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 چکیده

ی انسان منابع تیریمد در ژهیو به جهان در تیریمد قاتیتحق و مطالعات در 
ها  سازمان تیموفق در توانمند و استعداد با، ستهیشا کارکنانی دیکل نقش بر همواره

 از گرفتنی شیپ در ها سازمان رانیمد ادیز اریبس تالش کهی ا گونه به است شده دیتأک
. است شده نامیده استعداد جنگ ،افراد نیای ریکارگ هب و جذب منظور به گرید کی

ی برا و هاست سازمان یراهبرد اهداف نیتر مهم ازی کی استعدادها تیریمد امروزه
(.. 1 ،1،9002ادواردز و پسیلیف) استی ضرور آنهای بقا ویی کارا ت،یموفق کسب
  سازمان در 9استعداد با کارکنان حفظ به مربوط استعدادها مدیریت از مهمی بخش

                                                                                                                   
  طباطبايي عالمه دانشگاه استاد 

 طباطبايي عالمه دانشگاه بازرگاني مديريت دكتري دانشجوي 
1- Philips & Edwards 
2- Talent Retention 

 71/7/01 تاریخ پذیرش:                          8/3/09  تاریخ دریافت:

 ساعتچی محمود    
 سعیده امیدی   
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 ماهیتیی شناسا منظر از موضوع این به مقاله این در. است انسانی ثروت ایجاد یعنی
 و توانمندی انسان منابعی ماندگار در مؤثر 1نهیزم و بستر عنوان به سازمانی عناصر

 و نقش و مذکور صنعت خدماتی ماهیت دلیل به گردشگری صنعت در ستهیشا
 شده پرداختهیی نها محصول ازی بخش عنوان به خدمات دهندگان ارائه ویژه جایگاه

ی فیک قیتحق در. است شده استفاده 9یبیترک قیتحق روش از پژوهش، این در. است
 نتایج و شده استفاده سازمانی عناصر تیماهیی شناسا منظور به 3ییمبنا هینظر روش از

 مورد ساختاری معادالت یابی مدل طریق از کمّی تحقیق روش از استفاده با حاصل
 ساختار انواع که دهد می نشان قیتحق اینی ها افتهی. است گرفته قرار مجدد آزمون

 ،یادهوکراس / یقوم فرهنگ ،یضیتفو / یمشارکتی رهبر ک،ینامید / کیارگان
 بای انسان هیسرما حفظ بر مثبت ریتأثی دارا متعهدانه / پدرانهی انسان منابعی استراتژ
 .   باشند می توانمند و استعداد
 تحقیق گردشگری،،یسازمان عناصر استعداد، با کارکنان حفظ :كلیدی واژگان

  ی ترکیب

 مقدمه  

 یفرد تیموفق م،یریبگ نظر دری سازمان وی فرد منظر دو از را تیموفق اگر 
 تعهد وی شغل تیرضا ،(ایمزا و حقوق) خدمات جبران عملکرد، شامل تواند می
 استی فرد تیموفق از منتج کهی سازمان تیموفق و شود فردی روان سالمت وی کار
 ،4جو) بود خواهدی سازمان تحول و استعدادها حفظ سازمان، عملکرد رندهیبرگ در

 لیدل به مجرب و ماهر کارکنان که است آن گر انیب شواهد (.289 ،9002
ی مشتر بودن، خالق خاص،ی کارها انجامیی توانا لیقب از خود خاصی ها یژگیو

 افراد گونه نیا. هستند انیکارفرما ازی اریبسی جستجو و توجه مورد رهیغ وی مدار
ی زندگ در را رشد اندکی فرصتها و نامناسب پاداش ف،یضع تیریمد تحمل کمتر

                                                                                                                   
1- Context 
2- Mixed Method Research           
3- Grounded Theory 
4- Joo 
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 (.171 ،9001 ،1هالبچ) کنند یم ترک راها  سازمانی راحت به نیبنابرا و داشتهی کار
 به و استعدادها جذبهای  برراه متمرکز عمدتاً خصوص، نیا در شده انجام قاتیتحق

 در رقبا بر غلبه وی روزیپ منظور به سازمان کی توسط مناسب راهبرد نییتعی عبارت
 اریبس سازمان در استعدادها  حفظهای  راه موضوع به و است بوده استعدادها جنگ

 از وی رفاه امکانات ا،یمزا و حقوق زانیم از اعمی فرد کردیرو با  صرفاً و محدود
 بای سازمان عناصر تیاهم و نقش نهیزم در نیچن هم. است شده پرداخته لیقب نیا

 توانمندی انسان منابعی ماندگار در مؤثر بستر عنوان بهآنها از یک هر ماهیت به توجه
 موضوع نیا به  گر،ید ریتعب به .دینگرد مشاهدهی قیتحق ،ها سازمان در ستهیشا و

 .است شده پرداختهی( سازمان) کالن سطح در ونهی( فرد) خرد سطح در عموماً
 های هینظر در راهبرد و ساختار و رهبری فرهنگ، شامل سازمانی اصل عناصر  

 و چندگانههای  شکل در خارجی و داخلی متفاوت شرایط با مواجهه برای مختلف
 جمله از مدیریت مختلف پردازان نظریه. است شده آورده پیوستاری روی بعضاً

 از خودی ها       هینظر دری نزیک مک ت،یگالبرا وودوارد، جون هال،  اسکات، دفت،
 .اند   کرده ادی یسازمان عناصر عنوان به یفناور و فرهنگ ،یرهبر ساختار، ،راهبرد
 دیتول و کاال دیتولهای  سازمان به یفناور نوع نظر از ها سازمانی بند میتقس به باتوجه

 عامل وی مرکز هسته انسان بهتر عبارت به ای و کار ،یخدمات یفناور در خدمات،
 که کاالها خالف بر ـ خدمات زمان هم مصرف و دیتول به توجه با که استی محور

 دهندگان ارائه ژهیو گاهیجا و (1389،27،یاعراب) ـ هستند انبار دری نگهدار قابل
ی انسان هیسرما شتریب تیاهمی عبارت به ویی نها محصول ازی بخش عنوان به خدمات

 نیا دری بررس مورد جامعه ،یدیتولهای  سازمان به نسبتی خدماتی ها سازمان در
ی ها سازمانی بند میتقس به توجه با. است بوده خدماتی فناور بای ها سازمان ،قیتحق

9شمنر راجر توسط خدماتی بند طبقه وی خدمات
 :نوع چهار به (1389،32،مونزیس) 

 فروش ،ی(حیتفر مراکز وها  هتل ونقل، ملح ،ییهوا خطوط) خدمات دیتول
 دانان، حقوق پزشکان،) یا حرفه خدمات ،(ریتعم خدمات ها، مارستانیب) خدمات

 مدارس، ،یفروش عمده ،یفروش خرده) انبوه خدمات و (معماران حسابداران،

                                                                                                                   
1- Holbeche 
2- Roger Schmenner 
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 نمودن محدود ضرورت و خدمات بخشی گستردگ لیدل به ،ی(تجاری بانکدار
ی عنی نخست گروه دری گردشگر صنعت از بخشی گرفتن قرار لحاظ به ،قیتحق
 ،(مسافرتیهای  آژانس و دفاتر) آخر گروه در آن از دیگری بخش و خدمات دیتول

 .است گرفته قرار مطالعه مورد  مذکور صنعت
 ساختار ،یرهبر شاملی سازمان عناصر تیماه است شده تالش مقاله نیا در  

 کارکنان نگهداشت وی ماندگار در مؤثری سازمان راهبرد و فرهنگ ،یسازمان
 صنعت در فعالی ها سازمان دری انسان ثروت جادیای عبارت به و توانمند و ستهیشا

 عنوان هب ی(خدمات صنعت در مطالعه مورد نمونه عنوان به) ایران در یگردشگر
 به شده ادی صنعت که است ذکر انیشا .شوند شناسایی و  مشخص ساز نهیزم عوامل

 ازی بخش عنوان به خدمات دهندگان ارائه تیاهم و نقش و آنی خدمات تیماه لیدل
 است عبارت تحقیق این اصلی سؤال اساس این بر .است شده انتخاب ،یینها محصول

ی گردشگر صنعت دری انسان ثروت جادیا بر مؤثری سازمان عناصر تیماه» :از
 «. ست؟یچ

  اتیادب مرور

 نشانی انسان هیسرما ،(1222)همکاران و 1سیبونت فیتعر به بنا -یانسان هیسرما 
 به که استی تخصص وها  مهارت هوش، از مرکب سازمان در انسان عامل دهنده

 از عبارت سازمان،ی انسان عناصر. دهد می یزیمتما تیشخص وی ژگیو سازمان
 که استی خالقی روین آوردن فراهم وی نوآور، رییتغ، یریادگیی یتوانا و تیقابل

 کند نیتضم را سازمان مدت بلندی بقا تواند یم شود ختهیبرانگی مناسب نحو به اگر
 را منابع منابع، بر مبتنی سازمان یعنی خود تئوری در بارنی (.21 ،9002، 9آرمسترانگ)

ی ناش دار،یپای  رقابت تیمز که است معتقد او .کند می  مطرح  ها شایستگی زیربنای
 قادر رقبا که است زیمتما منابع ازی ا مجموعه از حیصح و کارا استفاده و لیتحص از
 منابع بر مبتنی هینظر اساس بر(. 21 ،1381آرمسترانگ،) ستندین آنهای کپ و دیتقل به

                                                                                                                   
1- Bontis 
2- Armstrong 
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 رقابتی مزیت توانند می سازمان برای منابعی( 1220 ،2همل و پراهاالد ؛1221 ،1بارنی)
 را آنها از دومی نسخه نتوان و بوده  جانشین بی و کمیاب که آورند وجود به پایدار

 عدم و بودن ابیکم بودن، ارزشمندی ارهایمع از استفاده بای بارن و 3تیرا.  کرد تهیه
 تیمز منبع عنوان به توانند می عمل دری انسان منابع اند نموده  استدالل ،دیتقل تیقابل

 زینی انسان منابع تیریمد حوزه در شده انجام خرد قاتیتحق و شده لحاظی رقابت
 هم. داردی آور سود شیافزا وی انسان منابع قیطر از افزوده ارزش جادیا بر داللت

 و ها مهارت دانش، کهی ا گونه به هستند ابیکم ارزشمند،ی انسان منابع نیچن
 کی یانسان هیسرما. اند شده عیتوز جوامع مردم نیب دری عیطب طور به ها ییتوانا

 فرد به منحصر تواند یم سازمان کی درون فرهنگ و خچهیتار به توجه با سازمان
 منابع بودن دیتقل رقابلیغ نه،یزم نیا در اریمع نیتر مهم(. 1228،920 ،4یدلر) باشد
 از ها شرکت شود یم متذکر (1222ی)بارن. است سازمان کی در استعداد بای انسان
 و دهیگرد زمان طول در ها ییتوانا وها  مهارت کسب به قادر شان، کارکنان قیطر

 آورند وجود به رای سازمانی/ تیریمد ساختار وی اجتماعی ها شبکه فرهنگ توانند یم
 رقبای برا آنها از دیتقل کهی ا گونه به دینما تیریمد را ها ییتوانا و ها مهارت آن که

 تمرکز منابع بری مبتن نگرش مورد در شده انجام قاتیتحق اعظم بخش. باشد مشکل
 توسعه رای انسان منابع بری مبتنی ندهایفرا ای اقدامات که اند داشتهیی ها سازمان بر

ی انسان منابع یراهبرد تیریمد دریی ربنایز هینظر ،شده ادی هینظر نیبنابرا .اند دهیبخش
 اصطالح، (1221) 1کیل و شیاولر، یبارن. )122 ،9001، 2هکمن و سیلو ( است

 بهبود بالقوهیی توانا به اشاره که برند می کار هب رای انسان هیسرما یراهبرد ارزش
 نمودن اثری ب ای و بازار،های  فرصت از استفاده، سازمانی اثربخش ویی کارا دنیبخش
( 1229)7نییکو و( 1221ی)بارن چون همی پردازان هینظر. دارد بالقوههای  دیتهد

ی روهاین از استفاده احتمال ،یانسان هیسرما یراهبرد ارزش شیافزا با کنند یم مطرح

                                                                                                                   
1- Barney 
2- Prahalad & Hamel 
3- Wright 
4- Delery 
5- Lewis &  Heckman  
6- Ulrich & Lake 
7- Quinn 
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 نیا برخالف(. 212 ،9009 ،1اسنل و پکیل) ابدی می شیافزاها  سازمان توسطی داخل
 دری انسان منابع تیاهم حیتشر منظور به رای خوب نهیزم منابع بری مبتن نگرش که

 کندکهی نم انیب مشخص طور بهی ول آورد می فراهم شرکت کی یرقابت تیموقع
 رای رقابت تیمز کسبی برا خود ازین موردی انسان منابع تواند می چگونه سازمان کی

 مجموعه رای انسان هیسرما بکر. کند حفظ و تیوحما داده توسعه نموده، جذب
 بهره  بالقوه توان لیدل بهی اقتصاد لحاظ به که کند یم فیتعری دانش و ها مهارت

 عبارتندی انسان هیسرمای رهایمتغ نیتر مهم. هستند ارزشمند و شده کسب ،یور
 هیسرما مدل ف،یتعر نیا تیمرکز دری. کار تجربه(  زانیم) و لیتحصی( ها سال)از

ی شتریبی ور بهرهی دارا شتر،یبی انسان هیسرما بای افراد آن در که دارد قراری انسان
 ،9نیتر) باشند می برخورداری شتریب تیجذاب از بالقوه انیکارفرمای برا نیبنابرا و بوده

 توسعه و آموزش ل،یتحصی رو شتریب ها سازمان ه،ینظر نیا اساس بر (.1، 9007
، 3اسنل و پکیل) نباشند انتقال قابل که کنند یمی گذار هیسرمای زمان در ها مهارت

 نگرشی عنوان به را سازمان در قابلیتـ  منبع نگرش( 1221) 2کاموچ( .212 ،9009
 یراهبرد مدیریت حوزه برای فرد به منحصر چارچوب یک که کند می توصیف

 و فرایندها اقدامات، به مربوط منبع بر مبتنی چارچوب .آورد می فراهم انسانی منابع
 2جکسون و شولر. است رقابتی جایگاه یک کسب یبرا ،ضروری رفتاری های تالش

 از کنند می تالشها  سازمان چارچوب، این درون "که سازند می  خاطرنشان( 1222)
 حاصل که یابند دست رقابتی مزیت به( ها شایستگی) متمایزهای  قابلیت توسعه طریق
 ـ منبع رویکرد. "باشد می کارکنان و مشتریان کنندگان، عرضه با سازمان روابط
 رویکرد این. است انسانی سرمایه حفظ و نگهداشت و توسعه کسب، با مرتبط قابلیت

های  ییدارا عنوان به کارکنان با رفتار طریق از افزوده ارزش کسب نحوه بر متمرکز
 بازارهای در رقابتی مزیت ایجاد منجربه که کنند می ییها تیفعال که است یراهبرد
 فکری سرمایه افزایش در دانش مدیریت اهمیت بر کیدأت نگرش این. شود می خاصی
 توسط کهی انسان هیسرما تیمز مفهوم (.82 ،9002 آرمسترانگ،) دارد سازمان

                                                                                                                   
1- Lepak & Snell 
2- Thrane 
3- Lepak & Snell 
4- Kamoche 
5- Schuler & Jackson 
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ی هنگام داریپای رقابت تیمز که است باور نیا بری مبتن شد ابداع( 1221)1 بکسال
 قابل رقبا توسط که باشدی انسان منابع مجموعهی دارا سازمان که گردد می حاصل

 کارکنان نیب در فرد به منحصری استعدادها (.1221،ی بارن) نباشدی نیگزیجا و دیتقل
ی باال سطوح ارائهیی توانا وی نوآور، یریپذ انعطاف ،یور بهره برتر، عملکرد شامل

 جهت در مهم بیترک کی کارکنان قیطر آن از هستندکهیی ها راه ،یمشتر خدمات
 وقتی» (1221)9گرنت دید از. آورند می فراهم را سازمان کی یرقابت گاهیجا توسعه
 تواند می شرکت یکهای  قابلیت و منابع است؛ تغییر حال در دائماً بیرونی، محیط
 از شرکت تعریف بنابراین،. باشد شرکت آن هویت تعریف برای تری ثبات با مبنای
 بر شرکت تعریف تا دهد می ارائه راهبرد برای تر دوام با مبنایی  هایش، توانایی  زاویه

 راهبرد وی انسان هیسرما تیریمد .«باشد آنها تأمین دنبال به باید که نیازهایی اساس
 دیتأکی کار و کسب راهبرد بر آنها دو هر. دارندی ادیز مشترک وجوه محور منبع

 تیفیک بای کارکنان توسعه و زشیانگ ،ینگهدار تملک، و جذب بری مبتن که دارند
ی رقابت تیمز به منجر نیبنابرا و آورده فراهم رای انسان هیسرما که است باال

ی برا عنصر سه(9003)2گوشال و گراتن.(97 ،9007وآرمسترانگ، 3بارون)دنگرد یم
 (.1شکل) یعاطف هیسرما وی اجتماع هیسرما ،یفکر هیسرما: قائلندی انسان هیسرما
 تیظرف وی شناختی دگیچیپ چون هم نیادیبنی فردهای  مشخصه بهی فکر هیسرما

 زمان طول در فرد در کهی تخصص وها  مهارت ،یضمن دانش با همراه ،یریادگی
 به فمعطو تیریمد توجه عمده ر،یاخهای  سالی ط. دارد اشاره دیآ می بوجود

 گوشال، و گراتن)است بوده آنی اصل عنصر عنوان به دانش ژهیو بهی  فکر هیسرما
 زانیم با مرتبط که استی اجتماع هیسرما ،یانسان هیسرما عنصر نیدوم (.9 ،9003

ی دگیچیپ چون هم و باشد می گرانید از فرد شناخت و فرد از گرانید شناخت
 دست بهی فرد صیخصا و رفتارهای برایی مبنا ،یریادگی تیظرف وی شناخت

یی توانا نیچن هم. هستند آن ساز نهیزمی تخصصهای   مهارت و دانش دهدکه می
 فراهم ارتباطات شبکه حفظو توسعهی برایی ها هیپا اعتماد، تیقابل و شدنی اجتماع

                                                                                                                   
1- Boxall  
2- Grant 
3- Baron 
4- Gratton & Ghoshal  
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 آنها رایز آورند یم وجود هب را هیسرما ازی شکلی ارتباطی ها شبکه نیا. آورد می
 دارند را آنها بهی دسترس ای و بوده آنها مالک اعضاء، که رای منابع بهی دسترس امکان
 بای ها مجموعه بالقوه،ی اهرم نقاط و ارتباطات نیای غنا و عمق. ندآور می فراهم

 فراهم را حاصله ارزش مورد در قضاوتی براها  فرصت  و دانش ازی تیاهم
ی کافیی تنها به دوستان ازی بزرگ شبکه وی تخصص دانش وجود نیا با. آورند می

 هیسرما وجوه چون هم. دارندی عاطف هیسرما به ازین افراد ،امور انجامی برا ـ ستندین
 نفس عزت ،یخودآگاه چون نیادیبن صیخصا بری مبتن فردی عاطف هیسرما ،یفکر

 و دانش لیتبدی برا شوق و لیم نفس، به اعتماد به ازین افراد. استی شخص کمال و
 .دارند مؤثر اقدامات به خود ارتباطات

 
ها سازمان و افرادی عاطف وی اجتماع ،یفکرهای  هیسرمای: انسان هیسرما .1 شکل  

7 ،7993، گوشال و گراتن: منبع  

. هستندیی باال اریبسی درون ارتباطی دارای انسان هیسرما دهنده لیتشک عناصر 
 افراد کهیی ها مهارت و دانش بهی دسترس قیطر از عیوس صورت بهی اجتماع هیسرما
 منجری عاطف هیسرما. کند یم کمک افرادی فکر هیسرما توسعه به هستند آنهای دارا

 بری مبتن و آزاد روابط آمدن وجود هب باعث که شود می یخودآگاه و کمال به
 دری ریادگی به لیتما. شود یمی اجتماع هیسرما خلقی مبنا که شود یمی اعتماد

 نشأت - خود بهبود و توسعهی برای ا زانندهیبرانگ و محرک تواند یمی فکر هیسرما
 تیتقو بازخورد دور نیا در. شودی عاطف هیسرما از حاصلهی خودآگاه از گرفته

 وی خودآگاه و گشته حاصل معنادار و آزاد ارتباطات قیطر ازی فرد دانش کننده،
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 . (3 ،9003، وگوشال گراتن) دهد می شیافزا زین را نفس عزت
 است این تضمین ها، سازمان فراروی چالش اولریش نظر به بنا ـاستعدادها تیریمد
 و افراد تملک و( پرداخت) جبران ،(پرورش) سازی شبیه کشف، قابلیت آنها که

 و همل از نقل به 81 ،1381،آرمسترانگ) «دارند را خود نیاز مورد مستعد کارکنان
 است تفکر این تحت استعدادها انیجر نیتام ،ها استعداد تیریمد هدف(.پراهاالد

  رندهیدربرگها  استعداد تیریمد. هستند شرکت کی یاصل و مهم منبع استعدادها، که
 است، تیریمدی بهساز و توسعههای  تیفعال و تیریمدی نیجانشی زیر برنامه
 که شود می گرفته نظر دری جامع و کپارچهیهای  تیفعال مجموعه عنوان به نیهمچن

ی برا ازین مورد توانمند و مستعد کارکنان سازمان، که آورد می فراهم را نانیاطم نیا
 1ساراتوگا چنانچه. بخشد می توسعه و کند می حفظ کرده؛ جذب را ندهیآ و حال

 استعدادها منظم تیریمد ستمیس کی یدیکل اتیمحتو": است کرده انیب( 9002)
 وی ریکارگ هب توسعه، وی بهساز ،ینگهدار جذب، ،ییشناسا[ از عبارتند]

 نیآخر اساس بر(. 101، 9007 وآرمسترانگ، بارون) "استعدادها ازی بردار بهره
 که آنی سنت ندیفرا برخالف استعدادها، تیریمد نهیزم در شده انجام مطالعات

 کی اساس بر ندیفرا نیا امروزه است بوده استعدادها حفظ و جذب بر تمرکز
 تیریمد توسعه، جذب، ،یزیر برنامه از اعمی شتریب موضوعات ،یستمیس کردیرو

 ،9002 ،9ادواردز و پسیلیف) گیرد می دربر را نگهداشت و حفظ و پاداش، و عملکرد
 3ولش و جونزـ  لدیفهند آکسلراد، توسط شده انجامی شیمایپ قیتحق در (.11

 استخدام و افتنی در آنها از درصد 20 کشور، 93 در کارفرما 33000 از شد مشخص
 7000 ازحدود درصد 20 به کینزد و ندا مواجه مشکل با استعداد با و ستهیشا افراد

 مراتب به توانمند و استعداد بای روهاین وحفظ  یریکارگ هب که داشتند اذعان ر،یمد
 توجه دیبا (.818-812 ،2،9001هارتیپال) آنهاست افتنی و جستجو از دشوارتر

 آوردن فراهم قیطر از سازمان، در اثربخش کارکنانی نگهدار و جذب که داشت
 نحو به تواند یم گردد آنان حاتیترج و ازهاین نیتأم به منجر کهی کار طیمح

                                                                                                                   
1- Saratoga 
2- Philips & Edwards 
3- Axelrod,Handfield-Jones & Welsh 
4- Ployhart 
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 نیبهتر مورد در کهی مطالعات در (.191 ،1،9010لیگ) گردد تیریمدی زیآم تیموفق
 نیبهتر  انتخاب در مهم اریبسی ارهایمع جمله از شد انجام نیز 9002 سال در کارفرما

 شده گرفته نظر در استعداد با کارکنان حفظ و توسعه ختن،یبرانگ جذب،یی توانا ها،
 استعداد، با کارکنان شتریب جذب به توجه باها  سازمان  خوب شهرت نیچن هم. بود

 مورد سهامداران و کارکنان ان،یمشتر با روابط بهبود و خدمت، از خروج کاهش
 (.939، 9001 ،2نیل مک و جو) بود گرفته قراری ابیارز و سنجش
 انیبی سطح چندی تئور در (9000)3نیکل وی کوزلووسکـ یسازمان عناصر

 افراد مثال،ی برا هستند،ی ا انهیآش وی مراتب سلسله صورت بهها  سازمان اساساً کنند یم
 که اند گرفته  انیآشیی ها فروشگاه ای واحدها همچون کار و کسبی واحدها درون

 گرفتن دهیناد که کند می بحثی سطح چند هینظر .دارندی جا سازمان درون زین آنها
 و ریتفاس رفتن راههیب به وی گمراه موجب تواند می یمراتب سلسلهی ساختارها نیچن

 که است آن لیدال نیتر مهم ازی کی .شودی سطح درون قیتحقهای  افتهی  میتعم
 لحاظ به( فروشگاه،سازمان مثل) واحد کی در( کارکنان مثال عنوان به)  مشاهدات

 ژهیو اتیخصوص ریسا و ها،یی توانا ها، مهارت دانش، از اعمی فردهای  تفاوت
 ،یسطح چند هینظر سطوح، نیب ارتباط جادیا منظور به. دارندیی ها مشابهت

 اثرات. دهد می حیتوض ندهیبرآ اثرات وای  نهیزم اثراتی برا رای نظری ندهایفرا
 رییتغ مثال عنوان به0هستند تر نییپا به باالتر سطوح از "نییپا ـباال" اثراتای  نهیزم

 اثرات. دهد می رییتغ را کارکنانی فرد رفتار سازمان، کی یانسان منابع اقدامات
 از نقل به) هستند باالتر سطوح به تر نییپا سطوح از "باال ـ نییپا " اثرات ندهیبرآ
 سازمان، در ای  نهیزم اثراتیی شناسا منظور به ،نیبنابرا (.882 ،9001هارت،یپال

 . شدند انتخاب موضوع اتیادب به توجه بای سازمان عناصر
 های هینظر در راهبرد و  ساختار و هبریر فرهنگ، شامل سازمانی اصل عناصر 

 و چندگانههای  شکل در خارجی و داخلی متفاوت شرایط با مواجهه برای مختلف
 با مزبور های مؤلفه پیوستار بین تناظر کشف. است شده آورده پیوستاری روی بعضاً

                                                                                                                   
1- Gill 
2- Joo & Mclean 
3- Kozlowski & Klein 
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 ثروت جادیا توضیح در شده ذکر شرایط نیز و شده تدوین های هینظر از استفاده
 مدل تبیین سپس و آنها بین روابط کشف در پژوهشگر به تواند می درسازمان، انسانی

 یسازمان ابعاد فیتعر بهی ستمیس دگاهیدی مبنا بر دفت .نماید کمک مربوطه
 که شود توجه سازمان ازی ابعاد به دیبا سازمان درکی برا اساس نیا بر. پردازد می

 را سازمان صورت همان به ابعاد نیا. هستند سازمان خاصهای  یژگیو کننده انیب
ی سازمان ابعاد. هستند افراد معرفی کیزیفهای  یژگیوو تیشخص که کنند می حیتشر

 کننده انیب ،یساختار ابعادیی. محتوا وی ساختار: شوند می تقسیم دسته دو به
 بدان توان می  که دهند می دست بهیی مبنا و هستند سازمان کی یدرونی ها یژگیو

 کل معرف ،ییمحتوا ابعاد .کرد سهیمقا هم با وی ریگ اندازه راها  سازمان لهیوس
. آنهای  هدف و طیمح ،یفناور نوع، سازمانی بزرگ ای اندازه مثل هستند سازمان

 ییمحتوا ابعاد. گذارند می اثری ساختار ابعاد بر و هستند سازمان گاهیجا معرف آنها
 ابعاد که هستندی طیمح و سازمان دهنده نشان آنها رایز باشند مبهم توانند می

 بعد دو هر سازمان، درک وی ابیارزی برا. رندیگ می قرار آن درونی ساختار
، دفت) دارند تعامل گرید کی با سازمان ابعاد. استی ضروریی محتوا وی ساختار
 در را ها سازمان عناصر ت،یلوی لوزی الگو ازی ریگ بهره با اسکات(. 18، 1378

  اهداف ،(فرهنگ عوامل) ساختار،کارکنان: داند می عنصر چهار خود، طیمح بستر
 عمده عامل دو هال، نظر به بنا (.1380،39 اسکات،) سازمان یفناور و( هاراهبرد و)

 تیفعال آن در سازمان که استیی محتوا نخست عامل. گذارند می اثر ساختار بر
 ،یتکنولوژ سازمان،ی بزرگ ای ازهاند: از اند عبارت "ییمحتوا عوامل". کند یم

 از مقصود نجایا دری. مل فرهنگ عوامل و طیمح ،ی(سازمان جو ای )یداخل فرهنگ
 به طیشرا نیا. کند می تیفعال آن در سازمان که استی طیشرا ای وضع، محتوا

 نیدوم"یسازمان طرح".است کنترل از خارج و کنترل تحت زمان هم صورت
 در وودوارد جون (.120، 1371 هال،) گذارد یم اثر ساختار بر که استای  مقوله

 با آنها بودن متفاوت علل وها  سازمانی ها یژگیو خصوص در خود قاتیتحق
 یفناور و ساختار، راهبرد از عبارتی سازمان هر دری اصل عنصر سه افتیدر گریکدی

 وجودی  سازگار وی هماهنگ دیبای سازمان هر در عناصر نیا نیب واقع در .هستند
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 نیا بر. گردد موفقی  رقابت اوضاع ای طیشرا با تطابق در بتواند سازمان تا باشد داشته
 و راهبرد نیب نتواند ای و کند استفاده مناسب یفناور از نتواند کهی سازمان اساس

ی ساختارها. شود موفق تواندی نم د،ینما برقرار الزمی هماهنگی سازمان ساختار
 از مانعی کیمکان ساختار رایز شوند هماهنگ دیبا تیریمدی ندهایفرا وی سازمان

ی فناوری آوردها وره تیمز از شرکت که دهدی نم اجازه و شود می یریپذ انعطاف
 نیب رابطه خود مدل در زین تیالبرا گ(.131 ،1378 دفت،) گردد مند بهره نینو

 دفت،) کند می مطرح را سازمان اندازه و یفناور ط،یمح ،راهبرد ساختار، فرهنگ،
 را( سازمانی بخش اثری برا) عامل هفت بری مبتنی الگو ،ینزیک مک(. 1378،120

ی عال اهداف و مهارت کارکنان، سبک، ستم،یس ،راهبرد ساختار، شامل که کرد ارائه
 هفت نیا از کی هر به نکردن توجه افتندیدری نزیک مک مشاوران. شوند می سازمان

ی مانع با دهد می انجام رییتغ ریمس در سازمان که رایی ها تالش تواند می یاصل  عامل
 شکست به محکوم ندیفرا نیای گاه و نموده دردسر پر را اقداماتش سازد، رو روبه
. اند کرده قرار بر متقابل روابط گریکدی با و دارندی سان کی تیاهم آنها. گردد می
 و استیپوی روینی دارا عوامل نیا از کی کدام که کند می مشخص مختلف طیشرا
 استونر،) داد قرار توجه مورد شتریب دیبا را کی کدام، خاصی هاراهبردی اجرا در

1372، 282.) 
 از زیادی تعداد و است خدماتی فعالیت نوع یک گردشگری ـ یگردشگر صنعت

 و اساسی نیازهای تأمین برای و شود می  رو به رو آنها با گردشگر یک که یافراد
 مقصد) منطقه یا مکان یک شدن موفق در کند، می تکیه آنها به خود اتیتفریح
 نوازی میهمان  و پذیری میهمان فعالیت نوعی گردشگری. دارندی مهم نقش( مسافر
 کننده ارائه لطف و صمیمیت مسئله شود می ارائه خدمتی که هنگامی بنابراین است؛

 رعایت و کارایی بر اثربخشهای  تخصص،مهارت .کند می پیدا زیادی اهمیت آن
 بلکه دهند، رخ خأل در که ستندین چیزهایی ازجمله خدمت ارائه هنگام به احترام
 ایجاد افراد پرورش و آموزش زمینه در که هستند هایی گذاری سرمایه  نتیجه

 از یکی موضوع این و کنند می ارائه را خدمات کارکنان که نیست تردیدی. شود می
 ،1389گی،) باشد می گردشگری صنعت موفقیت کننده تضمین اصلی رمزهای
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 مطالعه در. است کاربر، یخدمات عیصنا اکثر همچونی گردشگر صنعت (.212
 ،ی(نهادی)سازمان کردیرو ازجمله دارد وجودی مختلفی کردهایروی گردشگر
 به توجه با کهیی ایوجغرافی شناس جامعه ،یاقتصاد ،یتیریمد ،یخیتار محصول،

ی دارا که(خرد اقتصاد درسطح)محور سازمان کردیرو"یتیریمد کردیرو مفهوم
 همچونی گردشگر موسسه کی ادارهی برا ازین موردی تیریمدی تهایفعال بر تمرکز
ی کردیرو و بوده آن مشابه و کنترل غات،یتبل ،یگذار متیق  ق،یتحق ،یزیر برنامه

 گولدنر) "ردیگ یم بهره ها رشته و کردهایرو ریسا از حاصله نشیب از که است متداول
 و کوپر. است شده استفاده  تحقیق این در کردیرو این از ( 1،9001،99یچیور

 تیموفق مقابله معتقدندی گردشگر صنعت دری انسان منابع تیاهم نهیزم در همکاران
ی روین قیطر از صرفاٌ است مواجه آن بای گردشگر صنعت کهیی ها چالش با زیآم

 زبان نیچند به آشنا ،یپرانرژ هوشمند، باشند، دهید آموزشی خوب به کهی کار
 درک رای گردشگر تیماه کهیی روین. است ریپذ امکان باشند نیکارآفر وی خارج
 ،یدرگردشگرای  حرفه و متبحری انسان منابع. باشندای  حرفه آموزشی دارا و کرده

  را خدمات ارائه در افزوده ارزش جادیا وی رقابت هیحاش کسب اجازه سازمان به
 مشارکت وی فناور، مردم با  تماس لحاظ به که استی صنعتی گردشگر .دهند یم

 نیا در فعال و ریدرگ افراد و کارکنان نیا و است برخورداریی باال سطح از افراد
 فشار تحتی گردشگر صنعت دیترد بدون. ندینما می جادیا زیتما که هستند صنعت

های  بازار شدن تری رقابت و صنعت ساختار دیتجد ر،ییتغ حال دری بازارها. است
 در کارشناسان و نیمتخصصی برا رای ادیز اریبسهای  تیمحدودی الملل نیب وی داخل

 وی گردشگر ندهیآ عملکرد و تیموفق کسبیی توانا. آورند می وجود به صنعت نیا
ی دانش و ها تیفیک ها، مهارت بهی بستگی ادیز زانیم به آن به وابستههای  تیفعال

 (. 228 ،1228 ،9کوپر) سازد می کارشان و کسب اداره به قادر را رانیمد که دارد
 الگویی نییتب منظور به تحقیق این در پژوهشگر، فوق موارد گرفتن نظر در با 

 به ای وی انسان هیسرمای نگهدار  در موثر سازمانی عناصر تیماه شناسایی جهت
 اساس برای  نهیزم اثرات عنوان به گردشگری صنعت دری انسان ثروت جادیای عبارت

                                                                                                                   
1- Goeldner & Ritchie 
2- Cooper 
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 موردهای  سازمان در کارشناسان و خبرگان نظرات  از استفاده بای سطح چندی تئور
 این رفتن دست از و خروج از مانع بتوان قیطر نیا از تا پرداخت قیتحق به مطالعه
 وی داخل منابع و عوامل بر تمرکز پژوهش، نیا در نیهمچن .شد سازمان درها  سرمایه

 قاتیتحق محیط، منجمله گذار ریتأثی خارج عوامل نهیزم در و بودهی درون
 . ردیپذ انجام تواند می یا جداگانه

 پژوهشی شناس روش

 ژهیو به  تیریمد و سازمان حوزه در مطالعه موردهای  دهیپد تیماه به توجه با 
 قیتحقی ها روش از کی هر از استفاده  دارند سروکاری انسان رفتار با کهیی ها دهیپد
 موردی ها دهیپد تیواقع بهی ابیدست در را محقق تواندی نمیی تنها بهی فیک ای وی کمّ

 کردن بیترک با قیتحق نیا در لذا. رساندی اری مذکورهای  حوزه در مطالعه
 تا است نموده تالش محقق ،(ترکیبی قیتحق روشی )فیک وی کمّ قیتحقهای  روش
 1کرسول کهی بند میتقس به بنا. دیآ فراهمی بررس مورد دهیپد ازی بهتر درک امکان

 قیتحق روش از قیتحق نیا در است کرده ارائهی بیترک قیتحق طرح انواع از( 9003)
 دو روش، نیا در(. 112 ،1387 بازرگان،) است شده استفادهی اکتشافی متوال ختهیآم

 کی ابتدا دری عن.ی شوند می استفادهی متوال صورت بهی کمّ وی فیک قیتحق روش
 مرحله در اول مرحله جینتا سپس و شده انجام مدل ساخت منظور بهی فیک قیتحق
 اول مرحلهی فیک قیتحق روش. ردیگ می قرار آزمون موردی کمّ قیتحق روش با دوم
ـ ی فیتوص دوم مرحله در استفاده موردی کمّ روش و بوده ییمبنا هینظر بری مبتن
 معادالتی ابی مدلی ریکارگ هب با( دوی کا آزمون) یاستنباط آمار از وی لیتحل

 .استی ساختار
 و مقوالت م،یمفاه: از عبارتند که داردی اصل جزء سهی انیبن هینظر ـ یفیك روش
 انگریب که میمفاه با سهیمقا در مقوالت( 1220) 9استراوس و نیکورب نظر به. ها گزاره

        حاصل قتیحق در مقوالت. هستند تر یانتزاع و داشتهی باالتر سطح هستندها  آن
 هینظر سوم جزء.شوند می محسوب هینظری بنا سنگ و بوده میمفاهی بند گروه

                                                                                                                   
1- Creswell 
2- Corbin & Strauss 
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 زین و آن میمفاه و مقوله کی نیب افتهی میتعم روابط نیمب که هستندها  گزاره، یانیبن
 حال نیا با دانند می هیفرضی نوع راها  گزارهی برخ .باشند می مجزاهای  مقوله نیب

ی مفهوم روابط رندهیبرگ درها  گزاره. است افتهی یشتریب رواج گزاره از استفاده
 جمع (.1381،17 ،ییذکا) باشند می یریگ اندازه مستلزمها  هیفرض کهی حال در هستند

ای  دوطرفه ارتباط حاصل، هینظر جادیا و مقوالت و میمفاه ساخت، ها دادهی آور
 لیتحل مستلزمها  نیا از کی هر جادیا و است اجزاء نیا از کیهر نیب که است
 در( 1221) تیپند .رود می   شمار بهی انیبن هینظر روشی اصل محور که استها  داده

 شود یم انجام گام 2ی ط کندکه می ادی ریزی کل مرحله پنج از ییمبنا هینظر ساخت

 ( 1جدول)

یانیبن هینظر ساخت ندیفراهای  گام و مراحل. 1 جدول  

 گام مرحله

 موردها انتخاب ـ 2 ،يتخصص متون بري مرور ـ 1 قیتحق طرحـ 1

 ها دادهي گردآور چارچوب نيتدو ـ 3 ها دادهي آور جمع ـ2

 قیتحق دانیم به ورود ـ 4

  داده میتنظ ـ 5 ها  داده میتنظ ـ3

 نمونه تکرار ـ 7 مورد، نیاولهاي  داده لیتحل ـ 6 ها داده لیتحل و هيتجز ـ 4

 تيكفا به دنیرس  ـ 8  ،ينظري ریگ

 موضوع اتیادب با حاصل گزاره سهيمقا ـ 9 موضوع اتیادب با سهيمقا ـ 5

 
 (138 ،1381گران،ید و فردیی دانا از نقل به ،(1221)تیپند)

 1یمیپارادا مدل را آن( 1220) نیکورب و استراوس کهی مدل ازی فیک روش در 
 است ریز صورت به مدل نیا ساده اریبس شکل. است شده استفاده اند دهینام
 (: 22 ،1228 ن،یکورب و استراوس)
ي ها ياستراتژ   (5)يا مداخله طيشرا  (4)نهیزم  (3)دهيپد  (2)يعلّ طيشرا(1) 

 امدهایپ  (6 )ي  عمل

                                                                                                                   
1-Paradigm Model 
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، نهیزم. شوند می دهیپد جادیا باعث که هستندی عیوقای علّ طیشرا، فوق مدل در  
 حاصل آن از دهیپدای  مداخله طیشرا وی علّ طیشرا تحت که استای  ژهیو طیمح
 بروز و وقوع جهت در که هستندی اقدامات مجموعه ،یعملهای  یاستراتژ. شود می
 .هستند اقدامات نیای بروندادها و جینتا هم امدهایپ و شود می اتخاذ دهیپد

 ی ساختار معادالت مدل ـ كمّی روش
1
(SEM)مدل وی ریگ اندازه مدل جزء دو شامل 

 دوم و اول مرتبهی عامل لیتحل درآن که استی مدلی ریگ اندازه مدل. باشد می یساختار
    استفاده ریمس لیتحل از آن در که استی مدلی ساختار مدل و است شده استفاده

 و ها عامل مفهوم، نیب روابطی برا SEMی ریگ اندازه ازجزء قیتحق نیا در. شود می
ی عامل لیتحل از گرید عبارت به ای وی معنادار آزمون وها  عامل با مرتبطهای  شاخص

 لیتحل بسط واقع در کهی دییتأی عامل لیتحل. است شده استفاده دوم و اول مرتبهی دییتأ
ی نیمعهای  هیفرض آن در که است SEM مهمهای  جنبه ازی کی استی معمولی عامل

 قرار آزمون مورد رهایمتغ نیب متقابلی ها یهمبستگ وی عاملی بارها ساختار درباره
 عامل انسیوار ایی یربنایز ابعاد ساختن آشکار بای عامل لیتحل ،یسنت لحاظ از. ردیگ می

 کی یمعرفی برا. دارد سروکاری تستهای  سؤال ایها  پرسش ازای  مجموعه در مشترک
 نیتدو بهی عامل لیتحل و شود می هیتهها  پرسش ازای  مجموعه معموالً ،ینظر سازه

 آزمونی )دییتأهای  روش.  کرد خواهد کمک رود می کار به پژوهش در کهی شاخص
( آمده هیفرض در که) نیّمعی عامل ساختار کی باها  داده که کنند می نیتع( هیفرض

 ساختار کی یبرای دییتأ توان می هیفرض آزمون روش بردن کار به با.  نه ای اند هماهنگ
 مدل کی واقع دری دییتأی عامل لیتحل گرید انیب به. آورد دست به مفروضی عامل

 آغازی قبل هیفرض کی با را خود لیتحل پژوهشگر، آن در که استی تئور آزمون
 کند می مشخص است،ی قوی نظر وی تجرب شالوده کی بری مبتن که مدل نیا.کند می
 شوند همبسته دیباها  عامل کدام با عامل کدام وها  عامل کدام با رهایمتغ کدام که

 در که استی عامل لیتحل ازی صورت زین دوم مرتبهی عامل لیتحل(. 922،، 1382هومن،)
 به دوم مرتبههای  عامل تا شود می لیتحل مشترکهای  عاملی همبستگ سیماتر خود آن

 (.18 ،1382هومن،) دیآ دست

                                                                                                                   
1- Structural Equation Models  
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 پژوهشی ها افتهی 

 و خبرگان با افتهی ساخت مهین مصاحبه قیطر از ابتدا قیتحق نیا در ـ یفیك تحلیل
 با یگردشگر صنعت (نفر2) کارشناسان و (نفر 19)ارشد رانیمد ،(نفر11) نیمشاور

 پژوهش در مطالعه موردی سازمان عناصر تیماه ،ییمبنا هینظر روش از استفاده
یی شناسای( انسان منابعی استراتژ ،یرهبر فرهنگ، ساختار، ،یسازمانی استراتژ)

 با همگنی ها یتئور  مربوطه، اتیادب با آمده دست هب جینتا انطباق با سپس .شدند
 مهینی ها مصاحبه قیطر از مقوله 21 بر مشتمل حاصلی ها داده .شد مشخص آنها،

ی گردشگر صنعت کارشناسان و رانیمد ن،یمشاور خبرگان، با افتهی ساخت
 به مربوطهای  داده آنی ط که دیگرد انجام بازی کدگذار سپس .شدی گردآور
، یکدگذار ندیفرا حاصل. شدندی بند مقوله وی گذار نام مطالعه، مورد موضوع

 29 به منتج که شوند می محسوب ییمبنا هینظری اصل عناصر که است میمفاه جادیا
 و باالتر سطح در مشابه بازی کدها ،یکدگذار لیتکمی برا سپس. دیگرد مفهوم

 با میمفاهی رو بر کار رایز شدندی بند گروهها  مقوله بهی ابیدست جهت تری دیتجر
ی مبتنی کاری ساز مفهوم  همانندی بند مقوله .شود می یسردرگم موجب  تنوع نیا

 به وپاسخ میمفاه گرید با مفهوم هر سهیمقا .است پرسش و سهیمقای لیتحل هیرو بر
 گرید میمفاه از مجموعه چه با و دارد اشارهی موارد چه به مفهوم نیا که سؤال نیا

 کمک هینظر چارچوب جادیا و بروز به تا شودی بند دسته مقوله کی در تواند می
 .کند
 پنج شد موفق محقق آمده، دست هب مندرج میمفاهی روی لیتحل هیرو انجام با 

 اشاره قیتحق موضوع با مرتبطی دادیرو ای دهیا کی به کدام هر که را دهیپد ای مقوله
 فرهنگ ـ9 ؛یسازمان ساختار ـ1از عبارتند مقوله پنج نیا .کندیی شناسا دارد

 مقوله پنج ی.انسان منابع راهبرد ـ2 ؛یسازمان راهبرد ـ2 ؛یسازمانی رهبر ـ3 ؛یسازمان
 و شده داده قراری میپارادا مدل چارچوب در کیتفک به کیهر شدهیی شناسا
 مشخصی محور مقوله شده، ارائه مدل پنجی برمبنا سپس .شد ساختهیی ها مدل
 در ،یگردشگر صنعت رانیمد عمده مشکل که شد مشخص ها مصاحبه  در .دیگرد
 با متناسب توانمند و ستهیشای انسانی روین حفظ آن از تر مهم و جذب نخست وهله
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 داشتند اذعانها  شونده مصاحبه ازی اریبس کهی ا گونه به. بودند صنعتی ها ازین
 معدود ازی کی خود خاصهای  یژگیو و تیماه لحاظ بهی گردشگر صنعت

 نیبنابرا. باشد می جوان ژهیو به کاری روینی برا جذاب اریبسی کارهای  طیمح
 نظر از رانیا در ازجمله و ایدن دری کارهای  بخش ریسا با سهیمقا در مذکور صنعت
 مقابل در. باشدی نم مواجهی توجه قابل مشکل و تیمحدود بای انسانی روین جذب

 دری سازمانهای  یینارسا وجود و رانیا در صنعت نیاهای  تیفعال روند به توجه با
ی سازمان فرهنگ نوع، ها سازمان در امور اداره روش و سبک لیقب ازیی ها نهیزم

 ارتباطات نوع وی انسان منابع مورد در سازمانی هاراهبرد وها  استیس حاکم،
 انتظارات با آنهایی سو هم عدم و ،یسازمان ساختار تیماه از برگرفتهی  سازمان
ی روهاین دادن دست ازی اصلی نگران حاضر حال در ها، سازمانی انسان هیسرما

 یانسان منابع تیریمد جنبه ازی انسانی روین حفظ مسئلهی عبارت به و ستهیشا و کارآمد
یی افزا ثروت دری انسانی روین تیاهم" مدام وتکرار دیتأک به توجه با .باشد می

 و کارآمدی روهاین، یانسان هیسرما رینظ آن با مرتبطی عبارات وها  واژه و "سازمان
 ازی رقابت تیمز جادیا ،یرقابت تیموقع بهبود جهتی انسانی روین حفظ سته،یشا
 ثروت جادیا" مربوطه، تیروا در هم وها  مقوله وها  داده در همی انسان منابع قیطر

 و آگاهانهی ریگ جهت عنوان به آن از و انتخابی محور مقوله عنوان به "یانسان
 سبک در رییتغ قیطر ازی گردشگر صنعت در فعالهای  شرکت شدهی زیر برنامه

ی انسان منابع راهبرد  وی سازمان ساختار ،یسازمان فرهنگ نوع، یرهبر و تیریمد
 زینی گرید لیدال تواند یمی  محور مقوله عنوان به دهیپد نیا انتخاب .شد استفاده

 نیای پارچگ کی زین و خود درها  مقوله گرید جذب توان جمله از باشد داشته
 (داستان ریس خطی)فیتوص تیروا در کهی انسان ثروت جادیا دهیپد رامونیپها  مقوله

 .گردید می مشاهدهی خوب به
 رانیا دری گردشگر صنعت اگرچه ـ یانسان  ثروت جادیا دهیپدی علّ طیشرا

 کالنهای  استیس اما است نبوده برخورداری چندان رونق از ریاخهای  سالی ط
 ازی کی عنوان به صنعت نیا گاهیجا و نقش و تیاهم که دارد برآن داللت دولت،

 کهای  گونه به است شده آشکار و مشخص کشوری ارزآور ویی زا درآمد مهم منابع



  220محور...    ـ سازمان  انساني ثروت ایجاد مدل

 

ی خصوص بخش در ژهیو به حوزه نیا در اندرکار دست و فعال نیمسئول ازی اریبس
 در آن گاهیجا و صنعت نیا به دولت نگرش که اند داشته اذعان امر نیا بر

 به توجه با اساس نیا بر .استی نیآفر تحول و مثبت نگرش، یاقتصادهای  تیفعال
ی  گردشگر درصنعت و اعم طور بهی خدمات عیصنا دری انسانی روینی محور نقش

یی بسزا تیاهم از صنعت ازی دیکل بخش نیا به ژهیو توجه اخص، صورت به
 صنعت صاحبنظران از آمده بدستهای  داده  به توجه با نیبنابرا. است برخوردار
 :   باشند می  ریز شرح بهی انسان هیسرما دهیپدی علّ طیشرا ،یگردشگر

 صنعت ارتقاء دری انسان منابعی دیکل نقش ـ9 ؛یگردشگر صنعتی خدمات تیماه ـ1
 تیجذاب ـ2 ؛یگردشگر صنعت از توانمندی انسانی روین خروج ـ3 ؛یگردشگر

 از کاری روین به رانیمد نگاه رییتغ ـ2 جوان؛ کاری روینی برای گردشگر صنعت
  سازمانی اصل هیسرما به منبع ویی دارا
 بر که استی عوامل طیشرا نیا ـ یانسان ثروت جادیا دهیپدی ا مداخله طیشرا

 صنعت کارشناسان و رانیمد دگاهید از و دارد دخالتها  یاستراتژ اتخاذ
 و بودنی خصوص ای وی دولت لحاظ بهها  سازمان تیریمد و تیمالک نوع، یگردشگر

 هستندی مهم عامل دوی  طیمح عوامل عنوان به دولت کالنهای  یاستگذاریس زین
 مکرر راتییتغ مثال عنوان به. دارندیی بسزا ریتأث نظر موردی هاراهبرد تیماه بر که
 خارجی کاری روهاین از آنها ارشد رانیمد انتصاب وی دولتهای  سازمان در رانیمد
 منابعی استراتژ اتخاذ موجب صنعت، با مرتبط ریغی کار سابقه بای حت و سازمان از

ی انسانی روین دادن دست از آن دنبال به و دهیگرد هیثانو ای کارانه مانیپی انسان
 کالنهای  یگذار استیس نیچن هم .بود خواهد آنی امدهایپ از ستهیشا و مجرب
 و رانیا دری گردشگرهای  تیفعال وها  یگذار هیسرما قیتشو نهیزم در دولت

 وی اصل عوامل ازی گردشگری آموزش مؤسسات وی عال آموزش مراکز گسترش
 .است صنعت در ستهیشا و توانمندی انسانی روین حفظ در مؤثر

 فعالهای  سازمان دری انسان ثروت جادیا دهیپد ـ یانسان ثروت جادیای راهبردها
 حفظ هدف باها  آن شدهی زیر برنامه آگاهانهی ریگ جهت بهی گردشگر صنعت در
 قیطر از هدف نیا به لین .دارد اشاره توانمند و استعداد با کاری روین نگهداشت و
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 منابع راهبرد وی سازمان راهبرد ،یرهبر سبک ،یسازمان فرهنگ درساختارها، رییتغ
 با. است مناسبی هاراهبرد اتخاذ ازمندین راتییتغ نیا انجام و بوده سریمی انسان
 نیچن توان می  راها  سازمان اتخاذ قابلی هاراهبرد، یدانیم مطالعههای  دادهی بررس

 : برشمرد
 مؤثر نقش و تیاهم بر راهبرد نیا ـ کینامید / کیارگانی سازمانی ساختارهاـ 1

 ت،یرسم .دارد اشاره سازمان دری انسان ثروت جادیا بری سازمان ساختار تیماه و نوع
 نیا بر. استی سازمان ساختار نوع کننده نییتعی اصل عوامل ازی دگیچیپ و تمرکز
 ت،یرسم درجه.باشند می فیتعر قابلی کیارگان وی کیمکانی ساختارها اساس
 در کهی درحال بوده باال اریبسی کیمکانی ساختارها دری دگیچیپ و تمرکز

 وی ،همکاریرسم ریغ ارتباطات ن،ییپا اریبس تیرسم درجه کیارگانی ساختارها
 نز،یراب) باشند می رمتمرکزیغی ریگ میتصم ستمیس و ادیزی مساع اشتراک

های  یژگیو توجه با و آمده دست هبهای  داده گرفتن نظر در با  (.1378،819
ی هنر توسط شده ارائهی بند میتقس نیچن هم ،یکیمکان وی کیارگانهای  ساختار

ی ساختارسازمان مطابق ،یکیمکان ـ یکیارگانهای  ساختار با آن انطباق و نتزبرگیم
ی روین حفظ آن امدیپ که هستندی سازمان ساختار دهیپد با مرتبط راهبرد ،یکیارگان
 .باشد می ستهیشای انسان

 نشانها  دادهی بررس از حاصل جینتا ـ تمركز /زیتمای سازمانی راهبردها ـ7
 راهبرد کهیی ها سازمان که اند دهیعق نیا بر صنعت وکارشناسان رانیمد که دادکه

 و تیماه به توجه با نندیگز یم بر را (پورتر مدل حسب بر) تمرکز ای و ساختن زیمتما
ی اجرا و انتخابی ازهاین شیپ و الزامات زیون آنها ازین موردی سازمانهای  یژگیو

 ستهیشا و توانمندی انسانی روینهای  تیاولو و حاتیترج با متناسبیی هاراهبرد نیچن
 نیچن اتحاذ تحت نیبنابرا و بودههای  سازمان نیچن در تیفعال و کار منظور به

 ریتعب وبه خود توانمند و ستهیشای انسانی روین حفظ به قادر سازمان کی ،ییهاراهبرد
 پیت مورد در لزیما و اسنوی بند طبقه برحسب .بود خواهدی انسان ثروت حادیا گرید

 که داشت اشاره گر لیتحل و جو فرصتهای  سازمان به توان می زین کیاستراتژ
 .باشند می ستهیشا و مستعدی انسانی روین حفظ خصوص در الزمهای  یژگیوی دارا
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 رانیمد، ها دادهی بررس به باتوجه ـ متعهدانه / پدرانهی انسان منابعی راهبردهاـ 3
ی انسان منابع راهبرد اتخاذ باها  ازمانس که بودند معتقد عموماّ صنعت وکارشناسان

 به تیاولو ودادن ندیفرا کنترلی جا به کار جینتا و محصول کنترل توجه با مناسب
 حفظ همان ای یانسان ثروت جادیا به قادر ارتقاها، و انتصابات دری داخل کار بازار

 توانمند و مستعدی انسانی روین .بود خواهند خود توانمند و ستهیشای انسانی روین
 و بوده برخوردار عملی آزاد از شانیی توانا به توجه با تیریمد  که دارند انتظار

 اعتماد آنان به تیریمد ،گرید انیب به. ندینما ارائه سازمانی ها هدف طبق را محصول
 موجبی کردیرو نیچن. بپردازد آنهای کار ندیفرا بازدهی ابیارز به تنها و نموده

 هم .ابدی می شیافزا سازمان به تعهدآنها وی وفادار و شده کارکنان در زهیانگ جادیا
 و مساوات اصل تیرعا و داخل از روین نیتأم توسعه، و آموزش بر ادیز دیتأک نیچن

 چند دادن انجامیی درتوانا کارکنانی ستگیشا شیافزا سازمان، درون دری برابر
. استی داخل کار بازار اصول بودن فرما حکم دهنده نشانی میت کار مهارت زین کارو

 کمک زینها  سازمانی ریادگی تیظرف به ،یشغل تیامن شیافزا ضمن ها،راهبرد نیا
 آن به بتوانند، ندیفرا کنترل بری مبتنی هاراهبرد ریسا که ستینی زیچ نیا و کند می

ی هاراهبرد نهیزم نیا در موجودی ها هینظر و موضوع اتیادب به باتوجه. ابندی دست
یی های ژگیو نیچنی  دارا مشولم و بامبرگر توسط شده ارائه متعهدانه و پدرانه
 .هستند

 از آمده دست بههای  داده ـ یادهوكراس / یقومی سازمانهای  فرهنگ ـ4
 جهت ،ینوآور و تیخالق به سازمان توجه لیقب ازی موارد رندهیبرگ درها  مصاحبه

 توانمند تیاهم ،یمیت کار تیاهم بودن، نگر ندهیآ و تحول سمت به سازمانی ریگ
 کی همانند دوستانه وی انسانی کار طیمح سازمان،ی برا کارکنان توسعه وی ساز

 هینظر به توجه با. باشند می اجماع و مشارکت حسب برها  یریگ میتصم خانواده،
 یوادهوکراسی قومهای  فرهنگ با منطبق فوقهای  یژگیو ن،یکوئ و کامرون

 است صیتشخ قابلای  دوستانهی کار طیمح با، یقوم فرهنگی کل طور به. باشند می
 گسترده خانواده کی به هیشب و دارند مشارکتی ادیز حد تا کارکنان آن در که

 قرار نیوالد گاهیجا دری حت و شوند می دهید ومرشد راهنما عنوان به رهبران. است
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 سازمان.  است باال تعهد.  ماند می پابرجا سنت وی وفادار لهیوس به سازمان. دارند
 مهم هیروح و داشته باالی همبستگ و انسجام با، یفرد توسعه مدت بلند منافع بر دیتأک

 را آنان دغدغه و کارکنان به دادن  تیاهم وی  داخل جوهای  واژه  با تیموفق.  است
. است اجماع و مشارکت، یمیت کاری برای مکان سازمان. شود می فیتعر، داشتن

 کار قیطر از طیمح که نیا از عبارتندی قوم فرهنگ کی در هیپا مفروضات ازی برخ
 نیبهتر عنوان به انیمشتر به شود، تیریمد بهتر تواند یم کارکنان، توسعه وی میت

ی انسانی کار طیمح کی توسعه کار و کسب در سازمان شود، می دهیشیاند شرکا
 و تعهد، مشارکت لیتسه و کارکنانی ساز توانمند ت،یریمدی اصل فهیوظ و است،
، ایپوی کار طیمح کی مشخصهی ادهوکراس فرهنگ نیچن هم. است آنانی وفادار

 و نوآور نگر، ندهیآ اثربخشی رهبر. رندیپذ سکیر افراد. است خالق و نیکارآفر
. استی نوآور و تجربه به تعهد سازمان، وقوام نگهدارنده عامل. است مدار سکیر

ی برای آمادگ. است دیجد خدمات و کاالها دانش، ارائه در بودن شرویپ بر دیتأک
 در سازمان دیتأک. برخوردارند تیاهم از دیجدهای  چالش بهی ابیدست و رییتغ

 و کاالها دیتولی معنا به تیموفق. است دیجد منابع لیتحص و عیسر رشد بر بلندمدت
 (. 22، 9001، نییکو و کامرون) است فرد به منحصر و دیجد خدمات

  مؤثر نقش و تیاهم بر راهبرد نیا ـ یضیتفوی/ مشاركتی رهبرهای  سبک ـ2
 هیسرمای نگهدار همان ای یانسان ثروت جادیا ندیفرا بری  رهبر سبک تیماه و نوع
 تعهد زین و کارکنان تخصص ویی توانا زانیم توجه با .دارد اشاره سازمان دری انسان
 آمده دست هبهای  داده. باشد می متفاوت سازمان دری رهبر سبک کارشان، به آنان

 دری ریگ میتصم ندیفرا در مشارکت که بودند آن نیمب کارشناسان و رانیمد از
 دادن ،یعال تیریمد بودن دسترس در ،یعال تیریمدی تیحمای رفتارها سازمان،

 نحوه اتیجزئ در دخالت عدم توانمند، و متخصص کارکنان به امور انجام تیمسئول
 با افراد توجه مورد که هستندی موارد از آنان خود توسط امور کنترل و امور انجام

 نیچن. هستندیی ها سازمان نیچن در کار انجام به لیتما منظور به توانمند و استعداد
 وسبک ی مشارکتی رهبر سبکـ  بالنچارد وی هرسی رهبر هینظر دریی ها یژگیو

 ندیفرا در او روانیپ و رهبر نخستی رهبر سبک در. دارند وجودی ضیتفوی رهبر
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 ستمیس کی و شود می آسانی رهبر نقشی فایا، کنند می مشارکتی ریگ میتصم
ی رو بر تنها رهبر روش، نیا در(. 110 ،1383، نزیراب) دیآ می وجود بهی قوی ارتباط
 بروز و قیتشو موجب که رای تیحمای رفتارها بلکه کندی نم  دیتأکها  هدف

 گوش شاملی تیحما وهیش. دهد می بروز خود از زین شود کارکنانهای  مهارت
 از کهی رهبر. است بازخور ارائه و دادهی برا کردن سؤال و کردن قیتشو ، کردن

 از و دهد می روز به روزی ریگ میتصم اجازه ردستانیز به کند می استفاده وهیش نیا
 نشدهی نیب شیپ مسائل حلی برا چنان همی ول کند می کنترل را آنها زین قیطر نیا

 ردستانیز ازی اجتماع تیحما وی شناس حق اظهار در رهبر ک. یاستی دسترس قابل
 سبک در نیهمچن (.209 ،1380، افجه) دارد عمل سرعت وی آمادگ شهیهم خود
 ای العمل دستور چیه، کارکنان از تیحما نهیزم در و کار مورد در رهبر ،یضیتفو

 کنترل، ،یزیر برنامه در را خود دخالت ،یضیتفو رهبر. کندی نم صادری ا بخشنامه
 آنچه بر توافق از بعد و دهد می کاهش ممکن حداقل بهها  هدف حیتصر و اتیجزئ

 و کارها انجام تیمسئول خودشان دستان ریز که دهد می اجازه شود انجام دیبا
 سبک از کهی رهبر. رندیگ عهده بر و کنند نییتع را ها  هدف به دنیرسهای  راه
 از و سپارد می کارکنان خود دست به را امور کنترل کند می استفادهی ضیتفو

 و مربوطهی ها هینظر به توجه با .کند یمی خوددار الزم ریغی اجتماعهای  تیحما
 . است آمده 9شکل در تحقیق مفهومی مدل آمده، دست هب جینتا
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  انسانی ثروت ایجاد پدیده پیامدهای

 :از عبارتند که گردند می پیامدهایی موجب شده داده توضیح راهبرد چهار اعمال 
 رضایت افزایش ـ3 سازمان؛ به وفاداری و تعهد افزایش ـ9 شغلی؛ تعلق افزایش ـ1

 کارکنان داشتن اهمیت ـ1 مفیدبودن؛ ایجادحس ـ2 کاری؛ انگیزه افزایشـ 2 شغلی؛
 .مستعد افراد توسعه و رشد ـ8 توانمند؛ و مستعد انسانی نیروی حفظ ـ7 سازمان؛ برای

 انسانی، ثروت ایجاد پدیده پارادیمی مدلهای  مؤلفه تمامی شدن مشخص با بنابراین
 : شود می ارائه  3 شکل  مطابق مزبور مدل



 
 

انساني ثروت ايجاد پديده پاراديمي مدل .3 كلش  
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 به ای پرسشنامه ها، مصاحبه نتایج با مرتبط های نظریه درنظرگرفتن باـ  کمّی تحلیل
 آماری جامعه به توجه با و شده طراحی کیفی تحقیق از حاصل نتایج آزمودن منظور
 وها  متل ها، هتل دربرگیرنده)پذیرایی و اقامتی تأسیسات از اعم مطالعه مورد

 راهنمایان و مسافرتی خدمات دفاتر هوایی، نقل و حملهای  شرکت ،(مهمانسراها
 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان تهران، شهر در گردشگری مدیریت و تور

های  هتلهای  شرکت غیرتصادفی، گیری نمونه روش از استفاده با گردشگری
 ارتور، ایران هواپیمایی ایران، اسالمی جمهوری هواپیمایی هما،های  هتل پارسیان،

 معاونت تهران، در تورگردانان و مسافرتی خدمات دفاتر ماهان، هواپیمایی
 جایگاه لحاظ به)گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان گردشگری

 در شده توزیع پرسشنامه 920 مجموع از. شدند  انتخاب( گذاری سیاست و حاکمیتی
 براساس. شد داده عودت و تکمیل پرسشنامه 181 تعداد کارشناسان، و مدیران بین

 با زیر فرضیات آنها، به مربوط مدیریتی های نظریه و کیفی تحقیق از حاصل نتایج
 :گرفتند قرار آزمون مورد  تأییدی عاملی تحلیل از استفاده

 و مثبت رابطه انسانی ثروت ایجاد و( ادهوکراسی / قومی) سازمانی فرهنگ بینـ 1
 .دارد وجود معناداری

 و مثبت رابطه انسانی ثروت ایجاد و (دینامیک / ارگانیک) سازمانی ساختار بین ـ9
 .دارد وجود معناداری

 معناداری و مثبت رابطه انسانی ثروت ایجاد و (تفویضی / مشارکتی) رهبری بین ـ3
 .دارد وجود

 و مثبت رابطه انسانی ثروت ایجاد و( متمرکز /متمایز)سازمانی استراتژی بین ـ2
 .دارد وجود معناداری

 و مثبت رابطه انسانی ثروت ایجاد و( پدرانه / متعهدانه) انسانی منابع استراتژی بین ـ2
 .دارد وجود معناداری

 کارشناسان و مدیران نظرات وها  دیدگاه کسب منظور به است توضیح به الزم 
 کیفی، تحقیق طریق از آمده بدستهای  داده زمینه در مطالعه موردهای  سازمان

 انتخاب ابزار پایایی منظورتعیین به. گردید طراحی پرسش 23 بر مشتمل ای پرسشنامه
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 طی( هما) ایران اسالمی جمهوری هواپیمایی شرکت در مربوطههای  پرسشنامه شده،
 کرونباخ آلفای ضریب دهنده نشان آمده، دست به نتایج. گردید توزیع مرحله دو
 . بود درصد 3/89

 افزار نرم از استفاده با دوم و اول مرتبه (تاییدی عاملی تحلیل)گیری اندازه مدل نتایج
 :است زیر شرح به لیزرل

 نسبتاً وضعیت مبین سازمانی عنصرساختار به مربوط اول مرتبه عاملی تحلیل آزمون
 درجه بر دو کای نسبت زیرا بوده برازش و تناسب شاخصهای نظر از مدل متوسط
 RMSEA مقدار و 3771 با برابر آن آزادی

 همچنین. باشد می 0708 از بزرگتر نیز 1
 باالترین دارای ارگانیک ساختار ساختار، به مربوط گر مشاهده متغیرهای بین در

 معنادارشده مدل پارامترهای همه. است 0728 یعنی مربوطه مکنون متغیر با همبستگی
 توان می بنابراین. است بزرگتر 1721 عدد از مدل پارامترهای معناداری عدد  زیرا اند

 تحلیل آزمون.باشند می مناسب برازش دهنده نشانها  شاخص و  روابط گرفت نتیجه
 از مدل متوسط نسبتاً وضعیت مبین سازمانی فرهنگ عنصر به مربوط اول مرتبه عاملی

 با برابر آن آزادی درجه بر دو کای نسبت زیرا بوده برازش و تناسب شاخصهای نظر
 ادهوکراسی فرهنگ همچنین. باشد می 0708 از بزرگتر نیز  RMSEAمقدار و 371
 با همبستگی باالترین دارای سازمانی فرهنگ به مربوط گر مشاهده متغیرهای بین در

 عدد  زیرا اند معنادارشده مدل پارامترهای همه. است 1 یعنی مربوطه مکنون متغیر
 گرفت نتیجه توان می بنابراین.است بزرگتر 1721 عدد از مدل پارامترهای معناداری

 مرتبه عاملی تحلیل آزمون.باشند می مناسب برازش دهنده نشانها  شاخص و  روابط
 و تناسب شاخصهای نظر از مدل مناسب وضعیت مبین رهبری عنصر به مربوط اول

 با برابر یعنی 3 از کمتر آن آزادی درجه بر دو کای نسبت زیرا. باشد می برازش
 متغیرهای بین در همچنین.باشد می 071 و 0708 بین نیز RMSEA مقدار و 9718

 با همبستگی باالترین دارای تفویضی رهبری سبک رهبری، به مربوط گر مشاهده
 عدد  زیرا اند معنادارشده مدل پارامترهای همه. است 1 یعنی مربوطه مکنون متغیر

 گرفت نتیجه توان می بنابراین.است بزرگتر 1721 عدد از مدل پارارمترهای معناداری

                                                                                                                   
1- Root Mean Square Error Approximation 
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 مرتبه عاملی تحلیل آزمون.باشند می مناسب برازش دهنده نشانها  شاخص و  روابط
 شاخصهای نظر از مدل ضعیف وضعیت مبین سازمانی استراتژی عنصر به مربوط اول

 یعنی 3 از بیشتر آن آزادی درجه بر دو کای نسبت زیرا. باشد می برازش و تناسب
 مدل پارامترهای همه. باشد می 071 از بزرگتر نیز  RMSEAمقدار و  8/8 معادل

 بزرگتر 1721 عدد از مدل پارامترهای معناداری عدد  زیرا اند معنادارشده
 مناسب برازش دهنده نشانها  شاخص و  روابط گرفت نتیجه توان می بنابراین.است

 تمایز استراتژی، استراتژی به مربوط گر مشاهده متغیرهای بین در همچنین. باشند می
 تحلیل آزمون.است 0721 یعنی مربوطه مکنون متغیر با همبستگی باالترین دارای
 مدل  مناسب وضعیت مبین  انسانی منابع استراتژی عنصر به مربوط اول مرتبه عاملی

 آن آزادی درجه بر دو کای نسبت زیرا. باشد می برازش و تناسب شاخصهای نظر از
 .باشد می   071 و 0708 بین نیز  RMSEAمقدار و 9782 با برابر یعنی 3 از کمتر

 استراتژی، انسانی منابع استراتژی به مربوط گر مشاهده متغیرهای بین در همچنین
 پارامترهای همه. است 0728 یعنی مکنون متغیر با همبستگی باالترین دارای متعهدانه

 بزرگتر 1721 عدد از مدل پارارمترهای معناداری عدد  زیرا اند معنادارشده مدل
 مناسب برازش دهنده نشانها  شاخص و  روابط گرفت نتیجه توان می بنابراین.است

 سازمانی عناصر بین ارتباط وجود بررسی به دوم مرتبه عاملی تحلیل آزمون.باشند می
 در استاندارد تخمین مدل.پردازد می گردشگری صنعت در انسانی ثروت ایجاد و

 :است شده داده نمایش  2شکل
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استاندارد تخمین مدل .4 شکل  

HW= انسانی ثروت   cul= سازمانی فرهنگ      hrs= انسانی منابع استراتژی  lead=رهبری
 stru=ساختارسازمانی     stra= سازمانی استراتژی  

 زیرا. باشد می مناسبی بسیار وضعیت در برازش و تناسب شاخصهای نظر از مدل 
  RMSEA مقدار و 1772 با برابر یعنی 3 از کمتر آن آزادی درجه بر دو کای نسبت

 .باشد می( 0701) 0708 از کمتر نیز
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معناداری  مدل .5شکل  اعداد 

 راهبرد جز به مدل پارامترهای همه شود می مشاهده 2 شکل در  که گونه همان 
 توان می بنابراین .است بزرگتر 1721 عدد از  آنها معناداری عدد  زیرا اند معنادارشده

 ،9 جدول در. باشند می مناسب برازش دهنده نشانها  شاخص و  روابط گرفت نتیجه
 صنعت در انسانی ایجادثروت با مدل متغیرهای از هریک همبستگی میزان

 ثروت ایجاد در موثر سازمانی عوامل بین در چنین هم. اند شده  ارائه گردشگری
 با همبستگی باالترین دارای ترتیب به سازمانی فرهنگ و انسانی منابع راهبرد انسانی،

 فاقد سازمانی راهبرد که حالی در( 0721 و0720) است مربوطه مکنون متغیر
 .باشد می همبستگی

گردشگری صنعت در انسانی ایجادثروت با مدل متغیرهای همبستگی .7 جدول  

 همبستگی متغیر

 %    01  انسانی منابع استراتژی

 %09 سازمانی فرهنگ

 %81 رهبری

 %69 سازمانی ساختار

 -%90/9 سازمانی استراتژی



 00، زمستان 66مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره   211

 

 هب نتایج و لیزرل افزار نرم در شده محاسبه برازندگیهای  شاخص به توجه با 
 که( گیری اندازههای  مدل) دوم و اول مرتبه ییدیأت عاملی تحلیل از آمده دست
 بر سازمانی راهبرد از غیر به مفهومی مدل در شده ارائه موارد کلیه ثیرتأ تأیید مبین

 عنوان به (2شکل)زیر مدل باشد، می گردشگری صنعت در انسانی ثروت ایجاد
 راهبرد و ساختارسازمانی رهبری، سازمانی، فرهنگ انواع .شود می ارائه نهایی پیشنهاد

 مبنای بر که اند شده ذکر پرسشنامه سؤاالت بر مبتنی مدل در شده ارائه انسانی منابع
 .اند شده تدوین کیفی، تحقیق از آمده دست هب نتایج

نهایی مدل .5شکل  
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 گیری نتیجه

 ثروت ایجاد بر مؤثر سازمانی عوامل ماهیت تحقیق،شناسایی این انجام از هدف 
 صنعت در توانمند و شایسته انسانی سرمایه نگهداری و حفظ مفهوم به انسانی

 شده انجام کیفی تحقیق. است بوده وکمّی کیفی تحقیق از استفاده با گردشگری
 انسانی سرمایه نگهداری و حفظ بر متمرکز /متمایز سازمانی راهبرد اثرگذاری مبین

 کمّی تحقیق روش از آمده بدست نتایج در عامل این که  بوده توانمند و شایسته
 نقش برگیرنده در کیفی تحقیقی در آمده دست هبهای  داده چنین هم. نگردید تأیید

 توسط شده ارائه بندی دسته و تعاریف به توجه با انسانی منابع راهبرد اهمیت و
 بنابراین .شد آورده نهایی مدل در که بود انسانی سرمایه حفظ در مشولم و بامبرگر

 تأثیرگذار انسانی سرمایه حفظ در سازمان راهبرد نوع که گرفت نتیجه توان می
 نتایج .باشد می مؤثر خصوص این در آن ماهیت و انسانی منابع راهبرد ولی نیست
 :شوند می زیر موارد  شامل آمده بدست نهایی

 صنعت در انسانی ثروت ایجاد برای ادهوکراسی / قومی  سازمانی فرهنگ .1
 .است  مناسب گردشگری

 صنعت در انسانی ثروت ایجاد برای دینامیک / ارگانیک ساختارسازمانی .9
 .است مناسب گردشگری

 صنعت در انسانی ثروت ایجاد  برای سازمان در تفویضی / مشارکتی رهبری .3
 .است مناسب گردشگری

 صنعت در انسانی ثروت ایجاد  برای پدرانه / متعهدانه انسانی منابع استراتژی .2
 .است مناسب گردشگری

 پیشنهادها

   سازمانی کالن و مهمهای  گیری تصمیم در کارآمد و شایسته کارکنان دادن دخالت ـ
 تعدد قبیل از اداری موانع وجود عدم و سازمان ارشد مسئولین به دسترسی سهولت ـ 

 کاهش و مسطح ساختارهای قالب در سازمان سازماندهی صورت به مدیریتی سطوح
  گیری تصمیم مراکز تعدد
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 و صمیمیت بر مبتنی کاری محیط آوردن فراهم با سازمانی فرهنگ تغییر و بازنگری ـ
  تیمی کار فرهنگ  سازی نهادینه  رقابت، و جویی برتری نه تفاهم

 و ابتکارات به نهادن ارزش منظور به الزم تشویقی سازوکارهای بینی پیش ـ
 شایسته کارکنان های نوآوری

 به آنها کار نتایج ارزیابی و شایسته کارکنان به اختیار وتفویض عمل آزادی دادن ـ
   کارها فرایند کنترل و نظارت جای

 واولویت ارتقاء در آنها تأثیرگذاری و توانمند کارکنان فردی های شایستگی به توجه ـ
  افراد لیاقت وها  توانمندی ها، شایستگی بر مبتنی  سازمان داخل از مدیریتیهای  پست تأمین

 شایسته کارکنان در سازمانی تعلق و تعهد افزایش منظور به مدیریت در ثبات  ـ
 زمره در انسانی منابع توسعه داشتن قرار و انسانی منابع توسعه و رشد به توجه ـ

  سازمان انسانی منابع هایراهبرد
 تصدی جهت  ویژه به گردشگری صنعت در انسانی منابع دانش سطح ارتقای ـ

  برگزاری با صنعت و دانشگاه تعامل گسترش طریق از کارشناسی و  مدیریتی پستهای
 ارشد کارشناسی و کارشناسی از دروسی تخصیص، کاربردی آموزشی های دوره

 مشابههای  سازمان تجربیات با آشنایی و انسانی منابع مدیریت به گردشگری مدیریت
  دنیا کشورهای دیگر در

 در خصوصی بخش به گری تصدی حوزه در الزم عمل آزادی و اختیارات دادن ـ
   توانمند و مستعد نیروهای حفظ در آن توانمندی ارتقای منظور به گردشگری صنعت

 دیده آموزش افراد کارگیری هب و جذب الزام طریق از دولت حاکمیت اعمال ـ
 سنتی مدیریت نگرش تغییر هدف با گردشگری صنعت در فعالهای  سازمان توسط

 انسانی منابع اهمیت و جایگاه آن تبع به و نوین مدیریتی نگرش به
 با نیروهای ماندگاری و حفظ بر مؤثر محیطی عوامل شناسایی  مورد در تحقیقات انجام ـ

 .آینده در شده ارائه مدل تکمیل منظور بهها  سازمان در توانمند و استعداد
 نتایج پذیری تعمیم قابلیت بررسی منظور به خدماتی صنایع سایر در تحقیق این انجام ـ

  آن
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