برندسازیمقصدگردشگریباتأکیدبرشناساییابعادشخصیت
برند مقصد در استان گیالن

235
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مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز،
مدیریت منابع انسانی سبز،
درگیری کارکنان هتل ،نوجویی
بازاریابی

مقدمه

نوجویـی بازاریابـی در طـول زنجیـرۀ تأمیـن بهمنزلـه محـرک مدیریـت و اجـرای
اثربخش درگیری کارکنان و زنجیرۀ تأمین سـبز برای هتل عمل میکند .از سـوی
دیگـر ،زنجیـرۀ تأمین سـبز در صنعت هتلداری توجه بسـیاری از پژوهشـگران و
صنعتگـران را بـه خـود جلب کرده اسـت و همچـون ابـزاری براي يكپارچهسـازی
ماهيـت اين صنعت بـهكار میرود .هدف اصلـی از پژوهش پیـش رو واکاوی نقش
تعدیلگـری نوجویـی بازاریابـی در رابـطۀ بیـن درگیـری کارکنـان هتل بـا مدیریت
زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت هتلداری است .جامعه آماری پژوهش دربردارندۀ
کلیـه کارکنـان هتلهای پنجسـتارۀ تبریـز (پارس ائل گلی ،شـهریار و کایا) اسـت.
بـا توجـه بـه محدودبودن جامـعۀ آمـاری پژوهش ،از فرمـول کوکـران برای تعیین
حجم نمونه اسـتفاده شـده اسـت .ابزار گردآوری اطالعات پرسـشنامه استاندارد
بـوده کـه روایـی آن به تأیید خبـرگان رسـیده و پایایی آن با ضریب آلفـای کرونباخ
بـرآورد شـده اسـت .پژوهـش پیش رو بـا هدف کاربـردی صورت گرفته و براسـاس
چگونگی بهدسـتآوردن دادههای الزم ،پژوهشـی توصیفی و همبسـتگی است.
دادههای پژوهش با مدلسـازی معادالت سـاختاری تجزیهوتحلیل شـده اسـت.
بنابـر یافتههای پژوهش ،آموزش و توسـعه سـبز ،توانمندسـازی سـبز و پرداخت
و پـاداش سـبز در درگیری کارکنـان و درگیری کارکنـان در مدیریت زنجیرۀ تأمین
سـبز تأثیـری مثبـت و معنـیدار دارد .همچنیـن ،نوجویـی بازاریابـی رابطـه بین
درگیـری کارکنـان و مدیریت زنجیـرۀ تأمین سـبز را تعدیل میکند.

مديريـت زنجيـرۀ تأمیـن از مفاهيـم نويـن بهبـود
عملکـرد نظـام توزيـع کاال در بـازار رقابتـی و پرتالطـم
امـروز اسـت .پیدایـش مدیریـت زنجیـرۀ تأمیـن سـبز
از چشـمگیرترین پیشـرفتهای دهـه گذشـته بـوده و
فرصتهایـی را برای هتلها ایجاد کـرده تا زنجیرۀ تأمین
خ�ود را براس�اس هدفهای زیس�تمحیطی تنظیم کنند
( .)Büyüközkan & Çifçi, 2012سـبزکردن زنجیـرۀ تأمیـن
فراینـد ادغـام معیارهـای زیسـتمحیطی بـا تصمیمـات
خریـد شـرکتها و روابـط بلندمـدت بـا تأمینکننـدگان
اسـت ( .)Diabat & Govindan, 2011مدیریـت زنجیـرۀ تأمیـن
سـبز یکپارچهکنندۀ مدیریـت زنجیرۀ تأمین بـا الزامات

زیسـتمحیطی در تمـام مراحـل طراحـی محصـول،
انتخـاب و تأمین مواد ّاولیه ،تولید و سـاخت ،فرایندهای
انتقـال ،تحویـل بـه مشـتری و درنهایـت پـس از مصرف،
مدیریت بازیافت و مصرف مجدد بهمنظور حداکثرسـازی
میـزان بهـرهوری مصـرف انـرژی و منابـع همـراه بـا بهبود
عملکـرد کل زنجیـرۀ تأمیـن اسـت (.)Morgan, 2010
هـدف مدیریـت زنجیـرۀ تأمیـن سـبز کاهـش تغییـرات
بوهوایـی ،کاهـش یـا ازبینبـردن زبالههـای جامـد،
آ 
انتشـار گازهـای گلخانـهای و ضایعـات حـاوی مـواد
شـیمیایی خطرناک در طول زنجیرۀ تأمین و هموارکردن
راه بـرای تولیـد پایـدار اسـت (.)Nejati et al., 2017

.1دانشیار دانشگاه سمنان ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،سمنان ایران؛
.2استادیار دانشگاه سمنان ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،سمنان ایران؛
.3دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران؛
.4نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
()e_jabari@semnan.ac.ir؛
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امـروزه مديران زنجيرۀ تأمین سـبز در هتلهای پيشـرو
ازطريـق ايجـاد مطلوبيـت و رضايتمنـدی از منظـر
زیسـتمحيطی در سراسـر زنجيـرۀ تأمیـن ،كاهـش
هزينههای تأمینكنندگان و توليدكنندگان و مشـتريان،
كاهـش مصـرف انـرژی و منابـع در جامعـه ،افزايـش
بهرهوری ،كسـب شـهرت نام تجاری ،رضايت مشـتريان
و ارضـای بهتـر نيازهـاي اجتماعـی ،ارتقـای كيفيـت
زندگـی مشـتريان و واداشـتن صنايـع بـراي پذیـرش
مسـئوليت در برابر جامعه میكوشـند تا از لجستيك سبز
و بهبـود عملكـرد محيطـي خـود در كل زنجيـرۀ تأمیـن
بهمنزلـه سلاحی راهبـردی بـرای كسـب مزيـت رقابتی
پايـدار سـود ببرنـد (.)Boks & Stevels, 2007
سـازمانها وابسـته بـه منابـع انسـانیاند (بـرای
مثـال ،شـامل مدیـران ارشـد ،مدیـران ،کارکنـان و
تأمینکننـدگان) و هنگامیکـه سـازمانهای متعـددی
در زنجیـرۀ تأمیـن سـاختار مییابنـد و ترکیـب و
هماهنـگ میشـوند ،افـراد بیشـتری درگیـر میشـوند،
روابـط انسـانی پیچیدهتـر میشـود و درنتیجـه مسـائل
رفت�اری مه�م و برجس�ته میش�ود ( .)Santos, 2000اجرای
موفـق زنجیـرۀ تأمیـن سـبز و مدیریـت زیسـتمحیطی
بـه جنبههـای رفتـاری و انسـانی بسـتگی دارد (Wagner,
)2013؛ بنابرایـن ،درگیـری کارکنـان هتـل و مدیریـت
زنجیـرۀ تأمیـن سـبز باید بهصـورت پیوسـته و مرتبط به
هـم تجزیـهو تحلیـل شـود .ایـن امر بـا توانمندسـاختن
سـازمان در جـذب اسـتعدادها و کسـب دانـش ،ارتقـای
مهارتهـا و شایسـتگیهای الزم ،توانمندسـازی
کارکن�ان و افزای�ش انگی�زۀ کارکنان بهدس�ت خواهد آمد
(.)Nejati & Ahmad, 2015
بـا وجـود پژوهشهایـی دربـارۀ ارتبـاط بیـن درگیـری
کارکنـان هتـل و مدیریـت زنجیـرۀ تأمیـن (Sheehan et al.,
 ،)2014مطالعـات کمـی دربارۀ تأثیرپذیری نسخه«سـبز»
ایـن مفاهیـم صـورت گرفتـه اسـت و هنـوز ارتبـاط بیـن
درگیـری کارکنـان هتـل و مدیریـت زنجیرۀ تأمیـن کام ً
ال
روشـن نیست.
ایـران ،کشـوری درحـال گـذار ،بـا داشـتن پتانسـیلها
و ظرفیتهـای زیـاد بـرای توسـعه و پیشـرفت ،نقـش
مهمـی در اقتصـاد منطقـهای و جهانـی ایفـا میکنـد و
یکـی از بزرگتریـن مشـارکتکنندگان در تولیـد گازهای
گلخانـهای جهـان بهشـمار مـیرود و دارای چالشهـای
زیسـتمحیطی اسـت .ازجمله علـل انتخـاب هتلهای
پنجسـتارۀ تبریـز (پـارس ائـل گلـی ،شـهریار و کایـا اللـه
پـارک) بهعنـوان جامعـه آمـاری میتـوان بـه موقعیـت
جغرافیایـی هتـل ،اشـراف بـه پـارک ائـل گلـی بـا منظرۀ

جـذاب ،نزدیکبـودن بـه نمایشـگاه بینالمللـی،
نوسـازبودن هتل شهریار ،خدمات متمایز ،نزدیکبودن
هتل شـهریار به مرکز شـهر ،دسترسـی آسـان به وسـایل
نقلیـه و نزدیکـی به بیشـتر جاذبههای گردشـگری شـهر
اشـاره کـرد .از سـوی دیگـر ،شـهر تبریـز ،بـه علـت تنوع
نیـت گردشـگری دربـارۀ آن ،جامعـه آمـاری انتخـاب و
بررسـی شـد.
بـا توجه بـه جدیدبـودن مفهـوم مدیریت زنجیـرۀ تأمین
در صنعـت هتـلداری و نوبـودن توجـه بـه مالحظـات
زیسـتمحیطی در ایـن زنجیـره ،تاکنـون هیـچ پژوهش
داخلـی در ایـن حوزه انجـامنشـده و پژوهشهای عملی
خارجی نیز انگشتشـمار اسـت .عالوهبراین ،صرفنظر
از نقـش مهـم رفتـار کارکنـان در ارتقـای پیامدهـای
زیسـتمحیطی ،مطالعـات تجربی اندکی وجـود دارد که
مدیریت منابع انسـانی را به زنجیرۀ تأمین سـبز ازطریق
نوجویـی و درگیری کارکنـان پیوند دهد .از سـوی دیگر،
هرچنـد مطالعـات گذشـته درزمینـه موضـوع پژوهـش
بـر تحلیـل و تفسـیر تأثیـر مدیریـت منابع انسـانی سـبز
در رفتارهـای درونسـازمانی تأکیـد کردهانـد ،در ایـن
پژوهـش تحلیـل بـر کارکنـان متمرکـز شـده و بهنوعـی
انتظـار مـیرود کـه مسـئولیت اجتماعـی سـازمان نـه
صرفـ ًا بـر رفتارهـای درونسـازمانی بلکه بر رفتـار بیرون
از سـازمان کارکنـان متمرکـز شـود .همچنیـن ،عامـل
مهمـی کـه تابهحـال هیـچ پژوهشـی دربـارۀ آن صـورت
نگرفتـه «نوجویـی بازاریابـی» اسـت کـه میتـوان آن را
ایدههـای جدیـد در تولیـد محصـوالت جدیـد تعریـف
کرد .گفتنی اسـت که نوجویی بازاریابـی در طول زنجیرۀ
تأمیـن بهمنزلـه محـرک مدیریـت و درگیـری اثربخـش
کارکنـان و اجـرای زنجیـرۀ تأمیـن سـبز بـرای هتل عمل
میکنـد .بنابراین ضروری اسـت این عامل مهـم مؤثر در
مدیریت و بازاریابی بررسـی شـود .هـدف از این پژوهش
عبـارت اسـت از  .1بررسـی ربطـه بیـن مدیریـت منابـع
انسـانی سـبز و درگیری کارکنـان هتل .2 ،بررسـی نقش
درگیـری کارکنـان هتـل و مدیریت زنجیرۀ تأمین سـبز و
 .3بررسـی نقـش تعدیلگری نوجویی بازاریابـی در رابطه
بیـن درگیـری کارکنـان و زنجیـرۀ تأمین سـبز.

پیشینۀ پژوهش و بیان فرضیهها
مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز

مدیریـت زنجیرۀ تأمین سـبز یکپارچهکننـدۀ مدیریت
زنجیـرۀ تأمیـن اسـت ،بـا الزامـات زیسـتمحیطی در
تمامـی مراحل طراحی محصول ،انتخـاب و تأمین مواد
اولیـه ،تولیـد و سـاخت ،فرایندهـای توزیـع و انتقـال،

تأملیبرمدیریتمنابعانسانیسبز:
نقش تعدیلگری نوجویی بازاریابی در رابطۀ بین درگیری کارکنان
با مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت هتلداری ی

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مدیریت منابع انسانی سبز
آموزش و توسعۀ سبز هتل
در اجـرای برنامههـای سـبز ،واحدهـای گوناگـون
سـازمان ازجمله واحد منابع انسـانی نقش بسـیار فعالی
میتواننـد ایفا کننـد و با فعالیتهای مناسـب و اثربخش
کارکنان را به تحقق اهداف مدیریت سـبز تشـویقکنند.
مدیریـت منابـع انسـانی سـبز بـه دنبـال بهینهسـازی
اس�تفاده و حفاظ�ت از مناب�ع کمی�اب محیط�ی اس�ت
( .)Goswami & Ranjan, 2015اجرای مدیریت منابع انسـانی
سـبز موجـب افزایـش فـروش ،معافیتهـای مالیاتـی،
کاهـش ضایعـات ،بهبود محیـط کاری ،افزایـش رضایت
مشـتری ،پایـداری و بهبود برند سـازمانی میشـود (Jafri,
 .)2012در میـان کارکردهـای متفـاوت مدیریـت منابـع
انسـانی ،آموزش ازجمله فعالیتهایی اسـت کـه یاریگر
مدیـران در انجـام فعالیتهـای سـبز اسـت (Ahmad,
 .)2015آمـوزش عبـارت اسـت از کسـب دانـش ،مهارتها
و تواناییهـا ازطریـق توسـعه حرفـهای و سـرمایهگذاری
در آمـوزش کارکنـان کـه نتایـج سـودمند سـازمانی را در
پ�ی دارد ( .)Hanaysha, 2016بهطورکلـی موفقیـت مدیریت
سـبز و به دنبال آن مدیریت منابع انسـانی سـبز وابسـته
ت دیگـر ،آمـوزش
بـه آموزشهـای سـبز اسـت .بـ ه عبـار 
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تحویـل به مشـتری و سـرانجام پس از مصـرف ،مدیریت
بازیافـت و مصرف مجدد ،بهمنظور بیشـینهکردن میزان
بهـرهوری مصرف انـرژی و منابع همـراه با بهبود عملكرد
کل زنجی�رۀ تأمی�ن ( .)Sarkis, 2012هر زنجیرۀ تأمین سـبز
ی اشـاره
به حداقلسـازی و ترجیحـ ًا حذف تأثیراتی منف 
دارد کـه زنجیـرۀ تأمیـن در محیطزیسـت دارد؛ ایـن امـر
نیازمند اسـتفاده از مواد سـازگار و حداقلسازی ضایعات
اسـت .هـدف از اجـرای مدیریـت زنجیرۀ تأمین سـبز در
فعالیتهـای تجـاری ایـن اسـت کـه عملکـرد اقتصـادی
و زیسـتمحیطی بهطـور همزمـان بهبـود یابـد؛ بهبـود
اقتصـادی ازطریـق کاهـش هزیـنۀ خریـد مـواد ،کاهش
مصـرف انـرژی و کاهـش برونریـزی ضایعـات نمایـان
میشـود ( .)Abbasnejad et al., 2015 Lin & Wu, 2008بـا وجـود
اینکه سـهم بالقـوۀ رویکردهـای مدیریت منابع انسـانی
و ارتقـای کارکنـان در عملکـرد زنجیرۀ تأمیـن در ادبیات
کـم اسـت ،پژوهشهـا نشـان میدهـد کـه مدیریـت و
مداخلات منابـع انسـانی در مدیریـت زنجیـرۀ تأمیـن
سـبز با نتایجی سـودمند همراه اسـت .تعامالت انسـانی
بهطـور عمـده در عملکـرد مدیریـت زنجیرۀ تأمیـن تأثیر
میگـذارد ،بنابرایـن مدیریـت منابـع انسـانی تأثیـری
چشـمگیر در عملکـرد زنجیـرۀ تأمیـن هتـل خواهـد
گذاشـت و توسـعه منابـع انسـانی یکـی از «چهـار رکـن
تعالـی زنجیـرۀ تأمیـن» معرفـی میشـود (;Sweeney, 2013
 .)Trent, 2004درواقـع توسـعه و مدیریـت منابـع انسـانی
مدیـران و کارکنـان زنجیرۀ تأمین آگاهـی را خلق میکند
کـه اهمیـت پذیرش نقش آمـوزش در ارتقـای مهارتها،
دانـش ،یادگیـری و عملکـرد کارکنـان زنجیـرۀ تأمیـن را
درک میکنند ،مسـائل مربوط به مدیریت زنجیرۀ تأمین
را درک و ارزیابـی میکننـد و ایدههـا و ابتکارات راهبردی
کارکنـان توانمنـد و آگاه را بـهکار میگیرنـد (Sheehan et al.,
 .)2014بـا اضافهکردن مفهوم «سـبز» بـه مفاهیم مدیریت
منابـع انسـانی و مدیریـت زنجیـرۀ تأمیـن میتـوان ادعـا
کـرد هر مرحله از نظـام مدیریت زنجیرۀ تأمیـن ،با تأکید
بر آموزش و توسـعه سـبز ،توانمندسـازی سبز و پرداخت
و پـاداش سـبز کارکنان کـه برخی از ابعـاد مدیریت منابع
انسـانی سـبز هسـتند ،نیاز به پشـتیبانی خاص از سـوی
مناب�ع انس�انی دارد (.)Jabbour & de Sousa Jabbour, 2016
آمـوزش سـبز ،توانمندسـازی سـبز و پرداخـت و پـاداش
سـبز مهمترین فرایندهای مدیریت منابع انسـانی اسـت
کـه دسـتیابی بـه هدفهـای زیسـتمحیطی را ازطریـق
آمـوزش زیسـتمحیطی ،ترغیـب و ایجـاد فرهنـگ
زیسـتمحیطی در کارکنـان هتـل تسـهیل میکننـد.
بنابرایـن مدیریت منابع انسـانی سـبز منجر به مشـارکت

بیشـتر کارکنـان و به دنبـال آن بهبـود مدیریـت اقدامات
زنجیرۀ تأمیـن سـبز میشـود (Ahmad, 2015; Teixeira et al.,
 .)2016درواقـع ،مدیریـت منابع انسـانی سـبز سـازمانها
را بـه کارکنـان متعهـد و شایسـته و آگاه به محیطزیسـت
مجهـز میکنـد کـه میتواننـد بـرای بـه حداقلرسـاندن
جاگیـری کربـن ازطریـق اسـتفادۀ کارآمد و مؤثـر از منابع
موجـود ،ازجملـه ابزارهای ارتبـاط از راه دور ،چاپ کمتر
کاغـذ ،اشـتراکگذاری شـغلی و ویدئوکنفرانسهـا ،بـه
سـازمان کمـک کننـد ( .)Ashraf et al., 2015مدیریـت منابع
انسـانی سـبز بـرای سـبزکردن مؤثـر هتلهـا ضـروری
است .همبسـتگی بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت
زیسـتمحیطی بـه هتلهـا کمـک میکنـد تـا بـر موانـع
پذیـرش مدیریـت زنجیرۀ تأمین غلبـه کننـد (Nejati et al.,
 .)2017اجـرای مدیریـت زنجیـرۀ تأمین سـبز بـه کارکنان
شایسـتۀ سـبز بـا درگیـری زیـاد نیـاز دارد کـه دربـارۀ
محیطزیسـت آگاهـی دارنـد و در قبـال آن مسـئولاند.
بنابرایـن باید درگیری کارکنـان و مدیریت زنجیرۀ تأمین
یکپارچـه شـود تـا سـازمانها ،درحالیکـه بـه «عامـل
سـرمایه انسـانی» در زنجیرههای عرضـه توجه میکنند،
در براب�ر تغیی�ر ش�رایط پاس�خ س�ریع دهن�د (Becker et al.,
.)2010
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سـبز یکی از مهمترین ابزارهای توسـعه منابع انسـانی و
تسـهیلکنندۀ گذر و انتقال به جامعـهای هرچه پایدارتر
اسـت .آمـوزش و ارتقای سـبز کارکنان هتـل ارزشهای
مدیریت زیسـتمحیطی را برای کارکنان شـرح میدهد
و روشهـای مربـوط بـه حفظ انـرژی ،کاهـش ضایعات،
آگاهـی زیسـتمحیطی در درون سـازمان را بـه آنهـا
آمـوزش میدهـد و فرصـت مشـارکت کارکنـان در حـل
مسـائل زیسـتمحیطی را فراهم میآورد؛ همچنین ،به
آنهـا کمک میکند کـه روشهای گوناگـون حفظ منابع
طبیعـی ازجملـه مدیریت ضایعـات در درون سـازمان را
ب�هکار گیرن�د (.)Zoogah, 2011

توانمندسازی کارکنان سبز هتل
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توانمندسـازی سـازوکاردادن اختیـار تصمیمگیـری بـه
ْ
کارمنـد اسـت و اغلـب بـا توزیـع و تفویـض مسـئولیت
از مدیـران بـه سـایر کارکنـان مرتبـط اسـت (Hanaysha,
 .)2016جسـتوجوي راههايـی بـرای افزايـش كارايـی
و بهکارگیـری حداكثـر تواناییهـاى كاركنـان هتـل
درجهـت تحقـق اهـداف سـازمانی يكـی از موضوعـات و
دغدغههـاى هميشـگی مديـران و صاحبنظـران علـم
مديريـت بـوده اسـت ،تـا آنجـا كـه در سـالهای اخيـر
واژۀ توانمندسـازی بـه بخشـی از زبـان روزمـرۀ مديريت
تبديـل شـده اسـت ( .)Strom & Wallace, 2002امـروزه
توانمندسـازی يكـی از ابزارهای سـودمند ارتقای كيفی
كاركنـان و افزايـش اثربخشـی سـازماني تلقی میشـود.
ايجاد احسـاس سـودمندی در اعضای سـازمان ازطريق
شـناخت و حـذف شـرايطی كـه موجـب تضعيـف قدرت
آنـان میشـود و بـا اسـتفاده از اطالعـات اثربخـش
سـازمانی و غيرسـازماني از اهـداف توانمندسـازی
کارکنـان در سـازمانها اسـت .توانمندکـردن کارکنـان
در پیـروی از وظایـف سـبز سـازمان را «توانمندسـازی
سـبز کارکنـان» نامیده میشـود .درگیـری کارکنان هتل
در مدیریـت زیسـتمحیطی بهبـود نظامهـای مدیریت
زیسـتمحیطی ازجملـه اسـتفاده از منابـع کارآمـد،
کاهـش ضایعـات و کاهـش آلودگـی محیـط کار را در پـی
دارد .برای توانمندسـازی سـبز باید از ایدههای سـازگار
بـا محیطزیسـت همـه کارکنـان ،صرفنظـر از عنـوان
و پسـت و مقـام آنهـا ،اسـتقبال شـود؛ ایـن امـر عالقـه
کارکنان را به مسـائل زیسـتمحیطی افزایـش میدهد.
همچنیـن مدیـران بایـد محیـط کاری مشـارکتی ایجـاد
کننـد کـه در آن کارکنـان آزادانـه بتواننـد ایدههـای خود
را دربـارۀ مسـائل سـبز مطـرح نماینـد .ایدۀ سبزسـازی
منابـع انسـانی ازطریـق توانمندسـازی سـبز کارکنـان

اهمیـت فراوانـی دارد ،زیـرا کارکنـان هماننـد «نقـش
نورونهـا در کارکـرد مغز» نقش مهمی را در سـازمان ایفا
میکنن�د (.)Tariq et al., 2016

پرداخت و پاداش سبز

در چارچـوب مدیریـت منابـع انسـانی سـبز ،نظـام
پرداخـت و پـاداش را میتـوان ابـزاری بالقـوه بـرای
حمایـت از فعالیتهـای زیسـتمحیطی در سـازمانها
درنظـر گرفـت .اگـر نظـام پرداخـت و پـاداش در برنامـه
فراینـد مدیریـت منابع انسـانی گنجانده شـود ،بهتدریج
فرهنگـی سـبز در سـازمانها پـرورش مییابـد (Gupta,
 .)2008مدیـران میتواننـد از کارکنـان بخواهنـد ایدههای
سـبز خـاص مرتبـط بـا شـغل فردیشـان را ارائـه کنند؛
سـپس ،بـا تصمیمـات متقابـل ،ایـن ایدههـا را در
اهـداف سـازمان بگنجاننـد تـا در آینـدۀ نزدیـک بـه آن
دسـت یابنـد .دسـتیابی بـه ایـن اهـداف پایـه و اسـاس
دریافـت پاداشهـا و جبرانهـا خواهد بـود .پاداشهای
سـبز را میتـوان اسـتفاده از مزایـای محـل کار و شـیوۀ
زندگـی درنظـر گرفـت؛ از مزایایـی همچـون اسـتفاده از
صندوقهـای اعتبـاری تـا دوچرخـه رایـگان کـه بـرای
مشـارکت مردم در دسـتور کار سـبز اسـت و درعینحال
کمـک میکنـد تـا بهطـور مدام سـهم خـود را تشـخیص
دهنـد .ایـن شـیوۀ مدیریـت منابـع انسـانی قویتریـن
روشـی اسـت که منافع فردی را درجهت منافع سازمانی
بـهکار میگیـرد ،توجـه و دقت کارکنـان بـه کار را افزایش
میدهـد و بـه آنهـا انگیـزه میدهـد تـا بـرای دسـتیابی
بـه اهداف سـازمانی بیشـتر تلاش کننـد (.)Ahmad, 2015
بـا توجـه به اسـتداللهای ذکرشـده ،فرضیههـا در ادامه
صورتبنـدی میشـود:
فرضیـه :1آمـوزش و توسـعۀ سـبز در درگیـری کارکنـان
هتـل تأثیـری مثبـت و معنـیدار میگـذارد.
فرضیـه  :2توانمندسـازی سـبز کارکنـان در درگیـری
کارکنـان هتـل تأثیـری مثبـت و معنـیدار میگـذارد.
فرضیـه  :3پرداخـت و پاداش سـبز در درگیـری کارکنان
هتـل تأثیـری مثبت و معنـیداری میگـذارد.

درگیری کارکنان هتل

درگیـری عاطفی ـ ذهنـی کارکنـان از موضوعـات جدیـد
حـوزۀ منابـع انسـانی اسـت و بنابـه راههـای متنـوع
بهرهبـرداری از آن تعاریـف چندگانـهای دارد (MacLeod
 .)& Clarke, 2011درگیـری کارکنـان مفهومـی اسـت که در
مدیریت کسـبوکار بـهکار مـیرود .کارمند درگیر کسـی
اسـت کـه نهتنهـا بهطـور کامـل درگیـر کار خـود اسـت،

تأملیبرمدیریتمنابعانسانیسبز:
نقش تعدیلگری نوجویی بازاریابی در رابطۀ بین درگیری کارکنان
با مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت هتلداری ی

پژوهشـگران دریافتهانـد کـه نوجویـی در عملکـرد هتـل
تأثیـر اقتصـادی مثبـت دارد .نوجویی بازاریابـی ازطریق
تمایـز مزایـای رقابتـی بهدسـت میآیـد ،درحالیکـه
نوجویـی در فرایندهـای تولیـد بازدهـی عملیـات تولیـد
را افزایـش و هزینههـای آن را کاهـش میدهـد .لِویـت
( )1960در مقالـهای مفهوم نوجویی بازاریابـی را ارائه داد
و بیـان کـرد کـه حضور این نـوع نوجویـی عملکرد صنعت
را افزایـش میدهـد .صرفنظـر از نفوذ ظاهـری نوجویی
بازاریابـی ،لویـت مشـاهده کـرد کـه شـرکتها بهطـور
سـنتی بر نوجویـی محصول و نوجوییهـای فرایند تولید
تمرکـز میکننـد .لویـت چنیـن بیـان کـرد« :درحالیکـه
مدیـران مشـتاقانه بهسـوی فرصتهـای ایجادشـده
1. Kahn
2. Schmidt

3. Aktar & Pangil
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نوجوییبازاریابی

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

بلکـه ارتباطـی عاطفـی بیـن او و سـازمان وجـود دارد
و بهگونـهای عمـل میکنـد کـه منافـع سـازمان تقویـت
شـود .کان )1990( 1ایـن اصطلاح را «اعمالنفوذ اعضای
سـازمان بـه نقشهـای کار خـود» میدانـد .کارکنانـی
کـه درگیـری زیـادی دارنـد ،خـود را ازلحـاظ جسـمی و
شـناختی و احساسـی در مشـاغل درگیر و ابراز میکنند.
اشـمیت 2و همـکاران ( )1993درگیـری کارکنان رانسـخه
مـدرن رضایـت شـغلی توصیـف کردهانـد .در طـی دهـه
گذشـته ،مدیـران هتلهـا بـه افزایـش درگیـری کارکنـان
بـرای حفـظ آنان توجـه بیشـتری داشـتهاند و از درگیری
کارکنـان بهمنزلـه ابـزاری بـرای اجتنـاب از هزینههـای
جایگزینی کارکنان گرانقیمتی که داوطلبانه شـغل خود
را تـرک میکننـد بیشـتر بهـره بردهانـد .در محیطهـای
کاری کوچکتـر ،جلسـات فـردی بـا کارکنان سـادهترین
و مؤثرتریـن روش بـرای ارزیابی درگیـری کارکنان درنظر
گرفتـه میشـود .درهمـه مـوارد ،مهـم ایـن اسـت کـه از
کارکنـان سـؤاالت مشـابهی پرسـیده شـود تـا بازخوردها
بهتـر تحلیـل شـود و اقدامـات بهتری بـرای دسـتیابی به
هـدف صـورت گیـرد .هیچچیـزی بـرای روحیـه کارکنان
مخربتـر از آن نیسـت کـه افـکار و عقایدشـان را دربـارۀ
مسـئلهای بپرسـند و براسـاس نگـرش آنهـا اقدامـی
نکننـد .الزم اسـت اعتمـاد کارکنـان جلب شـود تـا آنها
متوجه شـوند که اقداماتـی که درجهت بهبود تعاملشـان
صـورت گرفتـه نتیـجۀ پاسـخ آنهاسـت (.)Sharma, 2014
بنابرایـن ،میتـوان بـا توجـه به اسـتداللهای گفتهشـده
فرضـیۀ  4را اینگونـه نوشـت:
فرضـیۀ  :4درگیـری کارکنان در مدیریـت زنجیرۀ تأمین
سـبز تأثیری مثبـت و معنـیداری میگذارد.

بهوسـیله فرایندهـای جدیـد حرکـت میکننـد ،از سـود
ایجادشـده بهوسـیله ارزشهـای جدیـد بـا طرحهـای
جدید و نوجویی بازاریابی ناآگاهاند» .امروزه دانشـمندان
تعاریـف گوناگونـی از نوجویـی بازاریابـی بیـان کردهانـد،
ولـی آنچه در تمامی این تعاریف مشـترک اسـت تأکید بر
جدیدبودن آن اسـت .نوجویـی بازاریابی تولیـد و اجرای
ایدههـای جدید برای ایجاد و تحویل ارزش به مشـتریان
و مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتری بـه شـیوههایی که بـه نفع
س�ازمان اس�ت تعری�ف میش�ود ( .)Tinoco, 2010امـروزه،
ایدههـای جدیـد میتواننـد بخشـی از زنجیـرۀ ارزش را
تغییـر دهنـد .بنابرایـن هرگونـه تلاش و سـرمایهگذاری
هتلهـا بر منابع در روشهای جدید بازاریابی کسـبوکار
نوجویـی بازاریابـی درنظـر گرفتـه میشـود و همینطـور
بـرای افزایـش رقابـت هتلها بهمنزلـه بازاریابـی ف ّناورانه
مهـم اسـت .ف ّنـاوری و اطالعـات تسـهیلکنند ْه نوجویی
بازاریابـی در بازارهـای رقابتیانـد (.)Sood & Tellis, 2009
نوسـازی ،اصلاح ،تقویـت یـا تحـول کانالهـای موجـود
تجـارت بـا اسـتفاده از ف ّنـاوری هزینههـای معاملـه را
کاهـش میدهد .موفقیـت نوجویی بازاریابی بسـتگی به
توانایی آن در همگنسـازی و هماهنگی در اکوسیستمی
محلـی دارد .دامنـه ،ابـزار و اهـداف بلندمـدت ایدههـای
نوجویـی بازاریابـی بـدرر ارزشهایـی کـه همـه شـرکا
در زنجیـرۀ تأمیـن ایجـاد میکننـد تأثیـر میگـذارد.
نوجویـی بازاریابـی ،در محیطی بینالمللـی ،نظریههای
بازاریابـی و توزیـع و فـروش را ادغـام میکنـد (Gupta et al.,
 .)2016نوجویـی بازاریابـی محرکـی اصلـی بـرای مدیریت
کارآمـد درگیـری کارکنـان و زنجیرۀ تأمین سـبز بهشـمار
مـیرود .رابطۀ بیـن مدیریت درگیری کارکنـان و زنجیرۀ
تأمیـن سـبز هنگامی قویتر اسـت که نوجویـی بازاریابی
کارکنان در طول زنجیرۀ تأمین سـبز زیاد باشد .بنابراین
نوجویـی بازاریابـی اثـر درگیـری کارکنـان را در مدیریـت
زنجیـرۀ تأمیـن سـبز ،با توجـه به ایجـاد مزایـای رقابتی،
تشـدید کند .بـا توجه بـه اینکه در پژوهشهای پیشـین
ایـن عامل مهم بررسـی نشـده اسـت ،فرضیه پنجـم ارائه
میشـود:
فرضیـه  :5نوجویی بازاریابی ربطه بیـن درگیری کارکنان
و مدیریـت زنجیرۀ تأمین سـبز را تعدیل میکند.
بـا توجه به بررسـیهای انجامشـده و مـرور ادبیات نظری
پژوهـش ،مدل مفهومی این پژوهش با ترکیب سـه مدل
مفهومـی برگرفتـه از پژوهشهـای نجاتـی و همـکاران
( ،)2017آکتـار و پانگیـل )2017( 3و شـارما ( )2014تهیه
شـده اسـت .چارچوب مفهومی پژوهش در شکل  1ارائه
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شـده اسـت .این چارچوب شـامل متغیرهـای آموزش و
توسعه سبز ،توانمندسـازی کارکنان و پرداخت و پاداش
سـبز هتـل بهمنزلـه متغیـر مسـتقل ،درگیـری کارکنـان

هتـل بهمنزلـه متغیـر میانجـی ،نوجویـی بازاریابـی
بهمنزلـه متغیـر تعدیلگـر و مدیریت زنجیرۀ تأمین سـبز
بهمنزلـه متغیر وابسـته اسـت.

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسیپژوهش

دادههـای پژوهش با روش پیمایشـی جمعآوری شـده و
بـه روش همبسـتگی تحلیل شـده اسـت .جامعـه آماری
دربردارنـدۀ کلیـه کارکنـان هتلهـای پنجسـتارۀ تبریـز
(پـارس ائـل گلـی ،شـهریار و کایـا اللـه پـارک) اسـت .بـا
توجـه بـه محدودبـودن جامعـه آمـاری پژوهـش ،حجـم
نمونـه بـا فرمـول کوکـران تعییـن شـده اسـت و افـراد
موردنظـر بـا روش نمونهگیـری تصادفـی سـاده انتخـاب
شـدهاند؛ بـه ایـن ترتیب کـه بـا اسـتفاده از جـدول اعداد
تصادفـی افراد مدنظر انتخاب شـدهاند و از آنان خواسـته
شـده کـه پرسـشنامه پژوهـش را بهدقـت مطالعـ ه کننـد
و بـه پرسـشهای آن پاسـخ دهنـد .تعـداد کارکنـان
هتلهـای پنجسـتارۀ تبریـز  375نفـر اسـت کـه حجـم
نمونـه براسـاس فرمـول کوکـران  268نفر محاسـبه شـده
اسـت .دادههـا با پرسـشنامه 31سـؤالی براسـاس طیف
پنجنقطـهای لیکرت گردآوری شـده اسـت .پرسـشنامه
اين پژوهش از دو قسـمت تشـكيل شـده اسـت :سؤاالت
جمعیتشـناختی و ســؤاالت اصلي .گزینههـای مربوط
بـه متغیـر آمـوزش و توسـعه سـبز و توانمندسـازی سـبز
کارکنـان و پرداخـت و پـاداش سـبز و نیز متغیـر مدیریت
زنجیـرۀ تأمیـن سـبز از پژوهـش نجاتـی و همـکاران

( ،)2017متغیـر نوجویـی بازاریابـی از پژوهـش سـوک و
همکاران ( )2013و سـؤاالت مربوط بـه درگیری کارکنان
از پژوهش شـاوفلی 1و همـکاران ( )2002گردآوری شـده
اسـت .عالوهبرایـن ،بـرای سـنجش روایـی ،سـؤاالت به
تأییـد برخـی از اسـتادان و خبرگان رسـیده اسـت .برای
پایایـی پرسـشنامه از ضریـب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده
شـده اسـت .براسـاس دادههـای  268پرسـشنامه،
ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای متغیـر آمـوزش و توسـعه
سـبز ،توانمندسـازی سـبز کارکنـان و پرداخـت و پاداش
سـبز بـه ترتیـب 80 ،82 ،و  85درصـد و همچنیـن بـرای
مدیریـت زنجیرۀ تأمین سـبز و درگیـری کارکنان هتل به
ترتیـب 87 ،و  85درصـد و برای متغیـر نوجویی بازاریابی
 79درصـد بهدسـت آمده که پایایی مطلوب پرسـشنامه
را نشـان میدهـد.

تجزیهوتحلیلدادهها

بـرای تجزیهوتحلیـل دادههـا از نرمافـزار اسـمارت
پیالاس اسـتفاده شده اسـت .در جدول  ،1ویژگیهای
جمعیتشـناختی نمونه موردبررسـی ارائه شـده اسـت.
1. Schaufeli

تأملیبرمدیریتمنابعانسانیسبز:
نقش تعدیلگری نوجویی بازاریابی در رابطۀ بین درگیری کارکنان
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جدول :1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونۀ موردبررسی

جنسیت

وضعیت تأهل

سن

فراوانی

درصد فراوانی

زن

183

68

دیپلم

مرد

85

32

فوقدیپلم

75

مجرد

114

42/6

لیسانس

128

47/8

متأهل

154

57/4

فوقلیسانس

17

6/4

دکتری

6

2/2

کمتر از 5

41

15/3

20-29

78

29

30-39

108

40

40-49

54

20

50+

28

11

27/9

سابقۀ شغلی

5-10

147

54/9

)(سال

11-15

68

25/4

16-20

12

4/4

پایایـی ترکیبی ،آلفای کرونباخ و ضریب تعیین اسـتفاده
شـده اسـت (جـدول .)2

جدول  :2شاخصها و برازش مدل ساختاری پژوهش
گویهها

ضریب مسیر

AVE

پایایی ترکیبی

آلفا

آموزش و توسعه سبز

-

0/59

0/85

0/77

برنامههای آموزشی گستردهای برای کارکنان هتل برنامهریزی شده است

0/703

بهطورکلی کارکنان از برنامههای آموزشی سبز رضایت دارند

0/868

موضوعات آموزش سبز برای فعالیتهای هتل مناسباند

0/781

کارکنانی که آموزش سبز را فرا گرفتهاند فرصت استفاده از دانش سبز را در فعالیتهای روزمره دارند

0/733

توانمندسازی کارکنان سبز

-

اکثر پیشنهادهای کارکنان اجرایی میشوند

0/807

برای ایدههایی بهبود محیطی که ناموفق بودهاند تنبیه نشدهام

0/734

کارکنان دربارۀ سیاستهای محیطی هتل آگاهی دارند

0/794

ما اغلب از کار گروهی برای حل مشکالت هتل استفاده میکنیم

0/813

پاداش و پرداخت سبز

-

کارکنان برای ارائه پیشنهاد برنامههای بهبود محیطی پاداش دریافت میکنند

0/713

کارکنانی که به هدفهای بهبود محیط دستیافته و یا بیش از آن را کسب کردهاند ،از پاداشهای اضافی
برخوردار میشوند

0/826

سرپرستان از کارکنانی که در برنامههای بهبود هتل میکنند ،منتفع میشوند

0/706

کارکنان بهصورت گروهی یا فردی در فعالیتهای بهبود محیطی بهوسیله هتل پاداش دریافت میکنند

0/726

درگیری کارکنان

-

صبح که از خواب بیدار میشوم ،با اشتیاق به محل کار میروم

0/774

در محل کار سرشار از انرژی هستم

0/839

میتوانم به مدت طوالنی به کارم ادامه دهم

0/745

در کارم بهشدت احساس شادی میکنم

0/858

در زمان کارکردن ،غرق در کارم هستم

0/749

0/62

0/55

0/57

0/86

0/83

0/86

0/80

0/73

0/81

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

بـرای ارزیابـی بـرازش مـدل اندازهگیـری و مـدل
سـاختاری ،ارزیابـی شـاخصهای سـنجش و اعتبـار
مـدل از شـاخصهای میانگیـن واریانس استخراجشـده

تحصیالت
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ویژگیهای جمعیتشناختی

ویژگیهای جمعیتشناختی

فراوانی

درصد فراوانی
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گویهها

ضریب مسیر

AVE

پایایی ترکیبی

آلفا

مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز

-

0/67

0/94

0/93

هتل ما دستورالعملهای سبز به تأمینکنندگان ارائه میکند

0/820

این هتل بر طراحی سبز محصوالت تمرکز دارد

0/868

هتل ما با مشتریان برای بستهبندی سبز همکاری میکند

0/755

هتل ما با مشتریان برای طراحی سبز همکاری میکند

0/869

هتل ما با مشتریان برای تولید پاک همکاری میکند

0/833

هتل ما رضایت مشتریان از طراحی و تولید سبز را تضمین میکند

0/878

هتل ما به دنبال راههایی برای افزایش دوام محصول است

0/822

هتل ما با تأمینکنندگان برای هدفهای سبز همکاری میکند

0/801

معیارهای محیطی در هنگام انتخاب تأمینکنندگان موردتوجه قرار میگیرد

0/734

نوجویی بازاریابی

-

تولید منعطف در حال بهبودی است

0/855

کیفیت محصوالت در حال بهبودی است

0/822

راهبردهای بازاریابی خالق درحالتوسعه هستند

0/778

فروش مدیریت میشود

0/805

محصوالت جدید موردسنجش بازاریابی قرار میگیرند

0/799

بـا توجـه بـه اینکه مقدار مناسـب بـرای بار عاملـی ،0/7
آلفـای کرونباخ  ،0/7پایایی ترکیبی  0/7و برای واریانس
استخراجشـده  0/5اسـت و مطابـق بـا یافتههـا تمامـی
ایـن معیارهـا در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسـب
اتخـاذ کردهاند ،میتـوان مناسـببودن وضعیت پایایی
و روایـی همگـرای پژوهـش را تأییـد کـرد .شـاخصهای
بهدسـتآمده در پـیالاس همگـی کیفیـت بـرازش را
نشـان میدهنـد .بـه ایـن معنـی کـه ایـن شـاخصها
عـددی بیـن یـک و صفرنـد و هرچه مقـدار آنهـا به یک
نزدیکتـر و از  0/5بیشـتر باشـد ،بـرازش خـوب و کامـل
اسـت .معیـار کلـی بـرای روش حداقـل مربعـات جزئـی
درنظـر گرفته شـده که ایـن معیـار  GOF1نـام دارد .نتایج
برازندگـی در جـدول  3ارائ ه شـده اسـت.

1. Goodness of Fit

-

-

-

جدول  :3شاخصهای برازندگی مدل

شاخص مدل

نوع شاخص

0/738

شاخص مطلق

0/752

شاخص نسبی

0/788

شاخص مدل بیرونی

0/824

شاخص مدل درونی

شـاخص نسـبی در این پژوهش از شـاخص مطلق باالتر
اسـت .مطالعـات نشـان میدهـد کـه ارزش شـاخص
نیکویـی بـرازش ،بیـش از آنکه به مدل بیرونی بسـتگی
داشـته باشـد ،بـه مـدل درونـی وابسـته اسـت .در ایـن
پژوهـش ،همانطـور کـه در جـدول  3آمـده اسـت،
شـاخص مـدل درونـی  0/824اسـت ،ازایـنرو میتـوان
بـه این نتیجه رسـید کـه مدل پژوهـش بهخوبـی برازش
شـده اسـت .مقادیر ضریب مسـیر و معنـیداری ضریب
مسـیر بـه ترتیـب در شـکل  2و  3مشـاهده میشـود.

تأملیبرمدیریتمنابعانسانیسبز:
نقش تعدیلگری نوجویی بازاریابی در رابطۀ بین درگیری کارکنان
با مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت هتلداری ی

243

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شکل :3معناداری ضرایب مسیر مقادیر ()T-value

نتایـج بررسـی فرضیـه تعدیلگـری نوجویـی بازاریابـی
در شـکل  4ارائـه شـده اسـت .همانگونـه کـه از شـكل 4
مشـخص اسـت ،ضریب معنـاداری  Tمقدار  3/615شـده

اسـت که چون از  1/96بیشـتر اسـت ،در سـطح اطمینان
 0/95میتـوان تعدیلگـری متغیـر نوجویـی بازاریابـی را
تأییـد کرد.

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

شکل :2ضرایب مسیر )تخمین استاندارد( فرضیههای پژوهش
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شکل  :4مقدار  T-Valueبرای متغیر تعدیلگر
جدول  :4نتایج آزمون فرضیهها

فرضیهها

ضریب
مسیر

معناداری
ضریبمسیر

نتیجه

آموزش و توسعه سبز
درگیری کارکنان

0/168

2/057

تأیید

توانمندسازی سبز
درگیری کارکنان

0/182

2/148

تأیید

پرداخت و پاداش سبز
درگیری کارکنان

0/194

2/172

تأیید

درگیری کارکنان
مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز

0/576

8/868

تأیید

نوجویی بازاریابی رابطه بین
درگیری کارکنان و مدیریت
زنجیرۀ تأمین سبز را
تعدیل میکند

0/238

3/615

تأیید

بحث و نتیجهگیری

ازآنجاکـه کارکنـان هتلهـا در طول زنجیـرۀ تأمین نقش
مهمی در اجرای اثربخش و مدیریت زنجیرۀ تأمین سـبز
دارنـد ،در ايـن پژوهـش اهميت مدیریـت زنجیرۀ تأمین
سـبز و مدیریـت منابـع انسـانی سـبز و ارتبـاط ایـن دو
مقولـه و نقش میانجیگری درگیری کارکنان و تعدیلگری
نوجویـی بازاریابـی بیـان شـده اسـت .بـا توجـه بـه نتایج
بهدسـتآمده ،ابعـاد اصلـی مدیریت منابع انسـانی سـبز

(آموزش و توسـعه سبز ،توانمندسازی سـبز و پرداخت و
پاداش سـبز) ،به ترتیب با بتای  0/182 ،0/168و 0/194
و تـی ولیـوی  2/148 ،2/057و  ،2/172در درگیـری
کارکنـان هتـل تأثیـری مثبـت و معنـیدار میگـذارد
(فرضیه ّاول ،دوم و سـوم) .عالوهبراین ،درگیری کارکنان
هتـل ،بـا بتـای  0/576و تـی ولیـوی  ،8/868رابطـهای
مثبت و معنـیداری با مدیریت زنجیرۀ تأمین سـبز دارد
(فرضیـه چهـارم) .این نتایج با یافتههای شـارما ()2014
همخوانـی دارد .نجاتـی و همـکاران ( )2017در پژوهش
خـود رابطه بیـن مدیریت منابع انسـانی سـبز و مدیریت
زنجیـرۀ تأمیـن سـبز را بـا نقـش تعدیلگـری مقاومـت
کارکنان در مقابل تغییر در شـرکتهای تولیدی بررسـی
کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که آموزش و توسعه
سـبز ،توانمندسـازی سـبز و پرداخـت و پـاداش سـبز در
مدیریت زنجیرۀ تأمین سـبز تأثیری مثبت و معنیداری
میگـذارد .گفتنی اسـت که عملکرد سـبز ،بهمنزله یکی
از ابعـاد مدیریـت منابـع انسـانی سـبز ،تأثیـر منفـی در
مدیریت زنجیرۀ تأمین سـبز داشـته اسـت .عالوهبراین،
یافتههـای پژوهـش شـارما ( )2014بـا بررسـی تأثیـر
درگیـری کارکنـان در مدیریـت زنجیـرۀ تأمیـن سـبز بـا
درنظرگرفتـن نقـش تعدیلگـری نگرش زیسـتمحیطی
در صنعـت خـودرو نشـان داد کـه درگیری کارکنـان تأثیر
معنـیداری در مدیریـت زنجیـرۀ تأمیـن سـبز دارد.

تأملیبرمدیریتمنابعانسانیسبز:
نقش تعدیلگری نوجویی بازاریابی در رابطۀ بین درگیری کارکنان
با مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت هتلداری ی

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

دربان آسـتانه و همـکاران ( )1395نیز بـا ارزیابی عملکرد
یکپارچـه زنجیـرۀ تأمیـن هتلها بهمنظور کسـب مزیت
رقابتـی در هتلهـای شـهر اصفهـان نشـان دادنـد کـه در
شـهر اصفهان سـه عامـل یکپارچگی داخلـی ،محصول
و مشـتریان عملکـرد مثبتی داشـتهاند .همچنیـن نتایج
پژوهـش بهـاری و همـکاران ( )1397در خصـوص تأثیـر
آمـوزش ،توانمندسـازی و پـاداش در رضایـت شـغلی در
صنعـت هتلداری نشـان داد کـه آموزش ،توانمندسـازی
و پـاداش در رضایـت شـغلی کارکنـان تأثیـری مثبـت و
معنـیداری میگـذارد .همچنیـن نشـان داده شـد کـه
پـاداش بزرگتریـن مقدار ضریـب مسـیر را دارد و تأثیری
بیشـتر از سـایر متغیرهـا در رضایـت شـغلی میگـذارد.
سـرانجام ،در فرضیـه پنجـم ،نوجویـی بازاریابـی رابطـه
بیـن درگیـری کارکنـان و مدیریـت زنجیرۀ تأمین سـبز را
تعدیـل میکنـد .بنابرایـن ،براسـاس نتایـج فرضیههـای
ّاول و دوم و سـوم پژوهـش میتـوان اسـتدالل کـرد کـه
مدیریـت منابـع انسـانی منبعـی مهم بـرای دسـتیابی به
اهـداف سـازمانی ازطریـق مشـارکت کارکنـان اسـت .در
ایـن خصـوص ،هتلهـا باید به پذیـرش مدیریت سـبز در
همـه واحدهـا روی آورند که یكی از ایـن واحدها مدیریت
منابع انسـانی اسـت .همچنیـن ،در سياسـتهای منابع
انسـانی خـود بازنگـری کننـد و فعالیتهـای مدیریـت
منابع انسـانی خـود را درجهت سب زشـدن و توجه بيشـتر
بـه محيطزیسـت معطـوف کننـد .پذيرش سياسـتهای
مدیریـت زيسـتمحيطی در هتلهـا شـروعی خـوب
اسـت و ايـن يعنـی تولـد مديريـت منابع انسـانی سـبز در
هتلهـا .در مدیریـت منابـع انسـانی سـبز ضروری اسـت
سـازمانها قبـل از هـر کار بـه نهادینهسـازی و آمـوزش
و توسـعه ایـن تفکـر در میـان مدیـران و کارکنـان خویـش
اقـدام کنند .در این راسـتا ،آموزش منابع انسـانی یكی از
مهمترین مسـائلی اسـت که هتلهـا باید مـورد توجه قرار
دهنـد .بنابرایـن بـه مدیـران هتلهـا پیشـنهاد میشـود
راهبردهـای زیـر را در پیـش گیرنـد:
تجزیهوتحلیل نيازهای آموزشی برای شناسایی نيازهای
آموزشـی سـبز کارکنـان؛ برگـزاری دورههـای آموزشـی
قبـل از خدمـت و ضمـن خدمـت مسـتمر بـرای مدیـران
و کارکنـان یـا توزیـع بروشـورها و کاتالوگهـا و اعالنهـا؛
آمـوزش کارکنـان دربـارۀ تغييـرات آبوهـوا و دیگـر
مسـائل زیسـتمحيطی مانند اسـتفاده از خودکارسـازی
و نرمافزارهـای رایانـهای بهجای اسـتفاده از کاغـذ؛ ایجاد
تغییـر و تحـول در شـغل بـراي پـرورش مدیـران سـبز
آینـده؛ آمـوزش و ارائـه الگوهـای مصرف صحیـح انرژی؛
آمـوزش ابعـاد ایمنـی ،کارایی انـرژی ،مدیریت مـواد زائد
و بازیافـت.

همچنیـن ،درجهـت تحقق راهبردهای سـبز ،پیشـنهاد
میشـود معیارهـا و شـاخصهای عملکـرد سـبز را تألیف
و یکپارچـه کننـد و در نظـام مدیریـت و ارزیابـی عملكرد
بـهکار گیرنـد ،عملكـرد شـغلی کارکنـان را برمبنـای
معيارهـای مرتبـط بـا عملکـرد سـبز و نتایـج پروژههـای
زیسـتمحیطی ارزیابـی کننـد ،بـرای کسـب مهارتهای
سبز و عملكرد سـبز خوب کارکنان مشوقهای مالی مثل
پول نقد و بيمه و پاداشهاي غيرمالی همانند تشـویق در
ميان کارمنـدان ،هدیه و فرصت مطالعاتی درنظر گیرند و
نظام پیشـرفته انضباطی برای تنبیه و مجـازات کارکنانی
که قوانين سـبز و اهداف مدیریت زیستمحیطی را نقض
میکننـد برقرار سـازند.
همچنین ،پیشنهاد میشـود امکان همكاری و مشارکت
کارکنـان در طرحهـای پيشـنهادی سـبز و گروههـای حل
مشـكل را فراهـم آورنـد ،به کارکنـان برای طـرح ایدههای
سـبز آزادی عمـل دهنـد ،گروههـای سـبز در مدیریـت
زیسـتمحیطی یـا شـکلهای جدیـد سـازمانی ماننـد
توصیـف شـغلی انعطافپذیـر ،مدیریـت مشـارکتی ،کار
گروهـی و تفویض اختیار را ایجاد کنند و گسـترش دهند،
گفتوگـوی گسـتردۀ سـازمانی دربارۀ مسـائل سـبز برقرار
کننـد و محیطـی را بـرای پژوهـش و ارائـه پیشـنهادها در
زمینـه مسـائل زیسـتمحیطی و كارگاههـای تفكر خالق
فراهـم آورنـد .درنهايـت ،هـمۀ ايـن اعمـال را با برقـراری
نظـام تشـويق و پـاداش و ترفيـع در هتـل حفـظ کنند.
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان میدهد کـه درگیـری کارکنان
هتـل در مدیریـت زنجیـرۀ تأمیـن سـبز تأثیـری مثبـت و
معنـیدار میگـذارد .ازایـنرو ،در بـازار رقابتـی کنونـی،
مدیـران بایـد با انتخاب رویهها و سیاسـتهای مناسـب،
بسـترهای الزم را بـرای سـبزکردن زنجیـرۀ تأمیـن
هتـل خـود فراهـم آورنـد .بدین منظـور ،پیشـنهادهایی
بـه هتلهـا ارائـه میشـود :واردکـردن مالحظـات
زیسـتمحیطی در سراسـر زنجیـرۀ تأمین هتـل؛ تعدیل
اهداف اقتصادی و درنظرگرفتن اخالقیات و آیندهنگری؛
حمایـت مدیـران ارشـد و میانی هتل از فرایند سبزشـدن
زنجیـرۀ تأمیـن و ارزیابـی محیطـی تأمینکننـدگان؛
تشـویق کارکنـان به اسـتفاده از وسـایل حملونقل سـبز؛
اسـتفاده از ویدئوکنفرانـس بـرای کاهـش سـفر؛ ترویـج
فرهنـگ کاهـش اسـتفاده از کاغـذ؛ تدویـن و رعایـت
اسـتانداردهای الزم در خریـد مـواد اولیـه و تجهیـزات از
نظـر فنـی و زیسـتمحیطی؛ بررسـی مـداوم وضعیـت
کاري ماشـینآالت و وضعیـت فرسـودگی آنهـا و تمـام
مراحـل فرایند تولید ازنظر اصـول صرفهجویی در منابع؛
بازیافـت پسـماندها و ضایعـات در داخل و خـارج از هتل؛
قابلیـت بازیافـت محصـول پـس از اتمـام عمـر مفیـد آن؛
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رعایـت اصـول سـبز در طراحی محصـوالت و فرایندهاي
کاری؛ در صـورت امکان ،ارتقاي سـطح ف ّناوری بهنحوی
کـه اسـتانداردهای سـبز در آن لحـاظ شـده باشـد.
از سـوی دیگـر ،در این پژوهش متغیر نوجویـی بازاریابی
معرفـی و بررسـی شـد .بنابـر نتایـج پژوهـش ،نوجویـی
بازاریابـی رابطـه بیـن درگیـری کارکنـان و مدیریـت
زنجیـرۀ تأمیـن سـبز را تعدیـل میکنـد .بـه عبـارت
دیگـر ،هنگامیکـه کارکنـان در طـول زنجیـرۀ تأمیـن
سـبز نوجویی بیشـتری داشـته باشـند و بیشـتر با شـغل
خـود درگیـر شـوند ،در صـورت اجـرا و مدیریـت زنجیـرۀ
تأمیـن سـبز ،مزیت رقابتی بیشـتری برای هتـل بهوجود
میآیـد .موفقيت و ناکامی بسـياری از هتلها در پذیرش
و بهکارگیـری رویکردهـای نـو بـه میـزان تمایـل بـه تغییر
و مقاومتنکـردن در برابـر تغییـر ،عالقـه بـه کسـب و
بهکارگیـری تجـارب نـو و نوجویـی کارکنـان در هتلهـا
بسـتگی دارد .بنابرایـن بـه مدیـران هتلهـا پیشـنهاد
میشـود ويژگیهـای کارکنـان نوجـو را شناسـایی و بـه
فهرسـت شـرایط احـراز شـغل اضافـه کننـد ،کارکنانـی را
اسـتخدام کننـد کـه نسـبت بـه مسـائل زیسـتمحیطی
نوجـو باشـند ،در بدو اسـتخدام از مصاحبـه و آزمونهای
روانشناسـی سـنجش خالقيـت اسـتفاده کننـد ،زیـرا
انتخـاب کارکنـان نوجـو موجـب میشـود در مراحـل
بعـدي یعنـی آمـوزش بـرای سبزشـدن نيـز داوطلبانـه و
فعـال ظاهر شـوند .همچنیـن ،در فراینـد جامعهپذیری
نوجویـی کارکنـان را مدنظـر قـرار دهند ،ارزشهای سـبز
و اصـول مدیریـت تغييـر و راههـای خالقانـه فکرکـردن را
در هتـل گسـترش دهنـد ،امـکان مشـورت بـا همـکاران
دربـارۀ مفاهیـم و نوآوریهـای جديـد و مطالعـه آمـار و
اخبـار نوآوريهـاي جديـد را فراهـم آورند ،بـرای معرفی
محصـوالت جديـد ،طراحـی مجـدد فرایندهـا و توسـعه
فعالیتهای پژوهش و پیشـرفت بهواسطه کارکنان نوجو
پاداشهایـی را درنظـر بگیرنـد.

منابع

بهـاری ،جعفر ،صالحی ،صادق و بذله ،مرجـان (.)1397
«تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی
کارکنـان در صنعـت هتـلداری» .دو فصلنامهمطالعـات
اجتماعی گردشگری ،دورۀ  ،6شـمارۀ  ،11ص .56-27
دربـان آسـتانه ،علیرضـا ،رضوانـی ،محمدرضـا و حاتمـی
فـر ،پژمـان (« .)1395ارزیابـی عملکـرد یکپارچه زنجیرۀ
تأمیـن هتلهـا بهمنظـور کسـب مزیـت رقابتـی در
هتلهـای شـهر اصفهـان» .فصلنامـه علمی ـ پژوهشـی
گردشـگری و توسـعه ،دورۀ  ،5شـمارۀ  ،2ص .73-54

Abbasnejad, T., Khaksar, E., Gashtasbi, M., & Darabi,
S. A. (2015). “Prioritizing barriers to implement green
supply chain in Shiraz oil refining company by FAHP
method”. Jurnal UMP Social Sciences and Technology
Management Vol, 3(3).
resource

human

“Green

(2015).

S.

Ahmad,

& management: Policies and practices”. Cogent Business
Management, 2(1), 103817
Aktar, A., & Pangil, F. (2017). “The relationship
between employee engagement, HRM practices and
perceived organizational support: Evidence from
Banking Employees”. International Journal of Human
Resource S
tudies, 7(3), 1-22.
Ashraf, F., Ashraf, I., & Anam, W. (2015). “Green
HR for businesses”. International Journal of Academic
Research in Business and Social Sciences, 5(8), 149-156.
Becker, W. S., Carbo, J. A., & Langella, I. M. (2010).
“Beyond self-interes
t: integrating social responsibility
and supply chain management with human resource
development”. Human Resource Development Review,
9(2), 144-168.
Boks, C., & Stevels, A. (2007). “Essential perspectives
for design for environment. Experiences from the
electronics industry”. International Journal of Production
Research, 45(18-19), 4021-4039.
Büyüközkan, G., & Çifçi, G. (2012). “A novel hybrid
MCDM approach based on fuzzy DEMATEL, fuzzy
ANP and fuzzy TOPSIS to evaluate green suppliers”.
Expert Systems with Applications, 39(3), 3000-3011.
Diabat, A., & Govindan, K. (2011). “An analysis of
the drivers affecting the implementation of green supply
chain management”. Resources, Conservation and
Recycling, 55(6), 659-667.
Goswami, T. G., & Ranjan, S. K. (2015). “Green
HRM: Approach to sustainability in current scenario”.
Journal for Studies in Management and Planning, 1(4),
250-259.
Gupta, A. K. (2008). “Earth on Fire”. American Journal
of Business, 23(1), 3.
Gupta, S., Malhotra, N. K., Czinkota, M., & Foroudi,
P. (2016). “Marketing innovation: A consequence of
competitiveness”. Journal of Business Research, 69(12),
5671-5681.
Hanaysha, J. (2016). “Examining the effects of

:تأملیبرمدیریتمنابعانسانیسبز
نقش تعدیلگری نوجویی بازاریابی در رابطۀ بین درگیری کارکنان
با مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت هتلداری ی

1399  پاییز، شماره سوم،سال نهم

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامة علمی

247

Bakker, A. B. (2002). “The measurement of engagement

employee empowerment, teamwork, and employee

and burnout: A two sample confirmatory factor analytic

training on organizational commitment”. Procedia-Social

approach”. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92.

and Behavioral Sciences, 229, 298-306.

Schmidt, F. L., Law, K., Hunter, J. E., Rothstein, H.

Jabbour, C. J. C., & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2016).

R., Pearlman, K., & McDaniel, M. (1993). “Refinements

“Green human resource management and green supply

in validity generalization methods: Implications for the

chain management: Linking two emerging agendas”.

situational specificity hypothesis”. Journal of Applied

Journal of Cleaner Production, 112, 1824-1833.

Psychology, 78(1), 3.
Sharma, M. (2014). “The role of employees’
engagement in the adoption of green supply chain

Jafri, S. (2012). “Green HR practices: an empirical
s
tudy of certain automobile organizations of India”.
Human Resource Management, 42, 6193-6198.

practices as moderated by environment attitude: An

Kahn, W. A. (1990). “Psychological conditions of

empirical s
tudy of the Indian automobile indus
try”.

personal engagement and disengagement at work”.

Global Business Review, 15(4_suppl), 25S-38S.

Academy of management journal, 33(4), 692-724.

Sheehan, M., Ellinger, A. E., & Ellinger, A. D. (2014).

Levitt, T. (1960). “Growth and profits through planned

“Leveraging human resource development expertise to

marketing innovation”. Journal of Marketing, 24(4), 1-8.

improve supply chain managers› skills and competencies”.

Lin, C. J., & Wu, W. W. (2008). “A causal analytical

European Journal of Training and Development, 38(1-2),

method for group decision-making under fuzzy

118-135.

environment”. Expert Systems with Applications, 34(1),

Sok, P., O’Cass, A., & Sok, K. M. (2013). “Achieving

205-213.

superior SME performance: Overarching role of

MacLeod, D., & Clarke, N. (2011). Engaging for

marketing, innovation, and learning capabilities”.

success: enhancing performance through employee

Australasian Marketing Journal (AMJ), 21(3), 161-167.

engagement, a report to government. London: Department

Sood,A., & Tellis, G. J. (2009). Do innovations really pay
off? Total stock market returns to innovation. Marketing
Science, 28(3), 442-456.
S
trom, J., & Wallace, M. (2002). “Organizational
change in a regional, local council”. Australasian Journal
of Business and Social Inquiry, 1(2), 1-14.

for Business, Innovation and Skills.
Morgan, K. (2010). “Local and green, global and
fair: the ethical foodscape and the politics of care”.
Environment and Planning A, 42(8), 1852-1867.
Nejati, M., & Ahmad, N. H. (2015). Job
Seekers’perception Of Green Hrm. Conference on Green

Sweeney, E. (2013). The people dimension in logistics

Human Resource Management (CGHRM). 92-101.

and supply chain management–its role and importance.

Nejati, M., Rabiei, S., & Jabbour, C. J. C. (2017).

Dublin: Dublin Institute of Technology.

“Envisioning the invisible: Understanding the synergy

Tariq, S., Jan, F. A., & Ahmad, M. S. (2016). “Green

between green human resource management and green

employee empowerment: a systematic literature review

supply chain management in manufacturing firms in Iran

on state-of-art in green human resource management”.

in light of the moderating effect of employees› resistance

Quality & Quantity, 50(1), 237-269.

to change”. Journal of Cleaner Production, 168, 163-172.

Teixeira, A. A., Jabbour, C. J. C., de Sousa Jabbour, A.
B. L., Latan, H., & de Oliveira, J. H. C. (2016). “Green

Santos, F. C. (2000). “Integration of human resource

training and green supply chain management: Evidence

management and competitive priorities of manufacturing

from Brazilian firms”. Journal of Cleaner Production,

s
trategy”. International Journal of Operations &

116, 170-176.

Production Management, 20(5): 610-628.

Tinoco, J. K. (2010). “Marketing innovation: The

Sarkis, J. (2012). “A boundaries and flows perspective

unheralded innovation vehicle to sustained competitive

of green supply chain management”. Supply chain

advantage”. International Journal of Sustainable Strategic

management: an international journal, 17(2), 202-216.

Management, 2(2), 168-183.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., &

Trent, R. J. (2004). “What everyone needs to know

behaviors: A cognitive social information processing

about SCM”. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

approach”. German Journal of Human Resource

REVIEW, V. 8, NO. 2 (MAR. 2004), P. 52-59: ILL, 8(2).

Management, 25(2), 117-139.

Wagner, M. (2013). “Green’human resource benefits:
do they matter as determinants of environmental
management sys
tem implementation?”. Journal of
Business Ethics, 114(3): 443-456.

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

Zoogah, D. B. (2011). “The dynamics of green HRM

248

1399  پاییز، شماره سوم،سال نهم

جباری و همکاران

