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چکيده
ــع انســانی ســبز در عملکــرد محیطــی  ــت مناب ــر مدیری ــن پژوهــش بررســی تأثی هــدف از ای

ــگ  ــاز فرهن ــل توانمندس ــت  محیطی و عوام ــار زیس ــازمانی و رفت ــد س ــری تعه ــا میانجیگ ب

ســازمانی ســبز در هتل هــای شــهر یــزد اســت. ترکیــب رویکــرد عوامــل توانمندســاز فرهنــگ 

ــه ای از  ــت  محیطی جنب ــار زیس ــانی و رفت ــع انس ــت مناب ــث مدیری ــا مباح ــبز ب ــازمانی س س

ــاظ  ــش از لح ــن پژوه ــت. ای ــزوده اس ــق اف ــوآوری تحقی ــر ن ــه ب ــت ک ــر اس ــش حاض پژوه

ــت.  ــی اس ــوع پیمایش ــی از ن ــا توصیف ــردآوری داده ه ــوۀ  گ ــاظ نح ــردی و از لح ــدف، کارب ه

ــد.  ــکیل داده ان ــزد تش ــهر ی ــای ش ــاغل در هتل ه ــان ش ــش را کارکن ــن پژوه ــدف ای ــۀ  ه جامع

ــد. در روش  ــرآورد ش ــر ب ــورگان 217 نف ــی و م ــدول کرجس ــتفاده از ج ــا اس ــه ب ــم نمون حج

نمونه گیــری پژوهــش، بــا توجــه بــه اینکــه مــورد مطالعــه هتل هــای شــهر یــزد بــوده اســت، 

ــزد  ــن روش، تمامــی هتل هــا در شــهر ی ــا ای ــا ب از روش خوشــه ای تصادفــی اســتفاده شــده ت

در خوشــه هایی قــرار گیرنــد و در مطالعــۀ حاضــر وارد شــوند. بــرای جمــع آوری داده  از 

ــاختاری  ــادالت س ــازی مع ــری مدل س ــا بهره گی ــا ب ــت. داده ه ــده اس ــتفاده ش ــش نامه   اس پرس

و در نرم افــزار اســمارت پــی ال اس 3.2.۶ تحلیــل شــدند. نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان 

ــگ  ــاز فرهن ــان، توانمندس ــازمانی کارکن ــد س ــبز در تعه ــانی س ــع انس ــت مناب ــه مدیری داد ک

ــر  ــش تأثی ــای پژوه ــت دارد. داده ه ــر مثب ــتی تأثی ــط زیس ــتدار محی ــار دوس ــازمانی و رفت س

توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی در عملکــرد محیطــی را حمایــت نکــرده و ایــن فرضیــه رد شــد. 

ــی  ــر میانج ــق دو متغی ــبز از طری ــانی س ــع انس ــت مناب ــه مدیری ــان داد ک ــج نش ــن نتای همچنی

تعهــد ســازمانی و رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان در عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت 

ــا نقــش  ــع انســانی ســبز در عملکــرد محیطــی ب ــۀ میانجــی مدیریــت مناب دارد. نتیجــۀ فرضی

ــد شــد.  میانجــی عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی در جهــت عکــس تأیی

مقدمه
در چنــد دهــۀ اخیــر، حفــظ محیــط زیســت بــه امــری مهــم 

 تمامــی کســب وکارها در صنایــع 
ً
تبدیــل شــده اســت. تقریبــا

 Kim et al.,( ــد ــت را پذیرفته ان ــط زیس ــت از محی ــدد، حفاظ متع

2019(. نگرانــی جهانــی درمــورد محیــط زیســت، فشــارهای 

اجتماعــی، و همچنیــن حفــظ محیــط زیســت و منابــع بــرای 

نســل های آینــده، ســازمان ها را مجبــور ســاخته تــا بــا اتخــاذ 

 Guerci et( ــد ــه کنن ــود توج ــی خ ــرد محیط ــه عملک ــا ب رویه ه

al., 2016: 265(. بســیاری از ســازمان ها به منظــور دســتیابی 

بــه عملکــرد محیطــی، در تشــکیل و اســتقرار نظــام مدیریــت 

رســمی بــرای عملکــرد محیطــی می کوشــند. مدیریــت منابــع 

انســانی ســبز4 از دهــه 1990 یکــی از مهم تریــن کلیدهــای دســتیابی 

 Roscoe et al., 2019:( بــه توســعۀ پایــدار تضمین شــده اســت

p.3(. مدیریــت منابــع انســانی ســبز فرصت هــای جدیــدی را 

گاهــی، اطالع رســانی، یادگیــری، ارتباطــات و  بــرای افزایــش آ

ــی  ــل محیط ــط و عوام ــوص محی ــان درخص ــان کارکن ــالت می تعام

فراهــم خواهــد کــرد )Jia et al., 2018: 4(. مدیریــت منابــع 

ــد  ــه پیون ــد دارد کــه ب کی ــی تأ ــر فرایندهــا و رویه های انســانی ســبز ب
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ــان  ــبز کارکن ــار س ــرکت و رفت ــداف ش ــرد و اه ــان راهب ــح می صری

 Bos-Nehles et al.,( ــد ــد ش ــر خواه ــت منج ــط زیس ــا محی ب

2017(. مدیریــت منابــع انســانی ســبز شــامل دو رویــۀ ضــروری 

اســت: ۱( اعمــال روش هــای مدیریــت منابــع انســانی بــرای 

 Arulrajah et( ــی ــرمایۀ دانش ــرورش س ــط؛ 2( پ ــت محی هدای

ــای  ــه رفتاره ــت، ب ــط زیس ــات محی al., 2016: 9115(. در ادبی

رفتارهــای  اســت.  شــده  توجــه  کارکنــان  زیســت  محیطی 

ــان  ــاری کارکن ــات اختی ــدۀ اقدام ــان بیان کنن ــت  محیطی کارکن زیس

درون ســازمان در راســتای بهبــود محیــط زیســت بــوده اســت کــه 

 Paillé et al.,( ــد ــد ش ــا داده نخواه ــن رفتاره ــرای ای ــی ب پاداش

3553 :2013(. ســازمان ها و شــرکت ها در زمــان اســتخدام 

ــته  ــه داش ــان توج ــت  محیطی آن ــای زیس ــه رفتاره ــد ب ــان بای کارکن

باشــند؛ زیــرا ایــن رفتارهــا تأثیــر بســزایی در ســازگاری شــرکت بــا 

 Lo et( ــرکت دارد ــی ش ــرد محیط ــود عملک ــت و بهب ــط زیس محی

ــرد  ــش عملک ــِی افزای ــر اصل ــی از عناص al., 2012: 2936(. یک

ــامل  ــازمانی ش ــگ س ــت. فرهن ــازمانی اس ــگ س ــی، فرهن محیط

 Sroufe( ارزش هــا، عقایــد و رفتارهــای کارکنــان ســازمان اســت

et al., 2010: 37(. فرهنــگ ســازمانی راهنمایــی بــرای رفتارهای 

کارکنــان بــوده کــه بــا گذشــت زمــان، ایــن رفتارهــا بــه عادت هایــی 

تبدیــل می شــود کــه در طــول زندگــی فــرد، در محیــط کار و 

 .)Dubey et al., 2017: 65( ــد ــد ش ــرا خواهن ــت اج ــط زیس محی

عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســبز بــا فعالیت هایــی از قبیــل 

ــران  ــدات مدی کی ــا و تأ ــان، پیام ه ــارکت کارکن ــازی و مش توانمندس

بــه  زیســت  محیطی،  مســائل  درمــورد  فعــال  موضع گیــری  و 

بهبــود فرهنــگ ســازمانی ســبز و افزایــش عملکــرد محیطــی منجــر 

ــگ  ــد شــد )Peoples, 2009(. عوامــل توانمندســاز فرهن خواهن

ــت  محیطی  ــائل زیس ــا مس ــد ت ــک می کن ــان کم ــه کارکن ــبز ب س

را می دهــد کــه  امــکان  ایــن  کننــد. همچنیــن  بهتــر درک  را 

راه حل هــای مثبــت زیســت  محیطی، مثــل بازیافــت به درســتی 

اجــرا و اولویت هــای رفتارهــای محیطــی کارمنــدان تعییــن و 

مشــخص شــود )Amini et al., 2018: 1453(. در صنعــت 

ــل  ــت هت ــط زیس ــه محی ــه ب ــی و توج ــرد محیط ــگ، عملک هتلین

ــت  ــش نیس ــد رضایت بخ ــار دارن ــران انتظ ــه مدی ــی ک ــه میزان ب

ــار و  ــبز در رفت ــانی س ــع انس ــت مناب ــردی مدیری ــات راهب و اقدام

ــر نیســت. ازآنجاکــه توســعۀ فعالیت هــای  ــان بی تأثی انتظــار کارکن

رفتارهــای  و  قابلیت هــا  و  ظرفیت هــا  نگرش هــا،  در  انســانی 

کارکنــان صنعــت هتلینــگ بــرای رســیدن بــه اهــداف هتــل مؤثــر 

ــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز بــرای آمــوزش و  اســت، توجــه ب

ــه  ــق ارزش هرچ ــش در خل ــای فرانق ــا رفتاره ــان ب ــرورش کارکن پ

بیشــتر صنعــت هتلینــگ ضــرورت به شــمار می آیــد. یــزد یکــی از 

ــران اســت کــه قدمــت جاذبه هایــش ســبب  شــهرهای تاریخــی ای

شــده اســت جــزو اولیــن شــهر تاریخــی خشــتی ایــران و دومیــن 

ــی  ــۀ یک ــزد به منزل ــتان ی ــمار رود. اس ــان به ش ــی جه ــهر تاریخ ش

ــول  ــت. در ط ــده اس ــناخته ش ــگری ش ــم گردش ــای مه از قطب ه

ســال مســافران بســیاری از داخــل و خــارج از کشــور بــه ایــن شــهر 

ــرای  ــددی ب ــای متع ــتا هتل ه ــن راس ــد و در ای ــافرت می کنن مس

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــیس ش ــگران تأس ــت گردش اقام

اقلیمــی و آب وهوایــی اســتان یــزد و تــدوام خشک ســالی های 

چندســال گذشــته، توجــه بــه عملکــرد محیطــی و محیــط زیســت 

بســیار بااهمیــت اســت. مســئلۀ آلودگــی محیــط زیســت بــه علــت 

ــگران  ــادی از گردش ــت زی ــالۀ جمعی ــت، ورود هرس ــد جمعی رش

ــش  ــی بیش ازپی ــع طبیع ــای مناب ــزد و محدودیت ه ــتان ی ــه اس ب

ــه  ــوس توج ــئله ای ملم ــۀ مس ــده و به منزل ــع ش ــه واق ــورد توج م

ــه  ــول ب ــرای حص ــت. ب ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــردم را ب ــۀ م عام

ایــن امــر مهــم، الزم اســت هریــک از بازیگــران نظــام گردشــگری 

کشــور، از جملــه هتــل داران و مدیــران اماکــن اقامتــی، متناســب بــا 

جایگاهشــان، بــه تعهــدات خــود دربــارۀ مســائل زیســت  محیطی 

عمــل کننــد. بــه  همیــن  منظــور، هــدف از ایــن پژوهــش طراحــی 

الگــوی پیامدهــای تأثیــر مدیریــت منابــع انســانی ســبز در 

ــازمانی  ــد س ــری تعه ــش میانجیگ ــا نق ــل ب ــی هت ــرد محیط عملک

ــاز  ــل توانمندس ــان و عوام ــت  محیطی کارکن ــار زیس ــان و رفت کارکن

فرهنــگ ســازمانی ســبز در اســتان یــزد اســت. در ایــن پژوهــش، 

در  فرهنــگ ســازمانی ســبز  توانمندســاز  به کارگیــری عوامــل 

ــش را  ــکلی از پژوه ــانی ش ــع انس ــاری و مناب ــای رفت ــار متغیره کن

ــتای  ــم در راس ــی مه ــوان آن را گام ــه می ت ــت ک ــود آورده اس به وج

توســعۀ کاربــردی مســائلی دانســت کــه در بهبــود وضعیــت 

زیســت  محیطی بســیار کارآمدنــد. همچنیــن، بررســی فرایندهــای 

ــد از رویکردهــای جدیــد  هتــل داری در بخش هــای ســنتی و جدی

ــت. ــش اس ــن پژوه در ای

مبانی نظری
مدیریت منابع انسانی سبز و تعهد 

سازمانی کارکنان
تعهــد ســازمانی بــرای ارتقــای جایــگاه ســازمان ضــرورت 

ــرکت  ــر ش ــی درگی ــاظ عاطف ــدان از لح ــه کارمن ــی ک دارد. هنگام

ــرش  ــری از پذی ــطح باالت ــند، س ــد باش ــازمان متعه ــه س ــا ب و ی

ســازمانی را بــه شــرکت نشــان می دهنــد و درنتیجــه باعــث 

ــد  ــد ش ــر خواهن ــداف مدنظ ــه اه ــازمان ب ــتیابی س ــش دس افزای

کارکنــان  تمایــل  ســازمانی  تعهــد   .)Yen & et al., 2013(

را بــرای اقدامــات فراتــر از وظایــف خــود افزایــش می دهــد و 

ــت  ــط زیس ــرای محی ــازمانی ب ــهروندی س ــار ش ــش رفت ــه افزای ب

پژوهشــگران   .)Paillé et al., 2013( شــد  خواهــد  منجــر 

مدیریــت منابــع انســانی مدیریــت منابــع انســانی ســبز را عاملــی 

تأثیرگــذار در تعهــد کارکنــان دانســته اند. مدیریــت منابــع انســانی 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــان ب ــازی کارکن ــعه و توانمندس ــا توس ــبز ب س

ــد  ــود می بخش ــان را بهب ــد کارکن ــرکت، تعه ــاص ش ــداف خ اه
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ســبز  انســانی  منابــع  مدیریــت   .)Bratton & Gold, 2007(

ــع  ــب مناف ــرای کس ــازمان ب ــان س ــبزکردن کارکن ــد س ــۀ فراین به منزل

ــق اســتفاده از خــط  ــردی، اجتماعــی، محیطــی و تجــاری از طری ف

مشــی ها، شــیوه ها، و فعالیت هــای توســعه، اجــرا و نگــه داری 

 .)Marcus & Fremeth , 2009( ــت ــده اس ــف ش ــتم تعری سیس

یکــی از مهم تریــن نقش هــای مدیریــت منابــع انســانی ســبز کمــک 

بــه ســازمان به منظــور خلــق و عملی کــردن تعهــد در کارکنــان 

ــانی  ــع انس ــران مناب ــت)Arularjah & Opatha, 2014(. مدی اس

ســبز می تواننــد بــا اســتفاده از اقدامــات راهبــردی از قبیــل جــذب و 

اســتخدام، آمــوزش، ارزیابــی رفتــار مســئولیت اجتماعــی، و حفــظ 

کارمنــدان مســئول بــرای جامعــه و محیــط زیســت تعهــد کارمنــدان 

و  یــن   .)Shen & Benson, 2016( بخشــند  ارتقــا  را  خــود 

همــکاران )2013( دریافتــند کــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز در 

هتل هــا در میــزان تعهــد ســازمانی کارکنــان تأثیــر معنــی داری دارد. 

ــد  ــان دادن ــود نش ــۀ خ ــز در مطالع ــکاران )1395( نی ــم و هم محتش

کــه تأثیــر رهبــری تحول آفریــن ســبز در تعهــد کارکنــان تأثیــر مثبــت 

و معنــی داری دارد. بــا توجــه بــه مطالــب بیان شــده، فرضیــۀ اول بــه 

ــر اســت: شــرح زی

فرضیــۀ ۱: مدیریــت منابــع انســانی ســبز در تعهــد ســازمانی 

کارکنــان تأثیــر مثبــت و معنــی داری دارد.

مدیریت منابع انسانی سبز و عوامل توانمندساز 
فرهنگ سازمانی

بــه  توجــه  شــرکت ها،  و  ســازمان ها  تمامــی  در  امــروزه 

عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی ســبز امــری ضــروری و مهــم 

اســت. اهمیــت بــه ایــن موضــوع باعــث کشــف ایــن مســئله خواهد 

ــای  ــرکت و فعالیت ه ــدن ش ــی سبزش ــه چگونگ ــران ب ــه مدی ــد ک ش

از  بســیاری   .)Corley & Gioia, 2011( ببرنــد  پــی  خــود 

محققــان بــر ایــن باورنــد کــه عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی 

ــاز  ــورد نی ــای م ــنۀ الزم و آموزش ه ــرایط و زمی ــاد ش ــا ایج ــبز ب س

می توانــد باعــث تربیــت نســل های آینــده و فرهنگ ســازی بــا 

 Marcus( ســطح غنی تــر از جزئیــات و درک محیــط زیســت شــود

Fremeth, 2009 &(. مدیریــت منابــع انســانی نقــش اساســی در 

فعال کــردن فرهنــگ ســازمانی ســبز دارد؛ زیــرا ارزش هــا، اعتقــادات 

و رفتارهــای کارمنــدان را از طریــق فرایندهــای اســتخدام، آمــوزش، 

 .)Amini et al., 2018( می دهــد  شــکل  انگیــزه  و  ارزیابــی 

گاه بــا محیــط  مدیریــت منابــع انســانی ســبز کارمنــدان دوســتدار و آ

ــی را  ــادات محیط ــا و اعتق ــد و ارزش ه ــتخدام می کن ــت را اس زیس

ــان  ــویقی در آن ــای تش ــری و برنامه ه ــوزش، رهب ــتفاده از آم ــا اس ب

ــی1 و  ــات پلگرین ــد )Daily et al., 2012(. مطالع ــکل می ده ش

همــکاران )2018( نشــان داده اســت کــه شــیوه ها و رفتــار مدیریــت 

منابــع انســانی ســبز بــه توســعه و ترویــج فرهنــگ ســبز در سراســر 

1. Pellegrini

شــرکت کمــك خواهد کــرد. همچنیــن رســکو و همــکاران )2019( 

در مطالعــۀ خــود نشــان دادنــد کــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز بــه 

افزایــش عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی منجــر خواهــد شــد. 

ــه شــرح زیــر اســت: ــه مطالــب بیان شــده فرضیــۀ دوم ب ــا توجــه ب ب

عوامــل  در  ســبز  انســانی  منابــع  مدیریــت   :2 فرضیــۀ 

ــی داری دارد. ــت و معن ــر مثب ــازمانی تأثی ــگ س ــاز فرهن توانمندس

دوستدار  رفتار  و  سبز  انسانی  منابع  مدیریت 
محيط زیستی کارکنان

راهبردهــای  درحکــم  می تــوان  را  زیســت  محیطی  رفتــار 

شــرکت های فعــال بــرای پذیــرش عملیــات مدیریــت محیــط 

زیســت بــا هــدف ایجــاد تمایــز در محصــوالت یــا تغییــر در 

ــوآوری  ــی و ن ــت رقابت ــب مزی ــور کس ــدی به منظ ــای تولی فراینده

ــماعیل و روث2 )2012(،  ــودوان، اس ــر کارپ ــرد. از نظ ــف ک تعری

ــت  ــط زیس ــی محی ــا بازیاب ــت ی ــه حفاظ ــت  محیطی ب ــار زیس رفت

ــه  ــد ه آل ب ــی ای ــد. در نگاه ــک می کنن ــی کم ــع طبیع ــظ مناب ــا حف ی

موضــوع گفتنــی اســت کــه در بنگاه هــا بــرای دســتیابی بــه حداکثــر 

ســود، فقــط بایــد مســائل بنــگاه مدنظــر قــرار گیــرد. توجــه بــه ایــن 

ــد  ــود، می توانن ــر س ــزون ب ــا اف ــه بنگاه ه ــت ک ــروری اس ــه ض نکت

بــا مالحظــۀ جنبه هــای اخالقــی، اجتماعــی و اکولوژیکــی بــه 

شــهرت و اعتبــار عمومــی نیــز دســت یابنــد؛ بنابرایــن رفتــار 

زیســت  محیطی فرصتــی بــرای بنگاه هــای اقتصــادی اســت تــا 

ــرای  ــی ب ــی طالی ــد و فرصت ــز کنن ــا متمای ــایر بنگاه ه ــود را از س خ

ــع  ــت مناب ــد )Aceleanu, 2016(. مدیری پیشرفتشــان فراهــم آورن

انســانی ســبز در بهبــود کیفیــت روابــط کارکنــان بــا محیــط زیســت 

ــل  ــان از قبی ــاری کارکن ــای اختی ــش تالش ه ــث افزای ــیده و باع کوش

رفتارهــای خــاص مربــوط بــه مصــرف انــرژی، کاهــش ضایعــات و 

 Kollmuss &( ــد ــد ش ــت خواهن ــط زیس ــظ محی ــرای حف ــره ب غی

Agyeman, 2002(. کیــم و همــکاران )2019( در مطالعــۀ خــود 

ــش  ــث افزای ــبز باع ــانی س ــع انس ــت مناب ــه مدیری ــد ک ــان دادن نش

ــن  ــد. همچنی ــد ش ــان خواه ــتی کارکن ــط زیس ــتدار محی ــار دوس رفت

ــود  ــۀ خ ــز در مطالع ــکاران )1398( نی ــادی و هم ــدی عقیل آب صی

نشــان دادنــد کــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز در رفتــار دوســتانۀ 

ــا  ــی داری دارد. ب ــت و معن ــر مثب ــت تأثی ــط زیس ــا محی ــان ب کارکن

ــر اســت: ــه شــرح زی ــۀ ســوم ب ــه مطالــب بیان شــده، فرضی توجــه ب

فرضیــۀ 3: مدیریــت منابــع انســانی ســبز در رفتــار دوســتدار 

محیــط زیســتی کارکنــان تأثیــر مثبــت و معنــی داری دارد.

تعهد سازمانی کارکنان و رفتار دوستدار محيط 
زیستی کارکنان

موفقیــت مدیریــت محیــط زیســت شــرکت ها، بــه رفتارهــای 

ــار  ــرا رفت ــت؛ زی ــته اس ــان وابس ــتی کارکن ــط زیس ــتدار محی دوس

2. Karpudewan, Ismail, & Roth
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 Lo( آن هــا باعــث بهبــود عملکــرد محیطــی شــرکت خواهــد شــد

et al., 2012(. رفتــار زیســت محیطی، رفتــار مثبــت در برابــر 

محیــط زیســت اســت کــه در آن، کنشــگر اگــر از محیــط زیســت 

ــن  ــاند. تبیی ــیبی نمی رس ــه آن آس ــت کم  ب ــد، دس ــت نمی کن حفاظ

ــم  ــائل مه ــی از مس ــت یک ــط زیس ــال محی ــراد در قب ــای اف رفتاره

ــدد  ــل متع ــه دالی ــه ب ــت ک ــت محیطی اس ــی زیس در جامعه شناس

ــر مســئله ای نظــری، اهمیــت کاربــردی بســیاری نیــز دارد.  افزون ب

رفتــار دوســتدار محیــط زیســت باعــث کاهــش رفتارهــای زیــان آور 

 .)Roy et al., 2013( ــط زیســت خواهــد شــد شــخص در محی

عوامــل  درک  محیطــی،  عملکــرد  بــه  دســتیابی  بــرای 

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 

ــاال  ــازمانی ب ــد س ــا تعه ــان ب ــد )Liden et al., 2003(. کارکن ش

ــن  ــد و همچنی ــام می دهن ــترده تر انج ــور گس ــود را به ط ــف خ وظای

رفتارهــای  و  می کننــد  مشــارکت  محیطــی  فعالیت هــای  در 

 .)Ng & Feldman, 2011( نوع دوســتانه از خــود بــروز می دهنــد

کیــم و همــکاران )2019( در مطالعــۀ خــود نشــان داده انــد کارکنانی 

ــتی و  ــای نوع دوس ــد، رفتاره ــازمان دارن ــه س ــوی ب ــتگی ق ــه وابس ک

دوســتدار محیــط زیســت را توســعه می دهنــد. بــا توجــه بــه مطالــب 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــارم ب ــۀ چه ــده، فرضی بیان ش

ــتدار  ــار دوس ــان در رفت ــازمانی کارکن ــد س ــۀ 4: تعه فرضی

ــاداری دارد. ــت و معن ــر مثب ــان تأثی ــتی کارکن ــط زیس محی

تعهد سازمانی کارکنان و عملکرد محيطی هتل
محیــط  فشــارهای  و  قوانیــن  از  فزاینــده ای  تعــداد 

گاهــی ســازمان ها و مدیــران دربــارۀ  زیســت باعــث افزایــش آ

عملکــرد محیطــی شــده اســت. اجــرای برنامه هــای عملکــرد 

ــزان  ــا می ــرده ت ــک ک ــع کم ــیاری از صنای ــه بس ــت  محیطی ب زیس

ــاک  ــای خطرن ــات و زباله ه ــه ای، ضایع ــای گلخان ــار گازه انتش

 .)Chaklader & Gulati, 2015( دهنــد  کاهــش  را  خــود 

ــرکت  ــات ش ــه عملی ــت از مجموع ــارت اس ــی عب ــرد محیط عملک

ــن  ــت و ای ــوده اس ــت ب ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــگام و س ــه هم ک

ــا  ــه نهاده ــی ک ــا و مقیاس های ــق معیاره  از طری
ً
ــا ــرد عمدت عملک

تعییــن کرده انــد، اعــم از کشــوری و  و آژانس هــای مربوطــه 

 .)Latan et al., 2018( اندازه گیــری می شــود  بین المللــی 

موفقیــت و شکســت ســازمان ها بــه عملکــرد محیطــی آن هــا 

بســتگی دارد. عملکــرد محیطــی شــرکت ها بــا رفتــار مدیــران 

در  تأثیرگــذار  عوامــل  جملــه  از  می گیــرد.  شــکل  کارکنــان  و 

 Podsakoff et al.,( ــت ــان اس ــد کارکن ــی، تعه ــرد محیط عملک

2014(. کارکنــان متعهــد فعالیت هایــی انجــام می دهنــد کــه 

بــرای خــود، ســازمان و جامعــه ســودمند باشــد. تعهــد ســازمانی 

ــد  ــردی مانن ــع ف ــز مناف ــی به ج ــا انگیزه های ــی ب ــروز رفتارهای ــه ب ب

ــر  ــار منج ــداکاری و ایث ــهروندی و ف ــۀ ش ــام وظیف ــوزی، انج دل س

خواهــد شــد )قربانــی و زاهــدی، 1394(. مطالعــات متعــدد نشــان 

داده کــه تعهــد ســازمانی باعــث احســاس تعلــق و تمایــل بــه حفــظ 

ــا یــک ســازمان خواهــد شــد. ایــن تعهــد و  ــاط ب عضویــت و ارتب

نگــرش احســاس وابســتگی، اشــتیاق شــدید بــه عضویــت در یــک 

گــروه، آمادگــی بــرای تشــریک مســاعی، حــس اعتمــاد، هم ســویی 

ــای  ــروی از رهنموده ــه پی ــل ب ــروه و تمای ــک گ ــا ی ــه ب داوطلبان

 .)Shen & Benson, 2016( ســازمانی را در پــی خواهــد داشــت

ترونــگ1 )2018( در مطالــعۀ خــود نشــان داد کــه تعهــد کارکنــان 

ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــد ش ــی خواه ــرد محیط ــش عملک ــث افزای باع

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــم ب ــۀ پنج ــده فرضی ــب بیان ش مطال

ــان در عملکــرد محیطــی  ــۀ 5: تعهــد ســازمانی کارکن فرضی

ــاداری دارد. ــر مثبــت و معن ــل تأثی هت

رفتار دوستدار محيط زیستی کارکنان و عوامل 
توانمندساز فرهنگ سازمانی

ــان،  ــار انس ــی رفت ــرای پیش بین ــم ب ــای مه ــه متغیره از جمل

فرهنــگ ســازمان اســت. فرهنــگ ســازمانی به منزلــۀ منبعــی 

ــبرد  ــزایی در پیش ــر بس ــه تأثی ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــهود در نظ نامش

ــط  ــر محی ــت بهت ــر و مدیری ــعۀ پایدارت ــمت توس ــه س ــازمان ب س

ــاز  ــل توانمندس ــت دارد )Juan & Minerva, 2019(. عوام زیس

فرهنــگ ســازمانی ســبز مکمــل فرهنــگ ســازمانی اســت. عوامــل 

توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی ســبز بــه مجموعــه اقدامــات شــامل 

ــت  ــکاری و درنهای ــارکت و هم ــام، مش ــار پی ــری، اعتب ــد رهب کی تأ

ــث  ــل باع ــن عوام ــه ای ــود ک ــه می ش ــان گفت ــازی کارکن توانمندس

 Li & Zhang,( افزایــش عملکــرد محیطــی شــرکت خواهــد شــد

ــر مهمــی در  2014(. عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی تأثی

پیشــبرد اهــداف ســازمان دارد. مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت 

ــش  ــث افزای ــان باع ــتی کارکن ــط زیس ــتدار محی ــار دوس ــه رفت ک

 Roscoe et al.,( ــد ــد ش ــازمانی خواه ــگ س ــاز فرهن توانمندس

ــاص  ــی خ ــا اهداف ــت ب ــط زیس ــا محی ــتانه ب ــار دوس 2019(. رفت

ــود.  ــام می ش ــران انج ــان دیگ ــبز در می ــگ س ــاد فرهن ــرای ایج و ب

رفتــار دوســتانه بــا محیــط زیســت باعــث افزایــش مســئولیت های 

محیــط زیســت و انجــام اقدامــات مناســب بــرای حــل مشــکالت 

ــق  ــه خل ــا ب ــن رفتاره ــه ای ــد؛ درنتیج ــد ش ــت  محیطی خواه زیس

ــه ای کــه  هنجــار و فرهنــگ در ســازمان منجــر خواهــد شــد، به گون

بقیــۀ کارکنــان و حتــی مدیــران مجبــور بــه پیــروی از آن هــا خواهنــد 

)2019( در  تینــگ2 و همــکاران   .)Chan et al., 2016( شــد

ــتی  ــط زیس ــتدار محی ــار دوس ــه رفت ــد ک ــان دادن ــود نش ــۀ خ مطالع

کارکنــان باعــث افزایــش فرهنــگ ســبز در میــان آنــان خواهــد شــد. با 

توجــه بــه مطالــب بیان شــده، فرضیــۀ ششــم بــه شــرح زیــر اســت:

1. Trong
2. Ting



تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز در عملکرد محیطی
 با میانجیگری عوامل توانمندساز فرهنگ سازمانی سبز، تعهد سازمانی و رفتار زیست  محیطی 
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فرضیــۀ 6: رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان در 

و  مثبــت  تأثیــر  ســبز  ســازمانی  فرهنــگ  توانمندســاز  عوامــل 

دارد. معنــی داری 

رفتار دوستدار محيط زیستی کارکنان و عملکرد 
محيطی

ــاالی بهــره وری، مــورد  عملکــرد محیطــی به دلیــل اهمیــت ب

ــاال  ــِی ب ــت. بازده ــه اس ــرار گرفت ــازمان ها ق ــیاری از س ــه بس توج

نشــان دهندۀ میــزان بــاالی عملکــرد محیطــی اســت. عملکــرد 

ــودمندی و  ــی، س ــامل کارآی ــدان ش ــت کارمن ــج فعالی ــی نتای محیط

ــترین  ــد )Bakhshi et al., 2017(. بیش ــان می کن ــی را بی اثربخش

تــالش مدیــران ســازمانی بــا هــدف بهبــود عملکــرد محیطــی 

صــورت می گیــرد؛ زیــرا عملکــرد محیطــی عامــل بســیار مهمــی در 

ــی  ــرد محیط ــت )Bevan, 2012(. عملک ــودآوری سازمان هاس س

ــم  ــد و آن را درحک ــل می کن ــراژدی تبدی ــه ت ــازمان را ب ــد س ناکارآم

ســازمانی بــا بهــره وری پاییــن، ســودآوری پاییــن و اختــالل در 

اثربخشــی ســازمان می شناســند )Jayaweera, 2015(. همــۀ 

ــرد  ــدد عملک ــای متع ــتفاده از راهبرده ــا اس ــد ب ــعی دارن ــران س مدی

محیطــی خــود را افزایــش دهنــد؛ از جملــۀ ایــن اقدامــات، تشــویق 

 Kim et al.,( رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان اســت

2019(. محققــان بیــان کرده انــد کــه رفتــار دوســتدار محیــط 

ــید؛  ــد بخش ــود خواه ــازمانی را بهب ــرد س ــان عملک ــتی کارکن زیس

ــغل  ــا ش ــط ب ــکالت مرتب ــه مش ــد ب ــدان می توانن ــال کارمن ــرای مث ب

ــته  ــرکت داش ــات ش ــال در جلس ــور فع ــد؛ به ط ــر کمــک کنن یکدیگ

باشــند؛ بــه توزیــع اطالعــات در شــرکت کمــک کننــد و بــا آمــوزش 

و توســعۀ مهارت هــای خــود، توانایــی شــرکت را بــرای ســازگاری بــا 

 .)Walz & Niehoff, 2000( تغییــرات در محیــط بهبــود بخشــند

بــا توجــه بــه مطالــب بیان شــده فرضیــۀ هفتــم بــه شــرح زیــر اســت:

فرضیــۀ 7: رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان در 

عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری دارد.

عوامل توانمندساز فرهنگ سازمانی و عملکرد 
محيطی

ــع  ــتر صنای ــون در بیش ــازمان های گوناگ ــر، س ــال حاض درح

ــرد  ــردی عملک ــای راهب ــی برنامه ه ــت رقابت ــه مزی ــتیابی ب ــرای دس ب

ــن  ــده ای از قوانی ــن، تعــداد فزاین ــد. همچنی محیطــی را اجــرا می کنن

گاهــی  و فشــارهای محیــط زیســت از بــازار باعــث افزایــش آ

 Yusoff et( ســازمان ها و مدیــران از عملکــرد محیطــی شــده اســت

ــت  محیطی  ــات زیس ــۀ اقدام ــی نتیج ــرد محیط al., 2020(. عملک

ــی ها،  ــب خط مش ــی مناس ــان دهندۀ یکپارچگ ــت و نش ــرکت اس ش

ــت  محیط اند  ــا زیس ــب ب ــرکت متناس ــد ش ــداف و مقاص ــرد، اه راهب

ــئولیت های  ــن مس ــی از مهم تری )Pierce & Aguinis, 2013( یک

اســت. شــرکت ها  زیســت  محیط  اجتماعــی شــرکت عملکــرد 

ــی  ــت رقابت ــه مزی ــود، ب ــی خ ــرد محیط ــود عملک ــا بهب ــد ب می توانن

دســت یابنــد )Hasan & Habib, 2017(. ازجملــه مهم تریــن 

عوامــل تأثیرگــذار در عملکــرد محیطــی فرهنــگ ســازمان ها و 

ــادات،  ــترک اعتق ــاختار مش ــای س ــه معن ــگ ب ــت. فرهن شرکت هاس

ــار  ــکل گیری رفت ــث ش ــه باع ــت ک ــد و نگرش هاس ــا، عقای ارزش ه

ســازمانی می شــود. فرهنــگ ســازمانی را یــک گــروه مدیریتــی 

ــت  ــرای هدای ــخصی را ب ــر مش ــا مقادی ــد ت ــترش ده ــد گس می توان

ــا و  ــی از متغیره ــد )Gao, 2015(. یک ــر کن ــرکت منتش ــداف ش اه

ــود  ــه خ ــگران را ب ــه پژوهش ــر توج ــای اخی ــه در دهه ه ــی ک مفاهیم

جلــب کــرده، عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی اســت. 

ــث  ــق باع ــار طری ــازمانی از چه ــگ س ــاز فرهن ــل توانمندس عوام

ــد از:  ــه عبارت ان ــوند ک ــی می ش ــرد محیط ــود عملک ــش و بهب افزای

ــت  ــکاری و درنهای ــارکت و هم ــام، مش ــار پی ــری، اعتب ــد رهب کی تأ

توانمندســازی کارکنــان )Roscoe et al., 2019(. جایــی کــه 

ــان  ــود نش ــۀ خ ــی را در کار روزان ــای محیط ــه رفتاره ــران نمون رهب

می دهنــد، تأثیرگــذاری بیشــتری در عملکــرد محیطــی کارکنــان 

دارنــد )Attaianese, 2012(. همچنیــن اعتبــار پیــام بــه پیام هــای 

ــئوالن(  ــد و مس ــران ارش ــن )مدی ــع مطمئ ــق مناب ــالی از طری ارس

بــا  اســت کــه آســان و فهمیدنــی اســت. مدیــران می تواننــد 

ــت  ــط زیس ــه و محی ــای زبال ــش فعالیت ه ــورد کاه ــدان درم کارمن

 Chow,( کننــد  روزمــرۀ خــود صحبــت  نقش هــای  در  مضــر 

2012(. همــکاری و مشــارکت در ســازمان بــرای جــذب کارکنــان 

در اجــرای راهبردهــای زیســت  محیطی ســازمان بســیار مؤثــر اســت 

)Pellegrini et al., 2018(. همچنیــن آمــوزش و توانمندســاختن 

کارکنــان در مهارت هــای مــورد نیــاز در راســتای انجــام دادن 

مســئولیت های زیســت محیطی نقــش اساســی دارد. آموزش هــا 

ــه  ــان ب ــود کارکن ــث می ش ــود، باع ــه ش ــم ارائ ــور منظ ــه ط ــر ب اگ

ــود  ــی خ ــوند و توانای ــر ش گاه ت ــت آ ــط زیس ــظ محی ــرورت حف ض

ــائل  ــارۀ مس ــال درب ــرش فع ــعۀ نگ ــر و توس ــاق، تغیی ــرای انطب را ب

ــکو  ــد )Daily et al., 2012(. روس ــش دهن ــت  محیطی افزای زیس

ــد کــه عوامــل  و همــکاران )2019( در مطالعــۀ خــود نشــان داده ان

ــت  ــر مثب توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی در عملکــرد محیطــی تأثی

دارد. بــا توجــه بــه مطالــب بیان شــده فرضیــۀ هشــتم بــه شــرح زیــر 

ــت: اس

در  ســازمانی  فرهنــگ  توانمندســاز  عوامــل   :8 فرضیــۀ 

دارد. معنــی داری  و  مثبــت  تأثیــر  محیطــی  عملکــرد 

محيطی،  عملکرد  سبز،  انسانی  منابع  مدیریت 
تعهد سازمانی، عوامل توانمندساز فرهنگ سازمانی 

سبز و رفتار دوستدار محيط زیستی کارکنان
بــا توجــه بــه رقابــت فزاینــده و شــرایط محیطــی کــه همیشــه 

و  جهــت  تغییــر  در  هتل هــا  توانایــی  اســت،  تغییــر  درحــال 

اســتفاده از رویکردهــای جدیــد مدیریتــی بــرای موفقیــت دســتیابی 
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 Jabbar & Abid,( ــت ــم اس ــیار مه ــی بس ــرد محیط ــه عملک ب

ــود  ــعه و بهب ــرکت توس ــی ش ــرد محیط ــه عملک ــی ک 2014(. زمان

یابــد، ســهم بــازار افزایــش خواهــد یافــت، اعتمــاد مصرف کنندگان 

ــه شــرکت بیشــتر خواهــد شــد و درنتیجــه فرصت هــای بیشــتری  ب

در بــازار بــرای شــرکت فراهــم خواهــد شــد. همچنیــن هزینه هــا از 

طریــق کاهــش در مصــرف انــرژی، کاهــش خواهــد یافــت. نتایــج 

مطالعــات متعــدد نشــان می دهــد کــه شــرکت هایی کــه عملکــرد 

محیطــی خوبــی دارنــد، از نظــر مالــی نیــز عملکــرد مطلوب تــری 

ــه پذیــرش شــیوه های  دارنــد )Tseng & Lee, 2014(. هتل هــا ب

مدیریــت منابــع انســانی ســبز نیــاز دارنــد. شــواهد تجربــی از ایــن 

ــع انســانی  ــه پشــتیبانی می کنــد کــه شــیوه های مدیریــت مناب نظری

 Fayyazi et al.,( ــر دارد ــرکت تأثی ــی ش ــرد محیط ــبز در عملک س

2015(. مدیریــت منابــع انســانی ســبز ســاختاری اساســی را فراهم 

ــرات  ــر تأثی ــا بهت ــد ت ــازه می ده ــازمان ها اج ــه س ــه ب ــد ک می کن

 .)Sudin, 2011( زیســت محیطی ســازمان را مدیریــت کننــد

ــتقیم و  ــورت مس ــد به ص ــبز می توان ــانی س ــع انس ــت مناب مدیری

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 

ــه  ــد ب ــراد متعه ــه اف ــد ک ــعی دارن ــه س ــن مرحل ــبز در ابتدایی تری س

ــاص،  ــور خ ــه ط ــد. ب ــتخدام کنن ــذب و اس ــت را ج ــط زیس محی

براســاس تئــوری هویــت اجتماعــی نقــش تعهــد ســازمانی کارکنان 

ــش  ــی نق ــرد محیط ــبز و عملک ــانی س ــع انس ــت مناب ــان مدیری می

میانجــی دارد )Stites & Michael, 2011(. پژوهشــگران نشــان 

داده انــد کــه مدیــران منابــع انســانی ســبز ســعی در ایجــاد فرهنــگ 

ــویق  ــد، تش ــران ارش ــد رهب کی ــا تأ ــته و ب ــازمان ها داش ــبز در س س

مشــارکت و همــکاری کارکنــان و درنهایــت بــا توانمندســازی 

 Laroche( کارکنــان ســعی در بهبــود عملکــرد محیطــی داشــته اند

ــار  ــه رفت ــت ک ــان داده اس ــدد نش ــات متع et al., 2013(. مطالع

دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان می توانــد باعــث افزایــش 

ــتی  ــط زیس ــتدار محی ــای دوس ــود. رفتاره ــی ش ــرد محیط عملک

ــع  ــه مناب ــی ب ــزان دسترس ــه می ــت ک ــی اس ــدوده ای از رفتارهای مح

یــا انرژی هــای طبیعــی را تغییــر می دهــد یــا اینکــه ســاختار 

ــرار  ــر ق ــت تأثی ــت را تح ــای زیس ــا فض ــتم ی ــی اکوسیس و پویای

ــد از  ــانی می توان ــع انس ــت مناب ــد )Stern, 2000(. مدیری می ده

طریــق تشــویق کارکنــان و ایجــاد انگیــزه و پــاداش باعــث افزایــش 

رفتارهــای دوســتدارانه بــا محیــط شــود )Kim et al., 2019(. بــا 

ــۀ میانجــی نهــم، دهــم و  ــه مطالــب بیان شــده، ســه فرضی توجــه ب

یازدهــم بــه شــرح زیــر بیــان شــده اســت:

فرضیــۀ 9: مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عملکــرد 

ــا نقــش میانجــی تعهــد ســازمانی تأثیــر مثبــت و  محیطــی هتــل ب

دارد. معنــی داری 

فرضیــۀ 10: مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عملکــرد 

ــگ  ــاز فرهن ــل توانمندس ــی عوام ــش میانج ــا نق ــل ب ــی هت محیط

ــی داری دارد. ــت و معن ــر مثب ــبز تأثی ــازمانی س س

فرضیــۀ 11: مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عملکــرد 

محیطــی هتــل بــا نقــش میانجــی رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی 

ــی داری دارد. ــت و معن ــر مثب ــان تأثی کارکن

مدل مفهومی و فرضيه های پژوهش
ــی  ــوی مفهوم ــات الگ ــرور ادبی ــی و م ــه بررس ــه ب ــا توج ب

ــو  ــن الگ ــت. ای ــده اس ــه ش ــر ارائ ــکل زی ــب ش ــش در قال پژوه

و  کیــم  و  و همــکاران )2018(  پژوهــش روســکو  از  برگرفتــه 

ــده  ــنهاد ش ــکل 1 پیش ــب ش ــه در قال ــت ک ــکاران )2019( اس هم

ــت: اس

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از روسکو و همکاران )2018( و کيم و همکاران )2019(
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روش پژوهش
ــر روش  ــردی و از نظ ــدف کارب ــر ه ــر از نظ ــش حاض پژوه

ــاخۀ  ــی و از ش ــای توصیف ــوع پژوهش ه ــات از ن ــردآوری اطالع گ

مطالعــات میدانــی اســت و از حیــث ارتبــاط بیــن متغیرهــای 

بــرای  پژوهــش،  ایــن  در  اســت.  پیمایشــی  نــوع  از  پژوهــش 

شــده  اســتفاده  پرســش نامه  از  پژوهــش  فرضیه هــای  بررســی 

ــزد  ــان هتل هــا در اســتان ی اســت. داده هــای ایــن پژوهــش از کارکن

ــزد 54 هتــل وجــود دارد کــه  جمــع آوری شــده اســت. در اســتان ی

درمجمــوع 500 نفــر پرســنل دارد. حجــم نمونــه بــا اســتفاده جدول 

کرجســی و مــورگان، 217 نفــر تعییــن شــده و پرســش نامه ها 

ــده  ــع ش ــر توزی ــۀ مدنظ ــن نمون ــی بی ــه ای تصادف ــورت خوش به ص

اســت. بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد و نــوع هتل هــا و تعــداد کارکنــان 

ــه  ــه ب ــا توج ــبتی و ب ــرد نس ــود، از رویک ــاوت ب ــه ها متف در خوش

ــا  ــه نمونه ه ــر خوش ــرآوردی در ه ــورت ب ــه به ص ــر خوش ــداد ه تع

ــدند. ــاب ش انتخ

ابزار پژوهش
یافته هــای  تحلیــل  و  الزم  اطالعــات  جمــع آوری  بــرای 

پژوهــش، از پرســش نامۀ  پژوهش هــای گذشــته، کــه روایــی و 

ــه شــرح  ــد شــده اســت، ب ــی آن هــا در مطالعــات گذشــته تأیی پایای

ــه مفاهیــم  ــا توجــه ب تفکیکــی ذیــل اســتفاده شــد. گفتنــی اســت ب

ــؤاالت،  ــوع س ــن ن ــری و همچنی ــی نظ ــده در مبان ــش ارائه ش ازپی

گــروه پژوهــش تــا حــد امــکان روایــی ســؤاالت را بازنگــری کــرد.

بــرای ســنجش متغیــر مدیریــت منابع انســانی ســبز 15 ســؤال 

از پرســش نامۀ رنویــک1 و همــکاران )2013(، بــرای ســنجش 

عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســبز از 20 ســؤال از ســؤاالت مربــوط 

کیــدات رهبــری از پرســش نامۀ سرینواســان و کارس )2014(،  بــه تأ

ــو2 )2011(،  ــن و ه ــش نامۀ لی ــام از پرس ــار پی ــنجش اعتب ــرای س ب

بــرای ســنجش متغیــر مشــارکت و همــکاری از پرســش نامۀ دایلــی 

ــش نامۀ  ــازی از پرس ــر توانمندس ــرای متغی ــکاران )2012( و ب و هم

گلــور3 و همــکاران )2011( اســتفاده شــده اســت. بــرای ســنجش 

متغیــر رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان از 7 ســؤال و 

ــان 8 ســؤال از پرســش نامۀ کیــم و همــکاران )2019(  تعهــد کارکن

ــرد  ــر عملک ــنجش متغی ــرای س ــت ب ــت. درنهای ــده اس ــتفاده ش اس

محیطــی از 8 ســؤال پرســش نامۀ رســکو و همــکاران )2019( 

ــه ای  اســتفاده شــده اســت. پرســش نامه در قالــب مقیــاس پنج گزین

لیکــرت تدویــن و از افــراد خواســته شــد تــا میــزان نظــر خــود را از 

 مخالــف بیــان کننــد.
ً
 موافــق تــا کامــال

ً
کامــال

بــه  علــت ثبــت شــهر یــزد در زمــرۀ شــهر جهانــی یونســکو، 

از  پیــش  زیســت  محیــط  دوســتدار  رفتارهــای  بــه  هتــل داران 

ــان  ــی می ــیار خوب ــکاری بس ــن هم ــد و بنابرای ــه کرده ان گذشــته توج
1. Renwick
2. Lin & Ho
3. Glover

مجموعه هــا در تکمیــل پرســش نامه صــورت پذیرفتــه اســت؛ 

هرچنــد اجبــاری بــرای تکمیــل پرســش نامه وجــود نداشــت. 

ــش نامه ها،  ــع پرس ــی توزی ــۀ ابتدای ــوع، در مرحل ــن موض ــم ای به رغ

ــس از بررســی، تعــداد  ــه پ ــد ک ــع ش ــداد 280 پرســش نامه توزی تع

201 پرســش نامه بــرای تحلیــل مناســب دانســته شــد و بــرای 

ــد  ــش نامۀ جدی ــداد 30 پرس ــر، تع ــۀ مدنظ ــل نمون ــل حداق تکمی

ــل  ــب تحلی ــش نامه مناس ــداد 16 پرس ــه، تع ــن مرحل ــع و در ای توزی

ــد. ــته ش دانس

تجزیه وتحليل داده ها و نتایج
نتایج آمار توصیفی در جدول 1 ارائه شده است:

جدول 1: آمار جمعيت شناختی پژوهش

درصدتعدادمتغیر

جنسیت
۱830/843مرد

340/۱۵۶زن

تحصیالت

۵0/023دیپلم

330/۱۵2فوق دیپلم

۱4۵0/۶۶8لیسانس

300/۱38فوق لیسانس

40/0۱8دکتری

ردۀ 

سنی

۱90/088کمتر از 30 

308۶0/39۶ تا 40

408۱0/373 تا ۵0

3۱0/۱43بیشتر از ۵0

بــا توجــه بــه یافته هــای جمعیت شــناختی مشــاهده 

می شــود کــه بیشــترین درصــد فراوانــی جمعیــت آمــاری پژوهــش 

از لحــاظ جنســیت مربــوط بــه مــردان، از نظــر تحصیــالت مربــوط 

بــه تحصیــالت لیســانس و از نظــر ردۀ ســنی مربــوط بــه 30 تــا 40 

ســال اســت. 

اعتبارسنجی مدل اندازه گيری
پایایــی  روش  از  بــرای تعییــن پایایــی پرســش نامه 

مرکــب )CR( در کنــار آلفــای کرونبــاخ و بــرای بررســی روایــی از 

میانگیــن واریانــس ســازه استخراج شــده )AVE( یــا روایــی همگــرا 

ــان  ــوان بی ــدول 2، می ت ــه ج ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــتفاده ش اس

ــرای همــۀ متغیرهــا بیشــتر 0/5 محاســبه  ــر AVE ب کــرد کــه مقادی

شــده اســت؛ بنابرایــن روایــی همگــرای متغیرهــای پژوهــش تأییــد 

می شــود. همچنیــن بــرای اندازه گیــری پایایــی، از روش آلفــای 
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ــخص  ــدول 2 مش ــه در ج ــه ک ــد. همان گون ــتفاده ش ــاخ اس کرونب

ــاخ و پایایــی تمامــی متغیرهــا از مقــدار 0/7  اســت، آلفــای کرونب

بیشــتر اســت؛ بنابرایــن گفتنــی اســت پایایــی پرســش نامۀ پژوهــش 

ــود.  ــد می ش ــب و تأیی مناس

جدول 2: مقدار پایایی و روایی به تفکيک متغيرها

تعداد سؤاالتمتغیر
ضریب میانگین واریانس 

)AVE( استخراج شده
آلفای کرونباخ

پایایی مرکب 

)CR(

۱۵0/۵7۱0/80۱0/877مدیریت منابع انسانی سبز

200/۵720/8۱80/842عوامل توانمندساز فرهنگ سازمانی سبز

80/۵۱۱0/8920/892تعهد سازمانی کارکنان

70/۵3۱0/7۱۱0/8۶9رفتار دوستدار محیط زیستی کارکنان

80/۵370/8720/902عملکرد محیطی هتل

تخمين مدل
در ایــن پژوهــش، بــرای بررســی تأثیــر متغیرهــای پژوهــش 

از نرم افــزار اســمارت پــی ال اس و روش مدل ســازی معــادالت 

ــط  ــدا رواب ــور، ابت ــن  منظ ــه  ای ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــاختاری اس س

بررســی شــد.  آزمــون هم بســتگی  از طریــق  متغیرهــا  میــان 

ســطح  می شــود،  مشــاهده   3 جــدول  در  همان گونــه کــه 

معنــی داری همــۀ متغیرهــا از ســطح 0/05 کمتــر اســت. درنتیجــه 

بــا ســطح اطمینــان 0/95 می تــوان گفــت در تمامــی روابــط، بیــن 

ــود دارد.  ــاط وج ــته ارتب ــتقل و وابس ــر مس متغی

جدول 3: نتایج آزمون هم بستگی

۱234۵متغیرها

رفتارهای دوستدارانۀ محیط 
زیست کارکنان

۱/00

0/487۱/00تعهد سازمانی کارکنان

عوامل تونمندساز فرهنگ 
سازمانی سبز

0/47۱0/384۱/00

0/۵430/48۶0/733۱/00مدیریت منابع انسانی سبز

0/4820/۶2۱0/2۵۶0/28۶۱/00عملکرد محیطی

مدل ســازی  از  فرضیــات  روابــط  بررســی  به منظــور 

ــی اســتفاده  ــه روش حداقــل مربعــات جزئ معــادالت ســاختاری ب

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

معنــی داری بررســی شــد. 
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شکل 2: مدل تحليلی پژوهش در حالت معنی داری

شکل 3: مدل تحليلی پژوهش در حالت استاندارد
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ــار  ــش، از معی ــدل پژوه ــی م ــت کل ــی کیفی ــور بررس به منظ

GOF اســتفاده شــد. نتایــج ایــن آزمــون در جــدول 4 ارائــه شــده 

ــزان 0/462  ــا می ــرازش ب ــی ب ــاخص نیکوی ــودن ش ــت. مثبت ب اس

ــب و  ــر تناس ــان داده و بیانگ ــدل را نش ــی م ــب کل ــرازش مناس ب

ــت. ــده اس ــدل ارائه ش ــت م کیفی

جدول 4: آزمون برازش مدل

CommunalityR 2GOFمتغیرها

رفتارهای دوستدارانۀ 
محیط زیست 

کارکنان
0/۵3۱0/3۶0

0/4۶2

تعهد سازمانی 
کارکنان

0/۵۱۱0/23۶

عوامل توانمندساز 
فرهنگ سازمانی سبز

0/۵720/4۵4

مدیریت منابع انسانی 
سبز

0/۵7۱-

0/۵370/43۱عملکرد محیطی

0/۵440/393میانگین

نتيجۀ بررسی فرضيات پژوهش
پــس از بررســی روابــط میــان متغیرهــای پژوهــش می تــوان 

ــده  ــای ارائه ش ــه تحلیل ه ــه ب ــا توج ــرد. ب ــی ک ــات را بررس فرضی

ــش  ــتم پژوه ــا هش ــات اول ت ــی فرضی ــۀ بررس ــی، نتیج در گام قبل

ــت. ــدول 5 اس ــق ج مطاب

جدول 5: نتایج فرضيه های پژوهش

وضعیتمعنی داریاستانداردیفرضیات

تأیید0/4807/39۵فرضیۀ اول

تأیید0/49۵۱۶/۱3۱فرضیۀ دوم

تأیید0/۶32۵/770فرضیۀ سوم

تأیید0/2443/9۱4فرضیۀ چهارم

تایید0/۵439/300فرضیۀ پنجم

تأیید0/۱۶۵2/۱۵9فرضیۀ ششم

تأیید0/22۱4/978فرضیۀ هفتم

عدم تأیید0/074۱/207-فرضیۀ هشتم

به منظــور آزمایــش اثــر فرضیه هــای میانجــی پژوهــش 

روش هــای متعــدد وجــود دارد؛ در ایــن پژوهــش از آزمــون ســوبل 

اســتفاده شــده اســت.

جدول 6: نتایج فرضيه های ميانجی

abSa2Sb2فرضیه
مقدار 

سوبل

ضریب 

بتا

فرضیۀ 

نهم
0/48۶0/۵430/0۶70/047۶/۱430/2۶3

فرضیۀ 

دهم
0/۶32-0/0740/0۵20/028-2/۵82-0/04۶

فرضیۀ 

یازدهم
0/49۵0/22۱0/0490/0۵4/0490/۱09

نتایــج حاصــل از معــادالت ســاختاری نشــان می دهــد کــه 

ــار  ــازمانی، رفت ــد س ــبز در تعه ــانی س ــع انس ــت مناب ــر مدیری تأثی

ــه  ــه ب ــا توج ــگ ب ــاز فرهن ــل توانمندس ــط و عوام ــتانۀ محی دوس

اینکــه مقــدار معنــی داری بیشــتر از 1/96 بــوده تأییــد شــده اســت، 

همچنیــن تأثیــر تعهــد ســازمانی در دو متغیــر رفتــار دوســتانۀ 

محیــط و عملکــرد محیطــی نیــز تأییــد شــده اســت. تأثیــر عوامــل 

ــل  ــه دلی ــی ب ــرد محیط ــازمانی در عملک ــگ س ــاز فرهن توانمندس

ــت.  ــده اس ــت رد ش ــر از 1/96 اس ــی داری کمت ــدار معن ــه مق اینک

ــون  ــی از آزم ــای میانج ــی فرضیه ه ــرای بررس ــش ب ــن پژوه در ای

ســوبل اســتفاده شــده کــه نتایــج آن نشــان داده اســت کــه هــر ســه 

فرضیــۀ میانجــی بــا توجــه بــه اینکــه ضریــب ســوبل در بــازه 1/96 

ــده اند. ــد ش ــه، تأیی ــرار نگرفت و 1/96- ق

بحث و نتيجه گيری
ــر  ــای تأثی ــدل پیامده ــی م ــدف طراح ــه، ه ــن مطالع در ای

مدیریــت منابــع انســانی ســبز در عملکــرد محیطــی هتــل بــا نقــش 

ــت  محیطی  ــار زیس ــان و رفت ــازمانی کارکن ــد س ــری تعه میانجیگ

در  ســبز  ســازمانی  فرهنــگ  توانمندســاز  عوامــل  و  کارکنــان 

ــت.  ــزد اس ــتان ی ــای اس هتل ه

ــبز در  ــانی س ــع انس ــت مناب ــۀ اول، مدیری ــاس فرضی براس

ــج  ــی داری دارد. نتای ــت و معن ــر مثب ــان تأثی ــازمانی کارکن ــد س تعه

ــارۀ  ــزان آم ــرا می ــد؛ زی ــد می کن ــه را تأیی ــن فرضی ــت آمده ای به دس

ــا 7/395 اســت، کــه از قــدر مطلــق ۱/96 بیشــتر بــوده؛  ــر ب t براب

ــت.  ــده اس ــد ش ــه تأیی ــان فرضی ــطح 0/95 اطمین ــه در س درنتیج

ــه  ــوده ک ــا 0/486 ب ــر ب ــه براب ــن فرضی ــر ای ــزان تأثی ــی می از طرف

ــانی  ــع انس ــت مناب ــت. مدیری ــت اس ــذاری مثب ــان دهندۀ تأثیرگ نش

ــاط  ــاد ارتب ــا ایج ــه ب ــت، ک ــردی اس ــت کارک ــیوۀ مدیری ــبز ش س
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ــای  ــرش و رفتاره ــان، در نگ ــرکت و کارکن ــان ش ــناختی می روان ش

کارکنــان تأثیــر می گــذارد. مدیریــت منابــع انســانی ســبز در آمــوزش 

و جــذب منابــع انســانی بــا مســئولیت اجتماعــی می کوشــد. 

ــا رفتارهــای مســئولیت پذیر اجتماعــی، تعهــد ســازمانی  ــان ب کارکن

باالتــری به  نســبت ســایر کارکنــان دارنــد. همچنیــن ایــن مدیــران بــا 

ــازمانی در  ــد س ــش تعه ــث افزای ــی باع ــای آموزش ــرای برنامه ه اج

کارکنــان خواهنــد شــد. نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات محتشــم و 

ــت دارد.  ــون )2016( مطابق ــن و بنس ــکاران )1395( و ش هم

براســاس فرضیــۀ دوم پژوهــش، مدیریــت منابــع انســانی 

ــر مثبــت  ســبز در عوامــل توانمندســاز فرهنــگ ســازمانی ســبز تأثی

تأییــد  را  ایــن فرضیــه  به دســت آمده  نتایــج  و معنــی داری دارد. 

می کنــد؛ زیــرا میــزان آمــارۀ t برابــر بــا ۱۶/131 اســت، کــه از قــدر 

مطلــق ۱/96 بیشــتر بــوده؛ درنتیجه در ســطح 0/95 اطمینــان فرضیه 

تأییــد شــده اســت. از طرفــی میــزان تأثیــر در ایــن فرضیــه بــا 0/495 

ــگ  ــت. فرهن ــت اس ــذاری مثب ــان دهندۀ تأثیرگ ــه نش ــوده ک ــر ب براب

ســازمانی شــامل ارزش هــا، عقایــد و سیاســت های ســازمان اســت. 

فرهنــگ هــر ســازمانی در رفتارهــای کارکنــان نمایــان می شــود و بــا 

گذشــت زمــان ایــن رفتارهــا بــه  عــادت تبدیــل خواهــد شــد. چهــار 

کیــد مدیــران ارشــد، اعتبــار پیــام، توانمندســازی کارمنــدان  عامــل تأ

ــر در فرهنــگ و ایجــاد توانمندســاز  ــان باعــث تغیی و درگیــری کارکن

ــانی  ــع انس ــت مناب ــد. مدیری ــد ش ــبز خواه ــازمانی س ــگ س فرهن

ســبز در توســعۀ ایــن چهــار عامــل نقــش اساســی دارد. نتایــج ایــن 

فرضیــه بــا مطالعــات سرینیواســان و کــوری1 )2014( و روســکو و 

ــت دارد. ــکاران )2019( مطابق هم

ــانی  ــع انس ــت مناب ــش، مدیری ــوم پژوه ــۀ س ــاس فرضی براس

ــت  ــر مثب ــان تأثی ــتی کارکن ــط زیس ــتدار محی ــار دوس ــبز در رفت س

و معنــی داری دارد. نتایــج به دســت آمدۀ پژوهــش ایــن فرضیــه 

ــت،  ــا ۵/770 اس ــر ب ــارۀ t براب ــزان آم ــرا می ــد؛ زی ــد می کن را تأیی

ــطح 0/95  ــه در س ــوده؛ در نتیج ــتر ب ــق ۱/96 بیش ــدر مطل ــه از ق ک

ــر در  ــزان تأثی ــی می ــت. از طرف ــده اس ــد ش ــه تأیی ــان فرضی اطمین

ــذاری  ــان دهندۀ تأثیرگ ــه نش ــوده ک ــا 0/632 ب ــر ب ــه براب ــن فرضی ای

مثبــت اســت. مدیریــت منابــع انســانی ســبز تالش هــای اختیــاری 

کارکنــان را افزایــش می دهــد. وقتــی کارگــران کیفیــت بــاالی روابــط 

بیــن سرپرســتان بــا کارکنــان را مشــاهده کننــد، ســطح رفتــار آن هــا 

ــۀ  ــت از روی ــا درک مثب ــی ب ــان خدمات ــت. کارکن ــد رف ــر خواه باالت

ــال، اســتخدام و آمــوزش،  ــرای مث ــع انســانی ســبز )ب مدیریــت مناب

ــردن و  ــعی در باالب ــط( س ــال محی ــراد در قب ــرد اف ــی عملک ارزیاب

ــط و افزایــش رفتارهــای دوســتانه  ــارۀ محی توســعۀ دانــش خــود درب

بــه محیــط خواهنــد شــد. نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات صیــدی 

عقیل آبــادی و همــکاران )1398( و کیــم و همــکاران )2018( 

ــت دارد. مطابق

1. Srinivasan & Kurey

ســازمانی  تعهــد  پژوهــش،  چهــارم  فرضیــۀ  براســاس 

ــر مثبــت  ــان تأثی ــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکن ــان در رفت کارکن

تأییــد  را  ایــن فرضیــه  به دســت آمده  نتایــج  و معنــی داری دارد. 

ــدر  ــه از ق ــت ک ــا 3/914 اس ــر ب ــارۀ t براب ــزان آم ــرا می ــد؛ زی می کن

ــان  ــطح 0/9۵ اطمین ــه در س ــت؛ درنتیج ــتر اس ــق ۱/96 بیش مطل

فرضیــه تأییــد شــد. از طرفــی میــزان تأثیــر در ایــن فرضیــه برابــر بــا 

ــد  ــت. تعه ــت اس ــذاری مثب ــان دهندۀ تأثیرگ ــه نش ــوده ک 0/244 ب

ــرای انجــام تالش هــای بیشــتر  ــان تمایــل خــود را ب ســازمانی کارکن

ــش  ــث افزای ــن باع ــد. همچنی ــش می ده ــان افزای ــر از وظایفش فرات

تعهــد عاطفــی، از خودگذشــتگی، دل بســتگی بیشــتر بــا ســازمان و 

ــت  ــان داده اس ــات نش ــد. مطالع ــد ش ــتانه خواه ــای نوع دوس رفتاره

ــار  ــی از رفت ــطح باالی ــه س ــان ب ــوی کارکن ــازمانِی ق ــد س ــه تعه ک

دوســتدار محیــط زیســت منجــر خواهــد شــد. نتایــج ایــن فرضیــه 
ــان  ــی و فلدم ــکاران )1395( و انج ــی و هم ــات بورقان ــا مطالع ب

)2011( مطابقــت دارد.

براســاس فرضیــۀ پنجــم پژوهــش، تعهــد ســازمانی کارکنــان 

در عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری دارد. نتایــج 

ــارۀ  ــزان آم ــرا می ــد؛ زی ــد می کن ــه را تأیی ــن فرضی ــت آمده ای به دس

ــوده؛  ــتر ب ــق ۱/9۶ بیش ــدر مطل ــه از ق ــت، ک ــا 3/914 اس ــر ب t براب

ــت.  ــده اس ــد ش ــه تأیی ــان فرضی ــطح 0/9۵ اطمین ــه در س درنتیج

ــه  ــوده ک ــا 0/244 ب ــر ب ــه براب ــن فرضی ــر در ای ــزان تأثی ــی می از طرف

نشــان دهندۀ تأثیرگــذاری مثبــت اســت. تعهــد ســازمانی بــه تمایــل 

ــداف و  ــرش اه ــازمان، پذی ــا س ــکاری ب ــۀ هم ــرای ادام ــدید ب ش

ــد  ــه تعه ــی ک ــد. کارکنان ــد ش ــر خواه ــازمان منج ــای س ارزش ه

ــازمان  ــداف س ــازمان و اه ــه س ــند، ب ــته باش ــی داش ــازمانی باالی س

ــال  ــازمان را در قب ــداف س ــا و اه ــند ارزش ه ــد، و می کوش وفادارن

محیــط زیســت بپذیرنــد، و بــرای آن هــا تالشــی بیشــتر از وظایــف 

ــم و  ــات محتش ــا مطالع ــه ب ــن فرضی ــج ای ــد. نتای ــام دهن ــود انج خ

همــکاران )1395( و کیــم و همــکاران )2019( مطابقــت دارد.

ــط  ــتدار محی ــار دوس ــش، رفت ــم پژوه ــۀ شش ــاس فرضی براس

ــبز  ــازمانی س ــگ س ــاز فرهن ــل توانمندس ــان در عوام ــتی کارکن زیس

ــدۀ  ــه بیان کنن ــن فرضی ــج ای ــی داری دارد. نتای ــت و معن ــر مثب تأثی

ــا 2/159  ــر ب ــارۀ t براب ــزان آم ــرا می ــت؛ زی ــه اس ــن فرضی ــد ای تأیی

ــوده؛ درنتیجــه در ســطح  اســت، کــه از قــدر مطلــق ۱/9۶ بیشــتر ب

ــر  ــزان تأثی ــی می ــد شــده اســت. از طرف ــه تأیی ــان فرضی 0/9۵ اطمین

در ایــن فرضیــه برابــر بــا ۱/۱۶۵ بــوده کــه نشــان دهندۀ تأثیرگــذاری 

ــش و  ــد دان ــعی دارن ــت س ــط زیس ــتداران محی ــت. دوس ــت اس مثب

گاهی هــای دیگــران را نیــز دربــارۀ محیــط زیســت افزایــش دهنــد.  آ

ــه  ــوط ب ــم های  مرب ــا و مراس ــه در همایش ه ــان داوطلبان ــن کارکن ای

ــز  ــط کار نی ــن در محی ــد و همچنی ــرکت می کنن ــت ش ــط زیس محی

ــج  ــد. نتای ــت می کنن ــط زیس ــظ محی ــه حف ــویق ب ــران را تش دیگ

ــتی  ــط زیس ــتدار محی ــار دوس ــه رفت ــد ک ــان می ده ــه نش ــن فرضی ای
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ــد.  ــد ش ــبز خواه ــازمانی س ــگ س ــت فرهن ــث تقوی ــان باع کارکن

نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات صیــدی عقیل آبــادی و همــکاران 

)1398( مطابقــت دارد. 

ــط  ــار دوســتدار محی ــم پژوهــش، رفت ــۀ هفت براســاس فرضی

زیســتی کارکنــان در عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری 

ــرا  ــد؛ زی ــد می کن ــه را تأیی ــن فرضی ــت آمده ای ــج به دس دارد. نتای

ــق ۱/9۶  ــدر مطل ــه از ق ــا 4/987 اســت، ک ــر ب ــارۀ t براب ــزان آم می

ــد  ــه تأیی ــان فرضی ــطح 0/9۵ اطمین ــه در س ــوده، درنتیج ــتر ب بیش

ــا  ــر ب ــه براب ــن فرضی ــر در ای ــزان تأثی ــی می ــت. از طرف ــده اس ش

0/221 بــوده کــه نشــان دهندۀ تأثیرگــذاری مثبــت اســت. کارکنــان 

دوســتدار محیــط زیســت ســعی دارنــد کــه رفتارهــای ســازگار بــا 

محیــط زیســت انجــام دهنــد و از هدررفتــن آب، انــرژی و تولیــد 

ــا از وســایل  زبالــه خــودداری کننــد. ایــن افــراد تــالش می کننــد ت

حمل ونقــل شــخصی کمتــر اســتفاده کننــد و همچنیــن بــه محیــط 

ــد.  ــظ آن دارن ــعی در حف ــد و س ــرام می گذارن ــود احت ــت خ زیس

نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات جلــوداری و همــکاران )1397( و 

ــت دارد.   ــکاران )2019( مطابق ــکو و هم روس

ــاز  ــل توانمندس ــش، عوام ــتم پژوه ــیۀ هش ــاس فرض براس

فرهنــگ ســازمانی در عملکــرد محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری 

ــزان  ــرا می ــد؛ زی ــه را رد می کن ــن فرضی ــج به دســت آمده ای دارد. نتای

ــر  ــق ۱/9۶ کمت ــدر مطل ــه از ق ــت، ک ــا 0/207 اس ــر ب ــارۀ t براب آم

ــه تأییــد نشــده اســت. هتل هایــی کــه دارای  ــوده؛ درنتیجــه فرضی ب

ــته اند،  ــژه داش ــه وی ــت توج ــط زیس ــه محی ــوده و ب ــبز ب ــگ س فرهن

باعــث می شــوند کارکنــان نیــز در انجــام وظایــف خــود بــه محیــط 

ــا  ــازمانی ب ــگ س ــاز فرهن ــل توانمندس ــد. عوام ــه کنن ــت توج زیس

اســتفاده از ســخنان معتبــر مدیــران ارشــد، تشــویق بــرای همــکاری 

گاه ســاختن کارکنــان باعــث افزایــش عملکــرد محیطــی خواهــد  و آ

شــد. نتایــج ایــن فرضیــه تأییــد نشــده اســت؛ شــاید دلیــل 

ــد  ــران ارش ــارکت نکردن مدی ــکاری  و مش ــه، هم ــدن فرضی تأییدنش

در حفــظ محیــط زیســت یــا ایجــاد محیطــی در هتــل بــرای 

ــه  ــن فرضی ــج ای ــد. نتای ــان باش ــی کارکن گاه ــارکت و آ ــش مش افزای

بــا مطالعــات محتشــم و همــکاران )1395( و روســکو و همــکاران 

ــدارد.   ــت ن )2019( مطابق

ــانی  ــع انس ــت مناب ــش، مدیری ــم پژوه ــۀ نه ــاس فرضی براس

ــازمانی  ــد س ــی تعه ــش میانج ــا نق ــی ب ــرد محیط ــبز در عملک س

ــه  ــن فرضی ــج به دســت آمده ای ــی داری دارد. نتای ــر مثبــت و معن تأثی

ــت،  ــا ۶/143 اس ــر ب ــارۀ t براب ــزان آم ــرا می ــد؛ زی ــد می کن را تأیی

کــه از قــدر مطلــق ۱/96 بیشــتر اســت؛ درنتیجــه در ســطح 0/95 

ــن  ــر در ای ــزان تأثی ــی می ــود. از طرف ــد می ش ــه تأیی ــان فرضی اطمین

فرضیــه برابــر بــا 0/263 بــوده کــه نشــان دهندۀ تأثیرگــذاری مثبــت 

ــه  ــای الزم ب ــا آموزش ه ــبز ب ــانی س ــع انس ــت مناب ــت. مدیری اس

ــاغل،  ــرح مش ــن ش ــت و همچنی ــط زیس ــوزۀ محی ــان در ح کارکن

به گونــه ای کــه کمتریــن آســیب بــرای محیــط زیســت داشــته 

باشــند، ســعی می کننــد تعهــد کارکنــان را در قبــال محیــط زیســت 

ــط  ــی محی ــای آموزش ــران برنامه ه ــن مدی ــد. همچنی ــش دهن افزای

ــط و  ــم، مرتب ــورت دائ ــانی را به ص ــع انس ــش مناب ــت در بخ زیس

مؤثــر اجــرا می کننــد. افزایــش تعهــد کارکنــان بــه محیــط زیســت، 

باعــث افزایــش رفتارهایــی از قبیــل صرفه جویــی در مصــرف 

ــی  ــرد محیط ــه عملک ــت ب ــه درنهای ــت، ک ــرژی و ... اس آب، ان

منجــر خواهــد شــد. نتایــج ایــن فرضیــه بــا مطالعــات بورقانــی و 

ــدارد. همــکاران )1395( و کیــم و همــکاران )2019( مطابقــت ن

ــع انســانی  ــت مناب ــۀ دهــم پژوهــش، مدیری براســاس فرضی

ــاز  ــل توانمندس ــی عوام ــش میانج ــی نق ــرد محیط ــبز در عملک س

نتایــج  دارد.  معنــی داری  و  مثبــت  تأثیــر  ســازمانی  فرهنــگ 

ــارۀ  ــزان آم ــرا می ــد؛ زی ــد می کن ــه را تأیی ــن فرضی ــت آمده ای به دس

t برابــر بــا 2/584- اســت، کــه از قــدر مطلــق ۱/96 بیشــتر بــوده، 

ــت.  ــده اس ــد ش ــه تأیی ــان فرضی ــطح 0/95 اطمین ــه در س در نتیج

ــوده  ــا 0/046- ب ــر ب ــه براب ــن فرضی ــر در ای ــزان تأثی ــی می از طرف

کــه نشــان دهندۀ تأثیرگــذاری منفــی اســت. فرهنــگ هتل هــا 

ــری  ــا و عنص ــران آن هتل ه ــم انداز مدی ــداف و چش ــدۀ اه بیان کنن

ــان  ــر کارکن ــد. اگ ــان و مدیران ان ــار کارکن ــذار در رفت ــم و تأثیرگ مه

یــک هتــل، فرهنــگ ســازمانی و اقدامــات مدیــران ارشــد در قبــال 

محیــط زیســت را بی تفــاوت ارزیابــی کننــد، باعــث خواهــد شــد 

ــند و  ــاوت باش ــت بی تف ــط زیس ــظ محی ــه حف ــز ب ــان نی ــن کارکن ای

بــرای حفــظ محیــط زیســت خــود عالقــه و تمایلی نداشــته باشــند. 

نتایــج ایــن فرضیــه منفــی به دســت آمــده اســت. گفتنــی اســت در 

برخــی هتل هــا توجــه فرهنــگ ســبز و عوامــل توانمندســاز ضعیــف 

ــاری  ــن هتل هــا خــود در نقــش الگــوی رفت ــران در ای اســت و مدی

کارکنــان بــرای حفــظ محیــط زیســت رفتــار نمی کننــد. نتایــج ایــن 

ــادی و همــکاران )1398( و  ــا مطالعــات صیــدی عقیل آب ــه ب فرضی

ــدارد.      ــت ن ــکاران )2019( مطابق ــکو و هم روس

براســاس فرضــیۀ یازدهــم پژوهــش، مدیریــت منابــع 

انســانی ســبز در عملکــرد محیطــی نقــش میانجــی رفتــار دوســتدار 

ــج  ــی داری دارد. نتای ــت و معن ــر مثب ــان تأثی ــتی کارکن ــط زیس محی

ــارۀ  ــزان آم ــرا می ــد؛ زی ــد می کن ــه را تأیی ــن فرضی ــت آمده ای به دس

ــا 4/049 اســت، کــه از قــدر مطلــق ۱/96 بیشــتر بــوده؛  ــر ب t براب

ــت.  ــده اس ــد ش ــه تأیی ــان فرضی ــطح 0/95 اطمین ــه در س درنتیج

ــوده  ــا 0/109 ب ــر ب ــه براب ــن فرضی ــر در ای ــزان تأثی ــی می از طرف

ــط  ــات محی ــت. در ادبی ــت اس ــذاری مثب ــان دهندۀ تأثیرگ ــه نش ک

زیســت، بــه رفتارهــای دوســتدارانۀ کارکنــان در قبــال محیــط 

ــر  ــی مؤث ــد روش ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــت توج زیس

و تأثیرگــذار در عملکــرد محیطــی اســت. ایــن رفتارهــا بــا محیــط 

ــات،  ــرف آب، ضایع ــش مص ــث کاه ــوده و باع ــازگار ب ــت س زیس

افزایــش رفتارهــای داوطلبانــه و اختیــاری بــرای مشــارکت در حفــظ 
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ــع انســانی ســبز ســعی  ــران مناب ــط زیســت خواهــد شــد. مدی محی

دارنــد در مراحــل اولیــه و هنــگام اســتخدام افــرادی را جــذب کننــد 

کــه بــه محیــط زیســت نگــرش و تفکــر مثبــت داشــته باشــند. ایــن 

ــش  ــوزش و افزای ــن آم ــراد و همچنی ــن اف ــتخدام ای ــا اس ــران ب مدی

گاهی هــا باعــث افزایــش رفتــار دوســتدار محیــط زیســتی کارکنــان  آ

به صــورت  انســانی  منابــع  مدیریــت  درنتیجــه  شــد؛  خواهــد 

غیرمســتقیم و بــا افزایــش رفتارهــای مثبــت کارکنــان در قبــال محیــط 

ــج  ــد. نتای ــد ش ــی خواهن ــرد محیط ــش عملک ــث افزای ــت، باع زیس

ــم و همــکاران )2019( و روســکو و  ــا مطالعــات کی ــه ب ــن فرضی ای

ــت دارد.  ــکاران )2019( مطابق هم

هتل هــا در یــزد بایــد حفــظ محیــط زیســت را یکــی از 

ــد.  ــرار دهن ــت ق ــد و در اولوی ــر گیرن ــود در نظ ــی خ ــداف اصل اه

ــری  ــا به کارگی ــد ب ــعی کنن ــد س ــا بای ــران هتل ه ــه مدی ــن زمین در ای

بــه  دســتیابی  بــرای  را  زمینــه  انســانی ســبز  منابــع  مدیریــت 

ــانی  ــع انس ــت مناب ــن مدیری ــازند. همچنی ــم س ــود فراه ــداف خ اه

ــی  ــاغل، ارزیاب ــرح مش ــتخدام، ش ــد در اس ــاص بای ــورت خ به ص

عملکــرد و برگــزاری دوره هــای آموزشــی مربــوط بــه محیــط زیســت 

برنامه ریــزی داشــته باشــد.

جمعیت شــناختی  متغیرهــای  براســاس  یافته هــا  تحلیــل 

نشــان می دهــد کــه مــردان در مقایســه بــا زنــان رفتارهــای دوســتدار 

ــالت  ــد و در تحصی ــان داده ان ــود نش ــری از خ ــت کمت ــط زیس محی

باالتــر و ســن کمتــر بــروز ایــن رفتارهــا بیشــتر اســت. درخصــوص 

فرضیه هــای پژوهــش، ضریــب تأثیــر متغیــر مدیریــت منابــع 

انســانی ســبز در متغیرهــای میانجــی در مــردان 17 درصــد کمتــر از 

زنــان اســت، امــا اثــر متغیرهــای میانجــی در هــر دو گــروه زنــان و 

مــردان تأییــد شــد.

می تــوان  پژوهــش  فرضیــات  و  تحصیــالت  بررســی  در 

ــبز  ــانی س ــع انس ــت مناب ــر مدیری ــب تأثی ــه ضری ــرد ک ــتدالل ک اس

ــکل  ــه ش ــالت ب ــطح تحصی ــش س ــا افزای ــی ب ــای میانج در متغیره

قابلیــت  میانجــی  متغیرهــای  و  می یابــد  افزایــش  محسوســی 

ــد. ــظ می کنن ــم حف ــالت دیپل ــر از تحصی ــود را به غی ــی خ میانج

افزایــش ســن نیــز بــه کاهــش ضریــب تأثیــر مدیریــت منابــع 

ــای  ــده و متغیره ــر ش ــی منج ــای میانج ــبز در متغیره ــانی س انس

ــده اند. ــد نش ــا تأیی ــن مدل ه ــی در ای میانج

محیط هــای  نقــش  می رســد  نظــر  بــه  براین اســاس، 

ــیار  ــت بس ــط زیس ــتدار محی ــای دوس ــش رفتاره ــی در افزای آموزش

تأثیرگــذار بــوده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه روحیــات مــردان الزم 

اســت در ایــن طیــف از کارکنــان بــر رعایــت اصــول و فرهنــگ ســبز 

ــن  ــی در ای ــای کنترل ــعۀ ابزاره ــاید توس ــده و ش ــتری ش ــد بیش کی تأ

ــد. ــی باش ــه اساس ــد توج ــروه نیازمن گ

بــا توجــه بــه تأثیــر فعالیت هــای هتل هــا در محیــط زیســت، 

پیشــنهادات زیــر ارائــه شــده اســت:

۱( هتل هــا در یــزد بایــد حفــظ محیــط زیســت را یکــی 

ــد.  ــرار دهن ــت ق ــد و در اولوی ــی کنن ــود معرف ــی خ ــداف اصل از اه

ــبز،  ــروف س ــتفاده از ظ ــوان اس ــدف می ت ــن ه ــه ای ــل ب ــرای نی ب

و  پالســتیک ها  از  اســتفاده  کاهــش  خورشــیدی،  سیســتم های 

ــد؛ ــرار دهن ــر ق ــت را مدنظ ــط زیس ــده محی ــوارد آالین م

ــوض و  ــدور قب ــی در ص ــرد الکترونیک ــتفاده از رویک 2( اس

ــه  ــی ک ــنتی سرمایش ــتم های س ــدی از سیس ــا بهره من ــا و ی فاکتوره

ــم در کاهــش  ــد و ه ــت می کن ــزد را تقوی ــۀ ســنتی شــهر ی هــم جنب

ــت؛ ــر توصیه هاس ــت از دیگ ــر اس ــی مؤث آالیندگ

3( تقویــت فرایندهــای مدیریــت منابــع انســانی ســبز مــورد 

دیگــری اســت کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد؛

ــا،  ــردن فراینده ــد الکترونیکی ک ــی مانن ــویق رفتارهای 4( تش

زمــان  در  ســرمایش  و  گرمایــش  سیســتم های  خاموش کــردن 

اســتفاده نکردن، توســعۀ پیشــنهادهای مبتنــی بــر ســبزبودن و امــکان 

ــتریان؛ ــه مش ــبز ب ــوالت س ــی محص معرف

۵( مدیــران ارشــد می تواننــد فرهنــگ ســبز را در هتل هــا 

ــل  ــتریان هت ــا و مش ــان، میهمان ه ــر کارکن ــا عالوه ب ــازند ت ــرار س برق

ــه حفــظ محیــط زیســت تشــویق شــوند؛ ــز ب نی

ــل  ــی هت ــای اصل ــد ارزش ه ــران بای ــد و رهب ــران ارش ۶( مدی

را بــا هــدف محیــط زیســت هماهنــگ ســازند و قوانیــن و مقــررات 

ــد؛  ــی رعایــت کنن ــا اســتانداردهای جهان ــر ب محیــط زیســت را براب

ــل  ــبز در مح ــوالت س ــرف و محص ــای کم مص ــتفاده از المپ ه اس

رســتوران، نصــب عالئــم رعایــت محیــط زیســتی و اشــاعۀ کالمــی 

و متنــی ارزش هــای ســبزمحور در ایــن راستاســت؛ 

7( مدیریــت منابــع انســانی به صــورت خــاص بایــد در زمــان 

ــزاری  ــرد و برگ ــی عملک ــاغل، ارزیاب ــرح مش ــرای ش ــتخدام، ب اس

دوره هــای آموزشــی مربــوط بــه محیــط زیســت برنامه ریــزی داشــته 

باشــند.
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