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Abstract
Today, green human resource management has become an essential
strategy for moving businesses toward environmentally friendly
behaviors. Accordingly, this study aims to investigate the impact of
green human resource management on environmental citizenship
behavior and environmentally friendly behaviors in the hotel industry.
In terms of purpose, this is applied research, and in terms of
methodology, it is a descriptive survey. Its statistical population was the
managers and employees of 4 and 5-star hotels in Yazd and Kerman.
The sampling method is cluster sampling, in which six hotels in Yazd
and Kerman and 203 employees and managers of these hotels were
selected as a sample. The data collection method was a questionnaire,
and data analysis was performed using structural equations. Findings
showed that green human resource management has a positive and
significant effect on employee environmental involvement,
environmental citizenship behavior, and environmentally friendly
behaviors. Also, environmental involvement and environmental
citizenship behavior of employees have a significant impact on the
environmentally friendly behaviors of employees. Because employee
behaviors lead to the improved environmental performance of the entire
organization; therefore, the success of an organization's environmental
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management depends on the employees' environmentally friendly
behaviors. Hotels can influence the environmental behaviors of
employees through green human resource management mechanisms
and thus facilitate the involvement of employees in environmental
activities in the hotel and their environmental citizenship behavior. This
study provides suggestions and practical solutions to promote Green
Hotel policies and improve employees' environmentally-friendly
behaviors.
Introduction
To succeed in society and facilitate their profitability, organizations
today must focus on social and environmental factors and economic
factors (Daily et al., 2007). Sustainability has quickly become one of
the top priorities for corporate executives worldwide, as awareness of
the concept of greenness creates new ways of doing business in
corporate strategies. The emergence of the hotel industry is a process of
developing new ways of doing things that have reduced environmental
damage and the waste of resources. This green movement has improved
the ecological performance of many hotels, reduced their operating
costs, and enhanced their corporate image (Kim et al., 2019). One of
the main stakeholders in environmental issues is businesses, and it
makes sense that they should also be part of the environmental solution.
There is ample evidence that a large portion of the workforce is
concerned about the environment. Employees are more committed and
satisfied with organizations that play an influential role in securing
green (Ahmad, 2015). So the central issue in this research is what effect
does green human resource management have on environmental
involvement, environmental citizenship behavior and environmentallyfriendly behaviors of hotel staff?
Materials and Methods
This research is applied in nature and descriptive survey in terms of the
data collection method. The statistical population is the managers and
employees of 4 and 5-star hotels in Yazd and Kerman. Using the cluster
sampling method, 203 people from 6 hotels participated in this study.
In terms of time domain, it was done in 2019. The tool used to collect
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data includes the Green Human Resource Management Questionnaire
(Kim et al., 2019), Environmental Involvement (Pham et al., 2019),
Environmental Citizenship Behavior (Paille & Raineri, 2016), and
Environmentally-Friendly Behavior (Kim et al., 2019). Finally,
structural equation modeling has been used to analyze the data and the
relationship between the research variables.
Discussion and Results
This study showed that green human resource management with a path
coefficient of 0.451 and 0.782 and significances of 4.47 and 39.238,
respectively, has a positive effect on environmental citizenship
behavior and environmental involvement of employees. In addition,
employee environmental involvement with a path coefficient of 0.367
and a significance of 3.699, significantly affects organizational
citizenship behavior. Also, the variables of green human resource
management, environmental involvement, and organizational
citizenship behavior with path coefficients of 0.618, 0.544, and 0.578,
respectively, and values of 6.129, 8.372, and 18.688, respectively, have
a positive and significant effect on the environmentally-friendly
behavior of employees.
Conclusions
This study linked the concept of green human resource management to
the behaviors of the hotel staff. This research is a practical approach for
tourism destination managers and actors providing hospitality areas and
departments. Using green human resource management practices can
help hotel managers drive their employees into pro-environmental
behaviors. To achieve this, hotel managers can use ways in which
employees are more involved in deciding and presenting creative ways.
As issues of environmental protection and sustainable management
have become one of the essential responsibilities of hotels, it is
recommended that hotels first manage green human resources before
making any environmental efforts. Doing green human resource
management helps hotels’ employees reinforce that the hotel is
committed to protecting the environment. This strengthens staff
commitment to the hotel and improves staff’s environmentally-friendly
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behaviors. As a result, hotels need to prioritize green human resource
management.
Keywords: Green Human Resource Management, Environmental
Involvement, Citizenship Behavior, Environmentally-Friendly
Behaviors, Hotel Management.

دوره  ،16شماره  ،56زمستان 249-211 ،1400
tms.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/tms.2021.50812.2286

ياور بابائي



دکتری رشته گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی ،دانشگاه محقق اردبیلی،

مريم فاني

اردبیل ،ایران

چكیده
امروزه مديريت منابع انساني سبز به يک استراتژی کليدی برای حرکت کسبوکارها بهسوی رفتارهای حامي
محيطزيست تبديلشده است .بر اين مبنا ،هدف اين مطالعه ،بررسي تأثير مديريت منابع انساني سبز بر رفتار شهروندی
زيستمحيطي و رفتارهای حامي محيطزيست در صنعت هتلداری است .اين پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر
روش ،توصيفي پيمايشي است؛ که جامعه آماری آن ،مديران و کارکنان هتلهای  ۴و  ۵ستاره يزد و کرمان بوده و
نمونهگيری به روش نمونهگيری خوشهای است که  ۶هتل در يزد و کرمان و تعداد  203نفر از کارکنان و مديران اين
هتلها بهعنوان نمونه انتخاب شدند .روش گردآوری دادهها پرسشنامه بود و تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از معادالت
ساختاری انجام گرديده است .يافتههای تحقيق نشان داد که مديريت منابع انساني سبز تأثير مثبت و معناداری بر مشارکت
زيستمحيطي کارکنان ،رفتار شهروندی زيستمحيطي و رفتارهای حامي محيطزيست کارکنان دارد .همچنين مشارکت
زيستمحيطي و رفتار شهروندی زيستمحيطي کارکنان تأثير معناداری بر رفتارهای حامي محيطزيست کارکنان دارد.
ازآنجاکه رفتارهای کارکنان به بهبود عملکرد محيطي کل سازمان منجر ميگردد؛ بنابراين ،موفقيت مديريت
محيطزيست سازمان وابسته به رفتارهای حامي محيطزيست کارکنان است .هتلها ميتوانند از سازوکارهای مديريت
منابع انساني سبز ،رفتارهای محيطي زيستي کارکنان را تحت تأثير قرار دهند و نيز از اين طريق امکان مشارکت کارکنان

کلیدواژهها :مدیریت منابع انسانی سبز ،مشارکت زیستمحیطی ،رفتار شهروندی ،رفتارهای
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در فعاليتهای زيستمحيطي در هتل و رفتار شهروندی زيستمحيطي آنها تسهيل مييابد .اين مطالعه پيشنهادها و
راهکارهای عملي بهمنظور ترويج سياستهای هتل سبز و بهبود رفتارهای حامي محيطزيست کارکنان ارائه مينمايد.
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مقدمه
امروزه سازمانها بهمنظور دستيابي به موفقيت در جامعه و تسهيل سود سازی خود ،بايد در
کنار عوامل اقتصادی بر عوامل اجتماعي و زيستمحيطي متمرکز شوند ( Daily et al,
 .)2007اجرای موفقيتآميز استراتژیهای پايدار در سازمان به يک فرايند مشخص و
بههمپيوسته نياز دارد ( .)Glavas et al, 2010مسئله پايداری بهسرعت در ليست
اولويتهای مديران شرکتهای دنيا قرارگرفته است ،زيرا آگاهي از مفهوم سبز ،در
استراتژیهای شرکت ،روشهای جديدی برای تجارت ايجاد ميکند ( Wirtenberg et
.)al, 2007
صنعت گردشگری  10/2درصد از توليد ناخالص داخلي جهان و يک شغل از هر 10
شغل در جهان را در سال  201۶به خود اختصاص داده است ( .)WEF1, 2017اين آمار
نشان ميدهد که تأثير گردشگری در اقتصاد جهاني در دهههای اخير بسيار چشمگير است
(ضرغام بروجني و همکاران )1399 ،و اين صنعت در حال تبديلشدن به صنعت اول جهاني
است (فردوسي و همکاران .)1398 ،بااينحال ،صنعت گردشگری يکي از بزرگترين
مصرفکنندگان منابع طبيعي در جهان نيز هست .اين صنعت ،مسئول حدود  ۵درصد از
انتشارهای  CO2جهاني است و صنعت اقامت نيز حدود  20درصد از اين رقم را به خود
اختصاص ميدهد ( .)UNWTO, 2017هدف اين صنعت دستيابي به رشد خنثي کربن تا
سال ( 20۵0با استفاده از روشهای جبران کربن) يا کاهش انتشار گازهای کربن به نصف در
مقايسه با پايه استاندارد سال  200۵است ()WEF, 2017؛ بنابراين ،در دهههای اخير،
نگرانيها در مورد تخريب محيطزيست رو به افزايش بوده است (فتورهچي و همکاران،
 .)1399ازآنجاکه مصرفکنندگان ،اهميت حفاظت از محيطزيست را تشخيص داده و نسبت
به آن آگاهي پيدا کردند ،محيطزيست به موضوعي مهم در بازار تبديلشده است .در صنعت
اقامت ،به دنبال ابتکارات اکولوژيکي مانند ابتکارات زيستمحيطي هتلهای بينالمللي 2در
سال  ،1993تالشهای فزايندهای برای سبزتر کردن صنعت هتلداری با کاهش مصرف
انرژی ،آب ،کاالهای بيدوام و کاهش انتشار گازهای گلخانهای صورت گرفت .سبز کردن
صنعت هتلداری ،فرايند توسعه روشهای جديد برای انجام کار است که باعث کاهش
1 World Economic Forum
2 International Hotels Environmental Initiatives
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آسيبهای زيستمحيطي و استفاده از منابع اتالف شده است (Bohdanowicz, 2005؛
 .)Yim & Penny, 2007اين جنبش سبز ،عملکردهای اکولوژيکي بسياری از هتلها را
بهبود بخشيده است ،هزينههای عملياتي آنها را کاهش داده و تصويرسازماني آنها را ارتقا
بخشيده است (.)Yim & Penny, 2007
در دهههای گذشته ،اجماع جهاني در موردنياز به مديريت فعال محيطزيست پديد آمده
است .برای اجرای هر برنامه زيستمحيطي ،چندين واحد از سازمان ازجمله منابع انساني،
بازاريابي ،فناوری اطالعات ،بخش مالي و ...همکاری ميکنند تا به يک نتيجه مثبت دست
پيدا کنند که مهمترين آنها ،مديريت منابع انساني است ( .)Ahmad, 2015بهمنظور
افزايش درک نسبت به رفتارهای حامي محيطزيست کارکنان و رفتار شهروندی
زيستمحيطي آنها و نقش شيوههای مديريت منابع انساني و مشارکتهای زيستمحيطي
در توسعه اين رفتارها ،اين مطالعه تالش ميکند مدلي را توسعه و آزمون کند که ارتباط بين
اين متغيرها را موردبررسي قرار دهد؛ بنابراين مسئله اصلي در اين پژوهش اين است که
مديريت منابع انساني سبز چه تأثيری بر مشارکت زيستمحيطي ،رفتار شهروندی
زيستمحيطي و رفتارهای حامي محيطزيست کارکنان هتل دارد؟

مباني نظري و پیشینه پژوهش
مديريت منابع انساني سبز
مديريت منابع انساني بخش مهمي از مديريت است که با باارزشترين دارايي سازمان (منابع
انساني) سروکار دارد ( .)Ahmad, 2015ادبيات موجود نشان ميدهد که سيستم مديريت
منابع انساني از شيوههای سنتي همچون مشارکت کمتر کارکنان ،بهسوی فرايندهای مشارکتي
و حمايتي پيشرفت کرده است که در آن کارکنان فرصتهايي برای پيشرفت مهارت ،دانش
و نگرش کسب ميکنند (.)Singh et al, 2019
در دوره افزايش آگاهي در مورد مديريت محيطزيست و توسعه پايدار منابع ( Phillips,
2018؛  ،)Cavicchi, 2017مديريت منابع سازماني سبز ،استفاده از شيوههای مديريت منابع
انساني باهدف در نظر گرفتن تأثيرات زيستمحيطي و اکولوژيکي شرکتها و ارتباط آن با
استراتژی زيستمحيطي و رفتارهای سبز کارکنان است ( .)Renwick et al, 2013درواقع،
مديريت منابع انساني سبز بهعنوان بستری برای پيوند شيوههای مديريت منابع انساني با
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فعاليتهای مديريت زيستمحيطي شرکت عمل ميکند (Dumont et al, 2017؛ Masri

)& Jaaron, 2017؛ بنابراين ،مديريت منابع انساني سبز ،جهتگيری استراتژيک سازمان را
بهسوی حفاظت از محيطزيست انعکاس ميدهد و از مديريت ارشد ميخواهد تا به
شيوههايي توجه کند که افراد را به مشارکت در رفتارهای شغلي سبز تشويق ميکند ( Oh

et al, 2016؛  .)Mishra et al, 2014بهعبارتديگر ،مديريت منابع انساني سبز ،مشتمل
بر تلفيق اهداف مديريت اکولوژيکي سازمان در فرايندهای منابع انساني يعني کارمند يابي و
انتخاب ،آموزش و توسعه ،مديريت عملکرد و جبران خدمت است ( Muller-Carmem

.)et al, 2010
محققان روشهای خاصي را برای اجرای شيوههای مديريت منابع انساني سبز توسعه
دادهاند .برای مثال ،ميليمن و کلير )199۶( 1چهار مرحله را برای مدل مديريت منابع انساني
زيستمحيطي پيشنهاد دادند :الف) فراهم ساختن چشمانداز زيستمحيطي بهعنوان راهنما؛
ب) آموزش کارکنان؛ تا ديدگاهها و اهداف زيستمحيطي خود را به اشتراک بگذارند؛ پ)
ارزيابي عملکرد زيستمحيطي کارکنان؛ و ت) شناخت فعاليتهای زيستمحيطي کارکنان
با استفاده از برنامههای پاداش .بهطور مشابه ،ديلي و هوانگ )2001( 2چارچوبي مفهومي را
برای اجرای عناصر منابع انساني در سيستم مديريت زيستمحيطي پيشنهاد دادند که شامل
پشتيباني مديران ارشد ،آموزش ،توانمندسازی و پاداش بهعنوان مؤلفههای اصلي مديريت
منابع انساني زيستمحيطي است .عالوه بر اين ،رنويک و همکاران ( )2013عناصر مديريت
منابع انساني سبز را در  3گروه طبقهبندی کرد .اول ،مديريت منابع انساني سبز به توسعه
تواناييهای سبز در کارمند يابي ،انتخاب ،آموزش و توسعه رهبری سبز مربوط ميشود .دوم،
مديريت منابع انساني سبز با برانگيختن کارکنان از طريق ارزيابي و پاداش عملکرد سبز
کارکنان مرتبط است .سوم ،مديريت منابع انساني سبز مربوط به تحريک مشارکت کارکنان
از طريق توانمندسازی آنها و ايجاد فرهنگسازماني حامي محيطزيست است.

1 Milliman J. & Clair J.
2 Daily B.F. & Huang S.
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هتلهاي سبز
مؤسسات اقامتي که به پايداری محيطزيست متعهد هستند و چندين شيوه زيستمحيطي مانند
صرفهجويي در مصرف آب و انرژی را انجام ميدهند ،بهعنوان هتلهای حامي محيطزيست

1

يا سبز 2شناخته ميشوند ( .)Gao & Mattila, 2014محبوبيت جنبش سبز در بين
کسبوکارها و مشتريان آنها ،بسياری از هتلهای زنجيرهای را به استفاده از فرايندهای
تجاری سازگاربامحيطزيست و تالش بيشتر جهت انجام فعاليتهايي مرتبط با آن ترغيب مي
کند (Gupta et al, 2019؛ .)Lee & Cheng, 2018هتل سبز ،موسسهای
سازگاربامحيطزيست است که با استفاده از اصول و برنامههای سبز (مانند صرفهجويي آب و
انرژی يا کاهش ضايعات جامد و انتشار گازهای گلخانهای) ،به صرفهجويي در محيطزيست
و نيز بهبود کارايي هتل کمک ميکند .)GHA, 2008( .با انجام اقدامات ابتکاری سبز،
هتلها نهتنها به محيط طبيعي کمک ميکنند بلکه در هزينههای خود نيز صرفهجويي ميکنند،
از مزيت رقابتي بهرهمند ميشوند ،رضايت و وفاداری مشتريان و کارکنان خود را ارتقا
ميبخشند و به انطباق بيشتری با نظارتها دست پيدا ميکنند (.)Graci & Dodds, 2008
مانکتوال و جاهری )200۷( 3نيز معتقدند تعداد مشترياني که به دنبال ويژگيهای سبز در هتلها
هستند افزايشيافته است .بهطوریکه انجمن ملي رستورانهای آمريکا )2011( ۴گزارش داده
است که  ۵۷درصد از مشتريان رستورانهای موردبررسي در سال  ،2011اظهار داشتند که
انتخاب آنها بر اساس ميزان سازگاری رستوران با محيطزيست است؛ بنابراين ،ارزيابي
شيوههای حامي محيطزيست ميتواند استراتژی مؤثری برای هتلها و رستورانهايي باشد که
به دنبال تغيير موقعيت خود و دستيابي به مزيتهای رقابتي در صنعت اقامت هستند.

مشارکت زيستمحیطي

5

بررسي ادبيات بازاريابي خدمات نشان ميدهد که در بازارهای رقابتي ،يکي از مزيت پايدار
ميتواند ناشي از داشتن نيروی انساني فعال و حرفهای باشد (.)Menguc et al, 2013
مشارکت بهطورکلي مفهومي خودپنداره تلقي ميشود که ارزشهای يک فرد را به يک
1 Eco-friendly Hotels
2 Green Hotels
3 Manaktola K. & Jauhari V.
4 National Restaurant Association
5 Environmental Involvement
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ايده ،فعاليت يا مشکل پيوند ميدهد ( .)Suhartanto et al, 2018در گردشگری و فراغت،
هاويتز و ديمانچه )1990( 1مشارکت را بهعنوان يک وضعيت رواني از انگيزه ،برانگيختگي
يا عالقه بين يک فرد و فعاليتهای تفريحي تعريف کردند .آنها نشان دادند که مشارکت
در فراغت و گردشگری بر نحوه جستجو ،ارزيابي و شرکت در فعاليتهای گردشگری تأثير
ميگذارد .وقتي فردی در فعاليتي درگير شود ،وی نسبت به آن فعاليت يا محصول حاصل از
آن دارای نگرشهای قویتری خواهد بود ( .)Lambert et al, 2016مطالعهای که در اين
زمينه توسط يه )2013( 2انجامشده ،نشان ميدهد که مشارکت در فعاليتهای گردشگری
هم بر رضايت شغلي کارکنان و هم در درگيری فعاالنه آنها در کار مؤثر است .همچنين،
مشارکت در گردشگری به رضايت ساير گروههای ذينفع ازجمله جامعه محلي نيز منجر مي
گردد (ابراهيم پور و همکاران )139۶ ،که در پايداری گردشگری دارای اهميت است.
مشارکت زيستمحيطي کارکنان ،گونهای از مشارکت کارکنان در محيط کار است که
مرتبط با فعاليتهای زيستمحيطي است .در سازمانهای مختلف ،فرصتهای سبز برای
مشارکت کارکنان فراهم ميگردد و کارکنان تهييج ميشوند تا در فعاليتهای زيستمحيطي
مشارکت کنند ،ايدههای جديد درزمينهی محيطزيست را آغاز کنند ،از اجرای اهداف

زيستمحيطي سازمان حمايت کنند و به توسعه سيستمهای مديريت زيستمحيطي کمک کنند
( .)Masri & Jaaron, 2017مشارکت زيستمحيطي بهعنوان يک عامل فردی ديده ميشود
که ممکن است رفتارهای زيستمحيطي کارکنان در محيط کار را افزايش دهد ( Ramus,
 .)2001برای مثال ،ايجاد تيمهای سبز کارکنان را تشويق ميکند تا فعاالنه در تالشهای
پيشگيرانه آلودگي مشارکت کنند .عالوه بر اين ،اگر به کارکنان اجازه داده شود در مورد
مشکالت زيستمحيطي تصميمگيری و پيشنهاد کنند ،آنها تمايل بيشتری دارند تا در
فعاليتهای زيستمحيطي شرکت کنند (.)Pinzone et al, 2016

رفتار شهروندي زيستمحیطي

3

اصطالش رفتار شهروندی ،به رفتار اختياری و طرفدار اجتماعي افراد درزمينهی کاری و گاهي

فراتر از آن اشاره دارد ( .)Organ et al, 2006اين اصطالش به معنای داشتن انگيزه،
1 Havitz M. E. & Dimanche F.
2 Yeh C. M
3 Environmental Citizenship Behavior

بابائي و فاني | 221

اعتمادبهنفس و آگاهي از ارزشهای فردی و توانايي قرار دادن تعليمات و سواد محيط زيستي
در عمل است ( .)Berkowitz et al, 2005رفتار شهروندی مستلزم مشارکت مسئوالنه،
سرمايهگذاری زمان و انرژی در زندگي اجتماعي سازمان خارج از الزامات رسمي است و
منعکسکننده تمايل کارکنان به انجام تالشهای اضافي برای کمک به رفاه سازمان و اجزای
آن است ( .)Raineri & Paille, 2015اين رفتار اختياری بوده و بهطور مستقيم توسط
سيستم پاداش رسمي تشخيص داده نميشود اما درمجموع ،محيطزيست و سازمان (بهطور
غيرمستقيم) از آن منتفع ميشود (.)Robertson & Barling, 2017
رفتار شهروندی زيستمحيطي شامل رفتارهای مختلف ازجمله کاهش ضايعات،
بازيافت ،صرفهجويي در انرژی و تشويق همکاران به رفتارهای حامي زيستمحيطي در محل
کار است ( .)Robertson & Barling, 2017الم و همکاران )2013( 1ويژگيهايي برای
رفتار شهروندی زيستمحيطي برشمردند که آن را با ساير سازههای مرتبط ،مانند رفتارهای
پايداری ،رفتار سبز کارکنان و رفتار شهروندی سازماني متمايز ميسازد .ازجمله اين ويژگي
اين است که اول رفتار شهروندی سازماني زيستمحيطي در محل کار رخ ميدهد؛ رفتارهای
داوطلبانه و فعاالنهای است که با ابتکار کارکنان آغاز ميشود؛ و هدف آن کمک به پايداری
زيستمحيطي و بهرهمندی غيرمستقيم از عملکرد زيستمحيطي و پايداری سازمان است؛
بنابراين ،رفتار شهروندی زيستمحيطي کارکنان يک مکمل ضروری برای سيستم پايداری
محيطي در سازمان است و مشخصشده است که رابطه مثبت و معناداری با عملکرد
زيستمحيطي سازماني دارد ( )Paille et al, 2013و عملکرد مالي شرکتها را نيز بهبود
ميبخشد (Magnus et al, 2012؛ .)Kennedy et al, 2015

رفتارهاي حامي محیطزيست
رفتارهای حامي محيطزيست مجموعهای از کنشهای افراد جامعه نسبت به محيطزيست
است که طيف وسيعي از احساسات ،تمايالت و آمادگيهای خاص برای رفتار نسبت به
محيطزيست را شامل ميشود ( .)Kollmuss & Agyeman, 2002تبيين رفتارهای افراد
در قبال محيطزيست يکي از مسائل مهم در جامعهشناسي زيستمحيطي است که به داليل
متعدد عالوه بر مسئلهای نظری ،اهميت کاربردی بسياری نيز دارد .بهطورکلي سه دسته عوامل
1 Lamm E.
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برای تبيين رفتار زيستمحيطي به کار گرفته ميشوند که عبارتاند از :عوامل فردی (ارزش
ها ،باورها ،آگاهي) ،عوامل موقعيتي (امکانات ،کنترل اجتماعي ،هزينه مای) و عوامل
اجتماعي و سياسي (سرمايه اجتماعي ،تأثير شهروندی ،اعتقاد به تأثير کنش فردی و)...
(فاضلي و صالحي .)1392 ،ازجمله اين رفتارها ميتوان به رفتار حملونقل ،بازيافت ،مصرف
سازگاربامحيطزيست ،مصرف انرژی ،استفاده از توليدات محلي ،حفاظت از منابع
محيطزيست و ...اشاره کرد (صالحي و امامقلي .)139۵ ،همچنين ،بر طبق نظر روک و
فاروک )201۷( 1رفتارهای حامي محيطزيست کارکنان شامل درگيری کارکنان در
رفتارهای سبز ازجمله انجام کارها با روشهای حامي محيطزيست (مانند بازيافت ،استفاده
منطقي از منابع ،مشارکت در ابتکارات محيطي ،تنظيم سياستهای پايدار) است .ديلي و
همکاران ( )2009نشان دادند که اقدامات زيستمحيطي کارکنان به شرکتها در دستيابي به
اهداف زيستمحيطي کمک ميکند و عملکرد زيستمحيطي را افزايش ميدهد .روی و
همکاران )2013( 2معتقدند که اختياری بودن رفتار حامي محيطزيست ميتواند عملکرد
زيستمحيطي را بهوسيلهی تکميل سيستمهای مديريت زيستمحيطي بهبود ببخشد .همچنين
تسار و لين )200۴( 3دريافتند که کارکنان خدماتي با داشتن درک مثبت از شيوههای مديريت
منابع انساني (مانند استخدام و آموزش) خدماتي عالي حتي فراتر از وظايف قانوني خود برای
مشتريان فراهم ميکنند .با بسط مفاهيم فوق در هتلداری ميتوان گفت که رفتارهای حامي
محيطزيست در هتل بر رفتارهای خاص مربوط به مصرف انرژی ،مصرف آب ،کاهش
ضايعات و  ...متمرکز است (.)Kim et al, 2019
درمجموع و در ارتباط با تمايز مفاهيم ارائهشده در اين تحقيق ميتوان گفت که رفتارهای
شهروندی سازماني زيستمحيطي رفتارهای اختياری افراد است که به بهبود محيطزيست
کمک ميکند .اين رفتارها ازنظر شرش وظايف سازماني و الزامات سازماني مورد تأکيد
نيست و پاداشي به آنها تعلق نميگيرد اما اين رفتارها به پايداری سازمانها و محيطزيست
کمک ميکند (Raineri & Paille, 2016؛  .)Lamm et al, 2013از سوی ديگر ،فراهم
ساختن فرصتهای سبز از طريق مشارکت کارکنان ،آنها را تشويق ميکند در فعاليتهای
زيستمحيطي مشارکت کنند و ايدههای جديدی را شکل دهند .مشارکت زيستمحيطي
1 Roeck K. & Farooq O.
2 Roy M. J. et al
3 Tsaur S. H. & Lin Y. C.
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کارکنان يک عامل فردی است که ممکن است رفتارهای زيستمحيطي در محل کار را
افزايش دهد و برای شکلگيری آن اقدامات و حمايتهای سازماني نياز است .در حقيقت
برای بروز رفتارهای زيستمحيطي ،ابتدا بايد حمايتهای الزم از کارکنان انجام گيرد و
فرصتهای مشارکت فراهم گردد .پسازآن کارکنان در مسائل زيستمحيطي مشارکت
ميکنند و درنتيجه رفتارهای زيستمحيطي کارکنان شکل ميگيرد ( Masri & Jaaron,

2017؛  .)Pinzone et al, 2016همچنين ،در تمايز رفتار شهروندی سازماني زيستمحيطي
و رفتارهای حامي محيطزيست بايد گفت که رفتارهای حامي محيطزيست برخالف
رفتارهای شهروندی سازماني که به اقدامات فردی و داوطلبانه درزمينهی محيطزيست

محدود ميشود ،ديدگاه جامعتری دارد و بر کليه رفتارهای فردی ،گروهي و قانوني مرتبط
با مصرف انرژی ،مصرف آب و کاهش ضايعات در محل کار تمرکز دارد و عاری از
محدوديتهای رفتار شهروندی سازماني زيستمحيطي است (.)Kim et al, 2019

مطالعات پیشین
مطالعات مختلفي در حوزه مديريت منابع انساني سبز ،رفتارهای شهروندی زيستمحيطي،
مشارکت زيستمحيطي و رفتارهای حامي محيطزيست انجامگرفته است .پاريدا و
همکاران )2021( 1در مطالعهای با عنوان «ساختمانهای اداری سبز و پايداری :آيا مديريت
منابع انساني سبز رفتارهای سبز را برميانگيزد؟» در بين کارکنان و مديران  1۷سازمان در
ساختمانهای اداری سبز در استراليا نتيجه گرفتند که مديريت منابع انساني سبز بر رفتارهای
سبز تأثير دارد و اين دو متغير هر دو تأثير معناداری بر رضايت شغلي ،آمادگي شغلي و
جريانهای مرتبط با کار دارند .السويدی و همکاران )2021( 2در مطالعهای با عنوان «تأثير
مشترک مديريت منابع انساني سبز ،رهبری و فرهنگسازماني بر رفتار سبز کارکنان و
عملکرد زيستمحيطي سازماني» در بين کارکنان سازمانهای دولتي و خصوصي در قطر
نتيجه گرفتند که نگرانيهای زيستمحيطي ،مديريت منابع انساني سبز و رفتار رهبری سبز بر
فرهنگسازماني سبز تأثير دارند .عالوه بر اين ،فرهنگسازماني سبز رابطه مثبتي با رفتار سبز
کارکنان و عملکرد زيستمحيطي دارد و مديريت منابع انساني سبز ،نگراني زيستمحيطي

1 Parida et al
2 Al-Swidi et al
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و رهبری سبز تأثير معناداری بر رفتار سبز کارکنان دارند .يو و همکاران )2020( 1در پژوهشي

با عنوان «مديريت منابع انساني سبز و همکاری زيستمحيطي :توانايي  -انگيزه – فرصت»
دريافتند که مديريت منابع انساني سبز بهطور معناداری با همکاری زيستمحيطي با مشتريان
و تأمينکنندگان ارتباط دارد و اينکه روابط بهطور قابلتوجهي توسط مديريت زنجيره تأمين
سبز داخلي تعديل ميشود .آنها به متخصصان مديريت منابع انساني توصيه ميکنند که
شيوههای مديريت منابع انساني سبز را توسعه دهند که اين امر ،توانايي ،انگيزه و فرصت برای
کمک به اجرای همکاری زيستمحيطي را فراهم ميکنند.
فام و همکاران آ ( )2019در مطالعهای به بررسي اثرات مستقيم و تعاملي شيوههای
مديريت منابع انساني سبز بر رفتار شهروندی سازماني پرداختند .آنها با نظرسنجي از 203
نفر از کارمندان هتلهای  ۴و  ۵ستاره در ويتنام ،نتيجه گرفتند که اثرات تعاملي شيوههای
مديريت منابع انساني سبز بر رفتار شهروندی سازماني زيستمحيطي تأثير مثبت دارد.
همچنين ،آموزش و مشارکت زيستمحيطي تأثير معناداری بر رفتارهای شهروندی سازماني
زيستمحيطي دارد .فام و همکاران ب ( )2019در پژوهشي ديگر باهدف بررسي نقش
مديريت منابع انساني سبز در هدايت عملکرد زيستمحيطي هتل ،در بين کارکنان هتلهای
 3تا  ۵ستاره در ويتنام ،نتيجه گرفتند که آموزش و مشارکت زيستمحيطي تأثير مستقيمي بر
رفتار شهروندی سازماني زيستمحيطي دارد و نيز رفتار شهروندی سازماني زيستمحيطي
نقش ميانجي در تأثير آموزش و مشارکت بر عملکرد زيستمحيطي ايفا ميکند .همچنين،
آموزش و مشارکت کارکنان بهطور قابلتوجهي عملکرد زيستمحيطي را تقويت ميکنند
ولي تعهد زيست محيطي کارکنان نقش ميانجي در ارتباط بين مديريت منابع انساني سبز و
عملکرد زيستمحيطي ندارد .کيم و همکاران ( )2019پژوهشي با عنوان «تأثير مديريت منابع
2

انساني سبز بر رفتار حامي محيطزيست و عملکرد زيستمحيطي» در  1۴هتل در شهر فوکت
تايلند انجام دادند .يافتههای اين پژوهش نشان ميدهد که مديريت منابع انساني سبز ،تعهد
سازماني ،رفتار حامي محيطزيست و عملکرد زيستمحيطي کارکنان در هتل را بهبود
ميبخشد .اين مطالعه نشان داد که مديريت ارشد هتلها و مديران منابع انساني بايد
سياستهای مديريت منابع انساني سبز را ايجاد و تقويت نمايند .سوهارتانتو و همکاران

3

1 Yu et al
2 Phuket
3 Suhartanto et al.
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( )2018در پژوهشي با عنوان «ارتباط بين مشارکت در گردشگری و عملکرد خدمات:
شواهدی از کارمندان خط مقدم خردهفروشي» نتيجه گرفتند که مشارکت در گردشگری
بهطور مستقيم بر عملکرد خدمات تأثير ميگذارد .عالوه بر اين ،اين مطالعه تأييد ميکند که
متغيرهای درگيری شغلي و رضايت شغلي نقش تعديل گر جزئي در ارتباط بين مشارکت در
گردشگری و عملکرد خدمات دارند .رينری و پايلي ( )201۶در مطالعهای به بررسي عوامل
مؤثر بر بروز رفتارهای شهروندی زيستمحيطي پرداختند .نتايج آنها نشان داد که
حمايتهای سرپرستي و خطمشي شرکت و تعهد زيستمحيطي بر بروز رفتارهای شهروندی
زيستمحيطي کارکنان مؤثر است .فاضلي و صالحي ( )1392در پژوهشي که در بين
گردشگران چالوس و اصفهان انجام دادند؛ به شکاف نگرش ،دانش و رفتار زيستمحيطي
گردشگران پرداختند .نتيجه اين مطالعه نشان ميدهد که رفتار زيستمحيطي گردشگران
باارزشهای زيستمحيطي ،درک منافع زيستمحيطي ،تصور فرهنگي و انگيزه فرهنگي
رابطه مستقيم معنادار دارد .درحاليکه ميان دانش زيستمحيطي و رفتار زيستمحيطي
گردشگران رابطه معناداری مشاهده نشد .صالحي و همکاران ( )1391در مطالعهای ،به بررسي
رفتارهای محيط زيستي گردشگران ساحلي شهر بوشهر پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد که
رابطه رفتارهای زيستمحيطي با متغيرهای جنسيت ،تحصيالت ،رفتارهای محيط زيستي ،نوع
اقامت ،چگونگي مسافرت ،نگرش و ارزش محيط زيستي ،وضعيت تأهل و نوع اقامت آنان
معنادار نيست .در مقابل ،رفتارهای محيط زيستي گردشگران با متغيرهای نگراني محيط
زيستي و فرصتها همبستگي مثبت دارد.
بر اساس جمعبندی مطالعات پيشين ،تاکنون مفهوم مديريت سبز از زوايای گوناگوني
بهصورت جداگانه در ادبيات داخلي و جهاني مورد تحليل و بررسي قرارگرفته است؛ اما
باوجود مطالعات نسبتاً فراوان در اين حوزه که پديدهای جهاني و متأثر از تهديدات محيطي
است ،مطالعههای تجربي اندکي انجامشده است و اين امر بسيار مهم بهعنوان يک موضوع
کليدی در صنعت هتلداری مورد غفلت واقعشده است .ازاينرو در اين پژوهش به نقش
مديريت منابع انساني سبز بر رفتار شهروندی زيستمحيطي و رفتارهای حامي محيطزيست
کارکنان هتل پرداختهشده است تا هم اهميت اين موضوع را خاطرنشان سازد و هم راهکارهايي
را بهمنظور ارتقا توانمندیهای منابع انساني در حفظ محيطزيست در صنعت هتلداری ارائه
کند .همچنين مرور پژوهشهای پيشين نشاندهنده آن است که ماهيووت مسووائل و چالش
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هووای مديريت سبز در کشووورهای مختلووف متفوواوت اسووت و بيشووتر محققووان عمدتاً به
بررسي ادبيات مديريت سبز و عوامل زيستمحيطي و اقتصادی آن پرداختهاند.

مدل مفهومي و فرضیههاي تحقیق
فرضيههای مورداستفاده در اين تحقيق بر اساس دو ديدگاه طراحي شدند .ديدگاه اول ديدگاه
مبتني بر منابع )RBV( 1است که بر طبق آن ،مزيت رقابتي يک شرکت يا سازمان بستگي به
اين دارد که چگونه از منابع استراتژيک خود که باارزش ،نادر و دشوار برای تقليد رقبا در بازار
هستند ،استفاده ميکنند ( .)Barney, 1991اگر منابع سازمان ،بحراني ،ناياب و قيمتي باشند و
برای رقبا تکرار يا جايگزيني آن با منابع ديگر مشکل باشد ،سازمان از اين طريق ميتواند به
عملکرد برتر و مزيت رقابتي مداوم دست يابد ( .)Amit & Schoemaker, 1993برای
استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع ،کارکنان بهعنوان يک منبع مهم در نظر گرفته ميشوند؛ در
همين راستا ،مهمترين هدف شيوههای مديريت منابع انساني سبز ،توسعه ،ايجاد انگيزه و فراهم
آوردن فرصتهايي برای ارائه رفتارهای شغلي برتر بهمنظور کسب مزيت رقابتي پايدار و
عملکرد برتر شرکت است ( .)Boxall & Steeneveld, 1993عالوه بر ديدگاه مبتني بر
منابع ميتوان از تئوری توانايي -انگيزه -فرصت )AMO( 2برای بررسي پيوند مديريت منابع
انساني و رفتارهای شغلي استفاده کرد ( .)Appelbaum et al, 2000بر اساس اين تئوری،
ميتوان گفت که تواناييها ،انگيزهها و فرصتهای کارکنان در رفتارهای آنها نقش دارند
( .)Kim et al, 2019طبق تئوری ،توانايي -انگيزه -فرصت ،شيوههای مديريت منابع انساني
بر توانايي کارمندان (از طريق کارمند يابي و انتخاب ،آموزش و توسعه) ،انگيزه کارمندان (از
طريق پاداش ،انگيزش و جبران خدمات) و فرصت (از طريق کار تيمي و توانمندسازی) برای
کمک به عملکرد شرکت تأثير ميگذارد ( .)Gerhart, 2005ازآنجاکه مديران بهعنوان
نمايندگان سازمان خدمت ميکنند ،از يکسو آنها مسئول انتقال شيوههای زيستمحيطي به
کارکنان در هر سطح سازماني هستند و از سوی ديگر ،بايد مردم را در همکاری خودجوش
تحت عنوان رفتار شهروندی بسيج کنند؛ بنابراين ،نگرش ،رفتارهای شغلي کارکنان و رفتار
شهروندی از طريق شيوههای مديريت منابع انساني تحت تأثير قرار ميگيرد (.)Guest, 2011
در اين راستا ميتوان گفت که شيوههای مديريت منابع انساني سبز نيز ميتواند رفتارهای
1 Resource-Based View
2 ability-motivation-opportunity
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کارکنان نسبت به اهداف مديريت محيطزيست ازجمله رفتارهای حامي محيطزيست،
رفتارهای شهروندی زيستمحيطي و مشارکت زيستمحيطي را تحت تأثير قرار دهد
(Boselie et al, 2005؛ Gerhart, 2005؛ Renwick et al, 2013؛ Pham et al,

 .)2019aبا توجه به مطالب مطرششده ،مدل مفهومي تحقيق بهصورت شکل ( )1است.
همچنين در جدول ( )1فرضيههای تحقيق و منابع آن ارائهشده است.
شكل  -1مدل مفهومي تحقیق
مدیریت منابع انسانی سبز

رفتار حامی محیطزیست کارکنان

مشارکت زیستمحیطی کارکنان

رفتار شهروندی زیستمحیطی

جدول  .1فرضیههای تحقیق
فرضیهها
 :H1مدیریت منابع انسانی سبز بر مشارکت زیستمحیطی
کارکنان تأثیر دارد.
 :H2مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی تأثیر دارد.
 :H3مشارکت زیستمحیطی بر رفتار شهروندی تأثیر دارد.
 :H4مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار حامی محیطزیست
کارکنان تأثیر دارد
 :H5مشارکت زیستمحیطی بر رفتار حامی محیطزیست تأثیر
دارد.
 :H6رفتار شهروندی بر رفتار حامی محیطزیست تأثیر دارد.

مطالعات مرتبط
Pham et al, 2019b؛ Pham et al, 2019a
Pham؛ Pham et al, 2019a؛ Paillé et al, 2014
et al, 2019b
؛ Pinzone et al, 2016؛ Alt & Spitzeck, 2016
Pham et al, 2019b؛ Pham et al, 2019a
؛ Al-Swidi et al, 2021؛ Kim et al, 2019
Parida et al, 2012
Pham et al, 2019b؛ Pham et al, 2019a
Kim et al, 2019
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روش
اين پژوهش ازنظر ماهيت ،کاربردی و ازنظر روش جمعآوری دادهها از نوع توصيفي -پيمايشي
است .جامعه آماری آن مديران و کارکنان هتلهای  ۴و  ۵ستاره شهرهای يزد و کرمان است
که با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای ،نمونه موردنظر انتخابشده است .برای اين منظور
 ۶هتل بهصورت تصادفي بهعنوان خوشه انتخاب و پرسشنامه در بين کارکنان و مديران آنها
توزيع گرديد و درنهايت تعداد  203نفر در اين تحقيق مشارکت نمودند .ازنظر قلمرو زماني
اين تحقيق در سال  1398انجامگرفته است .ابزار مورداستفاده برای جمعآوری دادهها پرسشنامه
استاندارد است که شامل پرسشنامه مديريت منابع انساني سبز ( ،)Kim et al, 2019مشارکت
زيستمحيطي ( ،)Pham et al, 2019aرفتار شهروندی سازماني زيستمحيطي ( Raineri
 )& Paille, 2016و رفتار حامي محيطزيست ( )Kim et al, 2019استفادهشده است
(جدول  )2که برای سنجش آنها از مقياس  ۵گزينهای ليکرت استفادهشده است .همچنين،
بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها ،از معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات جزئي و با نرمافزار
 PLS-3استفادهشده است .برای بررسي کفايت حجم نمونه از آزمون  KMOو برای اطمينان
از اينکه ماتريس همبستگي که پايه تحليل عاملي قرار ميگيرد در جامعه برابر صفر نيست ،از
آزمون بارتلت استفاده شد .هرچقدر مقدار آزمون  KMOبه يک نزديکتر باشد نشاندهنده
کفايت نمونه و حداقل مقدار قابلقبول  0/۶0است؛ همچنين در آزمون بارتلت ،سطح قابلقبول
 0/0۵است .طبق جدول ( )2نمونهگيری ،کفايت الزم را دارد و دادهها از توانايي عاملي شدن
خوبي برخوردار هستند؛ بنابراين ميتوان ساير شاخصهای تحليل عاملي را انجام داد.
جدول  :2نتايج آزمون  KMOو بارتلت
آزمون  KMOمقیاس کفایت نمونه
آزمون کرویت بارتلت

0/684
مجذور خی دو

7437/059

درجه آزادی

276

سطح معنیداری

0/000

متغیرهای پژوهش

منبع

تعداد گویه

مدیریت منابع انسانی سبز

Kim et al, 2019

6

مشارکت زیستمحیطی

Pham et al, 2019a

5

رفتار شهروندی زیستمحیطی

Raineri & Paille, 2016

7

رفتارهای حامی محیطزیست

Kim et al, 2019

6
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برای تأييد روايي پرسشنامه ،از روايي صوری با استفاده از نظرات خبرگان و اساتيد
دانشگاهي استفاده شد .همچنين از شاخصهای معادالت ساختاری برای بررسي پايايي و
روايي سازه پرسشنامه استفاده شد .بهمنظور بررسي پايايي ،نتايج شاخصهای آلفای کرونباخ

( )αو پايايي ترکيبي ( )CRنشان داد که همه مقادير آنها بزرگتر از  0/۷0هستند؛ بنابراين،
پايايي پرسشنامه تحقيق مورد تأييد است .برای بررسي روايي سازه ،از شاخصهای مختلف
استفادهشده است .روايي سازه شامل روايي همگرا و واگراست که شاخص ميانگين
واريانسهای استخراجي ( )AVEکه تمامي مقادير آن بزرگتر از  0/۵و مقايسه پايايي
ترکيبي و ميانگين واريانس استخراجي ( )CR>AVEبيانگر تأييد روايي همگرای متغيرهای
پژوهش است (جدول .)3
جدول  :3پايايي و روايي همگراي تحقیق
مدیریت منابع انسانی سبز

α
0/907

CR
0/917

AVE
0/686

CR>AVE
+

مشارکت زیستمحیطی

0/938

0/948

0/803

+

رفتار شهروندی زیستمحیطی

0/910

0/921

0/656

+

رفتار حامی محیطزیست

0/788

0/800

0/522

+

متغیر

بهمنظور بررسي روايي واگرا از سه شاخص استفادهشده است .در شاخص فورنل الرکر،
الزم است همبستگي بين متغيرها از مجذور واريانس استخراجي متناظر خود کوچکتر باشد.
در شاخص  ،HTMTبايد همه مقادير کوچکتر از  0/9باشد (.)Henseler et al, 2015
نتايج جدول ( )۴و جدول ( )۵تأييدکننده روايي واگرا بر اساس اين دو شاخص است.
جدول  :4آزمون فورنل و الرکر
()4

0/722

()1

متغیر

()3

()2

0/896

( )1مشارکت زیستمحیطی

0/828

0/782

( )2مدیریت منابع انسانی سبز

0/810

0/503

0/419

( )3رفتار شهروندی

0/487

0/494

0/300

( )4رفتار حامی محیطزیست
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جدول  :5آزمون HTMT
()4

()2

()3

متغیر

()1

( )1مشارکت زیستمحیطی

0/556

0/839

( )2مدیریت منابع انسانی سبز

0/559

0/450

( )3رفتار شهروندی

0/349

0/349

( )4رفتار حامی محیطزیست

همچنين از روش بارهای عرضي نيز برای ارزيابي روايي واگرا استفادهشده است .در
آزمون بارهای عرضي ،انتظار ميرود بار هر گويه برای هر سازه ،بيشتر از بارهای عرضي
آن گويه برای ساير سازهها باشد که بر اساس نتايج جدول ( ،)۶اين امر تأييد ميگردد.
جدول  :6آزمون بارهاي عرضي
سؤال

کد

ECO

GHRM

OCBE

EE

قبل از اینکه محل کار را ترک کنم وسایل
الکتریکی مانند کامپیوتر ،تلویزیون و  ...را

ECO.BE1

0/506

-0/015

0/194

-0/006

خاموش میکنم.
وقتی اتاقی را ترک میکنم ،چراغها را
خاموش میکنم.
من در محل کار زبالهها را تفکیک میکنم.

ECO.BE2

0/709

0/013

0/274

0/085

ECO.BE3

0/642

0/355

0/492

0/530

من سعی میکنم در محل کار کاغذ ،مواد
اولیه یا هر چیز دیگر (مایع دستشویی ،مواد

ECO.BE4

0/728

0/000

0/377

0/130

غذایی و  )...را کمتر مصرف کنم.
من در مصرف آب در سرویس بهداشتی
صرفهجویی میکنم.
من نسبت به مصرف بیشتر و هدر رفتن آب
حساسیت دارم.
این هتل ،آموزش مناسبی برای ارتقا
مدیریت محیطزیست ارائه میدهد.
این هتل رفتار محیطزیستی کارکنان را در
ارزیابی عملکرد آنها در نظر میگیرد.

ECO.BE5

0/803

-0/065

0/315

0/091

ECO.BE6

0/731

0/036

0/247

0/184

GHRM1

0/012

0/836

0/521

0/673

GHRM2

0/412

0/808

0/553

0/693
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ادامه جدول .6
سؤال
این هتل به رفتارهای محیطزیستی کارکنان
پاداش اختصاص میدهد.
این هتل ،داشتن رفتارهای محیطزیستی را در
فرایند استخدام در نظر میگیرد
کارکنان بهطور کامل سیاستهای زیستمحیطی
هتل را درک میکنند.

کد

ECO

GHRM

OCBE

EE

GHRM3

0/167

0/849

0/360

0/669

GHRM4

0/031

0/849

0/331

0/633

GHRM5

-0/196

0/711

0/458

0/432

این هتل ،کارکنان را تشویق میکند تا
پیشنهادهای خود را در مورد بهبود محیطزیست

GHRM6

-0/091

0/905

0/236

0/733

ارائه دهند.
من میتوانم شیوههای جدیدی پیشنهاد بدهم که
میتواند عملکرد زیستمحیطی هتل را بهبود

OCBE1

0/471

0/420

0/770

0/393

.ببخشد
من همکارانم را به اتخاذ رفتارهای آگاهانه
.زیستمحیطی تشویق میکنم
من از تالشهای زیستمحیطی هتل مطلع
هستم.
من میتوانم پیشنهادهای مؤثری در مورد راههای
محافظت از محیطزیست ارائه دهم.
من در پروژهها یا فعالیتهای مربوط به مسائل
.محیطزیست داوطلبانه شرکت میکنم
من معموالً زمانی را برای کمک به همکارانم در
مورد محیطزیست اختصاص میدهم.
من اقدامات محیط زیستی انجام میدهم که این
.کار به تصویر مثبت هتل کمک میکند

OCBE2

0/521

0/399

0/927

0/319

OCBE3

0/120

0/569

0/627

0/363

OCBE4

0/153

0/447

0/760

0/375

OCBE5

0/259

0/463

0/876

0/338

OCBE6

0/585

0/332

0/861

0/321

OCBE7

0/496

0/272

0/812

0/282

در این هتل فرصتهایی برای کارکنان فراهم
گردیده تا آنها طرحهای پیشنهادی خود را برای

EE1

0/241

0/725

0/359

0/893

حل مشکالت زیستمحیطی ارائه کنند.
در این هتل کارگاههایی برای کارکنان جهت
بهبود رفتار زیستمحیطی ارائه میشود.

EE2

0/385

0/660

0/443

0/943
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ادامه جدول .6
کد

سؤال

ECO

مدیران ارتباطات مناسبی با کارکنان در مورد
مسائل زیستمحیطی برقرار میکنند.
کارکنان اجازه دارند در مورد مسائل
زیستمحیطی تصمیم بگیرند.
کارکنان در گروهها برای حل مسائل مربوط به
محیطزیست مشارکت دارند.

GHRM

EE

OCBE

EE3

0/251

0/772

0/494

0/928

EE4

0/008

0/706

0/146

0/827

EE5

0/404

0/648

0/374

0/885

يافتهها
در جدول ( )۷ويژگيهای جمعيت شناختي نمونه به تفکيک جنسيت ،سن ،تحصيالت و
واحد خدمتي ارائهشده است .به لحاظ ويژگيهای جمعيت شناختي بيشتر افراد مرد ،دارای
سن  31تا  ۴0سال ،ليسانس ،شاغل در بخش پذيرش و دارای سابقه کمتر از  ۵سال هستند.
جدول  :7نتايج ويژگيهاي جمعیت شناختي پژوهش
متغیر

ويژگي

فراواني

درصد

متغیر

ويژگي

فراواني

درصد

جنسیت

مرد

105

51/7

جنسیت

زن

98

48/3

 30-20سال

77

37/9

 1 -5سال

112

55/2

 40-31سال

105

51/7

 6 -10سال

63

31/0

 50-41سال

14

6/9

 11 -20سال

21

10/3

باالی  50سال

7

3/5

باالی  20سال

7

3/4

دیپلم

28

13/8

مدیر داخلی

28

13/7

فوقدیپلم

21

10/3

حسابداری

7

3/4

لیسانس

84

41/4

پذیرشگر

70

34/5

فوقلیسانس

63

31/0

کارمند

21

10/3

دکتری

7

3/4

خدمات دیگر

77

39/9

سن

تحصیالت

سابقه کار

واحد
خدمتی

جدول ( )8نتايج مربوط به آمار توصيفي سؤاالت ،ضريب بارهای عاملي و آماره تي را
نشان ميدهد .چولگي و کشيدگي در معادالت ساختاری برای بررسي نرمال بودن توزيع
داده ها استفاده قرار مي گيرد و بررسي نتايج آن نشان دهنده توزيع نرمال دادهها ازنظر
چولگي (قرارگيری در بازه  ) -3 ،3و کشيدگي (قرارگيری در بازه  )-۵ ،۵است .از سوی
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ديگر ،تمامي ضرايب بارهای عاملي بزرگتر از  0/۵و معناداری ضرايب (آماره تي)
خارج از بازه ( )-1/9۶ ،1/9۶هستند؛ بنابراين معناداری تمامي گويههای تحقيق مورد تأييد
قرار گرفت.
جدول  :8آمار توصیفي ،بارهاي عاملي و آماره تي
متغیرهای پژوهش

کد

میانگین

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

بارهای
عاملی

آماره تی

GHRM1

3/00

0/697

0/000

-0/922

0/836

62/735

GHRM2

2/55

0/622

0/674

-0/503

0/808

22/282

مدیریت منابع

GHRM3

2/34

0/757

1/264

3/264

0/849

58/059

انسانی سبز

GHRM4

2/38

0/667

0/805

0/383

0/849

45/669

GHRM5

2/79

0/551

-0/064

-0/161

0/711

18/538

GHRM6

2/55

0/725

0/920

-0/527

0/905

51/311

PAR1

2/52

0/897

0/529

-0/788

0/893

80/188

PAR2

2/21

0/963

0/515

-0/629

0/943

94/473

PAR3

2/21

0/963

0/515

-0/629

0/928

89/765

PAR4

2/24

0/859

0/505

-0/256

0/827

23/600

PAR5

2/00

0/645

0/000

-0/568

0/885

51/967

CBE1

3/69

0/65

-0/352

0/195

0/770

39/490

CBE2

3/34

0/76

-0/186

-0/553

0/927

67/947

CBE3

3/17

0/87

0/281

-0/661

0/627

7/145

CBE4

3/55

0/67

-0/530

-0/035

0/760

16/471

CBE5

3/34

0/76

-0/186

-0/553

0/876

26/517

CBE6

3/24

0/86

0/174

-0/662

0/861

38/729

CBE7

3/28

0/74

0/028

-0/391

0/812

28/157

ECO.BE1

3/97

0/670

-1/355

3/197

0/506

6/156

ECO.BE2

4/21

0/665

-0/973

2/331

0/709

9/014

رفتار حامی

ECO.BE3

2/90

0/760

0/176

-1/248

0/642

10/901

محیطزیست

ECO.BE4

3/38

0/667

0/097

-0/140

0/728

17/584

ECO.BE5

3/97

0/720

-2/198

3/059

0/803

16/091

ECO.BE6

4/07

0/522

0/090

0/646

0/731

12/286

مشارکت
زیستمحیطی

رفتار شهروندی
زیستمحیطی
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برای بررسي کيفيت مدل تحقيق ،از معيارهای مختلف استفاده ميگردد .مقادير بهدست
آمده برای معيارهای کيفيت سنجي با سه مقدار  0/1۵ ،0/02و  0/3۵مورد مقايسه قرار
ميگيرد ( .)Vetles et al, 2009معيار اول ،روايي متقاطع اشتراکي شاخصها
( 1)ICVcomاست که کيفيت روابط شاخصهای بيروني و متغيرهای دروني را نشان
ميدهد (ستون سوم جدول  .)9معيار دوم ،روايي متقاطع اشتراکي سازهها (2)CCVcom
است که کيفيت سازهها (متغيرهای دروني) را نشان ميدهد (ستون چهارم جدول  .)9معيار
سوم که برای ارزيابي کيفيت کلي مدل مورد استفاده قرار ميگيرد ،معيار نيکويي برازش3
( )GOFاست که با استفاده از رابطه زير بدست ميآيد:
̅̅ × ̅̅̅̅̅̅
𝐸𝑉𝐴√ = 𝐹𝑂𝐺
𝑅̅̅2
که در آن ̅̅̅̅̅̅
𝐸𝑉𝐴√ نشانگر جذر ميانگين واريانس استخراجي هر سازه است و ̅ ،√̅𝑅̅̅2نيز جذر

مقدار ميانگين  R2سازههای درونزای مدل است ( .)Henseler et al, 2015جدول ()9
نشان ميدهد که  GoFمحاسبهشده برای پژوهش مقدار  0/۵۶1بهدستآمده است که نشان
از برازش قوی کلي مدل پژوهش دارد .درنهايت ،معيار چهارم ،ريشه ميانگين مجذور
خطاهای باقيمانده ( )SRMRاست ( )Ringel, 2016که برای ارزيابي کيفيت کلي مدل
مورداستفاده قرار ميگيرد و مقدار مناسب برای آن بايد کوچکتر از  0/08باشد .با توجه به
جدول ( )9برازش کلي مدل  PLSبا استفاده از اين معيار مورد تأييد قرار گرفت .بن؛ راين
مدل اين تحقيق ،قابليت تعميم به جامعه را دارد.

1 Indicator Cross validated Communality
2 Construct Cross validated Communality
3 Good of fitness
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جدول  :9نتايج شاخصهاي کیفیتسنجي مدل اندازهگیري و مدل ساختاري
متغیر

شاخص

ICVcom

CCVcom

مدیریت منابع انسانی سبز

GHRM1

0/538

0/542

GHRM2

0/469

GHRM3

0/578

GHRM4

0/589

GHRM5

0/380

GHRM6

0/699

PAR1

0/653

PAR2

0/760

PAR3

0/712

PAR4

0/557

PAR5

0/635

OCBE1

0/437

OCBE2

0/741

OCBE3

0/270

OCBE4

0/472

OCBE5

0/661

OCBE6

0/600

OCBE7

0/531

ECO.BE1

0/171

ECO.BE2

0/350

ECO.BE3

0/122

ECO.BE4

0/304

ECO.BE5

0/446

ECO.BE6

0/328

مشارکت زیستمحیطی

رفتار شهروندی زیستمحیطی

رفتار حامی محیطزیست

0/664

0/530

0/287

𝑬𝑽𝑨√
0/828

0/896

0/810

0/722

𝟐𝑹 √
-

0/782

0/594

0/694

𝐺𝑂𝐹 = √0.814 × 0.690 = 0.561
𝑆𝑅𝑀𝑅 = 0.076

شکل ( )2خالصه نتايج فرضيههای تحقيق را نشان ميدهد .فرضيه اول تحقيق مبني بر
تأثير مديريت منابع انساني سبز بر مشارکت زيستمحيطي کارکنان ،با توجه به مقدار تي که
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بزرگتر از قدر مطلق  1/9۶است ( ،)T-value: 39.228در سطح اطمينان  99درصد مورد
تأييد قرار ميگيرد .شدت تأثير بر اساس ضريب بتا به دست ميآيد که مقدار آن برای اين
فرضيه  0/۷82است که نشان از تأثير بسيار قوی مديريت منابع انساني سبز بر مشارکت
زيستمحيطي کارکنان است .ضريب تعيين ( )R2نشاندهنده ميزان پيشبيني متغير وابسته
بهوسيله متغير مستقل است که مقدار آن برای اين فرضيه ،بيش از  ۶1درصد است .ضريب
 Q2نيز نشاندهنده کيفيت پيشبيني است و مقدار آن  0/۴۶8است که با توجه به سه مقدار
وتلس و همکاران ( ،)2009دارای کيفيت قوی است.
فرضيه دوم ،تأثير مديريت منابع انساني سبز بر رفتار شهروندی زيستمحيطي است که
نتايج نشان داد که مديريت منابع انساني سبز با ضريب مسير  0/۴۵1و معناداری  ۴/0۴۷تأثير
مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی زيستمحيطي کارکنان دارد .مطابق نتايج فرضيه سوم،
مشارکت زيستمحيطي کارکنان با ضريب مسير  0/3۶۷و معناداری  3/۶99تأثير معناداری
بر رفتار شهروندی سازماني دارد .مقدار ضريب تعيين و مقدار  Q2برای متغير رفتار شهروندی
زيستمحيطي به ترتيب  0/3۵۴و  0/2۵۷محاسبه شد که مقاديری بيش از متوسط ميباشد.
همچنين مطابق نتايج فرضيه چهار ،پنج و شش ،متغيرهای مديريت منابع انساني سبز ،مشارکت
زيستمحيطي و رفتار شهروندی سازماني به ترتيب با ضرايب مسير  0/۵۴۴ ،0/۶18و 0/۵۷8
و مقدار تي به ترتيب  8/3۷2 ،۶/129و  18/۶88تأثير مثبت و معناداری بر رفتار حامي
محيطزيست کارکنان دارند .مقدار ضريب تعيين بهدستآمده برای متغير رفتارهای حامي
محيطزيست کارکنان  0/۴82است که به معنای آن است که متغيرهای مديريت منابع انساني
سبز ،رفتار شهروندی زيستمحيطي و مشارکت زيستمحيطي کارکنان درمجموع بيش از
 ۴8درصد از تغييرات رفتارهای حامي محيطزيست کارکنان هتل را پيشبيني ميکند.
همچنين مقدار  Q2بهدستآمده برای متغير رفتارهای حامي محيطزيست کارکنان 0/3۵9
است که نشاندهنده کيفيت پيشبيني قوی است.
در شکل ( )2عالوه بر تأثير مستقيم که در قالب فرضيههای تحقيق بررسي شدند،
همچنيني تأثير غيرمستقيم متغيرها نيز قابلمشاهده است .ارتباط غيرمستقيم مديريت منابع
انساني سبز با رفتارهای حامي محيطزيست از طريق تأثيرگذاری مشارکت زيستمحيطي و
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رفتار شهروندی زيستمحيطي مشخص ميگردد .تفاوت مشاهدهشده در اندازه اثر مستقيم و
غيرمستقيم بهواسطه آنکه متغيرهای تحقيق همگي در ارتباط با محيطزيست و حفاظت
زيستمحيطي هستند؛ بنابراين بخشي از اثر آنها با يکديگر همپوشاني دارد و به دليل
همپوشاني به وجود آمده اثرات غيرمستقيم کمتر از اثر مستقيم است .بهعبارتديگر ،بخشي
از اثرات متغيرهای مستقل درنتيجه حضور و تأثيرگذاری متغيرهای ميانجي خنثي ميشود.
شكل  .2خالصه نتايج فرضیههاي تحقیق
مدیریت منابع
انسانی سبز

β: 0.618
T-value: 6.129
β: 0.451
T-value: 4.047

رفتار حامی
محیطزیست کارکنان
2

β: 0.544
T-value: 8.372

R = 0.482
2
Q =0.359

β: 0.782
T-value: 39.228
β: 0.570
T-value: 10.680

مشارکت
زیستمحیطی
کارکنان

رفتار شهروندی
زیستمحیطی
2

R = 0.354
2
Q =0.257

2

R = 0.612
2
Q =0.468
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بحث و نتیجهگیري
اين مطالعه مفهوم مديريت منابع انساني سبز را به رفتارهای کارکنان هتل پيوند داد .بهطوری
که در اين مطالعه تالش گرديد تا ارتباطي منطقي بين مديريت منابع انساني سبز و مشارکت
زيستمحيطي بهعنوان يکي از اقدامات بنيادی مديران ارشد هتل در راستای تأثيرگذاری بر
رفتار کارکنان بهمنظور کاهش اثرات مخرب زيستمحيطي و بهبود رفتارهای پايدارساز
محيطزيست ،برقرار نمايد .برای اين منظور ،فرضيههای تحقيق طراحي گرديد و از مديران
و کارکنان هتلهای  ۴و  ۵ستاره شهرهای کرمان و يزد نظرخواهي شد .نتايج حاصل از تحليل
نظرات کارکنان نشان داد که مديريت منابع انساني سبز تأثير مثبت و معناداری بر رفتارهای
حامي محيطزيست کارکنان هتل دارد .ازآنجاکه اجرای مديريت محيطزيست برای
سازمانها ازنظر استراتژيک بسيار مهم است؛ به اين دليل که واکنش به تغييرات خارجي
مي تواند باعث افزايش تقاضای مشتريان از محصوالت يا خدمات يک سازمان شود و
موقعيت رقابتي آن را تقويت کند ( .)Molina-Azorín et al, 2015مديريت منابع انساني
سبز در دستيابي سازمان به اهداف زيستمحيطي خود نقش اساسي دارد ( Paillé et al,

)2014؛ بنابراين ،موفقيت مديريت محيطزيست سازمان وابسته به رفتارهای حامي
محيطزيست کارکنان است؛ زيرا رفتار آنها باعث بهبود عملکرد محيطي کل سازمان
ميشود ( .)Lo et al, 2012برای يک سازمان بسيار حياتي است که بتواند کارکنان خود
را ازنظر زيستمحيطي هوشيارتر و حساستر سازد .الزمه اين کار داشتن شيوههای مديريت
منابع انساني سبز است؛ بهطوریکه سازمان با استفاده از اين شيوهها ،کارکنان خود را بر اساس
مالحظات محيطزيست اداره نمايد .اين امر ميتواند در مراحل اوليه جذب و استخدام باشد
يا از طريق فرايندهای انگيزشي ،توانمندسازی ،جبران خدمات و پاداش و  ...صورت گيرد؛
بنابراين ،هتلها ميتوانند از سازوکارهای مديريت منابع انساني ،رفتارهای محيطي زيستي
کارکنان را تحت تأثير قرار دهند .نتايج حاصل از فرضيه اول تحقيق مطابق با ادبيات تحقيق
بوده و با مطالعات پاريدا و همکاران ( ،)2021السويدی و همکاران ( ،)2021يو و همکاران
( ،)2020اکوموس و همکاران ( )2019وکيم و همکاران ( )2019همسويي دارد.
درنتيجهی ديگر اين مطالعه ،مشخص گرديد که مديريت منابع انساني سبز در مشارکت
زيستمحيطي کارکنان مؤثر است .مديريت منابع انساني سبز مبتني بر همسويي شيوههای
معمول مديريت منابع انساني با اهداف زيستمحيطي سازمان است ( .)Jabbour, 2013برای
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اين منظور ،کارکنان بايد در تصميمگيری در مورد کاهش تأثير شرکت بر محيطزيست،
بهبود آگاهي از محيطزيست و ارتقا رفتارهای سازگاربامحيطزيست شرکت کنند .مشارکت
سبز باهدف فراهم کردن فرصتهايي برای کارکنان جهت شرکت در ابتکارات و
فعاليتهای زيستمحيطي انجام ميگيرد ( .)Pinzone et al, 2016مديريت منابع انساني
سبز نيز ،امکان مشارکت کارکنان در فعاليتهای زيستمحيطي را در هتل تسهيل ميسازد.
اين نتيجه با مطالعات فام و همکاران آ ()2019؛ يو و همکاران ( )2020و رنويت و همکاران
( )2013مطابقت دارد .همچنين مشخص شد که مديريت منابع انساني سبز تأثير معناداری بر
رفتار شهروندی کارکنان دارد .اين نتيجه با مطالعات لي و همکاران ( ،)201۴لم و همکاران
( )2013و رينری و پايلي ( )201۶مطابقت دارد.
نتيجه ديگر حاصل از اين پژوهش نشان داد که مشارکت زيستمحيطي کارکنان در
رفتارهای حامي محيطزيست آنها نقش دارد .بهمنظور ارتقا عملکرد زيستمحيطي ،مشارکت
کارکنان در رفتار سبز ضروری است ( ،)Robertson & Barling, 2017زيرا چنين رفتاری
در رفع مشکالت زيستمحيطي و تقويت توسعه پايدار سازمانها نقش دارد ( & De Groot

 .)Steg, 2010در صنعت هتلداری ،اتخاذ شيوههای زيستمحيطي از طريق منابع انساني باعث
ايجاد رفتارهای سبز و تمايل آنها به مشارکت در فعاليتهای زيستمحيطي ميگردد ( Chan

 .)et al, 2014همچنين ،فراهم آوردن فرصتهای سبز از طريق مشارکت کارکنان ،آنها را
به مشارکت و ارائه ايدههای جديد برای شيوههای زيستمحيطي تشويق ميکند ( & Masri
 .)Jaaron, 2017نتيجه حاصلشده ،مطابق با مطالعات فام و همکاران آ ( )2019و کيم و
همکاران ( )2019است .همچنين ،مشارکت زيستمحيطي تأثير مثبتي بر رفتار شهروندی
زيستمحيطي کارکنان هتلهای شيراز و يزد نيز دارد که با مطالعات فام و همکاران آ (،)2019
فام و همکاران ب ( ،)2019لم و همکاران ( ،)2013بويرال ( )2009و رينری و پايلي ()201۶
همسويي دارد .درنهايت ،رفتار شهروندی زيستمحيطي کارکنان بر رفتارهای حامي
محيطزيست آنها تأثير مثبتي دارد که اين نتيجه با مطالعات کيم و همکاران ( ،)2019لم و
همکاران ( )2013و رينری وپايل ( )201۶مطابقت دارد.
تحقيق حاضر بر تأثير شيوههای مديريت منابع انساني بر رفتارهای کارکنان در ارتباط با
محيطزيست پرداخته است .بهواسطه آنکه ،مفاهيم مرتبط با محيطزيست و رفتارهای
زيستمحيطي ،بهيکباره اتفاق نميافتد و پيامدهای حاصل از اقدامات بلندمدت است؛ تأکيد

 | 240مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 16شماره  | 56زمستان 1400

بر محيطزيست در مديريت منابع انساني در قالب مديريت منابع انساني سبز نشاندهنده اقدامات
بنيادی و بلندمدت است و از اين حيث ميتواند موفقيت بيشتری به دست آورد .همچنين،
استفاده از منابع معتبر و جديد درزمينهی موضوع تحقيق و ترجمه آن ميتواند بر غني بخشيدن
ادبيات تحقيق درزمينهی مديريت منابع انساني سبز و رفتار زيستمحيطي در صنعت
مهماننوازی کمک کند .درنهايت ،استفاده از معادالت ساختاری و شاخصهای مختلف

درزمينهی تأييد روايي ،پايايي ،کيفيتسنجي و  ...اعتبار تحقيق و نتايج آن را افزايش داد.

ايوون پووژوهش بووه مووديران مقصوود گردشووگری و ارائهدهندگان خوودمات ميهمان
نوازی در شهرهای يزد و کرمان کمک ميکند که مفهوم مديريت سبز را از جنبههای
مختلف گردشوگری بررسي کننود .استفاده از شيوههای مديريت منابع انساني سبز ميتواند
مديران هتلها را بهسوی سوق دادن کارکنانش در رفتارهای حامي محيطزيست کمک کند.
مديران هتل ميتوانند برای دستيابي به اين امر از شيوههايي استفاده کنند که کارکنان در
تصميمگيریها و ارائه روشهای خالقانه درگيری و مشارکت بيشتری داشته باشند .ازآنجاکه
مسائل مربوط به حفاظت محيطزيست و مديريت پايدار به يکي از مسئوليتهای مهم هتلها
تبديلشده است؛ پيشنهاد ميگردد که هتلها پيش از هر تالشي در مورد محيطزيست ،ابتدا
بايد مديريت منابع انساني سبز را تأمين نمايند .انجام مديريت منابع انساني سبز به هتلها کمک
ميکند در کارمندان خود اين حس را تقويت کند که هتل در حفاظت از محيطزيست تالش
ميکند .اين امر نهتنها تعهد کارکنان نسبت به هتل تقويت ميکند بلکه رفتارهای حامي
محيطزيست کارکنان را نيز بهبود ميبخشد .درنتيجه ،هتلها بايد مديريت منابع انساني سبز
را در اولويت قرار دهند.
پيشنهادهای زير برای هتلها در راستای حفاظت از محيطزيست و تقويت رفتارهای
حامي محيطزيست کارکنان پيشنهاد ميگردد:
 مديران ارشد هتل و مديران منابع انساني هنگام تدوين سياستهای مديريت منابع انسانيسبز ،ارزشهای اصلي سازماني را با مديريت محيطزيست تطبيق دهند.
 گنجاندن سؤاالتي در رابطه با حفاظت از محيطزيست در برگههای ارزيابي متقاضيان و نيزمصاحبههای شغلي بهمنظور استخدام کارکنان بر اساس مالحظات زيستمحيطي.
 ارائه سياستها و برنامههای حفاظت از محيطزيست هتل به کارکنان بهمنظور آگاهي آنهااز برنامههای تدوينشده و هماهنگي کارکنان درزمينهی اقدامات مورداستفاده.
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 آموزش کارکنان هتل با روشهای مختلف بهمنظور آگاهي و يادگيری بيشتر آنها درمورد روشهای جديد حفاظت محيطزيست.
 ارائه مشوقهای مالي و غيرمالي به کارکناني که ابتکارات و ايدههای زيستمحيطي ارائهکردند و يا عملکرد مناسبي درزمينهی حفاظت محيطزيست دارند.

 در ارزيابي عملکرد کارکنان هتل ميتوان اقدامات زيستمحيطي را مورد ارزيابي قرارداد. قدرداني و ارائه مشوقهايي برای تحريک مشارکت فعال کارکنان در استفاده از شيوههایسازگار با محيطزيست.
توجه به اين نکته ضروری است که قلمرو مکاني تحقيق حاضر محدود به هتلهای چهار
و پنج ستاره يزد و کرمان بود .بنابراين ،در تعميميافتههای اين تحقيق بهکل صنعت هتلداری
ايران بايد بااحتياط عمل کرد .مضاف بر اين ،استفاده از روش نمونهگيری خوشهای که نقاط
ضعفي در نمونه گيری دارد ،محدوديت ديگر تحقيق حاضر است .همچنين ،در اين تحقيق،
تأثير عوامل جمعيت شناختي پاسخگويان در نظر گرفته نشد که در طي فرايند تحقيق ،مشاهده
شد که نقش اين عوامل از اهميت بااليي برخوردار بود .خأل ديگری که وجود داشت در اين
بود که متغيرهايي نظير رفتار شهروندی زيستمحيطي و رفتارهای حامي محيطزيست تحت
تأثير عوامل بسيار زيادی هستند و صرفاً محدود بودن به چند متغير برای بررسي و تبيين آنها
کافي نيست .اين مورد در ضريب تعيين بهدستآمده نيز قابلمشاهده است .بهطوریکه اعداد
بهدستآمده اگرچه اهميت متغيرهای بررسيشده را نشان ميدهد بااينحال ،عوامل مهم
ديگری از قبيل نگرش کارکنان ،تعهد سازماني ،مسئوليتپذيری کارکنان ،رفتار مديران،
گروههای مرجع و ...ميتواند در تغييرات رفتار زيستمحيطي کارکنان مؤثر باشد .همچنين
از محدوديتهای ديگر ميتوان به محدوديتهای ذاتي پرسشنامه و عدم استفاده از
روشهای گردآوری نظير مصاحبه به دليل محدوديتهای زماني بود .با توجه به اين موارد،
به محققان آتي پيشنهاد ميگردد عالوه بر گسترده نمودن جامعه آماری تحقيق به هتلهای
ساير مناطق ،پيامدها و اثرات مديريت منابع انساني سبز در ساير سازمانهای فعال در صنعت
گردشگری را نيز موردمطالعه قرار دهند .ضمن اينکه ميتوان با در نظر گرفتن نقش
متغيرهايي چون عوامل جمعيت شناختي و نيز با استفاده از روشهای گردآوری متنوعتر ،به
بررسي دقيقتری از نقش مديريت منابع انساني سبز رفتارهای زيستمحيطي کارکنان هتلها
دست پيدا کرد.
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منابع
ابراهيم پور ،حبيب؛ بابائي ،ياور و سخندان ،الناز ( ،)139۶بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر مشارکت در
توسعه گردشگری پايدار با نقش ميانجي اثرات گردشگری (مطالعه موردی :شهر سرعين) برنامهريزی
و توسعه گردشگری.118-1۴3 ،)22(۶ ،
صالحي ،صادق؛ امامقلي ،لقمان ( ،)139۵نقش هنجارهای فردی و اجتماعي در شکلگيری رفتار حامي
محيطزيست ،آموزش محيطزيست و توسعه پايدار.20-11 ،)3(۴ ،
ضرغام بروجني ،حميد؛ بابائي ،ياور و شيخ حسني ،نرگس ( ،)1399اثر مسئوليت اجتماعي بر پشتيباني از
گردشگری پايدار در شهر سرعين ،گردشگری و توسعه.1۶9-18۴ ،)۴(9 ،
فاضلي ،محمد؛ و جعفر صالحي ،سحر ( ،)1392شکاف نگرش ،دانش و رفتار زيستمحيطي گردشگران،
مطالعات مديريت گردشگری.1۶3-1۷3 ،)22(8 ،
فتورهچي ،زهرا؛ ابراهيم پور ،حبيب و بابائي ،ياور ( ،)1398ارزيابي تأثير بازاريابي سبز بر رفتار خريد و
وفاداری مشتريان محصوالت غذايي ،بررسيهای بازرگاني.9۵-113 ،)۵(10۴ ،
فردوسي ،سجاد؛ آغنده ،محمدعلي و بابائي ،ياور ( ،)1398تحليلي بر ريسکها و مخاطرات مقاصد
گردشگری ،مطالعه موردی :بندر انزلي ،پژوهشهای بومشناسي شهری.13-2۶ ،)2(10 ،
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