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 چکیده

شود. برای حصول ی پایدار گردشگری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت تلقی میامروزه توسعه 
شان به به این مهم الزم است که هر یک از بازیگران نظام گردشگری کشور، متناسب با جایگاه

 تعهدات خود در این زمینه ازجمله تعهدات محیطی عمل نمایند.
امتی تهران و شناسایی عوامل تأثیرگذار هدف این مقاله تعیین سطح تعهد محیطی در تأسیسات اق 

محیطی در این بخش از صنعت گردشگری بر گرایش مدیران این واحدها به اتخاذ مالحظات زیست
ی آماری این است. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی ـ اکتشافی بهره گرفته شده است. جامعه

ها عالوه دهند. جهت تحلیل دادهان تشکیل میستاره شهر تهر  5تا 1 هایتحقیق را مدیران ارشد هتل
 های آمار استنتاجی ناپارامتریک نیز بهره گرفته شده است.های آمار توصیفی از روشبر روش

توان در چهار سطح های مورد مطالعه را میهای تحقیق نشان داد که مدیریت محیطی در هتلیافته 
مورد مطالعه به لحاظ سطح تعهد محیطی در سطح یک های بندی نمود. غالب هتلتعهد محیطی طبقه

باال بودن »ترین انگیزه و مهم« هاجویی در هزینهصرفه»های تحقیق گیرند. همچنین طبق یافتهقرار می
مانع اصلی در اجرای اقدامات محیطی « اندازی و اجرای اقدامات مدیریت محیطی ی راههای اولیههزینه

ها ارتباط دارد، ی تعهد محیطی در برخی از هتلبا کسب سطح پیشرفته است. در این میان آنچه که
 باشد.ها مینوع مالکیت دولتی، بزرگی اندازه و ترکیب غالب گردشگران این هتل

 .تعهد محیطی، هتل، مدیریت محیطی، عوامل تأثیرگذار، تهران واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ی از سو بر استفاده که از یک ی گردشگری همواره با پارادوکس توسعهتوسعه 
منابع متمرکز است و از سویی دیگر بر حفاظت از این منابع تأکید دارد مواجه بوده 

استفاده از آنها است. در این رویکرد  وی پایدار متضمن حفاظت از منابع است. توسعه
. برای ی پایدار درنظر گرفته شده استارکان توسعه قانون برد ـ برد  به عنوان یکی از

ی گردشگری به تعهدات خود ازجمله ی بازیگران عرصهتحقق این مهم الزم است کلیه
در عمل مظاهر  امای پایدار عمل نمایند. تعهدات محیطی در جهت حصول به توسعه

کارهای مختلف  و ی پایدار به صورتی گسترده، در بین کسبپایبندی به اصول توسعه
رابطه با اینکه هریک  (؛ و درGraci,2008,p.12) گرددصنعت گردشگری مشاهده نمی

سازی اصول محیطی های مختلف صنعت گردشگری به چه میزان به پیادهاز بخش
 پردازند، مطالعات زیادی صورت نگرفته است.ی پایدار در عملیات خود میتوسعه

ترین قطب سیاسی، اجتماعی ـ فرهنگی و شهر تهران عالوه براینکه مهم کالن 
آید. تصادی کشور است، یکی از مقصدهای مهم گردشگری کشور نیز به شمار میاق

کنند که مستلزم تدارک تأسیسات و گردشگر از این شهر دیدار می زیادیسالیانه تعداد 
توان به وجود جمله می تسهیالت زیادی برای برآوردن نیازهای آنان است که از آن

( در این 1931های استان تهران، ی هتل)اتحادیه مرکز اقامتی رسمی 852بیش از 
مزایا، معضالتی نیز برای این شهر و  عالوه برشهراشاره کرد. حضور گردشگران 

شهروندانش به همراه داشته است. یکی از این معضالت، تشدید مشکالت 
های مهم صنعت محیطی است. تأسیسات اقامتی به عنوان یکی از بخش زیست

به عنوان مثال بر طبق نتایج  گذارد.محیط برجای می گردشگری آثار مختلفی بر
 طور متوسطها ساالنه به ازای هرمترمربع از فضای اتاق بهمطالعات جهانی، هتل

 ,Sloan, Legrand, Chen, 2009) کنند تولید می     کیلوگرم گاز  811 -161 

p.2.)  قه تأثیر دارد. هایی است که بر کیفیت هوای هر منطاین گاز یکی از آالینده
طوریکه به ی زیست محیطی این شهر است. بهآلودگی هوای تهران از معضالت عمده

(، شاخص کیفیت هوای 1931طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا )عنوان مثال 
به علت بیشتر بودن تعداد روزهای آلوده نسبت به مدت  1931تهران در مرداد ماه سال 

)گزارش  تری قرار داشته استدر وضعیت نامطلوب 1922و  1923های مشابه در سال
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 (. 1931آلودگی هوا مرداد ماه 

ستاره به ازای هر مسافر پنج ی هوا، دریک هتل عالوه بر انتشار گازهای آالینده 
 شودکیلوگرم مواد زاید تولید می یکلیتر آب مصرف شده و  441-171روزانه 

(Sloan,Legrand,Chen,2009,p.2 .) 
از تأسیسات اقامتی در شهر  زیادیبا توجه به نتایج مطالعات فوق و وجود تعداد  

ریزی بهتر تواند به برنامهکارها می و تهران، آگاهی از میزان تعهد محیطی در این کسب
ی پایدار در این بخش از صنعت گردشگری سازی اصول محیطی توسعهبرای پیاده

 کمک نماید.
ندگان مقاله حاکی از آن بود که در غالب تأسیسات اقامتی ی نویسمطالعات اولیه 

برآن مطالعات ادبیات  شوند. عالوهتهران اصول مدیریت محیطی به طور کامل اجرا نمی
های صورت گرفته، وضعیت اجرای اصول ی تحقیق بیانگر آن بود که در پژوهشپیشینه

تر به در بخش خدمات کممدیریت محیطی بیشتر در صنایع تولیدی بررسی شده است و 
طور مشخص پژوهشی که وضعیت تعهد محیطی این مهم پرداخته شده است. همچنین به

نامشخص بودن  بررسی نموده باشد مشاهده نشد در تأسیسات اقامتی شهر تهران را
ها از ها به اجرای اقدامات محیطی نسبت به سایر سازماندالیل انگیزش برخی از سازمان

تعهد »هم در این زمینه بود. لذا در این تحقیق ضمن معرفی مفهوم دیگر نکات مب
ی سازی اصول محیطی توسعهای جهت بررسی میزان پیادهازآن به عنوان سنجه« محیطی

 پایدار در تأسیسات اقامتی شهر تهران استفاده شد. 

 تعهد محیطی و عوامل تأثیرگذار برآن

است که داوطلبانه و اختیاری توسط دسته از اقداماتی  تعهد محیطی عمل به آن 
صورت « ی پایداراصول محیطی توسعه»تحقق  وکارهای گردشگری برایکسب

 شودشناخته می(« CSR) 1های اجتماعی سازمانمسئولیت»گیرد و به عنوان بخشی از  می
(Tepelus,2010,p.111برخی از محققان این مفهوم را معادل مشارکت در برنامه .) های

( که به بررسی 2002) 2اند از جمله ریوراهای محیطی درنظر گرفتهگواهینامهدریافت 
ی کاستاریکا برای ی گواهینامهها براساس مشارکت در برنامهعملکرد محیطی هتل

                                                                                                                       
1- Corporate Social Responsibility 
2- Rivera  
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CSTگردشگری پایدار )
ای که در این ( پرداخته است. براین اساس تأسیسات اقامتی1

 (. درRivera,2002,p.334) باشندطی میاند، دارای تعهد محیبرنامه مشارکت داشته
ها اشاره کرده و ( به اجرای اقدامات محیطی مختلف در هتل8112صورتیکه گراسی)

 با توجه به تعداد اقدامات اجرا شده به تعیین سطح تعهد محیطی پرداخته است
(Graci,2008,p.109.) 

ای از عهطور مشخص، اجرای مجموتحقیق حاضر منظور از تعهد محیطی به در 
طورکلی مدیریت محیطی اقدامات مدیریت محیطی در سطوح مختلف است. به

های بشری ی معیارهایی برای حفاظت از محیط در برابر آثار زیانبار فعالیتدربرگیرنده
(. FOA,2007) از جمله گردشگری است تا در بلند مدت پایداری منابع حاصل گردد

ت محیطی را از سطوح پایه تا پیشرفته شامل ای از اقدامااین مفهوم طیف گسترده
 سطح برای آن تعریف شده است چهارشود. در ادبیات مدیریت محیطی  می

(Best,2008,p.88که به شرح زیر می ).باشند 
دسته از اقدامات مدیریت محیطی است که متمرکز بر  سطح اول شامل اجرای آن 

نتایج مستقیم اقتصادی را برای هتل  جویی در مصرف منابع طبیعی بوده و معموالًصرفه
 در پی دارد.

در سطح دوم، مدیریت هتل یک قدم فراتر رفته و با تدوین سیاست محیطی مکتوب  
ریزی شده در جهت کاهش اثرات محیطی منفی، های برنامهو انجام یک سری فعالیت

 پردازد.ای از هتل میی محیطی درهمه و یا بخش عمدهبه اجرای برنامه
ر به خود گرفته و مدیریت هتل با تدر سطح سوم مدیریت محیطی حالتی تخصصی 

تشکیل یک واحد مربوط به مدیریت محیطی و تدوین سیاست محیطی زیر نظر مدیر 
نماید. در این سطح یک سازی سیستم مدیریت محیطی میاین واحد، اقدام به پیاده

طبیعی و تولید مواد زاید و ی جامع محیطی در راستای کاهش مصرف منابع برنامه
د. این شو طور کلی مدیریت اثرات هتل بر محیط، از سوی واحد فوق تدوین می به

ی عملیاتی، نظارت بر عملکرد و برنامه شامل اهداف عینی و کوتاه مدت، برنامه
ی اقدامات ی کارکنان از سطوح مختلف و مستند سازی کلیهبازخور، مشارکت کلیه

 ت.مدیریت محیطی اس

                                                                                                                       
1- Costa Rican Certification for Sustainable Tourism 
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. در استسازی سیستم مدیریت محیطی استاندارد در نهایت سطح چهارم شامل پیاده
ای از استانداردهای محیطی به عنوان مثال ها با پیروی از مجموعهاین حالت هتل

ISO14001 نشانی از  هاهای محیطی دارند. این گواهینامه، سعی در دریافت گواهینامه
 هاست.رعایت اصول محیطی در هتل

های مطرح در رابطه با تبیین عوامل تأثیرگذار بر سطح تعهد محیطی را تئوری 
، 1های ذینفعهای گروهنداز تئوریا توان در سه طبقه بررسی کرد که عبارت می

 .9های منبع محورو سازمان 8نونهادی
های ذینفع معتقدند مدیریت سازمان زمانی نسبت به نظران تئوری گروهصاحب 

های ذینفع مهم خواستار اجرای مدیریت محیطی اقدام خواهد کرد که گروه سازیپیاده
 اقدامات مذکور باشند. 

و  5، هنجاری4)تناظر( اجباری حال براساس تئوری نونهادی، فشارهایدرعین 
های صنفی و رقبا که به ترتیب از سوی مراجع دولتی، اتحادیه ]1[ )تقلیدی( 6شناختی

سازی مدیریت شوند، موجب ترغیب مدیران به پیادهیبر مدیریت سازمان وارد م
  شوند.میمحیطی در سازمان 

های منبع محور معتقدند که مزیت رقابتی نظران تئوری سازماننهایت صاحب در 
سازی تولید رسد اقداماتی همچون کمینهی تصمیمات سازمان بوده و به نظر میریشه

 ها شدهزیت رقابتی پایدار برای سازمانمواد زاید و یا تولیدات سبز موجب کسب م
(Hart,1995,p.991و این خود موجب ترغیب مدیریت سازمان به پیاده ) سازی

  شود.میمدیریت محیطی 

های مدیریت محیطی مختلفی نیز مورد مطالعه قرار های فوق مدلتئوری عالوه بر 
 &Berryکنشگرا )از: مدل عوامل محرک مدیریت محیطی اند اند که عبارتگرفته

Rondinelli,1998کنش عوامل خارجی، واسط و تعدیلگر)(؛ مدل برهمGhobadian 

et al,1998ها(؛ مدل سبز شدن سازمان (Mauser, 2001 و  مدل پایداری در صنعت )
عالوه بر معرفی عوامل مختلف  های فوق(. هریک از مدلPryce, 2001) هتلداری

                                                                                                                       
1- Stakeholder Theory 
2- Neo-institutional Theory 
3- Resource- Based Theory of a Firm 
4- Coercive isomorphism 
5- Normative or social isomorphism 
6- Mimetic or cognitive isomorphism 
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ی پیشین به آنها اشاره شد، به سایر عوامل تأثیرگذار هاداخلی و خارجی که در تئوری
اند. ها ازجمله عوامل مختلف سازمانی اشاره داشتهبر اجرای مدیریت محیطی در سازمان

برده به همراه مرجع های نامها و مدلی بررسی تئوریعوامل شناسایی شده در نتیجه
 آورده شده است.  یکاشاره کننده به آنها در جدول 

ی عوامل انگیزشی، مانع و سازمانی در چارچوب دسته سه امل شناسایی شده درعو 
عوامل انگیزشی عواملی هستند که مدیریت  اند.( وارد شده1)شکل  نظری این تحقیق
که عوامل مانع کنند؛ درصورتیسازی مدیریت محیطی ترغیب میهتل را به پیاده

سازی هایی را بر سر راه پیادهودیتشود، محدطور که از معنای آن مستفاد می همان
ها به که عوامل سازمانی برای برخی از هتل کنند. ازآنجائیمدیریت محیطی ایجاد می

کنند، در صورت عامل انگیزشی و برای برخی دیگر به صورت یک عامل مانع عمل می
دراین تحقیق  .اندطور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتهی عوامل فوق بهکنار دو دسته

ای از اقدامات به منظورتعیین سطح تعهد محیطی درهریک از تأسیسات اقامتی، مجموعه
( در نظر 8112ی معرفی شده از سوی بست)محیطی برای هریک از سطوح چهارگانه

 گرفته شده است.
  



 
 

 ی تأثیرگذار بر سطح تعهد محیطی در تأسیسات اقامتیعوامل بالقوه .1جدول 

 مرجع اشاره کننده منشأ نظری عوامل تأثیرگذار بر سطح تعهد محیطی

 Ghobadian et al.(1998); Mauser(2001); Graci(2008) های ذینفع و نو نهادیهای گروهتئوری تصمیم گیرندگان هتل

 Ghobadian et al.(1998); Mauser(2001); AlvareGil et al,.(2001); Graci(2008) های ذینفع و نو نهادیهای گروهتئوری مراجع دولتی

 گردشگران
های منبع های ذینفع و نو نهادی و سازمانهای گروهتئوری

 Berry&Rondinelli(1998);Pryce(2001); AlvareGil et al,.(2001); Rivera(2002a) محور

 Mauser(2001); Pryce(2001) های ذینفع و نو نهادیهای گروهتئوری ی محلیجامعه
 Berry&Rondinelli(1998);Pryce(2001); Rivera(2004) های ذینفع و نو نهادیهای گروهتئوری های صنفیاتحادیه

 AlvareGil et al,.(2001); Pryce(2001) های ذینفع و نو نهادیهای گروهتئوری کنندگانعرضه
ENGO های ذینفع و نو نهادیهای گروهتئوری AlvareGil et al,.(2001) 
 Ghobadian et al.(1998); Berry&Rondinelli(1998); Pryce(2001); AlvareGil et های ذینفعتئوری گروه کارکنان

al,.(2001) 
 Rivera(2002b) های ذینفع و نو نهادیهای گروهتئوری رسانه

 Rivera(2002a); Rivera(2004); Liu et al.(2010); Graci(2008) تئوری نو نهادی مسئولیت اجتماعی
 ;Ghobadian et al.(1998); Berry&Rondinelli(1998); AlvareGil et al,.(2001) های منبع محورتئوری سازمان مالحظات اقتصادی

Rivera(2002a);Best(2008); Graci(2008) 
 Rivera(2002a);Garay,Font(2011) های منبع محورتئوری سازمان مزیت رقابتی

 AlvareGil et al,.(2001); Rivera(2002a) (1002ها)مازر،مدل سبز شدن سازمان ی تأسیساتاندازه
 AlvareGil et al,.(2001); Rivera(2002a) (1002ها)مازر،مدل سبز شدن سازمان مالکیت

 AlvareGil et al,.(2001); Rivera(2002a) های منبع محورتئوری سازمان ی هتلدرجه
 AlvareGil et al,.(2001); Rivera(2002a) های منبع محورتئوری سازمان ی مهمانان هتلگونه

 قدمت هتل
)بری و  کنشگرامدل عوامل محرک مدیریت محیطی 

 AlvareGil et al,.(2001) (2991راندینلی،
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 1کی، اکوریتینگبندی گرینحیطی مذکور براساس چارچوب رتبهاقدامات م 
HAC) های کانادای هتل( که از سوی اتحادیه8111 - 8114)

ی ( و مؤسسه8
، از سوی نویسندگان مقاله با معرفی گشته 9کی گلوبالصادرکننده گواهینامه، گرین

 اند.بندی شدهسطح مذکور گروه 4های ایران تعدیل و در توجه به شرایط هتل

این پژوهش به سطح هتل محدود بوده و مشخص کردن محیط خارجی در مدل  
مفهومی تحقیق، صرفاً جهت نمایش وجود عوامل انگیزشی و مانع داخلی و خارجی 

 است.
 اند.سؤاالت تحقیق به شرح زیر تنظیم شده با توجه به مطالب فوق

 ی شهر تهران درچه سطحی است؟ستاره 5تا 1 هایمیزان تعهد محیطی در هتل. 1

 اند و از چه اولویتی برخوردارند؟عوامل تأثیرگذار براین سطح کدام. 8

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 مواد و روش

اینکه این تحقیق از  بر این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. همچنین، عالوه  

                                                                                                                       
1- Green Key Eco- Rating Program 
2- Hotel Association of Canada 
3- Green key Global  

 عوامل داخلی عوامل داخلی و خارجی  محیط خارجی  محیط داخلی )هتل(

 

گیری تصمیم
مدیریت هتل 
در رابطه با 

سازی پیاده
اقدامات 
مدیریت 
 محیطی

 : اجرای اقدامات عملیاتی1سطح 
 ی محیطی: تدوین برنامه2سطح 

 گیری از سیستم مدیریت: بهره3سطح 
 محیطی

گیری از سیستم مدیریت : بهره4سطح 
 محیطی استاندارد

 

عوامل 
 مانع

عوامل 
 انگیزشی

عوامل 
 سازمانی

اجرای اقدامات 
مدیریت محیطی 

و دستیابی به 
سطوح مختلف 

 تعهد محیطی



  06های شهر تهران   سطح تعهد محیطی در هتل

ی شهر ستاره  5 تا 1 هایی تشریح وضعیت تعهد محیطی در هتلنظر روش، به واسطه
به شناسایی  زیراباشد، یک تحقیق اکتشافی نیز هست؛ تهران، یک تحقیق توصیفی می

پردازد. در عین حال در انجام عوامل تأثیرگذار بر سطح تعهد محیطی این تأسیسات می
ی ستاره   5تا 1های ی موردی بهره گرفته شده است و هتلاین تحقیق، از روش مطالعه

 اند. شهر تهران مطالعه شده
مل مدیر عامل، ستاره شا 5 ـ 1های ی آماری این تحقیق را مدیران ارشد هتلجامعه 

دهند. تنها یکی از مدیران ارشد هر یک معاون اجرایی و یا اداری مدیرعامل تشکیل می
های اند. با توجه به تعداد هتلی آماری تحقیق در نظر گرفته شدهها، در  جامعهاز هتل

مدیر(  76)معادل با  است( 1931های استان تهران، ی هتل)اتحادیه واحد 76مذکور که 
گیری شده است. به این جهت از دویت زمان و هزینه، در این مطالعه اقدام به نمونهو مح

بندی شده گیری تصادفی طبقهگیری، از روش نمونههای مختلف نمونهبین روش
ستاره  9ستاره،  8 تا 1 هایی  هتلطبقه ها در سهاین اساس هتل استفاده شده است و بر

 اند.گرفته ستاره مورد بررسی قرار 5تا 4و 
% و خطای مجاز 35گیری از فرمول کوکران )با سطح اطمینان حجم نمونه با بهره 
ی و پرسشنامه ها از مصاحبهنفر محاسبه شده است. در گردآوری داده %48( 11

ساختاریافته بهره گرفته شده است. قبل از انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه میان مدیران 
ی تحقیق از صورت گرفته است. به این منظور پرسشنامه ولیهها، آزمون اارشد هتل

ی تحقیق و نیز یک متخصص صنعت سوی مدیران ارشد سه هتل در خارج از جامعه
گیری از روش هتلداری مورد بررسی قرار گرفته است. پایایی ابزار تحقیق نیز با بهره

 باشد.می محاسبه شده است که قابل قبول 7/1آلفای کرونباخ باالتر از 
های آمار های آمار توصیفی و نیز روشآوری شده از روشهای جمعدر تحلیل داده 

، 1آزمون فریدمننداز: ااستنتاجی ناپارامتریک بهره گرفته شده است که عبارت
و  4( و رگرسیون لجستیک9سی کندال، تائو8کرامر Vهای )آزمون های رابطه آزمون

 انجام شده است.  SPSS16ها به کمک نرم افزار داده تحلیل. 5نیوایت ـ آزمون یومن

                                                                                                                       
1- Friedman Test 
2- Cramer’s V Test 
3- Kendall’s Tau-c Test 
4- Logistic Regression  
5- Mann – Whitney U Test 
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 نتایج

 ها با مفهوم مدیریت محیطیآشنایی مدیران ارشد هتل

ای با ایشان به عمل ها، مصاحبهپیش از پر کردن پرسشنامه توسط مدیران ارشد هتل 
ی اقدامات آمد تا میزان آشنایی ایشان با مفهوم مدیریت محیطی ـ قبل از مطالعه

ریت محیطی معرفی شده در پرسشنامه ـ مشخص گردد. در این راستا آشنایی مدی
از  عواملیها و قوانین محیطی به عنوان ها، گواهینامهها و انجمنمدیران با سازمان

 دوطور که در جدول آشنایی مدیران با مدیریت محیطی در نظر گرفته شده است. همان
حالت به سازمان حفاظت محیط زیست و  دهندگان در بهترینشود پاسخمشاهده می

اند؛ و در غالب موارد با هیچ یک از قوانین مرتبط با بهداشت محیط اشاره داشته
ابعاد اختیاری رعایت اصول  موردهای محیطی که در ها و گواهینامهها و انجمنسازمان

 زیست محیطی هستند، آشنایی ندارند.
سازی مدیریت شد تا در صورت پیاده همچنین هنگام مصاحبه از ایشان خواسته 

های دریافت شده تقریباً نیمی از محیطی در هتل خود اقدامات را نام ببرند. طبق پاسخ
ی مدیریت محیطی در هتل خود اجرا اند که هیچ اقدامی در زمینهمدیران اعالم کرده

 (. 1)نمودار  نمایندنمی
  



  02های شهر تهران   سطح تعهد محیطی در هتل

 به مدیریت محیطی دهندگان با مباحث مربوط. آشنایی پاسخ2جدول 

 
ها، دهندگان با سازمانآشنایی پاسخ
 ها و قوانین محیطی گواهینامه

 جمع 
 ها به تفکیک درجههتل

 2 – 1های هتل
 ستاره

 3های هتل
 ستاره 

 9 -4های هتل
 ستاره

فراوانی 
 کل

درصد 
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی کل

ها سازمان
و 
های  انجمن

 محیطی

 %20 1 %00 4 0 0 %9/11 5 سازمان حفاظت محیط زیست
 0 0 0 0 0 0 0 0 انجمن مدیریت سبز ایران

 0 0 0 0 0 0 0 0 المللی استانداردسازمان بین
ی بهداشت، شرکت )اداره سایر

 %60 9 %3/33 5 %6/6 1 %7/35 15 آب و فاضالب..(

 %2/10 4 %7/22 5 %1/59 13 %4/52 22 هیچ کدام
 %3/33 14 %3/33 14 %3/33 14 %100 42 جمع

ی  گواهینامه
 محیطی

 0 0 0 0 0 0 0 0 نشان مدیریت سبز
 iso14001 2 0/4% 0 0 1 50% 1 50%استاندارد 

 %100 3 0 0 0 0 %2/7 3 سایر
 %27 10 %1/35 13 %0/37 14 %1/00 37 هیچ کدام

 %3/33 14 %3/33 14 %3/33 14 %100 42 جمع

 قوانین
 محیطی

 %7/66 2 0 0 %3/33 1 %1/7 3 قانون مدیریت پسماند
قانون مشارکت در طرح خود 

های اظهاری در پایش آلودگی
 محیط زیست

0 0 0 0 0 0 0 0 

 %6/55 5 %3/33 3 %1/11 1 %4/21 9 *قوانین مرتبط با بهداشت محیط
 %100 3 0 0 0 0 %1/7 3 بیش از یک مورد

 %0/14 4 %7/40 11 %4/44 12 %3/64 27 هیچ کدام
 %3/33 14 %3/33 14 %3/33 14 %100 42 جمع

 شامل قوانین جلوگیری از آلودگی هوا، دفع بهداشتی فاضالب، کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی *

 

 هااقدامات محیطی معرفی شده از سوی مدیران هتل .1نمودار 
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 کاهش اثرات زیست محیطی

 قوانین بهداشتی

 کاهش مصرف انرژی

 اقدامات مرتبط با صرفه جویی

 مدیریت پسماند

 اقدامات مربوط به فاضالب

 هیچ موردی اجرا نمی گردد
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 ستاره 9 – 1های سطح تعهد محیطی در هتل

طور که پیشتر به آن اشاره شد، منظور از سطح تعهد محیطی در این تحقیق همان 
باشد. در ادبیات مدیریت ها میسطوح مختلف اجرای اقدامات مدیریت محیطی در هتل

(، 1)سطح  سطح برای آن تعریف شده است که عبارتند از سطح عملیاتی چهار. محیطی
( و در نهایت 9سطح سیستم مدیریت محیطی)سطح (، 8ی محیطی)سطح سطح برنامه

(. در این تحقیق Best,2008,p.88) (4)سطح  سطح سیستم مدیریت محیطی استاندارد
برای هریک از سطوح مذکور، طیفی از اقدامات مدیریت محیطی در نظر گرفته شده و 

طح تعهد های نمونه، سبدین ترتیب با توجه به انواع اقدامات محیطی اجرا شده در هتل
شود بیش  مشاهده می دومطور که در نمودار محیطی هر کدام مشخص شده است. همان

ها % از هتل9/99تعهد محیطی و  یک%( دارای سطح 1/57) های نمونهاز نیمی از هتل
% از 2/4هر کدام از سوی  چهار و 9سهباشند و سطوح تعهد محیطی می دودارای سطح 

 اند.ها اعالم شدههتل

 

 یطیمح تعهدهای نمونه به تفکیک سطوح توزیع درصدی هتل .2نمودار 

گانه در ها در هریک از سطوح مذکور به تفکیک طبقات سهتوزیع درصدی هتل 
های دارای شود که از میان هتلارائه شده است. بدین ترتیب مشاهده می 9قالب جدول 

ی دو و های طبقههتل %5/97ی یک، های طبقه% هتل5/97تعهد محیطی ،  یکسطح 
های %؛ هتل6/82ی یک های طبقهباشند. همچنین هتلی سه میهای طبقه% هتل85

تعهد محیطی  را تشکیل  دوهای دارای سطح  % از هتل7/95ی دو و سه هر کدام طبقه
گزارش شده   سهو  یکهای طبقات تعهد محیطی، از سوی هتل سهدهند. سطح می

 شود.مشاهده می سهی های طبقهمنحصراً در هتل چهاراست. و در نهایت سطح 
  

57.1% 33.3% 

4.8% 4.8% 
 1سطح 

 2سطح 

 3سطح 

 4سطح 



  62های شهر تهران   سطح تعهد محیطی در هتل

ی شهر تهران به تفکیک سطوح تعهد محیطی با ستاره 9ـ 1های توزیع درصدی هتل .3جدول 
 های هتلتوجه به درجه

 
 های هر سطحکل هتل

 ها به تفکیک درجه هتل
 ستاره 9 -4های هتل ستاره 3های هتل ستاره 2 – 1های هتل

 تعهد محیطی سطوح
فراوانی 

 کل
 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد کل 

 %25 6 %5/37 9 %5/37 9 %1/57 24 1سطح 
 %7/35 5 %7/35 5 %6/20 4 %3/33 14 2سطح 
 %50 1 0 0 %50 1 %0/4 2 3سطح 
 %100 2 0 0 0 0 %0/4 2 4سطح 
 %100 14 %100 14 %100 14 %100 42 جمع

 
های واقع در یک سطح تعهد محیطی رود که هتلحالت مطلوب انتظار میدر  

طور نبوده و به واقع این ولیی اقدامات مرتبط با آن سطح را اجرا نمایند. مشخص، کلیه
( 4و9)نمودارهای  دوو یک  شکل نامنتظم نمودارهای عنکبوتی مربوط به سطوح
های دارای هر یک از ر بین هتلحاکی از وجود تفاوت بین اجرای اقدامات محیطی، د

گیری از بهره»شود که مشاهده میباشند. بدین ترتیب تعهد محیطی می دو و یکسطوح 
های دارای سطح یک تعهد محیطی گزارش ی هتلدر کلیه« های کم مصرفالمپ

گیری از مواد کاغذی ساخته شده از مواد بهره»شده است در حالیکه به عنوان مثال 
کنترل »گردند. همچنین های دارای این سطح اجرا می% ازهتل7/16تنها در  ،«بازیافتی

های دارای سطح  دو در غالب هتل« های آبای تأسیسات ازجمله شیرها و لولهدوره
ها توجه کمتری به گردد در صورتیکه مدیران این هتل%( اجرا می3/38)تعهد محیطی 

دارند و این مورد « هازباله، برای مهمانان در اتاقی دستورالعمل مبنی بر تفکیک  ارائه»
 شود.میها اجرا % از این هتل9/14در 
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 در مطلوب تیوضع با یطیمح تیریمد اقدامات یاجرا موجود تیوضع یسهیمقا . 3 نمودار
 یطیمح تعهد 1 سطح یدارا یهاهتل

 
 

محیطی با وضعیت مطلوب در .  مقایسه ی وضعیت موجود اجرای اقدامات مدیریت 4نمودار 
تعهد محیطی 2های دارای سطح  هتل  
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 ستاره 9 تا 1های عوامل تأثیرگذار برسطح تعهد محیطی در هتل

ی عوامل انگیزشی، مانع و  سازمانی در راستای پاسخ به سؤال دوم تحقیق، سه دسته 
مدیریت محیطی  هایها و مدلی بررسی تئوریاند. در نتیجهمورد بررسی قرار گرفته

 اندمورد در نظر گرفته شده 14که پیشتر به آنها اشاره شد، عوامل انگیزشی در 
ترین این عوامل از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. (. به منظور تعیین مهم9)جدول

 بوده 15/1تر از کوچک    ی داری آمارهطبق نتایج آزمون فریدمن سطح معنا بر
توان اینطور بیان کرد که از نظر % می35سطح اطمینان  (، و لذا با4)جدول

دهندگان تفاوت معناداری بین عوامل انگیزشی اجرای اقدامات محیطی وجود  پاسخ
جویی در صرفه»توان گفت عامل ی هریک از عوامل، میدارد. با توجه به میانگین رتبه

مطالعه را به اجرای  های موردترین عاملی است که مدیران ارشد هتلمهم« هاهزینه
 اقدامات مدیریت محیطی ترغیب نموده است. 

ها، عوامل مانع اجرای ی دوم از عوامل تأثیرگذار بر سطح تعهد محیطی در هتلدسته 
 اند عامل مورد بررسی قرار گرفته 18باشند که در اقدامات مدیریت محیطی می

ز آزمون فریدمن بهره گرفته شده ترین عامل مانع نیز ا(. به منظور شناسایی مهم4)جدول
( حاکی از آن بود که در سطح خطای کمتر از 4است. نتایج آزمون فرید من)جدول 

تفاوت معناداری بین عوامل مانع اجرای اقدامات مدیریت محیطی از نظر مدیران  15/1
های سنگین بودن هزینه»ی عوامل، ها وجود دارد و بر طبق میانگین رتبهارشد هتل

سازی ترین عامل مانع پیادهمهم« اندازی و  اجرای اقدامات مدیریت محیطیی راه هاولی
 باشد.های مورد مطالعه میمدیریت محیطی از نظر مدیران ارشد هتل

  



 
 

 هاسازی اقدامات مدیریت محیطی در هتلپیاده و مانع . نتایج آزمون فرید من در رابطه با عوامل انگیزشی4جدول 

 میانگین رتبه عوامل مانع میانگین رتبه عوامل انگیزشی
 10/7 کمبودمنابع مالی الزم برای اجرای اقدامات مدیریت محیطی 98/01 هاجویی در هزینهصرفه

 89/7 کمبود مهارت و دانش و تخصص الزم درمیان کارکنان 41/9 کسب مزیت رقابتی
 16/9 عدم دسترسی به تکنولوژی الزم برای اجرای اقدامات مدیریت محیطی 68/8 عمل به تعهد اجتماعی

 89/9 اندازی و  اجرای اقدامات مدیریت محیطیی راههای اولیهسنگین بودن هزینه 76/01 گیرندگان هتلدیدگاه تصمیم

-ی ناشی از اجرای اقدامات مدیریت محیطی برای تصمیمنامشهود بودن منافع بالقوه 16/9 ضوابط شهرداری

 00/7 گیرندگان هتل

سازی اقدامات مدیریت های محیطی که خواستار پیادهگروهضعیف بودن قدرت نفوذ  86/8 قوانین و مقررات سازمان حفاظت از محیط زیست
 14/8 باشندمحیطی می

 48/6 گیرندگان هتلکم اهمیت بودن مسائل محیطی از دید تصمیم 14/7 آگاهی مهمانان هتل از اهمیت مسائل محیطی

به کفایت و مناسب بودن سطح موجود از مدیریت گیرندگان هتل اعتقاد تصمیم 16/8 ی محلی مبنی بر رعایت اصول زیست محیطیتقاضای جامعه
 71/6 محیطی در هتل

 76/1 مقاومت کارکنان در برابر پذیرش اجرای اقدامات مدیریت محیطی 14/8 های صنفیضوابط اتحادیه
 84/8 دهدمدیریت محیطی را نمیی اجرای اقدامات ساختارهتل)اندازه، قدمت(، اجازه 17/8 های گواهی دهندهاهمیت دریافت گواهینامه از سازمان

تأثیرگذار نبودن اجرای اقدامات مدیریت محیطی در جذب مهمانان و جلب رضایت  68/8 رعایت اصول زیست محیطی از جانب عرضه کنندگان محصوالت
 84/1 آنان

 48/6 تر از مدیریت محیطیه سطوح پیشرفتهدشوار و پیچیده بودن اجرای اقدامات مربوط ب 11/4 ها مبنی بر رعایت اصول زیست محیطی ENGOفشار 
  ــــ 71/8 آگاهی و پذیرش مسائل زیست محیطی از جانب کارکنان

  ــــ 08/6 هااطالع رسانی و ترویج مباحث زیست محیطی توسط رسانه
 98/70   ی آماره 16/044   ی آماره

 00 ی آزادیدرجه 04 ی آزادیدرجه
 p > 16/1 داریسطح معنی p > 16/1 داریسطح معنی
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بعد به منظورتعیین این امر که آیا تفاوت معناداری بین عوامل انگیزشی  یدر مرحله 
های دارای سطوح اولیه و سازی مدیریت محیطی در هتلو نیز عوامل مانع پیاده

نی بهره گرفته شده وایت ـ ی تعهد محیطی وجود دارد یا خیر از آزمون یومن پیشرفته
فاوت در میانگین امتیاز هر یک از عوامل تنبود  است. بدین ترتیب با بررسی وجود  یا 

های ( و هتل1های دارای سطح اولیه تعهد محیطی )شامل سطح مذکور در بین هتل
ترین عوامل انگیزشی و (، مهم4و 9، 8دارای سطح پیشرفته تعهد محیطی )شامل سطوح 

 ها مورد بررسی قرار گرفته است.نیز مانع برای هر دو دسته از هتل
های ی آزمون هیچ تفاوت معناداری بین نظرات مدیران ارشد هتله نتیجهبا توجه ب 

دارای سطوح اولیه و پیشرفته تعهد محیطی در رابطه با عوامل انگیزشی وجود ندارد و 
سازی مدیریت محیطی در ترین عامل انگیزشی پیادهمهم« هاجویی در هزینهصرفه»عامل 

تفاوت معناداری بین نظرات دو گروه مذکور در باشد. همچنین هیچ ی سطوح میکلیه
اندازی و ی راههای اولیهسنگین بودن هزینه»رابطه با عوامل مانع مشاهده نشد و عامل 

سازی مدیریت محیطی در ترین عامل مانع پیادهمهم« اجرای اقدامات مدیریت محیطی
 باشد.ی سطوح آن میکلیه
مین دسته از عوامل تأثیرگذار بر سطح تعهد در نهایت عوامل سازمانی به عنوان سو 

اند. عوامل سازمانی در نظر گرفته شده در این تحقیق محیطی مورد بررسی قرار گرفته
)تاریخ ساخت بنا(؛ اندازه )تعداد  ی هتل )تعداد ستاره(؛ قدمتنداز: درجهاعبارت

ی اصلی یز انگیزه)براساس مبدأ و ن ی گردشگرانهای هتل(؛ گونهکارکنان و تعداد اتاق
ای و )زنجیره )دولتی، خصوصی و شبه دولتی( و در نهایت مدیریت هتل سفر(؛ مالکیت

هایی بزرگ های مورد مطالعه، هتل% از هتل8/88مستقل(. براین اساس به عنوان مثال 
باشند. ها دارای مالکیت خصوصی و مدیریت مستقل میبوده و در عین حال غالب هتل

 ارائه شده است. 1ها از نظر عوامل سازمانی در پیوست لجدول وضعیت هت
دار ای معنهای آماری رابطه به بررسی وجود رابطهدر این مرحله با استفاده از آزمون 

ها پرداخته شده است. در این بین هریک از عوامل مذکور و سطح تعهد محیطی در هتل
ی معنادار بین هر ی وجود رابطهزمینه با توجه به سطح سنجش متغیرها، به منظور بررس

و قدمت هتل، با سطح تعهد محیطی در این  ، اندازهیک از عوامل سازمانی درجه
ی معنادار بین سطح کندال؛ و نیز به منظور بررسی وجود رابطهتائوسی واحدها از آزمون
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 Vی گرشگران از آزمون تعهد محیطی و عوامل سازمانی مالکیت، مدیریت و گونه
 کرامر بهره گرفته شده است.

 15/1داری کوچکتر از اهای انجام شده مشاهده شد که در سطح معنی آزموندر نتیجه
ی معناداری برقرار ی هتل با سطح تعهد محیطی آن رابطهبین عامل مالکیت و نیز اندازه

تعهد محیطی  4و  9شود، سطوح مشاهده می 6و  5طور که در جداول باشد. همانمی
 اند. های بزرگ گزارش شدههای با مالکیت دولتی و نیز هتلغالباً در هتل

 (α = 49/4و  n = 44ی سطح تعهد محیطی و مالکیت هتل)کرامر ، مقایسه V.  نتایج ازمون9جدول

 سطح تعهد محیطی/ مالکیت 
 مالکیت هتل

 جمع
 دولتیشبه خصوصی دولتی

 24 4 19 1 1سطح 
 13 1 11 1 2سطح 
 2 0 1 1 3 سطح

 1 0 0 1 4سطح 
 - 5 31 4 جمع

 42/0 کرامر Vیآماره
 > 05/0 داریسطح معنی

 

و  n = 36ی هتل)ی سطح تعهد محیطی و اندازهکندال، مقایسه. نتایج ازمون تائوسی 6جدول 
49/4 =  α) 

 سطح تعهد محیطی/ اندازه بر اساس تعداد کارکنان ثابت
 ی هتلاندازه

 جمع
 بزرگ متوسط کوچک

 21 2 7 12 1سطح 
 12 3 5 4 2سطح 
 1 1 0 0 3سطح 
 2 2 0 0 4سطح 

 35/0 کندالی تائوسیآماره
 > 05/0 داریسطح معنی

  
امر که کدام دسته از عوامل مورد بررسی موجب  در نهایت به منظور تعیین این 

اند، از شده های مورد مطالعهکسب سطح تعهد محیطی پیشرفته در برخی از هتل
ی رگرسیون لجستیک بهره گرفته شده است. در جهت اجرای این تحلیل، متغیر وابسته

ها که به صورت یک متغیر دارای سطح سنجش تحقیق یعنی سطح تعهد محیطی در هتل
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اسمی دو وجهی تبدیل شده و به این  1باشد، به صورت یک متغیر تصنعیترتیبی می
و  9، 8( و پیشرفته ) شامل سطوح 1اولیه )شامل سطح  ترتیب تعهد محیطی در دو سطح

ی عوامل که به منظور انجام این تحلیل، هر سه دسته ( تعریف شده است. از آنجائی4
انگیزشی، مانع و سازمانی بایستی مورد بررسی قرار گیرند، تأثیر هریک از سه گروهِ 

در نظر گرفته  جداگانه های تعهد محیطی در هتلعوامل بر احتمال کسب سطح پیشرفته
شده است. با توجه به نتایج آزمون مشاهده شد که از بین عوامل مورد بررسی، در سطح 

داری ی گردشگران دارای اثر معنی، تنها عامل سازمانی گونه1/1داری کوچکتر از امعن
طور که در باشد. همانی تعهد محیطی در هتل میبر احتمال کسب سطح پیشرفته

ی انواع گردشگران به غیر از گردشگران همه»شود ترکیب مشاهده می ت هفجدول 
که (؛ در صورتیExp(β)= 28/3) باشددارای اثر مثبتی بر متغیر وابسته می« کاری

دارای اثری منفی بر « ی انواع گردشگران به غیر از گردشگران تفریحیهمه» ترکیب 
 .(Exp(β)= 0/64باشند)ی تحقیق میمتغیر وابسته

 .  نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک؛ تأثیر عوامل سازمانی بر سطح تعهد محیطی7جدول 

 
β wald Sig. Exp(β) 

متغیرهای 
 مستقل

ی گونه
 گردشگران
براساس 

ی انگیزه
 اصلی سفر

ی انواع گردشگران شامل تفریحی و .. به غیر از همه
 34/3 گردشگران کاری

24/5 073/0 

3/20 

گردشگران  شامل کاری و ....  به غیر از ی انواع همه
 *گردشگران تفریحی

43/0 
- 64/0 

χتغییر مدل  
 

 7/12 

-ی لگاریتم درستآماره

 65/21 2نمائی

 37/0 ضریب تعیین کاکس و نل
 52/0 کرکضریب تعیین نیجل

 α > 1/0 داریسطح معنی
27 = n 

 .گرددی اول متغیر وارد میگرفته شده و لذا در جدول تنها دوطبقهی مرجع درنظر ی آخر متغیر به عنوان طبقهطبقه *

  

                                                                                                                       
1- Dummy variable  
2- Log likelihood 
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 بحث 

ی آگاهی مدیران، تنها به ابعادی از توان گفت دایرههای تحقیق میبا توجه به یافته 
ی قانونی پیدا کرده و الزام و اجباری در شود که جنبهمدیریت محیطی محدود می

متأسفانه اجرای آندسته از اقدامات مدیریت محیطی که ها وجود دارد. امّا رعایت آن
ای ناشی از درک اهمیت موضوع توسط مدیران بوده و در قالب کدهای اخالق حرفه

های مورد مطالعه به خورند. به بیانی دیگر غالب هتلتر به چشم میشوند، کممطرح می
قدامات مرتبط با اجرای مدیریت محیطی در سطح اول و دوم اکتفا نموده و اجرای ا

های نمونه کمتر رواج دارد. به سطوح سوم و چهارم مدیریت محیطی در بین هتل
ی تعهد ی شهر تهران، دارای سطح اولیهستاره 5 تا 1های % از هتل1/57طوریکه 

تعهد محیطی  دوها دارای سطح % از هتل9/99باشند. این درحالی است که محیطی می
توان اند. به طور کل میها گزارش شده% از هتل2/4هر کدام در  4و  9بوده و سطوح 

ی شهر تهران پایین ستاره  5تا 1های اینطور نتیجه گرفت که سطح تعهد محیطی در هتل
 باشد.می
اینکه غالب  به رغمتر وضعیت اجرای مدیریت محیطی نشان داد های دقیقبررسی 
در همین  ولیاند، به اجرای اقدامات مدیریت محیطی پرداخته 8و 1سطوح  ها درهتل

)شکل نامنتظم نمودارهای  گردندطور کامل اجرا نمیسطوح نیز اقدامات مذکور به
دسته از اقداماتی که در رابطه با  توان گفت اصوالً آنها می(. در تشریح این تفاوت4و9

های عملیاتی شند ـ و در نتیجه کاهش هزینهباجویی در مصرف منابع انرژی میصرفه
هتل را به صورتی مستقیم و ملموس برای مدیریت هتل به دنبال دارند ـ بیشتر مورد 

توان گفت در غالب موارد عمل به تعهد محیطی، توجه مدیران قرار دارند. در واقع می
های گیزهی اصلی مدیریت از اجرای اقدامات مدیریت محیطی نبوده بلکه انانگیزه

اقتصادی، عامل اصلی ترغیب مدیران به اجرای این اقدامات بوده است. همچنین به نظر 
ی اقدامات محیطی نیز های این دو سطح با طیف گستردهآشنایی مدیران هتلنارسد می

 دوشود که تنها در باشد. بدین لحاظ مشاهده می فوقهای سبب پدید آمدن اختالف
مطالعه، مدیران به اجرای اقدامات مدیریت محیطی در سطح های مورد مورد از هتل
های اند. دستیابی به سطح چهارم تعهد محیطی منوط به کسب گواهینامهسوم پرداخته

 های مورد مطالعه گزارش شده است.مورد از هتلدومحیطی بوده که تنها در 
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جویی در صرفه»ی بررسی عوامل تأثیرگذار بر سطح تعهد محیطی، در نتیجه 
ترین عامل انگیزشی اجرای اقدامات مدیریت محیطی معرفی شد. به عنوان مهم« ها هزینه

ترین هدف آنها ها نهادهایی انتفاعی بوده و حداکثرسازی سود مهمکه هتل آنجائی از
گیرندگان هتل ـ به عنوان یکی از های عملیاتی برای تصمیمباشد، کاهش هزینهمی

باشد. از سویی دیگر با توجه به ینفع ـ  بسیار حائز اهمیت میهای ذمؤثرترین گروه
ها زمان با اجرای طرح هدفمندی یارانهو هم 1923افزایش قیمت منابع انرژی از سال 

ای که به ها نسبت به اجرای اقدامات محیطیشود که تمایل مدیریت هتلمشاهده می
های یجه کاهش هزینهطور مستقیم موجب کاهش مصرف در منابع انرژی و درنت

رو به افزایش است. در این زمینه چنانچه به نمودار روند دستیابی  شوند.میعملیاتی هتل 
( توجه کرده و روند مذکور با نمودار تغییر 5ها به سطوح تعهد محیطی )نمودارهتل

شود که فراوانی تجمعی ( مقایسه گردد، مشاهده می6)نمودار  بهای منابع انرژی
، با یک 1923به  1922اند از سال تعهد محیطی دست یافته یککه به سطح  هایی هتل

در  1923به  1922جهش مواجه بوده و این جهش با افزایش قیمت منابع انرژی از سال 
باشد. این امر تأییدی بر اهمیت زمان میها همراستای اجرای طرح هدفمندی یارانه

 باشد.جرای اقدامات مدیریت محیطی میی اها به واسطهجویی در هزینهعامل صرفه
 

در  1تعهد محیطی  4و 2، 1های نمونه به سطوح .  فراوانی تجمعی دستیابی هتل9نمودار 
 (n=18) 1321-1372های ی سال بازه

 

                                                                                                                       
اند؛ های دارای سطح سه تعهد محیطی تاریخ اجرای مدیریت محیطی در هتل خود را مشخص ننمودههیچ یک از مدیران هتلـ  1

 حذف شده است. 5لذا سطح  سه از نمودار پنج 
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تاریخ دست یابی به سطوح تعهد محیطی

 1سطح 

  2سطح 

 4سطح 
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/ *اطالعاتی در رابطه با  1382 – 1384های تغییر بهای برق، گاز و آب بین سال  .6نمودار 
 یافت نشده است. 1387 – 1384های بهای آب در سال

اندازی و اجرای اقدامات مدیریت ی راههای اولیهسنگین بودن هزینه»همچنین عامل  
ها معرفی شد. ترین عامل مانع اجرای اقدامات مدیریت محیطی در هتلمهم« محیطی

گیری از انرژی خورشیدی، بدیهی است که اجرای هریک از اقدامات همچون بهره
 است. هایی ها و.... مستلزم صرف هزینهجایگزینی کلید کارت

ها مشاهده شد که بزرگی اندازه، مالکیت در نهایت در بررسی عوامل سازمانی هتل 
ی دولتی و سهم غالب گردشگران کاری در مقایسه با سایر انواع در ترکیب گونه

های باشند. هتلر میها، بر اجرای اقدامات مدیریت محیطی تأثیرگذاگردشگران هتل
ی با ی داشتن تعداد بیشتر اتاق، کارمند و امکانات جانبی در مقایسهبزرگ به واسطه

های های زیادی شده و لذا کاهش هرچه بیشتر هزینهتأسیسات کوچک، متحمل هزینه
درعین  شود. ی قوی جهت اجرای اقدامات محیطی تبدیل میعملیاتی به یک انگیزه

از امکانات بیشتری برخوردار بوده و از نظر دسترسی به منابع مالی، ها حال این هتل
ها در وضعیت بهتری نسبت فیزیکی، تکنولوژیکی و انسانی و نیز سرشکن کردن هزینه

توانند موانعی را که از سوی مدیران ارشد های کوچک قرار دارند و لذا بهتر میبه هتل
نتیجه معموالً  فی شدند، برطرف کنند و درترین عوامل مانع معرها به عنوان مهمهتل

 نمایند.تری را اجرا میاقدامات محیطی پیشرفته
این دسته  هستند.های بزرگ شهر تهران دارای مالکیت دولتی همچنین معموالً هتل 

ی قوانین محیطی دارند. عالوه برآن تری بر رعایت مجموعهها، الزام جدیاز هتل
های گیری از تجارب سایر هتلها، امکان بهرهاین هتل ای در غالبمدیریت زنجیره

های با مالکیت نماید. گذشته از آن هتلمتعلق به زنجیره را برای این تأسیسات فراهم می
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دولتی از تسهیالت مالی و سهولت بیشتری در دسترسی به منابع اعتباری برخوردار 
 شوند.میسازی اقدامات مدیریت محیطی باشند. موارد اخیر موجب تسهیل در پیاده می
ی اتاق در در نهایت با توجه به اینکه معموالً گردشگران کاری غیر مستقیم به ذخیره 
 نمایند و به هنگام انتخاب هتل به مواردی چون دسترسی و موقعیتمی اقدام هاهتل

(Alvarez Gil et al.,2001:461و امکانات ارتباطی موجود در آن توجه می ) تا کنند
های میزبان این دسته از رسد هتلبه نظر می عملکرد زیست محیطی این واحدها

 گردشگران توجه زیادی به ارتقای عملکرد محیطی خود ندارند.
که هیچ تفاوت معناداری بین عوامل انگیزشی و همچنین عوامل مانع  ازآنجائی 

ی ای سطوح اولیه و پیشرفتههای داراجرای اقدامات مدیریت محیطی از نظر مدیران هتل
ی عوامل مذکور در ها از لحاظ دو دستهتوان گفت هتلتعهد محیطی مشاهده نشد، می

شرایط یکسانی قرار دارند. در این میان آنچه که موجب اجرای اقدامات محیطی 
ها شده است، ی تعهد محیطی در برخی از هتلپیشرفته و در نتیجه کسب سطح پیشرفته

 باشد.ها میدولتی، بزرگی اندازه و ترکیب غالب گردشگران این هتل نوع مالکیت
( در سانیای چین و 8112ی نتایج این تحقیق با مطالعات مشابه گراسی )در مقایسه 

ترین ی مهمتوان گفت به طور کلی در زمینهی کارائیب می( در حوزه8112بست )
باً بین نتایج تحقیق حاضر و عوامل انگیزشی و مانع اجرای اقدامات محیطی، تقری

جویی در صرفه طوریکه عوامل انگیزشیمطالعات مذکور مشابهت وجود دارد.  به
ی ها، عمل به تعهد اجتماعی و دیدگاه تصمیم گیرندگان سازمان در مطالعههزینه

(؛ و عوامل مانع کمبود منابع مالی، عدم دسترسی به Graci,2008,p.132-133) گراسی
های سنگین اجرای مدیریت محیطی در کمبود دانش محیطی در هتل، و هزینه، فناوری

ترین عوامل انگیزشی و مانع ( به ترتیب به عنوان مهمBest,2008,p.108تحقیق بست)
ترین تفاوت بین تحقیق بزرگ ولیاند. اجرای اقدامات مدیریت محیطی گزارش شده

که عامل مالکیت،  باشد. به طوریمی، مربوط به عوامل سازمانی حاضر و مطالعات فوق
ی اصلی سفر( که به عنوان عوامل تأثیرگذار )از نظر انگیزه ی گردشگراناندازه و گونه

اند، در  هیچ های شهر تهران معرفی شدهی تعهد محیطی در هتلبر کسب سطح پیشرفته
 اند.یک از تحقیقات مذکور گزارش نشده

یت و نقش عوامل سازمانی در کسب سطح رسد یکی از دالیل اهمبه نظر می 
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فضای  نبودها در مقایسه با عوامل انگیزشی و مانع، ی تعهد محیطی در هتلپیشرفته
ها هتل شود تا مدیرانهای شهر تهران باشد. این مورد خود موجب میرقابتی در بین هتل

وجهی های رقابتی حاصل از رعایت مباحث محیطی در عملیات هتل تنسبت به مزیت
ی اقدامات مدیریت آگاهی کافی از طیف گستردهنانداشته باشند یا اصوالً به دلیل 

 بازار در نظر نگیرند. ی توسعه سازی آنرا به عنوان یک راهبردمحیطی، پیاده
ها توانند هتلشود تا فشارهای تقلیدی که میفضای رقابتی موجب می نبودهمچنین  

ی اقدامات های موفق ترغیب کنند در زمینهسایر هتلها از را به الگوبرداری رویه
مدیریت محیطی شکل نگیرد و این صنعت تنها به وجود فشارهای اجباری ناشی از 

 های صنفی بسنده کند. قوانین دولتی و فشارهای هنجاری ناشی از اتحادیه
ی فشارهای اجباری و رسد کوچک بودن دامنهبه نظر می عالوه بر عامل فوق 

جاری هم از نظر ماهیت مواد قانونی و هم از نظر تأسیسات اقامتی تحت هن
های ذینفع محیطی فعال فضایی با حضور گروه نبودپوشش)خصوصی و دولتی(، و نیز 

شوند تا عوامل انگیزشی و مانع مورد ی مباحث مدیریت محیطی موجب میدر زمینه
در تأثیرگذاری بر اجرای اقدامات مطالعه در این تحقیق، کارایی مورد انتظار از آنها 

تر و در نتیجه ارتقای سطح تعهد محیطی را از دست بدهند؛ و دراین محیطی پیشرفته
 باشد. ترمهمها میان نقش عوامل سازمانی هتل

زیر در جهت ارتقای سطح تعهد محیطی در  یاهبا توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد 
 :شودمیارائه ی شهر تهران ستاره 5تا 1های هتل
 که اجرای اقدامات  طوریی قوانین و مقررات محیطی بهگسترده شدن دامنه

سطوح باالتر مدیریت محیطی را نیز در برگیرد؛ همچنین افزایش ضمانت اجرایی 
 .این قوانین و مقررات

 ای چون سازمان حفاظت از محیط زیست، های دولتیاعالم حمایت سازمان
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از ی بهداشت وزارت  اداره

 .هاهای محیطی و ضمانت اعتبار این گواهینامه گواهینامه

 ی اجرای اقدامات های دولتی ازجمله تخفیف در مالیات به واسطهی مشوقارائه
 .مدیریت محیطی
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 ی کم، جهت انجام تغییرات های بالعوض/ با بهرهاعطای اعتبارات الزم و یا وام
زم برای اجرای اقدامات مدیریت محیطی به عنوان مثال ساخت سردخانه فیزیکی ال

های قدیمی هتل ازجمله های هتل و یا نوسازی سیستممخصوص پسماند
 های گرمایشی و سرمایشی. سیستم

  



 
 

 1پیوست 

 یسازمان عوامل ازنظر مطالعه مورد ینمونه یهاهتل تیوضع

 عوامل سازمانی
 هاکل هتل

 ها به تفکیک درجههتل

 ستاره 5 -4های هتل ستاره 3های هتل ستاره 2 – 1های هتل
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 قدمت هتل

 %00 2 %00 1 0 0 %5/11 5 سال 5 – 1
 0 0 %100 1 0 0 %7/2 1 سال 10 – 0
 %1/11 1 %1/11 1 %1/11 1 %1/8 1 سال 20 – 11

 %1/12 9 %25 7 %9/02 12 %7/75 28 سال 20بیش از 
 %0/12 12 %0/12 12 %1/15 11 %100 17 جمع

 ی هتلاندازه
 

 براساس تعداد 
 های هتلاتاق

 0 0 %20 1 %80 4 %9/11 5 اتاق( 10کوچک )کمتر از
 %5/18 5 %0/00 12 %17 10 %1/00 27 اتاق( 100 – 10متوسط )بین 

 %90 9 %10 1 0 0 %8/21 10 اتاق( 100بزرگ)بیش از 
 %1/11 10 %1/11 10 %1/11 10 %100 02 جمع

تعداد  براساس
 کارکنان هتل

 0 0 %2/11 5 %8/08 11 %0/00 10 نفر( 10کوچک)کمتر از 
 %1/11 0 %1/58 7 %1/8 1 %1/11 12 نفر( 100 – 10متوسط)بین 

 %100 8 0 0 0 0 %2/22 8 نفر( 100بزرگ)بیش از 
 %1/11 12 %1/11 12 %1/11 12 %100 10 جمع

 انواع گردشگران هتل بر اساس مبدأ

 %50 1 %50 1 0 0 %9/0 2 خارجی
 %10 1 %50 5 %00 0 %0/20 10 داخلی
 %0/01 12 %0/27 8 %11 9 %7/70 29 هردو
 %1/10 10 %1/10 10 %7/11 11 %100 01 جمع



 عوامل سازمانی
 هاکل هتل

 ها به تفکیک درجههتل

 ستاره 5 -4های هتل ستاره 3های هتل ستاره 2 – 1های هتل
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

ترکیب غالب گردشگران هتل براساس 
 ی اصلی سفرانگیزه

 %9/02 9 %8/21 5 %1/11 7 %2/51 21 ی انواع گردشگرانهمه
گردشگران شامل تفریحی و.. به غیر از گردشگران  ی انواعهمه

 کاری
5 2/12% 1 20% 1 00% 1 20% 

ی انواع گردشگران شامل کاری و.. به غیر از گردشگران همه
 تفریحی

10 1/10% 5 7/15% 5 7/15% 0 0/28% 

 0 0 0 0 %100 1 %0/2 1 ی انواع گردشگران به غیر از گردشگران تفریحی و کاریهمه
 %1/10 10 %7/11 11 %1/10 10 %100 01 جمع

 مالکیت هتل

 %100 0 0 0 0 0 %10 0 دولتی
 %9/12 0 %9/01 11 %2/05 10 %5/77 11 خصوصی
 %80 0 %20 1 0 0 %5/12 5 شبه دولتی

 %10 12 %15 10 %15 10 %100 00 جمع

 مدیریت هتل
 %75 9 %25 1 0 0 %0/28 12 ایزنجیره

 %7/10 5 %7/10 11 %7/00 10 %0/71 10 مستقل
 %1/11 10 %1/11 10 %1/11 10 %100 02 جمع
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 نوشتپی

های خارجی ازجمله سیاست عواملتناظر اجباری به تشریح چگونگی اعمال فشار ] 1[
ای ها که موجب اتخاذ مجموعهحکومتی، قوانین و یا فشارهای تجاری بر سازمان

ها به سازماندرتناظر هنجاری،  شود.میمشخص از ساختارها و فرایندهای داخلی ویژه 
دلیل الزامات اخالقی یا معنوی و یا خواست مبنی بر مطابقت با هنجارها به 

ور از تناظر تقلیدی فرایندی است که طی آن پردازند. منظخاصی می راهبردهایاتخاذ
های کنند که سازمانتقلید می هایی راسازی، ساختار و رویهی مدلها، به واسطهسازمان

 (.Hoffman,1999,p.353اند )موفق اتخاذ کرده
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 منابع 

در تحقیقات پیمایشی.  SPSS(. راهنمای جامع کاربرد1300پور، کرم، و صفری، رضا.)حبیب
 ن: نشر لویه.تهرا

 نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.(. روش تحقیق با رویکردی به پایان1304) خاکی، غالمرضا.
.تهران: قوانین زیست محیطی(. 1303)دفتر حقوق و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست

 ( از: 6/2/1391مؤلف. تاریخ استخراج )
http://www.hse.iut.ac.ir 

 دفتر پایش فراگیر محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
های های آزمایشگاهنامههای محیط زیست و شیوهضوابط خوداظهاری در پایش آلودگی(. 1390)
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ی ترازنامه(. 1309)ریزی کالن برق و انرژی وزارت نیرومعاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه
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