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چكیده
صنعت گردشگری از دیرباز بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین صنایع در مواجهه با انواع بحرانها شناخته شده است .در میان انواع
بخشهای فعال در حوزه گردشگری ،بخش هتلداری بهواسطه کاهش نرخ سفرها و اقامت در طول همهگیری کووید 29-بیشتر
تحت تأثیر قرار گرفته است .به این منظور ،برای کاهش اثرات مخرب بحرانها بر بخش هتلداری ،ادبیات مفهوم تابآوری را
معرفی میکند .از این رو ،پژوهش حاضر تأثیر سرمایه روانشناختی مالکان و مدیران هتل را بر تابآوری سازمانی در طول
شیوع کووید 29-بررسی میکند .این پژوهش از نظر هدف کاربردى ،شیوه جمعآوری اطالعات پیمایشى و به لحاظ بررسى
روابط بین متغیرها ،همبستگى با تأکید بر مدلسازی معادالت ساختاری است .برای درک روابط مدل مفهومی ،این پژوهش با
استفاده از پرسشنامهای که در مهر ماه و آبان ماه  2999میان  251نفر از مالکان و مدیران هتل و هتلآپارتمانهای شهر مشهد به
روش در دسترس توزیع شد ،نسبت به جمعآوری دادهها اقدام کرد .نتایج آزمون فرضیهها با بهکارگیری نرمافزارهای اس پی اس
اس 1و اسمارت پی ال اس  99حاکى از آن است که سرمایه روانشناختی مالکان یا مدیران هتل میتواند امید و خوشبینی را در
کارکنان ایجاد نموده و به آنها در پذیرش واقعیت و آمادگی برای بحرانهای احتمالی آینده کمک کند .همچنین تأثیر رضایت
مالکان و مدیران هتل از زندگی بر تابآوری سازمانی قابلمالحظه است و بیان میکند که سطح رضایت از زندگی مالکان و
مدیران هتل بهطور قابلتوجهی بر روند بهبود کسبوکار تأثیر میگذارد.

کلیدواژهها :تابآوری سازمانی ،رضایت از زندگی ،سرمایه روانشناختی ،صنعت هتلداری ،کووید29-
 .1نویسنده مسئول،

Email: Daxygh@yahoo.com
2. SPSS
3. Smart PLS 3.0
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مقدمه
صنعت گردشگری همواره در معرض بحرانهای بیشماری از جمله تغییرات آب و هوایی ،بحرانهای
اقتصادی ،سیاسی و  ...قرار داشته است .در واقع ،گردشگری از جمله فعالیتهای اقتصادی است که بیشتر
تحت تأثیر شرایط متغیر و نامشخص میباشد (ملیان-آلزوال 2و همکاران .)1111 ،این مسئله توسط بیماری
همهگیر کووید 129-به خوبی نشان داده شده است چراکه این بیماری سبب کاهش تقاضای گردشگری و
مسافرتها شده است که بهتبع آن نرخ سکونت هتلها نیز کاهش یافت (جیانگ و ون1111 ،9؛ گاسلینگ

0

و همکاران .)1111 ،گالسر )1112( 5اظهار داشت به دلیل این آسیبپذیری ،گردشگری همواره جزء اولین
صنایعی است که تحت تأثیر یک بحران قرار گرفته و حتی به عنوان نوعی هشدار دهنده برای سایر
بخشها عمل میکند .این مواجهه با تغییرات بیشمار ،عالقه به موضوع تابآوری 2در صنعت گردشگری
مانند تابآوری مقصد و تابآوری سازمان گردشگری را برانگیخته است (فیلیموناو و دی کوتو1111 ،1؛
پرایاگ .)1122 ،از سوی دیگر ،همانطور که پرایاگ )1122( 2اشاره میکند سازمانهای تاب آور
(بهعنوانمثال ،هتلها) به جوامع تاب آور (مانند مقاصد گردشگری) کمک میکنند .در همین راستا ،لی و
همکاران )1129( 9توضیح میدهند که اگر سازمانها آمادگی پاسخگویی به بحرانها و شرایط اضطراری را
نداشته باشند ،جوامع یا سیستمهای باالدستی که به آنها تعلق دارند نیز آماده نخواهند بود .بهطور خاص،
این مسئله با توجه به اهمیت محل اقامت در شکلدهی پیشنهادات مقصد گردشگری بر بخش هتلداری نیز
تأثیر دارد (آتیال .)1122 ،بر این اساس ،مدیران هتلها باید از رویکرد مدیریت مبتنی بر تابآوری بهره
ببرند؛ بنابراین ،هتلها باید نه تنها برای واکنش در هنگام وقوع تغییرات آماده باشند ،بلکه باید برای مقابله
با چالشها و به حداکثر رساندن فرصتها به دنبال پیشبینی آنها هم باشند (براون و همکاران1122 ،؛
تیبای و دیگران.)1122 ،
1. Melián-Alzola et al
2. Covid-19
3. Jiang and Wen
4. Gössling et al
5. Glaesser
6. Resilience
7. Filimonau and De Coteau
8. Prayag
9. Lee et al
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تابآوری سازمانی نه تنها به بقای سازمانی ،بلکه در رقابتهای تجاری نیز به سازمانها کمک میکنند (لی
و همکاران)1129 ،؛ بنابراین ،هتلها میتوانند با داشتن چابکی و سازگاری با تغییر برای خود یک مزیت
رقابتی ایجاد کنند .با این وجود ،اگرچه تابآوری سازمانی به تابآوری جامعه کمک میکند ،اما در ادبیات
گردشگری در مورد تابآوری سازمانی ،مانند تابآوری هتل ،خأل مهمی وجود دارد (پرایاگ1122 ،؛
پرایاگ و همکاران .)1111 ،در مورد اهمیت مطالعه تابآوری هتل ،همانطور که جیانگ و ون ()1111
اظهار داشتند ،بحران کووید  29-تأثیرات بیسابقهای را بر هتلهای سراسر جهان گذاشته است و محققان
باید تجزیهوتحلیل کنند که چگونه هتلها میتوانند تابآوری بیشتری داشته باشند .این پژوهش با هدف
برطرف کردن این شکاف ،به بررسی تابآوری هتلها در برابر بحران کووید 29-میپردازد.
برخالف بحرانهای ناشی از سیل ،طوفانها ،زمینلرزهها و تندبادها که منشأ طبیعی دارند ،بیماری ویروس
کرونا  1129یا کووید 29-منشأ طبیعی ندارد .اولین مورد از ذاتالریه با علل ناشناخته در  2دسامبر 1129
که در مجاورت بازار غذاهای دریایی در ووهان 2چین ایجاد شد ،مشاهده گردید .این ذاتالریه بعداً
بهعنوان کووید 29-تشخیص داده شد که ناشی از سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس  11یا سارس کووید-
 91بود .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 0از  15ژوئن  ،1111ویروس کرونا در  122کشور با
 9/111/120مورد ابتال و  0/121/292مرگ گسترش یافته است .در صورت بروز بالیایی مانند طوفان،
زلزله ،سونامی یا هر بیماری همهگیر ،صنعت گردشگری بیشترین آسیب را میبیند (هال و همکاران،
 .)1121بیماری همهگیر کووید 29-با تأثیر نامطلوب بر عرضه و تقاضا گردشگری ،صنعت گردشگری را
بهشدت تحت تأثیر قرار داده است و بهطور خاص تأثیرات مهم ،مخرب و فوری بر صنعت هتلداری
داشته است .این تأثیرات فوری منجر به تعطیلی ناگهانی هتلها به دستور دولت و بهتبع آن توقف جریان
نقدینگی شده است .کاهش درآمدها و فروپاشی زنجیرههای تأمین به واسطه تعطیلی هتلها ،باعث به خطر
افتادن کسبوکار بسیاری از هتلها شده است (هال و همکاران .)1111 ،کشور ما نیز از اثرات منفی
همهگیری کووید 29-در همه زمینهها مستثنی نبوده است و صنعت هتلداری که سهم عمدهای در رشد
1. Wuhan
2. Coronavirus 2
3. SARS-CoV-2
4. World Health Organization
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اقتصادی داشته است بهواسطه این بیماری فلج شده است؛ بنابراین ،ضرورت مطالعه تابآوری مردم و
بخشی که در آن مشغول به کار هستند ،برای بهبود کسبوکار از این بیماری همهگیر و همچنین رشد
اقتصادی اهمیت مییابد .تابآوری اصطالحی به معنی «بازگشت به شرایط قبلی» است .با این حال ،در
مورد هر بحرانی ممکن است بازگشت به شرایط قبلی آسان نباشد و گاهی اوقات برای اقتصاد ،سازمانها
و جامعه ممکن نیست به وضعیت قبلی برگردند و در سناریوی فعلی که بحرانی به نام کووید 29-به شدت
بر کل جهان تأثیر گذاشته است ،بازگشت به حالت عادی برای بخش مهماننوازی و به ویژه هتلداری
بسیار دشوار است (پاتاک و جوشی.)1111 ،
در طول  25سال گذشته ،بسیاری از همهگیریها مانند سارس در سال  ،1119آنفلوانزای نوع  2Aدر سال
 ،1119مرس( 1سندرم تنفسی خاورمیانه) در سال  1121و ابوال 9در سال ( 1120نوولی و همکاران)1122 ،
بخش مهماننوازی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ زیرا سفر میتواند بحران مربوط به سالمتی را
افزایش دهد .با این وجود ،پژوهشهای محدودی درباره مدیریت بحران مربوط به سالمت در صنعت
مهماننوازی صورت گرفته است (شائو و همکاران1111 ،؛ هال و همکاران)1121 ،؛ و بیشتر مطالعات
گذشته بر تأثیر همهگیریها بر درآمد اقتصادی و جریان ورود گردشگران به مقاصد گردشگری متمرکز
شدهاند .با این وجود ،در مورد چگونگی ایجاد تابآوری از طریق سرمایه روانشناختی 0صاحبان و مدیران
هتلها برای بهبود سریع کسبوکارشان ،پژوهشهای کمتری انجام شده است (پاتاک و جوشی1111 ،؛
پرایاگ و همکاران .)1111 ،ازاینرو ،درک تأثیر سرمایه روانشناختی و تابآوری فردی بر تابآوری
سازمانی بسیار مهم است .مفهوم سرمایه روانشناختی و تابآوری سازمانی برای سازمانهایی که با هر نوع
تغییری روبرو هستند از اهمیت ویژهای برخوردار است (پرایاگ .)1122 ،با توجه به شرایط عدم اطمینان
فعلی ،رشد و پایداری سازمانی بهشدت وابسته به سرمایه انسانی است؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر ،تأثیر
سرمایه روانشناختی مالکان یا مدیران هتلها را بر تابآوری سازمان در طول همهگیری کووید 29-بررسی
میکنیم .در این پژوهش سرمایه روانشناختی به معنای «رشد مثبت روانشناختی فرد» است که با چهار
1. Influenza A
2. MERS
3. Ebola
4. Psychological capital
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جنبه مانند خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی و تابآوری نشان داده میشود (پاتاک و جوشی.)1111 ،
تابآوری سازمانی نیز به عنوان توانایی درک شده سازمانها برای غلبه بر اختالالت و پذیرفتن تغییرات
توصیف شده است (پرایاگ و همکاران .)1111 ،مطالعات قبلی نشان میدهد که تابآوری کسبوکارها
بهشدت به ذهنیت مالکان آنها برای مواجهه با بحرانها وابسته است و این نشان دهنده احتمال رابطه بین
تابآوری سازمانی و سرمایه روانشناختی است (دورن1122 ،؛ پرایاگ و همکاران)1111 ،؛ بنابراین ،این
پژوهش در پی پاسخ به دو سؤال اصلی است )2( :چگونه جنبههای سرمایه روانشناختی بر رضایت از
زندگی 2صاحبان و مدیران هتل تأثیر میگذارد؟ و ( )1تأثیر رضایت از زندگی صاحبان و مدیران هتل بر
تابآوری سازمانی چیست؟
پیشینه نظری پژوهش
تابآوری سازمانی
تابآوری سازمانی در رفتار سازمانی (لوتانز ،)1111 ،مدیریت بالیا (لی و همکاران )1129 ،و اخیراً در
ادبیات گردشگری (ارکیستون و همکاران1122 ،؛ دالس و سوسیلواتی1125 ،؛ هال و همکاران1121 ،؛
پرایاگ1122 ،؛ پرایاگ و همکاران )1111 ،به منظور بحث در مورد چگونگی برنامهریزی سازمانها و
سازگاری آنها در نتیجه شوکهای تجاری و زیستمحیطی از جمله بالیا ظاهر شده است .تابآوری
سازمانی بهعنوان یکی از مهمترین قابلیتهای کسبوکار در نظر گرفته شده است که شامل تواناییهای
سازمانی و همچنین ویژگیهای فیزیکی آن است؛ و به عنوان توانایی یک سازمان برای پیشبینی تغییر و
پاسخ به تغییرات نه تنها برای بقاء بلکه برای پایداری تعریف میشود (پاتاک و جوشی .)1111 ،تابآوری
برای کسبوکارهای فعال در حوزه گردشگری به ویژه مهماننوازی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا
بخش گردشگری به دلیل پیچیدگی زیاد ناشی از درگیری بازیگران مختلف ،از جمله هتلهای زنجیرهای،
خطوط هوایی ،اپراتورهای مسافرتی یا آژانسهای مسافرتی و غیره بسیار آسیبپذیر است و در صورت
بروز هرگونه فاجعه بیشترین آسیب را میبیند (براون و همکاران1129 ،1122 ،1121 ،؛ ایوکوف و
همکاران1129 ،؛ بهاتی و پیرس .)1122 ،ایجاد تابآوری سازمانی شامل آمادگی برای شرایط اضطراری،
1. life satisfaction
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توانایی بازگشت به شرایط قبلی از طریق کاهش امکان شکست و تضمین تداوم عملیات کسبوکار حتی
در شرایط نامساعد است (براون و همکاران .)1121 ،دالس و سوسیلوواتی )1125( 2بقاء ،تطبیقپذیری و
نوآوری را به عنوان سه مؤلفه اساسی ایجاد تابآوری سازمانی معرفی کردند .به گفته لی و همکاران
( )1125به منظور تابآوری بیشتر سازمانها در هنگام فاجعه دو مؤلفه ،یعنی برنامهریزی و ایجاد ظرفیت
سازگاری نقش حیاتی دارند .در صورت بروز هرگونه فاجعه ،بقاء از اهمیت باالیی برای هتلها برخوردار
میشود .کووید 29-چالشهای جدیدی را برای بخش گردشگری در همه زمینهها از قرنطینه و
سیاستهای متغیر دولت جهت ایجاد محدودیتهایی برای منع مسافرتهای داخلی و خارجی گرفته تا
مقاومت گردشگران برای سفر را مطرح کرده است .تابآوری میتواند سازمانها را با سازگاری بیشتری
وفق دهد و شانس بقاء آنها را در آینده افزایش دهد (دالس و سوسیلواتی1125 ،؛ پرایاگ.)1122 ،
محققان در گذشته نقش ساختار سازمانی و فرهنگ را بر تابآوری آن بررسی کردهاند .در مقایسه با
بوروکراسی ،ساختار و رهبری تاب آور باعث عدم تمرکز و تصمیمگیری سریعتر میشود (ساوالها،
 .)1125با این حال ،عدم اطمینان ناشی از کووید 29-توانایی سازمانها برای تهیه برنامههای مشخص را
پیچیده میکند .از اینرو ،درک نقش سرمایه روانشناختی در ایجاد تابآوری سازمانی هتلها از اهمیت
بیشتری برخوردار میشود.
سرمایه روانشناختی
بال 1یا فاجعه میتواند بهعنوان یک رویداد شدید غالباً ناگهانی که باعث آسیب به زیرساختهای حیاتی
میشود و برای بهبود نیاز به کمک دارد ،تعریف شود .بالیا میتوانند اثرات مخربی که تقریباً بر تمام
حوزههای زندگی و کسبوکار بشر تأثیر منفی میگذارد ،ایجاد کنند (پاتاک و جوشی .)1111 ،بالیا عموماً
با خصوصیاتی مانند بروز ناگهانی و خارج از کنترل بودن -بهعنوانمثال ،کووید -29-شناخته میشوند
(براون و همکاران .)1121 ،غیرقابلپیشبینی بودن و ماهیت مخرب بالیا پیامدهای شدیدی را برای تمام
جنبههای صنعت گردشگری بهویژه مهماننوازی به همراه دارد (فیلیموناو و دی کوتو .)1111 ،لوتانز

1. Dahles & Susilowati
2. Disaster
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( )1111استدالل میکند که برای به دست آوردن مزیت رقابتی ،سازمانها باید به منابع تجدید پذیر که
بهسختی تقلید میشود -مانند سرمایه روانشناختی -اعتماد کنند .یک واقعیت در مورد منابع انسانی این
است که سازمانها بهطورکلی و صنایع مرتبط با گردشگری بهطور خاص توانایی واقعی نیروی انسانی
خود را درک نکردهاند و با تمرکز بیشتر بر روی مشتریانشان ،سرمایه روانشناختی سازمانها عموماً در
حال منسوخ شدن است (فانگ و همکاران .)1111 ،لوتانز ( )1111سرمایه روانشناختی را به عنوان
«مطالعه و بهکارگیری نقاط قوت منابع انسانی ،ظرفیتهای روانشناختی مثبتگرای قابلاندازهگیری و نیز
توسعه و مدیریت مؤثر برای بهبود عملکرد در محل کار» تعریف کرد (تسور و همکاران .)1129 ،سرمایه
روانشناختی سازهای با مرتبه باالتر است که ظرفیتهای روانشناختی مانند خودکارآمدی ،2امید،1
خوشبینی 9و تابآوری را دربرمی گیرد .خود کارآمدی ،به میزان اطمینان فرد نسبت به تواناییهای خود
در انجام موفقیتآمیز وظیفه و به دست آوردن نتایج مطلوب اشاره دارد .در صورت بروز هر فاجعهای،
خودکارآمدی میتواند به فرد قدرت ذهنی برای مبارزه با مشکالت را بدهد (صفوی و بوذری .)1129 ،بُعد
دوم یعنی امید را میتوان یک حالت ذهنی خوشبینانه توصیف کرد که به افراد کمک میکند تا برای
شناسایی اهداف و مسیرهای رسیدن به آن اهداف برنامهریزی کنند و آنها را ترغیب به دنبال کردن مسیرها
برای رسیدن به نتایج مطلوب کنند .توسعه امید شامل تصمیمگیری در مورد اهداف ،توسعه اهداف،
برنامهریزی برای موارد غیرمنتظره و تجدیدنظر در اهداف هر زمان که شرایط اقتضا کند ،میباشد .سازه
امید ،توانایی شخص برای هدفگذاری ،تجسم مسیرهای ضروری برای رسیدن به اهداف و داشتن انگیزه
الزم در جهت رسیدن به آن اهداف است (پاتاک و جوشی .)1111 ،خوشبینی ،به اسنادهای علّی مثبت
اشاره میکند و روشی است که در آن افراد وقایع مثبت و منفی را تبیین میکنند و انتظار نتیجه مثبت دارند.
تابآوری ،ظرفیت فرد برای پاسخ دادن و حتی شکوفا شدن در شرایط فشارزای مثبت یا منفی است .در
پژوهشهای مربوط به گردشگری و مهماننوازی ،اخیراً نشان داده شده است که سرمایه روانشناختی با
مجموعهای از رفتارهای سازمانی از نظر مفهومی و همچنین تجربی ارتباط دارد (مین و همکاران1125 ،؛
1. Self-efficacy
2. Hope
3. Optimism
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شوکرت و همکاران .)1122،به عنوان نمونه ،سرمایه روانشناختی میتواند در ایجاد استراتژیهای مقابلهای
سازنده پس از فاجعه کمک کند .مشخصشده است که خودکارآمدی نقش مهمی در غلبه بر موقعیتهای
استرسزا دارد .امید میتواند انتظارات مثبت حتی در سناریوی نامطلوب را تقویت کند و خوشبینی
استرس پس از حادثه را کاهش دهد و منجر به فرآیند تفکر سازنده شود (فانگ و همکاران.)1111 ،
تاکنون بیشتر مطالعات بر روی نقش سرمایه روانشناختی در بهبودی فردی پس از بالیا متمرکز شده است.
مطالعات محدودی -به ویژه در زمینه ادبیات داخلی -در زمینه بررسی نقش سرمایه روانشناختی در بهبود
کسبوکار وجود دارد .این نیز شکاف پژوهشی دیگری است که مطالعه حاضر سعی در رفع آن دارد .در
یک محیط سازمانی ،نحوه درک افراد از هر بحران یا فاجعه بر نتایج سازمان تأثیر میگذارد .اگر افراد به
آینده خوشبین باشند ،در جهت دستیابی به نتایج مطلوب کار خواهند کرد و درنتیجه منجر به نتایج
سازمانی مثبت میشوند (پاتاک و جوشی .)1111 ،سرمایه روانشناختی میتواند در افزایش تابآوری
فردی و سازمانی نقش بسزایی داشته باشد.
رضایت از زندگی
بهروزی ذهنی 2به عنوان «ارزیابی شناختی و عاطفی فرد از زندگیاش» تعریف میشود (چن و همکاران،
 .)1111در حالی که تأثیرات مستقیم بالیا بر روی بهروزی افراد بهطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته
است ،اما تأثیرات غیرمستقیم آن به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است .اصطالحات رضایت از
زندگی ،خوشبختی ،1کیفیت از زندگی 9و بهروزی اغلب به جای یکدیگر استفاده میشوند (برلمان،
 .)1122رضایت از زندگی یک شاخص قوی برای بهروزی ذهنی است و به عنوان ابعاد شناختی و
بلندمدت بهروزی ذهنی در نظر گرفته میشود (چن و همکاران1111 ،؛ دنزر و دنزر1122 ،؛ یوسال و
همکاران .)1122 ،در ادبیات اقتصادی ،خوشبختی و رضایت از زندگی معموالً به عنوان نمایندهای برای
بهروزی فردی اندازهگیری میشوند؛ رضایت از زندگی عموماً به جمعبندی ارزیابیها در رابطه با زندگی
یک فرد به عنوان یک کل اشاره دارد .این ارزیابیها به طور معمول شامل گذشته ،حال و همچنین آینده
1. Subjective well-being
2. Happiness
3. Life quality
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مورد انتظار خواهد بود (برلمان .)1122 ،امتیازات رضایت از زندگی بهطور خاص نه تنها منعکسکننده
وضعیت داخلی پایدار افراد بلکه عوامل خارجی دیگری نیز هست که ممکن است بر آنها اثر بگذارند و
به ویژه در مرحله بهبود یک فاجعه مهم است ،جایی که افراد باید با چندین فشار روانی خارجی کنار بیایند
(هاماما-راز و همکاران.)1121 ،
بالیا میتوانند تأثیر منفی قابل توجه و طوالنیمدت بر رضایت از زندگی داشته باشند .همچنین ،مدت زمان
معلومی برای بازگشت افراد به سطح بهروزی ذهنی قبل از فاجعه وجود ندارد .به عنوان مثال ،لوچینگر و
راشکی )1119( 2در نمونهای از افراد گرفتار سیل از  25کشور اروپایی دریافتند که پس از هر رویداد سیل،
نمرات رضایت از زندگی کاهش مییابد ،اما این اثر پس از یک سال رو به زوال است و پس از دو سال
کامالً از بین میرود .در مقابل ،به دنبال زلزله بزرگ هانشین-آواجی 1در سال  ،2995تحقیقات نشان داد
پاسخدهندگانی که خانههای آنها در اثر زلزله آسیبدیده است 22 ،سال بعد همچنان در مقایسه با افرادی
که خانههایشان آسیبندیده است ،رضایت از زندگی پایینتر را گزارش میکنند (اویشی و همکاران،
 .)1125عالوه بر این ،بالیا میتوانند تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر بهروزی افراد داشته باشند؛ تأثیر مستقیم
فاجعه به صورت قابل مشاهده در مورد کووید 29-بر حقوق و اشتغال افراد و کارمندان هتل بیشترین لطمه
را میزند زیرا به دلیل قرنطینه و محدودیتهای اعمال شده بر سفرهای داخلی و همچنین مسافرتهای
بینالمللی ،بخش گردشگری به یکباره به حالت تعطیلی درآمده است (پرایاگ و همکاران.)1111 ،
ارزیابی رضایت از زندگی ماهیتاً گذشتهنگر و با نگاهی به دستاوردهای گذشته است (کارور و شایر،
 )1129و بنابراین ،افرادی که در طی کووید  29-کاهش قابلتوجهی در حقوق دریافت کردهاند یا شغل
خود را از دست دادهاند ،به احتمال زیاد رضایت از زندگی کمتری دارد .تأثیر غیرمستقیم فجایع را میتوان
از نظر تغییر در سطح زندگی مشاهده کرد (یوسال و همکاران)1122 ،؛ بنابراین ،بالیا ممکن است تأثیرات
منفی بر بهروزی عمومی افراد داشته باشد .این مجموعه از ادبیات نشان میدهد که مقیاس و شدت یک
فاجعه تأثیر قابلتوجهی بر روند بهروزی جوامع و رفاه افراد دارد.

1. Luechinger & Raschky
2. Hanshin-Awaji
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توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
خودکارآمدی و رضایت از زندگی
سرمایه روانشناختی ریشه در روانشناسی مثبتگرا دارد و بر این نکته که چگونه افراد میتوانند با تمرکز
بر جنبههای مثبت محیط پیرامون خود ،با استفاده از نقاط قوتشان موفق شوند ،تمرکز دارد (فانگ و
همکاران .)1111 ،ظرفیتهای روانشناختی سازنده سرمایه روانشناختی قابلتجدید هستند و با همافزایی
کار میکنند (لوتانز .)1111 ،افراد دارای سرمایه روانشناختی انعطاف بیشتری دارند و به سرعت با تغییرات
محیط خارجی و داخلی سازمان سازگار میشوند .خود کار آمدی همانطور که توسط بندورا)2991( 2
تعریفشده است ،اعتقاد شخص به تواناییاش برای انجام موفقیتآمیز یک کار است .داشتن اعتماد به
تواناییهای خود برای انجام کارها سطح شایستگی و بهروزی افراد را افزایش میدهد .هویت فردی مثبت،
احساس عزتنفس ،توانایی دستیابی به نتایج مطلوب ،عناصر کمی هستند که منجر به رضایت باالتر از
زندگی میشوند (پرایاگ و همکاران)1111 ،؛ بنابراین ،میتوان گفت که افراد با خودکارآمدی باالتر از
کیفیت زندگی خود رضایت بیشتری خواهند داشت .بر این اساس ،به عقیده ما:
فرضیه اول :خود کار آمدی تأثیر مثبتی بر رضایت از زندگی دارد.
امید و رضایت از زندگی
امید به عنوان «حالت انگیزشی مثبت» تعریف میشود که مبتنی بر یک حس مشتق شده تعاملی از موفقیت
است و متشکل از دو مؤلفه عامل( 1انرژی هدایتشده) و مسیرها( 9برنامهریزی برای رسیدن به اهداف)
میباشد (پاتاک و جوشی .)1111 ،امید به معنی داشتن اهداف مشخص و مسیرهایی برای مقابله با هر نوع
انحراف در روند دستیابی به اهداف است .پرایاگ و همکاران ( )1122در پژوهش خود دریافتند که افراد
برای حفظ رضایت از زندگی در سطح باال ،باید بر چالشها فائق آیند ،حتی در شرایط سخت نیز انگیزه
خود را حفظ کنند ،از بدبینی پرهیز کنند و همیشه امیدهای خود را زنده نگه دارند .ارتباط بین رضایت از

1. Bandura
2. Agency
3. Pathways
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زندگی و امید ریشه در نظریه اهداف 2دارد زیرا هر دو ارزیابی شناختی از دستیابی به هدف فرد هستند
(موئوز -اوالنو و هرتادو-پرادو .)1121 ،امید شامل ارزیابی امکان دستیابی به اهداف یک فرد در آینده
است درحالیکه رضایت از زندگی شامل ارزیابی دستاوردهای گذشته است .توانایی در تنظیم مجدد
اهداف و کار در جهت دستیابی به اهداف با وجود نامالیمات ،بهروزی و رضایت از زندگی افراد را
افزایش میدهد (پرایاگ و همکاران .)1111 ،ادبیات موجود نیز امید را به عنوان یکی از پیشایندهای
رضایت از زندگی پیشنهاد میکند (موئوز -اوالنو و هرتادو -پرادو1121 ،؛ نگ و همکاران1120 ،؛ پرایاگ
و همکاران)1111 ،؛ بنابراین ،به عقیده ما:
فرضیه دوم :امید تأثیر مثبتی بر رضایت از زندگی دارد.
خوشبینی و رضایت از زندگی
محققان دریافتند که رابطه مهمی بین خوشبینی و تابآوری وجود دارد زیرا خوشبینی را به عنوان یک
امید کلی برای رخدادهای خوبی که در آینده به وقوع می پیوند ،تعریف میکنند (پاتاک و جوشی1111 ،؛
پرایاگ و همکاران .)1111 ،با توجه به اینکه بالیا چالشهای چندوجهی را برای بخش گردشگری به
وجود میآورند ،کارمندان برای دستیابی به نتایج مطلوب نیاز به مثبت اندیشی و اصالح هرگونه انحراف
در برنامه دارند (لیو و همکاران .)1121 ،نظریه خوشبینی 1نشان میدهد که انتظارات مربوط به نتایج مثبت
باعث ایجاد رفتار هدایتشده میشود (شایر و کارور .)2925 ،خوشبینی به عنوان یکی از مؤلفههای
سرمایه روانشناختی میتواند به عنوان تمایلی برای موفقیت در حال و آینده تعریف شود (التونز.)1111 ،
انتظارات درک شده از موفقیت منجر به جهتگیری نسبت به اهداف باالتر میشود .افراد خوشبین توانایی
کنترل احساسات منفی خود را دارند ،انعطافپذیر هستند و در هنگام مواجهه با چالشها ،پذیرای تجربیات
جدید هستند (چن و همکاران .)1111 ،پاتاک و چوشی )1111( 9دریافتند خوشبین بودن مدیران و
صاحبان هتلهای که در آستانه تعطیل کردن فعالیتهای خود بودند ،توانست آنها را به فکر راههای

1. Goals theory
2. Optimism theory
3. Pathak & Joshi

111

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان  1041

جدیدی برای غلبه بر چالش کووید 29-بیندازد و به آنها حسی از موفقیت و رضایت کلی از زندگی دهد؛
بنابراین ،ما فرض میکنیم:
فرضیه سوم :خوشبینی تأثیر مثبتی بر رضایت از زندگی دارد.
تابآوری روانشناختی و رضایت از زندگی
تابآوری ترکیبی از منابع و داراییها درون فردی است که باعث ایجاد اعتماد به نفس میشود و به افراد
کمک میکند تا جنبه روشنتری از مسئله را ببینند (لوتانز .)1111 ،با توجه به اینکه صنعت گردشگری با
چالشهای داخلی و خارجی مانند پیشرفت فنّاوری ،تغییر در ترجیحات مشتری ،بالیای طبیعی ،بحرانها،
تغییرات آب و هوایی و تمرکز بیشتر بر پایداری روبرو است ،باید سازگاری بیشتری داشته باشد و قابلیت
تابآوری در مورد هرگونه تنوع را افزایش دهد (چیر و لو .)1121 ،توانایی غلبه بر نامالیمات و انجام
موفقیتآمیز کار به افراد حسی از موفقیت میدهد که کیفیت زندگی آنها را بیشتر ارتقا میبخشد و در
نتیجه رضایت از زندگی را افزایش میدهد (چن و همکاران .)1111 ،پژوهشهای تجربی پیشین حاکی از
آن است که تابآوری روانشناختی به رضایت باالتر از زندگی و بهروزی کلی روانشناختی کمک میکند
(لیو و همکاران1121 ،؛ پاتاک و جوشی1111 ،؛ پرایاگ و همکاران .)1111 ،مطالعهای که توسط لیو و
همکاران )1120( 2انجامشده است ،نشان میدهد که افراد با تابآوری باال رضایت بیشتری از کیفیت
زندگی خود دارند .از اینرو ،ما فرض میکنیم:
فرضیه چهارم :تابآوری تأثیر مثبتی بر رضایت از زندگی دارد.
رضایت از زندگی و تابآوری سازمانی
رضایت از زندگی حالتی از بهروزی ذهنی را از نظر ارزیابی کلی کیفیت زندگی فرد تعریف میکند .سطح
باالتری از رضایت از زندگی میتواند به کارکنان در کاهش اضطراب ناشی از کار کمک کند ،استرس
رایجترین عارضه جانبی است که فاجعه میتواند ایجاد کند و به آنها کمک میکند تا قبل از اینکه به
ضرورت تبدیل شود ،واکنش پیشگیرانهای نسبت به شرایط نشان دهند و به صورت داوطلبانه تغییر کنند
(فانگ و همکاران .)1111 ،ظرفیت سازگاری یک فرد کلید تابآوری وی است و یک سازمان گروهی از
1. Liu et al
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افراد است؛ بنابراین ،تابآوری افراد شاغل در یک سازمان ،تابآوری یک سازمان را نیز تعریف خواهد
کرد (پاتاک و جوشی .)1111 ،فردی که با موفقیت از پس چالشهای گذشته برآمده و از وضعیت فعلی
زندگی خود مفتخر و خوشحال است ،قادر به کمک به سازمان در هنگام نامالیمات است (لی و همکاران،
 .)1129ادبیات موجود در مورد رضایت از زندگی ،رضایت از زندگی را پیشبینی کننده قابلتوجهی برای
رضایت شغلی فرد ،بهروزی و تابآوری سازمانی میداند (پرایاگ و همکاران .)1122 ،در مطالعهای که در
نیوزیلند انجام شد ،پرایاگ و همکاران ( )1111رابطه مستقیمی بین رضایت از زندگی صاحبان مشاغل و
تابآوری سازمانی شرکتهای گردشگری دریافتند .همچنین در صنعت هتلهای هند ،پاتاک و جوشی
( )1111تأثیر مثبت رضایت از زندگی کارکنان یا صاحبان مشاغل را بر تابآوری هتل در برابر بحران
ناشی از کووید 29-نشان دادند؛ بنابراین ،ما فرض میکنیم که:
فرضیه پنجم :رضایت از زندگی تأثیر مثبتی بر تابآوری سازمانی دارد.
با توجه به پیشینه نظری و روابط تجربی موجود در ادبیات پژوهش مدل مفهومی تحقیق در شکل ()2
نشان داده شده است.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

(منبع :پیشینه پژوهش)
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی محسوب میشود .از آنجا که این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه
روانشناختی و رضایت از زندگی مدیران هتل بر تابآوری هتلها در طول شیوع کووید 29-میپردازد ،از
نوع همبستگی ،توصیفی بوده و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .پرسشنامه پژوهش در دو بخش
توسعه یافت .بخش اول شامل  2سازه (خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی ،تابآوری روانشناختی ،رضایت از
زندگی و تابآوری سازمانی) است .بخش دوم شامل مشخصات جمعیتی شناختی پاسخدهندگان میباشد.
برای برآورد مقیاسها و اندازهگیریهای هر متغیر از یک مقیاس لیکرت پنج نقطهای استفاده کردیم و
محدودهای از  2به معنای به شدت مخالف تا  5به شدت موافق برای پاسخها تعیین شد .در مرحله
پیشآزمون یک نمونه  91تایی به منظور محاسبه قابلیت پایایی ابزار سنجش انتخاب شد و سازگاری
درونی با محاسبه آلفای کرونباخ توسط نرمافزار  SPSSمحاسبه گردید .بر این اساس ضریب آلفای کرونباخ
برای کل پرسشنامه  1/90میباشد که نتیجه نشان داد که سؤاالت توسط پاسخ دهندگان به خوبی درک
شدهاند .جدول ( )2تعداد سؤاالت و منابع هریک از متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .2متغیرهای مورد بررسی در پژوهش (تعداد سؤاالت و منابع)
متغیرها

تعداد سؤاالت

منابع

خودکارآمدی

2

پاتاک و جوشی1111 ،

امید

2

پاتاک و جوشی1111 ،

خوشبینی

2

پاتاک و جوشی1111 ،

تابآوری روانشناختی

2

پرایاگ و همکاران1111 ،

رضایت از زندگی

0

پرایاگ و همکاران1111 ،

تابآوری سازمانی

29

فیلیموناو و همکاران1111 ،

منبع :پیشینه پژوهش

جدول ( )1شاخصهای اندازهگیری هریک از متغیرها را نشان میدهد .بطور خاص ،در ارتباط با مفهوم
تابآوری روانشناختی باید گفت که متمایز از تابآوری سازمانی است و در واقع از مؤلفههای سرمایه
روانشناختی است و به ظرفیت فرد برای پاسخ دادن و حتی شکوفا شدن در شرایط فشارزای مثبت یا منفی
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مانند کووید  29-اشاره میکند در حالی که تابآوری سازمانی از مهمترین قابلیتهای کسبوکار در نظر
گرفته شده است که شامل تواناییهای سازمانی و همچنین ویژگیهای فیزیکی آن است؛ و به عنوان
توانایی یک سازمان برای پیشبینی تغییر و پاسخ به تغییرات نه تنها برای بقاء بلکه برای پایداری تعریف
میشود .که تمایز این دو مفهوم در بخش ادبیات نشان دادهشده است.
جدول  .1شاخصهای اندازهگیری متغیرهای مورد بررسی
شاخصها

متغیرها

 اطمینان به تواناییهای خود جهت تجزیهوتحلیل موقعیتهای ناشی از بیماری کووید 29-و پیدا کردن راهحلیهایبرای آن.
 اطمینان از برگزاری جلسات آنالین با سایر مدیران و کارکنان در طی کووید 29-جهت ارائه راهحلها.خود کارآمدی

 اطمینان از مشارکت در بحث با سایر مدیران و کارکنان در مورد استراتژی هتل برای مقابله با کووید.29- اطمینان از کمکرسانی به سایر مدیران و کارکنان جهت تعیین اهداف در حوزه کاریشان در طی بیماری کووید.29- اطمینان از تماس با افراد خارج از هتل جهت بررسی مشکالت در طول بیماری کووید.29- اطمینان از ارائه اطالعات به گروهی از همکاران طی بیماری کووید.29- -فکر کردن در مورد راههای برای خالص شدن از یک موقعیت بغرنج در محیط کار در طی بیماری کووید.29-

امید

 دنبال کردن اهداف کاری با تمام توان در طی بیماری کووید.29- وجود روشهای فراوان برای مدیریت بحران کووید.29- -موفق بودن در کارهای خود در طول بحران کووید.29-

امید

 توانایی فکر کردن به بسیاری از روشها برای رسیدن به اهداف کاری فعلی خود در طی بحران کووید.29- دستیابی به اهداف کاری از پیش تعیینشده در طی همهگیری کووید.29- انتظار ارائه بهترین عملکردم برای هتل در شرایط کاری نامشخص. عاقالنه به نظر رسیدن بروز مشکل در کار در طی همهگیری کووید.29- -نگاه خوشبینانه به کارها حتی در طی بیماری کووید.29-

خوشبینی

 نگاه خوشبینانه نسبت موقعیت کسبوکارم در طی همهگیری کووید.29- پیش نرفتن اوضاع مطابق میل در کسب و کار هتل. نگاه خوشبینانه به این همهگیری مانند ضربالمثل «در ناامیدی بسی امید است» بازیابی سریع و ادامه دادن به راه خود به هنگام بروز هر بحرانی مانند کووید.29- -توانایی مدیریت بحران کووید 29-در محل کار.

تابآوری
روانشناختی

 مدیریت بحران کووید 29-در محل کار به شیوه خود. جدی گرفتن اتفاقات استرسزا مانند کووید 29-در محل کار. عبور از همهگیری با توجه به مشکالت مشابه ای که قبالً وجود داشته. توانایی کنترل امورات در شرایط همهگیری کووید.29- به ایدئال نزدیک بودن زندگی در اکثر موارد. -عالی بودن شرایط زندگی

رضایت از
زندگی

 راضی بودن از شرایط زندگی. -به دست آوردن موفقیتهای مهم در زندگی.
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ادامه جدول  .1شاخصهای اندازهگیری متغیرهای مورد بررسی
شاخصها

متغیرها

 رصد صنعت گردشگری بهطور فعاالنه بهمنظور دادن هشدار سریع در مورد هرگونه فاجعه  /بحران توسط هتل. تعیین اولویتهای مشخص برای آنچه در طی و بعد از کووید  29 -مهم است توسط هتل. ارتباط هتل با سازمانهای بهمنظور تشریکمساعی با آنها در طی و بعد از کووید.29- حفظ منابع کافی را برای جذب برخی تغییرات غیرمنتظره در هنگام بحرانهایی مانند کووید 29-توسط هتل. تمرکز هتل بر پاسخدهی به بحرانهای غیرمنتظره مانند کووید.29-تابآوری

 -رهبری خوب در صورت بروز هرگونه فاجعه یا بحران توسط هتل.

سازمانی

 مناسب بودن شیوه های برنامهریزی هتل برای بحرانهای غیرمنتظره مانند کووید.29- متعهد بودن افراد هتل به کار کردن روی مشکل تا زمان رفع آن. وجود افراد بامهارت بهمنظور ایفای نقش در صورت در دسترس نبودن افراد اصلی در هتل. شناخته شدن هتل بهوسیله قابلیت استفاده از دانش به روشهای نوین. اتخاذ سریع تصمیمات سخت توسط هتل. وجود موانع کم بهمنظور ممانعت از همکاری خوب هتل با سازمانهای دیگر. -اعتقاد هتل به برنامههای اضطراری کارآمد و آزمون شده بهمنظور افزایش اثربخشی.

منبع :یافتههای پژوهش

جامعه آماری پژوهش شامل مدیران هتلها و هتل آپارتمانهای سطح شهر مشهد است .مشهد با  51درصد
واحدهای اقامتی دائم کشور شامل هتل ،هتلآپارتمان و مهمانپذیر در مجموع هزار واحد از این مراکز
اقامتی را در خود جای داده است .عالوه بر این ،به واسطه حرم امام رضا مشهد یکی از مقاصد مهم
گردشگری بوده و ساالنه پذیرای گردشگران زیادی است که به دلیل شیوع کووید 29-طبق آخرین آمار
شاهد کاهش  21درصدی ورود گردشگران و زائران به این شهر هستیم (اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان خراسان رضوی) .با توجه به اطالعات بهدستآمده از سامانه آمار و
اطالعات استان خراسان رضوی ،تعداد هتل و هتلآپارتمان در سطح شهر مشهد  920واحد اقامتی است.
بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،تعداد هتل و هتلآپارتمانهای که به عنوان نمونه انتخاب میشود،
 211هتل و هتل آپارتمان است .عالوه بر این در این پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد.
جمعآوری دادهها با مراجعه به هتلها و هتلآپارتمانها در سطح شهر مشهد و توزیع پرسشنامه میان
مدیران آنها در فاصله زمانی مهرماه و آبان ماه  2999انجام شد .در نهایت  251پرسشنامه سالم و بدون
نقص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جدول ( )9ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه را
نشان میدهد.
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جدول  .9ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه
فراوانی

درصد

متغیر
مرد

222

%1932

زن

02

%1231

کمتر از  14سال

05

%1232

 04-11سال

11

%0532

 01سال و باالتر

01

%1532

جنسیت

سن

تحصیالت
کمتر از کارشناسی

09

%9231

کارشناسی

22

%5031

کارشناسی ارشد و باالتر

11

%2032

هتل

29

%0132

هتلآپارتمان

90

%5939

مدیر هتل یا هتلآپارتمان

212

%1132

صاحب هتل یا هتلآپارتمان

92

%1139

نوع محل اقامت

نوع شغل

منبع :یافتههای پژوهش

در این پژوهش ،با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف بهوسیله نرمافزار  SPSSنرمال بودن دادهها
سنجیده شد .با توجه به آماره آزمون و سطح معناداری متغیرها که کمتر از  1/15است ،نرمال بودن دادهها
تائید نشد .به ها توزیع نرمال نداشتند .بنابراین؛ برای بررسی تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر ،از روش
حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرمافزار  Smart PLS3بهره گرفته شد.
تجزیهوتحلیل دادهها
بررسی برازش مدل اندازهگیری
به منظور ارزیابی مدلهای اندازهگیری انعکاسی ،بارهای عاملی ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس
استخراج شده ارزیابی شد .جدول  9نشان میدهد که تمام بارهای عاملی از مقدار توصیه شده  1/2فراتر
رفته است .بعد از بررسی ضرایب بارهای عاملی نوبت به محاسبه و گزارش پایایی شاخص (ضرایب آلفای
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کرونباخ و پایایی ترکیبی) میرسد .بررسی ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نشان از وضعیت
مطلوب همه متغیرها (بیش از  )1/1دارد .بعد از بررسی معیار پایایی ،معیار روایی همگرا (میانگین واریانس
استخراجشده یا  )AVEمورد بررسی قرار گرفت .مطابق جدول ( )0مقادیر  AVEبرای تمامی سازهها
باالتر از  1/5است و نشاندهنده این است که سازههای پژوهش همبستگی مطلوبی با شاخصهای خود
دارند.
جدول  .0بررسی برازش سازههای مدل اندازهگیری
متغیر

سؤال

بار عاملی

SE1

1/25

SE2

1/12

تابآوری روانشناختی ()PR

ضریب آلفا1/22 :

SE3

1/19

ضریب آلفا1/29 :

PR3

پایایی ترکیبی1/91 :

SE4

1/12

پایایی ترکیبی1/92 :

PR4

1/12

روایی همگرا1/22 :

SE5

1/11

روایی همگرا1/20 :

PR5

1/19

خودکارآمدی ()SE

امید ()HO

متغیر

سؤال

بار عاملی

PR1

1/22

PR2

1/21
1/22

1/19

SE6

1/11

1/95

PR6

HO1

1/20

OR1

HO2

1/29

OR2

1/19
1/29

ضریب آلفا1/91 :

HO3

1/25

OR3

پایایی ترکیبی1/91 :

HO4

1/22

OR4

1/19

روایی همگرا1/22 :

HO5

1/21

OR5

1/21

HO6

1/12

OP1

1/22

OP2

1/29

خوشبینی ()OP

تابآوری سازمانی ()OR
ضریب آلفا1/92 :
پایایی ترکیبی1/92 :

OR6

1/11

OR7

1/21

OR8

روایی همگرا1/29 :

1/20

ضریب آلفا1/92 :

OP3

1/22

OR9

1/22

پایایی ترکیبی1/91 :

OP4

1/19

OR10

1/21

روایی همگرا1/22 :

OP5

1/11

OR11

1/22

OP6

1/22

OR12

1/12

رضایت از زندگی ()LS

LS1

1/20

OR13

1/11

ضریب آلفا1/91 :

LS2

1/22

پایایی ترکیبی1/99 :

LS3

1/22

روایی همگرا1/11 :

LS4

1/29

حجم نمونه= 111

منبع :یافتههای پژوهش

آخرین معیاری که به بررسی برازش مدل اندازهگیری میپردازد روایی واگرا میباشد که میزان رابطه یک
سازه با شاخصهایش را در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها میسنجد .جدول ( )5نشان میدهد
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مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس
قرارگرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داده شدهاند،
بیشتر است .ازاینرو میتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها در مدل در تعامل بیشتری با
شاخصهای خود قرار دارند تا با سازههای دیگر .به بیان دیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
جدول  .5بررسی برازش مدل اندازهگیری با استفاده از روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
سازهها

2

1

9

0

5

 .2خودکارآمدی

4/11

 .1امید

1/120

4/11

 .9خوشبینی

1/101

1/52

4/11

 .0تابآوری روانشناختی

1/102

1/22

1/52

4/14

 .5رضایت از زندگی

1/22

1/02

1/22

1/21

4/11

 .2تابآوری سازمانی

1/192

1/59

1/29

1/52

1/12

2

4/11

منبع :یافتههای پژوهش

بررسی برازش مدل ساختاری
برای نشان دادن اعتبار یافتههای پژوهش ،از شاخصهای برازش مدل ساختاری (

) به روش

حداقل مربعات جزئی استفاده شد .سه مقدار  1/99 ،1/29و  1/21را بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی
صورتیکه معیار

در نظر گرفته شده است .معیار

قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند .در

در مورد یک سازه درونزا سه مقدار  1/25 ،1/11و  1/95را کسب نماید ،به ترتیب

نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن دارد .در جدول
( )2شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری آورده شده است.
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جدول  .2شاخصهای برازش مدل ساختاری
مقادیر قابلقبول

> 0/33

> 0/15

متغیر

واریانس تبیین شده

شاخص استون گیزر

رضایت از زندگی

1/125

1/525

تابآوری سازمانی

1/102

1/022

منبع :یافتههای پژوهش

معیار  2GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است؛ که از فرمول ( )2به دست میآید.
فرمول ( :)2شاخص برازش مدل کلی
= GOF
GOF= 1/59

سه مقدار  1/15 ،1/12و  1/92را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودند .با
توجه به مقدار به دست آمده برای مدل پژوهش ( ،)1/59نشان دهنده برازش کلی قوی برای مدل پژوهش
است .عالوه بر معیار  ،GOFریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده ( )SRMRبرای ارزیابی
مناسب بودن مدل کلی استفاده شد که مقدار این شاخص برای پژوهش حاضر  1/119است که مقدار
مناسبی محسوب میشود .هو و بنتلر )2992( 1توصیه میکنند که مقداری کمتر از  1/21یا  1/12سطح قابل
قبول در نظر گرفته شود.
آزمون فرضیهها
به منظور بررسی فرضیههای پژوهش از ضرایب معناداری  Zیا اعداد معناداری ( T (t-valueاستفاده
میشود .یکی از معیارهای سنجش رابطه بین سازهها در مدل (بخش ساختاری) اعداد معناداری  tاست .اگر
مقدار آن در سطوح اطمینان  %99 ،%95و  %99/9به ترتیب بیشتر از  1/51 ،2/92و  9/11باشد ،نشان از
صحت رابطه میان سازهها و در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطوح اطمینان موردنظر است (داوری
و رضازاده.)2991 ،

1. Goodness Of Fit
2. Hu and Bentler
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بر اساس دادههای پژوهش و آمارههای محاسبهشده 0 ،فرضیه از  5فرضیه پژوهش ،با توجه به اینکه مقدار
 t-valueبزرگتر از  2/92است ،تأیید میشود .همچنین با توجه به ضرایب استاندارد نتایج زیر به دست
آمد (جدول :)1
جدول  .1نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

از سازه

به سازه

ضریب مسیر

Value T -

نتیجه آزمون

H1

خودکارآمدی

رضایت از زندگی

1/109

2/121

رد

H2

امید

رضایت از زندگی

1/992

5/22

تائید

H3

خوشبینی

رضایت از زندگی

1/211

1/12

تائید

H4

تابآوری روانشناختی

رضایت از زندگی

1/052

1/12

تائید

H5

رضایت از زندگی

تابآوری سازمانی

1/225

2/02

تائید

منبع :یافتههای پژوهش

به منظور آزمودن تأثیر یک متغیر میانجی ،آزمون پرکاربردی به نام سوبل 2وجود دارد که برای معناداری
تأثیر میانجیگری یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار میرود .زمانی که مقدار  Z-Valueحاصل
از آزمون سوبل بیشتر از  2/92باشد ،میتوان اظهار داشت در سطح اطمینان  95درصد تأثیر متغیر میانجی،
معنادار است (داوری و رضازاده .)2991 ،نتایج حاصل از آزمون سوبل در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2بررسی معناداری تأثیر متغیرهای میانجی
نقش میانجیگری

Z- Value

نتیجه

نقش میانجیگری رضایت از زندگی در روابط میان امید و تابآوری سازمانی

5/52

تائید

نقش میانجیگری رضایت از زندگی در روابط میان خوشبینی و تابآوری سازمانی

1/11

تائید

نقش میانجیگری رضایت از زندگی در روابط میان تابآوری روانشناختی و تابآوری سازمانی

1/12

تائید

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج جدول  2نشان میدهد که رضایت از زندگی بیشترین اثر میانجیگری را میان روابط تابآوری
روانشناختی و تابآوری سازمانی ایفا میکند.

1.Sobel

111
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شکل  .1مدل آزمون شده پژوهش

(منبع :یافتههای پژوهش)

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر غیرمستقیم سرمایه روانشناختی مالکان و مدیران هتلها در
شکلگیری تابآوری سازمانی از طریق رضایت از زندگی بود .طبق نتایج ما ،تابآوری هتل به سرمایه
روانشناختی و همچنین رضایت از زندگی بستگی دارد .نتایج نشان میدهد که امید ،خوشبینی و
تابآوری روانشناختی مالکان و مدیران هتل به شدت با رضایت از زندگی آنها ارتباط دارد.
نتایج فرضیه نخست نشان میدهد که خود کار آمدی مالکان یا مدیران هتل هیچ تأثیری بر رضایت از
زندگی آنها در طول بیماری کووید 29-ندارد که مشابه با نتایج پژوهش پاتاک و جوشی ( )1111است.
دلیل این امر میتواند عدم قطعیتهای تحمیلشده توسط بیماری کووید 29-باشد .مالکان و مدیران هتل
هیچ اطالعی از اینکه تا چه زمانی قرنطینه و محدودیتها ادامه خواهد داشت و چه چیزی میتواند بعد از
پایان محدودیتها اتفاق بیفتد ،ندارند .تمدید قرنطینه و محدودیتها پس از پایان اولین دوره بیشتر بر
ابهام وضعیت میافزاید؛ در حالی که خود کار آمدی میتواند نتایج بهتری را در مرحله اطمینان یا خطر
ایجاد کند.
نتیجه فرضیه دوم نشان داد در طول بحران کووید ،29-داشتن امید از سوی مالکان و مدیران هتل در رابطه
با بهتر شدن وضعیت در آینده به طور مثبتی بر رضایت بیشتر از زندگی تأثیر میگذارد ،نتیجه به دست

تأثیر سرمایه روانشناختی بر تابآوری سازمانی در دوران شیوع کووید19-
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آمده از فرضیه دوم مشابه با پژوهش پرایاگ و همکاران ( )1111است .این نشان میدهد که صرفنظر از
عدم اطمینان ناشی از کووید ،29-مالکان و مدیران هتل با داشتن امید به بهبود وضعیت در آینده قادر به
تنظیم مجدد اهداف سازمانی خود بوده و بهطور مستمر در جهت یافتن مسیرهای جدید برای رسیدن به
این اهداف کار میکنند .مالکان و مدیرانی که امیدوار بودند از تالشی که برای نجات کسبوکار خود در
طول کووید 29-انجام دادند ،رضایت بیشتری داشتند .مالکان و مدیرانی که امیدوارند از پس نامالیمات
پیش آمده در هنگام بحران کووید 29-برآیند ،به احتمال زیاد برای غلبه بر بحران برای سازمان
استراتژیهای درستی طراحی میکنند .مطالعات پیشین امید را به عنوان یکی از منابع روانشناختی ارزشمند
جهت کاوش مسیرهای جدید برای رسیدن به اهداف موردنظر نشان دادند (پاتاک و جوشی1111 ،؛ پرایاگ
و همکاران .)1111 ،همچنین ،مالکان و مدیران هتلهای که امیدوار به بهبود وضعیت هستند ،میتوانند
آگاهی بهتری از وضعیت ایجاد کنند و قادر به تصمیمگیری سریع هستند که طبق مطالعات گذشته
شاخصهای قدرتمندی برای سازگاری سازمانی است (لی و همکاران.)1129 ،
نتیجه فرضیه سوم نشان میدهد که مالکان و مدیران هتلهای که خوشبینی باالیی از خود نشان میدهند
تمایل دارند از زندگی خود رضایت بیشتری داشته باشند .این نشان میدهد مالکان و مدیرانی که حتی در
مرحله قرنطینه نیز خوشبین بودند ،اعتقاد راسخ داشتند که اوضاع به همان روال پیش خواهد رفت .یک
توضیح برای این موضوع ممکن است مربوط به انتظارات مثبت مالکان و مدیران هتل باشد که منجر به
ارائه رفتاری هدفمند از سوی آنها و نیز افزایش تعهد آنها نسبت به انجام کارها میشود (براون و
همکاران .)1129 ،طبق نتایج پژوهش هال و همکارانش ( ،)1121افراد خوشبین میتوانند به دلیل
چشمانداز مثبت و توانایی در بازنگری رویدادهای منفی ،به راحتی با حوادث استرسزا کنار بیایند .مالکان
و مدیران خوشبین نوآورتر و قادر به برنامهریزی برای بهبود وضعیت هستند ،تصمیمات سریعی میگیرند
که همه این ویژگیهای به تابآوری سازمانی کمک میکنند .نتیجه به دست آمده از فرضیه سوم با نتیجه
پژوهشهای پیشین همخوانی دارد (ارکیستون و هیگام1122 ،؛ هال و همکاران1121 ،؛ فانگ و همکاران،
.)1111
نتیجه فرضیه چهارم نشان داد تابآوری روانشناختی تأثیر مثبت و قابلتوجهی بر رضایت از زندگی
مالکان و مدیران هتلها ایجاد میکند .نتایج ما که نشان میدهد تابآوری روانشناختی یکی از مهمترین

194
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شاخصهای رضایت از زندگی است با مطالعات پیشین همخوانی دارد (فانگ و همکاران1111 ،؛ پاتاک و
جوشی1111 ،؛ پرایاگ و همکاران .)1111 ،میتوان استدالل کرد توانایی و تالش مالکان و مدیران هتل
برای بهبود و بازگشت به شرایط قبل از بحران و درعینحال عدم توجه به تجارب منفی آنی با بهروزی
کلی آنها ارتباط مثبت دارد .این بدان معناست که علیرغم مشکالت ،مالکان و مدیران تاب آور تالش
میکنند تا بر حاالت منفی کووید 29-غلبه کنند و به شرایط عادی برگردند .آنها توانایی پاسخگویی سریع
به هر بحرانی و بازگشت به شرایط عادی را دارند و در نتیجه رضایت بیشتری از زندگی دارند.
نتیجه فرضیه پنجم نشان داد مالکان و مدیران هتل که رضایت از زندگی باالتری از خود نشان میدهند،
خود را به عنوان کارکنان مقاومتری در برابر بحران کووید 29-درک میکنند .نتایج پژوهش حاضر با
مطالعات پیشین از حیث اینکه رضایت از زندگی ،امید و احساسات مثبت با تابآوری کلی کارکنان ارتباط
مثبت دارد ،همخوانی دارد (پاتاک و جوشی1111 ،؛ پرایاگ و همکاران .)1111 ،نتیجه این فرضیه نشان
میدهد که میزان رضایت از زندگی مالکان و مدیران هتل تأثیر بسزایی در فرایند بهبود هتل در طی بحران
کووید 29-خواهد داشت .این یافته ،نتایج کار پاتاک و جوشی ( )1111و پرایاگ و همکاران ( )1111که
نشان میدهد رضایت از زندگی مالکان و مدیران شرکتهای کوچک گردشگری پیشبینی کنندهای برای
تابآوری سازمانی است را گسترش میدهد.
پژوهش حاضر تأثیر سرمایه روانشناختی بر رضایت از زندگی مالکان و مدیران هتل و نیز نقش سرمایه
روانشناختی صاحبان و مدیران هتل و رضایت آنها از زندگی را در ایجاد تابآوری سازمانی برجسته
میکند .نقش سرمایه روانشناختی در افزایش بهروزی کلی از یافتههای کامالً مشهود است و رضایت
مالکان و مدیران از زندگی به همان اندازه در بهبود کسبوکار در حین و بعد از یک فاجعه نقشی مهم ایفا
میکند که این امر نشان میدهد سرمایه روانشناختی رهبران -یعنی مالکان و مدیران -در ایجاد تابآوری
سازمانی بسیار مهم است.
ادبیات در حال توسعه در بخش گردشگری توجه کسبوکارهای فعال در حوزه گردشگری را به خود
جلب کرده و آنها را تشویق میکند تا اقدامات الزم را برای مقابله با تغییرات و بقاء در طی یک بحران
انجام دهند (پرایاگ و همکاران .)1111 ،نتایج نشان داد تابآوری هتلها بیشتر به توانایی مالکان یا مدیران
در ارزیابی وضعیت ،سازگاری با شرایط حاکم ،نوآوری و غلبه بر اختالالت بستگی دارد (فانگ و
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همکاران .)1111 ،ایجاد تابآوری در هتلها بیش از تغییرات ساختاری نیاز به تمرکز بر سرمایه
روانشناختی مالکان ،مدیران و همچنین کارکنان دارد .برای بهبود تابآوری ،مشارکت کارکنان در تمام
فرایندها و تبادل ایدهها باید تنها در صورتی صورت گیرد که آنها به کسب نتایج مثبت امیدوار باشند.
اهداف و مسیرهای روشن برای دستیابی به این اهداف میتواند باعث تابآوری در هتلها شود (پرایاگ و
همکاران .)1111 ،سرمایه روانشناختی مالکان و مدیران هتلها به آنها در ایجاد فرهنگسازمانی مثبت و
حمایتی کمک خواهد کرد .همچنین ،شبکههای داخلی و خارجی قوی برای هتلها جهت ایجاد تابآوری
و غلبه بر چالشهای ناشی از کووید  29 -مؤثر خواهد بود.
کاربردهای عملی و مدیریتی
از منظر عملی در شرایط فعلی که بخش هتلداری برای بقا تالش میکند ،سرمایه روانشناختی مالکان و
مدیران هتلها میتواند به آنها در بهبود سریع وضعیت کمک کنند .فرهنگسازمانی مثبت در پرورش جو
اعتماد که منجر به نوآوری و خالقیت میشود ،مفید خواهد بود .مطالعات متعدد در گذشته اهمیت تحول
از طریق نوآوری و خالقیت در ایجاد تابآوری سازمانی پس از هر بحران یا فاجعه را نشان داده است
(ارکیستون و هیگام1122 ،؛ پرایاگ و همکاران .)1111 ،سرمایه روانشناختی مالکان  /مدیران هتل میتواند
امید و خوشبینی را در کارکنان نیز ایجاد کند و به آنها در پذیرش واقعیت و آمادگی برای رویدادهای
احتمالی در آینده کمک کند .امید را میتوان با تهیه اهداف واقعیتر و قابلدستیابی با کمک کارکنان ایجاد
کرد (لوتانز و همکاران .)1111 ،همچنین ،با تأکید بر جنبه مثبت و روشن وضعیت ،میتوان خوشبینی را
توسعه داد زیرا کووید 29-به هتلها فرصتی داده است تا پیشنهاد فروش منحصر به فردی را برای غلبه بر
این فاجعه به وجود آورند .این امر بهطور غیرمستقیم بر تابآوری کلی سازمان تأثیر میگذارد و به آنها
کمک میکند تا بر آسیبهای ناشی از فاجعه غلبه کنند.
از منظر مدیریتی نیز این پژوهش به نیاز هتلها برای درک اهمیت داراییهای شخصی ،یعنی سرمایه
روانشناختی منابع انسانی در سازمان و پرورش آنها برای مبارزه با چالشهای مطرحشده توسط کووید-
 29اشاره کرده است .برای افزایش سرمایه روانشناختی ،خالقیت ماده اصلی است که نتیجه تبادل افکار
است (پرایاگ و همکاران)1111 ،؛ بنابراین ،میتوان از سرمایه روانشناختی برای ایجاد یک شبکه قوی
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استفاده کرد که در شناسایی مسیرهای دستیابی به اهداف سازمانی و ایجاد تابآوری کلی سازمان کمک
 سرمایه روانشناختی مدیران و کارکنان در کنار هم میتوانند اطمینان از توانایی سازمان برای غلبه بر.کند
.)1111 ،نامالیمات و دستیابی به نتایج مطلوب را ایجاد کنند (فانگ و همکاران
منابع
 سازمان: تهران، چاپ اول، مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار پی آل اس.)2991( . آرش، علی و رضازاده،داوری
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