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مدیریــت منابــع انســانی ســبز،
عملکــرد محیطــی ،تعهــد ســازمانی،
رفتــار زیســتمحیطی ،عوامــل

چکيده

هــدف از ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عملکــرد محیطــی
بــا میانجیگــری تعهــد ســازمانی و رفتــار زیســتمحیطی و عوامــل توانمندســاز فرهنــگ
ســازمانی ســبز در هتلهــای شــهر یــزد اســت .ترکیــب رویکــرد عوامــل توانمندســاز فرهنــگ
ســازمانی ســبز بــا مباحــث مدیریــت منابــع انســانی و رفتــار زیســتمحیطی جنبــهای از
پژوهــش حاضــر اســت کــه بــر نــوآوری تحقیــق افــزوده اســت .ایــن پژوهــش از لحــاظ
هــدف ،کاربــردی و از لحــاظ نحــو ۀ گــردآوری دادههــا توصیفــی از نــوع پیمایشــی اســت.
جامعـ�ۀ هــدف ای��ن پژوه��ش را کارکنــان شــاغل در هتلهــای شــهر یــزد تشــکیل دادهانــد.
حجــم نمونــه بــا اســتفاده از جــدول کرجســی و مــورگان  217نفــر بــرآورد شــد .در روش
نمونهگیــری پژوهــش ،بــا توجــه بــه اینکــه مــورد مطالعــه هتلهــای شــهر یــزد بــوده اســت،
از روش خوش ـهای تصادفــی اســتفاده شــده تــا بــا ایــن روش ،تمامــی هتلهــا در شــهر یــزد
در خوشــههایی قــرار گیرنــد و در مطالعــۀ حاضــر وارد شــوند .بــرای جمــعآوری داده از
پرســشنامه اســتفاده شــده اســت .دادههــا بــا بهرهگیــری مدلســازی معــادالت ســاختاری
و در نرماف ـزار اســمارت پ ـیالاس  ۳.۲.۶تحلیــل شــدند .نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان
داد کــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز در تعهــد ســازمانی کارکنــان ،توانمندســاز فرهنــگ
ســازمانی و رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی تأثیــر مثبــت دارد .دادههــای پژوهــش تأثیــر
توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی در عملکــرد محیطــی را حمایــت نکــرده و ایــن فرضیــه رد شــد.
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز از طریــق دو متغیــر میانجــی
تعهــد ســازمانی و رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان در عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت
دارد .نتیجــۀ فرضیــۀ میانجــی مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عملکــرد محیطــی بــا نقــش
میانجــی عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی در جهــت عکــس تأییــد شــد.

مقدمه
در چنـ�د دهـ�ۀ اخیـ�ر ،حفــظ محیــط زیســت بــه امــری مهــم
ً
تبدیــل شــده اســت .تقریبــا تمامــی کســبوکارها در صنایــع
متعــدد ،حفاظــت از محیــط زیســت را پذیرفتهانــد (Kim et al.,
 .)2019نگرانــی جهانــی درمــورد محیــط زیســت ،فشــارهای
اجتماعــی ،و همچنیــن حفــظ محیــط زیســت و منابــع بــرای
نســلهای آینــده ،ســازمانها را مجبــور ســاخته تــا بــا اتخــاذ
رویههــا بــه عملکــرد محیطــی خــود توجــه کننــد (Guerci et
 .)al., 2016: 265بســیاری از ســازمانها بهمنظــور دســتیابی

بهــ عملک��رد محیط��ی ،در تش��کیل و اس��تقرار نظــام مدیریــت
رســمی بــرای عملکــرد محیطــی میکوشــند .مدیریــت منابــع
انســانی ســبز 4از دهــه  1990یکــی از مهمتریــن کلیدهــای دســتیابی
بـ�ه توسـ�عۀ پایـ�دار تضمینشـ�ده اسـ�ت (Roscoe et al., 2019:
 .)p.3مدیریــت منابــع انســانی ســبز فرصتهــای جدیــدی را
بــرای افزایــش آگاهــی ،اطالعرســانی ،یادگیــری ،ارتباطــات و
تعامــات میــان كاركنــان درخصــوص محیــط و عوامــل محیطـ�ی
فراهـ�م خواهـ�د کـ�رد ( .)Jia et al., 2018: 4مدیریــت منابــع
انســانی ســبز بــر فرایندهــا و رویههایــی تأکیــد دارد کــه بــه پیونــد
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صریــح میــان راهبــرد و اهــداف شــرکت و رفتــار ســبز کارکنــان
بــا محیــط زیســت منجــر خواهــد شــد (Bos-Nehles et al.,
 .)2017مدیریــت منابــع انســانی ســبز شــامل دو رویــۀ ضــروری
اســت )۱ :اعمــال روشهــای مدیریــت منابــع انســانی بـ�رای
هدایــت محیــط؛  )۲پــرورش ســرمایۀ دانشـ�ی (Arulrajah et
 .)al., 2016: 9115در ادبیــات محیــط زیســت ،بــه رفتارهــای
زیســتمحیطی کارکنــان توجــه شــده اســت .رفتارهــای
زیس ـتمحیطی کارکنــان بیانکننــدۀ اقدامــات اختیــاری کارکنــان
درون سـ�ازمان در راستــای بهبــود محیــط زیســت بــوده اســت کــه
پاداشــی بــرای ایــن رفتارهــا داده نخواهــد شــد (Paillé et al.,
 .)2013: 3553سـ�ازمانها و شـ�رکتها در زمـ�ان اسـ�تخدام
کارکنـ�ان بایــد بــه رفتارهــای زیســتمحیطی آنــان توجــه داشــته
باشــند؛ زیـرا ایــن رفتارهــا تأثیــر بسـزایی در ســازگاری شــرکت بــا
محیــط زیســت و بهبــود عملکــرد محیطــی شــرکت دارد (Lo et
ـی افزایــش عملکــرد
 .)al., 2012: 2936یکــی از عناصــر اصلـ ِ
محیطــی ،فرهنــگ ســازمانی اســت .فرهنــگ ســازمانی شــامل
ارزشهـ�ا ،عقایـ�د و رفتارهـ�ای کارکنـ�ان سـ�ازمان اسـ�ت (Sroufe
 .)et al., 2010: 37فرهنــگ ســازمانی راهنمایــی بـرای رفتارهای
کارکنــان بــوده کــه بــا گذشــت زمــان ،ایــن رفتارهــا بــه عادتهایــی
تبدیــل میشــود کــه در طــول زندگــی فــرد ،در محیــط کار و
محیـ�ط زیسـ�ت اجـ�را خواهنـ�د شـ�د (.)Dubey et al., 2017: 65
عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســبز بــا فعالیتهایــی از قبیــل
توانمندســازی و مشــارکت کارکنــان ،پیامهــا و تأکیــدات مدی ـران
و موضعگیــری فعــال درمــورد مســائل زیســتمحیطی ،بــه
بهبــود فرهنــگ ســازمانی ســبز و افزایــش عملکــرد محیطــی منجــر
خواهنـ�د شـ�د ( .)Peoples, 2009عوامــل توانمندســاز فرهنــگ
ســبز بــه کارکنــان کمــک میکنــد تــا مســائل زیســتمحیطی
را بهتــر درک کننــد .همچنیــن ایــن امــکان را میدهــد کــه
راهحلهــای مثبــت زیســتمحیطی ،مثــل بازیافــت بهدرســتی
اجــرا و اولویتهــای رفتارهــای محیطــی کارمنــدان تعییــن و
مشـ�خص شـ�ود ( .)Amini et al., 2018: 1453در صنعــت
هتلینــگ ،عملکــرد محیطــی و توجــه بــه محیــط زیســت هتــل
بــه میزانــی کــه مدیــران انتظــار دارنــد رضایتبخــش نیســت
و اقدامــات راهبــردی مدیریــت منابــع انســانی ســبز در رفتــار و
انتظــار کارکنــان بیتأثیــر نیســت .ازآنجاکــه توســعۀ فعالیتهــای
انســانی در نگرشهــا ،ظرفیتهــا و قابلیتهــا و رفتارهــای
کارکنــان صنعــت هتلینــگ ب ـرای رســیدن بــه اهــداف هتــل مؤثــر
اســت ،توجــه بــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز ب ـرای آمــوزش و
پــرورش کارکنــان بــا رفتارهــای فرانقــش در خلــق ارزش هرچــه
بیشــتر صنع��ت هتلینـ�گ ض��رورت بهشــمار میآی��د .یــزد یکــی از
شــهرهای تاریخــی ای ـران اســت کــه قدمــت جاذبههایــش ســبب
شــده اســت جــزو اولیــن شــهر تاریخــی خشــتی ای ـران و دومیــن
شــهر تاریخــی جهــان بهشــمار رود .اســتان یــزد بهمنزلــۀ یکــی

از قطبهــای مهــم گردشــگری شــناخته شــده اســت .در طــول
ســال مســافران بســیاری از داخــل و خــارج از کشــور بــه ایــن شــهر
مســافرت میکننــد و در ایــن راســتا هتلهــای متعــددی بــرای
اقامــت گردشــگران تأســیس شــده اســت .بــا توجــه بــه شــرایط
اقلیمــی و آبوهوایــی اســتان یــزد و تــدوام خشکســالیهای
چندســال گذشــته ،توجــه بــه عملکــرد محیطــی و محیــط زیســت
بســیار بااهمیــت اســت .مســئلۀ آلودگــی محیــط زیســت بــه علــت
رشــد جمعیــت ،ورود هرســالۀ جمعیــت زیــادی از گردشــگران
بــه اســتان یــزد و محدودیتهــای منابــع طبیعــی بیشازپیــش
مــورد توجــه واقــع شــده و بهمنزلــۀ مســئلهای ملمــوس توجــه
عامــۀ مــردم را بــه خــود جلــب کــرده اســت .ب ـرای حصــول بــه
ایــن امــر مهــم ،الزم اســت هریــک از بازیگـران نظــام گردشــگری
کشــور ،از جملــه هتـلداران و مدیـران اماکــن اقامتــی ،متناســب بــا
جایگاهشــان ،بــه تعهــدات خــود دربــارۀ مســائل زیس ـتمحیطی
عمــل کننــد .ب ـه همیــنمنظــور ،هــدف از ایــن پژوهــش طراحــی
الگــوی پیامدهــای تأثیــر مدیریــت منابــع انســانی ســبز در
عملکــرد محیطــی هتــل بــا نقــش میانجیگــری تعهــد ســازمانی
کارکنــان و رفتــار زیســتمحیطی کارکنــان و عوامــل توانمندســاز
فرهنــگ ســازمانی ســبز در اســتان یــزد اســت .در ایــن پژوهــش،
بهکارگیــری عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی ســبز در
کنــار متغیرهــای رفتــاری و منابــع انســانی شــکلی از پژوهــش را
بهوجــود آورده اســت کــه میتــوان آن را گامــی مهــم در راســتای
توســعۀ کاربــردی مســائلی دانســت کــه در بهبــود وضعیــت
زیس ـتمحیطی بســیار کارآمدنــد .همچنیــن ،بررســی فرایندهــای
هت ـلداری در بخشهــای ســنتی و جدیــد از رویکردهــای جدیــد
در ایــن پژوهــش اســت.
مبانی نظری
مدیریت منابع انسانی سبز و تعهد
سازمانی کارکنان
تعهــد ســازمانی ب ـرای ارتقــای جایــگاه ســازمان ضــرورت
دارد .هنگامــی کــه کارمنــدان از لحــاظ عاطفــی درگیــر شــرکت
و یــا بــه ســازمان متعهــد باشــند ،ســطح باالتــری از پذیــرش
ســازمانی را بــه شــرکت نشــان میدهنــد و درنتیجــه باعــث
افزایــش دســتیابی ســازمان بــه اهــداف مدنظــر خواهنــد شــد
( .)Yen & et al., 2013تعهــد ســازمانی تمایــل کارکنــان
را بــرای اقدامــات فراتــر از وظایــف خــود افزایــش میدهــد و
بــه افزایــش رفتــار شــهروندی ســازمانی بــرای محیــط زیســت
منجــر خواهــد شــد ( .)Paillé et al., 2013پژوهشــگران
مدیریــت منابــع انســانی مدیریــت منابــع انســانی ســبز را عاملــی
تأثیرگــذار در تعهــد کارکنــان دانســتهاند .مدیریــت منابــع انســانی
ســبز بــا توســعه و توانمندســازی کارکنــان بــرای دســتیابی بــه
اهـ�داف خـ�اص شـ�رکت ،تعهـ�د کارکنـ�ان را بهبـ�ود میبخشـ�د

تأثیرمدیریتمنابعانسانیسبزدرعملکردمحیطی
بامیانجیگریعواملتوانمندسازفرهنگسازمانیسبز،تعهدسازمانیورفتارزیستمحیطی
موردمطالعه:هتلهایشهریزد

مدیریت منابع انسانی سبز و عوامل توانمندساز
فرهنگ سازمانی
امــروزه در تمامــی ســازمانها و شــرکتها ،توجــه بــه
عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی ســبز امــری ضــروری و مهــم
اســت .اهمیــت بــه ایــن موضــوع باعــث کشــف ایــن مســئله خواهد
شــد کــه مدیــران بــه چگونگــی سبزشــدن شــرکت و فعالیتهــای
خ��ود پ��ی ببرن��د ( .)Corley & Gioia, 2011بســیاری از
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی
س��بز ب��ا ایج�اـد ش�رـایط و زمی��نۀ الزم و آموزشهــای مــورد نیــاز
میتوانــد باعــث تربیــت نســلهای آینــده و فرهنگســازی بــا
س��طح غنیت��ر از جزئی��ات و درک محی��ط زیس��ت ش��ود (Marcus
 .)& Fremeth, 2009مدیریــت منابــع انســانی نقــش اساســی در
فعالکــردن فرهنــگ ســازمانی ســبز دارد؛ زیـرا ارزشهــا ،اعتقــادات
و رفتارهــای کارمنــدان را از طریــق فرایندهــای اســتخدام ،آمــوزش،
ارزیابــی و انگیــزه شــکل میدهــد (.)Amini et al., 2018
مدیریــت منابــع انســانی ســبز کارمنــدان دوســتدار و آگاه بــا محیــط
زیســت را اســتخدام میکنــد و ارزشهــا و اعتقــادات محیطــی را
بــا اســتفاده از آمــوزش ،رهبــری و برنامههــای تشــویقی در آنــان
شـ�کل میدهـ�د ( .)Daily et al., 2012مطالعــات پلگرینــی 1و
همــکاران ( )2018نشــان داده اســت کــه شــیوهها و رفتــار مدیریــت
منابــع انســانی ســبز بــه توســعه و ترویــج فرهنــگ ســبز در سراســر

تعهد سازمانی کارکنان و رفتار دوستدار محیط
زیستی کارکنان
موفقیــت مدیریــت محیــط زیســت شــرکتها ،بــه رفتارهــای
دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان وابســته اســت؛ زیــرا رفتــار
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2. Karpudewan, Ismail, & Roth
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مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار دوستدار
محیط زیستی کارکنان
رفت��ار زیس��تمحیطی را میتوــان درحکـ�م راهبردهــای
شــرکتهای فعــال بــرای پذیــرش عملیــات مدیریــت محیــط
زیســت بــا هــدف ایجــاد تمایــز در محصــوالت یــا تغییــر در
فرایندهــای تولیــدی بهمنظــور کســب مزیــت رقابتــی و نــوآوری
تعریــف کــرد .از نظ��ر کارپ��ودوان ،اس��ماعیل و روث،)2012( 2
رفتــار زیســتمحیطی بــه حفاظــت یــا بازیابــی محیــط زیســت
یــا حفــظ منابــع طبیعــی کمــک میکننــد .در نگاهــی ای ـدهآل بــه
موضــوع گفتنــی اســت کــه در بنگاههــا بـرای دســتیابی بــه حداکثــر
ســود ،فقــط بایــد مســائل بنــگاه مدنظــر قـرار گیــرد .توجــه بــه ایــن
نکتــه ضــروری اســت کــه بنگاههــا افــزون بــر ســود ،میتواننــد
بــا مالحظــۀ جنبههــای اخالقــی ،اجتماعــی و اکولوژیکــی بــه
شــهرت و اعتبــار عمومــی نیــز دســت یابنــد؛ بنابرایــن رفتــار
زیســتمحیطی فرصتــی بــرای بنگاههــای اقتصــادی اســت تــا
خــود را از ســایر بنگاههــا متمایــز کننــد و فرصتــی طالیــی بــرای
پیشرفتشــان فراهــم آورنــد ( .)Aceleanu, 2016مدیریــت منابــع
انســانی ســبز در بهبــود کیفیــت روابــط کارکنــان بــا محیــط زیســت
کوشــیده و باعــث افزایــش تالشهــای اختیــاری كاركنــان از قبیــل
رفتارهــای خــاص مربــوط بــه مصــرف انــرژی ،کاهــش ضایعــات و
غی��ره ب��رای حف��ظ محی��ط زیس��ت خواهن��د ش��د (& Kollmuss
 .)Agyeman, 2002کیــم و همــکاران ( )2019در مطالعــۀ خــود
نشــان دادنــد کــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز باعــث افزایــش
رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان خواهــد شــد .همچنیــن
صیــدی عقیلآبــادی و همــکاران ( )1398نیــز در مطالعــۀ خــود
نشــان دادنــد کــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز در رفتــار دوســتانۀ
کارکنــان بــا محیــط زیســت تأثیــر مثبــت و معنــیداری دارد .بــا
توجــه بــه مطالــب بیانشــده ،فرضیــۀ ســوم بــه شــرح زیــر اســت:
فرضیــۀ  :3مدیریــت منابــع انســانی ســبز در رفتــار دوســتدار
محیــط زیســتی کارکنــان تأثیــر مثبــت و معن ـیداری دارد.
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( .)Bratton & Gold, 2007مدیریــت منابــع انســانی ســبز
بهمنزلــۀ فراینــد ســبزکردن کارکنــان ســازمان بــرای کســب منافــع
فــردی ،اجتماعــی ،محیطــی و تجــاری از طریــق اســتفاده از خــط
مشــیها ،شــیوهها ،و فعالیتهــای توســعه ،اجــرا و نگــهداری
سیســتم تعریــف شــده اســت (.)Marcus & Fremeth , 2009
یکــی از مهمتریــن نقشهــای مدیریــت منابــع انســانی ســبز کمــک
بــه ســازمان بهمنظــور خلــق و عملیکــردن تعهــد در کارکنــان
اســت( .)Arularjah & Opatha, 2014مدیــران منابــع انســانی
ســبز میتواننــد بــا اســتفاده از اقدامــات راهبــردی از قبیــل جــذب و
اســتخدام ،آمــوزش ،ارزیابــی رفتــار مســئولیت اجتماعــی ،و حفــظ
کارمنــدان مســئول بـرای جامعــه و محیــط زیســت تعهــد كارمنــدان
خــود را ارتقــا بخشــند ( .)Shen & Benson, 2016یــن و
همــکاران ( )2013دریافت��ند کــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز در
هتلهــا در می ـزان تعهــد ســازمانی کارکنــان تأثیــر معن ـیداری دارد.
محتشــم و همــکاران ( )1395نیــز در مطالعــۀ خــود نشــان دادنــد
کــه تأثیــر رهبــری تحولآفریــن ســبز در تعهــد کارکنــان تأثیــر مثبــت
و معن ـیداری دارد .بــا توجــه بــه مطالــب بیانشــده ،فرضیــۀ اول بــه
شــرح زیــر اســت:
فرضیــۀ  :1مدیریــت منابــع انســانی ســبز در تعهــد ســازمانی
کارکنــان تأثیــر مثبــت و معن ـیداری دارد.

شــركت كمــك خواهد کــرد .همچنیــن رســکو و همــکاران ()2019
در مطالعــۀ خــود نشــان دادنــد کــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز بــه
افزایــش عوامـ�ل توانمندس��از فرهن��گ س��ازمانی منج��ر خواهـ�د شـ�د.
بــا توجــه بــه مطالــب بیانشــده فرضیــۀ دوم بــه شــرح زیــر اســت:
فرضیــۀ  :2مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عوامــل
توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی تأثیــر مثبــت و معنــیداری دارد.
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آنهــا باعــث بهبــود عملکــرد محیطــی شــرکت خواهــد شــد (Lo
 .)et al., 2012رفتــار زیســتمحیطی ،رفتــار مثبــت در برابــر
محیــط زیســت اســت کــه در آن ،کنشــگر اگــر از محیــط زیســت
حفاظ��ت نمیکنـ�د ،دســتکم بــه آن آســیبی نمیرســاند .تبییــن
رفتارهــای افــراد در قبــال محیــط زیســت یکــی از مســائل مهــم
در جامعهشناســی زیســتمحیطی اســت کــه بــه دالیــل متعــدد
افزونبــر مســئلهای نظــری ،اهمیــت کاربــردی بســیاری نیــز دارد.
رفتــار دوســتدار محیــط زیســت باعــث کاهــش رفتارهــای زیــانآور
شــخص در محیــط زیســت خواهــد شــد (.)Roy et al., 2013
بــرای دســتیابی بــه عملکــرد محیطــی ،درک عوامــل
تأثیرگــذار در رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان مفید اســت.
مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه تعهــد ســازمانی کارکنــان
باعــث افزایــش رفتارهــای دوســتانه و محیــط زیســتی آنــان خواهــد
شــد ( .)Liden et al., 2003کارکنــان بــا تعهــد ســازمانی بــاال
وظایــف خــود را بهطــور گســتردهتر انجــام میدهنــد و همچنیــن
در فعالیتهــای محیطــی مشــارکت میکننــد و رفتارهــای
نوعدوســتانه از خــود بــروز میدهنــد (.)Ng & Feldman, 2011
کیــم و همــکاران ( )2019در مطالعــۀ خــود نشــان دادهانــد كاركنانی
کــه وابســتگی قــوی بــه ســازمان دارنــد ،رفتارهــای نوعدوســتی و
دوس�تـدار محی��ط زیس�تـ را توسـ�عه میدهندــ .بــا توجــه بــه مطالــب
بیانشــده ،فرضیــۀ چهــارم بــه شــرح زیــر اســت:
فرضیــۀ  :4تعهــد ســازمانی کارکنــان در رفتــار دوســتدار
محیــط زیســتی کارکنــان تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
تعهد سازمانی کارکنان و عملکرد محیطی هتل
تعــداد فزاینــدهای از قوانیــن و فشــارهای محیــط
زیســت باعــث افزایــش آگاهــی ســازمانها و مدیــران دربــارۀ
عملکــرد محیطــی شــده اســت .اجــرای برنامههــای عملکــرد
زیســتمحیطی بــه بســیاری از صنایــع کمــک کــرده تــا میــزان
انتشــار گازهــای گلخانــهای ،ضایعــات و زبالههــای خطرنــاک
خــود را کاهــش دهنــد (.)Chaklader & Gulati, 2015
عملکــرد محیطــی عبــارت اســت از مجموعــه عملیــات شـ�رکت
کــه همــگام و ســازگار بــا محیــط زیســت بــوده اســت و ایـ�ن
ً
عملکــرد عمدتــا از طریــق معیارهــا و مقیاسهایـ�ی کـ�ه نهادهـ�ا
و آژانسهــای مربوطــه تعییــن کردهانــد ،اعــم از کشــوری و
بینالمللــی اندازهگیــری میشــود (.)Latan et al., 2018
موفقیــت و شکســت ســازمانها بــه عملکــرد محیطــی آنهــا
بســتگی دارد .عملکــرد محیطــی شــرکتها بــا رفتــار مدیــران
و کارکنــان شــکل میگیــرد .از جملــه عوامــل تأثیرگــذار در
عملکــرد محیطــی ،تعهــد کارکنــان اســت (Podsakoff et al.,
 .)2014کارکنــان متعهــد فعالیتهایــی انجــام میدهنــد کــه
ب��رای خ��ود ،س�اـزمان و جامعـ�ه س�وـدمند باش��د .تعهــد ســازمانی
بــه بــروز رفتارهایــی بــا انگیزههایــی بهجــز منافــع فــردی ماننــد

دلســوزی ،انجــام وظیفــۀ شــهروندی و فــداکاری و ایثــار منجــر
خواهــد شــد (قربانــی و زاهــدی .)1394 ،مطالعــات متعــدد نشــان
داده کــه تعهــد ســازمانی باعــث احســاس تعلــق و تمایــل بــه حفــظ
عضویــت و ارتبــاط بــا یــک ســازمان خواهــد شــد .ایــن تعهــد و
نگــرش احســاس وابســتگی ،اشــتیاق شــدید بــه عضویــت در یــک
گــروه ،آمادگــی بـرای تشــریک مســاعی ،حــس اعتمــاد ،همســویی
داوطلبانــه بــا یــک گــروه و تمایــل بــه پیــروی از رهنمودهــای
س��ازمانی را در پ��ی خواه��د داش��ت (.)Shen & Benson, 2016
ترونــگ )2018( 1در مطال��عۀ خــود نشــان داد کــه تعهــد کارکنــان
باعــث افزایــش عملکــرد محیطــی خواهــد شــد .بــا توجــه بــه
مطالــب بیانشــده فرضیــۀ پنجــم بــه شــرح زیــر اســت:
فرضیــۀ  :5تعهــد ســازمانی کارکنــان در عملکــرد محیطــی
هتــل تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
رفتار دوستدار محیط زیستی کارکنان و عوامل
توانمندساز فرهنگ سازمانی
از جملــه متغیرهــای مهــم بــرای پیشبینــی رفتــار انســان،
فرهن��گ س�اـزمان اســت .فرهنــگ ســازمانی بهمنزلــۀ منبعــی
نامشــهود در نظــر گرفتــه میشــود كــه تأثیــر بســزایی در پیشــبرد
ســازمان بــه ســمت توســعۀ پایدارتــر و مدیریــت بهتــر محیــط
زیســت دارد ( .)Juan & Minerva, 2019عوامــل توانمندســاز
فرهنــگ ســازمانی ســبز مکمــل فرهنــگ ســازمانی اســت .عوامــل
توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی ســبز بــه مجموعــه اقدامــات شــامل
تأکیــد رهبــری ،اعتبــار پیــام ،مشــارکت و همــکاری و درنهایــت
توانمندســازی کارکنــان گفتــه میشــود کــه ایــن عوامــل باعــث
افزایــش عملکــرد محیطــی شــرکت خواهــد شــد (Li & Zhang,
 .)2014عوام��ل توانمندس��از فرهنــگ س�اـزمانی تأثی��ر مهمــی در
پیشــبرد اهــداف ســازمان دارد .مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت
کــه رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان باعــث افزایــش
توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی خواهــد شــد (Roscoe et al.,
 .)2019رفتــار دوســتانه بــا محیــط زیســت بــا اهدافــی خــاص
و بـ�رای ایج��اد فرهن��گ س�بـز در می��ان دیگــران انجــام میشــود.
رفتــار دوســتانه بــا محیــط زیســت باعــث افزایــش مســئولیتهای
محیــط زیســت و انجــام اقدامــات مناســب بـرای حــل مشــکالت
زیســتمحیطی خواهــد شــد؛ درنتیجــه ایــن رفتارهــا بــه خلــق
هنجــار و فرهنــگ در ســازمان منجــر خواهــد شــد ،بهگون ـهای کــه
بقیــۀ کارکنــان و حتــی مدیـران مجبــور بــه پیــروی از آنهــا خواهنــد
شــد ( .)Chan et al., 2016تینــگ 2و هم��کاران ( )2019در
مطالعــۀ خــود نشــان دادنــد کــه رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی
کارکنــان باعــث افزایــش فرهنــگ ســبز در میــان آنــان خواهــد شــد .با
توجــه بــه مطال��ب بیانشــده ،فرضیــۀ ششــم بــه شــرح زیــر اســت:
1. Trong
2. Ting

تأثیرمدیریتمنابعانسانیسبزدرعملکردمحیطی
بامیانجیگریعواملتوانمندسازفرهنگسازمانیسبز،تعهدسازمانیورفتارزیستمحیطی
موردمطالعه:هتلهایشهریزد

عوامل توانمندساز فرهنگ سازمانی و عملکرد
محیطی
درحــال حاضــر ،ســازمانهای گوناگــون در بیشــتر صنایــع
ب ـرای دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی برنامههــای راهبــردی عملکــرد
محیطــی را اج ـرا میکننــد .همچنیــن ،تعــداد فزاینــدهای از قوانیــن
و فشــارهای محیــط زیســت از بــازار باعــث افزایــش آگاهــی
س��ازمانها و مدی��ران از عملک��رد محیط��ی ش��ده اس��ت (Yusoff et
 .)al., 2020عملکــرد محیطــی نتیجــۀ اقدامــات زیســتمحیطی
شــرکت اســت و نشــاندهندۀ یکپارچگــی مناســب خطمشــیها،
راهبــرد ،اهــداف و مقاصــد شــرکت متناســب بــا زیس ـتمحیطاند
( )Pierce & Aguinis, 2013یک��ی از مهمتریــن مســئولیتهای
اجتماعـ�ی شـ�رکت عملکـ�رد زیسـ�تمحیط اسـ�ت .شـ�رکتها

مدیریت منابع انسانی سبز ،عملکرد محیطی،
تعهد سازمانی ،عوامل توانمندساز فرهنگ سازمانی
سبز و رفتار دوستدار محیط زیستی کارکنان
بــا توجــه بــه رقابــت فزاینــده و ش ـرایط محیطــی کــه همیشــه
درحــال تغییــر اســت ،توانایــی هتلهــا در تغییــر جهــت و
اســتفاده از رویکردهــای جدیــد مدیریتــی ب ـرای موفقیــت دســتیابی
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رفتار دوستدار محیط زیستی کارکنان و عملکرد
محیطی
عملکــرد محیطــی بهدلیــل اهمیــت بــاالی بهــرهوری ،مــورد
بازدهــی بــاال
توجــه بســیاری از ســازمانها قــرار گرفتــه اســت.
ِ
نشــاندهندۀ میــزان بــاالی عملکــرد محیطــی اســت .عملکــرد
محیطــی نتایــج فعالیــت کارمنــدان شــامل کارآیــی ،ســودمندی و
اثربخشــی را بیــان میکنــد ( .)Bakhshi et al., 2017بیشــترین
تــاش مدیــران ســازمانی بــا هــدف بهبــود عملکــرد محیطــی
صــورت میگیــرد؛ زیـرا عملکــرد محیطــی عامــل بســیار مهمــی در
ســودآوری سازمانهاســت ( .)Bevan, 2012عملکــرد محیطــی
ناکارآمــد ســازمان را بــه تــراژدی تبدیــل میکنــد و آن را درحکــم
ســازمانی بــا بهــرهوری پاییــن ،ســودآوری پاییــن و اختــال در
اثربخشــی ســازمان میشناســند ( .)Jayaweera, 2015همــۀ
مدی ـران ســعی دارنــد بــا اســتفاده از راهبردهــای متعــدد عملکــرد
محیطــی خــود را افزایــش دهنــد؛ از جملــۀ ایــن اقدامــات ،تشــویق
رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان اســت (Kim et al.,
 .)2019محققــان بیــان کردهانــد کــه رفتــار دوســتدار محیــط
زیسـ�تی کارکنـ�ان عملکـ�رد سـ�ازمانی را بهبـ�ود خواهـ�د بخشـ�ید؛
بــرای مثــال کارمنــدان میتواننــد بــه مشــکالت مرتبــط بــا شــغل
یکدیگــر کمــک کننــد؛ بهطــور فعــال در جلســات شــرکت داشــته
باشــند؛ بــه توزیــع اطالعــات در شــرکت کمــک کننــد و بــا آمــوزش
و توســعۀ مهارتهــای خــود ،توانایــی شــرکت را بـرای ســازگاری بــا
تغییـرات در محیــط بهبــود بخشــند (.)Walz & Niehoff, 2000
بــا توجــه بــه مطالــب بیانشــده فرضیــۀ هفتــم بــه شــرح زیــر اســت:
فرضیــۀ  :7رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان در
عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری دارد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

فرضیــۀ  :6رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان در
عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی ســبز تأثیــر مثبــت و
معنــیداری دارد.

میتواننــد بــا بهبــود عملکــرد محیطــی خــود ،بــه مزیــت رقابتـ�ی
دســت یابنــد ( .)Hasan & Habib, 2017ازجملــه مهمتریــن
عوامــل تأثیرگــذار در عملکــرد محیطــی فرهنــگ ســازمانها و
شرکتهاس��ت .فرهنــگ بــه معنــای ســاختار مشــترک اعتقــادات،
ارزشهــا ،عقایــد و نگرشهاســت کــه باعــث شــکلگیری رفتــار
ســازمانی میشــود .فرهنــگ ســازمانی را یــک گــروه مدیریتــی
میتوانــد گســترش دهــد تــا مقادیــر مشــخصی را بــرای هدایــت
اهــداف شــرکت منتشــر کنــد ( .)Gao, 2015یکــی از متغیرهــا و
مفاهیمــی کــه در دهههــای اخیــر توجــه پژوهشــگران را بــه خــود
جلــب کــرده ،عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی اســت.
عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی از چهــار طریــق باعــث
افزایــش و بهبــود عملکــرد محیطــی میشــوند کــه عبارتانــد از:
تأکیــد رهبــری ،اعتبــار پیــام ،مشــارکت و همــکاری و درنهایــت
توانمندســازی کارکنــان ( .)Roscoe et al., 2019جایــی کــه
رهبــران نمونــه رفتارهــای محیطــی را در کار روزانــۀ خــود نشــان
میدهنــد ،تأثیرگــذاری بیشــتری در عملکــرد محیطــی کارکنــان
دارنــد ( .)Attaianese, 2012همچنیــن اعتبــار پیــام بــه پیامهــای
ارســالی از طریــق منابــع مطمئــن (مدیــران ارشــد و مســئوالن)
اســت کــه آســان و فهمیدنــی اســت .مدیــران میتواننــد بــا
کارمنــدان درمــورد کاهــش فعالیتهــای زبالــه و محیــط زیســت
مضــر در نقشهــای روزمــرۀ خــود صحبــت کننــد (Chow,
 .)2012همــکاری و مشــارکت در ســازمان ب ـرای جــذب کارکنـ�ان
در اجـرای راهبرده��ای زیسـتمحیطی ســازمان بســیار مؤثــر اســت
( .)Pellegrini et al., 2018همچنی��ن آمـ�وزش و توانمندسـ�اختن
کارکنــان در مهارتهــای مــورد نیــاز در راســتای انجـ�امدادن
مســئولیتهای زیســتمحیطی نقــش اساســی دارد .آموزشهــا
اگــر بــه طــور منظــم ارائــه شــود ،باعــث میشــود کارکنــان بـ�ه
ضــرورت حفــظ محیــط زیســت آگاهتــر شــوند و توانایــی خــود
را بــرای انطبــاق ،تغییــر و توســعۀ نگــرش فعــال دربــارۀ مسـ�ائل
زیســتمحیطی افزایــش دهنــد ( .)Daily et al., 2012روســکو
و همــکاران ( )2019در مطالع��ۀ خـ�ود نش��ان دادهان��د کــه عوامــل
توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی در عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت
دارد .ب��ا توجـ�ه ب��ه مطالبــ بیانش�دـه فرضیــۀ هشــتم بــه شــرح زیــر
اســت:
فرضیــۀ  :8عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی در
عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری دارد.
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بــه عملکــرد محیطــی بســیار مهــم اســت (Jabbar & Abid,
 .)2014زمانــی کــه عملکــرد محیطــی شــرکت توســعه و بهبــود
یابــد ،ســهم بــازار افزایــش خواهــد یافــت ،اعتمــاد مصرفکنندگان
بــه شــرکت بیشــتر خواهــد شــد و درنتیجــه فرصتهـ�ای بیشـ�تری
در بــازار بـرای شــرکت فراهــم خواهــد شــد .همچنیــن هزینههــا از
طریــق کاهــش در مصــرف انــرژی ،کاهــش خواهــد یافــت .نتایــج
مطالعــات متعــدد نشــان میدهــد کــه شــرکتهایی کــه عملکــرد
محیطــی خوبــی دارنــد ،از نظــر مالــی نیــز عملکــرد مطلوبتـ�ری
دارنــد ( .)Tseng & Lee, 2014هتلهــا بــه پذیــرش شــیوههای
مدیریــت منابــع انســانی ســبز نیــاز دارنــد .شــواهد تجربــی از ایــن
نظریــه پشــتیبانی میکنــد کــه شــیوههای مدیریــت منابــع انســانی
ســبز در عملکــرد محیطــی شــرکت تأثیــر دارد (Fayyazi et al.,
 .)2015مدیری��ت منابعــ انس��انی ســبز س��اختاری اساســی را فراهم
میکنــد کــه بــه ســازمانها اجــازه میدهــد تــا بهتــر تأثیــرات
زیســتمحیطی ســازمان را مدیریــت کننــد (.)Sudin, 2011
مدیریــت منابــع انســانی ســبز میتوانــد بهصــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم و از طریــق تعهــد ســازمانی ،عوامــل توانمندســاز
فرهنــگ ســازمانی ســبز و رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان
باعــث افزایــش عملکــرد محیطــی شــود .مدیریــت منابــع انســانی
ســبز در ابتداییتریــن مرحلــه ســعی دارنــد کــه اف ـراد متعهــد بــه
محیــط زیســت را جــذب و اســتخدام کننــد .بــه طــور خــاص،
براســاس تئــوری هویــت اجتماعــی نقــش تعهــد ســازمانی کارکنان
میــان مدیریــت منابــع انســانی ســبز و عملکــرد محیطــی نقــش
میانجــی دارد ( .)Stites & Michael, 2011پژوهشگــران نشــان
دادهانــد کــه مدیـران منابــع انســانی ســبز ســعی در ایجــاد فرهنــگ
ســبز در ســازمانها داشــته و بــا تأکیــد رهبــران ارشــد ،تشــویق
مشــارکت و همــکاری کارکنــان و درنهایــت بــا توانمندســازی
کارکنــان ســعی در بهبــود عملکــرد محیطــی داشــتهاند (Laroche

 .)et al., 2013مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه رفتــار
دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان میتوانــد باعــث افزایــش
عملک��رد محیط��ی شـ�ود .رفتارهـ�ای دوســتدار محیــط زیســتی
محــدودهای از رفتارهایــی اســت كــه می ـزان دسترســی بــه منابــع
یــا انرژیهــای طبیعــی را تغییــر میدهــد یــا اینكــه ســاختار
و پویایــی اكوسیســتم یــا فضــای زیســت را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ( .)Stern, 2000مدیریــت منابــع انســانی میتوانــد از
طریــق تشــویق کارکنــان و ایجــاد انگیــزه و پــاداش باعــث افزایــش
رفتارهــای دوســتدارانه بــا محیــط شــود ( .)Kim et al., 2019بــا
توجــه بــه مطالــب بیانشــده ،ســه فرضیــۀ میانجــی نهــم ،دهــم و
یازدهــم بــه شــرح زیــر بیــان شــده اســت:
فرضیــۀ  :9مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عملکــرد
محیطــی هتــل بــا نقــش میانجــی تعهــد ســازمانی تأثیــر مثبــت و
معنــیداری دارد.
فرضیــۀ  :10مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عملکــرد
محیطــی هتــل بــا نقــش میانجــی عوامــل توانمندســاز فرهنــگ
ســازمانی ســبز تأثیــر مثبــت و معنــیداری دارد.
فرضیــۀ  :11مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عملکــرد
محیطــی هتــل بــا نقــش میانجــی رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی
کارکنــان تأثیــر مثبــت و معنــی داری دارد.
مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
بــا توجــه بــه بررســی و مــرور ادبیــات الگــوی مفهومــی
پژوهــش در قالــب شــکل زیــر ارائــه شــده اســت .ایــن الگــو
برگرفتــه از پژوهــش روســکو و همــکاران ( )2018و کیــم و
همــکاران ( )2019اســت کــه در قالــب شــکل  1پیشــنهاد شــده
اســت:

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش برگرفته از روسکو و همکاران ( )2018و کیم و همکاران ()2019
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ابزار پژوهش
بــرای جمــعآوری اطالعــات الزم و تحلیــل یافتههــای
پژوهــش ،از پرســشنامۀ پژوهشهــای گذشــته ،کــه روایــی و
پایایــی آنهــا در مطالعــات گذشــته تأییــد شــده اســت ،بــه شــرح
تفکیکــی ذیــل اســتفاده شــد .گفتنــی اســت بــا توجــه بــه مفاهیــم
ازپیــش ارائهشــده در مبانــی نظــری و همچنیــن نــوع ســؤاالت،
گــروه پژوهــش تــا حــد امــکان روایــی ســؤاالت را بازنگــری کــرد.
بـرای ســنجش متغیــر مدیریــت منابع انســانی ســبز  15ســؤال
از پرســشنامۀ رنویــک 1و همــکاران ( ،)2013بــرای ســنجش
عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســبز از  20س��ؤال از ســؤاالت مربــوط
بــه تأکیــدات رهبــری از پرسـشنامۀ سرینواســان و کارس (،)2014
بــرای ســنجش اعتبــار پیــام از پرســشنامۀ لیــن و هــو،)2011( 2
ب��رای س�نـجش متغی��ر مشـ�ارکت و همــکاری از پرس ـشنامۀ دایلــی
و همــکاران ( )2012و بــرای متغیــر توانمندســازی از پرســشنامۀ
گلــور 3و همــکاران ( )2011اســتفاده شــده اســت .ب ـرای ســنجش
متغیــر رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان از  7ســؤال و
تعهــد کارکنــان  8ســؤال از پرس ـشنامۀ کیــم و همــکاران ()2019
اســتفاده شــده اســت .درنهایــت بــرای ســنجش متغیــر عملکــرد
محیطــی از  8ســؤال پرســشنامۀ رســکو و همــکاران ()2019
اســتفاده شــده اســت .پرس ـشنامه در قالــب مقیــاس پنجگزینـ�های
لیكــرت تدویــن و از اف ـراد خواســته شــد تــا می ـزان نظــر خــود را از
ً
ً
کامــا موافــق تــا کامــا مخالــف بیــان کننــد.
ب ـه علــت ثبــت شــهر یــزد در زمــرۀ شــهر جهانــی یونســکو،
هتــلداران بــه رفتارهــای دوســتدار محیــط زیســت پیــش از
گذشــته توجــه کردهانــد و بنابرایــن همــکاری بســیار خوبــی میــان

تجزیهوتحلیل دادهها و نتایج
نتایج آمار توصیفی در جدول  1ارائه شده است:
جدول  :1آمار جمعیتشناختی پژوهش
تعداد

درصد

متغیر
مرد

183

0/843

زن

34

۰/۱۵۶

دیپلم

5

0/023

فوق دیپلم

33

0/152

لیسانس

145

0/668

فوق لیسانس

30

0/138

دکتری

4

0/018

کمتر از 30

19

0/088

ردۀ

 30تا 40

86

0/396

سنی

 40تا 50

81

0/373

بیشتر از 50

31

0/143

جنسیت

تحصیالت

بــا توجــه بــه یافتههــای جمعیتشــناختی مشـ�اهده
میشــود کــه بیشــترین درصــد فراوانــی جمعیــت آمــاری پژوهـ�ش
از لحــاظ جنســیت مربــوط بــه مــردان ،از نظــر تحصیــات مربــوط
بــه تحصیــات لیســانس و از نظــر ردۀ ســنی مربــوط بــه  30تــا 40
ســال اســت.
اعتبارسنجی مدل اندازهگیری
بــرای تعییــن پایایــی پرســشنامه از روش پایایــی
مركــب ) (CRدر كنــار آلفــای كرونبــاخ و ب ـرای بررســی روایــی از
میانگیــن واریانــس ســازه استخراجشــده ( )AVEیــا روایــی همگـرا
اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه جــدول  ،2میتــوان بیــان
کــرد کــه مقادیــر  AVEب ـرای همــۀ متغیرهــا بیشــتر  0/5محاسـ�به
شــده اســت؛ بنابرایــن روایــی همگ ـرای متغیرهــای پژوهــش تأییــد
میشــود .همچنیــن بــرای اندازهگیــری پایایــی ،از روش آلفـ�ای
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روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر روش
گــردآوری اطالعــات از نــوع پژوهشهــای توصیفــی و از شــاخۀ
مطالعــات میدانــی اســت و از حیــث ارتبــاط بیــن متغیرهــای
پژوهــش از نــوع پیمایشــی اســت .در ایــن پژوهــش ،بــرای
بررســی فرضیههــای پژوهــش از پرســشنامه اســتفاده شــده
اســت .دادههــای ایــن پژوهــش از کارکنــان هتلهــا در اســتان یــزد
جم ـعآوری شــده اســت .در اســتان یــزد  54هتــل وجــود دارد کــه
درمجمــوع  500نفــر پرســنل دارد .حجــم نمونــه بــا اســتفاده جدول
کرجســی و مــورگان 217 ،نفــر تعییــن شــده و پرســشنامهها
بهصــورت خوشــهای تصادفــی بیــن نمونــۀ مدنظــر توزیــع شــده
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد و نــوع هتلهــا و تعــداد کارکنــان
در خوشــهها متفــاوت بــود ،از رویکــرد نســبتی و بــا توجــه بــه
تعــداد هــر خوشــه بهصــورت بــرآوردی در هــر خوشــه نمونههــا
انتخــاب شــدند.

مجموعههــا در تکمیــل پرســشنامه صــورت پذیرفتــه اســت؛
هرچنــد اجبــاری بــرای تکمیــل پرســشنامه وجــود نداشــت.
بهرغــم ایــن موضــوع ،در مرحلــۀ ابتدایــی توزیــع پرســشنامهها،
تعــداد  280پرس ـشنامه توزیــع شــد کــه پــس از بررســی ،تعــداد
 201پرســشنامه بــرای تحلیــل مناســب دانســته شــد و بــرای
تکمی��ل حداق��ل نمون��ۀ مدنظ��ر ،تعــداد  30پرســشنامۀ جدیــد
توزیــع و در ایــن مرحلــه ،تعــداد  16پرس ـشنامه مناســب تحلیــل
دانســته شــد.
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بیشــتر اســت؛ بنابرایــن گفتنــی اســت پایایــی پرسـشنامۀ پژوهـ�ش
مناســب و تأییــد میشــود.

کرونبــاخ اســتفاده شــد .همانگونــه کــه در جــدول  2مشـ�خص
اســت ،آلفــای کرونبــاخ و پایایــی تمامــی متغیرهــا از مقــدار 0/7
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جدول  :2مقدار پایایی و روایی به تفکیک متغیرها

متغیر

تعداد سؤاالت

ضریب میانگین واریانس
استخراجشده ()AVE

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب
()CR

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

مدیریت منابع انسانی سبز

15

۰/۵۷۱

۰/۸۰۱

۰/۸۷۷

عوامل توانمندساز فرهنگ سازمانی سبز

20

۰/۵۷۲

۰/۸۱۸

۰/۸۴۲

تعهد سازمانی کارکنان

8

۰/۵۱۱

۰/۸۹۲

۰/۸۹۲

رفتار دوستدار محیط زیستی کارکنان

7

۰/۵۳۱

۰/۷۱۱

۰/۸۶۹

عملکرد محیطی هتل

8

۰/۵۳۷

۰/۸۷۲

۰/۹۰۲

همانگونــه کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود ،ســطح
معنـیداری همــۀ متغیرهــا از ســطح  0/05کمتــر اســت .درنتیجــه
بــا ســطح اطمینــان  0/95میتــوان گفــت در تمامــی روابــط ،بیــن
متغیــر مســتقل و وابســته ارتبــاط وجــود دارد.

تخمین مدل
در ایــن پژوهــش ،ب ـرای بررســی تأثیــر متغیرهــای پژوهــش
از نرمافــزار اســمارت پــیالاس و روش مدلســازی معــادالت
ن منظــور ،ابتــدا روابــط
ســاختاری اســتفاده شــده اســت .بــهایــ 
میــان متغیرهــا از طریــق آزمــون همبســتگی بررســی شــد.

جدول  :3نتایج آزمون همبستگی
2

متغیرها

1

رفتارهای دوستدارانۀ محیط
زیست کارکنان

۱/۰۰

تعهد سازمانی کارکنان

۰/۴۸۷

۱/۰۰

عوامل تونمندساز فرهنگ
سازمانی سبز

۰/۴۷۱

۰/۳۸۴

۱/۰۰

مدیریت منابع انسانی سبز

۰/۵۴۳

۰/۴۸۶

۰/۷۳۳

۱/۰۰

عملکرد محیطی

۰/۴۸۲

۰/۶۲۱

۰/۲۵۶

۰/۲۸۶

بهمنظــور بررســی روابــط فرضیــات از مدلســازی
معــادالت ســاختاری بــه روش حداقــل مربعــات جزئــی اســتفاده

3

4

5

۱/۰۰

شــد کــه بــه ایــن منظــور ،مــدل در دو حالــت اســتاندارد و
معنــیداری بررســی شــد.

تأثیرمدیریتمنابعانسانیسبزدرعملکردمحیطی
بامیانجیگریعواملتوانمندسازفرهنگسازمانیسبز،تعهدسازمانیورفتارزیستمحیطی
موردمطالعه:هتلهایشهریزد
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شکل  :3مدل تحلیلی پژوهش در حالت استاندارد

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

شکل  :2مدل تحلیلی پژوهش در حالت معنیداری
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بهمنظــور بررســی کیفیــت کلــی مــدل پژوهــش ،از معیــار
 GOFاســتفاده شــد .نتایــج ایــن آزمــون در جــدول  4ارائــه شــده
اســت .مثبتبــودن شــاخص نیکویــی بــرازش بــا میــزان 0/462
بــرازش مناســب کلــی مــدل را نشــان داده و بیانگــر تناســب و
کیفیــت مــدل ارائهشــده اســت.

بهمنظــور آزمایــش اثــر فرضیههــای میانجــی پژوهــش
روشهــای متعــدد وجــود دارد؛ در ایــن پژوهــش از آزمــون ســوبل
اســتفاده شــده اســت.
جدول  :6نتایج فرضیههای میانجی

جدول  :4آزمون برازش مدل

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

متغیرها

Communality

R2

رفتارهای دوستدارانۀ
محیط زیست
کارکنان

0/531

0/360

تعهد سازمانی
کارکنان

0/511

0/236

عوامل توانمندساز
فرهنگ سازمانی سبز

0/572

0/454

مدیریت منابع انسانی
سبز

0/571

-

عملکرد محیطی

0/537

0/431

میانگین

0/544

0/393

GOF

فرضیۀ
نهم

0/486

0/543

0/067

0/047

6/143

0/263

فرضیۀ
دهم

0/632

-0/074

0/052

0/028

-2/582

-0/046

فرضیۀ

0/462

نتیجۀ بررسی فرضیات پژوهش
پــس از بررســی روابــط میــان متغیرهــای پژوهــش میتــوان
فرضیــات را بررســی کــرد .بــا توجــه بــه تحلیلهــای ارائهشــده
در گام قبلــی ،نتیجــۀ بررســی فرضیــات اول تــا هشــتم پژوهــش
مطابــق جــدول  5اســت.
جدول  :5نتایج فرضیههای پژوهش
فرضیات

استانداردی

معنیداری

وضعیت

فرضیۀ اول

0/480

7/395

تأیید

فرضیۀ دوم

0/495

16/131

تأیید

فرضیۀ سوم

0/632

5/770

تأیید

فرضیۀ چهارم

0/244

3/914

تأیید

فرضیۀ پنجم

0/543

9/300

تایید

فرضیۀ ششم

0/165

2/159

تأیید

فرضیۀ هفتم

0/221

4/978

تأیید

-0/074

1/207

عدم تأیید

فرضیۀ هشتم

فرضیه

a

b

Sa2

Sb2

مقدار
سوبل

ضریب
بتا

یازدهم

0/495

0/221

0/049

0/05

4/049

0/109

نتایــج حاصــل از معــادالت ســاختاری نشــان میدهــد کــه
تأثیــر مدیریــت منابــع انســانی ســبز در تعهــد ســازمانی ،رفتــار
دوســتانۀ محیــط و عوامــل توانمندســاز فرهنــگ بــا توجــه بــه
اینکــه مقــدار معنـیداری بیشــتر از  1/96بــوده تأییــد شــده اســت،
همچنیــن تأثیــر تعهــد ســازمانی در دو متغیــر رفتــار دوســتانۀ
محیــط و عملکــرد محیطــی نیــز تأییــد شــده اســت .تأثیــر عوامــل
توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی در عملکــرد محیطــی بــه دلیــل
اینکــه مقــدار معنــیداری کمتــر از  1/96اســت رد شــده اســت.
در ایــن پژوهــش بــرای بررســی فرضیههــای میانجــی از آزمــون
ســوبل اســتفاده شــده کــه نتایــج آن نشــان داده اســت کــه هــر ســه
فرضیــۀ میانجــی بــا توجــه بــه اینکــه ضریــب ســوبل در بــازه 1/96
و  -1/96قــرار نگرفتــه ،تأییــد شــدهاند.
بحث و نتیجهگیری
در ایــن مطالعــه ،هــدف طراحــی مــدل پیامدهــای تأثیــر
مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عملکــرد محیطــی هتــل بــا نقــش
میانجیگــری تعهــد ســازمانی کارکنــان و رفتــار زیســتمحیطی
کارکنــان و عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی ســبز در
هتلهــای اســتان یــزد اســت.
براســاس فرضیــۀ اول ،مدیریــت منابــع انســانی ســبز در
تعهــد ســازمانی کارکنــان تأثیــر مثبــت و معن ـیداری دارد .نتایــج
بهدس��تآمده ایــن فرضیــه را تأییــد میکنــد؛ زیــرا میــزان آمــارۀ
 tبرابــر بــا  ۷/395اســت ،کــه از قــدر مطلــق  ۱/96بیشــتر بــوده؛
درنتیجــه در ســطح  ۰/95اطمینــان فرضیــه تأییــد شــده اســت.
از طرفــی میــزان تأثیــر ایــن فرضیــه برابــر بــا  ۰/486بــوده کــه
نشــاندهندۀ تأثیرگــذاری مثبــت اســت .مدیریــت منابــع انســانی
ســبز شــیوۀ مدیریــت کارکــردی اســت ،کــه بــا ایجــاد ارتبــاط

تأثیرمدیریتمنابعانسانیسبزدرعملکردمحیطی
بامیانجیگریعواملتوانمندسازفرهنگسازمانیسبز،تعهدسازمانیورفتارزیستمحیطی
موردمطالعه:هتلهایشهریزد
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1. Srinivasan & Kurey

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

روانشــناختی میــان شــرکت و کارکنــان ،در نگــرش و رفتارهــای
کارکنــان تأثیــر میگــذارد .مدیریــت منابــع انســانی ســبز در آمــوزش
و جــذب منابــع انســانی بــا مســئولیت اجتماعــی میکوشــد.
کارکنــان بــا رفتارهــای مســئولیتپذیر اجتماعــی ،تعهــد ســازمانی
باالتــری بهنســبت ســایر کارکنــان دارنــد .همچنیــن ایــن مدیـران بــا
اجــرای برنامههــای آموزشــی باعــث افزایــش تعهــد ســازمانی در
کارکنــان خواهنــد شــد .نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات محتشــم و
همــکاران ( )1395و شــن و بنســون ( )2016مطابقــت دارد.
براســاس فرضیــۀ دوم پژوهــش ،مدیریــت منابــع انســانی
ســبز در عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی ســبز تأثیــر مثبــت
و معنــیداری دارد .نتایــج بهدســتآمده ایــن فرضیــه را تأییــد
میکنــد؛ زی ـرا می ـزان آمــارۀ  tبرابــر بــا  ۱۶/131اســت ،کــه از قــدر
مطلــق  ۱/96بیشــتر بــوده؛ درنتیجه در ســطح  ۰/95اطمینــان فرضیه
تأییــد شــده اســت .از طرفــی میـزان تأثیــر در ایــن فرضیــه بــا ۰/495
برابــر بــوده کــه نشــاندهندۀ تأثیرگــذاری مثبــت اســت .فرهنــگ
ســازمانی شــامل ارزشهــا ،عقایــد و سیاسـتهای ســازمان اســت.
فرهنــگ هــر ســازمانی در رفتارهــای کارکنــان نمایــان میشــود و بــا
گذشــت زمــان ایــن رفتارهــا بـه عــادت تبدیــل خواهــد شــد .چهــار
عامــل تأکیــد مدیـران ارشــد ،اعتبــار پیــام ،توانمندســازی کارمنــدان
و درگیــری کارکنــان باعــث تغییــر در فرهنــگ و ایجــاد توانمندســاز
فرهنــگ ســازمانی ســبز خواهــد شــد .مدیریــت منابــع انســانی
ســبز در توســعۀ ایــن چهــار عامــل نقــش اساســی دارد .نتایــج ایــن
فرضیــه بــا مطالعــات سرینیواســان و کــوری )2014( 1و روســکو و
همــکاران ( )2019مطابقــت دارد.
براســاس فرضیــۀ ســوم پژوهــش ،مدیریــت منابــع انســانی
ســبز در رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان تأثیــر مثبــت
و معنــیداری دارد .نتایــج بهدســتآمدۀ پژوهــش ایــن فرضیــه
را تأییــد میکنــد؛ زیــرا میــزان آمــارۀ  tبرابــر بــا  ۵/770اســت،
کــه از قــدر مطلــق  ۱/96بیشــتر بــوده؛ در نتیجــه در ســطح ۰/95
اطمینــان فرضیــه تأییــد شــده اســت .از طرفــی میــزان تأثیــر در
ایــن فرضیــه برابــر بــا  ۰/632بــوده کــه نشــاندهندۀ تأثیرگــذاری
مثبــت اســت .مدیریــت منابــع انســانی ســبز تالشهــای اختیــاری
کارکنــان را افزایــش میدهــد .وقتــی کارگـران کیفیــت بــاالی روابــط
بیــن سرپرســتان بــا کارکنــان را مشــاهده کننــد ،ســطح رفتــار آنهــا
باالتــر خواهــد رفــت .كاركنــان خدماتــی بــا درک مثبــت از رویــۀ
مدیریــت منابــع انســانی ســبز (ب ـرای مثــال ،اســتخدام و آمــوزش،
ارزیابــی عملکــرد افــراد در قبــال محیــط) ســعی در باالبــردن و
توســعۀ دانــش خــود دربــارۀ محیــط و افزایــش رفتارهــای دوســتانه
بــه محیــط خواهنــد شــد .نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات صیــدی
عقیلآبــادی و همــکاران ( )1398و کیــم و همــکاران ()2018
مطابقــت دارد.

براســاس فرضیــۀ چهــارم پژوهــش ،تعهــد ســازمانی
کارکنــان در رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان تأثیــر مثبــت
و معنــیداری دارد .نتایــج بهدســتآمده ایــن فرضیــه را تأییــد
میکنــد؛ زیــرا میــزان آمــارۀ  tبرابــر بــا  ۳/914اســت کــه از قــدر
مطلــق  ۱/96بیشــتر اســت؛ درنتیجــه در ســطح  ۰/۹۵اطمینــان
فرضیــه تأییــد شــد .از طرفــی می ـزان تأثیــر در ایــن فرضیــه برابــر بــا
 ۰/244بــوده کــه نشــاندهندۀ تأثیرگــذاری مثبــت اســت .تعهــد
ســازمانی کارکنــان تمایــل خــود را ب ـرای انجــام تالشهــای بیشــتر
فراتــر از وظایفشــان افزایــش میدهــد .همچنیــن باعــث افزایــش
تعهــد عاطفــی ،از خودگذشــتگی ،دلبســتگی بیشــتر بــا ســازمان و
رفتارهــای نوعدوســتانه خواهــد شــد .مطالعــات نشــان داده اســت
ســازمانی قــوی کارکنــان بــه ســطح باالیــی از رفتــار
کــه تعهــد
ِ
دوســتدار محیــط زیســت منجــر خواهــد شــد .نتایــج ایــن فرضیــه
بــا مطالعــات بورقانــی و همــکاران ( )1395و انجــی و فلدمــان
( )2011مطابقــت دارد.
براس�اـس فرضی��ۀ پنجــم پژوهــش ،تعهــد ســازمانی کارکنــان
در عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری دارد .نتایــج
بهدس�تـآمده ایــن فرضیــه را تأییــد میکنــد؛ زیــرا میــزان آمــارۀ
 tبرابــر بــا  ۳/914اســت ،کــه از قــدر مطلــق  ۱/۹۶بیش��تر ب��وده؛
درنتیجــه در ســطح  ۰/۹۵اطمینــان فرضیــه تأییــد شــده اســت.
از طرفــی می ـزان تأثیــر در ایــن فرضیــه برابــر بــا  ۰/244بــوده کــه
نشــاندهندۀ تأثیرگــذاری مثبــت اســت .تعهــد ســازمانی بــه تمایــل
شــدید بــرای ادامــۀ همــکاری بــا ســازمان ،پذیــرش اهــداف و
ارزشهــای ســازمان منجــر خواهــد شــد .کارکنانــی کــه تعهــد
ســازمانی باالیــی داشــته باشــند ،بــه ســازمان و اهــداف ســازمان
وفادارنــد ،و میکوشــند ارزشهــا و اهــداف ســازمان را در قبــال
محیــط زیســت بپذیرنــد ،و ب ـرای آنهــا تالشــی بیشــتر از وظایــف
خــود انجــام دهنــد .نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات محتشــم و
همــکاران ( )1395و کیــم و همــکاران ( )2019مطابقــت دارد.
براســاس فرضیــۀ ششــم پژوهــش ،رفتــار دوســتدار محیــط
زیســتی کارکنــان در عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی ســبز
تأثیــر مثبــت و معنــیداری دارد .نتایــج ایــن فرضیــه بیانکننــدۀ
تأییــد ایــن فرضیــه اســت؛ زیــرا میــزان آمــارۀ  tبرابــر بــا ۲/159
اســت ،کــه از قــدر مطلــق  ۱/۹۶بیشــتر بــوده؛ درنتیجــه در ســطح
 ۰/۹۵اطمینــان فرضیــه تأییــد شــده اســت .از طرفــی می ـزان تأثیــر
در ایــن فرضیــه برابــر بــا  ۱/۱۶۵بــوده کــه نشــاندهندۀ تأثیرگــذاری
مثبــت اســت .دوســتداران محیــط زیســت ســعی دارنــد دانــش و
آگاهیهــای دیگ ـران را نیــز دربــارۀ محیــط زیســت افزایــش دهنــد.
ایــن کارکنــان داوطلبانــه در همایشهــا و مراســمهای مربــوط بــه
محیــط زیســت شــرکت میکننــد و همچنیــن در محیــط کار نیــز
دیگــران را تشــویق بــه حفــظ محیــط زیســت میکننــد .نتایــج
ایــن فرضیــه نشــان میدهــد کــه رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی
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کارکنــان باعــث تقویــت فرهنــگ ســازمانی ســبز خواهــد شــد.
نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات صیــدی عقیلآبــادی و همــکاران
( )1398مطابقــت دارد.
براس��اس فرضی��ۀ هفت��م پژوهـ�ش ،رفتــار دوســتدار محیــط
زیســتی کارکنــان در عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت و معن ـیداری
دارد .نتایــج بهدســتآمده ایــن فرضیــه را تأییــد میکنــد؛ زیــرا
می ـزان آمــارۀ  tبرابــر بــا  ۴/987اســت ،کــه از قــدر مطلــق ۱/۹۶
بیشــتر بــوده ،درنتیجــه در ســطح  ۰/۹۵اطمینــان فرضیــه تأییــد
شــده اســت .از طرفــی میــزان تأثیــر در ایــن فرضیــه برابــر بــا
 ۰/221بــوده کــه نشــاندهندۀ تأثیرگــذاری مثبــت اســت .کارکنــان
دوســتدار محیــط زیســت ســعی دارنــد کــه رفتارهــای ســازگار بــا
محیــط زیســت انجــام دهنــد و از هدررفتــن آب ،انــرژی و تولیــد
زبالــه خــودداری کننــد .ایــن اف ـراد تــاش میکننــد تــا از وســایل
حملونقــل شــخصی کمتــر اســتفاده کننــد و همچنیــن بــه محیــط
زیســت خــود احتــرام میگذارنــد و ســعی در حفــظ آن دارنــد.
نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات جلــوداری و همــکاران ( )1397و
روســکو و همــکاران ( )2019مطابقــت دارد.
براس��اس فرض��یۀ هشــتم پژوهــش ،عوامــل توانمندســاز
فرهنــگ ســازمانی در عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت و معنـیداری
دارد .نتایــج بهدس ـتآمده ایــن فرضیــه را رد میکنــد؛ زی ـرا می ـزان
آمــارۀ  tبرابــر بــا  ۰/207اســت ،کــه از قــدر مطلــق  ۱/۹۶کمتــر
بــوده؛ درنتیجــه فرضیــه تأییــد نشــده اســت .هتلهایــی کــه دارای
فرهنــگ ســبز بــوده و بــه محیــط زیســت توجــه ویــژه داشــتهاند،
باعــث میشــوند کارکنــان نیــز در انجــام وظایــف خــود بــه محیــط
زیســت توجــه کننــد .عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی بــا
اســتفاده از ســخنان معتبــر مدیـران ارشــد ،تشــویق بـرای همــکاری
و آگاهســاختن کارکنــان باعــث افزایــش عملکــرد محیطــی خواهــد
شــد .نتایــج ایــن فرضیــه تأییــد نشــده اســت؛ شــاید دلیــل
تأییدنشــدن فرضیــه ،همــکاری و مشــارکتنکردن مدیــران ارشــد
در حفــظ محیــط زیســت یــا ایجــاد محیطــی در هتــل بــرای
افزایــش مشــارکت و آگاهــی کارکنــان باشــد .نتایــج ایــن فرضیــه
بــا مطالعــات محتشــم و همــکاران ( )1395و روســکو و همــکاران
( )2019مطابقــت نــدارد.
براس��اس فرضی��ۀ نه��م پژوه��ش ،مدیریــت منابــع انســانی
ســبز در عملکــرد محیطــی بــا نقــش میانجــی تعهــد ســازمانی
تأثیــر مثبــت و معن ـیداری دارد .نتایــج بهدس ـتآمده ایــن فرضیــه
را تأییــد میکنــد؛ زیــرا میــزان آمــارۀ  tبرابــر بــا  ۶/143اســت،
کــه از قــدر مطلــق  ۱/96بیشــتر اســت؛ درنتیجــه در ســطح ۰/95
اطمینــان فرضیــه تأییــد میشــود .از طرفــی میــزان تأثیــر در ایــن
فرضیــه برابــر بــا  ۰/263بــوده کــه نشــاندهندۀ تأثیرگــذاری مثبــت
اســت .مدیریــت منابــع انســانی ســبز بــا آموزشهــای الزم بــه
کارکنــان در حــوزۀ محیــط زیســت و همچنیــن شــرح مشــاغل،

بهگونــهای کــه کمتریــن آســیب بــرای محیــط زیســت داشــته
باشــند ،ســعی میکننــد تعهــد کارکنــان را در قبــال محیــط زیســت
افزایــش دهنــد .همچنیــن مدیــران برنامههــای آموزشــی محیــط
زیســت در بخــش منابــع انســانی را بهصــورت دائــم ،مرتبــط و
مؤثــر اجـرا میکننــد .افزایــش تعهــد کارکنــان بــه محیــط زیســت،
باعــث افزایــش رفتارهایــی از قبیــل صرفهجویــی در مصــرف
آب ،انــرژی و  ...اســت ،کــه درنهایــت بــه عملکــرد محیطــی
منجــر خواهــد شــد .نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات بورقانــی و
همــکاران ( )1395و کیــم و همــکاران ( )2019مطابقــت نــدارد.
براســاس فرضیــۀ دهــم پژوهــش ،مدیریــت منابــع انســانی
ســبز در عملکــرد محیطــی نقــش میانجــی عوامــل توانمندســاز
فرهنــگ ســازمانی تأثیــر مثبــت و معنــیداری دارد .نتایــج
بهدســتآمده ایــن فرضیــه را تأییــد میکنــد؛ زیــرا میــزان آمــارۀ
 tبرابــر بــا  -۲/584اســت ،کــه از قــدر مطلــق  ۱/96بیشــتر بــوده،
در نتیجــه در ســطح  ۰/95اطمینــان فرضیــه تأییــد شــده اســت.
از طرفــی میــزان تأثیــر در ایــن فرضیــه برابــر بــا  -۰/046بــوده
کــه نشــاندهندۀ تأثیرگــذاری منفــی اســت .فرهنــگ هتلهــا
بیانکننــدۀ اهــداف و چشــمانداز مدیــران آن هتلهــا و عنصــری
مهــم و تأثیرگــذار در رفتــار کارکنــان و مدیرانانــد .اگــر کارکنــان
یــک هتــل ،فرهنــگ ســازمانی و اقدامــات مدی ـران ارشــد در قبــال
محیــط زیســت را بیتفــاوت ارزیابــی کننــد ،باعــث خواهــد شــد
ایــن کارکنــان نیــز بــه حفــظ محیــط زیســت بیتفــاوت باشــند و
بـرای حفــظ محیــط زیســت خــود عالقــه و تمایلی نداشــته باشــند.
نتایــج ایــن فرضیــه منفــی بهدســت آمــده اســت .گفتنــی اســت در
برخــی هتلهــا توجــه فرهنــگ ســبز و عوامــل توانمندســاز ضعیــف
اســت و مدی ـران در ایــن هتلهــا خــود در نقــش الگــوی رفتــاری
کارکنــان بـرای حفــظ محیــط زیســت رفتــار نمیکننــد .نتایــج ایــن
فرضیــه بــا مطالعــات صیــدی عقیلآبــادی و همــکاران ( )1398و
روســکو و همــکاران ( )2019مطابقــت نــدارد.
براسـ�اس فرضـ�یۀ یازدهــم پژوهــش ،مدیریــت منابــع
انســانی ســبز در عملکــرد محیطــی نقــش میانجــی رفتــار دوســتدار
محیــط زیســتی کارکنــان تأثیــر مثبــت و معنــیداری دارد .نتایــج
بهدســتآمده ایــن فرضیــه را تأییــد میکنــد؛ زیــرا میــزان آمــارۀ
 tبرابــر بــا  ۴/049اســت ،کــه از قــدر مطلــق  ۱/96بیشــتر بــوده؛
درنتیجــه در ســطح  ۰/95اطمینــان فرضیــه تأییــد شــده اســت.
از طرفــی میــزان تأثیــر در ایــن فرضیــه برابــر بــا  ۰/109بــوده
کــه نشــاندهندۀ تأثیرگــذاری مثبــت اســت .در ادبیــات محیــط
زیســت ،بــه رفتارهــای دوســتدارانۀ کارکنــان در قبــال محیــط
زیســت توجــه شــده اســت کــه بــه نظــر میرســد روشــی مؤثــر
و تأثیرگــذار در عملکــرد محیطــی اســت .ایــن رفتارهــا بــا محیــط
زیســت ســازگار بــوده و باعــث کاهــش مصــرف آب ،ضایعــات،
افزایــش رفتارهــای داوطلبانــه و اختیــاری بـرای مشــارکت در حفــظ
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بورقانــی ،ســهیال ،فتــوت ،بنفشــه و خــادم ،مریــم (.)1395
اثــرات عوامــل منابــع انســانی ســبز بــر عملکــرد محیطـ�ی
ســازمانهای تولیــدی (مــورد مطالعــه :شــرکتهای پتروشــیمی
منطقــۀ عســلویه و ماهشــهر) .نشــریۀ علمــی ـ پژوهشــی مدیریـ�ت
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( .)۱۳۹۷تأثیــر مدیریــت منابــع انســانی ســبز بــر عملکــرد و
بهــرهوری زیســتمحیطی ســازمان (مــورد مطالعــه :ادارۀ کل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان فــارس) .هفتمیــن کنفرانــس
بینالمللــی تکنیکهــای مدیریــت و حســابداری ،تهــران ،شــرکت
همایشــگران مهــر اشــراق.
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محیــط زیســت خواهــد شــد .مدی ـران منابــع انســانی ســبز ســعی
دارنــد در مراحــل اولیــه و هنــگام اســتخدام افـرادی را جــذب کننــد
کــه بــه محیــط زیســت نگــرش و تفکــر مثبــت داشــته باشــند .ایــن
مدیــران بــا اســتخدام ایــن افــراد و همچنیــن آمــوزش و افزایــش
آگاهیهــا باعــث افزایــش رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان
خواهــد شــد؛ درنتیجــه مدیریــت منابــع انســانی بهصــورت
غیرمســتقیم و بــا افزایــش رفتارهــای مثبــت کارکنــان در قبــال محیــط
زیســت ،باعــث افزایــش عملکــرد محیطــی خواهنــد شــد .نتایــج
ایــن فرضیــه بــا مطالعــات کیــم و همــکاران ( )2019و روســکو و
همــکاران ( )2019مطابقــت دارد.
هتلهــا در یــزد بایــد حفــظ محیــط زیســت را یکــی از
اهــداف اصل��ی خــود در نظ��ر گیرن��د و در اولویــت قــرار دهنــد.
در ایــن زمینــه مدیــران هتلهــا بایــد ســعی کننــد بــا بهکارگیــری
مدیریــت منابــع انســانی ســبز زمینــه را بــرای دســتیابی بــه
اهــداف خــود فراهــم ســازند .همچنیــن مدیریــت منابــع انســانی
بهصــورت خــاص بایــد در اســتخدام ،شــرح مشــاغل ،ارزیابــی
عملکــرد و برگـزاری دورههــای آموزشــی مربــوط بــه محیــط زیســت
برنامهریــزی داشــته باشــد.
تحلیــل یافتههــا براســاس متغیرهــای جمعیتشــناختی
نشــان میدهــد کــه مــردان در مقایســه بــا زنــان رفتارهــای دوســتدار
محیــط زیســت کمتــری از خــود نشــان دادهانــد و در تحصیــات
باالتــر و ســن کمتــر بــروز ایــن رفتارهــا بیشــتر اســت .درخصــوص
فرضیههــای پژوهـ�ش ،ضریــب تأثیــر متغیــر مدیریــت منابــع
انســانی ســبز در متغیرهــای میانجــی در مــردان  17درصــد کمتــر از
زنــان اســت ،امــا اثــر متغیرهــای میانجــی در هــر دو گــروه زنــان و
مــردان تأییــد شــد.
در بررســی تحصیــات و فرضیــات پژوهــش میتــوان
اســتدالل کــرد کــه ضریــب تأثیــر مدیریــت منابــع انســانی ســبز
در متغیرهــای میانجــی بــا افزایــش ســطح تحصیــات بــه شــکل
محسوســی افزایــش مییابــد و متغیرهــای میانجــی قابلیــت
میانجــی خــود را بهغیــر از تحصیــات دیپلــم حفــظ میکننــد.
افزایــش ســن نیــز بــه کاهــش ضریــب تأثیــر مدیریــت منابــع
انســانی ســبز در متغیرهــای میانجــی منجــر شــده و متغیرهــای
میانجــی در ایــن مدلهــا تأییــد نشــدهاند.
برایناســاس ،بــه نظــر میرســد نقــش محیطهــای
آموزشــی در افزایــش رفتارهــای دوســتدار محیــط زیســت بســیار
تأثیرگــذار بــوده اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه روحیــات مــردان الزم
اســت در ایــن طیــف از کارکنــان بــر رعایــت اصــول و فرهنــگ ســبز
تأکیــد بیشــتری شــده و شــاید توســعۀ ابزارهــای کنترلــی در ایــن
گــروه نیازمنــد توجــه اساســی باشــد.
بــا توجــه بــه تأثیــر فعالیتهــای هتلهــا در محیــط زیســت،
پیشــنهادات زیــر ارائــه شــده اســت:

 )۱هتلهــا در یــزد بایــد حفــظ محیــط زیســت را یکــی
از اهــداف اصلــی خــود معرفــی کننــد و در اولویــت ق ـرار دهنــد.
بــرای نیــل بــه ایــن هــدف میتــوان اســتفاده از ظــروف ســبز،
سیســتمهای خورشــیدی ،کاهــش اســتفاده از پالســتیکها و
مــوارد آالینــده محیــط زیســت را مدنظــر قــرار دهنــد؛
 )۲اســتفاده از رویکــرد الکترونیکــی در صــدور قبــوض و
فاکتورهــا و یــا بهرهمنــدی از سیســتمهای ســنتی سرمایشــی کــه
هــم جنبــۀ ســنتی شــهر یــزد را تقویــت میکنــد و هــم در کاهــش
آالیندگــی مؤثــر اســت از دیگــر توصیههاســت؛
 )۳تقویــت فرایندهــای مدیریــت منابــع انســانی ســبز مــورد
دیگــری اســت کــه بایــد مدنظــر ق ـرار گیــرد؛
 )۴تشــویق رفتارهایــی ماننــد الکترونیکیکــردن فرایندهــا،
خاموشکــردن سیســتمهای گرمایــش و ســرمایش در زمــان
اســتفادهنکردن ،توســعۀ پیشــنهادهای مبتنــی بــر ســبزبودن و امــکان
معرفــی محصــوالت ســبز بــه مشــتریان؛
 )۵مدیــران ارشــد میتواننــد فرهنــگ ســبز را در هتلهــا
برق ـرار ســازند تــا عالوهبــر کارکنــان ،میهمانهــا و مشــتریان هتــل
نیــز بــه حفــظ محیــط زیســت تشــویق شــوند؛
 )۶مدی ـران ارشــد و رهب ـران بایــد ارزشهــای اصلــی هتــل
را بــا هــدف محیــط زیســت هماهنــگ ســازند و قوانیــن و مقــررات
محیــط زیســت را برابــر بــا اســتانداردهای جهانــی رعایــت کننــد؛
اســتفاده از المپهــای کممصــرف و محصــوالت ســبز در محــل
رســتوران ،نصــب عالئــم رعایــت محیــط زیســتی و اشــاعۀ کالمــی
و متنــی ارزشهــای ســبزمحور در ایــن راستاســت؛
 )۷مدیریــت منابــع انســانی بهصــورت خــاص بایــد در زمــان
اســتخدام ،بــرای شــرح مشــاغل ،ارزیابــی عملکــرد و برگــزاری
دورههــای آموزشــی مربــوط بــه محیــط زیســت برنامهریــزی داشــته
باشــند.
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