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چکیده

 ، ي و مالیتوأم با عوامل اقتصاد یطیو مح یدادن به عوامل اجتماع تیو اهم یطیمح ستیبه آثار زافزایش توجه 

نیز که توجه به آن اثر مستقیمی بر عملکرد مالی  سبز شده است تیریبه نام مد دیجد يراهبرد دهیمنجر به ظهور پد

کاهش   ،منجر به کاهش مصرف انرژي آب رویکرد جدیدي در سازمان ها بوده که مدیریت سبز . شرکت دارد

می گردد و تمامی فعالیت هاي مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، اصالح الگوي مصرف  ،مصارف غیرضروري

تبیین نقش منابع انسانی سبز در آمیخته از این رو هدف از این پژوهش . را نیز در بر می گیرد.... ی و حسابداري، مال

  . بازاریابی سبز صنعت گردشگري اردبیل است

منابع انسانی صحیح از ها استفاده یکی از دالیل موفقیت بازاریابی سبز در سازمانبراساس یافته هاي این پژوهش، 

سبز در صنعت گردشگري به  هنگام ایجاد آمیخته بازاریابیاز این رو . وزه بازاریابی سبز استاثربخش و کارآ در ح

می بر ادراکات مشتریان تاثیر  آنها نگرش ها و رفتار  شته و نقش دا سبز تمام کارکنان در ارائه خدمتدلیل اینکه

به انتخاب کارکنان، انگیزش، آموزش و به همان نسبت به آموزش و انگیزش د،بایستی توجهات معطوف به گذار

این موضوع ضمن توسعه صنعت گردشگري استان اردبیل به حل معظالت . باشدمشتریان به شیوه هاي بازاریابی سبز 

  . توزیع مکانی و ترفیعات در این حوزه کمک شایانی خواهد کرد

یله بازاریابی سبز، بازاریابی سبز و صنعت گردشگري استان اردبمنابع انسانی سبز، آمیخت: کلیدواژه



مقدمه

ما و (محیطی ناشی از رشد اقتصادي باعث بروز مشکالت فراوان شده  امروزه به دلیل اینکه اختالالت زیست

) 2013و ساراجبه، مارگارتا(استاندارد است  کیشدن به  لیمفهوم سبز در سازمان ها درحال تبد، )2018همکاران، 

، دیلی و همکاران 2006، گنزالس(محیطی در سراسر جهان دارد ستیز تیریفعال در قبال مد يکردیبه رو ازیکه ن

یبود، اما ارزش اقتصاد يشدت وابسته به ارتقابه شرکت  کیتیموفق هگذشت در). 2010، جابور و همکاران،2007،

ي توأم با عوامل اقتصاد یطیو مح یدادن به عوامل اجتماع تیو اهم خود یطیمح ستیبه آثار ز دیباامروزه، سازمان 

 کیموضوع منجر به ظهور  نیا). 2004، نالینی و همکاران،1998، سروف و همکاران،2007دیلی( و مالی اقدام کند

بوش (که توجه به آن اثر مستقیمی بر عملکرد مالی شرکت دارد  سبز شده است تیریبه نام مد دیجد يراهبرد دهیپد

اظهار می دارند رویکرد سبز به صورت کامال موثر و سود آور از اوایل ) 2012(ژاکوب و ژولی  ). 2018، 1و فرد

توصیه می کنندکه سازمان اساسا نیاز به تعادل در رشد صنعتی و ) 2001(دیلی و هوانگ. شروع شده است 2000سال 

سبز که در نهایت به نفع شرکت است با  تیریاز مد ییجنبه ها نیخود دارد؛ بنابرا یزندگ طیاز مح نانیاطم حصول 

مدیریت سبز در . )2007، واتگر، 2009مولینا و همکاران،(ظهور کرده است »  بودن یسبزبودن و رقابت« تلفیق 

حقیقت، نحوة عملکرد زیست محیطی، سازمانها و ارگانها و شرکتها اسـت بـه گونـهاي کـه منجر به کاهش مصرف 

ژي آب و کاهش مصارف غیرضروري و اصالح الگوي مصرف و اسـتفاده بهینـه از منـابع در دستگاههاي انر

  . )1384خدیوي،(فوقالذکر گردد

یکی از . در سازمان ها به بازاریابی، منابع انسانی، حسابداري و حتی مالی هم تسري یافته است "مدیریت سبز"مفهوم 

نابع انسانی سبز است که دیگر عامل هاي مدیریت سبز را تحت تاثیر قرار می مدیریت سبز؛ مدیریت م دمهمترین ابعا

و  طیکارکنان سازمان درخصوص مح انیو تعامل م یاطالع رسان ،یآگاه جادیسبز با ا یمنابع انسان تیریمد. دهد

 يآنهاست و به گونه ا نیب یاجتماع تیمسئول جادیسبز، دنبال ا يها یو خط مش يگذار استیو س یطیعوامل مح

سبز  یمنابع انسان تیریهدف مد. ندیعمل نما طیو تعهداتشان در قبال مح فیکند که به وظا یم تیآنها را هدا

و  نیدجوادیس(مختلف است  يسازمان ها يبرا یطیمح ستیز يدارینقش در پا يفایا يها نهیبهوجودآوردن زم

: دگاهیمشتمل بر د يدسته بند کیتواند در  یسبز م یمنابع انسان تیریبه مد کردهایرو یبه طورکل). 1395همکاران،

) يو کارکرد يا فهیوظ(یاتیعمل ،ي، راهبرد)يبر تعقل ابزار یمبتن(ي، تجار)يو فراکارکرد یتیفرامأمور(یفرانقش

 يتجار دگاهید. است طیسازمان با مح زیممسالمت آ یستیهم ز يتحقق ارزش ها یدرپ یفرانقش دگاهید. ردیقرار گ

در مطالعات  يراهبرد دگاهید. است یسبز انضمام کردیسازمان با اتخاذ رو يها تیبر موجه جلوه دادن مأمور یمبتن

                                                            
1. Busch and Friede



 یمنابع انسان تیریسازمان و مد يبه مفهوم سبز در راهبردها يراهبرد گاهیجا صیسبز، تخص یمنابع انسان تیریمد

توکلی و (ها و وظایف منابع انسانی دارد در عملکرد، نقش سبز میدر انعکاس مفاه یسع ،یاتیعمل دگاهیاست و د

یکی از وظایف خطیر منابع انسانی در حوزه صنعت گردشگري، بازاریابی این صنعت است که . )1397همکاران،

به یکی از پر سود ترین و قرن حاضر در  يگردشگرصنعت از آنجائیکه . نقش به سزایی در توسعه این صنعت دارد

کارآمد ترین فعالیت هاي اقتصادي در سطح جهان بدل گشته و کشور هاي مختلفی در عصر حاضر به دنبال استفاده 

کاظمی (از قابلیت هاي گردشگري در سرزمین خود براي جذب گردشگران و به تبع کسب سود اقتصادي می باشند

آن خواهد هاي  و پتانسیل از ظرفیتمانع از استفاده درست از در صنعت گردشگري،  عدم توجه به این مهم، )1387

به شناسایی الگوهاي تقاضاي گردشگران، ایجاد  سبز این در حالی است که تدوین و اجراي استراتژي بازاریابی .شد

مفهوم ). 2010و راتن،  سیوتسو تی(نماید را فراهم می.... برند گردشگري، امکان استفاده از بازاریابی الکترونیکی و 

میشود که به محیط آسیب نمی  اطالقتی البازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت گذاري، ترفیع و توزیع محصو

از محیط  ، از طریق ایجاد مزایاي قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتري انتظار آن را داردهمچنین . رسانند

د؛ تحقیقات کمی به دنبال تلفیق رویکردهاي بازاریابی سبز با فعالیت هاي روزمره اما با این وجو.حمایت میکند

این تحقیق در صدد است با افزایش توجه به نقش مدیریت . از این رو). 2017پاپاداس و همکاران، (سازمانی هستند

گردشگري استان صنعت در علی الخصوص سبز و به تبع آن منابع انسانی و بازاریابی سبز در صنعت گردشگري 

  . اردبیل، با تبیین مدل جامع بازاریابی سبز؛ کمک شایانی به توسعه این صنعت بنماید

ريظپیشینه و ادبیات ن

( در سازمان هاست  از الزامات هزاره سوم یکییطیمح ستیز یمنابع انسان تیریمد ایسبز  یمنابع انسان تیریمد

امروزه سازمان ها متوجه شده اند که باید اخالق اجتماعی، نام هاي . )2012، دوتا، 2013مارگارتا و ساراجبه، 

ساتیاپریا و (تجاري، مسئولیت اجتماعی و همه ابزار ها و روش هاي خود را به سمت سبز شدن هدایت کنند

د سبز شدن اقدامات مدیریت منابع انسانی در خالل ابعا«مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از. )2013همکاران، 

نیز، ) 2000(و گرهارت و همکاران ) 2000(از نظر هاسلید و همکاران. »کاربردي و رقابتی مدیریت منابع انسانی

منابع  تیریمد يکه برنامه ها مدیریت منابع انسانی سبز به آن دسته از اقدامات مدیریت منابع انسانی اشاره دارد 

سازمان منجر  یطیمح ستیاثرات مثبت زی و با افزایش به کاهش اثرات منف تیآن درنها يو فن ها ندهایفرا ،یانسان

در . سازمان است داریپا یطیمح ستیسبز، بهبود عملکرد ز یمنابع انسان تیریاقدامات مد ییشود و هدف نها یم

تجزیه و تحلیل شغل،  شرح و رینظ یمنابع انسان تیریمد يسبزشدن ابعاد کارکرد، سبز یمنابع انسان تیریمدمجموع؛ 

).2010جبور،(استاستخدام، انتخاب، آموزش، ارزیابی عملکرد و پاداش 



توسط مدیریت منابع انسانی سبز در حوزه ارتباط بین منابع انسانی و بازاریابی سبز، یکی از کارکردهاي مهمی که 

زار هاي توسعه منابع انسانی و بآموزش سبز به عنوان یکی از مهم ترین ا. آموزش سبز استجذب و مطرح می شود؛ 

در سازمان هاي ) . 2012و همکاران، جابور(تسهیل کننده گذر و انتقال به جامعه اي هر چه پایدار تر مطرح است

افزایش انگیزه کارکنان، ارتقاي نوآوري و تحقق . سبز، رابطه عمیقی بین آموزش سبز و توسعه سازمان وجود دارد

آموزش و . )2003و همکاران،  فرناندز(ف اساسی است که در سازمان ها دنبال می شود نوآوري سبز از جمله اهدا

سبز، فعالیتی است که تمرکز آن بر روي توسعه مهارت ها، دانش و نگرش مربوط  به مسائل زیست محیطی  توسعه

کاهش ضایعات و آموزش و توسعه سبز، اطالعاتی را درباره ارزش هاي سبز، صرفه جویی در مصرف انرژی. است

به این در پژوهشی ، )2011(و همکاران افشاري. )2015احمد،(.افزایش آگاهی هاي زیست محیطی، فراهم می کند

نتیجه رسیدند که باوجود ضروري بودن آموزش سبز براي تمام سطوح، در هنگام طراحی باید به تفاوت هاي این 

احی این آموزش ها در سه دسته آموزش سبز به طوریکه طر. آموزش ها براي سطوح مختلف توجه داشت

در سطح عالی ، آموزش هایی در حوزه . استراتژیک، آموزش سبز تاکتیکی و آموزش سبز عملیاتی جاي می گیرند

در سطح تاکتیکی آموزش ها درباره کمک . تدوین استراتژي هاي سبز و تعیین نیاز هاي آینده سبز ارائه می شود

فعالیت هاي سبز سازمان خواهد بود و در سطح عملیاتی نیز درباره یافتن راه حل براي  مدیران واحد ها به انجام

قبل د،یاب سازمانها). 2010جابور و همکاران،(کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی ، آموزش هایی داده خواهد شد

این آموزش ها باید از رسانه براي ارائه . اجراي برنامه هاي آموزش سبز، به ارزیابی نیاز هاي آموزشی بپردازندز ا

نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است . را کاهش دهد) به خصوص کاغذ (هایی استفاده شود که میزان مصرف منابع

ولی باید به این موضوع توجه داشت که سازمان ها . که آموزش هاي سبز ، سبب ارزش آفرینی در سازمان می شود

گوسوامی و رانجان، ( با توجه به نوع سازمان خود، طراحی و اجرا کنند باید، برنامه هاي آموزش سبز خاصی را

2015(

در تحقیق خود به مطالعه توسعه گردشگري با تاکید بر نقش آموزش نیروي انسانی نیز ) 1391(خدایی و کالنتري

وزش و از همه یافته ها نشان داد نظام آموزش جهانگردي و واحد هاي آموزشی، امکانات و تجهیزات آم. پرداختند

مهم تر ، معیار ها و ضوابط نظارتی و چگونگی اعمال آن ها باید به سرعت متحول شوند و ایجاد این تحوالت 

مستلزم ارائه تسهیالت و معافیت هاي موسسات آموزشی، گسترش مبادالت بین المللی در امر آموزش و تربیت 

آموزش اثر بخش در یک سازمان مدرن مستلزم ه ارائه همچنین ، نتایج بیان می دارد ک. مدرسان مورد نیاز است

از آنجا که آموزش به عنوان . تفکر جدید ، مدل هاي جدید ، رویکرد جدید و ابزار ها و سازوکار هاي جدید است

بخش زیربنایی مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت در صنعت گردشگري مطرح است، براي اصالح نظام 

  .ي کشور می توان کار را از اصالح نظام آموزشی آغاز کردساختاري صنعت گردشگر



ادبیات نظام جذب . یکی دیگر از کارکردهاي منابع انسانی در باب بازارییابی سبز، کارمندیابی سبز منابع انسانی است

تعیین و تامین مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت منابع انسانی شامل مراحل برنامه ریزي ، 

نیرو هایی است که باید با گذر از مراحل قانونی پذیرش و استخدام و براي انجام وظایف مورد انتظار در مشاغل 

کارمند ) 1385(طبرسا ).1394و همکاران،  اصغرزاده شیرازي فرد(مختلف سازمانی آماده شده و بکار گمارده شوند

شناسایی افراد مستعد و تشویق و ترغیب آنها به قبول عضویت در  یابی را فرایند تالش و کاوش سیستماتیک براي

جذب اثر بخش می تواند هر موسسه و سازمانی  را فارغ . سازمان با رویکرد تحقق اهداف سازمانی تعریف می کند

 و آن را به اهداف زیست محیطی و )1391منوریان و همکاران،(داشتهاز اندازه صنعت حوزه یا اهداف زنده نگه 

  . بازاریابی سبز برساند

  

تعاریف بازاریابی سبز

مطالعه جنبههاي مثبت و منفی بازاریابی روي آلودگی : انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی سبز را چنین تعریف میکند

 ولی باید بیان نمود که این تعریف جامع نیست و بایستی تعریف جامعتري از آن. و کاهش منابع انرژي و سایر منابع

در تعریف دیگر؛ بازاریابی سبز یک فرایند جامع مدیریتی است که مسئول شناسایی، پیش بینی و ارضاء . را بیان نمود

همچنین گروندي و ).  ٢1992پاتیا و چیترا، (نیازهاي مشتریان و جامعه از طریق شیوه هاي پایدار و سود آور است

بازاریابی سبز یا بازاریابی محیطزیستی شامل تمام فعالیت : ده اندبازاریابی سبز را اینگونه تعریف کر، )2008(زاهاریا

گونه اي که ه هاي طراحی شده به منظور ایجاد و تسهیل فرایند مبادالت براي برآوردن خواسته ها و نیازهاي انسانی ب

ین هدف بنابرا). 2001، ٣پولونسکی(رضایت حاصله حداقل اثرات مخرب محیط زیستی را به دنبال دا شته باشد

در ) 2011(و همکاران فرجکه  بازاریابی سبز کاهش اثرات محیط زیستی با کمک ابزارهاي مختلف بازاریابی است

با استفاده از  "زیست کننده فرهنگ محیط نقشتعدیل: سبز و عملکرد شرکت یابیبازار ياستراتژ"اي تحت عنوان  مقاله

و  یابیسبز با بهبود عملکرد بازار یابیبازار يکه استراتژبه این نتیجه رسیدند یسازي معادالت ساختار مدلروش 

 یزیست هاي محیط که شرکت دادنشان هاي آن ها پژوهشنیهمچن. خشدب میرا بهبود  يها، سودآور کاهش هزینه

  .دارند محیطی زیستاقدامات طریق از  یابیبه دست آوردن عملکرد برتر و بازار يبرا يشتریاحتمال ب

                                                            
2. Peattie
3. Polonsky



 تیمسئولحل مشکالت دوگانه بازاریابی و : بازاریابی سبز "اي تحت عنوان  در مقالهنیز ) 2015(ست و خان 

ی و بازاریابی شرکت یاجتماع تیمسئولبه بیان اهمیت بازاریابی سبز به عنوان ابزار حیاتی  "یشرکت یاجتماع

قق مسئولیت اجتماعی خود هستند؛ بازاریابی سبز ها بدنبال تح این پژوهش نشان داد هنگامی که شرکت.  اند پرداخته

  . شود نه تنها به این مهم کمک کننده است بلکه باعث ایجاد برند تجاري ماندگار می

  

آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگري

  محصول سبز

). 2006کاتلر، (محصول هر چیزي است که می تواند به بازار ارائه گردد تا نیاز یا خواسته اي را برآورده سازد

سازگار با محیطزیست به محصولی اطالق میشود که در تالش است تا به حفاظت و یا حتی بهبود /محصول سبز

محیط طبیعی بپردازد و این کار را به طرقی چون صرفه جویی در مصرف انرژي یا منابع و کاهش یا حذف عناصر 

خدمت تشکیل /گردشگري از یک ترکیب محصول در گردشگري، محصول .سمی، آالینده و زائد انجام می دهد

فیزیکی و اجزاي هاي  یافته است کهاجزاي ملموس آن شامل مواردي همچون غذاها، اقامت، وسایط نقلیه و سایت

در بازاریابی سبز، . باشندشامل مواردي همچون پرسنل خدمات، رویدادها و تجربیات بازدیدها مین غیر ملموس آ

بدان اشاره کرده است، افزایش ارزش افزوده یک  )2003(زیستی کارآمد که وندرزان و بامرا مفهوم خدماتمحیط

. محصول می باشد - خدمت و کاهش اجزاء انرژي بر و مواد بر ترکیب خدمت

  قیمت سبز

قیمت عاملی است که در ازاي تقاضاي مصرف خدمات . قیمت عاملی مهم و کلیدي در آمیخته بازاریابی سبز است

هم . قیمت همچنین عنصر کلیدي در معادله بازاریابی پایدار است. شگري از مصرف کننده دریافت می گرددگرد

تئوري اقتصاد سنتی اینگونه دیکته  ).  1992پاتیا و چیترا،(هزینه ها و هم تقاضا باید در قیمت گذاري لحاظ گردند 

نوان اثرات جانبی در نظر گرفته شده و در کرده است که بسیاري از هزینه هاي اجتماعی و محیط زیستی به ع

این بدین معنی است که هزینه هاي خارجی، مانند مواردي که به آلودگی . ساختارهاي بازار فعلی داخل نشوند

مرتبط می باشند، در قیمت محصوالتی که می خریم یا در حسابداري هزینه هاي شرکت هاي تولیدي منعکس 

ر انتشار گازهاي گلخانه اي بیشتر درگیر کرده و با وضع ابزارهاي مالی، مثل مالیات قوانین، شرکت ها را د. نگردند 

اگر دولت قیمت محصوالت غیر سبز را افزایش دهد، خرید از . کربن، بر هزینه هاي کسب و کار افزوده اند

زیستی توسعه  باید در نظر داشت که درحالیکه شیوه هاي پایدار محیط. جایگزین هاي سودمند تشویق خواهد شد



بنابراین  . داده می شوند، هزینه هاي مضاعفی پدیدار می شوند که معموال با یادگیري مجددا کاهش خواهند یافت

براي بکارگیري شیوه هاي بازاریابی پایدار، مجریان به تجدید نظر در فرضیات و )2008(طبق نظر بریجس و ویلهلم

برخالف تصور عمومی، خدمات . خواهند بود گشت سرمایه نیازمندزباآندسته تغییرات الزم در برنامه هاي مالی و 

حتی در طوالنی مدت نیز . ی گرانتر نیستندزیستی لزوما از محصوالت خدمات مسافرتی معمولمسافرتی پایدار محیط 

  .ارزانتر تمام خواهند شد

  

  توزیع سبز

پردازد و یا به عبارتی محلی است که مکان عبارتست از محلی که مشتري وجه کاال یا خدمت گردشگري را می 

ارائه دهندگان خدمات با کانال هاي توزیع پیچیده اي مواجه هستند . کاال یا خدمت گردشگري به مصرف می رسد

که در آن استراتژي هاي بازاریابی سبزتر می تواند بوسیله توجه به انتخاب شریک به اجرا درآید که در این میان 

وابسته  یصنعت گردشگري به طور فزاینده اي به حمل و نقل هوای ).2006، 4زیمال(دارندتورگردان ها نقش مهمی 

برابر  5تجربه کرده و حجم آن نیز  2000تا سال  1970درصد را از سال  6تا  5سفرهاي هوایی نرخ رشد . است

ه عنوان غامض ترین گردشگري مبتنی بر سفرهاي هوایی ب ).2007، 5پسلینگ و پیترز(شده است1970بزرگتر از سال 

درصد تولید  12حمل و نقل هوایی عامل تولید . اثر محیطزیستی جهانی در صنعت گردشگري دیده شده می شود

به عالوه اینکه اثر گازهاي   .6درصد تولید گازهاي گلخانه اي جهانی است 3/4در صنعت حمل و نقل و  CO2گاز 

در اینجا نقش دولت در . گلخانه اي در مسافرت هاي هوایی بسیار شدیدتر است زیرا در ارتفاعات باالتر رخ می دهد

همچنین با وضع مالیات براي . حمایت از گزینه هاي کمتر آلوده کننده مثل حمل و نقل ریلی بسیار اساسی است

انتخاب حاالت و . اقل بخشی از اثرات محیط زیستی هوانوردي را جبران نمود مسافرت هاي هوایی می توان حد

  ). 2011، 7ریبل(روش حمل و نقل نیز بسیار مهم است

  ترفیع سبز

ترفیع، ترویج . دبدون استفاده از ابزارهاي ترفیع امکان ندارد که بازارهاي مورد نظر از محصول ما آگاهی پیدا کنن

ترفیع شامل کلیه ابزارها و روش هاي ارتباطی عرضه محصول به . در آمیخته بازاریابی استیاپیشبرد، عنصر ارتباطی 

ترفیع در آمیخته بازاریابی خدمات شامل ترکیب ترفیع، انتخاب، آموزش و انگیزش نیروي فروش، . بازار هدف است

عالوه بر این ترفیع شامل ارتقاء فروش، روابط عمومی و . تبلیغات که شامل انتخاب نوع رسانه و انواع تبلیغات است

                                                            
4. Zeithaml
5.Gössling&Peeters
6. UNSD
7. Rebel



براي تشویق مصرف مسئوالنه و ترویج  )2008(به نظر بریجس و ویلهلم  ).2006زیمال، (استراتژي هاي اینترنتی است

حفاظت از محیط زیست بازاریابان گاهی باید از شیوه هاي بازریابی تضعیفی براي مدیریت تقاضاي مصرف 

مثال براي کاهش استفاده از برخی مقاصد اکوتوریستی که باعث لطمه دیدن محیط بکر و . فاده کنندکنندگان است

دست نخورده طبیعی شده اند از بازاریابی تضعیفی استفاده شده میزان تقاضا و درخواست بازدید از این مناطق کنترل 

یجی می تواند همه رسانه ها از جمله ترویج پایداري از طریق شیوه هاي حساس تر بازاریابی و ترو. می گردد

ارائه اشیاء خاص ، داستانها، اشکال (تکنیک هاي ترویجی . روزنامه، مجالت و وب سایتها را مورد استفاده قرار دهد

میتوانند به یک عنصر حیاتی در ایجاد شکل پایدارتر گردشگري ) و تمام اشکال نمایشی تهیه شده براي گردشگر 

عات از جمله ترفیعات شفاهی، سازمان هاي گردشگري به خصوص تور اپراتورها نقش مهمی در بوسیله ترفی. باشند

گردشگري نرم در مقابل گردشگري انبوه به دنبال اجراي (جذب گردشگران آینده نگر به مقاصد گردشگري دارند 

عی و محیط تورهاي گردشگري در مقیاس کوچکتر و اجتناب از آسیب رساندن به محیط هاي فرهنگی اجتما

  ).زیستی است

  

بسته بندي سبز

به ترکیب مهمان نوازي مرتبط و مکمل و خدمات مسافرتی در یک قیمت واحد، بسته بندي در بسته بندي سبز، 

ایجاد خدمات مسافرتی نظیر حمل و نقل، اقامت، غذا و تور در بسته ، )2009(موریسون .خدمات گردشگري گویند

ردشگري امکان ارائه قیمت و مزایاي راحتی و از مهمتر ایجاد تمایز نسبت به رقبا و هاي مسافرتی به بازاریاب گ

بستهبندي اجازه می دهد محصوالت و برندهاي مختلف . مدیریت کار امدتر تقاضا و استفاده از ظرفیت می شود

تک تک اجزاي آن به عبارت دیگر مجموع . بصورت هم افزایی ترکیب شده تا مزایاي برتر و روشنتري ارائه شود 

از طریق بستهبندي یک سازمان می تواند با سایر تامین کنندگان همفکر و . بزرگتر از مجموع بسته ارائه شده است

.پایدارگرا همکاري کرده، اعتبار، تصویر و مزایاي خطوط سهگانه زیرین پایداري را بهبود بخشند

  

برنامهنویسی سبز

افزایش (هاي ویژه ، رویدادها یا برنامه ها به منظور افزایش گذارن مشتري برنامهنویسی شامل توسعه فعالیت 

رویدادهاي ویژه فرصت هایی را . یا دادن جاذبه اضافه به یک بسته یا خدمت مسافرتی است ) ضریبماندگاري مسافر

ل مناسب براي افزایش جاذبه گردشگري ایجاد می کند و چنانچه بار گردشگري ایجاد شده بیش از ظرفیت تحم



). 2009موریسان، (باشد، چالشهایی نظیر مدیریت مواد زائد و ناخرسندي جوامع محلی را به ارمغان میآورد

  

  

  و پیشنهادات نتیجه گیري

از . مقاله حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز با بازاریابی سبز در صنعت گردشگري پرداخته است

افزایش توجه به نقش مدیریت سبز و به تبع آن منابع انسانی و بازاریابی سبز در صنعت مطالعه؛این رو هدف از این 

نتایج حاصل از یافته هاي این پژوهش از . است گردشگري علی الخصوص در صنعت گردشگري استان اردبیل

  .قابل بحث استبز و با تکیه بر ارتباط بین آمیخته بازاریابی صنعت گردشگري و منابع انسانی سچندین بعد 

اثربخش و کارآست از این رو منابع انسانی صحیح از ها استفاده از یکی از دالیل موفقیت بازاریابی سبز در سازمان

توجه می بایست معطوف به انتخاب کارکنان، انگیزش،  در صنعت گردشگري، هنگام ایجاد آمیخته بازاریابی

مشتریان خودشان بر ارائه . ریان به شیوه هاي بازاریابی سبز باشدآموزش و به همان نسبت به آموزش و انگیزش مشت

خدمت تاثیر میگذارند بنابراین بر کیفیت خدمت اثر گذاشته نه تنها بر رضایت خودشان بلکه بر رضایت سایر 

  .مشتریان اثر گذارند

و نحوه ارائه موقعیت حساس ارتباط کارکنان  در صنعت گردشگري منوط به) خدمات مناسب(ارائه محصول سبز

نقش دارند بنابراین نگرش  سبز که تمام کارکنان در ارائه خدمتخدمات آن ها می باشد؛ این بدین معنی است که 

د از این رو بحث منابع انسانی سبز در ارائه خدمات گذارنمی ها و رفتار ارتباطی کارکنان بر ادراکات مشتریان تاثیر 

بنابراین ضروري است که رفتار، شکل ظاهري و نگرش هاي کارکنان با ارزش هاي سبز در ارتباط .ی یابداهمیت م

.بوده و این ارزش ها را در عملکردهاي روزانه شان در ارتباط با مشتري به نمایش بگذارند

سبز در منابع انسانی  توزیع سبز یکی دیگر از ابعاد آمیخته بازاریابی سبز است که به شدت تحت تاثیر رویکردهاي

و یکی از مشکالت عمده صنعت گردشگري اردبیل توزیع مکانی نادرست مناطق گردشگري است به این دلیل که 

گردشگران از استان اردبیل تنها سرعین را  اي که اغلب به گونه . عدم توجه به نقش بازاریابی در این حوزه است

به حل  هاي گردشگري استان در سازمان با شناسایی سایر فرصت با منابع انسانی کارآدر نتیجه  .می شناسند

  . کمک نمایدمی تواند معظل مربوط به توزیع مکانی گردشگري 

انتخاب، آموزش و انگیزش نیروي فروش، تبلیغات که یکی از ابعاد مهم آمیخته بازاریابی سبز ترفیع سبز است که 

هایی  ها و استراتژي برنامهه منابع انسانی وابسته است به گونه اي که ؛ بشامل انتخاب نوع رسانه و انواع تبلیغات است

هاي توزیع و  ، حضور در مراکز خدماتی و کانالهاي گردشگري استان و معرفی قابلیتتبلیغات  مناسبی براي



که ایجاد ارتباط صحیح بین منابع انسانی سبز و  مدیریت ارتباط با مشتریان بصورت جامع و کامل وجود ندارد

  .مدیریت سبز به کاهش این مشکالت کمک خواهد کرد

به یکی از پر سود ترین و کارآمد ترین فعالیت هاي قرن حاضر در  يگردشگرصنعت از آنجائیکه در نهایت 

ده از قابلیت هاي گردشگري اقتصادي در سطح جهان بدل گشته و کشور هاي مختلفی در عصر حاضر به دنبال استفا

، و از طرفی با توجه به پتانسیل در سرزمین خود براي جذب گردشگران و به تبع کسب سود اقتصادي می باشند

شناسایی  ضمنتدوین و اجراي استراتژي بازاریابی سبز هاي گردشگري استان اردبیل، پیشنهاد می شود با 

، ، باید با جذب....ي، امکان استفاده از بازاریابی الکترونیکی و الگوهاي تقاضاي گردشگران، ایجاد برند گردشگر

به تسریع این مهم آموزش افراد در مباحث محیط زیستی فرایندهاي سبز سازي و عملکردهاي شرکت بکارگیري و 

  .کمک نمود

  

  

  

  

  

  

  



:منابع

.24انتشارات جهاد دانشگاهی،، محیط زیست، تهران، جلد اول، چاپ اول، سازمان )1384(فیروزي،مهدي 

، شماره 4توسعه گردشگري با تاکید بر نقش آموزش نیروي انسانی، مطالعات مدیریت، سال) . 1391(خدایی، زهرا و کالنتري خلیل آبادي، حسین 

12:59-47.

.12توسعه، سال ششم ،شماره ؛ تحلیل ادراك شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگري چابهار، فصلنامه جغرافیا و) 1387(کاظمی، مهدي 

اصغرزاده شیرازي فرد, رقیه؛ طیبه عباس نژاد و رضا احمدي کهنعلی، 1394، نقش مدیریت منابع انسانی سبز در موفقیت طرح هاي زیست 

محیطی،	دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین

، شناسایی فرهنگ سازمانی در چهارچوب ارزش هاي رقابتی کوئین و تاثیر ) 1391(آرین،احمدي، حیدروشعبانی، اسماعیلمنوریان،عباس،قلی پور، 
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