بررسی میزان آگاهی زیست محیطی کارکنان هتل از مدیریت سبز در صنعت هتلداری
سیدمحمد شبیری؛ دانشیار آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور
سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور
پذیرش نهایی95/4/28 :

دریافت مقاله94/7/3 :

چکیده
در مقابل آلودگی محیطزیستت و اثرات منفی که انستتا ها با تمرکز بر رشتتا اصادتتاد و توستت ه
گردشگر به ارمغا آورنا ،مفهوم مایری

سبز پیشنهاد شاه اس  .اغلب بیش از پیش از آ کمتر یا

هرگز استتافاده نمیکردنا .این پژوهش با هاف بررستتی میزا آگاهی کارکنا هال از مایری ستتبز و
مزایا استتافاده از آ اصاام نموده استت  .جام ه آمار پژوهش ،کارکنا هالها منطقه یک شتتهر
اصتتفها که به ت ااد 160نفر استت با استتافاده از جاور مورگا  113نفر برا نمونه آمار اناخاب
شانا .در این تحقیق برا

سنجش ماغیرها از پر س شنامه ا سافاده شاه ا س  .برا

سنجش روایی

پر س شنامه از صاحبنظرا محیط زی س ا سافاده شا .پایایی پر س شنامه به روش آلفا کرونباخ 0/81
بوده ا س  .آزمو فر ضیهها پژوهش با ا سافاده ضریب همب ساگی ا سپیرمن و من-وایانی محا سبه
گردیا .یافاهها پژوهش حاکی از این اس که بین ویژگیها چو سن ،جنسی  ،میزا تحدیالت،
دورهها آموز شی و ساارهها هال با میزا آگاهی زی س محیطی کارکنا هالها از مایری
رابطه م نادار وجود دارد .در مقابل آگاهی زی س محیطی با و ض ی اصا داد و سابقهکار
همبساگی منفی دارد.
واژههای کلیدی :آگاهی زیس محیطی ،مایری سبز ،صن

 نویسناه مسؤور

هالاار .

sm_shobeiri@pnu.ac.ir
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مقدمه
با افزایش روز افزو آلودگی زی س محیطی و پیاماها مخرب آ و به دنبار آ افزایش تقا ضا
جوامع برا محدتتو ت و خامات ستتازگار با محیط زیس ت موجب ش ت لگیر مفهوم مایری ستتبز
گردیا(اندتتار و هم ارا  .)1393 ،مفهومی که ی پارچه کنناه مایری با الزامات زیس ت محیطی در
تمام مراحل طراحی محدتتور ،اناخاب و تأمین مواد اولیه ،تولیا و ستتاخ  ،فرآیناها توزیع و اناقار،
تحویل به م شار و مایری بازیاف و م درف مجاد به منظور بی شینه کرد میزا بهرهور م درف
انرژ و منابع همراه با بهبود عمل رد فراینا اس ت (الف و هم ارا  )1390 ،مفهومی که

ستتریواستتااوا1

این گونه ت ریف میکنا :در نظر گرفان مستتتایل زیستتت محیطی در مایری ستتتبز شتتتاملر طراحی
محدور ،اناخاب و منبعیابی مواد ،فرآینا ساخ و تولیا ،تحویل محدور نهایی به مشار و مایری
محدور پس از مدرف و طی شا عمر مفیا آ میباشا(سریواسااوا.)2007 ،
م یارها مایری

سبز ماننا سی سامها مایری زی س محیطی 2و یا ابزار ف الی ها ارزیابی

چرخه زناگی برا بهبود عمل رد زیستت محیطی مشتتخ

و تأییا شتتاه استت (ملنیک 3و هم ارا ،

 .)2003این نوع از مایری امروزه در صتتنایعها بزرگ و کوچک مورد استتافاده صرار میگیرد .ی ی از
مهمترین بخشها مربوط به صنایع خاماتی ،صن
صن

هالاار ی ی از بخشها عماه در توس ه صن

گرد شگر ا س ( شمس و هم ارا .)1394 ،
گردشگر اس (ی قوبی و هم ارا .)1394 ،

بنابراین در مدرف مقاار صابل توجهی از منابع و انرژ بر رو زمین نقش داشاه و اگر مایری

سبز به

طور مؤثر اجرا گردد نه تنها میتوانا مقرو به صتتترفه ،بل ه اثرات منفی زیستتت محیطی را میتوانا
کاهش داده و هزینه هال را کاهش دها.
برا د سایابی به چنین امر نیازمنا پژوهش ،آموزش و د سار سی به اطالعات دصیق میبا شا چرا
که برنامهریز صتتحی و مایری زیس ت محیطی و ملحوظ داشتتان این عوامل در تدتتمیمگیر ها
تو س ه میبای س مبانی بر اطالعات و آگاهی از واص ی ها و تواناییها با شا )صرهنژاد .)1386 ،بنابراین
آمادهساز سیاس ها زیس محیطی ،مشارک

و آگاهی نسب به مسایل زیس محیطی بسیار مهم

میبا شا( صالحی و هم ارا 1392 ،؛ ییلایز 4و هم ارا  )2011 ،درك مایری
محیطی کارکنا هال به عنوا منابع نیرو انسانی مؤثر در صن

سبز و آگاهی زی س

هالاار میتوانا ،فرد را نسب به
1
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3
. Melnyk
4
. Yildiz
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فرآیناها زیس محیطی به گونها تغییر دها که فرد به ارزشها و انگیزهها زیس محیطی د س
یابا و ت هاات خود در صبار حفاظ از محیط زیس را عملی نمایا(مها زاده و هم ارا .)1392 ،
ازاینرو پژوهش حاضتتر به بررستتی میزا آگاهی زیست محیطی کارکنا هال از مایری ستتبز در
هالها منطقه یک شتتهر اصتتفها میپردازد .و به دنبار پاستت به این ستتؤار استت که آیا توجه به
مؤلفهها جن سی  ،سن ،میزا تح دیالت ،و ض ی اصا داد و سابقه کار  ،در آگاهی کارکنا هال
ن سب به سبز شا و اجرا مایری

سبز تأثیرگذار میبا شا ،و اینکه با افزایش آگاهیها زی س

محیطی ،پیاماها اجاماعی ،اصا داد و زی س محیطی نا شی از فرآیناها

هالاار موجب

صن

کاهش اثرات مخرب زیس محیطی ،کاهش مدرف منابع و انرژ  ،کاهش هزینه و کسب سود اصاداد
میگردد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مایری

سبز که ترکیبی از دو واژه "مایری " و " سبز" میبا شا .میتوا مارداف مایری پایاار

دانس زیرا هر دو آنها تمرکز بر سه شاخه محیط زیس  ،اصاداد و اجاماع دارنا .امروزه مفهوم مایری
ستتتبز توجه همگا را به خود جلب نموده و در آموزش عالی در این خدتتتو
تئور ها نظر
نیس  .مایری

ش ل گرف  .مایری

شتتتروع به تحقیق و

سبز یک مفهوم و تو صیف سبک مایری ک سب و کار جایا

سبز توصیف ساخ و تولیا(رونا دصیق ساخ و ساز) در کسب و کار

و هم ارا  .)2008 ،به عبارت دیگر ،مایری

میباشا(امبس1

سبز خوا ساار آ ا س که آیناه ک سب و کار در محیط

اجاماعی و اصاداد سبز ساخاه شود(تر  .)2009 ،2از دیاگاه ژو 3و سارکیس )2004(4مایری

سبز

را به عنوا یک مایری ی پارچه از خریا سبز ،از تأمین کنناه تا ساخ و تولیا ،تحویل به م شار و
لج سایک م وس 5بیا نمودنا .یا میتوانا به عنوا "ی پارچه ساز تف ر زی س محیطی با مایری ،
از جمله طراحی مح دور ،منابع مواد و اناخاب ،فراینا تولیا ،تحویل مح دور نهایی به م درفکنناگا
و همچنین پایا زناگی مایری محدتتتور پس از عمر مفیا آ " ت ریف کرد(ابوستتتما  6و هم ارا ،
.)2012
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بنابراین ،به منظور بهبود کنارر عمل رد زیس محیطی ،مدوبه هیأت وزیرا تح عنوا بنا پ
تبدره  21صانو بودجه سار  1382اعمار مایری

سبز در مورد سیاس ها مرتبط به مدرف بهینه،

حفاظ از منابع پایه و محیط زیس ت در صالب برنامه مایری ستتبز به تدتتویب رستتیا .در این راستتاا
مادهها  65و  66صانو برنامه چهارم توس ت ه اصادتتاد  ،اجاماعی و فرهنگی جمهور استتالمی ایرا
صتتراحااً به اجرا مایری ستتبز تأکیا کرد(حاجیزاده و هم ارا  .)1391 ،براین استتاس ستتازما ها
مبادرت به ارزیابیها ایمنی و سالم زی س محیطی کرده و سیا س ها مایری

سبز را تو س ه

دادهانا(اکاوگا  1و هم ارا  .)2011 ،پایاار این سازما ها برا ساس سه ا صل مورد توجه صرار گرف ر
 .1توجه به محیط زیستتت ؛  .2توجه به جام ه؛  .3عمل رد اصادتتتاد (داو 2و هم ارا  .)2011 ،اما در
صانو برنامه پنج ساله پنجم تو س ه به منظور تحقق اهااف برنامه مایری

سبز ،آیین نامه اجرایی ماده

195برا اجرا ابالغ شا .بر این ا ساس ،د ساگاهها اجرایی و مؤ س سات و نهادها عمومی غیردولای
برا تحقق اهااف برنامه مایری

سبز موظف ه سانا اصاامات ،اطالع ر سانی و ارتقا آموزش کارکنا

در زمینه برنامه مایری سبز؛ بهینهساز مدرف انواع حاملها انرژ ؛ بهینهساز مدرف آب؛ کاهش
م درف کاغذ با توجه به نوع ف الی د ساگاهها و مؤ س سات؛ م درف بهینه مواد اولیه ،مواد م درفی و
تجهیزات؛ کاهش تولیا پستتمانا از طریق بهرهگیر از فناور ها مناستتب و افزایش بهرهور ؛ بهبود
نظام ت میر و نگهاار و سایل و تجهیزات به جا ت ویض؛ بازیاف

ضای ات ،ت دفیه و بازچرخانی آب با

سیسامها مناسب؛ اسافاده از فناور ها پاك و سازگار با محیط زیس ؛ کاربرد مواد مدرفی سازگار
با محیط زیس و مایری پسماناها جاما با تأکیا بر تف یک از مبااء را انجام دهنا(رئوف.)1392 ،
هتل سبز
اصطالح "هال سبز "3توصیف هالها اس که در تالش برا سازگار و احارام به محیط زیس
میبا شنا .هال سبز به عنوا "یک هالی ا س که ارزیابی زی س محیطی آ صبل از شروع ساخ و
ستتاز صتتورت میگیرد و تالش میکنا از تشتتایا اثرات محیط زیستت ب اها"(اردوگا  4و هم ارا ،
 )2007هالهایی که در حفظ و حراس ت در صتترفهجویی در آب ،کاهش مدتترف انرژ و کاهش مواد
زائا جاما میکوشنا "هال سبز" ت ریف می شونا(ال سانار .)2002 ،5و م اقا اس برخی از مزایا
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مربوط به این شیوه ،ماننا کاهش هزینهها و باهی ،بازده با و سرمایهگذار کم ری سک ،افزایش سود
و جریا ها نقا مثب میباشتتتا(هما منبع) چنین عواملی باعث گردیا که هالها ستتتبز را از
پیشگاما اصاداد سبز بااننا(رئوف .)1392 ،اصاداد که روی رد نوآورانه در سازگار کرد اصاداد با
الزامات زی س محیطی دارد و الگویی ا س که ضمن تو س ه ،رفاه و برابر اجاماعی خطرات زی س
محیطی را به طور چشمگیر کاهش میدها(ضرغامی بروجنی .)1391 ،شناسایی این منافع و انگیزه،
موجب رشا محبوبی هال سبز گردیا(ال سانار )2002 ،آنچه که باعث میشود هالی در فهرس هال
ستتبز و یا در ارزیابی ت ها زیستت محیطی و عمل رد خود کمک کنا ،عبارتنا ازر ت ها به شتتیوهها
زیس محیطی ،بازیاف و اسافاده مجاد ،بهرهور انرژ و حفاظ از محیط زیس  ،روشنایی ،راناما
مدتتترف آب و حفاظ  ،چشتتتم انااز ،مایری

آفات ،مواد خطرناك و ستتتمی ،حمل و نقل ،و خریا

سبز(چن.)2008 ،1
بنابرابن ،جه گیر استاستی یک هال ستبز عبارتنا ازر  .1بازیاف مواد  .2صابل بازیاف  .3آ یناه
پایین  .4صتترفه جویی در انرژ  .هال ستتبز نیاز به ترویج ایاه حفاظ از محیط زیست از طریق عامل
بازیاف  ،برنامهریز سیسام بازیاف  ،اسافاده از انرژ خورشیا  ،انرژ باد ،انرژ زیس توده ،صارت
هیارولی ی میبا شا(انجمن هالها

سبز )2007 ،2امروزه ب سیار از ک شورها شروع به ا ضافه کرد

برچ سب سبز 3برا هال سبز در سی سام برنامه زی س محیطی خود نمودهانا .برنامه سازما ملل
محیط زی س یک برنامه برا زد برچ سب سبز و ارایه گواهی به هالها واجا شرایط در نظر گرفاه
ا س (ار یو سفی .)2006 ،4پنج برچ سب گوناگو برا گواهی هالها ا سافاده می شود که به ترتیب
شامل دفع مواد م درفی ،بهرهور انرژ  ،مایری نیرو هیارولی ی ،آموزش محیط زی س کارکنا ،
راهنمایی زیس محیطی و حفاظ از منطقه طبی ی میباشا(شنگ 5و هم ارا .)2010 ،
آگاهی زیست محیطی
بحرا ها زیس محیطی ایرا ی ی از شایاترین بحرانها زیس محیطی در جها شناخاه شاه
اس  .بخش عماه م ضالت زیس محیطی موجود ،ریشه در فقاا آگاهی زم و ض ف فرهنگی در
زمینه ارتباط انستتا و طبی

دارد ،و در واصع نوعی مشتت ل فرهنگی محستتوب میشتتود(شتتبیر و
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هم ارا " .)1393 ،آگاهی" که شامل مجموعه گامها مرتبی اس که منجر به درك عمیق از موضوع
و پویایی آ  ،همچو توستتت ه مهارتها و یادگیر به کار بستتتان آ ها در پیرامو دنیا حقیقی،
می شود(شبیر  .)1394 ،این موضوع در خدو

آگاهی زیس محیطی ،درك و مهارت شناخ منابع

زیس محیطی و به هم وابساگی بین اجزا فیزی ی و بیولوژی ی محیط زیس برا که رشا و توس ه را
مهیا میکنا ت ریف شاه ا س ( شبیر  .)1394 ،و همواره بهارین ابزار برا ایجاد آگاهی در جام ه در
راستتاا افزایش حستتاستتی  ،توجه و دانش عموم در مورد جنبهها زیستت محیطی ،آموزش محیط
زیس اس که در رابطه با تأثیر بشر بر محیط زیس  ،از اهمی خاصی برخوردار بوده اس (شبیر  ،و
هم ارا .)1388 ،
باهاانیز 1و هم ار و ( )2007نشتتا داد که  75درصتتا از آلودگیها زیس ت محیطی ناشتتی از
صن

هال که عاملی برا ا شاغارزایی ،ک سب و کار و ک سب درآما ا س م درف بیش از حا انرژ ،

آب و مواد ایجاد شتتاه فاضتتالب ،بخار ،و مواد خال

در طور عملیات استت که باعث اثرات منفی بر

محیط زیست میشتتود .یافاهها مطال ه ها  2و هم ارا ( )2010نشتتا داد که مستتافرانی که نگرش
مطلوب نستتب به رفاارها ستتازگار با محیط زیستت در زناگی روزمره خود دارنا تدتتاویر مثبای از
هالها ستتتبز داشتتتاه و تمایل به باصی بمانا در یک هال ستتتبز با توجه به پرداخ بیشتر را دارنا.
پالیزو )2010(3در تحقیق خود به این نایجه د س یاف که امروزه م سافرا
یک بخش فزایناها از صتتن

سازگار با محیط زی س

گردشتتگر را تشتت یل میدهنا و بستتیار از هالها ما ها به بهبود

عمل رد زیس محیطی خود شاه تا در جذب این گردشگرا مؤثر گردنا.
لی )2008(4م شاریا  ،دول و آمادگی اجرا مایری

سبز را به عنوا محركها اجرا مایری

سبز ارائه نمود و به این نایجه ر سیا که دول مهمترین نقش را در آگاه نمود

سازما ها به م سایل

زیس محیطی ایفا میکنا .سارکیس و هم ارا ( )2010به بررسی تأثیر پافشار ذ نف ا برا ایجاد
زنجیره تأمین سبز در صن

اتومبیل ساز ک شور ا سپانیا پرداخاه و ناایج حاکی از این بود که ف شار

ذ نف ا با تطابق با یک ستتیستتام ستتبز ،همبستتاگی مثب داشتتاه و ماغیر مؤثر در این رونا ،س تط
آموزش در کل سی سام میبا شا .ژو و هم ارا ( )2013به برر سی محركها ایجاد مایری

سبز و

1

. Bohdanowicz
. Han
3
. Polyzou
4
. Lee
2
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مار مفهومی بین خریا ستتبز و عمل رد پرداخاه و به تأثیر مقررات ،مشتتوصات و منف

ها و پافشتتار

ذ نف ا بر فراهم ساز عمومی سبز اشاره داشاهانا.
وگرا )2015(1در تحقیق مورد مطال ه خود مبنی بر آگاهی آموزش زی س محیطی در میا م لما
بر ح سب سط و محل س ون آنها در ک شور هناو ساا تفاوت صابل توجهی نیز در آگاهی زی س
محیطی م لما روساایی و شهر و سابقهکار آنها وجود دارد اما بین وض ی اصاداد و آگاهی زیس
محیطی م لما رابطه م نادر وجود ناارد .ویپنار )2010(2که به بررستتی میزا آگاهیها زیستت
محیطی م لما ماارس پرداخ و به این نایحه رستتتیا که تفاوت صابل توجهی بین میزا آگاهیها
زیستت محیطی م لما ماارس و محل اشتتاغار آنها وجود دارد ولی این رابطه درخدتتو

جنستتی

صادق نمیباشا
روششناسی تحقیق
تحقیق حا ضر از نظر هاف ،کاربرد و از نظر ماهی و روش تو صیفی – همب ساگی ا س  .جام ه
آمار کارکنا هالها منطقه یک شهر اصفها به دلیل واصع شا این منطقه در مرکز شهر و تمرکز
بیشتر گردشگرا در این هالها اناخاب شانا که ت ااد آنها  160نفر اس از بین آنها براساس جاور
مورگا  113نفر به عنوا نمونه آمار اناخاب شانا .با توجه به موضوع ،هاف و فرضیهها تحقیق از
ضریب همب ساگی برا تجزیه و تحلیل آزمو تحقیق ،از آمار تو صیفی(میانگین و انحراف م یار) و در
آمار اسانباطی برا ت یین رابطه بین ماغیرها مساقل و وابساه از ضریب همبساگی اسپیرمن ،برا
مقایستتته اخاالف بین میانگین ها ماغیرها تحقیق از آزمو من -وایانی استتتافاده شتتتا .جه
جمعآور دادها پس از مطال ات کاابخانها  ،پرسشنامه تهیه گردیا که برا ت یین اعابار در اخایار
چنا صاحبنظر محیط زی س صرار گرف و پس از تأییا تو سط آنها برا پایایی پر س شنامه از ضریب
آلفا کرونباخ اسافاده شا این ضریب برابر با  0/81بهدس آما که نشا میدها پرسشنامه از پایایی
خوبی برخوردار ا س  .سپس پر س شنامه در اخایار نمونه آمار جه پا س گویی توزیع شا .و برا
تجزیه و تحلیل آنها از نرمافزار  SPSSاسافاده گردیا.
یافتهها
ناایج به دس آماه از تجزیه و تحلیل آمار توصیفی در مورد توزیع سنی پاس دهناهها نشا داد؛
 10/6در صا بین  20تا  25سار 28/4 ،در صا بین  25تا  30سار 36/3 ،در صا بین  30تا  35سار و

1

. Nagra
. Vipinder

2
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 24/7درصا با تر از  35سار سن داشانا 72/6 .درصا مرد و  27/4درصا ز بودنا .میزا تحدیالت
 61/1درصا دیپلم و پایینتر 15 ،درصا فوق دیپلم 20/4 ،درصا لیسانس و  3/5درصا فوق لیسانس و
با تر میباشا .در مورد درجه هالها با توجه به اینکه در منطقه یک شهر اصفها فقط هالها با درجه
 3و  4وجود دارد آمار آ به صورت  35/4در صا هال با درجه  3و  64/6در صا با درجه  4ا س  .اما در
خ دو

و ض ی اصا داد کارکنا هال ناایج ن شا داد  20/3در صا در و ض ی خوب 54 ،در صا

ماو سط و  25/7در صا کارکنا در و ض ی

ض یف صرار دارنا .طبق آمار  18/5در صا از کارکنا هال

کمتر از  5سار سابقه کار 38/1 ،در صا بین  5تا  10سار 23/9 ،در صا بین  10تا  15سار و 19/5
درصا با

 15سار سابقه کار دارنا.

آمار توصیفی نشا داد میانگین سنی کارکنا هال  31/33و سابقه کار آنها تقریباً  7/9میباشا.
مایری

و آمار تو صیفی از آگاهی کارکنا هال درخ دو

سبز در جاور شماره یک آماه ا س  .در

این جاور مقاار میانگین ،انحراف م یار به تف یک برا هر یک از مؤلفهها مایری
هال نسب به آ میبایس در هالاار آگاهی داشاه باشنا ،مشخ

سبز که کارکنا

شاه اس .

جدول شماره :1آمارتوصیفی مؤلفههای مدیریت سبز

میانگین انحراف معیار

متغیرها
مدرف بهینه حاملها انرژ (برق-گاز)

3/51

1/177

مدرف بهینه آب

3/64

1/3

مدرف بهینه حشره کشها و مواد ضا عفونی کنناه

3/83

1/153

مایری بهینه پسمانا

3/66

1/078

آشنایی با مایری سبز

3/76

1/249

منبعر محاسبات تحقیق حاضر

آزمون فر ضیهها :به منظور آزمو فر ضیهها تحقیق بین ماغیرها م ساقل و واب ساه از ضریب
همبساگی اسپیرمن و برا مقایسه اخاالف بین میانگینها ماغیرها تحقیق از آزمو من  -وایانی
اسافاده شا .ناایج بهدس آماه در مورد هر یک از فرضیهها به شرح ذیل میباشا.
در آزمو فرضیههایی که از ضریب همبساگی اسپیرمن اسافاده شاه اس فرض تحقیق را با  H1و فرض
صفر را با  H0نشا داده و مقادیر بهدس آماه در جاور شماره  2آماه اس .
r≠ 0

H1: -1≤ r ≤1

H0: r =0
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جدول شماره :2نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیهها

ماغیر وابساه

ماغیر مساقل
سن
میزا تحدیالت
وض ی اصاداد

آگاهی کارکنا هال از مایری سبز

سابقهکار

r

P Value

0/210

0/006

0/199

0/018

0/021

0/782

0/036

0/429

منبعر محاسبات تحقیق حاضر

محاستتبه ضتتریب همبستتاگی بین ماغیرها در فرضتتیه تحقیق چنین نشتتا میدها که بین ماغیر
م ساقل سن و میزا آگاهی کارکنا هال ن سب به مایری

سبز در سط  %1خطا رابطه م نیدار

وجود دارد .لذا فرض تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین دو ماغیر تائیا و فرض صتتتفر رد میگردد .به
عبارت دیگر بین دو ماغیر ستتن و میزا آگاهی کارکنا هال از مایری ستتبز رابطه م نیدار وجود
دارد .این رابطه در خ دو

میزا تح دیالت کارکنا هال و آگاهی آنها از مایری

سبز در سط %5

خطا رابطه م نیدار وجود دارد .لذا فرض تحقیق مبنی بر رابطه بین دو ماغیر تائیا و فرض صتتفر رد
میگردد .ی نی بین میزا تحدتتتیالت کارکنا هال و آگاهی آنها از مایری ستتتبز رابطه م نیدار
وجود دارد .همچنین با محا سبه ضریب همب ساگی بین دو ماغیر و ض ی اصا داد و آگاهی کارکنا
هال از مایری ستتبز در ستتط  %5خطا رابطه م نیدار وجود ناارد .لذا فرض تحقیق مبنی بر وجود
رابطه بین دو ماغیر رد و فرض صتتتفر تائیا میگردد .به عبارتی وضتتت ی اصادتتتاد کارکنا هال در
آگاهی آنها از مایری ستتبز تأثیرگذار نمیباشتتا .و اما در محاستتبه ضتتریب همبستتاگی بین ماغیرها
ستتابقهکار و آگاهی کارکنا هال از مایری ستتبز در ستتط  5%خطا رابطه م نیدار وجود ناارد.
بنابراین فرض صتتفر تأییا میشتتود و بین ستتابقهکار و آگاهی کارکنا هال از مایری ستتبز رابطه
م نادار وجود ناارد.
در آزمو فر ضیههایی که از ضریب همب ساگی من -وایانی ا سافاده شاه ا س فرض تحقیق را با
 H1و فرض صفر را با  H0نشا داده و مقادیر بهدس آماه در جاور شماره  3آماه اس .
H1: u1≠u2

H0: u1=u2
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جدول شماره :3نتایج حاصل از ضریب همبستگی من -وایتنی فرضیهها

متغیر وابسته

میانگین دو گروه
جنسی (ز  -مرد)

آگاهی کارکنا هال
از مایری سبز

کارکنا آموزش دیاه و
آموزش نایاه
کارکنا هال 3و  4سااره

سطح معنی

Z

داری

U

W

0/014

-2/46

24192 51478

0/000

-3/65

1872

0/003

84892

12794 -2/853

4192

منبعر محاسبات تحقیق حاضر

از مقای سه میانگین رتبها کارکنا هال مرد و ز و نیز مقای سه مقادیر  Z= -2/46و U=24192
حاصل از جاور ،در سط م نیدار  p= 0/014میتوا چنین بیا کرد که در خدو

میزا آگاهی

اخاالف م نادار در ستتتط  %5خطا وجود دارد .بنابراین فرض تحقیق مبنی بر وجود اخاالف تائیا و
فرض صفر رد میگردد .به عبارتی بین میزا آگاهی کارکنا هال ز و مرد در خ دو

مایری

سبز

تفاوت م نیدار وجود دارد .همچنین از مقایستته میانگین رتبها کارکنا هال از لحاظ شتترک در
کالسها آموز شی یا عام شرک و نیز مقای سه مقادیر  Z=-3/65و  U=1872حا صل از جاور در
ستتتط م نیدار  p= 0/000میتوا چنین بیا کرد که بین دو جام ه مذکور در خدتتتو

میزا

آگاهی اخاالف م نادار در ستتتط  %1خطا وجود دارد بنابراین فرض تحقیق مبنی بر وجود اخاالف
تائیا و فرض صتتتفر رد میگردد .به عبارت دیگر بین میزا آگاهی کارکنا هال که در کالس ها
آموزشی شرک دارنا و کسانی که شرک ناارنا نسب به مایری

سبز تفاوت م نیدار وجود دارد.

در آخر از مقایسه میانگین رتبها آگاهی کارکنا هالها  3و  4سااره و نیز مقایسه مقادیر -2/853
= Zو  U=4192حاصتتل از جاور در ستتط م نی دار  p= 0/003میتوا چنین بیا کرد که در
خدتتو

میزا آگاهی اخاالف م نادار در ستتط  %5خطا وجود دارد بنابراین فرض تحقیق مبنی بر

وجود اخاالف تائیا و فرض صفر رد میگردد .به عبارتی بین میزا آگاهی کارکنا هالها  3سااره
با هالها  4سااره نسب به مایری سبز تفاوت م نیدار وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
هالاار یک صتتن

بزرگ در رشتتا اصادتتاد جهانی محستتوب میشتتود(ستتفر جهانی و شتتوار

گردشگر  )2011 ،1اما در صن

گردشگر  ،هالها سبز را گامی برا رشا اصاداد سبز میداننا.

هالهایی که با اولوی حفاظ و سازگار با محیط زیس در صن
این همراه با راه حلی برا

هالاار گنجانیاه شاه اس  ،و

صرفهجویی در هزینهها و سود بیشتر در این صن

میبا شا(باهاانویچ،2

 .)2006طرحی که از دیاگاه یونپ منجر به بهبود رفاه انسا و عاال اجاماعی را توس ه داده اس  ،در
حالی که به طور صابل توجهی کاهش خطرات زیستت محیطی و کمبود زیستت محیطی را مورد هاف
صرار میدها(یونپ .)2014 ،3ازاینرو توجه به مقوله آگاهی کارکنا هالها از مایری ستتبز و چگونگی
اجرا و اصاام آ توسط آ بایا در دساور کار مایری گردشگر و مایری هالاار صرار گیرد.
با توجه به ناایج تحقیق از بین  160نفر جام ه آمار که  113نفر به عنوا نمونه آمار اناخاب
شانا 72/6 .درصا از پاس دهناگا مرد بودنا؛ بنابراین میتوا گف که ت ااد کارکنا هال مرد با با
ز دارا اخاالف با

میباشتتا .از نظر ستتنی ،بیشترین کارکنا هال بین  30تا  35ستتار دارنا که

م ادر با  36/3درصتتا اس ت و میانگین ستتنی کارکنا هال برابر با  31/33میباشتتا .از نظر وض ت ی
سابقهکار نیز تقریباً بیشترین درصا فراوانی مربوط به کارکنا دارا سابقه بین  5تا  10سار(38/1
درصتتا) میباشتتا .همچنین ستتط تحدتتیالت پاستت دهناگا  ،بیشتر افراد دارا مارك دیپلم و
زیردیپلم( 61/1درصا) و کمترین درصا از افراد( 3/5درصا) فوقلیسانس و با تر بودنا .بیشتر کارکنا
هال از هالها  4سااره( 64/6در صا) میبا شنا .بیشتر پا س دهناگا دارا و ض ی اصا داد
ماوسط( 54درصا) هسانا .ناایج نشا میدها که ض یفترین درصا آگاهی زیس محیطی کارکنا
هال از مؤلفهها مایری

سبز مربوط به م درف بهینه انرژ وآب میبا شا و بیشترین در صا آگاهی

زیستت محیطی کارکنا هال از مایری ستتبز مربوط به مدتترف بهینه حشتترهکشها و مواد ضتتا
عفونیکنناه میباشا.
ناایج حاصتتل از فرضتتیهها این تحقیق نشتتا داد که ویژگی جم ی شتتناخای ستتن در آگاهی
زیستتت محیطی کارکنا هال از مایری

ستتتبز با ستتتط اطمینا  %99تأثیر می گذارد .و این در

پژوهش هادزیگورگیو 4و هم ارا ( )2013که به توستتت ه آگاهی ها زیستتت

محیطی از طریق علوم
1

). World Travel & Tourism Council (WTTC
. Bohdanowicz
3
). United Nations Environment Programme (UNEP
4
. Hadzigeorgiou
2
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مار سها پرداخاه شاه ا س مورد تأییا صرار گرف  .همچنین مبنی بر تأثیرگذار میزا تح دیالت
کارکنا هال در آگاهی از مایری

سبز چنین نایجه حاصل شا که با سط اطمینا  %95مورد تأییا

میبا شا .و این در پژوهش ارون ومار )2012(1که در مو س سات آموز شی هناو ساا به ارزیابی آگاهی
زیستت محیطی در میا کارآموزا م لم در دارالم لمین صتتورت گرف تأییا گردیا .اما در خدتتو
نقش و ض ی اصا داد و سابقه کارکنا هال در آگاهی از مایری

سبز با اطمینا  %95مورد تأییا

صرار نگرف  .وگرا( )2015در تحقیق مورد مطال ه خود مبنی بر آگاهی آموزش زیست محیطی در میا
م لما بر حسب سط و محل مس ونی در کشور هناوساا عام تأثیرگذار وض ی اصاداد را در
آگاهی زیس محیطی تأییا مینمایا اما در همین تحقیق اشاره به تأثیرگذار سابقهکار در آگاهیهایی
زیست محیطی میکنا که با ناایج تحقیق حاضتر همخوانی ناارد اما شتبیر و هم ارا ( )2008بیا
کرده بودنا که سوابق خامای فاکاور نی س که باوانا بر آگاهی زی س محیطی تأثیرگذار با شا .به
عبارت دیگر رابطه خطی و درصا اطمینا با یی بین این دو ماغیر مشاهاه نمی شود و فرضیه تحقیق
حا ضر را تأییا میکنا .این پژوهش رابطه بین آگاهی زی س محیطی کارکنا در محل ا شاغار آنها در
هال ها  3و  4ستتتااره از مایری ستتتبز را با  %95ستتتط اطمینا تأییا میکنا .و این با پژوهش
ویپنار( )2010که به برر سی میزا آگاهیها زی س محیطی م لما ماارسپرداخ و به این نایحه
رسیا که تفاوت صابل توجهی بین میزا آگاهیها زیس محیطی م لما ماارس و محل اشاغار آنها
وجود دارد ،همستتویی دارد .ویژگی جنستتی در این پژوهش نشتتا داد که میتوانا در آگاهی زیس ت
محیطی کارکنا هال از مایری سبز با سط اطمینا  %95تأثیرگذار باشا و این با پژوهش شبیر و
هم ارا ( )2007در مطال ه مقای سه آگاهیها زی س محیطی در دانشآموزا ماو سطه ایرا و هنا
همخوانی دارد اما در تحقیق ویپنار( )2010تفاوت م نادار در رابطه با جنسی م لما ماارس وجود
ناارد .و در خدتتتو

آخرین مؤلفها که در این پژوهش مورد بررستتتی صرار گرف رابطه بین آگاهی

زیس ت محیطی کارکنا هال از مایری ستتبز با حضتتور و عام حضتتور در دورهها آموزشتتی بود که
اخاالف م نادار بین آنها به تأییا رستتتیا .پژوهش استتتچمیات )2007(2در مطال ه نقش آگاهیها
زیس محیطی در دانشجویا دانشگاه از نی به عمل ،تأثیرپذیر این مؤلفه را تأییا میکنا.
براساس ناایج تحقیق چنین پیشنهاد میشود از آنجا که مفهوم مایری

سبز منابع انسانی در پاس

به نیازها زیستت محیطی ستتازما ها به وجود آماه استت و ستتازما ها بایا به این ستتم حرک
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کننا(فیاضی و هم ارا  .)1394 ،توجه به این مفهوم در صن

گرد شگر با وجود نیرو ها انسانی

آگاه در مایری هالدرا یک امر ضرور ب شمار میآیا .زیرا وجود  75در صا از آلودگیها زی س
محیطی ناشی از صن
خدتتو

هالاار باعث اثرات منفی بر محیط زیس اس  .ازاینرو ،آموزش کارکنا در

چگونگی اجرا شتتا مایری ستتبز میتوانا به عنوا کم ی در فرآینا توس ت ه در صتتن

گردشگر جها بشمار آیا .زیرا زمانی که یک فرد از پیاماها مضر یک وض ی زیس محیطی آگاه
باشتتا رفاار بهار خواها داشتت و این نوع آگاهی ،انگیزها برا رفع مشتت الت خواها بود .بنابراین
چنین حرکای از ستتتو مایری ستتتازمانی که منجر به آگاهی ،دانش ،نگرش ،ت هاات و مهارت ها
کارکنا نسب به محیطزیس و مسایل مربوط به آ خواها شا .اصاامی که به صورت فرد و جم ی
برا جلوگیر از مش الت کنونی و مش الت جایا برا یک اصاداد سبز اس  .که با کاهش هزینهها
به دلیل ا سافاده بهینه در انرژ و آب و ک سب درآما با تر همراه می شود .اما ی ی از ا سا سیترین و
مهمترین بخش در اجرا مایری

سبز در هالاار اسافاده از زیرساخ ها ساخامانی زم میباشا

که شامل م درف بهینه برق -انرژ  -آب و مایری پ سمانا ا س  ،که در اماکن پیاده شود تا کارکنا
عمالً راهها اجرایی مناستتب را فراگیرنا .استتافاده از کارکنا دارا تحدتتیالت و مشتتااق به مستتایل
زی س محیطی ی ی دیگر از روشهایی ا س که در ایجاد و حفظ سازما برا ر سیا به برنامهها
مایری

سبز با رعای ا سااناارها زی س محیطی که سبب سودآور

سازما و کاهش آ سیبها

زیس محیطی و بهبود بهرهور کارکنا شود(،دلماس 1و هم ارا  )2013 ،همراهی نمایا.
منابع و مآخذ
 ان دار  ،ایما  .صادصی مقام ،محمار ضا( )1393شنا سایی ،ت یین روابط و سط بنا محرك ها

مایری زنجیره تأمین سبز با روی رد مار ساز تفسیر ساخاار  ،مطال ات مایری

صن ای ،سار

دوازدهم ،شماره 53ر 150-123

 حاجیزاده ،مها  .صاستتمی ،عطااله( .)1391نقش مار مایری ستتبز درتوستت ه و تولیا پایاار ،اولین
همایش توس ه پایاار کشاورز و توس ه سالم،هماا ر دانشگاه آزاد اسالمی.

 رئوف ،سهیال( .)1392گامها سبز شا هال چیس ؟ ،نخسین هفاهنامه تخددی هالاار و صنایع
وابساه ،شماره  40ر .3
 شبیر  ،سیا محما( .)1394زبا تخددی آموزش محیط زیس  ،تهرا ر اناشارات دانشگاه پیام نور


شبیر  ،سیامحما و عبااللهی ،سهراب( .)1388نظریهها و کاربردها آموزش محیط زی س  ،تهرا ر
اناشارات دانشگاه پیام نور.
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هالاار

 شبیر  ،سیامحما؛ میبود  ،حسین؛ مل یپور ،احما و سراد پور ،عادله( .)1393ارزیابی و آماده ساز

مربیا مهاکودكها برا آموزش محیط زیس ت به کودکا (مطال ه مورد ر شتتهر تهرا ) ،دو فدتتلنامه
شناخ اجاماعی ،سار سوم ،شماره1ر .124-114


شمس ،شهابالاین؛ شیرخاایی ،میثم و دلاار ،محما( .)1394تحلیل رفاار ش ایای مشاریا هالها و
تأثیر ویژگیها

شخ دیای(مطال ه مورد ر هالها

شهر ساا سار ) ،مجله برنامهریز و تو س ه

گردشگر  ،سار چهارم ،شماره 14ر .130-112
 صالحی ،صادق و پازوکینژاد ،زهرا( .)1392محیط زیس در آموزش عالی :ارزیابی دانش زیس محیطی
دانش جویا دانشگاهها دولای مازنارا  ،دو فدلنامه مطال ات برنامهریز آموزشی ،سار دوم ،شماره
4ر 220 -199
 ضتتترغامی بروجنی ،حمیا( .)1391برنامهریز توستتت ه جهانگرد با روی رد هم پیونا و پایاار ،تهرا ر
مه اکه.
 الف  ،ل یا؛ خاتمی فیروزآباد  ،علی؛خااورد  ،روح اهلل( .)1390مقا ضیات تحقق مایری زنجیره تأمین
سبز در صن

خودروساز ایرا  ،فدلنامه علوم مایری ایرا  ،سار ششم ،شماره 21ر .140-123

 فیا ضی ،مرجا و اف شار ،زهرا( .)1394مایری

سبز منابع ان سانی ،تابیر ،سار  ،25شماره  272ر -44

.46
 صره نژاد ،حسن( .)1386مقامه بر توس ه گردشگر و مهما پذیر  ،تهرا ر آرا .
 مها زاده ،حستتتین؛ امیا  ،نوریه؛ عزیز  ،مریم و استتتالمپناه ،مریم( .)1392پادکستتت و تأثیر آ بر

آگاهیها زی س محیطی دانشآموزا دوره راهنمایی ،ف دلنامه فنآور اطالعات و ارتباطات در علوم
تربیای ،سار چهارم ،شماره 2ر .20-5
 ی قوبی ،نورمحما؛ ابراهیمپور ،حبیب و ن مای ،ولی( .)1394نوع شنا سی م شار و نقش آ در نوآور
در هالها(مورد مطال هر هالها اردبیل) ،مجله برنامهریز و توس ه گردشگر  ،سار چهارم ،شماره
15ر .23-8
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