=  ،DCAخلق ایده=  ،IDGتایید و تصدیق=  ،CNFمکان=  ،PLACمحیط
کاری=  ،ENVمشارکت=  ،PARمحصول=  ،PRODرضایت=  ،SATخالقیت=  )CREاست.
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد ،میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویهها را در
توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد .با توجه به شکل ( )2میتوان
بارهای عاملی هر یک از شاخص های حقیق را مشاهده نمود .برای مثال بار عاملی متغیر شخصیت
افراد ( )PER1در بُعد افراد خالق ( )PEOPبرابر با  0/74میباشد .به عبارت دیگر متغیر شخصیت
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افراد تقریبا  55درصد از واریانس بُعد افراد خالق را تبیین مینماید .مقدار  0/45نیز مقدار خطا
می باشد (مقدار واریانسی که توسط شخصیت افراد قابل تبیین نیست ،واضح است که هر چقدر خطا
کمتر باشد ضرا یب تعیین باالتر و همبستگی بیشتری وجود دارد) .همچنین با توجه به شکل (،)3
ضریب معناداری آزمون رگرسیون (ضرایب  )T-Valueبعنوان نمونه ،برای متغیر شخصیت افراد
( )PER1در بُعد افراد خالق ( )PEOPبرابر با  15/47میباشد که بیشتر از نقطهی بحرانی ()+1/96
است و یعنی وجود ارتباط معناداری تایید میشود.

شکل ( :)2مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد
(ماخذ :محاسبات نگارندگان)
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شکل ( :)3مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری
(ماخذ :محاسبات نگارندگان)

در ادامه ،نتایج بررسی فرضیههای تحقیق مبتنی بر نتایج حاصل از مدلیابی معادالت ساختاری
مدل تحقیق در جدول ( )3ارایه و به همراه آن شاخصهای برازش مدل تحقیق نیز گزارش شده
است. .
جدول ( :)3بررسی فرضیههای تحقیق
وضعیت

روابط علّی (فرضیه)

میزان تاثیر

معناداری

فرضیهی  :1افراد خالق ← مکان کاری خالق

0/83

5/33

تایید

فرضیهی  :2افراد خالق ← فرآیند خالق

0/75

7/16

تایید

فرضیهی  :3مکان کاری خالق ← محصول خالق

0/71

3/37

تایید

فرضیهی  :4فرآیند خالق ← محصول خالق

0/52

5/29

تایید

فرضیه

شاخص

X2/df

P-Value

RMSEA

RMR

AGFI

CFI

NFI

مقدار استاندارد

>3

> 0/05

> 0/1

> 0/05

< 0/9

< 0/9

< 0/9

2/43

0/00000

0/066

0/024

0/94

0/94

0/99

مقدار برآورد شده
(ماخذ :محاسبات نگارندگان)

همانطور که در جدول ( )3قابل مشاهده است ،با توجه به این که ضریب معناداری آزمون
رگرسیون برای تمام روابط بیشتر از نقطهی بحرانی ( )+1/96است ،از اینرو تاثیر میان دو متغیر
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معنادار است و تمامی فرضیهها تایید شدهاند .به عالوه با توجه به نتایج جدول ( )4به طور کلی
میتوان بیان نمود که مدل از برازش خوبی برخوردار میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
تحقیق حاضر با هدف بسط و ارزیابی مدل 4پی (افراد ،فرآیند ،مکان و محصول) در زمینهی
خالقیت کارکنان صنعت گردشگری بوده است .یافتههای تحقیق نشان داد که افراد خالق بطور
مثبت بر مکان کاری خالق در صنعت گردشگری تاثیر میگذارند که این با نتایج یافتههای (هورنگ
و دیگران2015 ،؛ ژو و دیگران2013 ،؛ گنگ و دیگران )2012 ،همراستا میباشد .محققان بیان
میکنند که عامل شخصیت در متغیر افراد خالق یکی از مهمترین ویژگیهای موثر بر جوّ محیط
کاری و فرآیند خالق میباشد .سازمانها و نهادهای گردشگری میتوانند از طریق انتخاب افرادی که
شخصیت کنشگرایانه (پیشفعال) دارند ،سطح خالقیت در سازمان را افزایش دهند .افراد دارای
شخصیت کنشگرایانه در تبادل اطالعات به طور موثر مشارکت دارند که این میتواند به ایجاد یک
محیط کاری صمیمی منجر گردد .از طرفی ،خالقیت عاملی پویا است که نیاز به یکپارچگی در
ویژگی های فرآیندی خود دارد .از آن جایی که کارکنان این بخشها نسبت به سایر سازمانها و
صنایع ،است رس بیشتری را در محیط کاری خود تجربه مینمایند ،در گزینش کارمندان ،میبایست
افرادی را برگزید که نگرش مثبتی به مشاغل گردشگری دارند ،زیرا آنها نه تنها کارکنان دیگر را به
ارتباطات اعتمادگرا تشویق مینمایند ،بلکه سبب انگیزش سایرین در حل مسایل و سختیهای
شغلی شده ،بر فرآیند تفکر خالق تاثیر میگذارند و عملکرد سازمان را بهبود میبخشند.
دومین بخش یافته ها مشخص ساخت که افراد خالق به طور مثبت بر فرآیند خالقانه در صنعت
گردشگری تاثیر میگذارند که این با یافتههای (هورنگ و دیگران2015 ،؛ ژانگ و بارتل)2010 ،
همجهت است .خالقیت ،فرآیندی پویا است که نیازمند یکپارچهسازی ویژگیهای متعددی از جمله
جمعآوری داده ،خلق ایده ،تایید و تصدیق و  ...میباشد .محققان دریافتند که استخدام کارکنان با
شخصیت و نگرش مثبت ،به احتمال بسیار زیاد بر فرآیند تفکر خالق و دستاوردهای سازمانی
گردشگری موثر خواهد بود .اقدامات منابع انسانی در همافزایی با خالقیت افراد ،به روند جدیدی در
مدیریت گردشگری تبدیل شده است .در این مورد ،مدیران و فعاالن بخشهای گردشگری،
میبایست تفاوتهای نسلی مهم در میان برتریهای شخصیتی افراد را درک نمایند ،زیرا کارکنان
فعال و مشتاق ،به راحتی راهحلی برای رفع مسایل کاری پیدا میکنند و یا به دنبال فرصتی برای
خلق ایدههای خالق میباشند.
به عالوه مشخص شد که مکان کاری خالق به طور مثبت بر محصول خالق در صنعت
گردشگری تاثیر میگذارد که این با نتایج تحقیقات (هورنگ و دیگران2015 ،؛ دال و دیگران،
2011؛ چویی و دیگران2009 ،؛ شپرز و دیگران )2007 ،در یک راستا قرار دارد .یافتههای تحقیقات
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گذشته ،اشاره به این دارد که محیط کاری مبتنی بر اعتماد در میان کارکنان مشاغل گردشگری،
میتواند از طریق راههای مختلفی (از طریق برحذر کردن کارکنان از انجام کارهای بیثبات و یا
غربالگری شخصیتی کارکنان) توسعه یابد که منجر به افزایش خالقیت و ارایه محصوالت و خدمات
خالق میشود .هم چنین مدیران میتوانند از طریق ارایهی پاسخ سازنده به کارکنانی که در فرآیند
کاری خالق با مشکالت متعددی رو به رو میشوند ،نه تنها منجر به بهبود کلی روند خالقیت و
رضایت کارکنان گردند ،بلکه جهت افزایش عملکرد خالق و نوآوری سازمانی شوند.
در نهایت مشخص گردید که فرآیند خالق به طور مثبت بر محصول خالق صنعت گردشگری
تاثیر میگذارد که این یافته نیز با نتیجهی تحقیقات (هورنگ و دیگران2015 ،؛ ژانگ و بارتل،
2010؛ هورنگ و هو )2008 ،هم سو بوده است .خالقیت در بستر محیطی یادگیرنده رشد میکند و
بر فرآیند پیچیدهای از ارایهی ایده ،پرورش ،تبیین و تعدیل ایدههای جدید استوار است .خالقیت نه
تنها بایستی فرآیند ذهنی ایجاد ایدههای جدید را توصیف کند ،بلکه بایستی به معرفی و به
کارگیری ایدههای جدید با هدف بهبود عملکرد سازمانی نیز بپردازند .خالقیت ،بیشتر تاکید بر
فرآیند به کارگیری ایدهها دارد .کارکنانی که در توسعه و شکلگیری زمینههای کاری سهم دارند به
واقع به خالقیت سازمانی از طریق رفتارهای نوآورانه و به ایجاد محصوالت و خدمات خالق و جدید
کمک مینماید.
براساس نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که مدیران سازمانها و نهادهای گردشگری در شهرستان
رامسر در فرآیند انتخاب و گزینش منابع انسانی ،با استفاده از غربالگری شخصیتی و نگرشی ،افرادی
که شخصیت کنشگرایانه (پیشفعال) دارند را استخدام نمایند؛ زیرا این افراد با استفاده از تفکر
خالق ،بر سطح خالقیت ،طرح ایده های نو و دستاوردهای سازمانی گردشگری اثرگذار هستند .هم
چنین ،در این بین نباید نقش آموزشهای حرفه ای و مدیریتی را در تثبیت و ارتقای کارکنان خالق
فراموش گردد .کارکنان دارای شخصیت کنشگرایانه ،در صورتی که از طرف سرپرستان و یا مدیران
مستقیم خود حمایت نشوند ،نمیتوانند خالقیت قابل توجهی داشته باشند ،از این رو پیشنهاد
میگردد ،مدیریت به سبک مشارکتی و شبکه ای بوده و سرپرستان و مدیران به صورت هفتگی،
جهت تبادل نظرات و ایدههای کارکنان ،و نیز بیان مشکالت کاری (فرآیندی و محیطی) ،جلساتی با
کارکنان خود برگزار نمایند .در صورت عدم شرایط برای برگزاری جلسات (نداشتن زمان ،فضا و،)...
می توان از صندوق پیشنهادات و انتقادات (نظام جامع پیشنهادات ،انتقادات و درخواستها) استفاده
کرد .هم چنین نقش محیط فیزیکی و آرگونومی کار (روشنایی ،دما ،رطوبت ،صدای محیط و )...در
افزایش سطح خالقیت کارکنان سازمانهای گردشگری ،میبایست مدّنظر مدیران قرار گیرد .از این
رو ،محیط کاری فیزیکی خوبی طراحی و ساخته شود تا به پرورش خالقیت کارکنان کمک نماید .به
عالوه ،حفظ حریم خصوصی کارکنا ن در محیط کاری از طریق فراهم نمودن احساس احترام به آنها
اهمیت دارد.
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