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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 

∗ Corresponding Author: Babaei_yavar@atu.ac.ir 
How to Cite: Babaei, Y.,Fani, M. (2022). The Effect of Green Human Resource 
Management on Hotel Employee Environmental Citizenship Behavior and Eco-
Friendly Behavior. Tourism Management Studies, 16(56), 211-249. 

 

                                                            



 1400زمستان |  56شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 212

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 environmentally-
friendly 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. 
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 و محیطیزیست شهروندي رفتار بر سبز انسانی منابع مدیریت اثر
  کارکنان زیستمحیط حامی رفتارهاي

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه گردشگري، رشته دکتري  یاور بابائی

  

 لی،اردبی محقق دانشگاه جهانگردي، مدیریت رشته ارشد کارشناسی دانشجوي فانی مریم
 ایران اردبیل،

 چکیده
 یحام يرفتارها يسووکارها بهحرکت کسب يبرا يدیکل ياستراتژ کیسبز به  یمنابع انسان تیریامروزه مد

 ير رفتار شهروندسبز ب یمنابع انسان تیریمد ریتأث یمطالعه، بررس نیمبنا، هدف ا نیا راست. ب شدهلیتبد ستیزطیمح
ر و ازنظ يپژوهش ازنظر هدف، کاربرد نیاست. ا يلداردر صنعت هت ستیزطیمح یحام يو رفتارها یطیمحستیز

و کرمان بوده و  زدی ستاره 5و  4 يهاو کارکنان هتل رانیآن، مد ياست؛ که جامعه آمار یشیمایپ یفیروش، توص
 نیا رانینفر از کارکنان و مد 203و کرمان و تعداد  زدیهتل در  6است که  ياخوشه يریگبه روش نمونه يریگنمونه
دالت ها با استفاده از معاداده لیوتحلهیها پرسشنامه بود و تجزداده يعنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآورها بههتل

بر مشارکت  ينادارمثبت و مع ریسبز تأث یمنابع انسان تیرینشان داد که مد قیتحق يهاافتهیاست.  دهیگرد جامان يساختار
مشارکت  نیکارکنان دارد. همچن ستیزطیمح یحام يو رفتارها یطیمحستیز يکارکنان، رفتار شهروند یطیمحستیز
. ارکنان داردک ستیزطیمح یحام يبر رفتارها يارمعناد ریکارکنان تأث یطیمحستیز يو رفتار شهروند یطیمحستیز

 تیریمد تیموفق ن،ی؛ بنابراگرددیکل سازمان منجر م یطیکارکنان به بهبود عملکرد مح يازآنجاکه رفتارها
 تیریمد ياز سازوکارها توانندیها مکارکنان است. هتل ستیزطیمح یحام يسازمان وابسته به رفتارها ستیزطیمح

شارکت کارکنان امکان م قیطر نیاز ا زیقرار دهند و ن ریکارکنان را تحت تأث یستیز یطیمح يسبز، رفتارها یمنابع انسان
و  نهادهاشیمطالعه پ نی. اابدییم لیها تسهآن یطیمحستیز يشهرونددر هتل و رفتار  یطیمحستیز يهاتیعالدر ف

 .دینمایکارکنان ارائه م ستیزطیمح یحام يهتل سبز و بهبود رفتارها يهااستیس جیترو منظوربه یعمل يراهکارها

 ارهايرفت شهروندي، رفتار محیطی،زیست مشارکت سبز، انسانی منابع مدیریت ها:کلیدواژه
 .هتلداري زیست،یطمح حامی

  

  :نویسنده مسئولBabaei_yavar@atu.ac.ir 
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 مقدمه
ید در ي خود، باسود سازدستیابی به موفقیت در جامعه و تسهیل  منظوربهها امروزه سازمان

 ,Daily et alمحیطی متمرکز شوند (کنار عوامل اقتصادي بر عوامل اجتماعی و زیست
 و هاي پایدار در سازمان به یک فرایند مشخصآمیز استراتژي. اجراي موفقیت)2007

در لیست  سرعتبه). مسئله پایداري Glavas et al, 2010نیاز دارد ( وستهیپهمبه
است، زیرا آگاهی از مفهوم سبز، در  قرارگرفتههاي دنیا هاي مدیران شرکتاولویت

 Wirtenberg etکند (هاي جدیدي براي تجارت ایجاد میهاي شرکت، روشاستراتژي
al, 2007.( 
 10 یک شغل از هر و جهان داخلی ناخالص تولید صد ازدر 2/10گردشگري  صنعت

. این آمار )20171WEF ,( به خود اختصاص داده است 2016 در سال در جهان را شغل
 ي اخیر بسیار چشمگیر استهادههگردشگري در اقتصاد جهانی در  ریتأثدهد که نشان می

به صنعت اول جهانی  نشدلیتبد) و این صنعت در حال 1399(ضرغام بروجنی و همکاران، 
 نیتربزرگ از یکی گردشگري صنعت ،حالنیباا ).1398است (فردوسی و همکاران، 

 درصد از 5 حدود صنعت، مسئول این. هست جهان نیز در طبیعی منابع کنندگانمصرف
 خود به را رقم این درصد از 20حدود  اقامت نیز صنعت است و جهانی CO2 انتشارهاي
 ات کربن خنثی رشد به دستیابی صنعت این هدف .)UNWTO, 2017( دهدمی اختصاص

 صف دربه ن کربن گازهاي انتشار هاي جبران کربن) یا کاهش(با استفاده از روش 2050 سال
هاي اخیر، بنابراین، در دهه؛ )WEF, 2017است ( 2005 استاندارد سال پایه با مقایسه
، چی و همکارانفتورهیش بوده است (رو به افزا ستیزطیمحها در مورد تخریب نگرانی
ت را تشخیص داده و نسب ستیزطیمحکنندگان، اهمیت حفاظت از مصرف ازآنجاکه). 1399

صنعت  است. در شدهلیتبدبه موضوعی مهم در بازار  ستیزطیمحبه آن آگاهی پیدا کردند، 
در  2المللییني بهامحیطی هتلاقامت، به دنبال ابتکارات اکولوژیکی مانند ابتکارات زیست

با کاهش مصرف  يهتلداراي براي سبزتر کردن صنعت هاي فزاینده، تالش1993سال 
اي صورت گرفت. سبز کردن دوام و کاهش انتشار گازهاي گلخانهانرژي، آب، کاالهاي بی

هاي جدید براي انجام کار است که باعث کاهش صنعت هتلداري، فرایند توسعه روش

1 World Economic Forum 
2 International Hotels Environmental Initiatives 
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؛ Bohdanowicz, 2005طی و استفاده از منابع اتالف شده است (محیهاي زیستآسیب
Yim & Penny, 2007 ا را هبسیاري از هتل یکیاکولوژ). این جنبش سبز، عملکردهاي
ارتقا  را هاآنی رسازمانیتصورا کاهش داده و  هاآنهاي عملیاتی بهبود بخشیده است، هزینه

 ).Yim & Penny, 2007( بخشیده است
ده پدید آم ستیزطیمحت فعال به مدیری ازیموردني گذشته، اجماع جهانی در هادر دهه

محیطی، چندین واحد از سازمان ازجمله منابع انسانی، براي اجراي هر برنامه زیستاست. 
 کنند تا به یک نتیجه مثبت دستبازاریابی، فناوري اطالعات، بخش مالی و... همکاري می

 منظوربه). Ahmad, 2015مدیریت منابع انسانی است ( ،هاآن نیترمهمپیدا کنند که 
کارکنان و رفتار شهروندي  ستیزطیمحافزایش درك نسبت به رفتارهاي حامی 

یطی محهاي زیستهاي مدیریت منابع انسانی و مشارکتو نقش شیوه هاآن یطیمحستیز
اط بین ون کند که ارتبکند مدلی را توسعه و آزمدر توسعه این رفتارها، این مطالعه تالش می

بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش این است که ؛ قرار دهد یموردبررساین متغیرها را 
محیطی، رفتار شهروندي بر مشارکت زیست يریتأثمدیریت منابع انسانی سبز چه 

 کارکنان هتل دارد؟ ستیزطیمحو رفتارهاي حامی  یطیمحستیز

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 ت منابع انسانی سبزمدیری

 ن (منابعسازما دارایی نیترباارزش با که است مدیریت از مهمی بخش انسانی منابع مدیریت
دهد که سیستم مدیریت ادبیات موجود نشان می ).Ahmad, 2015( دارد سروکار انسانی)

تی اي مشارکفراینده يسوبههاي سنتی همچون مشارکت کمتر کارکنان، منابع انسانی از شیوه
دانش  هایی براي پیشرفت مهارت،و حمایتی پیشرفت کرده است که در آن کارکنان فرصت

 ).Singh et al, 2019کنند (و نگرش کسب می
 ,Phillipsو توسعه پایدار منابع ( ستیزطیمحدر دوره افزایش آگاهی در مورد مدیریت  

ابع هاي مدیریت منز شیوه)، مدیریت منابع سازمانی سبز، استفاده اCavicchi, 2017؛ 2018
ارتباط آن با  ها وکولوژیکی شرکتاو محیطی زیست راتیتأثدر نظر گرفتن  باهدفانسانی 

 ،). درواقعRenwick et al, 2013ارهاي سبز کارکنان است (و رفتمحیطی زیست استراتژي
سانی با هاي مدیریت منابع انبستري براي پیوند شیوه عنوانبهمدیریت منابع انسانی سبز 
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 Masri؛ Dumont et al, 2017کند (رکت عمل میشمحیطی زیستهاي مدیریت فعالیت
& Jaaron, 2017( مان را گیري استراتژیک سازبنابراین، مدیریت منابع انسانی سبز، جهت؛

خواهد تا به دهد و از مدیریت ارشد میانعکاس می ستیزطیمححفاظت از  يسوبه
 Oh( کندتشویق میفراد را به مشارکت در رفتارهاي شغلی سبز که ا یی توجه کندهاوهیش

et al, 2016 ؛Mishra et al, 2014 .(مدیریت منابع انسانی سبز، مشتمل  ،گریدعبارتبه
ی و ابیارمند کیعنی بر تلفیق اهداف مدیریت اکولوژیکی سازمان در فرایندهاي منابع انسانی 

 Muller-Carmemو جبران خدمت است ( انتخاب، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد
et al, 2010.( 

هاي مدیریت منابع انسانی سبز توسعه هاي خاصی را براي اجراي شیوهمحققان روش
) چهار مرحله را براي مدل مدیریت منابع انسانی 1996( 1. براي مثال، میلیمن و کلیراندداده

اهنما؛ ر عنوانبهمحیطی زیستاز اندپیشنهاد دادند: الف) فراهم ساختن چشممحیطی زیست
خود را به اشتراك بگذارند؛ پ) محیطی زیستها و اهداف تا دیدگاه ؛کارکنان ب) آموزش

ارکنان کمحیطی زیستهاي کارکنان؛ و ت) شناخت فعالیتمحیطی زیستارزیابی عملکرد 
چوبی مفهومی را ) چار2001( 2مشابه، دیلی و هوانگ طوربههاي پاداش. با استفاده از برنامه

ه شامل پیشنهاد دادند کمحیطی زیستبراي اجراي عناصر منابع انسانی در سیستم مدیریت 
ریت ي اصلی مدیهامؤلفه عنوانبهپشتیبانی مدیران ارشد، آموزش، توانمندسازي و پاداش 

) عناصر مدیریت 2013است. عالوه بر این، رنویک و همکاران (محیطی منابع انسانی زیست
بندي کرد. اول، مدیریت منابع انسانی سبز به توسعه گروه طبقه 3ز را در بع انسانی سبمنا

شود. دوم، ، انتخاب، آموزش و توسعه رهبري سبز مربوط مییابیکارمند هاي سبز در توانایی
سبز  از طریق ارزیابی و پاداش عملکرد انی سبز با برانگیختن کارکنانمدیریت منابع انس

کت کارکنان مشار سانی سبز مربوط به تحریکاست. سوم، مدیریت منابع ان کارکنان مرتبط
 است. ستیزطیمححامی  یسازمانفرهنگو ایجاد  هاآنطریق توانمندسازي  از

  

1 Milliman J. & Clair J. 
2 Daily B.F. & Huang S. 
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 ي سبزهاهتل
محیطی مانند زیست وهیش نیمتعهد هستند و چند ستیزطیمح يداریکه به پا اقامتیمؤسسات 

 1ستیزطیمح حامیهاي هتل عنوانبهدهند، را انجام می يجویی در مصرف آب و انرژصرفه
 نیسبز در ب شجنب تیمحبوب ).Gao & Mattila, 2014شوند (شناخته می 2سبز ای

 يدهانیاي را به استفاده از فرارهیهاي زنجاز هتل ياریبس ،هاآن انیو مشتر وکارهاکسب
ترغیب می مرتبط با آن ییهاتیجهت انجام فعال شتریو تالش ب ستیزطیسازگاربامح يتجار

اي هتل سبز، موسسه). Lee & Cheng, 2018؛Gupta et al, 2019کند (
جویی آب و هاي سبز (مانند صرفهاست که با استفاده از اصول و برنامه ستیزطیسازگاربامح

 ستیزطیمحجویی در اي)، به صرفهانرژي یا کاهش ضایعات جامد و انتشار گازهاي گلخانه
سبز،  يبا انجام اقدامات ابتکار). GHA, 2008کند. (کمک می ز بهبود کارایی هتلو نی
کنند، می ییجوصرفه زیهاي خود ننهیکنند بلکه در هزکمک می یعیطب طیبه مح تنهانهها هتل

و کارکنان خود را ارتقا  انیمشتر يو وفادار تیشوند، رضامند میبهره یرقابت تیاز مز
 ).Graci & Dodds, 2008( ندکنپیدا میدست ها نظارت بیشتري با طباقبخشند و به انمی

ها ز در هتلهاي سب) نیز معتقدند تعداد مشتریانی که به دنبال ویژگی2007( 3مانکتوال و جاهري
 داده ) گزارش2011( 4آمریکاهاي رستوران ملی انجمن کهيطوربهاست.  افتهیشیافزاهستند 

 که داشتند اظهار ،2011 سال در یموردبررسهاي رستوران ریاناز مشت درصد 57 که است
ی بنابراین، ارزیاب؛ است ستیزطیمح با رستوران سازگاري میزان بر اساس هاآنانتخاب 

اشد که هایی بها و رستورانبراي هتل يمؤثرتواند استراتژي می ستیزطیمحهاي حامی شیوه
 هاي رقابتی در صنعت اقامت هستند.مزیت به دنبال تغییر موقعیت خود و دستیابی به

 5یطیمحستیزمشارکت 
 داریپا تیمز از یکی، یرقابت يکه در بازارها دهدنشان میخدمات  یابیبازار بررسی ادبیات

). Menguc et al, 2013اي باشد (فعال و حرفه یانسان يرویاز داشتن ن ناشی تواندمی
هاي یک فرد را به یک شود که ارزشمی مفهومی خودپنداره تلقی یطورکلبهمشارکت 

1 Eco-friendly Hotels 
2 Green Hotels 
3 Manaktola K. & Jauhari V. 
4 National Restaurant Association 
5 Environmental Involvement 
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). در گردشگري و فراغت، Suhartanto et al, 2018دهد (ایده، فعالیت یا مشکل پیوند می
یک وضعیت روانی از انگیزه، برانگیختگی  عنوانبه) مشارکت را 1990( 1هاویتز و دیمانچه

ارکت نشان دادند که مش هاآن .هاي تفریحی تعریف کردندیا عالقه بین یک فرد و فعالیت
 ریتأثري هاي گردشگدر فراغت و گردشگري بر نحوه جستجو، ارزیابی و شرکت در فعالیت

گذارد. وقتی فردي در فعالیتی درگیر شود، وي نسبت به آن فعالیت یا محصول حاصل از می
 اي که در این). مطالعهLambert et al, 2016تري خواهد بود (هاي قويآن داراي نگرش

هاي گردشگري دهد که مشارکت در فعالیت، نشان میشدهانجام) 2013( 2زمینه توسط یه
ن، همچنی است. مؤثردر کار  هاآنهم بر رضایت شغلی کارکنان و هم در درگیري فعاالنه 

یمجامعه محلی نیز منجر  ازجملهي ذینفع هاگروهمشارکت در گردشگري به رضایت سایر 
 ) که در پایداري گردشگري داراي اهمیت است.1396کاران، (ابراهیم پور و هم گردد

ي از مشارکت کارکنان در محیط کار است که اگونهی کارکنان، طیمحستیزمشارکت 
اي ي سبز برهافرصتي مختلف، هاسازمانی است. در طیمحستیزي هاتیفعالمرتبط با 

ی طیمحستیزي هاتیفعالر شوند تا دگردد و کارکنان تهییج میمشارکت کارکنان فراهم می
را آغاز کنند، از اجراي اهداف  ستیزطیمح ینهیدرزمي جدید هادهیامشارکت کنند، 

کمک کنند  یطیمحستیزي مدیریت هاستمیسی سازمان حمایت کنند و به توسعه طیمحستیز
)Masri & Jaaron, 2017 ود شیک عامل فردي دیده می عنوانبهی طیمحستیز). مشارکت

 ,Ramusی کارکنان در محیط کار را افزایش دهد (طیمحستیزممکن است رفتارهاي که 
ي هاشتالکند تا فعاالنه در ي سبز کارکنان را تشویق میهامیت). براي مثال، ایجاد 2001

پیشگیرانه آلودگی مشارکت کنند. عالوه بر این، اگر به کارکنان اجازه داده شود در مورد 
ا در تمایل بیشتري دارند ت هاآني و پیشنهاد کنند، ریگمیمتصی طیمحستیزمشکالت 

 ).Pinzone et al, 2016ی شرکت کنند (طیمحستیزي هاتیفعال

 3محیطیرفتار شهروندي زیست
 گاهی و ريکا ینهیدرزم افراد اجتماعی طرفدار و اختیاري رفتار به اصطالح رفتار شهروندي،

این اصطالح به معناي داشتن انگیزه، ). Organ et al, 2006( دارد اشاره آن از فراتر

1 Havitz M. E. & Dimanche F. 
2 Yeh C. M 
3 Environmental Citizenship Behavior 
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ی تقرار دادن تعلیمات و سواد محیط زیس فردي و توانایی يهاارزشو آگاهی از  نفساعتمادبه
 مسئوالنه، مشارکت ). رفتار شهروندي مستلزمBerkowitz et al, 2005در عمل است (

 است و رسمی الزامات از خارج سازمان اجتماعی زندگی در انرژي و زمان گذاريسرمایه
 اجزاي و مانساز رفاه به کمک براي اضافی يهاتالش انجام به کارکنان تمایل کنندهمنعکس

مستقیم توسط  طوربه این رفتار اختیاري بوده و .)Raineri & Paille, 2015( است آن
 طوربهو سازمان ( ستیزطیمح، درمجموعشود اما سیستم پاداش رسمی تشخیص داده نمی

 ).Robertson & Barling, 2017شود (غیرمستقیم) از آن منتفع می
، عاتیکاهش ضا ازجملهمختلف  يشامل رفتارها یطیمحستیزرفتار شهروندي 

در محل  یطیمحستیز یحام يهمکاران به رفتارها قیو تشو يدر انرژ ییجوصرفه افت،یباز
 یی برايهایژگی) و2013( 1). الم و همکارانRobertson & Barling, 2017کار است (

 يارهامرتبط، مانند رفت يهاسازه ریسا برشمردند که آن را با یطیمحستیزرفتار شهروندي 
ین ویژگی ا ازجملهسازد. رفتار شهروندي سازمانی متمایز می، رفتار سبز کارکنان و يداریپا

 يرهارفتا؛ ددهمحل کار رخ میدر  یطیمحستیزرفتار شهروندي سازمانی  اول این است که
 يداریکمک به پا آنهدف شود؛ و کارکنان آغاز می با ابتکاراست که  يافعاالنهو  وطلبانهدا
؛ ستسازمان ا يداریو پا یطیمحستیزاز عملکرد  میرمستقیغ يمندبهرهو  یطیمحستیز

ي کارکنان یک مکمل ضروري براي سیستم پایدار یطیمحستیزبنابراین، رفتار شهروندي 
است که رابطه مثبت و معناداري با عملکرد  شدهمشخصر سازمان است و محیطی د

بهبود  زیرا ن هاشرکت ) و عملکرد مالیPaille et al, 2013سازمانی دارد ( یطیمحستیز
 ).Kennedy et al, 2015 ؛Magnus et al, 2012( بخشدمی

 ستیزطیمحرفتارهاي حامی 
 ستیزطیمحهاي افراد جامعه نسبت به کنشاي از مجموعه ستیزطیمححامی رفتارهاي 

هاي خاص براي رفتار نسبت به است که طیف وسیعی از احساسات، تمایالت و آمادگی
 افراد يرفتارها نییتب). Kollmuss & Agyeman, 2002شود (را شامل می ستیزطیمح
 لیدال به محیطی است کهزیست یشناساز مسائل مهم در جامعه یکی ستیزطیمحقبال  در

دسته عوامل  سهی طورکلبه. دارد زین ياریبس يکاربرد تیاهم ،ينظر يامسئلهمتعدد عالوه بر 

1 Lamm E. 
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ارزش( يفرد از: عوامل اندعبارت شوند کهمی محیطی به کار گرفتهرفتار زیست نییتب يبرا
و عوامل  ي)ما نهیهز ،یامکانات، کنترل اجتماع( یتیموقع ، عواملی)ها، باورها، آگاه

) و... يکنش فرد ریاعتقاد به تأث ،يشهروند ریتأث ،یاجتماع هیسرما( یاسیو س یاعاجتم
 رفمص افت،ی، بازونقلحملرفتار  به تواناین رفتارها می ازجمله). 1392(فاضلی و صالحی، 

 از منابع حفاظت ،یمحل داتیمصرف انرژي، استفاده از تول ،ستیزطیسازگاربامح
نظر روك و  بر طبق). همچنین، 1395الحی و امامقلی، و... اشاره کرد (ص ستیزطیمح

کارکنان شامل درگیري کارکنان در  ستیزطیمح) رفتارهاي حامی 2017( 1فاروك
ه (مانند بازیافت، استفاد ستیزطیمحهاي حامی انجام کارها با روش ازجملهرفتارهاي سبز 

 و لیپایدار) است. دی هايمنطقی از منابع، مشارکت در ابتکارات محیطی، تنظیم سیاست
 به ابیدستی درها شرکت به محیطی کارکنانزیست اقدامات که دادند نشان) 2009( همکاران

 و روي. دهدمی افزایش محیطی رازیست عملکرد و کندمی محیطی کمکزیست اهداف
 عملکرد تواندمی ستیزطیمح حامی رفتار بودن اختیاري که معتقدند) 2013( 2همکاران

همچنین  .ببخشد محیطی بهبودزیست مدیریتهاي سیستم تکمیل يلهیوسبه محیطی رازیست
مدیریت  هاي) دریافتند که کارکنان خدماتی با داشتن درك مثبت از شیوه2004( 3تسار و لین

منابع انسانی (مانند استخدام و آموزش) خدماتی عالی حتی فراتر از وظایف قانونی خود براي 
 حامی توان گفت که رفتارهايمی يهتلدارکنند. با بسط مفاهیم فوق در یمشتریان فراهم م

 کاهش آب، مصرف انرژي، مصرف به مربوط خاص رفتارهاي در هتل بر ستیزطیمح
 ).Kim et al, 2019است ( متمرکز ضایعات و ...

هاي تارتوان گفت که رفدر این تحقیق می شدهارائهو در ارتباط با تمایز مفاهیم  درمجموع
 ستیزطیمحرفتارهاي اختیاري افراد است که به بهبود  یطیمحستیزشهروندي سازمانی 

 دیتأکشرح وظایف سازمانی و الزامات سازمانی مورد  ازنظرکند. این رفتارها کمک می
 ستیزطیمحو  هاسازمانگیرد اما این رفتارها به پایداري تعلق نمی هاآننیست و پاداشی به 

). از سوي دیگر، فراهم Lamm et al, 2013؛ Raineri & Paille, 2016کند (کمک می
 يهاتیالفعکند در را تشویق می هاآنسبز از طریق مشارکت کارکنان،  يهافرصتساختن 

 یطیمحستیزجدیدي را شکل دهند. مشارکت  يهادهیامشارکت کنند و  یطیمحستیز

1 Roeck K. & Farooq O. 
2 Roy M. J. et al 
3 Tsaur S. H. & Lin Y. C. 
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در محل کار را  یطیمحستیز کارکنان یک عامل فردي است که ممکن است رفتارهاي
ت قسازمانی نیاز است. در حقی يهاتیحماآن اقدامات و  يریگشکلافزایش دهد و براي 
 الزم از کارکنان انجام گیرد و يهاتیحما، ابتدا باید یطیمحستیزبراي بروز رفتارهاي 

 تمشارک یطیمحستیزکارکنان در مسائل  ازآنپسمشارکت فراهم گردد.  يهافرصت
 ,Masri & Jaaronگیرد (کارکنان شکل می یطیمحستیز يرفتارها جهیدرنتکنند و یم

 یطیمحستیز). همچنین، در تمایز رفتار شهروندي سازمانی Pinzone et al, 2016؛ 2017
 برخالف ستیزطیمحباید گفت که رفتارهاي حامی  ستیزطیمحو رفتارهاي حامی 

 ستیزطیمح ینهیدرزممات فردي و داوطلبانه رفتارهاي شهروندي سازمانی که به اقدا
رتبط مارهاي فردي، گروهی و قانونی دارد و بر کلیه رفت يترجامع شود، دیدگاهمحدود می

د و عاري از با مصرف انرژي، مصرف آب و کاهش ضایعات در محل کار تمرکز دار
 .)Kim et al, 2019است ( یطیمحستیزرفتار شهروندي سازمانی  يهاتیمحدود

 مطالعات پیشین
، یطیمحستیزمطالعات مختلفی در حوزه مدیریت منابع انسانی سبز، رفتارهاي شهروندي 

است. پاریدا و  گرفتهانجام ستیزطیمحو رفتارهاي حامی  یطیمحستیزمشارکت 
اداري سبز و پایداري: آیا مدیریت  يهاساختمان«با عنوان  يامطالعه) در 2021( 1همکاران
سازمان در  17در بین کارکنان و مدیران » انگیزد؟انی سبز رفتارهاي سبز را برمیمنابع انس
اداري سبز در استرالیا نتیجه گرفتند که مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهاي  يهاساختمان

معناداري بر رضایت شغلی، آمادگی شغلی و  ریتأثدارد و این دو متغیر هر دو  ریتأثسبز 
 ریتأث«با عنوان  يامطالعه) در 2021( 2با کار دارند. السویدي و همکاران مرتبط يهاانیجر

ان و بر رفتار سبز کارکن یسازمانفرهنگمشترك مدیریت منابع انسانی سبز، رهبري و 
دولتی و خصوصی در قطر  يهاسازماندر بین کارکنان » سازمانی یطیمحستیزعملکرد 

، مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار رهبري سبز بر یطیمحستیز يهاینگراننتیجه گرفتند که 
ا رفتار سبز سبز رابطه مثبتی ب یسازمانفرهنگدارند. عالوه بر این،  ریتأثسبز  یسازمانفرهنگ

 یطیمحتسیزدارد و مدیریت منابع انسانی سبز، نگرانی  یطیمحستیزکارکنان و عملکرد 

1 Parida et al 
2 Al-Swidi et al 
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) در پژوهشی 2020( 1رکنان دارند. یو و همکارانمعناداري بر رفتار سبز کا ریتأثو رهبري سبز 
» فرصت – انگیزه - توانایی :محیطیزیست همکاري و سبز انسانی منابع مدیریت«با عنوان 

 مشتریان با یمحیطزیست همکاري با معناداري طوربه مدیریت منابع انسانی سبز دریافتند که
 نیتأمنجیره مدیریت ز توسط توجهیقابل طوربه روابط اینکه و دارد ارتباط کنندگاننیتأم و

 که کنندمی توصیه مدیریت منابع انسانی متخصصان به هاآن. شودمی تعدیل داخلی سبز
 فرصت براي و این امر، توانایی، انگیزه که دهند توسعه را مدیریت منابع انسانی سبز هايشیوه

 کنند.می فراهم را یطیمحستیز همکاري اجراي به کمک
 يهاوهیشبه بررسی اثرات مستقیم و تعاملی  يامطالعه) در 2019همکاران آ ( فام و

 203ی از با نظرسنج هاآنسازمانی پرداختند.  يرفتار شهروندمدیریت منابع انسانی سبز بر 
 يهاوهیشستاره در ویتنام، نتیجه گرفتند که اثرات تعاملی  5و  4 يهاهتلنفر از کارمندان 

بت دارد. مث ریتأث یطیمحستیزنی سبز بر رفتار شهروندي سازمانی مدیریت منابع انسا
معناداري بر رفتارهاي شهروندي سازمانی  ریتأث یطیمحستیزهمچنین، آموزش و مشارکت 

 بررسی نقش باهدف) در پژوهشی دیگر 2019دارد. فام و همکاران ب ( یطیمحستیز
هاي طی هتل، در بین کارکنان هتلمحیزیست عملکرد هدایت در سبز انسانی منابع مدیریت

مستقیمی بر  ریتأث یطیمحستیزستاره در ویتنام، نتیجه گرفتند که آموزش و مشارکت  5تا  3
 یطیمحستیزشهروندي سازمانی  دارد و نیز رفتار یطیمحستیزرفتار شهروندي سازمانی 

 همچنین، ند.کمی ایفا یطیمحستیز عملکرد مشارکت بر و آموزش ریتأث در میانجی نقش
کنند یم تقویت محیطی رازیست عملکرد یتوجهقابل طوربه کارکنان مشارکت و آموزش

محیطی کارکنان نقش میانجی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و ولی تعهد زیست
 عمناب مدیریت ریتأث«) پژوهشی با عنوان 2019محیطی ندارد. کیم و همکاران (عملکرد زیست

 2هتل در شهر فوکت 14در » یطیمحستیز عملکرد و زیستحامی محیط رفتار بر سبز انسانی
 تعهد بز،س انسانی منابع مدیریت که دهدمی نشان پژوهشهاي این یافته تایلند انجام دادند.

 محیطی کارکنان در هتل را بهبودو عملکرد زیست ستیزطیمح یرفتار حامسازمانی، 
 منابع انسانی باید مدیران و هاهتل ارشد مدیریت که داد نشان مطالعه این. بخشدمی

 3انسوهارتانتو و همکار .ایجاد و تقویت نمایند را سبز انسانی منابع مدیریت هايسیاست

1 Yu et al 
2 Phuket 
3 Suhartanto et al. 
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و عملکرد خدمات:  يمشارکت در گردشگر نیارتباط ب«با عنوان  ی) در پژوهش2018(
 يد که مشارکت در گردشگرگرفتن جهینت »یفروشاز کارمندان خط مقدم خرده يشواهد

که  کندیم دییتأمطالعه  نیا ن،ی. عالوه بر اگذاردیم ریتأثبر عملکرد خدمات  میمستق طوربه
مشارکت در  نیدر ارتباط ب یگر جزئ لینقش تعد یشغل تیو رضا یشغل يریدرگ يرهایمتغ

سی عوامل به برر يامطالعه) در 2016رینري و پایلی ( و عملکرد خدمات دارند. يگردشگر
نشان داد که  هاآنپرداختند. نتایج  یطیمحستیزبر بروز رفتارهاي شهروندي  مؤثر
ندي بر بروز رفتارهاي شهرو یطیمحستیزشرکت و تعهد  یمشخطسرپرستی و  يهاتیحما

در بین که  ی) در پژوهش1392( یو صالح یفاضل است. مؤثری کارکنان طیمحستیز
حیطی م؛ به شکاف نگرش، دانش و رفتار زیستام دادندگردشگران چالوس و اصفهان انج

شگران محیطی گردرفتار زیست دهد کهگردشگران پرداختند. نتیجه این مطالعه نشان می
 یرهنگف زهیو انگ یتصور فرهنگ ،یطیمحستیزدرك منافع  ،یطیمحستیز يهاباارزش

محیطی زیست ارو رفتمحیطی دانش زیست انیم کهیدرحالمعنادار دارد.  میمستق رابطه
 سیربربه  ،يا) در مطالعه1391همکاران ( و یصالح. مشاهده نشد يگردشگران رابطه معنادار

 کهداد  ننشا هشوپژ نتایجپرداختند.  بوشهر شهر ساحلی انشگردگرحیط زیستی م يهارفتار
 عنو ،یستیز محیط يهارفتار ت،تحصیال ،جنسیت يرهایمحیطی با متغزیست يرابطه رفتارها

 نناآ قامتو نوع ا لتأه ضعیتو ،یستیز محیطو ارزش  شنگر ت،مسافر چگونگی ،قامتا
محیط  نگرانی رهايمتغی در مقابل، رفتارهاي محیط زیستی گردشگران با. نیست دارمعنا

 ها همبستگی مثبت دارد.زیستی و فرصت
 ناگونیگو زوایاي از مدیریت سبز مفهوم تاکنون پیشین، مطالعات بنديجمع بر اساس

 اما ؛استقرارگرفته  و بررسی تحلیل مورد صورت جداگانه در ادبیات داخلی و جهانیبه
 یطیمحاي جهانی و متأثر از تهدیدات پدیدهکه  این حوزه در فراوان نسبتاً  مطالعاتباوجود 
عنوان یک موضوع و این امر بسیار مهم بهاست شده انجام اندکی تجربی هايمطالعهاست، 
به نقش در این پژوهش  رونیازا. شده استمورد غفلت واقع ر صنعت هتلداريد کلیدي

 ستیزطیمح یحام يرفتارهای و طیمحستیزرفتار شهروندي سبز بر  یمنابع انسان تیریمد
شده است تا هم اهمیت این موضوع را خاطرنشان سازد و هم راهکارهایی کارکنان هتل پرداخته

صنعت هتلداري ارائه  در ستیزطیمحمنابع انسانی در حفظ  يهايمنظور ارتقا توانمندرا به
ماهیــت مســائل و چالش دهنده آن است کهنشان هاي پیشینمرور پژوهشهمچنین  .کند
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به  تاً عمد در کشــورهاي مختلــف متفــاوت اســت و بیشــتر محققــان مدیریت سبزهــاي 
 .اندپرداختهی و اقتصادي آن محیطزیست عواملو  مدیریت سبز بررسی ادبیات

 ي تحقیقهاهیفرضمدل مفهومی و 
دو دیدگاه طراحی شدند. دیدگاه اول دیدگاه  بر اساسدر این تحقیق  مورداستفادههاي فرضیه

آن، مزیت رقابتی یک شرکت یا سازمان بستگی به  بر طبق) است که RBV( 1مبتنی بر منابع
 خود که باارزش، نادر و دشوار براي تقلید رقبا در بازاراین دارد که چگونه از منابع استراتژیک 

). اگر منابع سازمان، بحرانی، نایاب و قیمتی باشند و Barney, 1991کنند (هستند، استفاده می
تواند به براي رقبا تکرار یا جایگزینی آن با منابع دیگر مشکل باشد، سازمان از این طریق می

). براي Amit & Schoemaker, 1993وم دست یابد (عملکرد برتر و مزیت رقابتی مدا
شوند؛ در یک منبع مهم در نظر گرفته می عنوانبهاستفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع، کارکنان 

هاي مدیریت منابع انسانی سبز، توسعه، ایجاد انگیزه و فراهم هدف شیوه نیترمهمهمین راستا، 
ار و کسب مزیت رقابتی پاید منظوربهغلی برتر هایی براي ارائه رفتارهاي شآوردن فرصت

). عالوه بر دیدگاه مبتنی بر Boxall & Steeneveld, 1993عملکرد برتر شرکت است (
) براي بررسی پیوند مدیریت منابع AMO( 2فرصت -انگیزه -توان از تئوري تواناییمنابع می

این تئوري،  بر اساس). Appelbaum et al, 2000انسانی و رفتارهاي شغلی استفاده کرد (
نقش دارند  هاآنهاي کارکنان در رفتارهاي ها و فرصت، انگیزههاییتواناتوان گفت که می

)Kim et al, 2019انی هاي مدیریت منابع انسفرصت، شیوه -انگیزه -). طبق تئوري، توانایی
ندان (از انگیزه کارمی و انتخاب، آموزش و توسعه)، ابیکارمند بر توانایی کارمندان (از طریق 

طریق پاداش، انگیزش و جبران خدمات) و فرصت (از طریق کار تیمی و توانمندسازي) براي 
عنوان به مدیرانازآنجاکه ). Gerhart, 2005گذارد (می ریتأثکمک به عملکرد شرکت 

 به یطیمحستیز يهاوهیش انتقال مسئولها آن سوکی کنند، ازمی خدمت سازمان نمایندگان
خودجوش  همکاري در را مردم باید دیگر، سوي از هستند و سازمانی سطح هر در کارکنان

ر کنند؛ بنابراین، نگرش، رفتارهاي شغلی کارکنان و رفتا بسیج تحت عنوان رفتار شهروندي
). Guest, 2011گیرد (قرار می ریتأثهاي مدیریت منابع انسانی تحت شهروندي از طریق شیوه

فتارهاي تواند رهاي مدیریت منابع انسانی سبز نیز میتوان گفت که شیوهیدر این راستا م

1 Resource-Based View 
2 ability-motivation-opportunity 
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 ،ستیزطیمحرفتارهاي حامی  ازجمله ستیزطیمحکارکنان نسبت به اهداف مدیریت 
قرار دهد  ریتأثی را تحت طیمحستیزی و مشارکت طیمحستیزرفتارهاي شهروندي 

)Boselie et al, 2005 ؛Gerhart, 2005 ؛Renwick et al, 2013 ؛Pham et al, 
2019a است) 1شکل ( صورتبه، مدل مفهومی تحقیق شدهمطرح). با توجه به مطالب .

 است. شدهارائهي تحقیق و منابع آن هاهیفرض) 1همچنین در جدول (

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 

 تحقیق يهاهیفرض .1جدول 
 مرتبط مطالعات هاهیفرض

1H:  طی محیسبز بر مشارکت زیستمدیریت منابع انسانی
 دارد. ریتأثکارکنان 

Pham et al, 2019a ؛Pham et al, 2019b 

2H دارد. ریتأث: مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندي Paillé et al, 2014 ؛Pham et al, 2019a ؛Pham 
et al, 2019b 

3H: ارد.د ریتأثمحیطی بر رفتار شهروندي مشارکت زیست 
Alt & Spitzeck, 2016 ؛Pinzone et al, 2016 ؛

Pham et al, 2019a ؛Pham et al, 2019b 
4H: ستیزطیمحسبز بر رفتار حامی  مدیریت منابع انسانی 

 دارد ریتأثکارکنان 
Kim et al, 2019 ؛Al-Swidi et al, 2021 ؛

Parida et al, 2012 
5H: ریأثت ستیزطیمحمحیطی بر رفتار حامی مشارکت زیست 

 دارد.
Pham et al, 2019a ؛Pham et al, 2019b 

6H:  دارد. ریتأث ستیزطیمحرفتار شهروندي بر رفتار حامی Kim et al, 2019 

 مدیریت منابع انسانی سبز

 ی کارکنانطیمحستیزمشارکت 

کارکنان ستیزطیمحرفتار حامی   

یطیمحستیزرفتار شهروندي   
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 روش
 ایشیپیم -یفیها از نوع توصداده يآورو ازنظر روش جمع يکاربرد ت،یپژوهش ازنظر ماه نیا

 ره شهرهاي یزد و کرمان استستا 5 و 4 هايو کارکنان هتل رانیآن مد ياست. جامعه آمار
ن منظور براي ای. است شدهانتخاب موردنظري، نمونه اخوشه يریگکه با استفاده از روش نمونه

 هانآخوشه انتخاب و پرسشنامه در بین کارکنان و مدیران  عنوانبهتصادفی  صورتبههتل  6
قلمرو زمانی  ازنظرد. نفر در این تحقیق مشارکت نمودن 203تعداد  تیدرنهاتوزیع گردید و 

نامه ها پرسشي دادهآورجمعبراي  مورداستفادهاست. ابزار  گرفتهانجام 1398این تحقیق در سال 
)، مشارکت Kim et al, 2019استاندارد است که شامل پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز (

 Raineriی (طیمحستیز)، رفتار شهروندي سازمانی Pham et al, 2019aمحیطی (زیست
& Paille, 2016 ( ستیزطیمح) و رفتار حامیKim et al, 2019 (است  شدهاستفاده

. همچنین، شده استاستفاده کرتیل يانهیگز 5 اسیها از مقسنجش آن يکه برا) 2(جدول 
 افزاررمن، از معادالت ساختاري با روش حداقل مربعات جزئی و با هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه

PLS-3 حجم نمونه از آزمون  تیکفا یبررس يبرا است. شدهاستفادهKMO نانیاطم يو برا 
از  ست،یر ندر جامعه برابر صف ردیگقرار می یعامل لیتحل هیکه پا یهمبستگ سیماتر نکهیاز ا

دهنده تر باشد نشانکینزد کیبه  KMOآزمون بارتلت استفاده شد. هرچقدر مقدار آزمون 
 قبولسطح قابل ،در آزمون بارتلت نیاست؛ همچن 60/0قبول مقدار قابلنمونه و حداقل  تیکفا
شدن  یعامل ییها از تواناالزم را دارد و داده تیکفا ،يریگ) نمونه2است. طبق جدول ( 05/0

 را انجام داد. یعامل لیهاي تحلشاخص ریتوان سایم نیبرخوردار هستند؛ بنابرا یخوب

 تلتو بار KMO: نتایج آزمون 2جدول 
 684/0  مقیاس کفایت نمونه KMOآزمون 

 059/7437 ی دومجذور خ آزمون کرویت بارتلت
 276 درجه آزادي 
 000/0 يداریمعنسطح  

 تعداد گویه منبع متغیرهاي پژوهش
 Kim et al, 2019 6 مدیریت منابع انسانی سبز

 Pham et al, 2019a 5 یطیمحستیزمشارکت 
 Raineri & Paille, 2016 7 یطیمحستیزرفتار شهروندي 
 Kim et al, 2019 6 ستیزطیمحرفتارهاي حامی 
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روایی پرسشنامه، از روایی صوري با استفاده از نظرات خبرگان و اساتید  دییتأبراي 
هاي معادالت ساختاري براي بررسی پایایی و از شاخص نیهمچندانشگاهی استفاده شد. 

فاي کرونباخ هاي آلبررسی پایایی، نتایج شاخص منظوربه. روایی سازه پرسشنامه استفاده شد
)α) و پایایی ترکیبی (CR هستند؛ بنابراین،  70/0از  تربزرگ هاآن) نشان داد که همه مقادیر

اي مختلف هاست. براي بررسی روایی سازه، از شاخص دییتأپایایی پرسشنامه تحقیق مورد 
یی همگرا و واگراست که شاخص میانگین است. روایی سازه شامل روا شدهاستفاده

و مقایسه پایایی  5/0از  تربزرگ) که تمامی مقادیر آن AVEهاي استخراجی (واریانس
روایی همگراي متغیرهاي  دییتأ) بیانگر CR>AVEترکیبی و میانگین واریانس استخراجی (

 ).3پژوهش است (جدول 

 : پایایی و روایی همگراي تحقیق3جدول  
 α CR AVE CR>AVE متغیر

 + 686/0 917/0 907/0 مدیریت منابع انسانی سبز
 + 803/0 948/0 938/0 یطیمحستیزمشارکت 

 + 656/0 921/0 910/0 یطیمحستیزرفتار شهروندي 
 + 522/0 800/0 788/0 ستیزطیمحرفتار حامی 

 

رکر، الت. در شاخص فورنل اس شدهاستفاده شاخص سهواگرا از  ییروا یبررس منظوربه
باشد.  ترکوچکالزم است همبستگی بین متغیرها از مجذور واریانس استخراجی متناظر خود 

). Henseler et al, 2015باشد ( 9/0از  ترکوچک، باید همه مقادیر HTMTدر شاخص 
 این دو شاخص است. بر اساسروایی واگرا  دکنندهییتأ) 5) و جدول (4نتایج جدول (

 و الرکر: آزمون فورنل 4جدول  
 )4( )3( )2( )1( متغیر

 896/0 یطیمحستیز) مشارکت 1(
   

 828/0 782/0 ) مدیریت منابع انسانی سبز2(
  

 810/0 503/0 419/0 ) رفتار شهروندي3(
 

 722/0 487/0 494/0 300/0 ستیزطیمح) رفتار حامی 4(
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 HTMT: آزمون 5جدول 
 )4( )3( )2( )1( متغیر

     یطیمحستیز) مشارکت 1(
    839/0 ) مدیریت منابع انسانی سبز2(

   559/0 450/0 ) رفتار شهروندي3(
  556/0 349/0 349/0 ستیزطیمح) رفتار حامی 4(

 راست. د شدهاستفادههمچنین از روش بارهاي عرضی نیز براي ارزیابی روایی واگرا 
 عرضی بارهاي از بیشتر ه،هر ساز براي هر گویه بار رودمی انتظار آزمون بارهاي عرضی،

 .گرددمی دییتأ)، این امر 6نتایج جدول ( بر اساسباشد که  هاسازهسایر  براي گویه آن

 : آزمون بارهاي عرضی6جدول 

 ECO GHRM OCBE EE کد سؤال
قبل از اینکه محل کار را ترك کنم وسایل 
الکتریکی مانند کامپیوتر، تلویزیون و ... را 

کنم.خاموش می  
ECO.BE1 506/0  015/0-  194/0  006/0-  

را  هاچراغکنم، وقتی اتاقی را ترك می
کنم.خاموش می  ECO.BE2 709/0  013/0  274/0  085/0  

کنم.را تفکیک می هازبالهمن در محل کار   ECO.BE3 642/0  355/0  492/0  530/0  
کنم در محل کار کاغذ، مواد من سعی می

یی، مواد اولیه یا هر چیز دیگر (مایع دستشو
 غذایی و ...) را کمتر مصرف کنم.

ECO.BE4 728/0  000/0  377/0  130/0  

من در مصرف آب در سرویس بهداشتی 
کنم.یی میجوصرفه  ECO.BE5 803/0  065/0-  315/0  091/0  

رفتن آب  هدرمن نسبت به مصرف بیشتر و 
ECO.BE6 731/0 حساسیت دارم.  036/0  247/0  184/0  

سبی براي ارتقا این هتل، آموزش منا
دهد.ارائه می ستیزطیمحمدیریت   GHRM1 012/0  836/0  521/0  673/0  

در  زیستی کارکنان رااین هتل رفتار محیط
گیرد.در نظر می هاآنارزیابی عملکرد   GHRM2 412/0  808/0  553/0  693/0  
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 .6ادامه جدول 
 ECO GHRM OCBE EE کد سؤال

کارکنان زیستی این هتل به رفتارهاي محیط
دهد.پاداش اختصاص می  GHRM3 167/0  849/0  360/0  669/0  

زیستی را در این هتل، داشتن رفتارهاي محیط
گیردفرایند استخدام در نظر می  GHRM4 031/0  849/0  331/0  633/0  

ی طیمحستیزي هااستیسکامل  طوربهکارکنان 
کنند.هتل را درك می  GHRM5 196/0-  711/0  458/0  432/0  

تا  کندیمین هتل، کارکنان را تشویق ا
 ستیزطیمحي خود را در مورد بهبود هاشنهادیپ

 ارائه دهند.
GHRM6 091/0-  905/0  236/0  733/0  

بدهم که  شنهادیپ يدیجد يهاوهیتوانم شمن می
هتل را بهبود  یطیمحستیعملکرد ز تواندیم

 .ببخشد
OCBE1 471/0  420/0  770/0  393/0  

آگاهانه  يا به اتخاذ رفتارهامن همکارانم ر
کنممی قیتشو یطیمحستیز . OCBE2 521/0  399/0  927/0  319/0  

هتل مطلع  یطیمحستیز يهامن از تالش
.هستم  OCBE3 120/0  569/0  627/0  363/0  

 يهادر مورد راه يمؤثر يشنهادهایتوانم پمن می
.ارائه دهم ستیزطیمحافظت از مح  OCBE4 153/0  447/0  760/0  375/0  

مربوط به مسائل  يهاتیفعال ایها من در پروژه
کنمیداوطلبانه شرکت م ستیزطیمح . OCBE5 259/0  463/0  876/0  338/0  

کمک به همکارانم در  يرا برا یمن معموالً زمان
.دهمیاختصاص م ستیزطیمورد مح  OCBE6 585/0  332/0  861/0  321/0  

 نیه اک دهمیانجام م یستیز طیمن اقدامات مح
کندمثبت هتل کمک می ریکار به تصو . OCBE7 496/0  272/0  812/0  282/0  

یی براي کارکنان فراهم هافرصتدر این هتل 
ي پیشنهادي خود را براي هاطرح هاآنگردیده تا 

ی ارائه کنند.طیمحستیزحل مشکالت   
EE1 241/0  725/0  359/0  893/0  

ت یی براي کارکنان جههاکارگاهدر این هتل 
.شودیمی ارائه طیمحستیزبهبود رفتار   EE2 385/0  660/0  443/0  943/0  

 



 1400زمستان |  56شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 232

 .6ادامه جدول 
 ECO GHRM OCBE EE کد سؤال

مدیران ارتباطات مناسبی با کارکنان در مورد 
.کنندیمی برقرار طیمحستیزمسائل   EE3 251/0  772/0  494/0  928/0  

کارکنان اجازه دارند در مورد مسائل 
تصمیم بگیرند. یطیمحستیز  EE4 008/0  706/0  146/0  827/0  

براي حل مسائل مربوط به  هاگروهکارکنان در 
مشارکت دارند. ستیزطیمح  EE5 404/0  648/0  374/0  885/0  

 هایافته
و  التیسن، تحص ت،یجنس کینمونه به تفک یشناخت تیهاي جمعیژگی) و7در جدول (
هاي جمعیت شناختی بیشتر افراد مرد، داراي گیبه لحاظ ویژ است. شدهارائه یواحد خدمت

 سال هستند. 5سال، لیسانس، شاغل در بخش پذیرش و داراي سابقه کمتر از  40تا  31سن 

 هاي جمعیت شناختی پژوهش: نتایج ویژگی7جدول 
 درصد فراوانی ویژگی متغیر درصد فراوانی ویژگی متغیر

 3/48 98 زن جنسیت 7/51 105 مرد جنسیت

 سن

 9/37 77 سال 20-30

 سابقه کار

 2/55 112 سال 1 -5
 0/31 63 سال 6 -10 7/51 105 سال 31-40
 3/10 21 سال 11 -20 9/6 14 سال 41-50

 4/3 7 سال 20باالي  5/3 7 سال 50باالي 

 
 تحصیالت

 8/13 28 دیپلم

واحد 
 خدمتی

 7/13 28 مدیر داخلی
 4/3 7 حسابداري 3/10 21 پلمیدفوق

 5/34 70 پذیرشگر 4/41 84 لیسانس
 3/10 21 کارمند 0/31 63 سانسیلفوق

 9/39 77 خدمات دیگر 4/3 7 دکتري
 

را  یی و آماره تعامل يبارها بیسؤاالت، ضر یفیمربوط به آمار توص جی) نتا8جدول (
 چولگی و کشیدگی در معادالت ساختاري براي بررسی نرمال بودن توزیع. دهدینشان م

 رازنظها دهنده توزیع نرمال دادهگیرد و بررسی نتایج آن نشانها استفاده قرار میداده
) است. از سوي -5، 5) و کشیدگی (قرارگیري در بازه -3، 3چولگی (قرارگیري در بازه 
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 ) ی(آماره ت بیضرا يو معنادار 5/0تر از بزرگ یعامل يبارها بیضرا یتمامدیگر، 
 دییأمورد ت قیهاي تحقهیگو یتمام يمعنادار نیهستند؛ بنابرا )-96/1، 96/1خارج از بازه (

 قرار گرفت.

 : آمار توصیفی، بارهاي عاملی و آماره تی8جدول 

 میانگین کد متغیرهاي پژوهش
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

بارهاي 
 عاملی

 آماره تی

مدیریت منابع 
 انسانی سبز

GHRM1 00/3 697/0 000/0 922/0- 836/0 735/62 
GHRM2 55/2 622/0 674/0 503/0- 808/0 282/22 
GHRM3 34/2 757/0 264/1 264/3 849/0 059/58 
GHRM4 38/2 667/0 805/0 383/0 849/0 669/45 
GHRM5 79/2 551/0 064/0- 161/0- 711/0 538/18 
GHRM6 55/2 725/0 920/0 527/0- 905/0 311/51 

مشارکت 
 یطیمحستیز

PAR1 52/2 897/0 529/0 788/0- 893/0 188/80 
PAR2 21/2 963/0 515/0 629/0- 943/0 473/94 
PAR3 21/2 963/0 515/0 629/0- 928/0 765/89 
PAR4 24/2 859/0 505/0 256/0- 827/0 600/23 
PAR5 00/2 645/0 000/0 568/0- 885/0 967/51 

رفتار شهروندي 
 محیطیزیست

CBE1 69/3 65/0 352/0- 195/0 770/0 490/39 
CBE2 34/3 76/0 186/0- 553/0- 927/0 947/67 
CBE3 17/3 87/0 281/0 661/0- 627/0 145/7 
CBE4 55/3 67/0 530/0- 035/0- 760/0 471/16 
CBE5 34/3 76/0 186/0- 553/0- 876/0 517/26 
CBE6 24/3 86/0 174/0 662/0- 861/0 729/38 

CBE7 28/3 74/0 028/0 391/0- 812/0 157/28 

رفتار حامی 
 زیستمحیط

ECO.BE1 97/3 670/0 355/1- 197/3 506/0 156/6 
ECO.BE2 21/4 665/0 973/0- 331/2 709/0 014/9 
ECO.BE3 90/2 760/0 176/0 248/1- 642/0 901/10 
ECO.BE4 38/3 667/0 097/0 140/0- 728/0 584/17 
ECO.BE5 97/3 720/0 198/2- 059/3 803/0 091/16 
ECO.BE6 07/4 522/0 090/0 646/0 731/0 286/12 
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دستهر بگردد. مقادیبراي بررسی کیفیت مدل تحقیق، از معیارهاي مختلف استفاده می
مورد مقایسه قرار  35/0و  15/0، 02/0آمده براي معیارهاي کیفیت سنجی با سه مقدار 

ها اکی شاخص). معیار اول، روایی متقاطع اشترVetles et al, 2009گیرد (می
)ICVcom(۱ هاي بیرونی و متغیرهاي درونی را نشان است که کیفیت روابط شاخص

 CCVcom(۲ها (). معیار دوم، روایی متقاطع اشتراکی سازه9دهد (ستون سوم جدول می
). معیار 9دهد (ستون چهارم جدول ها (متغیرهاي درونی) را نشان میاست که کیفیت سازه

 ۳برازش گیرد، معیار نیکوییی کیفیت کلی مدل مورد استفاده قرار میکه براي ارزیاب سوم
)GOFآید:) است که با استفاده از رابطه زیر بدست می 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝐺𝐺 = �𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴������ × 𝑅𝑅2���� 

، نیز جذر ����𝑅𝑅2�و نشانگر جذر میانگین واریانس استخراجی هر سازه است  ������𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴�در آنکه 
) 9). جدول (Henseler et al, 2015زاي مدل است (ي درونهاسازه R2مقدار میانگین 

است که نشان  آمدهدستبه 561/0براي پژوهش مقدار  شدهمحاسبه GoFدهد که نشان می
مجذور  نیانگیم شهیر، معیار چهارم، تیدرنهااز برازش قوي کلی مدل پژوهش دارد. 

رزیابی کیفیت کلی مدل براي ا ) کهRingel, 2016) است (SRMR( ماندهیباق يخطاها
با توجه به  .باشد 08/0از  ترکوچک دیآن با يمقدار مناسب برا گیرد وقرار می مورداستفاده

 نیار؛ قرار گرفت. بن دییتأمورد  اریمع نیبا استفاده از ا PLSمدل  ی) برازش کل9جدول (
 به جامعه را دارد. میتعم تیقابل این تحقیق،مدل 

  

1 Indicator Cross validated Communality 
2 Construct Cross validated Communality 
3 Good of fitness 
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 ي و مدل ساختاريریگاندازهی مدل سنجتیفیکاي هنتایج شاخص :9جدول 
 ICVcom CCVcom √𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 �𝑹𝑹𝟐𝟐 شاخص متغیر

GHRM1 538/0 مدیریت منابع انسانی سبز  542/0  828/0  - 
 GHRM2 469/0     

 GHRM3 578/0     

 GHRM4 589/0     

 GHRM5 380/0     

 GHRM6 699/0     
یطیمحستیزمشارکت   PAR1 653/0  664/0  896/0  782/0  

 PAR2 760/0     

 PAR3 712/0     

 PAR4 557/0     

 PAR5 635/0     
یطیمحستیزرفتار شهروندي   OCBE1 437/0  530/0  810/0  594/0  

 OCBE2 741/0     

 OCBE3 270/0     

 OCBE4 472/0     

 OCBE5 661/0     

 OCBE6 600/0     

 OCBE7 531/0     
ستیزطیمحرفتار حامی   ECO.BE1 171/0  287/0  722/0  694/0  

 ECO.BE2 350/0     

 ECO.BE3 122/0     

 ECO.BE4 304/0     

 ECO.BE5 446/0     

 ECO.BE6 328/0     
  𝐺𝐺𝑃𝑃𝐺𝐺 = √0.814 × 0.690 = 0.561 
   𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 = 0.076 

ر ب دهد. فرضیه اول تحقیق مبنیهاي تحقیق را نشان می) خالصه نتایج فرضیه2شکل (
قدار تی که محیطی کارکنان، با توجه به ممدیریت منابع انسانی سبز بر مشارکت زیست ریتأث
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درصد مورد  99)، در سطح اطمینان T-value: 39.228( است 96/1از قدر مطلق  تربزرگ
براي این  آید که مقدار آنمی به دستضریب بتا  بر اساس ریتأثگیرد. شدت قرار می دییتأ

بسیار قوي مدیریت منابع انسانی سبز بر مشارکت  ریتأثاست که نشان از  782/0فرضیه 
بینی متغیر وابسته دهنده میزان پیش) نشان2Rمحیطی کارکنان است. ضریب تعیین (زیست

درصد است. ضریب  61متغیر مستقل است که مقدار آن براي این فرضیه، بیش از  لهیوسبه
2Q است که با توجه به سه مقدار  468/0است و مقدار آن بینی دهنده کیفیت پیشنیز نشان

 )، داراي کیفیت قوي است.2009وتلس و همکاران (
است که  یطیمحستیزمدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندي  ریتأثفرضیه دوم، 

 ریتأث 047/4و معناداري  451/0نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز با ضریب مسیر 
وم، کارکنان دارد. مطابق نتایج فرضیه س یطیمحستیزو معناداري بر رفتار شهروندي  مثبت

معناداري  ریتأث 699/3و معناداري  367/0کارکنان با ضریب مسیر  یطیمحستیزمشارکت 
براي متغیر رفتار شهروندي  2Qبر رفتار شهروندي سازمانی دارد. مقدار ضریب تعیین و مقدار 

 .باشدیم محاسبه شد که مقادیري بیش از متوسط 257/0و  354/0 بیترتبه  یطیمحستیز
همچنین مطابق نتایج فرضیه چهار، پنج و شش، متغیرهاي مدیریت منابع انسانی سبز، مشارکت 

 578/0و  544/0، 618/0و رفتار شهروندي سازمانی به ترتیب با ضرایب مسیر  یطیمحستیز
مثبت و معناداري بر رفتار حامی  ریتأث 688/18و  372/8، 129/6و مقدار تی به ترتیب 

امی براي متغیر رفتارهاي ح آمدهدستبهکارکنان دارند. مقدار ضریب تعیین  ستیزطیمح
است که به معناي آن است که متغیرهاي مدیریت منابع انسانی  482/0کارکنان  ستیزطیمح

یش از ب درمجموعن محیطی کارکناو مشارکت زیست یطیمحستیزسبز، رفتار شهروندي 
کند. بینی میکارکنان هتل را پیش ستیزطیمحدرصد از تغییرات رفتارهاي حامی  48

 359/0کارکنان  ستیزطیمحبراي متغیر رفتارهاي حامی  آمدهدستبه 2Qهمچنین مقدار 
 بینی قوي است.دهنده کیفیت پیشاست که نشان

 تحقیق بررسی شدند، يهاهیرضفمستقیم که در قالب  ریتأث) عالوه بر 2شکل (در 
ت منابع است. ارتباط غیرمستقیم مدیری مشاهدهقابل غیرمستقیم متغیرها نیز ریتأثهمچنینی 

و  یطیمحتسیزمشارکت  يرگذاریتأثاز طریق  ستیزطیمحانسانی سبز با رفتارهاي حامی 
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تقیم و مس در اندازه اثر شدهمشاهدهگردد. تفاوت مشخص می یطیمحستیزرفتار شهروندي 
حفاظت  و ستیزطیمحآنکه متغیرهاي تحقیق همگی در ارتباط با  واسطهبهغیرمستقیم 

 با یکدیگر همپوشانی دارد و به دلیل هاآنبنابراین بخشی از اثر ؛ هستند یطیمحستیز
، بخشی گریدعبارتبههمپوشانی به وجود آمده اثرات غیرمستقیم کمتر از اثر مستقیم است. 

 شود.متغیرهاي میانجی خنثی می يرگذاریتأثحضور و  جهیدرنتتغیرهاي مستقل از اثرات م

 هاي تحقیقخالصه نتایج فرضیه .2شکل 

 
  

مدیریت منابع 

 انسانی سبز

مشارکت 

ی طیمحستیز

 کارکنان

رفتار حامی 

کارکنان ستیزطیمح  

β: 0.782 
T-value: 39.228 

β: 0.618 
T-value: 6.129 

β: 0.544 
T-value: 8.372 

R2= 0.612 
Q2=0.468 

R2= 0.482 
Q2=0.359 

تار شهروندي رف

یطیمحستیز  

R2= 0.354 
Q2=0.257 

β: 0.451 
T-value: 4.047 

β: 0.570 
T-value: 10.680 
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 گیريبحث و نتیجه
يطورهباین مطالعه مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز را به رفتارهاي کارکنان هتل پیوند داد. 

ارکت بین مدیریت منابع انسانی سبز و مش در این مطالعه تالش گردید تا ارتباطی منطقی که
بر  يگذارریتأثیکی از اقدامات بنیادي مدیران ارشد هتل در راستاي  عنوانبهمحیطی زیست

محیطی و بهبود رفتارهاي پایدارساز کاهش اثرات مخرب زیست منظوربهرفتار کارکنان 
ران احی گردید و از مدیهاي تحقیق طربرقرار نماید. براي این منظور، فرضیه ،ستیزطیمح

ستاره شهرهاي کرمان و یزد نظرخواهی شد. نتایج حاصل از تحلیل  5و  4هاي و کارکنان هتل
رفتارهاي  مثبت و معناداري بر ریتأثنظرات کارکنان نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز 

ي برا ستیزطیمحاجراي مدیریت  ازآنجاکهکارکنان هتل دارد.  ستیزطیمححامی 
استراتژیک بسیار مهم است؛ به این دلیل که واکنش به تغییرات خارجی  ازنظرها سازمان

تواند باعث افزایش تقاضاي مشتریان از محصوالت یا خدمات یک سازمان شود و می
). مدیریت منابع انسانی Molina-Azorín et al, 2015موقعیت رقابتی آن را تقویت کند (

 ,Paillé et alمحیطی خود نقش اساسی دارد (اهداف زیست در دستیابی سازمان به سبز
سازمان وابسته به رفتارهاي حامی  ستیزطیمحبنابراین، موفقیت مدیریت ؛ )2014

باعث بهبود عملکرد محیطی کل سازمان  هاآنکارکنان است؛ زیرا رفتار  ستیزطیمح
 بتواند کارکنان خود ). براي یک سازمان بسیار حیاتی است کهLo et al, 2012شود (می
یریت هاي مدتر سازد. الزمه این کار داشتن شیوهمحیطی هوشیارتر و حساسزیست ازنظررا 

 اسبر اسها، کارکنان خود را شیوهاین سازمان با استفاده از  کهيطوربهمنابع انسانی سبز است؛ 
ب و استخدام باشد تواند در مراحل اولیه جذاداره نماید. این امر می ستیزطیمحمالحظات 

 ؛یا از طریق فرایندهاي انگیزشی، توانمندسازي، جبران خدمات و پاداش و ... صورت گیرد
مدیریت منابع انسانی، رفتارهاي محیطی زیستی  يسازوکارهاتوانند از ها میبنابراین، هتل

تحقیق  تقرار دهند. نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق مطابق با ادبیا ریتأثکارکنان را تحت 
همکاران  یو و)، 2021)، السویدي و همکاران (2021پاریدا و همکاران (بوده و با مطالعات 

 همسویی دارد. )2019کیم و همکاران (و )2019)، اکوموس و همکاران (2020(
دیگر این مطالعه، مشخص گردید که مدیریت منابع انسانی سبز در مشارکت  يجهیدرنت
هاي مدیریت منابع انسانی سبز مبتنی بر همسویی شیوه ت.اس مؤثرمحیطی کارکنان زیست

). براي Jabbour, 2013محیطی سازمان است (معمول مدیریت منابع انسانی با اهداف زیست
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، ستیزطیمحبر  گیري در مورد کاهش تأثیر شرکتاین منظور، کارکنان باید در تصمیم
. مشارکت شرکت کنند ستیزطیاربامحسازگو ارتقا رفتارهاي  ستیزطیمحبهبود آگاهی از 

هایی براي کارکنان جهت شرکت در ابتکارات و فراهم کردن فرصت باهدفسبز 
). مدیریت منابع انسانی Pinzone et al, 2016گیرد (محیطی انجام میهاي زیستفعالیت

. سازدمحیطی را در هتل تسهیل میهاي زیست، امکان مشارکت کارکنان در فعالیتنیز سبز
) و رنویت و همکاران 2020)؛ یو و همکاران (2019( آ ام و همکارانفاین نتیجه با مطالعات 

ناداري بر مع ریتأثهمچنین مشخص شد که مدیریت منابع انسانی سبز  ) مطابقت دارد.2013(
 لم و همکاران)، 2014( و همکاران یلدارد. این نتیجه با مطالعات  رفتار شهروندي کارکنان

 ) مطابقت دارد.2016ی (لیو پا ينریر ) و2013(
محیطی کارکنان در نتیجه دیگر حاصل از این پژوهش نشان داد که مشارکت زیست

محیطی، مشارکت زیستمنظور ارتقا عملکرد ها نقش دارد. بهآن ستیزطیرفتارهاي حامی مح
رفتاري )، زیرا چنین Robertson & Barling, 2017کارکنان در رفتار سبز ضروري است (

 & De Grootها نقش دارد (محیطی و تقویت توسعه پایدار سازماندر رفع مشکالت زیست
Steg, 2010محیطی از طریق منابع انسانی باعث هاي زیست). در صنعت هتلداري، اتخاذ شیوه

 Chanد (گردمحیطی میهاي زیستها به مشارکت در فعالیتایجاد رفتارهاي سبز و تمایل آن
et al, 2014ا ها رهاي سبز از طریق مشارکت کارکنان، آن). همچنین، فراهم آوردن فرصت

 & Masriکند (محیطی تشویق میهاي زیستهاي جدید براي شیوهبه مشارکت و ارائه ایده
Jaaron, 2017کیم و  و )2019(آ شده، مطابق با مطالعات فام و همکاران ). نتیجه حاصل

 مثبتی بر رفتار شهروندي ریتأثی طیمحستیز، مشارکت همچنین است. )2019همکاران (
)، 2019ي شیراز و یزد نیز دارد که با مطالعات فام و همکاران آ (هاهتلی کارکنان طیمحستیز

) 2016ی (لیو پا ينریرو  )2009( رالیبو)، 2013( لم و همکاران )،2019فام و همکاران ب (
ی کارکنان بر رفتارهاي حامی طیمحتسیز، رفتار شهروندي تیدرنهاهمسویی دارد. 

لم و  )،2019مثبتی دارد که این نتیجه با مطالعات کیم و همکاران ( ریتأث هاآن ستیزطیمح
 ) مطابقت دارد.2016( لیوپا ينریر) و 2013( همکاران

ا هاي مدیریت منابع انسانی بر رفتارهاي کارکنان در ارتباط بشیوه ریتأثتحقیق حاضر بر 
هاي و رفتار ستیزطیمحآنکه، مفاهیم مرتبط با  واسطهبهپرداخته است.  تسیزطیمح

 دیتأکو پیامدهاي حاصل از اقدامات بلندمدت است؛  افتدینماتفاق  بارهکیبهی، طیمحستیز
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اقدامات  دهندهنشاندر مدیریت منابع انسانی در قالب مدیریت منابع انسانی سبز  ستیزطیمحبر 
نین، آورد. همچ به دستتواند موفقیت بیشتري ست و از این حیث میبنیادي و بلندمدت ا

تواند بر غنی بخشیدن ي موضوع تحقیق و ترجمه آن مینهیدرزماستفاده از منابع معتبر و جدید 
ی در صنعت طیمحستیزي مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار نهیدرزمادبیات تحقیق 

هاي مختلف ه از معادالت ساختاري و شاخص، استفادتیدرنهانوازي کمک کند. مهمان
 اد.ی و ... اعتبار تحقیق و نتایج آن را افزایش دسنجتیفیکروایی، پایایی،  دییتأ ینهیدرزم

خــدمات میهمان دهندگانارائهایــن پــژوهش بــه مــدیران مقصــد گردشــگري و  
هاي از جنبهرا  سبز مدیریت مفهومکند که می کمک هاي یزد و کرماننوازي در شهر

تواند هاي مدیریت منابع انسانی سبز میاستفاده از شیوه کننـد. بررسی يگردشـگر مختلف
ند. کمک ک ستیزطیمح یحامسوق دادن کارکنانش در رفتارهاي  يسوبهها را مدیران هتل

نان در کهایی استفاده کنند که کارتوانند براي دستیابی به این امر از شیوهمدیران هتل می
 زآنجاکهاهاي خالقانه درگیري و مشارکت بیشتري داشته باشند. ها و ارائه روشگیريتصمیم

ها مهم هتل هايو مدیریت پایدار به یکی از مسئولیت ستیزطیمحمسائل مربوط به حفاظت 
، ابتدا تسیزطیمحها پیش از هر تالشی در مورد گردد که هتلاست؛ پیشنهاد می شدهلیتبد
ها کمک نمایند. انجام مدیریت منابع انسانی سبز به هتل نیتأمد مدیریت منابع انسانی سبز را بای

تالش  ستیزطیمحکند در کارمندان خود این حس را تقویت کند که هتل در حفاظت از می
 یحام کند بلکه رفتارهايتعهد کارکنان نسبت به هتل تقویت می تنهانهکند. این امر می
انی سبز ها باید مدیریت منابع انس، هتلجهیدرنتبخشد. ارکنان را نیز بهبود میک ستیزطیمح

 را در اولویت قرار دهند.
و تقویت رفتارهاي  ستیزطیمحها در راستاي حفاظت از زیر براي هتل يهاشنهادیپ 

 گردد:کارکنان پیشنهاد می ستیزطیمححامی 
ی هاي مدیریت منابع انسانتدوین سیاست مدیران ارشد هتل و مدیران منابع انسانی هنگام -

 تطبیق دهند. ستیزطیمحهاي اصلی سازمانی را با مدیریت سبز، ارزش
ان و نیز هاي ارزیابی متقاضیدر برگه ستیزطیمحدر رابطه با حفاظت از  یسؤاالتگنجاندن  -

 .یطیمحستیزمالحظات  بر اساساستخدام کارکنان  منظورهاي شغلی بهصاحبهم
 هاآناهی آگ منظوربههتل به کارکنان  ستیزطیمحهاي حفاظت از ها و برنامهسیاستارائه  -

 .مورداستفاده اقدامات ينهیدرزمو هماهنگی کارکنان  شدهنیتدوهاي از برنامه
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در  هاآنآگاهی و یادگیري بیشتر  منظوربههاي مختلف آموزش کارکنان هتل با روش -
 .ستیزطیمحهاي جدید حفاظت مورد روش

ی ارائه محیطهاي زیستهاي مالی و غیرمالی به کارکنانی که ابتکارات و ایدهارائه مشوق -
 دارند. ستیزطیمححفاظت  ینهیدرزمکردند و یا عملکرد مناسبی 

 .راردادقمحیطی را مورد ارزیابی توان اقدامات زیستمی ر ارزیابی عملکرد کارکنان هتلد -
هاي یوهشاستفاده از تحریک مشارکت فعال کارکنان در  هایی برايقدردانی و ارائه مشوق -

 .ستیزطیمحسازگار با 
چهار هاي است که قلمرو مکانی تحقیق حاضر محدود به هتلضروري توجه به این نکته  

صنعت هتلداري  کلبهاین تحقیق  يهاافتهیمیتعمبود. بنابراین، در  یزد و کرمانپنج ستاره و 
نقاط  که ياخوشه يریگنمونهمضاف بر این، استفاده از روش ل کرد. عم اطیبااحتایران باید 

قیق، در این تحگیري دارد، محدودیت دیگر تحقیق حاضر است. همچنین، ضعفی در نمونه
قیق، مشاهده که در طی فرایند تح گرفته نشد در نظرخگویان سپای شناخت تأثیر عوامل جمعیت

دیگري که وجود داشت در این  خأل .برخوردار بوداز اهمیت باالیی  این عوامل شد که نقش
ت تح ستیزطیمحو رفتارهاي حامی  یطیمحستیزبود که متغیرهایی نظیر رفتار شهروندي 

 هاآنن محدود بودن به چند متغیر براي بررسی و تبیی صرفاًعوامل بسیار زیادي هستند و  ریتأث
اعداد  کهيورطبهاست.  مشاهدهقابلز نی آمدهدستبهکافی نیست. این مورد در ضریب تعیین 

، عوامل مهم حالنیباادهد را نشان می شدهیبررساگرچه اهمیت متغیرهاي  آمدهدستبه
ار مدیران، کارکنان، رفت يریپذتیمسئولدیگري از قبیل نگرش کارکنان، تعهد سازمانی، 

همچنین  باشد. مؤثرن کارکنا یطیمحستیزتواند در تغییرات رفتار می ...مرجع و يهاگروه
ذاتی پرسشنامه و عدم استفاده از  يهاتیمحدودتوان به دیگر می يهاتیمحدوداز 

 زمانی بود. با توجه به این موارد، يهاتیمحدودگردآوري نظیر مصاحبه به دلیل  يهاروش
 يهاتلهعالوه بر گسترده نمودن جامعه آماري تحقیق به د گردبه محققان آتی پیشنهاد می

صنعت  فعال در يهاسازماندر سایر  مدیریت منابع انسانی سبزپیامدها و اثرات سایر مناطق، 
نظر گرفتن نقش  توان با درقرار دهند. ضمن اینکه می موردمطالعهرا نیز گردشگري 

به ، ترعمتنوگردآوري  يهاروشچون عوامل جمعیت شناختی و نیز با استفاده از ی ییرهاغمت
 هاهتلنان کارک یطیمحستیزرفتارهاي  نقش مدیریت منابع انسانی سبزاز ي رتدقیق بررسی

 دست پیدا کرد.
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