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 چکیده

 ودمات ی خیای صنعت گردشگری و نیز تغییرات آنی تقاضای گردشگران، لزوم ارایهمحیط پو

پی 4دل با هدف بسط و ارزیابی م یار حیاتی نموده است. پژوهش حاضرمحصوالت خالقانه را بس

این  یرفت.ی خالقیت فعاالن صنعت گردشگری صورت پذ)افراد، فرآیند، مکان و محصول( در زمینه

 ی آماری پژوهش شامل فعاالن صنعتباشد. جامعهمّی و پیمایشی میپژوهش کاربردی، ک

ساده بود و  گیری، تصادفیروش نمونهنفر بوده است.  1009گردشگری در شهرستان رامسر به تعداد 

تعداد  ،پرسشنامه 350نفر محاسبه شد. پس از توزیع  278حجم نمونه از طریق جدول مورگان، 

کنیک تهای پژوهش، از طریق بررسی فرضیه آوری گردید.ه جمعی قابل استفادپرسشنامه 324

ا نشان داد که تمام هیافته انجام شد. 54/8افزار لیزرل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرممدل

ل و ومکان بر محص پی خالقیت )تاثیرات افراد بر مکان، افراد بر فرآیند،4روابط علّی موجود در مدل 

 هتوان نتیجمی ها،ها تایید شدند. بر اساس یافتهول( معنادار بوده و تمامی فرضیهفرآیند بر محص

عت ل( صنهای خالقیت )افراد، مکان، فرآیند و محصوگرفت که لزوم ایجاد یکپارچگی در ویژگی

خدام است گردشگری ضروری بوده و تاکید بر عامل افراد خالق و شناسایی آنها در هنگام جذب و

 جه محصولدر نتی وی بروز مکان کاری خالق، فرآیند کاری خالق باشد؛ زیرا آنها، زمینهتر میحیاتی
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 مقدمه

   ایعی شناخته ترین صندر مطالعات اخیر مدیریت شهری، گردشگری به عنوان یکی از خالق

       ی اقتصادیشود، بلکه سبب افزایش توسعهشود که نه تنها منجر به جذب گردشگران میمی

(. کلید موفقیت در صنعتِ رقابتِی گردشگری، تامین 2014، 2و بویاردی 1گردد )اسلوواگنمی

 2016 و دیگران، 3ی محصول و خدمات خالق است )هورنگتقاضاهای گردشگران از طریق ارایه

   ی انسانی است و منجر به خلق ارزش الف(. از آن جایی که خالقیت، تبلور خِرد و دانش سرمایه

کند ها ایفا میشود، نقشی اساسی در به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار برای کارکنان و سازمانمی

یع صنعت ی سررسد به دنبال توسعه(. به نظر می2011، 5؛ ریچاردز2014و دیگران،  4)وو

ی ظرفیت های گردشگری به طور چشمگیری به توسعهی نیازهای نوظهور، سازمانگردشگری و ایده

ی خالقیت و نوآوری در جذب گردشگران هایی جهت توسعهکارکنان خالق و فراهم نمودن محرک

حیح و (. بنابراین، مدیریت ص2010، 8؛ زوکین2012، 7و هامادا 6اند )جارابکووآتمایل پیدا نموده

های موجود اهمیت باالیی پیدا خواهد کرد )یعقوبی و دیگران، ها و خالقیتدهی به نوآوریجهت

جایی که صنعت گردشگری با تقاضای بیشتر مشتریان، قوانین جدید، جهانی شدن  (. از آن9: 1394

ن صنعت در (، تعجبی ندارد که ای188: 1394پول، زاده و خزاییو تاثیر تکنولوژی مواجه است )تاج

ی مدنی که تقاضای گردشگران و جامعه (. با توجه به این2002، 9ی خالقیت ورود نماید )بوونحلقه

به سرعت در حال تغییر و پیشرفت است، پرورش استعداد کارکنان خالق به منظور رفع نیازهای 

های نی ماموریتی حیاتی برای سازمای صنعت گردشگری، به مثابهگردشگران در جهت توسعه

 (. 2014باشد )ریچاردز، گردشگری می

استعداد خالق، مبنایی برای مزیت رقابتی شهرها است و ترکیب مفاهیم خالقیت و گردشگری، 

(. اگرچه، 2013، 11و ماتئوس 10یابد )استیونسونبرای رشد این چنین استعدادهایی ضرورت می

ی ادراک بوده است، اما نحوه ی گردشگریی خالقیت، مسیری مهم و حیاتی برای توسعهتوسعه

 12)سوتریو آیدبرانگیز به حساب میای بحثهای گردشگری از خالقیت، هنوز به عنوان مسئلهسازمان
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ی سیستم حل دهد که روند تفکر خالق، به مثابه(. مطالعات اخیر نشان می2010، 1و کوکوسیس

طالعات پیشین تنها یک بُعد از (. در م2015مسئله )مشکل( برای افراد است )هورنگ و دیگران، 

 های مهم و اثرگذار بر محصول خالق در صنعت گردشگری مطرح و ارزیابی شده است؛ اما آنویژگی

شامل  2پی4های محصول خالق مطرح شده است در قالب مدل چه در این مطالعه به عنوان جنبه

و دیگران،  8؛ هانسن2013گران، و دی 7بوده است )پنگ 6و محصول 5، مکان4، فرآیند3افراد )کارکنان(

(. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر این است که روابط عّلی میان 2015؛ هورنگ و دیگران، 2012

پی خالقیت )تاثیر افراد خالق بر فرآیند خالق، تاثیر افراد خالق بر مکان خالق، 4متغیرهای مدل 

محصول خالق( در صنعت گردشگری  تاثیر فرآیند خالق بر محصول خالق و تاثیر مکان خالق بر

 شهرستان رامسر را بررسی نماید.

 

 مبانی نظری

     های صورت گرفته در این پژوهش، به منظور پوشش این شکاف نظری از طریق بررسی

باشد و در ی جامع می( به عنوان یک نظریه1961) 9پی رهودز4های خالقیت، به ویژه نظریه نظریه

وهشی جدیدی گام برداشته است که منجر به یکپارچگی ادبیات ی چارچوب پژجهت توسعه

  سازمانی، گردشگری و خالقیت برای ارزیابی تاثیرات هم زمان محیط کاری بر خالقیت کارکنان 

ای بر های زمینههای موجود در مورد خالقیت، چگونگی تاثیرگذاری ویژگیگردد. پژوهشمی

(. با توجه به حمایت ترکیبی از تاثیر 1996، 10اند )آمابیلدهخالقیت کارکنان را مورد بررسی قرار دا

اند که برای (،  محققان بیان داشته2004و دیگران،  11ای و شخصی بر خالقیت )شالیعوامل زمینه

و شالی،  12شوند )ژوای، منجر به تقویت خالقیت میهای نظری جدید، سازوکارهای زمینهدیدگاه

حمایت « فرآیندی-تعامل خالقانه»ی خالقیت از ست که، نظریه(. هم چنین، شایان ذکر ا2008

محور و یا مشارکت های خالقیت کند که این گونه تعریف شده است: مشارکت کارکنان در روشمی
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: 2010، 2و بارتل 1آنها در فرآیندهای مورد نیاز خالقیت در شغل و مرتبط با عملکرد خالق )ژانگ

862.) 

ترین الزام خالقیت برای افراد است که شامل ی خالقیت، مهمدر نظریه فرآیندی-تعامل خالقانه

(. این تعریف 2000شود )شالی و دیگران، ها، محیط کاری، رضایت و فرهنگ سازمانی مینگرش

فرآیندی، به چه صورتی -سازد که تعامل خالقانهسطحی از خالقیت، این سوال را به ذهن متبادر می

های شغلی دارای عوامل متعددی که تمایل دارند به بخشی از فرصت ها و وظایفبا مسئولیت

(. این شکاف بسیار مهم 2004و شالی،  3رو خواهد شد )گیلسونخالقیت فراوان تبدیل شوند، رو به 

فرآیندی به سمت نیازهای شناختی کارکنان گرایش دارد و چنین -باشد، زیرا تعامل خالقانهمی

 (. 2010شوند )ژانگ و بارتل، ر به کسب مزیت رقابتی برای سازمان میهایی در نهایت منجفعالیت

های منعطف و ابقای مزیت آمیزی به اتخاذ استراتژیها بخواهند به طور موفقیتاگر سازمان 

بایست کارکنانی با مهارت و سازگاری بسیار باال را پرورش دهند تا آنها رقابتی خود بپردازند، می

تغیر مشتریان و شرایط خاصّی که نیاز به خالقیت دارد را تشخیص داده و آن را بتوانند نیازهای م

ی یک (. این اقدامات، نه تنها به منزله2011، 6و کوئلهو 5؛ سوسا2011، 4مدیریت نمایند )چانگ

ها در جهت دستیابی به سیستم ارزیابی عملکرد فردی است، بلکه هم چنین، ابزاری برای سازمان

ی (. بر اساس نظریه2006، 8و ویلسون 7باشد )ریچاردزبتی و ارتقای قابلیت نوآوری میهای رقامزیت

ای و فردی که بر ، خالقیت در ابعاد مختلفی گنجانده شده است و بر عوامل زمینه9ای(اجزایی )مولفه

ه (. ب2004؛ گیلسون و شالی، 2004)شالی و دیگران،  گذارند، تاکید داردعملکرد خالق تاثیر می

، 10ایِ خالقیت، اذعان صریح و روشنی داشته است )تانگاردی عوامل زمینهپی درباره4تازگی، مدل 

      پی، مشخص شد که تعداد دقیقی از 4(. با مروری بر ادبیات خالقیت مرتبط با مدل 2013

های مختلف، متفاوت هستند )هورنگ و دیگران، سازیهای اصلی مدل خالقیت، در مفهومویژگی

ی پی شامل ابعاد چهارگانه4ی خالقیت، مدل پردازان حوزه(. با این حال، از دیدگاه نظریه2015

، پی4در مدل  به لحاظ بُعد افراد(. 2013و گرین،  11گردد )گرینافراد، فرآیند، مکان و محصول می
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برای آوردن مزیت رقابتی  ها در به دستکارکنان خالق به سازمان اند کهمحققان بیان نموده

های فرافعال، افراد را به شخصیت ب(.2016نمایند )هورنگ و دیگران، خالقیت سازمانی کمک می

به  منجر دهند کههای خالق سوق میی ایدهها، انجام اعمال و یا توسعهسمت شناسایی فرصت

د که توان ادعا نموبنابراین می(. 2011، 1)چن گرددو یا خلق شرایط جدید می بهبود شرایط فعلی

کارکنانی تاکید دارد که در  بر ،ی مهمی از بُعد افراد است. عامل شخصیتعامل شخصیت، جنبه

هستند و اقدامات الزم  منظور حل مسایل و مشکالته های جدید بیافتن راهو  هاجستجوی فرصت

 (.1999، 2دهند )سیبرتهای خود انجام میرا در جهت تغییر ماموریت سازمان

پی، دو عامل محیط سازمانی و مشارکت، به چند دلیل، بسیار مهم 4ان در مدل از نظر بُعد مک

ی داشتن خالقیت بیشتر را در تواند انگیزهشوند: دلیل اول این که محیط کار سازمانی میتلقی می

ی گردد تا مشارکت در تسهیم دانش، حل خالقانهکارکنان افزایش دهد که همین امر سبب می

(. دوم این که، 2011و دیگران،  3ها، توسط کارکنان گسترش یابد )دالی ایدهبارهمسایل و گفتگو در

های خالق،  از اجزای خاص محیط کاری است. مشارکت افراد مشارکت کارکنان در روند تولید ایده

کند، تفاهم و اختالفات میان کارکنان جلوگیری میاعتمادی، سوءدر فرآیند خالقانه نه تنها از بی

(. و 2001، 5و ویلیامز 4گردد )فایربنکسبب افزایش اعتماد متقابل و تسهیم اطالعات مفید می بلکه

در نهایت این که، محیط سازمانی و مشارکت، دو عامل ضروری برای بهبود جوّ محیط کاری هستند 

های خالقانه ترغیب شوند. همچنین های مربوط به فعالیتبایست کارکنان به شرکت در بحثو می

ی خالقیت و جستجوگری، باید از طریق تشویق تر، به منظور تقویت روحیههای خالقسازمان

 (.2014و دیگران،  6های خود را گسترش دهند )شیوامشارکت کارکنان، محیط

ها، خَلق ایده و تایید، مهم محسوب آوری دادهپی، عوامل جمع4ی بُعد فرآیند در مدل از جنبه

ها مبتنی بر این است که کارکنان برای حل مسایل و مشکالت کاری، ی دادهآورشوند. عامل جمعمی

(؛ عامل خَلق ایده بر فرآیند 2009و دیگران،  7نمایند )هوآوری میها را جمعچگونه اطالعات و داده

های جایگزین برای اجرا تمرکز دارد )ژانگ و حلترین راههای موجود و مناسبانتخاب میان ایده

های برگزیده حلکارگیری و پیاده سازی راه(؛ و سرانجام عامل تایید است که شامل به2010بارتل، 

 (. 2008باشد )هورنگ و هو، ها و طرز کارهای جاری میبرای رویه
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پی، از دو عامل رضایت و خالقیت، به منظور تعیین سطوح 4از لحاظ بُعد محصول در مدل  

گردد. در واقع میزان کارکنان در محل کار، استفاده میی ناشی از عملکرد های خالقانهخروجی

گیری عملکرد و محصول های مناسبی برای اندازهخالقیت کارکنان و رضایت شغلی آنها، شاخص

های با ارزشی هستند که به بازسازی، (. کارکنان، دارایی2015خالق هستند )هورنگ و دیگران، 

(. در زمانی که بر لزوم ایجاد 2009و دیگران،  1یینماید )چوبقاپذیری و رشد سازمان کمک می

گردد، وجود سطح باالیی از رضایت شغلی در میان تغییرات، خالقیت و نوآوری در سازمان تاکید می

 (.2001، 2شود )ژو و جرجکارکنان، قطعا به اثربخشی سازمان و رفاه کارکنان منجر می

(. در 2009و دیگران،  3)گنگ خاصی نیست کاربرد مفهوم خالقیت، محدود به صنعت و سازمان

تواند محیط پویا و نیازهای متغیر داری، خالقیت بسیار مهم است، زیرا میصنعت گردشگری و هتل

(. به دلیل محیط پویای صنعت گردشگری و 2015مشتریان را متعادل سازد )هورنگ و دیگران، 

     حصوالت خالقانه به منظور حفظ ی خدمات و متغییرات آنی تقاضای گردشگران، لزوم ارایه

ی بسط (. از این رو پژوهش در زمینه2006یابد )ریچاردز و ویلسون، های رقابتی افزایش میمزیت

باشد؛ زیرا از این طریق، ارتباط پی بر روی محصول خالق در صنعت گردشگری مهم می4مدل 

    ها ی این سازمانهای عمدهگرانیفرآیندی که از ن-های مهم خالقیت با تعامالت خالقانهویژگی

(. با توجه به مطالب بیان شده، چارچوب نظری 2007و ژو،  4گردد )شینباشد مشخص میمی

( ارایه گردید و در ادامه به بررسی محتوای نظری و منطقیِ روابط 1پژوهش حاضر در شکل )

آورانه و تاثیر بر صنعت های نوپی به منظور خلق ایده4پیشنهادی میان متغیرهای مختلف مدل 

 گردشگری پرداخته شد.

 

 
 (: چارچوب نظری پژوهش 1شکل )

 (2015)مآخذ: هورنگ و دیگران، 

 

 بررسی نقش افراد خالق در مکان و فرآیند کاری خالق در صنعت گردشگری
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ای و خالقیت مطالعات گذشته، حاکی از وجود روابط تعدیلی میان شخصیت افراد و عوامل زمینه

(. به منظور درک کامل نقش شخصیت در خالقیت، ضرورت دارد 2011و دیگران،  1)کوئلهواست 

های متفاوت به محیط کاری و مشارکت آنها در فرآیند خالقانه ی واکنش افرادِ با شخصیتنحوه

های پیشین بر حداکثرسازی خالقیت با این که پژوهش (.1996، 3و کامینگز 2بررسی گردد )اولدهام

های خالق تاکید داشتند، مسئله جالب و کاربردی این است که افراد دارای  با شخصیتدر افرادِ

محیط کار و تنظیمات  یی از خالقیت و رضایت را از طریقهای خالق، سطوح نسبتا باالشخصیت

های گذشته (. با این وجود، پژوهش2015فرآیند خالق، از خود نشان داده بودند )هورنگ و دیگران، 

نکته اشاره دارد که افراد با شخصیت نسبتا خالق از شرایط ترکیبی با استقالل بیشتر و به این 

تر، (. به طور خاص2003مند خواهند بود )ژو، حمایت سازمانی از جانب سرپرستان و همکاران بهره

راد با ی با افادبیات مرتبط با نظریه شناخت اجتماعی نشان داده که افراد با عزت نفس باال در مقایسه

ها و کارهای خود، بازخورد مثبت، اعتماد و همراهی و حمایت بیشتری عزت نفس پایین، در توانایی

(. زمانی که سرپرستان بازخورد 2010و دیگران،  4نمایند )لیائواز سرپرستان خود را دریافت می

ه منظور ریسک کردن، نمایند، این اقدام منجر به انگیزش کارکنان بتکوینی و اعتماد خود را ابراز می

 (.2003شود )ژو، تمایل به تبادل اطالعات و بهبود عملکرد در محیط کار می

ها و اعتماد به نفس هستند ای از مزیتکارکنانی که از شخصیت خالق برخوردارند، دارای گستره

و  5نمایند )ونجینگهای جدیدی را برای حل مشکالت پیدا میپذیرتر بوده و روشو نسبتا ریسک

ها و فرآیندهای ها، رویه(. خالقیت کارکنان، منجر به ایجاد محصول، خدمات، ایده2013دیگران، 

  ب(. چنین کارکنانی در تخصیص کار و 2016شود )هورنگ و دیگران، ارزشمند و جدیدی می

  نظر ی باالیی دارند؛ بنابراین به طورکلی به ها برای وظایف فعلی، انگیزهگیریبندی تصمیمطبقه

های بسیار خالق به دریافت بازخورد مثبت، اعتماد و احترام ناشی از رسد، افراد با شخصیتمی

گیری کاری در محیط کار، حضوری پُر رنگ حمایت سازمانی گرایش داشته و در تخصیص و تصمیم

جدید ای خدمات و محصوالت های توسعه(. کارکنان منبع اصلی ایده2015دارند )هورنگ و دیگران، 

داری هستند که سبب یکپارچه شدن نیازها و تقاضاهای مختلف های گردشگری و هتلدر سازمان

اند که کارکنان حدود هفتاد درصد از گردند. به عالوه، مطالعات گذشته نشان دادهمشتریان می

      ی محصوالت و فرآیندهای جدید را به منظور افزایش قابلیت نوآوری سازمان بر عهده توسعه

 (. 2010گیرند )لیائو و دیگران، می
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با توجه به این منطق، قابل تصور است که در شرایط خاصی، کارمندان دارای شخصیت خالق، به 

مندی از وجود الگوهای خالق باشند. مطالعات گذشته، گستردگی این دیدگاه را از طریق دنبال بهره

دهند، تا به شناخت نسبت به چگونگی تاثیر یفرآیندی نشان م-ارتباط با رویکرد تعاملی خالقانه

های خالق ها و تایید و تصدیق ایدهها، خلق ایدهآوری دادهمورد انتظار شخصیت خالق بر جمع

نگرد، به فرآیندی که به خالقیت به عنوان فرآیندی پویا می-کمک نمایند. بر اساس دیدگاه خالقانه

توانند به تبادل اطالعات با دیگران های خالق میها، کارکنان با شخصیتمنظور شناسایی فرصت

توانند (. از طریق تبادل اطالعات و دانش با دیگران، کارکنان می2008، 2و آشفورد 1بپردازند )گرانت

های جدید خلق کنند و آوری منابع اطالعاتی بپردازند، مشکالت را شناسایی نمایند، ایدهبه جمع

(. از آن 2001، 4و فای 3گردد )فریسمنجر به بهبود و حل مشکالت میها تایید نمایند که این ایده

شوند جایی که کارکنان دارای شخصیت خالق، کمتر توسط نیروهای موقعیتی و وضعی محدود می

های جدید در جهت ی باالیی برای یادگیری و جستجوی ایده(، و انگیزه1993، 6و کرنت 5)باتمن

(، ممکن است از طریق روابط با افراد خارج از 2006و دیگران،  7ورحل مسایل و مشکالت دارند )میج

های نو بزنند محیط کاری )واحد کاری( خود با تبادل اطالعات و دانش مورد نیاز، دست به خلق ایده

های موجود در (. با توجه به این که ممکن است برخی مسایل و یا فرصت2008)گرانت و آشفورد، 

های جدید تفکر را برای کارکنان تواند روشردند، تبادل اطالعات و دانش میمحیط کار مهم تلقی نگ

های مطرح شده جهت بسط (. با توجه به مباحث و استدالل2015مهیا سازد )هورنگ و دیگران، 

  ارتباطِ تجربیِ بین شخصیت و فرآیند خالق، به این صورت که کارمندان دارای شخصیت خالق، 

های ها و تایید ایدهها، خلق ایدهآوری دادهرا مطرح سازند که در فرآیند جمعهایی توانند ایدهمی

 گردند:های زیر مطرح میباشند، فرضیهخالق برای حل مسایل مفید می

 .ذارندگدار میی اول: افراد خالق بر مکان کاری خالق در صنعت گردشگری تاثیر معنیفرضیه

 رند.گذادار میالق در صنعت گردشگری تاثیر معنیی دوم: افراد خالق بر فرآیند خفرضیه

 

 بررسی نقش مکان کاری خالق در محصول خالق در صنعت گردشگری

اند که محیط کار اجتماعی یک سازمان، در تعیین رفتارهای کارکنان که محققان بیان نموده

(. آن هم به 2016، 1و لیو 8نماید )لیممکن است منجر به نتایج خالق شود، نقش مهمی را ایفا می
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این دلیل است که محیط کار اجتماعی، تمایالت کارکنان در محیط کار فردی را تحت تاثیر قرار 

و  2باشند را خلق نمایند )شپرزهای جدیدی که برای سازمان مفید میدهد تا این که ایدهمی

     کار متفاوتای در یک محیط (. همان طور که پیشتر بیان گردید، عوامل زمینه2007دیگران، 

باشد. هنگامی که کارکنان رفتارهای رهبری نامطلوب و عدم حمایت را تجربه نمایند، ممکن می

است به خاطر ترسیدن، در انجام وظایف اشتباه نموده و از این رو میزان خطرپذیری خود را کاهش 

شان وح خالقیتو هیجان آنها نسبت به کار و در نهایت سط دهند که این خود سبب کاهش عالقه

    (. در مقابل، در یک محیط کاری حمایتی، کارکنان به 2009خواهد شد )چویی و دیگران، 

های جدیدِ حل مسایل که خالقیت را کارگیری روشهای جدید و بهپذیری بیشتر، تبادل ایدهریسک

 (. 1996شوند )آمابیل و دیگران، دهد، تشویق میافزیش می

های نوآوری محور فعالیت یز محرز شده است که کارکنانی که در سازمانبه عالوه، این نکته ن

و  3کنند، از سطوح باالتری از رضایت، وفاداری، تعهد و اعتماد متقابل برخوردارند )سادیکوگلومی

باشد، مطلوب است تا سازمان، محیط کار را به (. زمانی که رضایت کارکنان مهم می2010، 4زهیر

کنان مهیا سازد که رضایت آنها به منظور حداکثرسازی خالقیت افزایش یابد )شالی ای برای کارگونه

ویژه زمانی که یک سازمان شرایط مطلوبی دارد )مثال به لحاظ حمایت (. به2000و دیگران، 

مدیریتی، پاداش/تقویت و حمایت، تعهد و اعتماد(، رضایت کارکنان در سطح باالیی قرار دارد 

کارکنان منجر به ایجاد رضایت،  که محیط کاری (. به دلیل این2011تونیکیک، و آن 5)آنتونیکیک

شود، از این رو، اعتماد به نفس، وفاداری و درنتیجه بهبود وضعیت نوآوری و عملکرد سازمانی می

(. بر 2015باشد )هورنگ و دیگران، ی اصلی مدیریت میبهبود وضعیت محیط کاری کارکنان، وظیفه

 گردد:ی زیر مطرح میمحققین که در باال بیان شد، فرضیه اساس اظهارات

-یمدار ی سوم: مکان کاری خالق بر محصول خالق در صنعت گردشگری تاثیر معنیفرضیه

 گذارد.

 

 بررسی نقش فرآیند خالق در محصول خالق در صنعت گردشگری 

و اقدامات که به تولید  ای از افکارمجموعه»کنند: محققان فرآیند خالق را این گونه تعریف می

ای بر خالقیت است که (. فرآیند خالق مقدمه2001، 6)لوبارت« انجامدمحصولی بدیع یا تطبیقی می

ها، سازماندهی مجدد و مواجه ها برای خلق ایدهآوری داداهشامل حساسیت نسبت به مشکالت، جمع
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باشد )ژانگ و ها برای اجرا میحلراه برای ارزیابی و تایید بهترین با مسایل پیچیده، وجود توانایی

اند، پذیری نسبت به مسیرهای شناختی که پویش شده(. فرآیند خالق، قابلیت انعطاف2010بارتل، 

   های خاص وظیفه )عملکرد( و وسعتی که یک مسیر خاص به منظور دستیابی به توجه به جنبه

(. پس از پردازش شناختی )ادراکی(، 1996سازد )آمابیل، حلی دنبال شده است را مشخص میراه

های کارکنان در مسیرهایی است که به بررسی شیوه اطالعات مهم در دسترس خواهد بود و نگرش

پردازد که نهایتا به خالقیت هایی برای حل مسایل میحلتفکر، ارزیابی، فهم و درک، و جستجوی راه

توان ادعا نمود (. بر این اساس می2003ران، و دیگ 1شود )مامفورد)به عنوان یک خروجی( منجر می

های خالق خالقیت خود را توانند از طریق سازماندهی و نظارت مطلوب بر فرآیندکه کارکنان می

 (.2015ارتقا بخشند )هورنگ و دیگران، 

های خودگردان های ذهنی، به بسط و گسترش فرآیندهای خالق تیممحققان با استفاده از مدل

های ذهنی کارکنان در ارتباط با عملکرد سازمانی، (، که مدل2002، 3و ویلر 2باربوتود )انپرداخته

ها، قدرت تاثیر (. این یافته2002، 5و پسکوسولیدو 4اثربخشی و رضایت فردی بوده است )دراسکات

(. به 2015سازد )هورنگ و دیگران، ها را برجسته میفرآیند خالق بر رضایت کارکنان در سازمان

نماید و میزان رضایت کارکنان را های ذهنی استفاده میای که از مدلی محیط کارینظور توسعهم

ی زیر باشند؛ از این رو فضیهدهد، فرآیندهای خالق به صورت عملکردی و عملیاتی میافزایش می

 گردد:مطرح می

 د.گذارمی داری چهارم: فرآیند خالق بر محصول خالق صنعت گردشگری تاثیر معنیفرضیه

 

 تحقیق شناسیروش

صورت پذیرفته است.  1394پژوهش حاضر کمّی، پیمایشی و کاربردی بوده و در طول سال 

ها، مراکز ها، رستورانهای مدیریت مقصد، هتلی آماری پژوهش را فعاالن گردشگری: سازمانجامعه

ن سفر و ... در شهرستان خدمات مسافرتی، انجمن صنفی راهنمایا هایتفریحی و فراغتی، آژانس

روش نفر تعیین شد.  1009رامسر استان مازندران تشکیل دادند که در پیمایش اولیه تعداد آنها 

نفر  278گیری به صورت تصادفی ساده بود. از طریق جدول مورگان، حداقل افراد نمونه نمونه

پرسشنامه  350از توزیع  دست آمدند و پسه ب های تحقیق از طریق پرسشنامهمحاسبه گردید. داده

ی مورد استفاده در این پرسشنامه آوری شدند.ی کامل و قابل استفاده جمعپرسشنامه 324تعداد 

ی همراه، سواالت عمومی و بخش سواالت تخصصی است که سواالت تخصصی پژوهش، شامل نامه
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(؛ ُبعد فرآیند 2006یگران، و د 1گویه )براون 7ی بُعد افراد دارای متغیر شخصیت با آن در بر گیرنده

گویه  4یر تایید و تصدیق غگویه و مت 4گویه، متغیر خلق ایده با  4آوری داده با دارای متغیر جمع

گویه )دال و دیگران،  4؛ ُبعد مکان دارای متغیر محیط کاری و سازمانی با (2008)هورنگ و هو، 

(؛ و بُعد محصول دارای متغیر 1996گویه )اولدهام و کامینگز،  3( و متغیر مشارکت با 2011

گویه  5( و متغیر رضایت با 2001؛ ژو و جرج، 2009گویه )چویی و دیگران،  7خالقیت با 

های بخش تخصصی پرسشنامه، با استفاده ها و گویهپرسش. باشند( می2002و دیگران،  2)استوکولز

. روایی اندگرفته قرار سنجش مورد=کامال موافقم( 5=کامال مخالفم و 1تایی ) 5از طیف لیکرت 

و از روش آلفای 3با استفاده از پایایی مرکب از طریق روایی هم گرا و پایایی پرسشنامه پرسشنامه

( گزارش شده است. مقدار بارهای عاملی و 1کرونباخ مورد بررسی واقع شد که نتایج آن در جدول )

دوتویت باشد ) 5/0رگتر از مقدار استاندارد های استخراجی هر متغیر مکنون باید بزمیانگین واریانس

(؛ که در این جا، برای تمامی 1393، آلبرایت؛ 1392مهر و چارستاد، ؛ رامین1385، و دوتویت

است، از این رو  5/0های استخراجی بیشتر از متغیرها مقدار بارهای عاملی و میانگین واریانس

بایست از مقدار یایی مرکب برای متغیرها، میباشد. مقدار پاپرسشنامه دارای روایی هم گرا می

(؛ که در این جا، برای تمامی متغیرها این 1392مهر و چارستاد، بیشتر باشد )رامین 7/0استاندارد 

است، از این رو پرسشنامه دارای پایایی مرکب است. هم چنین مقدار آلفای  5/0مقدار بیشتر از 

باشد. به عالوه میزان همبستگی متغیرها و و مناسب میقبول کرونباخ برای تمامی متغیرها قابل

های پژوهش حاضر از طریق تکنیک ( گزارش شده است. بررسی فرضیه2میانگین آنها در جدول )

 صورت پذیرفت. SPSS22و  54/8افزاری لیزرل ی نرمیابی معادالت ساختاری با استفاده از بستهمدل
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اد
فر

ا
ت 

صی
شخ

 

های جدید برای بهبود من دایما در جستجوی راه

 ام هستم.زندگی
90/0 79/0 13/16 

56/0 

9/0 

مواجه شوم،  ]مشکل[اگر من با چیزی که دوست ندارم 

 کنم.آن را برطرف می
90/0 67/0 94/12 

م، دهر به کاری اعتقاد داشته باشم، آن را انجام میاگ

 مهم نیست که چقدر شانس وجود داشته باشد.
89/0 81/0 11/16 

                                                           
1 Brown 

2 Stokols 
3 Composite Relibility (CR) 
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هایم، حتی در برابر مخالفت من دوست دارم از ایده

 دیگران، پشتیبانی و دفاع کنم.
90/0 68/0 32/13 

ا های بهتری برای انجام کارهمن همیشه به دنبال راه

 ستم.ه
90/0 66/0 62/12 

تواند ای را باور داشته باشم، هیچ چیزی نمیاگر ایده

 مانع دست یافتن من به آن شود.
88/0 90/0 55/19 

تر از دیگران ها را بسیار پیشتوانم فرصتمن می

 تشخیص بدهم.
90/0 69/0 44/13 

برازش 

 مدل

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

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

ند
رآی

ف
 

مع
ج

ده
 دا

ی
ور

آ
 

من در به دست آوردن انواع زیادی از اطالعات، مشورت 

 کنم.اندیشی میو هم
75/0 64/0 68/11 

48/0
 

78/0
 

ی تخصصم من حجم زیادی از اطالعات دقیقِ در زمینه

 یم.نماکارگیری در آینده حفظ میرا برای به
68/0 79/0 96/14 

-های مختلف نگاه میمن به چیزهای مشابه از دیدگاه

 کنم.
71/0 70/0 85/12 

ی کافی خوب نباشد، من به دنبال ای به اندازهاگر ایده

 گردم.ی جدید دیگری به جای آن میایده
7/0 62/0 15/11 

 

 

 

 

 شپایایی و روایی متغیرهای پژوه(: 1ی جدول )ادامه
اد

ابع
یر 

تغ
م

 

  متغیرهای مشاهده شده

ی
مل

عا
ار 

ب
 

ره
ما

آ
ی

ت
 

A
V

E
 

C
R

 

ند
رآی

ف
ده 

 ای
ق

خل
 

های استفاده شده حلمن به دنبال ارتباط با راه

 ی گوناگون هستم.های قابل مشاهدهدر زمینه
84/0 72/0 16/14 

61/0
 

86/0
 

حل نهایی برای حل من قبل از انتخاب راه

زین مهم را در نظر جایگ حلمشکالت، چند راه

 گیرم.می

83/0 73/0 48/14 

ای را تعبیه های بالقوهحلکنم راهمن تالش می

 های انجام کار متفاوت باشد.کنم که با روش
81/0 80/0 24/16 

من از طریق اطالعاتی که به تولید ایدهای جدید 

کند، زمان زیادی را صرف تغییر و کمک می
79/0 86/0 18/18 
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 تحول کنم.

ق
دی

ص
و ت

د 
ایی

ت
 

یک تصمیم، تنها پس از توجهات دقیق گرفته 

 شود.می
82/0 74/0 44/14 

59/0
 

85/0
 

ترین من نظرات مختلف را بررسی و سپس موجه

 کنم.آنها را انتخاب می
77/0 85/0 51/17 

ای به ذهنم خطور کرد، پس از زمانی که ایده

 ایی خواهم نمود.ارزیابی کامل و دقیق، آن را اجر
80/0 74/0 62/14 

ها را در محل کارم من، بهترین مجموعه از ایده

 نمایم.مطرح و ارایه می
82/0 73/0 20/14 

 برازش مدل
Chi-Square/Df = 25/2 , P-value = 00000/0 , RMSEA = 062/0 , 

AGFI= 91/0 , CFI= 97/0 , NFI= 99/0 , IFI= 97/0  

ن
کا

م
ی 
کار

ط 
حی

م
 

 61/11 65/0 82/0 چگونگی تقاضای انجام کار.پیچیدگی کار و 

56/0
 

83/0
 

ای از وظایف ای به همراه مجموعهوجود برنامه

 شود.مختلف که به طور هم زمان انجام می
77/0 78/0 99/14 

گیری گیری در شغل، مثال تصمیموسعت تصمیم

 مراتب وظایف کاری.با توجه به سلسله
80/0 77/0 94/14 

ن زمان برای خلق و ایجاد ایده بدون فشار داشت

 زمانی در هر روز کاری.
81/0 78/0 95/14 

 

 

 

 

 

 پایایی و روایی متغیرهای پژوهش(: 1ی جدول )ادامه

اد
ابع

یر 
تغ

م
 

  متغیرهای مشاهده شده

ی
مل

عا
ار 

ب
 

ره
ما

آ
ی

ت
 

A
V

E
 

C
R

 

ن
کا

م
ت 

رک
شا

م
 

توانم بر چگونگی تقسیم کار بین خودم و من می

 همکارانم اثرگذار باشم.
82/0 71/0 61/13 

64/0
 

79/0
 

هایی که ماهیتا به کارم گیریتوانم در تصمیممن می

 شود مشارکت داشته باشم.مرتبط می
77/0 79/0 49/15 

هایی که به گیریتوانم مستقیما در تصمیممن می

شود مشارکت داشته م مرتبط میبخشی از سازمان

 باشم.

72/0 89/0 83/17 

= Chi-Square/Dfبرازش  75/2 , P-value = 00096/0 , RMSEA = 074/0 , 
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 )ماخذ: محاسبات نگارندگان(

 

 

 ( همبستگی و میانگین متغیرها2جدول )

=AGFI مدل 93/0 , CFI= 98/0 , NFI= 97/0 , IFI= 98/0  

ول
ص

ح
م

 

ت
القی

خ
 

های جدید و عملی که منجر به خالقیت، از خلق ایده

 شود.گردد، منتج میبهبود عملکرد می
94/0 68/0 73/13 

61/0
 

93/0
 

های جدید، خالقیت، جستجو در میان فناوری

 های تولید است.ها و یا ایدهفرآیندها، روش
93/0 96/0 30/23 

های جدیدی برای افزایش کیفیت ارایه خالقیت، راه

 کند.می
94/0 69/0 06/14 

 51/24 99/0 93/0 های خالق است.خالقیت، منبع مناسبی برای ایده

 85/14 72/0 94/0 کند.پذیری دوری نمیخالقیت، از ریسک

 51/24 99/0 93/0 های جدید است.خالقیت، منبع مناسبی برای ایده

 85/14 72/0 94/0 کند.پذیری دوری نمیخالقیت، از ریسک

ت
ضای

ر
 

ترین چیز دهم، مهمزمانی که وظایفم را انجام می

 است.برای من، مشتری 
85/0 71/0 98/13 

56/0
 

87/0
 

 62/13 70/0 85/0 سازم.های مشتریانم را برآورده میمن تمام درخواست

ترین چیز برای ی خدمات، مهمبه عنوان مسئول ارایه

 من، مشتری است.
83/0 79/0 25/16 

ی به موقع خدمات کارآمد به من معتقدم که ارایه

 غل من است.ی اصلی شمشتریان، وظیفه
84/0 75/0 97/14 

برازش 

 مدل

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

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

 متغیر

ن
گی

یان
م

1 ار 
عی

ف م
را

ح
ان

 

ت
صی

خ
ش

 

مع
ج

ده
دا

ی 
ور

آ
 

ده
 ای

ق
خل

 

ید
تای

 
ق

دی
ص

و ت
 

ط
حی

م
ی

ار
ک

 

ت
رک

شا
م

 

ت
قی

ال
خ

 

ت
ضای

ر
 

 43/3 شخصیت

86/0 

91/0 

- - - - - - - 

آوری جمع

 داده

64/3 

93/0 

74/0 

78/0 

- - - - - - 

 60/3 خلق ایده

88/0 

70/0 

81/0 

86/0 

- - - - - 

 59/3تایید و 

87/0 

69/0 

79/0 

75/0 

85/0 

- - - - 
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 ()ماخذ: محاسبات نگارندگان

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

خالقیت کارکنان در صنعت  ور بررسی اثرات متغیرهای موثر بردر این پژوهش نیز به منظ

ی تحقیق، طراحی و ارایه شد. در ادامه به منظور گردشگری، یک مدل مفهومی بر اساس پیشینه

ابی معادالت یها، مدل مفهومی از طریق مدلی فرضیههای شکل دهندهبررسی روابط و نظریه

بایستی ذکر شود که سطح خطای متداول و استاندارد جهت ساختاری مورد مداقّه قرار گرفت. 

درصد، نقاط  5باشد. در سطح خطای ( می95/0( و سطح اطمینان )05/0بررسی روابط برابر با )

 ( است. چنان چه ضریب معناداری آزمون رگرسیون-96/1+( و )96/1بحرانی در منحنی نرمال )

( باشد، فرض -96/1ی بحرانی )+( و کمتر از نقطه96/1ی بحرانی )( بیشتر از نقطهT-Value)ضرایب 

شود و برعکس. هم چنین، مقدار ضریب تعیین )تخمین استاندارد( صفر رد و فرض یک تایید می

گردد. نزدیک شود، مقدار تبیین واریانس بیشتر می 1است که هر چه به سمت  1و  0عددی بین 

( و حالت ضرایب معناداری در 2دل ساختاری بررسی شده در حالت تخمین استاندارد در شکل )م

ها، میزان تاثیر افراد بر مکان و فرآیند و نیز تاثیر مکان و ( گزارش شده است. در این شکل3شکل )

د در عالیم اختصاری موجوفرآیند بر محصول به تفکیک و با تاکید بر خالقیت نشان داده شده است. 

     ، PROC =، فرآیندPEOP =، افرادPER1…PER7 =شخصیت)( شامل: 3( و )2های )شکل

     محیط ، PLAC= ، مکانCNF= ، تایید و تصدیقIDG= ، خلق ایدهDCA =آوری دادهجمع

 است.  (CRE =، خالقیتSAT =، رضایتPROD =، محصولPAR= ، مشارکتENV =کاری

ها را در استاندارد، میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویهبارهای عاملی مدل در حالت تخمین 

توان ( می2دهد. با توجه به شکل )توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می

های حقیق را مشاهده نمود. برای مثال بار عاملی متغیر شخصیت بارهای عاملی هر یک از شاخص

باشد. به عبارت دیگر متغیر شخصیت می 74/0( برابر با PEOPاد خالق )( در بُعد افرPER1افراد )

 تصدیق

 43/3 محیط کاری

90/0 

67/0 

63/0 

60/0 

57/0 

85/0 

- - - 

 40/3 مشارکت

03/1 

61/0 

55/0 

56/0 

56/0 

43/0 

84/0 

- - 

 44/3 خالقیت

89/0 

67/0 

63/0 

61/0 

57/0 

62/0 

34/0 

95/0 

- 

 84/3 رضایت

94/0 

43/0 

50/0 

41/0 

47/0 

48/0 

29/0 

63/0 

87/0 

 (p  >01/0داری )(،  معنیn=  324میانگین برای )  -1
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  نیز مقدار خطا  45/0نماید. مقدار درصد از واریانس بُعد افراد خالق را تبیین می 55افراد تقریبا 

باشد )مقدار واریانسی که توسط شخصیت افراد قابل تبیین نیست، واضح است که هر چقدر خطا می

(، 3یب تعیین باالتر و همبستگی بیشتری وجود دارد(. همچنین با توجه به شکل )کمتر باشد ضرا

( بعنوان نمونه، برای متغیر شخصیت افراد T-Valueضریب معناداری آزمون رگرسیون )ضرایب 

(PER1( در بُعد افراد خالق )PEOP برابر با )( 96/1ی بحرانی )باشد که بیشتر از نقطهمی 47/15+

 شود.ود ارتباط معناداری تایید میاست و یعنی وج

 

 
 مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد(: 2شکل )

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

 )ماخذ: محاسبات نگارندگان(

 

اختاری یابی معادالت سهای تحقیق مبتنی بر نتایج حاصل از مدلدر ادامه، نتایج بررسی فرضیه

های برازش مدل تحقیق نیز گزارش شده ( ارایه و به همراه آن شاخص3مدل تحقیق در جدول )

 است. .
 

 های تحقیق(: بررسی فرضیه3جدول )

 )ماخذ: محاسبات نگارندگان(

 

که ضریب معناداری آزمون  ( قابل مشاهده است، با توجه به این3طور که در جدول )همان

+( است، از اینرو تاثیر میان دو متغیر 96/1ی بحرانی )رگرسیون برای تمام روابط بیشتر از نقطه

 معناداری میزان تاثیر روابط علّی )فرضیه(
وضعیت 

 فرضیه

 تایید 33/5 83/0 مکان کاری خالق ←: افراد خالق 1ی فرضیه

 تایید 16/7 75/0 فرآیند خالق ←ق : افراد خال2ی فرضیه

 تایید 37/3 71/0 محصول خالق ←: مکان کاری خالق 3ی فرضیه

 تایید 29/5 52/0 محصول خالق ←: فرآیند خالق 4ی فرضیه

 df2X P-Value RMSEA RMR AGFI CFI NFI/ شاخص

 > 9/0 > 9/0 > 9/0 < 05/0 < 1/0 < 05/0 < 3 مقدار استاندارد

 99/0 94/0 94/0 024/0 066/0 00000/0 43/2 د شدهمقدار برآور
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   ( به طور کلی 4اند. به عالوه با توجه به نتایج جدول )ها تایید شدهتمامی فرضیهمعنادار است و 

 باشد.توان بیان نمود که مدل از برازش خوبی برخوردار میمی

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

ی پی )افراد، فرآیند، مکان و محصول( در زمینه4تحقیق حاضر با هدف بسط و ارزیابی مدل 

های تحقیق نشان داد که افراد خالق بطور صنعت گردشگری بوده است. یافتهخالقیت کارکنان 

های )هورنگ گذارند که این با نتایج یافتهمثبت بر مکان کاری خالق در صنعت گردشگری تاثیر می

  باشد. محققان بیان راستا میهم (2012؛ گنگ و دیگران، 2013؛ ژو و دیگران، 2015و دیگران، 

های موثر بر جوّ محیط ترین ویژگیل شخصیت در متغیر افراد خالق یکی از مهمکنند که عاممی

توانند از طریق انتخاب افرادی که ها و نهادهای گردشگری میباشد. سازمانکاری و فرآیند خالق می

فعال( دارند، سطح خالقیت در سازمان را افزایش دهند. افراد دارای گرایانه )پیششخصیت کنش

تواند به ایجاد یک گرایانه در تبادل اطالعات به طور موثر مشارکت دارند که این میشخصیت کنش

محیط کاری صمیمی منجر گردد. از طرفی، خالقیت عاملی پویا است که نیاز به یکپارچگی در 

ها و ها نسبت به سایر سازمانهای فرآیندی خود دارد. از آن جایی که کارکنان این بخشویژگی

بایست نمایند، در گزینش کارمندان، میرس بیشتری را در محیط کاری خود تجربه میصنایع، است

افرادی را برگزید که نگرش مثبتی به مشاغل گردشگری دارند، زیرا آنها نه تنها کارکنان دیگر را به 

های نمایند، بلکه سبب انگیزش سایرین در حل مسایل و سختیارتباطات اعتمادگرا تشویق می

 بخشند. گذارند و عملکرد سازمان را بهبود میه، بر فرآیند تفکر خالق تاثیر میشغلی شد

ها مشخص ساخت که افراد خالق به طور مثبت بر فرآیند خالقانه در صنعت دومین بخش یافته

( 2010؛ ژانگ و بارتل، 2015های )هورنگ و دیگران، گذارند که این با یافتهگردشگری تاثیر می

های متعددی از جمله سازی ویژگیالقیت، فرآیندی پویا است که نیازمند یکپارچهجهت است. خهم

باشد. محققان دریافتند که استخدام کارکنان با آوری داده، خلق ایده، تایید و تصدیق و ... میجمع

شخصیت و نگرش مثبت، به احتمال بسیار زیاد بر فرآیند تفکر خالق و دستاوردهای سازمانی 

افزایی با خالقیت افراد، به روند جدیدی در ثر خواهد بود. اقدامات منابع انسانی در همگردشگری مو

       های گردشگری، مدیریت گردشگری تبدیل شده است. در این مورد، مدیران و فعاالن بخش

های شخصیتی افراد را درک نمایند، زیرا کارکنان های نسلی مهم در میان برتریبایست تفاوتمی

کنند و یا به دنبال فرصتی برای حلی برای رفع مسایل کاری پیدا میو مشتاق، به راحتی راه فعال

 باشند.های خالق میخلق ایده

به عالوه مشخص شد که مکان کاری خالق به طور مثبت بر محصول خالق در صنعت 

و دیگران، ؛ دال 2015گذارد که این با نتایج تحقیقات )هورنگ و دیگران، گردشگری تاثیر می

های تحقیقات ( در یک راستا قرار دارد. یافته2007؛ شپرز و دیگران، 2009؛ چویی و دیگران، 2011
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گذشته، اشاره به این دارد که محیط کاری مبتنی بر اعتماد در میان کارکنان مشاغل گردشگری، 

ثبات و یا های بیهای مختلفی )از طریق برحذر کردن کارکنان از انجام کارتواند از طریق راهمی

غربالگری شخصیتی کارکنان( توسعه یابد که منجر به افزایش خالقیت و ارایه محصوالت و خدمات 

ی پاسخ سازنده به کارکنانی که در فرآیند توانند از طریق ارایهشود. هم چنین مدیران میخالق می

بود کلی روند خالقیت و شوند، نه تنها منجر به بهکاری خالق با مشکالت متعددی رو به رو می

 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 

؛ ژانگ و بارتل، 2015ی تحقیقات )هورنگ و دیگران، گذارد که این یافته نیز با نتیجهتاثیر می

کند و سو بوده است. خالقیت در بستر محیطی یادگیرنده رشد می ( هم2008؛ هورنگ و هو، 2010

های جدید استوار است. خالقیت نه ی ایده، پرورش، تبیین و تعدیل ایدهای از ارایهبر فرآیند پیچیده

رفی و به ی جدید را توصیف کند، بلکه بایستی به معهاتنها بایستی فرآیند ذهنی ایجاد ایده

های جدید با هدف بهبود عملکرد سازمانی نیز بپردازند. خالقیت، بیشتر تاکید بر کارگیری ایده

های کاری سهم دارند به گیری زمینهها دارد. کارکنانی که در توسعه و شکلفرآیند به کارگیری ایده

و خدمات خالق و جدید واقع به خالقیت سازمانی از طریق رفتارهای نوآورانه و به ایجاد محصوالت 

 نماید.کمک می

ها و نهادهای گردشگری در شهرستان شود که مدیران سازمانبراساس نتایج تحقیق پیشنهاد می

رامسر در فرآیند انتخاب و گزینش منابع انسانی، با استفاده از غربالگری شخصیتی و نگرشی، افرادی 

نمایند؛ زیرا این افراد با استفاده از تفکر  فعال( دارند را استخدامگرایانه )پیشکه شخصیت کنش

های نو و دستاوردهای سازمانی گردشگری اثرگذار هستند. هم خالق، بر سطح خالقیت، طرح ایده

ای و مدیریتی را در تثبیت و ارتقای کارکنان خالق های حرفهچنین، در این بین نباید نقش آموزش

یانه، در صورتی که از طرف سرپرستان و یا مدیران گرافراموش گردد. کارکنان دارای شخصیت کنش

    توانند خالقیت قابل توجهی داشته باشند، از این رو پیشنهاد مستقیم خود حمایت نشوند، نمی

ای بوده و سرپرستان و مدیران به صورت هفتگی، گردد، مدیریت به سبک مشارکتی و شبکهمی

بیان مشکالت کاری )فرآیندی و محیطی(، جلساتی با  های کارکنان، و نیزجهت تبادل نظرات و ایده

کارکنان خود برگزار نمایند. در صورت عدم شرایط برای برگزاری جلسات )نداشتن زمان، فضا و...(، 

ها( استفاده توان از صندوق پیشنهادات و انتقادات )نظام جامع پیشنهادات، انتقادات و درخواستمی

محیط و...( در  صدای رطوبت، دما، و آرگونومی کار )روشنایی،کرد. هم چنین نقش محیط فیزیکی 

بایست مدّنظر مدیران قرار گیرد. از این های گردشگری، میافزایش سطح خالقیت کارکنان سازمان

رو، محیط کاری فیزیکی خوبی طراحی و ساخته شود تا به پرورش خالقیت کارکنان کمک نماید. به 

ن در محیط کاری از طریق فراهم نمودن احساس احترام به آنها عالوه، حفظ حریم خصوصی کارکنا

 اهمیت دارد.
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