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چکیده
موضوع مدیریت منابع انسانی در مدیریت سازگار با محیطزیست هتلها هنوز نسبتاً ناشناخته باقی مانده است .از سوی
دیگر ،صنعت هتلداری یکی از بخشهایی است که بار بیشتری بر دوش محیطزیست میگذارد .بنابراین به دلیل افزایش مسائل
زیستمحیطی در صنعت هتلداری باید اقدامات مرتبط با توسعه پایدار نظیر بکارگیری شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز را
اجرا کرد .در این راستا؛ این مطالعه به بررسی چگونگی بهبود رفتار سازگار با محیط زسیت کارکنان و عملکرد زیستمحیطی
هتل ها از طریق مدیریت منابع انسانی سبز میپردازد .روش پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و
از لحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی ـ پیمایشی ،از نوع همبستگی است .برای این منظور نمونهای به تعداد  232نفر از
کارکنان هتلهایی در شهرهای تبریز ،تهران و مشهد که دغدغۀ حفاظت از محیطزیست را دارند ،بصورت غیراحتمالی در
دسترس انتخاب شدند .بررسی پایایی پرسشنامه بهکمک آلفای کرونباخ و پایایی مرکب انجام گرفت .برای روایی آن نیز از
روایی همگرا و واگرا استفاده شد .فرضیههای پژوهش نیز با بهرهمندی از معادالت ساختاری بررسی شدند .یافتههای پژوهش
نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز ،بر تعهد سازمانی کارکنان ،رفتار حامی زیستمحیطی و عملکرد زیستمحیطی هتلها تأثیر
مثبت و معناداری دارد .همچنین تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر رفتار حامی زیستمحیطی کارکنان دارد.

کلیدواژه :منابع انسانی سبز؛ رفتار حامی زیستمحیطی کارکنان؛ عملکرد زیستمحیطی؛ هتل.

 -0نویسندۀ مسئول،

Email: h_bagheri@semnan.ac.ir
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مقدمه
علیرغم مزایای فراوان صنعت گردشگری در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم ،چنانچه گسـترش
این صنعت با سیاستگذاریها و برنامههای منطبق بر نگـرش زیسـتمحیطـی همـراه نباشـد ،همچنـین بـر
پایداری توسعه تأکید نکند و بهصورت مجموعهای همهجانبه و پویـا مـدنظر قـرار نگیـرد ،در میـانمـدت
تأثیرات منفی فراوانی بر محیط زیست میگذارد .محـیطزیسـت و حفاظـت از آن موضـوعی اسـت کـه از
ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجه بوده است (فرخی و همکاران .)0372 ،تقریباً هر صنعتی اقـدامات
حفاظت از محیطزیست را در بر میگیرد .اکثر شرکتهای تولیدی با هدفِ از بین بـردن زبالـههـای ایجـاد
شده در تولید و دفع محصوالت ،عملکرد خود را بهبود میبخشند (کـیم0و همکـاران .)2107 ،تـششهـای
سبز یک صنت خدماتی نظیر هتلها حاوی کاهش زباله ،صرفهجویی در مصرف انـریی و آب در عملیـات
خود و آموزش مشتریان و کارکنان است (رحمان 2و همکاران .)2102 ،اکثـر تحقیقـات پیشـین شـیوههـای
مدیریت زیست محیطی شرکتها را مورد بررسی قرار دادهاند (به عنوان مثـال؛ صـرفهجـویی در انـریی و
حفظ آب) (هسیائو 3و همکاران2102 ،؛ مولینا -آذرین 2و همکـاران .)2102 ،هسـیائو و همکـاران ()2102
ویژگیهای مدیریت زیستمحیطی را در صنعت هتلداری سبز مورد بررسی قرار دادهانـد .عـشوه بـر ایـن،
مطالعات انجام شده در رابطه با تحقیقات زیستمحیطی در صنعت هتلداری متمایز از دو جنبـۀ زیـر مـی-
باشد :مصرفکننده و کارکنان .با اینحال ،عمدتاً اکثر مطالعات از چشمانداز مصرفکننده بـر روی حـوزه-
های بازاریابی سبز متمرکز شده است (کیم و چوی .)2103 ،2به عنوان مثال منکتـوال و جـواهری)2119( 2
رفتارها و نگرشهای مصرفکنندگان را در رابطه با اقدامات هتلهای حامی زیستمحیطـی مـورد بررسـی
قرار دادند .کانگ 9و همکاران ( )2102بیان کردند که مصـرفکننـدگان هتـلهـای آمریکـایی نگرانـیهـای
عمیقتری در مورد محیطزیست خود دارند .جریان دیگری ،دیدگاه کارکنان ،مسائل مربـو بـه نگـرش یـا
آگاهی از کارکنان هتل را بررسی میکند .با این وجود ،صرفنظر از نقش مهـم رفتـار کارکنـان در ارتقـای
پیامدهای زیست محیطی ،مطالعات تجربی اندکی وجـود دارد کـه مـدیریت منـابع انسـانی را بـه عملکـرد
زیستمحیطی از طریق تعهد و رفتار کارکنان پیوند دهد (پایله 9و همکاران .)2102 ،با توجه به نقـش مهـم
مدیریت منابع انسانی در یک سازمان ،این مطالعه مدیریت منابع انسانی را به حفظ محیطزیست در صنعت
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هتلداری ارتبا میدهد .مدیریت منابع انسانی سبز شامل استخدام و حفظ کارکنـان حـامی محـیطزیسـت،
ارائه آموزشهای زیستمحیطی و مشارکتهای سازگار با محیطزیست کارکنان در ارزیابی عملکـرد مـی-
باشد (نجاتی 0و همکاران .)2109 ،مدیریت منابع انسانی سبز در مدیریت زیستمحیطی نقشی مهمی را در
انجام اهداف ،شرکت سازگار با محیطزیست ایفا مـیکنـد (پایلـه و همکـاران .)2102 ،موفقیـت مـدیریت
زیستمحیطی شرکت بر رفتار حامیزیست کارکنان وابسته است ،زیرا رفتـار آنهـا باعـب بهبـود عملکـرد
زیستمحیطی شرکت میشود (لو 2و همکاران .)2102 ،نظریه هویت اجتماعی یک مبنـای تئوریـک بـرای
فرایند روانشناختی کارکنان یک شرکت سبز است و تعهد سازمانی به عنوان یک واسطه از مـدیریت منـابع
انسانی سبز در رفتار حامی محیطزیست عمل میکند .بر اساس نظریۀ هویت اجتماعی کارکنانی که احتماالً
یکپارچگی ارزشهای سازمانی مثبتی دارند تمایل قوی به تعهدات سازمانی پیدا میکنند (کـارملی2112 ،3؛
تورکر .)2117 ،2اگر کارکنان نگران حفاظت محیطزیست خود باشند بیشـتر احتمـال دارد کـه خـود را بـه
پیادهسازی طرحهای مدیریت زیستمحیطی شرکت از جمله مدیریت منابع سبز پیوند دهنـد (باتاچاریـا 2و
همکاران .)2117 ،تعهد سازمانی ،قدرت نسبی از شناسایی فرد و درگیر شدن در یک سازمان خاص اسـت
و یک عنصر حیاتی از نگرش کارکنان است ،زیرا منجر بـه رفتـار نـوعدوسـتانه کارکنـان از جملـه (رفتـار
شهروندی سازمانی) میشود (کارملی .)2112 ،عملکرد زیستمحیطی به پیامدهای زیستمحیطـی هتـلهـا
جهت کاهش اثرات منفی بر محیطزیست اشاره دارد.
دلیل انتخاب شهرهای تبریز ،تهران و مشهد به عنوان جامعۀ آماری عـدم دغدغـه حفاظـت از محـیط-
زیست سایر شهرها نبوده است ،اما تهران به دلیل حجم هتلها و اهمیت توجـه صـنه هتـلداران در ایـن
شهر و امتیازات خاص به مجریان فعالیتهای مدافع محیطزیسـت و همچنـین بـه دلیـل میـزان مراجعـات
بیشتر و پایتخت بودن از اهمیت بیشتری برخوردار بود که این شهر محور فعالیـت قـرار گرفـت از طرفـی
جهت بهبود تحلیلها سعی شد شهر مشهد به عنوان مکانی مذهبی که نماد فعالیتهـای آن بیشـتر مـدنظـر
قرار میگیرد و یکی از شهرهای مهم برای داخل و خارج از کشور جهت مقاصد توریستی است و تبریز به
دلیل تنوع نیت توریستی به آن؛ مورد بررسی قرار گرفتند.
مطالعات بسیار اندکی به رابطۀ بین نقش مدیریت منابع انسانی سبز در تعهد کارکنان ،رفتارهای سـازگار بـا
محیطزیست و توانمندسازی هتلها جهت بهبود عملکرد زیستمحیطی پرداخته است .تـشش اصـلی ایـن
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پژوهش تسهیل درک بهتر چگونگی اجرای شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز ،بهبـود عملکـرد زیسـت-
محیطی از طریق تعهد کارکنان و رفتار حامی محیطزیست کارکنان است .هدف از این مطالعـه )0 :بررسـی
رابطۀ بین مدیریت منابع انسانی سبز هتل و رفتارهای حامی محیطزیست کارکنان )2 ،بررسـی نقـش تعهـد
سازمانی کارکنان بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای حامی محیطزیست کارکنان )3 ،بررسـی نقـش
رفتارهای حامی محیطزیست کارکنان بین مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد زیستمحیطی هتلها و )2
بررسی رابطۀ رفتارهای حامی محیطزیست کارکنان و عملکرد زیستمحیطی هتلها است.
مروری بر ادبیات و توسعۀ فرضیههای پژوهش
عملکرد زیستمحیطی

عملکرد زیستمحیطی عبارت است از مجموعه عملیات شرکت که همگام و سازگار با محیطزیست
بوده است .مدیریت منابع انسانی با افزایش بهرهوری ،کنترل هزینه و ایجاد ارزش ،بر عملکرد سازمانی
تأثیر میگذارد .ارتبا معناداری بین سیستم مدیریت منابع انسانی یک شرکت و عملکرد سازمانی آن وجود
دارد (پایله و همکاران .)2102 ،برای مثال ،فعالیتهای منابع انسانی مانند انتخاب و جبران ،تأثیر مثبتی بر
عملکرد شرکتها دارد .مدیریت منابع انسانی اثر مثبت مستقیم و غیرمستقیم بر نتایج مالی از طریق نتایج
عملیاتی (بهرهوری ،خدمات و نوآوری) دارد (جیانگ 0و همکاران .)2102 ،کیم و همکاران ()2107
عملکرد زیستمحیطی شرکت را به عنوان اثربخشی یک شرکت در برآورد ساختن و پیشبرد انتظارات
جامعه با توجه به نگرانیهای زیستمحیطی تعریه میکنند .در پژوهش حاضر عملکرد زیستمحیطی
هتلها را به عنوان پیامدی از فعالیتهای زیستمحیطی برای کاهش اثرات منفی بر محیطزیست در نظر
میگیریم .الپیز-گامیرو 2و همکاران ( )2117تأثیر مدیریت زیستمحیطی را بر عملکرد زیستمحیطی
مورد بررسی قرار دادند .یافتهها حاکی از آن است که مدیریت زیستمحیطی با اقدامات منابع انسانی،
عملکرد زیستمحیطی را بهبود میبخشد .مدیریت منابع انسانی سبز یکی از ویژگیهای سیستم مدیریت
زیستمحیطی است و انتظار داریم که رابطۀ مثبتی بین سیستم مدیریت زیستمحیطی و عملکرد زیست
محیطی وجود دارد .بنابراین ،میتوان فرضیه زیر را مطرح ساخت:
فرضیۀ  :4مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد زیستمحیطی هتل دارد.
رفتار شهروندی سازمانی یکی از شاخصهایی است که موجـب بهبـود عملکـرد کارکنـان مـیشـود و
سازمان را به سوی تحقق اهدافش سوق میدهد .رفتار شهروندی سازمانی کارکنـان ،عملکـرد سـازمانی را
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بهبود میبخشد .به عنوان مثال ،کارکنانی که به طور فعال در جلسات شرکت میکنند ،میتواننـد بـه توزیـع
اطشعات در شرکت کمک کنند و کارکنانی که مهارتهای جدید را یاد میگیرند میتوانند توانایی شـرکت
را برای انطباق با تغییرات در محیط خود بهبود بخشند .والز و نیئوف )2111( 0به طور تجربـی رابطـۀ بـین
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و عملکرد رستوران را بررسی کردند .آنها دریافتند که رفتـار شـهروندی
سازمانی کارکنان به شدت بر عملکرد مالی ،رضایت مشتری و عملکرد کیفیت رسـتوران تـأثیر مـیگـذارد.
همچنین ،رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رستوران بر سودآوری رستوران تأثیر میگذارد (کویز.)2110 ،2
رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد زیست محیطی شرکت رابطۀ مثبتی دارد (نیلسـن 3و همکـاران2117 ،؛
کیم و همکاران .)2107 ،اقدامات زیستمحیطی کارکنان ،مانند کاهش ضایعات ،به شرکتها کمک میکنـد
تا اهداف زیستمحیطی خود را به دست آورند و عملکرد زیستمحیطی خود را در مجموع افزایش دهند.
رفتار حامی زیستمحیطی میتواند با ایجاد سیستمهای مدیریت زیستمحیطی ،عملکرد زیستمحیطـی را
بهبود بخشد .بنابراین ،این مطالعه به بررسی رابطۀ مستقیم رفتار حامی زیستمحیطـی کارکنـان و عملکـرد
زیستمحیطی هتل میپردازد ،از اینرو فرضیۀ آخر را بدین صورت پیشنهاد میکنیم:
فرضیۀ  :5رفتار حامی زیستمحیطی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد زیستمحیطی هتل دارد.
تعهد حالتی است که یک فرد را با اعمال او پیوند میدهد و از این طریق فرد به این اعتقاد میرسد کـه بـه
فعالیتهای خود ادامه دهد (حقیقتمنفرد و همکاران .)0397 ،تعهد سازمانی کارکنان ،تمایل خود را بـرای
انجام تششهای اضافی فراتر از وظایه خود افزایش میدهد (بهاری و همکاران .)0379 ،تعهـد سـازمانی
رابطۀ مثبت و معناداری با رفتار شـهروندی سـازمانی دارد (بیشـا  2و همکـاران .)2111 ،تعهـد سـازمانی
کارکنان خط مقدم ،به شدت تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی قرار میگیرد .مـایر 2و همکـاران ()2112
نشان دادند که بین تعهد سازمانی عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد- .
لیدن 2و همکاران ( )2113بیان کردند کارکنانی که تعهد سازمانی بـاالیی دارنـد ،وظـایهشـان را بـه طـور
گستردهتر تعریه میکنند .کارمیلی ( )2113بیان کرد کارکنانی که وابستگی قوی به سازمانهای خود دارنـد
به احتمال زیادی رفتار شهروندی سازمانی نوعدوستانه را توسعه میدهند ،زیرا آنها میخواهند شـهروندان
خوبی در سازمانهای خوب باشند .بر مبنای تئوری هویت اجتماعی و مطالعات پیشین تعهد سازمانی قوی
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منجر به سطح باالیی از رفتار حـامی زیسـتمحیطـی کارکنـان مـیشـود (نـگ و فلـدمان2100 ،0؛ کـیم و
همکاران .)2107 ،از این رو فرضیۀ سوم را بدین صورت پیشنهاد میکنیم:
فرضیۀ  :9تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای حامیزیست کارکنان دارد.
مدیریت منابع انسانی سبز
میتوان گفت وایه سبز ریشه در مباحب بازاریابی اکولوییک دارد (وظیفهدوست 2و همکـاران.)2103 ،
در حوزۀ مباحب مدیریت سبز ،اقدامات مدیریت منابع انسانی ،تحت عنـوان مـدیریت منـابع انسـانی سـبز
بوجود آمده است (آرولراجه 3و همکاران .)2102 ،برخی از محققان مدیریت منابع انسـانی را بـا مـدیریت
زیستمحیطی مرتبط میدانند و آن را مدیریت منابع انسانی سبز یا مدیریت منـابع انسـانی زیسـتمحیطـی
مینامند (رینویک 2و همکاران .)2103 ،محققان روشهای خاصی برای اجرای شـیوههـای مـدیریت منـابع
انسانی سبز توسعه دادهاند .به عنوان مثال؛ میلیمان و کشیر 2 )0772( 2گام را برای یک مدل مدیریت منـابع
انسانی زیستمحیطی پیشنهاد میکنند )0 :فراهم نمودن یک دیدگاه زیسـتمحیطـی )2 ،آمـوزش کارکنـان
برای به اشتراکگذاشتن چشمانداز زیستمحیطـی و اهـداف خـود )3 ،ارزیـابی عملکـرد زیسـتمحیطـی
کارکنان و )2تشخیص فعالیتهای زیستمحیطی کارکنان با استفاده از برنامههای پـاداش .بـه طـور مشـابه،
دیلی و هوانگ )2110( 2یک چارچوب مفهومی را برای اجرای عناصر منـابع انسـانی در سیسـتم مـدیریت
زیستمحیطـی پیشـنهاد دادهانـد .مـدل پیشـنهادی شـامل  )0حمایـت از مـدیران ارشـد )2 ،آمـوزش)3 ،
توانمندسازی و  )2پاداش به عنوان اجزای اصلی منابع انسـانی زیسـتمحیطـی (کـیم و همکـاران.)2107 ،
آموزش کارکنان کمک میکند تا شیوههای زیستمحیطی جدید را درک کنند و کارکنان توانمند تمایـل بـه
درگیری در فعالیتهای زیست محیطی دارند ،همچنین پاداش میتواند کارکنان را به عنوان مسئول زیست-
محیطی تحریک کند .عشوه بر این ،رنویک و همکـاران ( )2103عناصـری از چشـمانـداز منـابع انسـانی و
مدیریت زیست محیطی را طبقهبندی می کنند .نخست ،مـدیریت منـابع انسـانی سـبز در رابطـه بـا توسـعۀ
تواناییهای سبز در استخدام ،انتخاب ،آموزش و توسعه رهبری سبز فعالیت میکنـد .دوم؛ مـدیریت منـابع
انسانی سبز با انگیزش کارکنان سبز بوسیله ارزیابی و پاداشدهی عملکرد کارکنان سبز مواجه است و سـوم
اینکه مدیریت منابع انسانی سبز با تحریک مشارکت و توانمندسازی کارکنان و ایجاد یک فرهنگ سـازمانی
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سازگار با محیطزیست ارتبا دارد .یکی از مهمترین نقشهای مدیریت منابع انسانی سبز کمک به سـازمان
در جهت ایجاد و عملی نمودن تفکر سبز ،در کارکنان است (آرولراجه .)2102 ،در سازمانهای سـبز یکـی
از مهمترین نقشها برای ایجاد تفکر سبز بین کارکنان سازمان ،نقـش مـدیران و کارشناسـان منـابع انسـانی
است که میباید کارکنان را به افرادی متعهد به مسـائل زیسـتمحیطـی تبـدیل کنـد (فرخـی و همکـاران،
.)0372
مدیریت منابع انسانی سبز ،دنبال استفاده بهینه از منابع کمیاب محیطی است و تأکید آن بر فلسفه ،خط-
مشی و فعالیتهایی است که سازمانها را در رسیدن به هدفهای سبز یاری میکنـد (فرخـی و همکـاران،
 .)0372اقدامات مدیریت منابع استراتژیک بر نگرش کارکنـان نظیـر تعهـد تـأثیر مـیگـذارد (دومیگـوئز-
فالکون 0و همکاران2102 ،؛ گولد -ویلیـامز و دویـ 2112 ،2؛ تـاکیئوچی 3و همکـاران .)2117 ،مـدیریت
منابع انسانی استراتژیک عملکرد کارکنان را بوسـیلۀ توسـعه و توانمندسـازی کارکنـان جهـت دسـتیابی بـه
اهداف خاص یک شرکت بهبود میبخشد (گولـد -ویلیـامز و دویـ  .)2112 ،در مقابـل مـدیریت منـابع
انسانی استراتژیک ،مدیریت منابع انسانی سنتی بر استخدام بیرونی صشحیتها و کنترلهای رفتاری تمرکـز
میکند (براتون و گولد .)2109 ،2شرکتها میتوانند با استفاده از مدیریت منابع انسانی اسـتراتژیک تعهـد
کارکنان خود را تقویت کنند و شواهد تجربی تأیید میکند که اقدامات مدیریت منابع انسانی استراتژیک بـه
طور مستقیم منجر به تعهد سازمانی کارکنان میشود (کیم و همکاران .)2107 ،محققـان مـیتواننـد مفهـوم
مدیریت منابع انسانی استراتژیک را به حوزههای مسئولیت اجتماعی شرکت و حفاظـت از محـیط زیسـت
اعمال کنند .شن و بنسون ( )2102پیشنهاد میکنند که مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسـانی بـه عنـوان
بخشی جداییناپذیر از ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکت به شمار مـیرود .بـه همـین ترتیـب؛ مـدیریت
منابع انسانی سبز در این مطالعه بر مسائل زیستمحیطی تمرکز دارد ،اما همچنان تحت پوشـش مسـئولیت
اجتماعی مدیریت منابع انسانی قـرار دارد .تحقیقـات پیشـین مـدیریت زیسـتمحیطـی در حـوزه صـنعت
هتلداری پیشنهاد کردهاند که مدیریت زیستمحیطی شامل جنبههای مـدیریت منـابع انسـانی سـبز (نظیـر؛
برنامههای آموزش کارکنان محـیطزیسـت) اسـت (یـن و همکـاران2103 ،؛ هسـیائو و همکـاران.)2102 ،
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مدیریت زیستمحیطی هتلها تأثیر قابل توجهی بر سطح تعهـد سـازمانی کارکنـان دارد (یـن و همکـاران،
2103؛ کیم و همکاران .)2107 ،از اینرو ،میتوان فرضیۀ زیر را پیشنهاد نمود:
فرضیۀ  :8مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
قدیمیترین و سادهترین مدل رفتار حامی محیطزیست مبتنی بر فرایند خطـی اسـت کـه در آن دانـش
زیستمحیطی منجر به آگاهی و نگرانی زیستمحیطی میشود که به نوبۀ خود منجر بـه رفتارهـای حـامی
محیطیزیست میشود (زارع شاهآبادی و همکاران .)0372 ،اقـدامات مـدیریت منـابع انسـانی تـششهـای
داوطلبانۀ کارکنان را افزایش میدهد (هاسلید .)0772 ،0وقتی کـارگران کیفیـت بـاالیی از تبـادل ارتبـا بـا
شرکت یا ناظران خود را درک میکنند به احتمال بیشتری خود را برای شـرکت نشـان مـیدهنـد .کارکنـان
خدماتی با ادرک مثبت از اقدامات مدیریت منابع انسانی (به عنـوان مثـال ،آمـوزش و اسـتخدام) خـدمات
فوقالعادهای را برای مشتریان هتل فراهم میکنند که فراتر از وظایه خود میباشـد (هسـیائو و همکـاران،
 .)2102در ادبیات زیستمحیطی ،موضوع رفتار شهروندی سازمانی برای محیطزیست مورد توجه خاصـی
قرار گرفته و به نظر میرسد یک رویکرد عملی برای درک رفتار سازگار با محیطزیسـت در محـیط کـاری
است (پایله و همکاران .)2103 ،پایله و همکاران ( )2103دریافتند که مدیریت منابع انسانی استراتژیک ،که
معادل با مدیریت منابع انسانی سبز است؛ ارتبا مثبتی با رفتار شـهروندی سـازمانی زیسـتمحیطـی دارد.
رفتارهای حامی زیست محیطی کارکنان را تنها به عنوان یـک اقـدام فـردی بـرای کـاهش نفـوذ آسـیب در
محیطزیست تعریه میکنند .رفتار حامی زیستمحیطی بر رفتارهای خـاص مربـو بـه مصـرف انـریی،
مصرف آب و کاهش ضایعات تمرکز میکند که در زمینۀ هتل مناسب هستند .بر خـشف رفتـار شـهروندی
سازمانی زیستمحیطی که محدود به رفتارهای داوطلبانه و اختیـاری اسـت ،رفتـار حـامی زیسـتمحیطـی
مفهومی مناسب است چراکه عاری از این محدودیتها میباشـد (کـیم و همکـاران .)2107 ،بـا توجـه بـه
مباحب مطرح شده در فوق انتظار میرود که مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر قابل توجهی بـر رفتـار حـامی
زیستمحیطی کارکنان داشته باشد بنابراین ،میتوان فرضیۀ زیر را مطرح ساخت:
فرضیۀ  :2مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای حامی زیستمحیطی کارکنـان
دارد.
1. Huselid
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پیشینۀ تجربی پژوهش
اشفورث و مائل )0797( 0بیان کردند که عضویت جامعه ممکن است بر خودپندارۀ فرد تـأثیر بگـذارد.
تئوری هویت اجتماعی به شرح رابطه بین یک شـرکت و کارکنـان آن کمـک مـیکنـد .برخـی از محققـان
معتقدند کارکنانی که فعالیتها و ارزشهای مثبت شرکت خود ،را ادغام میکنند ،تمایـل دارنـد کـه تعهـد
سازمانی قوی را نشان دهند .به عنوان مثال ،کارکنانی که درک مثبتـی از فعالیـتهـای مسـئولیت اجتمـاعی
شرکت دارند سطح باالیی از تعهد سازمانی را نشان میدهند (برامر 2و همکاران2119 ،؛ تورکر .)2117 ،بـر
همین اساس ،کارگران با درک مطلوبی از ابتکارات مدیریت زیستمحیطی سطح باالیی از تعهد سازمانی را
نشان خواهند داد (ین 3و همکاران .)2103 ،عشوه بر این ،تئوری هویـت اجتمـاعی فـر

مـیکنـد تعهـد

سازمانی کارکنان با رفتار آنها همبستگی دارد (کیم و همکاران .)2107 ،شـن و بنسـون )2102( 2پیشـنهاد
کردند که تعهد سازمانی کارکنان رفتار فرانقش را فراتر از وظایه خود تسریع میبخشد که اغلب به عنوان
رفتار شهروندی سازمانی شناخته میشود.
هر چند مطالعات گذشته در زمینه موضوع تحقیق به تحلیل و تفسیر مدیریت منابع انسانی سبز بر
رفتارهای درون سازمانی تأکید نمودهاند ،مطالعه حاضر با تمرکز بر رویکرد پایله ،چن و بویرال 2در 2103
سطح تحلیل خود را بر کارکنان متمرکز نموده و به نوعی انتظار دارد که مسئولیت اجتماعی سازمان را نه
صرفاً بر رفتارهای درون سازمانی بلکه رفتار بیرون از سازمان کارکنان خود را متمرکز نماید .یکی از
رویکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان در حوزه منابع انسانی تمرکز سازمان بر آمادهسازی افراد برای
فعالیت در جامعه بوده و بایستی متناسب با استفاده از خدماتی که در سطح یک منطقه دارد برای آن منطقه
به ارائه خدماتی فراتر از خدمات سازمانی خود بنماید و لذا تربیت نیروی انسانی کارآمد جهت فعالیت در
سطح جامعه می تواند یکی از این رویکردها باشد .بنابراین علی رغم شباهت موضوعی مطالعه حاضر؛
رویکرد مسئولیت اجتماعی جامعه محور مطالعه و سطح تحلیل رفتار فردی از جمله مهمترین ویژگیهای
پژوهش حاضر است؛ همچنانکه قلیپور در سال  0392عنوان نمود همشکلی ساختارهای سازمانی در
کشور ایران در بخش دولتی و خصوصی نشان از قدرت سیاستگذاریهای مدیران بر شکلگیری
ساختارهای درون سازمانی دارد و لذا میتوان استدالل نمود که تبیین سیاستهای منابع انسانی سبز توسط
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سازمان میتواند انتظارات رفتاری کارکنان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده و رفتارهای اجتماعی
هنجارگونهای را در زمینه حفاظت محیطزیست فراهم نماید.
همچنین تاکنون هیچکدام از الگوهای موجود در حوزههای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی،
رابطۀ بین پارامترهای مدیریت منابع انسانی سبز ،رفتارهای حامی زیستمحیطی کارکنان و عملکرد
زیستمحیطی هتل را بررسی نکردهاند .از سویی دیگر ،در حوزۀ منابع انسانی تنها رابطۀ بین پاداش سبز،
برنامه های کارکنان ،مشارکت کارکنان و آموزش کارکنان در رابطۀ بین منابع انسانی سبز با عملکرد زیست-
محیطی را بررسی کردهاند (بورقانی و همکاران0372 ،؛ رجبپور .)0372 ،عشوه بر این؛ باتوجه به جدید و
نوظهوربودن نقش مدیریت منابع انسانی سبز در پذیرش نظامهای مدیریت زیستمحیطی و کم بودن
مطالعات صورت گرفته در این حوزه و با توجه به شکافهای موجود در ادبیات داخلی و خارجی مدیریت
منابع انسانی سبز مسئلۀ اصلی این تحقیق کشه تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیستمحیطی
با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار حامی زیستمحیطی کارکنان هتلهای شهر تبریز ،تهران و
مشهد است.
مدل مفهومی پژوهش
با توجه به بررسیهای انجامشده و مرور ادبیات نظری پژوهش ،مدل مفهومی این پژوهش ابتدا با
ترکیب سه مدل مفهومی برگرفته از تحقیقات کیم و همکاران ()2107؛ نجاتی و همکاران )2109( ،و پایله
و همکاران ( )2103تهیه شده است .یکی از مهمترین نوآوریهای این مقاله این است که؛ هر چند
مطالعات گذشته در زمینه موضوع تحقیق به تحلیل و تفسیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهای درون
سازمانی تأکید نمودهاند ،مطالعه حاضر سطح تحلیل خود را بر کارکنان متمرکز نموده و به نوعی انتظار
دارد که مسئولیت اجتماعی سازمان را نه صرفاً بر رفتارهای درون سازمانی بلکه رفتار بیرون از سازمان
کارکنان خود را متمرکز نماید .یکی از رویکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان در حوزه منابع انسانی
تمرکز سازمان بر آمادهسازی افراد برای فعالیت در جامعه بوده و بایستی متناسب با استفاده از خدماتی که
در سطح یک منطقه دارد برای آن منطقه به ارائه خدماتی فراتر از خدمات سازمانی خود بنماید و لذا تربیت
نیروی انسانی کارآمد جهت فعالیت در سطح جامعه میتواند یکی از این رویکردها باشد .بنابراین علی
رغم شباهت موضوعی مطالعه حاضر؛ رویکرد مسئولیت اجتماعی جامعه محور مطالعه و سطح تحلیل
رفتار فردی از جمله مهمترین ویژگیهای پژوهش حاضر است .در نتیجه با توجه به فرضیههای توسعه
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یافته ،مدل پژوهش در زمینۀ مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد زیست محیطی هتل در شکل ( )0ارائه
شده است.
تعهد سازمانی
عملکرد زیست محیطی
هتل

H3

مدیریت منابع انسانی
سبز

رفتار حامی محی
زیست کارکنان

شکل .0مدل مفهومی پژوهش

(منبع :کیم و همکاران2183 ،؛ پایله و همکاران)2184 ،

روششناسی پژوهش
این مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی و با روش پیمایشی و به صورت تک
مقطعی انجام شده است .جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان هتلهای شهر تبریز (هتل شهریار ،هتل پارس)؛
شهر تهران (هتل استقشل ،هتل اسپیناس) و شهر مشهد (هتل خانۀ سبز مشهد ،هتل پارسی ) با تعداد 222
نفر تشکیل میدهند .بدین منظور با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری نمونهای به تعداد  232نفر با
استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدهاند .روش نمونهگیری بصورت غیراحتمالی
در دسترس است .در هر هتل بین 31تا  21پرسشنامه توزیع شده و محقق پرسشنامۀ پژوهش را به طور
قضاوتی در اختیار کارکنانی قرار داده که تمایل به همکاری داشتند.
مقیاسهای پژوهش برای سنجش متغیرها ابتدا از مبانی نظری استخراج شد .سپ

بر اساس نظر

خبرگان از روایی صوری و محتوایی مقیاسها بررسی و تأیید شد .در روش حداقل مربعات جزئی ،تجزیه
و تحلیل دادهها در دو مرحله انجام میگیرد .مرحلۀ نخست ،یعنی بخش برازش مدل اندازهگیری ،شامل
بررسی پایایی و روایی مدل و پرسشنامه است و مرحلۀ دوم ،یعنی بخش برازش مدل ساختاری ،مستلزم
تأیید تمام مفروضات مطالعه ازطریق انجام آزمونها با استفاده از نرمافزار است .همچنین برای اطمینان از
پایایی مقیاسهای سنجش مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول  0ارائه شده است .همانطور که
مشاهده میشود ضریب آلفای کرونباخ برای تمام مقیاسهای پژوهش در سطح مطلوب است که نشان از
اعتبار سنجههای پژوهش دارد.
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جدول  .0نتایج پایایی و منابع مقیاسهای سنجش
متغیرهای پژوهش

منبع سؤاالت

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

مدیریت منابع انسانی سبز

نجاتی و همکاران ()2109

2

1/970

تعهد سازمانی کارکنان

کیم و همکاران ()2107

9

1/922

رفتارهای حامی زیستمحیطی

کیم و همکاران ()2107

9

1/972

عملکرد زیستمحیطی هتل

پایله و همکاران ()2102

9

1/929

منبع :یافتههای پژوهش

تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از طریق مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفته است .ابتدا نرمال
بودن متغیرها از طریق آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( ،)K-Sبررسی شد .با توجه به اینکه اکثر متغیرها
غیرنرمال بودند ،لذا از روش  PLSبرای مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .در جدول  ،2ویژگیهای
جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی ارائه شده است.
جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی
ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت

وضعیت
تأهل

سن

فراوانی

درصد
فراوانی

ویژگیهای جمعیتشناختی

فراوانی

درصد
فراوانی

زن

92

32/2

دیپلم

72

37/9

مرد

022

22/2

فوق دیپلم

29

29/9

مجرد

029

22/3

لیسان

27

21/9

متأهل

019

22/9

فوق لیسان

07

9

دکترا

2

2/9

21-27

09

9/7

کمتر از 2

27

21/9

31-37

017

22

سابقۀ شغلی

2-01

009

27/9

21-27

99

32/2

(سال)

00-02

20

22/9

21+

32

03/2

02-21

7

3/9

تحصیشت

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود32/2 ،درصد پاسخگویان زن و بیش از 22درصد پاسخگویان
متأهل است .تحصیشت مقطع دیپلم با حدود 37/9درصد بیشتر فراوانی را در میان پاسخگویان داشته است
و نیز از لحاظ دامنه سنی؛ دامنه  31تا  37سال دارای بیشترین درصد ( )1/22و سابقۀ خدمت کارکنان  2تا
 01سال خدمت دارای بیشترین درصد ( )27/9است.
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روایی و پایایی
برای بررسی برازش مدل اندازهگیری از سه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود.
پایایی از طریق ضریب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی صورت میپذیرد که در
جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل بیرونی
آیتم

α

CR

AVE

بار عاملی

مدیریت منابع انسانی سبز (منبع :نجاتی و همکاران)2181 ،

1/99

1/72

1/92

-

 -0هتل ما آموزش مناسبی را برای ارتقاء مدیریت زیستمحیطی به عنوان ارزش سازمانی ارائه

1/709

میدهد.
 -2هتل ما رفتارهای حامی زیستمحیطی کارکنان را در برابر پاداش و جبران خسارت گزارش

1/923

میدهد.
 -3کارکنان به طور کامل سیاستهای زیستمحیطی هتل را درک میکنند.
 -2هتل ما کارکنان را تشویق میکند تا پیشنهادات خود را در مورد بهبود محیطزیست ارائه

-

-

-

1/922

دهند.
 -2هتل ما مدیریت هویت فردی زیستمحیطیِ مناسبی را در انتخاب و استخدام درنظر می-

1/927

گیرد.
 -2در این هتل سیستم اطشعاتی منابع انسانی سبز باعب بهبود قابلیت سودآوری میشود.
تعهد سازمانی کارکنان (منبع :کیم و همکاران)2183 ،

1/977

1/971
1/92

1/99

1/99

-

 -9افتخار میکنم به دیگران بگویم که عضوی از این هتل هستم.

1/719

 -9من دریافتم که ارزشهای من و هتل بسیار شبیه هستند.

1/972

 -7من واقعاً به سرنوشت این هتل حساس هستم.

1/932

 -01من بینهایت خوشحالم که از بین سایر هتلها این هتل را برای کارکردن انتخاب نمودهام.

1/912

 -00من موفقیت شغلی خود را واقعاً مرهون و الهام گرفته از این هتل میدانم.

-

-

-

 -02مایلم برای موفقیت این هتل خیلی بیش از آنچه که معموالً از من انتظار میرود ،تشش

1/922
1/992

کنم.
 -03من هتل محل کار خود را نزد دوستانم به عنوان بهترین هتل معرفی میکنم.

1/977

 -02نسبت به کار کردن در این هتل حساس هستم.

1/909

رفتارهای حامی زیستمحیطی کارکنان (منبع :کیم و همکاران)2183 ،

1/99

1/92

1/29

-

 -02من به نشت آب توجه میکنم.

1/922

 -02لوازمی که استفاده نمیشوند را خاموش میکنم.

1/970

 -09میزان زبالهی تولیدی را کاهش میدهم.
 -09نور اتاقهای خالی را خاموش میکنم.
 -07از المپهای کم مصرف استفاده میکنم.

1/972
-

-

-

1/712
1/999

 -21تا آنجا که ممکن است زبالهها را بازیافت میکنم.

1/999

 -20از انرییهای تجدیدپذیر همانند انریی خورشیدی استفاده میکنم.

1/921
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ادامه جدول 3
آیتم

α

CR

AVE

بار عاملی

عملکرد زیستمحیطی هتل (منبع :پایله و همکاران)2184 ،

1/92

1/97

1/91

-

مدیریت زیستمحیطی در هتل ما:
 -22به کاهش زبالهها کمک میکند.

1/911

 -23از منابع آبی حمایت میکند.

1/932

 -22از مصرف انریی حفاظت میکند.
 -22خرید مواد غیرقابل تجدید و مواد شیمیایی را کاهش میدهد.

1/972
-

-

-

 -22از کل هزینهها صرفهجویی میکند.

1/902
1/927

 -29به شهرت خود کمک میکند.

1/929

 -29جایگاه خود را در بازار بهبود میبخشد.

1/972

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای بار عاملی ،1/9 ،آلفای کرونباخ  ،1/9برای پایایی ترکیبی  1/9و
برای میانگین واریان

استخراج شده 1/2 ،است (آذر و غشمزاده )0372 ،و الزم بود سؤالهایی که دارای

کمترین بارعاملی هستند حذف گردند و به ناچار یک سؤال از رفتارهای حامی زیستمحیطی کارکنان و
در نهایت ،یک سوال از عملکرد زیستمحیطی هتل به منظور بهبود شاخصها حذف گردید ،که مطابق
جدول  3مشاهده میشود که تمامی معیارها (آلفای کرونباخ؛ پایایی ترکیبی؛ میانگین واریان

استخراج

شده و بارهای عاملی) در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسب اتخاذ نمودهاند که میتوان مناسب بودن
وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تأیید ساخت .برای ارزیابی برازش مدل کلی که هر دو
بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند ،از معیار  GOFاستفاده می شود .در این معیار طبق
فرمول زیر از دو شاخص میانگین شاخص تجمعی 0و میانگین توان دوم ضرایب همبستگی 2استفاده می-
شود.
حاصل آزمون شاخص برازش مدل با  1/222است .از آنجایی که حداقل مقدار قابل قبول برای این
شاخص  1/32است ،میتوان بیان نمود برازش مدل کلی پژوهش بسیار قوی است.

1. Communality
2. R Square
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Q4

Q2

Q3

Q5
Q1
Q6

Q3

Q1

Q2

Q1

Q3

Q2

q4
Q4
q5
Q5
Q6
Q1

Q7

Q6
Q8

Q7
Q6

Q5

Q4

Q3

Q7

Q2

شکل .2ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل پژوهش،

منبع :یافتههای پژوهش

در شکل  2ضرایب مسیر که بیانگر شدت رابطه است مشخص شده است .اعداد روی مسیرها نشان
دهنده ضریب مسیر و اعداد روی فلشهای متغیرهای پنهان بیانگر بارهای عاملی است .در مدل آزمون
شده ابتدا معنیدار بودن ضرایب مسیر و بارهای عاملی در سطح  1/72بررسی شد که مطابق شکل 2
مشاهده میشود که تمام بارهای عاملی در این سطح اطمینان معنیدار هستند .مشک تأیید فرضیههای
پژوهش این است که ضرایب مسیر مثبت و آماره  tباالتر از  0972باشد .در جدول  2نتایج بررسی فرضیه-
ها ارائه شده است:
جدول .2بررسی فرضیههای پژوهش
ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

مدیریت منابع انسانی سبز ← تعهد سازمانی کارکنان ()H1

1/227

9/329

تأیید

مدیریت منابع انسانی سبز ← رفتار حامی زیستمحیطی ()H2

1/292

3/072

تأیید

1/212

2/972

تأیید

مدیریت منابع انسانی سبز ← عملکرد زیستمحیطی ()H4

1/209

3/221

تأیید

رفتار حامی زیستمحیطی ← عملکرد زیستمحیطی ()H5

1/317

2/229

تأیید

مسیر

تعهد سازمانی کارکنان

منبع :یافتههای پژوهش

← رفتار حامی زیستمحیطی ()H3
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بررسی برازش مدل ساختاری تحقیق
شاخصهایی قبیل نیکوئی برازش ،نیکوئی برازش تعدیل شده و شاخص برازش هنجار شده،
شاخصهای تناسب مدل هستند .در این شاخصها هر چقدر ارزش بیشتر باشد ،مدل تناسب بهتری دارد.
جدول ( )2نشان میدهد که همه این شاخصها حاکی از تناسب مدل با دادههای مشاهده شده است؛ زیرا
نسبت خی دو بر درجه آزادی کمتر از  ،3شاخص ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد کمتر از  1/19و
مابقی شاخصها نیز در دامنه قابل قبول قرار دارند .به عبارت دیگر مدل تحقیق معنادار و قابل قبول است.
جدول  .2بررسی برازش مدل ساختاری تحقیق
شاخص

حد مجاز

مقادیر بدست آمده

نیکویی برازش )(GFI

بیشتر از 1/71

1/73

خی دو بر درجۀ آزادی

کمتر از 3

2/297

برازندگی تعدیل یافته )(CFI

بیشتر از 1/71

1/72

نیکویی برازش تعدیل شده )(AGFI

بیشتر از 1/71

1/72

ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد )(RMSEA

کمتر از 1/19

1/129

منبع :یافتههای پژوهش

بحث و نتیجهگیری
محیطزیست و حفاظت از آن ،موضوع اصلی جامعهی بشری است .هتلها برای موفقیت ناچار به
برقراری ارتبا مؤثر با محیط رقابتی و پیچیدهی امروزی هستند و بایستی الزامات زیستمحیطی را به
عنوان عامل اساسی مدنظر قرار دهند .مطالعۀ حاضر ارتبا بین مدیریت منابع انسانی سبز هتلها و عملکرد
زیستمحیطی را از طریق تعهد سازمانی کارکنان و رفتار حامی زیستمحیطی بررسی میکند .با توجه به
نتایج حاصل از نمونههای بدست آمده ،بطور کلی درک کارکنان هتل از مدیریت منابع انسانی سبز تعهد
خود را نسبت به سازمانهایشان افزایش میدهد .همانطور که در جدول ( )2نشان داده شده به ترتیب
متغیرهای تعهد سازمانی کارکنان (فرضیۀ اول) با بتای  1/227و تی ولیو  ،9/329رفتار حامی زیست-
محیطی (فرضیۀ دوم) با بتای  1/292و با تی ولیو  ،3/072عملکرد زیستمحیطی هتل (فرضیۀ چهارم) با
بتای  1/209و تی ولیو  3/221با مدیریت منابع انسانی سبز رابطۀ مثبت و معناداری داشته است .عشوه بر
این ،تعهد سازمانی کارکنان با بتای  1/212رابطۀ معناداری با رفتار حامی زیستمحیطی کارکنان دارد
(فرضیۀ سوم) .سرانجام ،رفتار حامی زیستمحیطی با بتای  1/317تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد
زیستمحیطی هتل دارد .در نتیجه تمامی فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند که نتایج این مطالعه با
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یافتههای الپیز-گامیرو و همکاران ()2117؛ نیلسن و همکاران ()2117؛ نگ و فلدمان ()2100؛ پایله و
همکاران ()2103؛ ین و همکاران ( )2103و کیم و همکاران ( )2107همخوانی دارد.
پایله و همکاران ( )2103دریافتند که اثر مثبتی بین اقدامات مدیریت زیستمحیطی و تعهد سازمانی
وجود دارد .مطالعۀ حاضر بر مدیریت منابع انسانی سبز تمرکز میکند و یکی از عناصر آن مدیریت
زیستمحیطی است و به طور کلی ،مدیریت منابع انسانی یک منبع کلیدی برای دستیابی به اهداف
سازمانی از طریق مشارکت کارکنان است .یافتههای پژوهش ،اثربخشی بکارگیری مدیریت منابع انسانی
سبز را در هتلهای مورد مطالعه تأیید میکنند .حفاظت از مدیریت زیستمحیطی عملکرد زیست محیطی
را بهبود میبخشد .با توجه به یافتههای بدست آمده میتوان بیان کرد که تعهد قوی کارکنان هتل به سازمان
خود سبب بهبود رفتار حامی زیستمحیطی میشود ،که این امر به نوبۀ خود افزایش موفقیت عملکرد
زیستمحیطی را به دنبال دارد .در این مطالعه دیدگاه هویت اجتماعی پیامدهای قوی برای رفتار حامی
زیستمحیطی کارکنان دارد .کارکنان میتوانند اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز را به عنوان یک رفتار
سازمانی مثبت که منعک کنندۀ نگرانیهای واقعی زیستمحیطیست درک کنند .همانطور که مشاهده می-
کنیم کارکنان هتلهای مورد مطالعه درک مطلوبی از مدیریت منابع انسانی سبز دارند و تمایل به سطح
باالتری از تعهد سازمانی را نشان دادهاند .مطالعات بسیاری ،زمینۀ مهماننوازی نشان دادهاند که داشتن
مدیریت مداوم از جمله حفاظت از محیطزیست یکی از مسئولیتهای مهم سازمانهای مهماننوازی است
(رحمان و همکاران2102 ،؛ ین و همکاران2103 ،؛ هسیائو و همکاران2102 ،؛ کیم و همکاران.)2107 ،
برای مواجه با این مسئولیت ،سازمانهای مهماننوازی باید قبل از تششهای کارکردی دیگر در مدیریت
زیستمحیطی ،رویکرد مدیریت منابع انسانی سبز را فراهم کنند .مدیران ارشد و شاغلینِ در بخش منابع
انسانی باید در نظر بگیرند که چگونه میتوانند کارکنانی را که از محیطزیست محافظت میکنند ،استخدام
و انتخاب کنند .عشوه بر این ،متخصصان منابع انسانی باید کارکنان خود را با برنامههای آموزشی و در
ارتبا با محیطزیست آگاه سازند .که این امر به کارکنان کمک میکند تا به طور کامل نه تنها سیاستهای
زیستمحیطی هتل را درک کنند ،بلکه آگاهی آنها از اهمیت حفظ محیطزیست افزایش مییابد .برای
بهبود عملکرد زیستمحیطی ،هتلها باید برنامههای آموزشی زیستمحیطی را جهت تشویق کارکنان برای
پیادهسازی الزامات ایجاد هتل سبز بکار گیرند .این آموزشها ،کارکنان را قادر میسازد تا رفتارهای سازگار
با محیطزیست ،از خود بروز دهند .زیرا هرقدر کارکنان اطشعات بیشتری درباره مباحب زیستمحیطی
داشته باشند ،به همان میزان عملکرد زیستمحیطی هتل ،افزایش خواهد یافت .از سوی دیگر؛ منابع انسانی
را به گونهای بازطراحی یا مهندسی مجدد نمود که نسبت به قوانین ،سیاستها ،منابع ،درست مصرف
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کردن ،اسراف نکردن و...حساس شوند و بدین طریق موجب مصرف بهینه و هدفمند منابع و کاهش
آلودگی محیط زیست شوند .پیشنهاد میشود که با اجرای مدیریت منابع انسانی سبز در بعد فردی
پیامدهایی همچون سشمت جسمی و روانی کارکنان هتل ،کاهش استرس ،افزایش نشا کاری و بهبود
روحیه کارکنان هتل ایجاد خواهد شد .همچنین اگر هتلهای مورد استفاده در این تحقیق جهتگیری
مناسبی در حوزه محیطزیست داشته باشند عموم مردم نیز از منافع آنها بهره خواهند برد .همچنین دانش
عمومی افراد نقش مهمی در رفتارهای حامی محیطزیست افراد دارد .در واقع با اجرای موفق مدیریت منابع
انسانی سبز میتوان انتظار داشت که نگرش سبز در ذهن کارکنان هتلها شکل بگیرد .عشوه بر این،
پیشنهاد میشود فرصتی برای هتلها جهت برداشتن اولین گام رو به جلو به منظور بهرهمندی از سیستم
یکپارچه مدیریت زیستمحیطی ایجاد کنند .طیه جدیدی از مشتریان وفادار دوستدار محیطزیست را
ایجاد نمایند .یافتههای پژوهش رجبپور ( )0372نشان داد که به کارگیری کارکردهای مدیریت منابع
انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر اتخاذ مدیریت زیستمحیطی در شرکتهای صنعتی دارد .بنابراین ،الزم
است که توجه بیشتری به این سرمایۀ بیبدیل در سازمان شود .ازاینرو ،منابع انسانی از مهمترین عوامل
مدیریت زیستمحیطی است و باید در تصمیمگیریهای راهبردی ،مشارکت داده شود .نتایج مطالعۀ
بورقانی و همکاران ( )0372نشان داد که پاداش زیستمحیطی به کارکنان اثر مثبت و معناداری بر عملکرد
سازمان دارد .از سوی دیگر شیوههای مدیریت منابع انسانی تاثیر بسزایی بر نتایجی نظیر رضایت کارکنان،
تعهد کارکنان ،حفظ کارکنان ،حضور کارمند ،شرایط اجتماعی بین کارگران و مدیریت ،مشارکت کارکنان،
اعتماد کارکنان ،وفاداری کارکنان و انصاف سازمانی دارد .باتوجه به نتایج پژوهش ،میتوان گفت هتلهایی
که ازلحاظ کارکردهای مدیریت منابع انسانی کارآمدتر و مؤثرتر هستند ،توانایی آنها در پیادهسازی و اتخاذ
نظامهای مدیریت زیستمحیطی بیشتر خواهد بود .بنابراین ،به پژوهشگران و محققین عشقهمند به این
حوزه پیشنهاد میشود که دربارۀ این مفاهیم بیشتر مطالعه نموده و آمادگی هتلها را ازلحاظ مدیریت منابع
انسانی برای اتخاذ مدیریت زیستمحیطی بررسی و ارزیابی نمایند .سرانجام؛ هر پژوهشی با توجه به
ماهیت خاص خود با محدودیتهایی مواجه میشود و پژوهش حاضر هم از این قاعده مستثنا نبوده است
که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره میشود .یکی از محدودیتهای مهم این پژوهش ،عدم وجود منابع
کافی داخلی و نبود پژوهش در مورد مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیستمحیطی هتلهای سبز
بود .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه بوده است ،با استفاده از سایر شیوههای جمعآوری
دادهها نظیر مصاحبه ،میتوان به غنای یافتههای پژوهش افزود .همچنین؛ محقق به دلیل کمبود تعداد حجم
نمونه تحقیق مجبور شد که از نرمافزار اسمارت -پی ال اس استفاده کند.
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