Mohsen Nazari

Associate Professor at the Department of Business
Management, Faculty of Management, University of
Tehran, Tehran, Iran

Mohammadsaleh
Torkestani

Assistant professor at the Department of Business
Management, Faculty of Management and Accounting,
Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

Fatemeh Ghorbani

Ph.D. Candidate in Business Administration, Kish
International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran

Abstract
The corporate social responsibility approach and the tourism industry are directly related
to the community and the environment and are somehow intertwined and highly

interrelated. This research aimed to present a conceptual model of corporate
social responsibility in Iran’s tourism. A qualitative research approach has been
used for conducting this research. This research’s statistical population has
consisted of all tourism experts in 2018. The sample consists of 21 of them
selected using purposive judgmental and snowball sampling methods; sampling
was continued until theoretical saturation. The research tool was semi-structured
interviews whose trustworthiness was assessed using the review method when
coding and approval of research colleagues. The coding of the data was done
manually, and according to the main purpose of the research, a paradigm model
was constructed using the Grounded Theory approach. According to the results,
the phenomenon of corporate social responsibility in the field of tourism
includes various dimensions of "intra-company," "environmental,"
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"economical," "social," "cultural," and "legal." The results also showed that
"gaining social acceptance," "forming new concepts and knowledgeable and
responsible tourists," "compensating for the negative effects of tourism," and
"economic profitability" are the causal conditions affecting the implementation of
this responsibility. Besides, intervening conditions and contexts affecting
corporate social responsibility implementation strategies in the field of tourism in
Iran were identified, which lead to "sustainable tourism development," "corporate
competitive advantage," and "business sustainability."
Keywords: Corporate Social Responsibility, Tourism industry, Grounded
theory, Iran
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مقاله پژوهش

فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري

مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکتها در حوزه

محمدعلی شاهحسینی



دانشیار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

محسن نظری

دانشیار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

محمدصالح ترکستانی

استادیار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

فاطمه قربانی

دانشجوی دکتری ،رشته مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چكیده

کلیدواژهها :مسئولیت اجتماعی شرکت ،صنعت گردشگری ،نظریه داده بنیاد ،ایران.
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته مديريت بازرگاني دانشگاه تهران است.
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راهبردها به «توسعه پايدار گردشگری»« ،مزيت رقابتي شرکت» و «پايداری کسبوکار» ميانجامد.
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صنعت گردشگری و رويکرد مسئوليت اجتماعي شرکتها؛ هردو ارتباط مستقيمي با جامعه و محيط
اطراف دارند و بهنوعي در هم تنيده و بسيار به هم مرتبط هستند .هدف مقاله حاضر ارائه مدل مفهومي
مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری ايران است .جامعه پژوهش کليه خبرگان گردشگری
در سال  189۴ميباشند که با منطق نمونهگيری نظری و به روش نمونهگيری قضاوتي و گلوله برفي تا
رسيدن به اشباع نظری انتخاب شدند و درمجموع حجم نمونه معادل  21نفر شد .ابزار پژوهش
مصاحبههای نيمه ساختاريافته بود که قابليت اعتماد با استفاده از روش بازبيني در زمان کدگذاری و
تأييد همکاران پژوهشي استفاده شده است .دادههای حاصل از مصاحبهها بهصورت دستي و با استفاده از
روش نظريه داده بنياد تحليل شد .مطابق با نتايج ،پديده مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه
گردشگری شامل ابعاد مختلف «درون شرکتي»« ،محيطزيستي»« ،اقتصادی»« ،اجتماعي»« ،فرهنگي» و
«قانوني» ميشود .همچنين نتايج نشان داد که «کسب مقبوليت اجتماعي»« ،شکلگيری مفاهيم جديد و
گردشگران آگاه و مسئول»« ،جبران اثرات منفي گردشگری» و «منفعتطلبي اقتصادی» شرايط علي
مؤثر بر اجرای اين مسئوليت هستند .عالوه بر اين ،شرايط مداخلهگر و زمينهای مؤثر بر راهبردهای
اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری ايران نيز شناسايي شدند که اجرای اين

تاریخ دریافت 89/10/01 :؛ تاریخ بازنگری .88/4/01تاریخ پذیرش88/1/12 :

گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد
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مقدمه
صنعت گردشگری بهعنوان يکي از بزرگترين بخشهای اقتصادی دنيا و سريعترين
بخشهای در حال رشد جهان بهتناوب با منافع اقتصادی ،محيطزيستي ،اجتماعي و فرهنگي
ديده شده و بهمثابه نيرويي برای توسعۀ بينالمللي ،صلح و رفاه شناخته شده است که
عليرغم اين اثرات مثبت؛ سرمايهگذاری در اين بخش اثراتي منفي همچون تخريب منابع

طبيعي ،کاهش کيفيت زندگي در جوامع ميزبان (تپلوس ،)2223،1آلودگي هوا و آلودگي
صوتي ،از بين رفتن تنوع زيستي ،توليد زباله ،عدم رعايت استانداردهای اساسي نيروی کار

(مارتينز و ردريگز )2218، 2را نيز به دنبال دارد .توجه گردشگران و ذينفعان حوزه
گردشگری به اين تأثيرات از يکسو و تغييرات سريع بازار گردشگری از سوی ديگر
موجب شده است تا صنعت گردشگری به يک محيط کاری رقابتي تبديل شود و
شرکت های فعال اين حوزه در پي ايجاد تمايز در محصوالتشان و کسب مزيت رقابتي در
بازار گردشگری به سمت فعاليتها و اقدامات مسئوالنه گرايش پيدا کنند (تولسکا،8

 .)221۱بهعبارتديگر ،مديران شرکتها به اين درک رسيدهاند که شرکتها نسبت به
جامعه و محيط طبيعي پيرامونشان مسئول هستند (لينز و همکاران )2212 ،۷و توجه به اين
مسئوليت برای حفظ جايگاه خويش در بازار و همچنين کسب مزيت رقابتي در بازار
گردشگری ضروری است .در همين راستا؛ رويکردهای مختلفي از جمله رويکرد مسئوليت
اجتماعي شرکتها ( )CSRبرای کاهش اثرات اجتماعي-فرهنگي ،زيستمحيطي و
اقتصادی منفي توسعۀ گردشگری و موفقيت شرکتهای فعال در حوزه گردشگری مطرح
شده است .در قالب اين رويکرد؛ کسبوکارها خود را نسبت به ذينفعان ،جامعه و محيط
پيرامونشان مسئول ميدانند؛ بنابراين ،شرکتها ضمن درک فلسفه مسئوليت اجتماعي
گردشگری ،ميبايست آن را بپذيرند و با توجه به جامعه محلي و محيطزيست ،به موفقيت
خود در بلندمدت کمک نمايند (گولجا و گرستينيک-نيزيک.)2212 ،۱
بررسي مطا لعات پيشين ،ضمن نشان دادن اهميت مسئوليت اجتماعي شرکت در
گردشگری ،نشان ميدهد با آنکه اين موضوع ،موضوعي است که هم در حوزه دانشگاهي
1. Tepelus
2. Martinez & Rodríguez
3. Tolevska
4. Leaniz et al.
5. Golja & Krstinic Nizic
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و هم در حوزه صنعت از اوايل دهه  ۱2توجه زيادی را به خود جلب کرده است (کيم،1
 )2229و در سالهای اخير ،پژوهش پيرامون آن بهطور قابلتوجهي رشد داشته است ،اما
بخش گردشگری عليرغم اينکه به منابع طبيعي و فرهنگي بسيار وابسته است ،در اين روند
خيلي کند عمل کرده است بهگونهای که تنها  %2از کسبوکارهای گردشگری در سطح
جهان ،در گردشگری مسئوالنه يا مسئوليت اجتماعي شرکت مشارکت داشتهاند (تولسکا،
 .)221۱عالوه بر اين ،از مطالعه ادبيات چنين برميآيد که اگرچه مطالعاتي راجع به
مسئوليت اجتماعي شرکت ها در حوزه گردشگری انجام شده است و ادبيات وسيعي در
ارتباط با مسئوليت اجتماعي شرکت در شرکتهای بزرگ بخش هتلداری و گردشگری

وجود دارد (لي و دميتروا ،)221۱،2اما تاکنون مدل جامعي در حوزه الگوی مسئوليت
اجتماعي شرکت ها در صنعت گردشگری وجود ندارد .عالوه بر اين ،بحث مسئوليت
اجتماعي در ايران مبحثي است که بهتازگي به آن توجه زيادی شده است و تحقيقات و
پژوهشهای مرتبط با مسئوليت اجتماعي با اين حوزه که تأثير به سزايي بر جامعه و محيط
پيرامون خود دارد بسيار اندک است؛ بنابراين محققين اين پژوهش درصددند تا اين شکاف
پژوهشي را پر نموده و ضمن تبيين پديده مسئوليت اجتماعي شرکت در حوزه گردشگری،
با پاسخ به سؤاالتي چون :مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری ايران چگونه
تعريف ميشود؟ شرايط علي؛ زمينهای؛ مداخلهگر و راهبردهای مؤثر بر اجرای مسئوليت
اجتماعي شرکت ها در حوزه گردشگری ايران و پيامدهای حاصل از اجرای آن چيست؟ به
ارائه مدل مفهومي مسئوليت اجتماعي شرکت در حوزه گردشگری ايران بپردازند.

مباني نظري و پیشینه پژوهش
مسئولیت اجتماعي شرکت
مسئوليت اجتماعي شرکت را پديدهای اجتماعي دانستهاند که همانند اکثر پديدههای
اجتماعي تعريف موثقي که موردپذيرش همه انديشمندان باشد ،ندارد (الواني183۷ ،؛
شاهين و زايری )222۴ ،8که اين امر از يکطرف ناشي از پيچيدگي عنصر موردمطالعه و از
سوی ديگر ناشي از برداشتهای متفاوتي است که هر يک از انديشمندان از يک پديده
1. Kim
2. Li & Dimitrova
3. Shahin & Zairi
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اجتماعي دارند (الواني)183۷ ،؛ بنابراين ،تعاريف مختلفي از مسئوليت اجتماعي شرکتها
وجود دارد که توسط متخصصين و اساتيد ارائه شده است .تعاريف اوليه مسئوليت

اجتماعي شرکت به دهه پنجاه ميالدی باز ميگردد (کارول )1999 ،1و در دهههای بعد
تالش شده است تا ايده و تصوير دقيقتر و بهتری از آن ارائه شود .بهعنوان نمونه ميتوان به

چند مورد از ساده ترين تعاريف مسئوليت اجتماعي شرکت اشاره نمود .مسئوليت اجتماعي
مجموعهای از وظايف و تعهداتي است که سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و
کمک به جامعهای که در آن فعاليت ميکند ،انجام دهد (بارني و گريفين.)1992 ،2

مسئوليت اجتماعي شرکت مفهومي است که بهموجب آن شرکتها نگرانيهای اجتماعي
و زيستمحيطي را بهصورت داوطلبانه در فعاليتهای تجاری و تعامالتشان با ذینفعان در

نظر ميگيرند (کميسيون اروپا.)2221 ،8

بهطور خالصه ،بررسي تعاريف ارائهشده از دهه پنجاه ميالدی تاکنون ،نشان ميدهد
مسئوليت اجتماعي شرکت دربرگيرنده مواردی چون تعهد به جامعه ،مشارکت ذینفعان،
بهبود کيفيت زندگي ،توسعه اقتصادی ،پيادهسازی کسبوکار اخالقي ،قانونمداری،
اقدامات داوطلبانه ،حقوق بشر ،حفاظت از محيطزيست ،شفافيت و پاسخگويي است
(اميرقاسم خاني و همکاران.)189۱ ،

مسئولیت اجتماعي شرکتها در صنعت گردشگري
همانطور که اشاره شد ،گردشگری با تأثيراتي که در ابعاد مختلف سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي ،اقتصادی و زيستمحيطي دارد موجب تغييراتي در مقصدها و محيط اطراف
ميشود .در طول سالهای آغازين رشد گردشگری در دهه پنجاه ميالدی بيشتر بر نتايج
مثبت اين صنعت تأکيد ميشد اما بهتدريج از دهه شصت نگرانيهايي پيرامون اثرات
زيستمحيطي و اجتماعي فرهنگي آن پديدار شد .لذا آثار متعدد ناشي از توسعه و رشد
گردشگری در کنار ماهيت چندوجهي آن و نگرانيهای ناشي از پايداری در ابعاد
مختلف اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و زيستمحيطي موجب شد اصل مسئوليت اجتماعي
شرکتها در اين صنعت موردتوجه قرار گيرد و بهعنوان راهحلي برای پاسخگويي به
نگرانيهای فوقالذکر معرفي شود (امينبيدختي و همکاران .)189۱ ،عالوه بر اين،
1. Carroll
2. Barney & Griffin
3. European Commission
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کسبوکارها و صنايع مرتبط با گردشگری با چالش جلب رضايت گردشگران آگاه ازنظر
اجتماعي 1که نگران مسائل مسئوليت اجتماعي شرکت هستند نيز روبهرو شدهاند (اينوئي و
لي )2211 ،2که نشان ميدهد شرکتها در پاسخ به اثرات منفي بالقوه فعاليتهايشان بر
محيطزيست ،جامعه ،فرهنگ و حتي اقتصاد مناطق بازديد شده و همچنين تقاضاهای
مشتريان واکنش نشان ميدهند (ژی-يوآن و يِن-يونگ .)221۴ ،8بهطور خالصه ميتوان
چنين بيان نمود که به دليل ارتباط تنگاتنگ گردشگری با منابع اجتماعي -فرهنگي و

زيستمحيطي و همچنين لزوم توجه به پايداری گردشگری ،مسئوليت اجتماعي شرکتها
در حوزه گردشگری بيشازپيش موردتوجه قرار گرفته است (بانيا و همکاران.)2219 ،۷

ابعاد مسئولیت اجتماعي شرکت در حوزه گردشگري
مسئوليت اجتماعي شرکت را ميتوان در قالب يک چتر تصور نمود که مفاهيم و
مقولههای گستردهای از جمله توجه به محيطزيست ،توجه مستمر به محيط سازمان ،اخالق
تجاری ،روابط دولتي ،تجزيهوتحليل سهامداران و بازاريابي رابطهای را در برميگيرد
(بارتهورپ .)2212،۱فلمينگ )2222( ۱مسئوليت اجتماعي را دارای چهار بعد اقتصادی،
قانوني ،اخالقي و عمومي و ملي ميداند؛ اما ازآنجاکه ماهيت صنعت گردشگری ،يک
حوزه گستردهتر دارد و از ساير صنايع متفاوت است؛ محققان مختلف بعد فرهنگ (هوقز و
اسچيونز221۱ ،۴؛ کاناوان221۱ ،3؛ ولز و همکاران )221۱،9را به ابعاد مسئوليت اجتماعي
شرکتها در صنعت گردشگری افزودهاند؛ اين مؤلفه ،يک مؤلفه مهم برای صنعت
گردشگری است .بعد اقتصادی مسئوليت اجتماعي در حوزه گردشگری و مهماننوازی
شامل جنبههای متعددی همچون تنوع معيشتي (سو و همکاران ،)221۱ ،12افزايش درآمد،
ايجاد فرصت تجاری (پولونسکي و همکاران ،)2218 ،11اثرات اقتصادی بر مقصد (فونت و

1. Socially-Conscious Travelers
2. Inoue & Lee
3. Zhi-Yuan & Yen-Jung
4. Baniya
5. Barthorpe
6. Fleming
7. Hughes & Scheyvens
8. Canavan
9. Wells
10. Su
11. Polonsky
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همکاران ،)221۱ ،1کمک به توسعه اقتصاد محلي (کوپر-اسميث و دو گروسبويس،2
 ،)2211دورههای آموزشي برای ساکنين محلي ،کمکهای خيريه ،اشتغالزايي (دو
گروسبويس )221۱،8و بازاريابي مسئوالنه (ايسپارون و همکاران )221۷،۷ميشود و بعد
محيطزيست مباحث مربوط به آب ،تنوع زيستي ،دفع فاضالب و زباله( ،فونت و همکاران،

 ،)221۱پايداری محيطزيست؛ کمک به حفظ منابع طبيعي (ايسپارون و همکاران،)221۷ ،
گواهي زيستمحيطي (کارلسون و دولنيکار)221۱،۱؛ کمک به سازمانهايي که از زندگي
دريايي و محيطزيست حفاظت ميکنند؛ کاهش آلودگي هوا و آب ،کاهش انتشار
گازهای گلخانهای( ۱دو گروسبويس ،)221۱ ،مصرف انرژی و صرفهجويي (هو و

همکاران)2218 ،۴؛ آگاهي زيستمحيطي و استفاده منابع کارآمد (کولبار و دوئر)2218 ،3
را در برميگيرد  .بعد سوم آن يعني بعد اجتماعي؛ مباحثي همچون نيروی کار (مثل اشتغال
و مزايا ،امنيت و بهداشت شغلي و آموزش) ،حقوق انساني مثل عدم تبعيض ،آزادی ائتالف
و چانهزني جمعي ،نيروی کار کودکان ،نيروی کار اجباری ،مسئوليت محصول (مثل
بهداشت و امنيت و همچنين برچسب زدن محصول و خدمت)(فونت و همکاران،)221۱،
کار با جوامع محلي (ايسپارون و همکاران ،)221۷،افزايش آگاهي عموم و مشتری از
توسعه پايدار و سرمايهگذار ی در آن ،فراهم کردن يک محيط امن برای مشتريان و
کارکنان (کوپر-اسميت و دو گروسبويس )2211،و مديريت مشتری و آموزش (هورنگ
و همکاران )2212 ،9را در برميگيرد .بعد اضافهشده به مسئوليت اجتماعي شرکتها در
حوزه گردشگری ،بعد فرهنگ است که بايد بهدقت موردتوجه قرار گيرد تا از تأثير منفي
بر مقصد جلوگيری شود (توسون)2221 ،12؛ بنابراين ،فرهنگ نبايد با ساير ابعاد ترکيب
شود بلکه بايد بهصورت جداگانه در حوزه گردشگری موردبحث و بررسي قرار گيرد.
مطابق با مطالعات پيشين انجامشده در زمينه گردشگری پايدار؛ اين بعد شامل مباحثي چون
1. Font
2. Cowper-Smith & Grosbois
3. De Grosbois
4. Esparon
5. Karlsson & Dolnicar
)6. Greenhouse Gas (GHG
7. Hu et al.
8. Cvelbar & Dwyer
9. Horng et al.
10. Tosun
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نمايشهای هنری (ليم و بِندل ،)2212 ،1رويدادهای فرهنگي (کولبار و دوئر )2218 ،و غذا
بهعنوان فرهنگ سنتي برای گردشگران (رِينولدز )1998 ،ميشود.

مسئولیت اجتماعي شرکتها و گردشگري پايدار
مسئوليت اجتماعي شرکت و پايداری توسط برخي از افراد ،هممعني و مترادف و توسط
برخي ديگر کامالً متفاوت در نظر گرفته شدهاند؛ زيرا آنها ازيکطرف زمينههای مشترک
دارند که به سه رکن توسعه پايدار مشهورند .اولين رکن توسعه اقتصادی است که هزينه
بهرهوری در تمام فعاليتهای شرکت را هدف ميگيرد ،دومين رکن پايداری اجتماعي
است که تأکيد را بر اهميت جامعه محلي ميگذارد و سومين رکن پايداری محيطزيستي
است که بر ضرورت مديريت منابع طبيعي تأکيد ميکند که دليلي برای اشتباه گرفتن اين
دو اصطالح است .از طرف ديگر ،تفاوت در درک مسائل فراتر از نيازهای اقتصادی ،فني
و قانوني شرکت و پاسخ به آنها ،مبنای بحثهای دائمي راجع به مسئوليت اجتماعي
شرکت است (تولوسکا .)221۱ ،مسئوليت اجتماعي شرکت اغلب با مسائل اجتماعي در
ارتباط است ،اما پايداری اغلب به مسائل زيستمحيطي مرتبط است (استراند و همکاران،2
 .)221۷بااينحال ،تعريف مسئوليت اجتماعي شرکت نهتنها بر مسائل اجتماعي بلکه بر
مسائل اقتصادی و زيستمحيطي نيز تمرکز ميکند .هدف مسئوليت اجتماعي شرکت
کاهش اثرات منفي کسبوکارها و هدايت آنها به سمت آيندهای پايدار است .ميتوان
نتيجه گرفت که مسئوليت اجتماعي شرکت راهي است برای شرکتهای گردشگری در
جهت توسعه پايدار گردشگری (عراقي .)2212 ،8در واقع ،مسئوليت اجتماعي شرکت
مخففي است برای طيف وسيعي از مفاهيم که توسط شرکتهای گردشگری برای پايدارتر
ساختن گردشگری استفاده ميشود (فوچز .)2212 ،بهعبارتديگر مسئوليت اجتماعي
بهعنوان بعد اقتصاد خرد از مفهوم اقتصاد کالن توسعه پايدار درک شده است و به زبان
سادهتر ،مسئوليت اجتماعي شرکتها ،سهم کسبوکارها در توسعه پايدار است (لوند
درالکر.)221۱ ،
1. Lim & Bendle
2. Strand et al.
3. Eraqi
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انگیزههاي شرکتهاي گردشگري براي مشارکت در مسئولیت اجتماعي
شرکتها
عوامل مختلفي موجب انگيزش شرکتها برای اقدام به مشارکت در فعاليتهای مسئوليت
اجتماعي شرکتي ميشود که در يک دستهبندی ميتوان اين عوامل را در دو دسته عوامل
دروني و بيروني قرار داد .عوامل دروني شامل باورها ،ارزش ها و عقايد مذهبي مديران و
تصميم گيران شرکتها (نجاتي و عمران)2229،؛ احترام به ارزشهای اخالقي ،مردم،
جامعه و محيط طبيعي (چاکارابورتي و همکاران )222۷ ،و عوامل بيروني شامل برآورده
ساختن انتظارات اخالقي ،قانوني ،تجاری و عمومي جامعه از کسبوکار (تاوارو و مارتينز،
 ،)2229کاهش هزينه/ريسک (ولز و همکاران221۱ ،؛ امين بيدختي و همکاران189۱ ،؛
ديميتروا و لي ،)221۱ ،افزايش مزيت رقابتي (ولز و همکاران221۱ ،؛ سو و همکاران،
221۴؛ سو و همکاران221۱ ،؛ لي و هئو2229 ،؛ اينئو و لي؛  ،)2211افزايش عملکرد مالي
(امين بيدختي و همکاران189۱ ،؛ آرلي و تجيپتونو ،)221۷ ،افزايش شهرت (پيترز221۱ ،؛
امين بيدختي و همکاران189۱ ،؛ سو و همکاران221۴ ،؛ آرلي و تجيپتونو221۷ ،؛ ژو و
همکاران ،221۷ ،تولسکا221۱ ،؛ تولسکا و ميالدينوسکي؛ 221۱؛ ولز و همکاران،)221۱ ،
شناخته شدن با رهبری اخالقي (برون و ويداور-کوهن ،)2229 ،بهبود تصوير شرکت
(پيترز221۱ ،؛ امين بيدختي و همکاران189۱ ،؛ ژو و همکاران221۷ ،؛ ديميتروا و لي،
 ،)221۱افزايش وفاداری برند (ترونگ توآن2211 ،؛ آرلي و تجيپتونو221۷ ،؛ ديميتروا و
لي221۱ ،؛ لي و هئو ،)2229 ،افزايش روحيه کارکنان (ولز و همکاران221۱ ،؛ لي و
پارک2229 ،؛ لي و هئو ،)2229 ،مسائل جامعهمحور (تولسکا221۱ ،؛ تولسکا و
ميالدينوسکي؛  ،)221۱بهبود نرخ نگهداری کارکنان (ولز و همکاران221۱ ،؛ لي و پارک،
2229؛ امين بيدختي و همکاران189۱ ،؛ لي و هئو ،)2229 ،پاسخ به انتظارات در حال رشد
مشتريان و گروههای اجتماعي (لي و پارک2229 ،؛ لي و هئو ،)2229 ،تمايز محصول
(ترونگ توآن2211 ،؛ هندرسون(222۴ ،؛ جونز و همکاران222۱ ،؛ تسوتسورا،)222۷ ،
رضايت مشتری (سو و همکاران)221۴ ،؛ )آرلي و تجيپتونو221۷ ،؛ اينئو و لي؛ ،)2211
توانايي جذب کارمندان و مشتريان بهتر و به عبارتي جذابيت شرکت بهعنوان يک کارفرما
(اينئو و لي 2211؛ پيترز ،)221۱ ،افزايش تعهد سازماني (ژو و همکاران221۷ ،؛ اينئو و لي؛
2211؛ پيترز )221۱ ،و خالقيت ميان کارکنان (پيترز)221۱ ،؛ بهبود شاخصهای بهرهوری
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و کيفيت (پيترز221۱ ،؛ ژو و همکاران ،)221۷ ،پايداری و رقابتپذيری کل مقصد (سو و
همکاران(221۱ ،؛ بهبود ظرفيت نوآوری (امين بيدختي و همکاران189۱ ،؛ سو و
همکاران،(221۱ ،کسب اعتماد ذينفعان(ژو و همکاران221۷ ،؛ ديميتروا و لي )221۱ ،و
حمايت مديريت (ولز و همکاران )221۱ ،ميشود.
مطالعات انجامشده در حوزه مسئوليت اجتماعي شرکتي گردشگری نشان ميدهد
سازمانهای گردشگری از انگيزههای سود اقتصادی به سمت پايداری (جامروزی)222۴ ،
و جنبههای بين نسلي/وراثتي پايداری گردشگری (چهابرا )2229،حرکت کردهاند.
بهطورکلي ،مطالعات انجامشده در حوزه مسئوليت اجتماعي شرکتي گردشگری،
مجموعهای از انگيزههای مشابهي را در مقايسه با تحقيقات عمومي مسئوليت اجتماعي
شرکتي نشان ميدهد .جوکان و جوکان ( )2212منافع اجرا و پيادهسازی مسئوليت
اجتماعي و توسعه پايدار برای واحدهای گردشگری را اينگونه دستهبندی نمودهاند:
افزايش عملکرد عملياتي از طريق :تمرکز بر بخشهای جديد بازار ،گروههای هدف جديد
از مشتريان؛ افزايش استفاده از منابع در حوزهای که واحد قرار گرفته است؛ پيادهسازی و
اجرای راهحلهای نوآورانه در مديريت واحد توريستي.
کاهش هزينههای عملياتي از طريق :بهينهسازی فرايندهای جريان عمليات و مواد؛ بهبود
اثربخشي انرژی و کاهش مصرف؛ بهبود مديريت پسماند و مواد شيميايي.
بهبود تصوير عمومي و افزايش آگاهي از طريق :بهبود در فرايند ارتباط با ذينفعان (مقامات،
همسايگان و شرکا)؛ افزايش رضايت مشتری؛ تبليغ از طريق رسانههای انبوه.
افزايش آموزش کارکنان و رضايت کارمندان :افزايش صالحيت و شايستگي کارکنان؛
افزايش رضايت از طريق دسترسي بيشتر به آموزش و بهبود ارتباطات داخلي.
کاهش اثرات محيط زيستي از طريق :کاهش آلودگي؛ کاهش مصرف انرژی ،آب و مواد
از منابع اوليه؛ کاهش ميزان توليد زباله (جوکان و جوکان.)2212 ،

موانع شرکتهاي گردشگري براي مشارکت در مسئولیت اجتماعي شرکتها
مطالعات مختلف به موانع شرکتها برای مشارکت در مسئوليت اجتماعي شرکت
پرداختهاند .بهعنوان نمونه شن و همکاران ( )221۱در پژوهش خود موانع اجرای مسئوليت
اجتماعي شرکتها در صنعت نساجي را بررسي نمودهاند و عدم آگاهي ذينفعان؛ فقدان
آموزش؛ فقدان اطالعات؛ محدوديت مالي ،عدم آگاهي مشتری؛ عدم وجود نگراني برای
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شهرت؛ فقدان دانش ،فقدان قوانين و استانداردها ،فرهنگ شرکت ،عدم وجود حسابرسي
اجتماعي و عدم وجود تعهد مديران عالي به مسئوليت اجتماعي شرکت را بهعنوان
مهمترين موانع موجود بر سر راه شرکتهای نساجي برای مشارکت در مسئوليت اجتماعي
شرکتها ذکر کردهاند (شن و همکاران .)221۱ ،عالوه بر اين ،يوئن و ليم ( )221۱نيز در
پژوهش خود موانع موجود را در دو سطح اصلي شرکت و سطح صنعت کشتيراني بيان
نمودهاند که ب ا توجه به هدف پژوهش حاضر ،به موانع موجود در سطح شرکت اشاره
ميشود .اين موانع عبارتاند از :فقدان منابع ازجمله منابع مالي ،سرمايه انساني ،دانش و
تخصص ،عدم وجود چشمانداز استراتژيک و عدم وجود سيستمهای سنجش و
اندازهگيری عملکرد مسئوليت اجتماعي شرکت (يوئن و ليم .)221۱ ،ولکاويکووا ()2213
نيز در پژوهش خود ،موانع اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه کسبوکارهای
ساختمانسازی را بررسي نموده است و آنها را در چهار دسته موانع قانوني ،اجتماعي،
اقتصادی و محيطزيستي دستهبندی نموده است که بهزعم وی ،موانع قانوني سختترين
مانع پيش روی کسبوکارها است (ولکاويکووا .)2213 ،عالوه بر اين ،موانع اصلي اجرای
فعاليت مسئوليت اجتماعي شرکتها شامل مدتزمان و ميزان تالش الزم برای ارزيابي و
اجرای استراتژیها و فعاليتهای پايدار ،سرمايهگذاری باال و هزينههای عملياتي موردنياز
باال نيز ميشود (بوهدانويکز .) 222۱ ،همچنين عدم داشتن دانش و آگاهي پايداری در ميان
مديران عالي و همچنين حمايت کم دولتي نيز موانعي برای اجرای مسئوليت اجتماعي
شرکتها هستند (الند درالکر .)221۱ ،در حوزه گردشگری نيز به خاطر عدم وجود منابع،
موانع فني و مديريتي ،ارتباطات ضعيف ،قوانين زيستمحيطي ،مسائل زنجيره عرضه و
تقاضای ضعيف گردشگر و جامعه و همچنين مخارج و هزينهها اجرای مسئوليت اجتماعي
شرکتي چالشبرانگيز است (ولز و همکاران.)221۱ ،
موارد پيش گفته در بخش مباني نظری و ادبيات پژوهش ،بهطور خالصه در جدول يک
آمده است:
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جدول  :6مرور مبانی نظری و ادبیات پژوهش
مبحث موردبررسی

نام نویسنده

تعریف مسئولیت

بارنی و گیفن

سال

شرح

انتشار
6332

اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی مجموعهای از وظایف و تعهداتی است که
سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعهای
که در آن فعالیت میکند ،انجام دهد.

کمیسیون اروپا

2116

فلمینگ

2112

هوقز و

2161

مسئولیت اجتماعی شرکت مفهومی است که بهموجب آن
شرکتها نگرانیهای اجتماعی و زیستمحیطی را بهصورت
داوطلبانه در فعالیتهای تجاری و تعامالتشان با ذینفعان در
نظر میگیرند.
مسئولیت اجتماعی را دارای چهار بعد اقتصادی ،قانونی،
اخالقی و عمومی و ملی میداند.

اسچیونز؛

افزودن بعد فرهنگ به ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت در
صنعت گردشگری

کاناوان؛ ولز و
همکاران
ابعاد مسئولیت

توسون

2116

اجتماعی شرکت

افزودن بعد فرهنگ به ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت در
صنعت گردشگری

سو و همکاران

2165

پولونسکی و

2168

در نظر گرفتن تنوع معیشتی بهعنوان بعد اقتصادی مسئولیت
اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و مهماننوازی.

همکاران

در نظر گرفتن افزایش درآمد ،ایجاد فرصت تجاری بهعنوان
بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری
و مهماننوازی.

فونت و
همکاران

2161

در نظر گرفتن اثرات اقتصادی بر مقصد بهعنوان بعد اقتصادی
مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و
مهماننوازی.
در نظر گرفتن مباحث مربوط به آب ،تنوع زیستی ،دفع
فاضالب و زباله بهعنوان بعد محیطزیستی مسئولیت اجتماعی
شرکت در حوزه گردشگری و مهماننوازی.
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در نظر گرفتن مباحثی همچون نیروی کار (مثل اشتغال و
مزایا ،امنیت و بهداشت شغلی و آموزش) ،حقوق انسانی مثل
عدم تبعیض ،آزادی ائتالف و چانهزنی جمعی ،نیروی کار
کودکان ،نیروی کار اجباری ،مسئولیت محصول (مثل
بهداشت و امنیت و همچنین برچسب زدن محصول و
خدمت) به عنوان بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی شرکت در
حوزه گردشگری و مهماننوازی.
کوپر-اسمیث و

2166

دو گروسبویس

در نظر گرفتن کمک به توسعه اقتصاد محلی بهعنوان بعد
اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و
مهماننوازی.
در نظر گرفتن افزایش آگاهی عموم و مشتری از توسعه
پایدار و سرمایهگذاری در آن ،فراهم کردن یک محیط امن
برای مشتریان و کارکنان به عنوان بعد اجتماعی مسئولیت
اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و مهماننوازی.

دو گروسبویس

2165

ایسپارون و

2164

در نظر گرفتن دورههای آموزشی برای ساکنین محلی،
کمکهای خیریه ،اشتغالزایی بهعنوان بعد اقتصادی مسئولیت
اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و مهماننوازی.
در نظر گرفتن کمک به سازمانهایی که از زندگی دریایی و
محیطزیست حفاظت میکنند؛ کاهش آلودگی هوا و آب،
کاهش انتشار گازهای گلخانهای بهعنوان بعد محیطزیستی
مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و
مهماننوازی

همکاران

در نظر گرفتن بازاریابی مسئوالنه بهعنوان بعد اقتصادی
مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و
مهماننوازی.
در نظر گرفتن پایداری محیطزیست؛ کمک به حفظ منابع
طبیعی بهعنوان بعد محیطزیستی مسئولیت اجتماعی شرکت
در حوزه گردشگری و مهماننوازی.
در نظر گرفتن کار با جوامع محلی بهعنوان بعد اجتماعی
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مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و
مهماننوازی.
کارلسون و

2165

دولنیکار

در نظر گرفتن گواهی زیستمحیطی بهعنوان بعد
محیطزیستی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری
و مهماننوازی

هو ،هورنگ،

2168

تِنگ و چو

در نظر گرفتن بحث مصرف انرژی و صرفهجویی بهعنوان
بعد محیطزیستی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه
گردشگری و مهماننوازی

کولبار و دوئر

2168

هورنگ ،هو،

2162

در نظر گرفتن آگاهی زیستمحیطی و استفاده از منابع کارآمد
بهعنوان بعد محیطزیستی مسئولیت اجتماعی شرکت در
حوزه گردشگری و مهماننوازی.
در نظر گرفتن رویدادهای فرهنگی بهعنوان بعد فرهنگ
مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و
مهماننوازی.

تنگ و لین

در نظر گرفتن مدیریت مشتری و آموزش بهعنوان بعد
اجتماعی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و
مهماننوازی.

لیم و بِندال

2162

رِینولدز

6338

نجاتی و عمران

2113

چاکارابورتی و

2114

در نظر گرفتن نمایشهای هنری بهعنوان بعد فرهنگ
مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و
مهماننوازی.
در نظر گرفتن غذا در قالب فرهنگ سنتی بهعنوان بعد
فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و
مهماننوازی.
باورها ،ارزشها و عقاید مذهبی مدیران و تصمیم گیران
شرکتها
احترام به ارزشهای اخالقی ،مردم ،جامعه و محیط طبیعی

همکاران
انگیزه شرکتهای
گردشگری برای

تاوارو و مارتینز

2113

برآورده ساختن انتظارات اخالقی ،قانونی ،تجاری و عمومی
جامعه از کسبوکار
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مشارکت در

ولز و همکاران

2161

کاهش هزینه/ریسک؛ افزایش مزیت رقابتی؛ افزایش شهرت؛

مسئولیت اجتماعی

افزایش روحیه کارکنان؛ بهبود نرخ نگهداری کارکنان؛ حمایت

شرکتها

مدیریت
امین بیدختی و

6835

همکاران،

کاهش هزینه/ریسک؛ افزایش عملکرد مالی؛ افزایش شهرت؛
بهبود تصویر شرکت؛ بهبود نرخ نگهداری کارکنان
کاهش هزینه/ریسک؛ بهبود تصویر شرکت؛ افزایش وفاداری

دیمیتروا و لی

2161

سو و همکاران

2167

افزایش مزیت رقابتی؛ افزایش شهرت؛ رضایت مشتری

سو و همکاران

2161

افزایش مزیت رقابتی؛ پایداری و رقابتپذیری کل مقصد

لی و هئو

2113

افزایش مزیت رقابتی؛ افزایش وفاداری برند؛ افزایش روحیه

اینتو و لی

2166

آرلی و تجیپتونو

2164

پیترز

2161

ژو و همکاران

2164

تولسکا

2165

افزایش شهرت؛ مسائل جامعهمحور

تولسکا و

2165

افزایش شهرت؛ مسائل جامعهمحور

برند؛ کسب اعتماد ذینفعان

کارکنان؛ بهبود نرخ نگهداری کارکنان؛ پاسخ به انتظارات در
حال رشد مشتریان و گروههای اجتماعی
افزایش مزیت رقابتی؛ رضایت مشتری؛ توانایی جذب
کارمندان و مشتریان بهتر و به عبارتی جذابیت شرکت
بهعنوان یک کارفرما؛ افزایش تعهد سازمانی
افزایش عملکرد مالی؛ افزایش شهرت؛ افزایش وفاداری برند؛
رضایت مشتری
افزایش شهرت؛ بهبود تصویر شرکت؛ توانایی جذب کارمندان
و مشتریان بهتر و به عبارتی جذابیت شرکت بهعنوان یک
کارفرما؛ افزایش تعهد سازمانی؛ خالقیت میان کارکنان؛ بهبود
شاخصهای بهرهوری و کیفیت
افزایش شهرت؛ بهبود تصویر شرکت؛ افزایش تعهد سازمانی؛
بهبود شاخصهای بهرهوری و کیفیت؛ کسب اعتماد ذینفعان

میالدینوسکی
برون و ویداور-

2113

شناخته شدن با رهبری اخالقی

کوهن
ترونگ توآن

2166

افزایش وفاداری برند؛ تمایز محصول
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افزایش روحیه کارکنان؛ بهبود نرخ نگهداری کارکنان؛ پاسخ

لی و پارک

2113

هندرسون

2117

تمایز محصول

جونز و همکاران

2111

تمایز محصول

تسوتسورا

2114

تمایز محصول

جوکان و جوکان

2161

افزایش عملکرد عملیاتی؛ کاهش هزینههای عملیاتی؛ بهبود

ولز و همکاران

2161

به انتظارات در حال رشد مشتریان و گروههای اجتماعی

تصویر عمومی و افزایش آگاهی؛ افزایش آموزش کارکنان و
رضایت کارمندان؛ کاهش اثرات محیط زیستی
موانع شرکتهای

عدم وجود منابع ،موانع فنی و مدیریتی ،ارتباطات ضعیف،

گردشگری برای

قوانین زیستمحیطی ،مسائل زنجیره عرضه و تقاضای

مشارکت در

ضعیف گردشگر و جامعه و همچنین مخارج و هزینهها

مسئولیت اجتماعی
شرکتها

پیشینه پژوهش
مسئولیت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگري
سيفزاده ( )189۷در مقاله خود با عنوان «تحليل گفتمان مسئوليت اجتماعي مديران در
صنعت گردشگری استان فارس» به بررسي ميزان آگاهي و عالقه مديران گردشگری از
مسئوليت اجتماعي گردشگری پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که بهطور متوسط اکثر
مديران در حد دانشگاهي نسبت به مسائل و وظايف مربوط به مسئله مسئوليت اجتماعي در
زمينه گردشگری از آگاهي و شناخت کافي برخوردارند .همچنين عالقهمندی نسبت به
اجرای مفاهيم مربوط به مسئوليت اجتماعي در بين مديران وجود دارد اما در رابطه با مسائل
اجرايي با محدوديتهايي روبهرو هستند.
صلواتي و همکاران ( )189۱نيز در پژوهشي رابطه بين اخالق حرفهای و مسئوليتپذيری
اجتماعي در صنعت هتلداری را بررسي نمودند .آنها بهمنظور بررسي اين رابطه ،مديريت
منابع انساني ،مشارکت اجتماعي و عملکرد محيطي را بهعنوان متغيرهای ميانجي انتخاب
کردند .نتايج بهدستآمده حاکي از آن است که ميان اخالق حرفهای با مديريت منابع
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انساني مشارکت اجتماعي و عملکرد محيطي رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد .اين ارتباط
با مسئوليتپذيری اجتماعي سازمان نيز مشاهده شد.
فرزينفر و همکاران ( )189۱در پژوهش خود به بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت
بر وفاداری مشتريان با توجه به نقش ميانجي اعتماد و رضايت مشتری پرداختهاند .ابزار
جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که پس از تأييد روايي و پايايي بين مشتريان هتلهای سه ستاره
و چهار ستاره شهر يزد توزيع شد .نتايج نشان داد که مسئوليت اجتماعي شرکت بر اعتماد و
رضايت مشتری تأثير مثبت و معنادار دارد ،اعتماد مشتری بر رضايت و وفاداری مشتری تأثير
مثبت و معنادار دارد و رضايت مشتری بر وفاداری مشتری تأثير مثبت و معنادار دارد.

کريمي ( )1892در پاياننامه کارشناسي ارشد خود سعي نموده است که مدل وفاداری برند
با تبيين نقش شخصيت برند و تصوير مسئوليت اجتماعي برند (موردمطالعه رستوران پديده
شانديز تهران) را توسعه داده و مجدداً ارزيابي نمايد و شناسايي و بررسي هر يک از عوامل
مؤثر بر وفاداری برند در رستوران مذکور انجام شود .نتايج نشان داد که تصوير مسئوليت
اجتماعي برند بر تصوير کيفيت محصول و خدمات و شخصيت برند اثر ميگذارد و تصوير
کيفيت محصول و خدمات و شخصيت برند رابطه معناداری در سطح اطمينان  99درصد با
وفاداری برند دارد.
محمودی توانا ( )189۷نيز در پاياننامه کارشناسي ارشد خود «تأثير مسئوليت اجتماعي برند
بر وفاداری مشتری (موردمطالعه :شرکت هواپيمايي ماهان)» را بررسي نموده است .نتايج
نشان داد کيفيت محصول ،کيفيت خدمات و شخصيت برند در ارتباط مسئوليت اجتماعي
برند و وفاداری برند نقش ميانجي ايفا ميکنند.
سو و همکاران ( )221۴در پژوهشي با عنوان «تأثير مسئوليت اجتماعي مقصد بر کيفيت
روابط بوميان و عملکرد اقتصادی مقصد» به اين نتيجه رسيدند که مسئوليت اجتماعي مقصد
ميتواند کيفيت روابط بين مقصد و بوميانش را افزايش دهد که ميتواند بالطبع عملکرد
اقتصادی را بهطورکلي بهبود بخشد.
سو و سوآنسون ( )221۴در پژوهشي با عنوان «اثر مسئوليت اجتماعي مقصد بر رفتار
مسئوالنه محيطزيستي گردشگر :تحليلي مقايسهای از اولين گردشگران و گردشگران
تکراری» با استفاده از چارچوب محرک -ارگانيسم -پاسخ ( ،)S-O-Rمدل يکپارچهای را
طراحي و آزمايش نمودند که احساسات مصرفي (مثبت و منفي) و شناخته شدن با مقصد

شاهحسینی و همکاران | 627

گردشگری را بهعنوان متغيرهای ميانجي بين مسئوليت اجتماعي مقصد درک شده و
رفتارهای مسئوليت محيطزيستي از گردشگران چين را بررسي ميکند .يافتهها نشان داد که
احساسات مصرفي ( مثبت و منفي) و شناخته شدن با مقصد ،اثر ميانجي بر مسئوليت
اجتماعي مقصد درک شده و رفتار مسئوليت محيط زيستي دارد .همچنين ،نتايج نشان داد
که تنها احساسات مثبت بهطور معناداری بر شناخته شدن بر مقصد تأثير دارد .اثر ميانجي
گردشگراني که اولين بار از مقصد ديدن ميکنند نسبت به گردشگران تکراری تا حدی
بين ابعاد بررسيشده در مدل پيشنهادی تأييد شد.
لي و دنيتسا ( )221۱در پژوهش خود با عنوان )مسئوليت اجتماعي شرکت در گردشگری(.
چگونه ميتواند يک گواهي مسئوليت اجتماعي شرکت مزيت رقابتي کسبوکارهای
کوچک و متوسط گردشگری در دانمارک را افزايش دهد -مطالعه موردی) :گواهي
تراول اليف) نشان دادند که احتمال افزايش مزيت رقابتي بهواسطه روشهای معيني از
اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت وجود دارد که يکي از آنها بر مسئوليت اجتماعي
شرکتي استراتژيک و هم راستاسازی آن با استراتژی کسبوکار شرکت متمرکز است.
لوجون و فوکای ( )2212در پژوهش خود با عنوان «مطالعه روابط بين مسئوليت اجتماعي
مقصد ،شهرت مقصد ،هويت مقصد و وفاداری گردشگری» با استفاده از مدل يابي
معادالت ساختاری ،به اين نتايج دست يافتند:
مسئوليت اجتماعي مقصد اثر مثبت مستقيمي بر شهرت مقصد و هويت مقصد دارد و
بهصورت غيرمستقيم از طريق شهرت مقصد بر هويت مقصد تأثير ميگذارد و بهطور
همزمان بهصورت غيرمستقيم بر قصد بازديد مجدد و تبليغات دهانبهدهان از طريق شهرت
مقصد و هويت مقصد تأثير ميگذارد اما برای جستجوی جايگزين بهصورت مستقيم و
غيرمستقيم تأثيری ندارد.
شهرت مقصد اثر مثبت معناداری بر هويت مقصد ،قصد بازديد و تبليغات دهانبهدهان دارد
و بهصورت غيرمستقيم بر تبليغات دهانبهدهان از طريق هويت مقصد تأثير دارد اما بر قصد
بازديد مجدد و جستجو برای جايگزينها بهصورت مستقيم و غيرمستقيم تأثير ندارد.
هويت مقصد اثر مستقيمي بر تبليغات دهانبهدهان دارد اما بر قصد بازديد مجدد و جستجو
برای جايگزينها تأثير مستقيمي ندارد.
روابط روبهپيشرفتي بين قصد بازديد مجدد و تبليغات دهانبهدهان وجود دارد.
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شلدون و پارک ( )2211در پژوهش خود با عنوان «يک مطالعه اکتشافي از مسئوليت
اجتماعي شرکت در صنعت گردشگری آمريکا» نشان دادند؛ محرک اصلي فعاليتهای
مسئوليت اجتماعي شرکت افزايش شهرت و مسائل جامعهمحور است و موانع اصلي فقدان
منابع و عدم درک است .نتايج غلبه پروژههای مسئوليت اجتماعي شرکتي محيطزيستي بر
پروژههای مسئوليت اجتماعي شرکتي اجتماعي-فرهنگي را نشان داد .اين يافتهها متضمن
نياز فوری برای مفهومسازی و جهتدهي شفاف برای مشارکت صنعت گردشگری در
مسئوليت اجتماعي شرکت است.
جدول  :2خالصهای از پژوهشهای انجامشده در داخل و خارج از کشور
نويسنده (گان)(سال)

نتايج

عنوان پژوهش
پژوهشهای انجامشده در داخل کشور

سیفزاده ()6834

تحلیل گفتمان مسئولیت اجتماعی

بهطور متوسط اکثر مدیران در حد

مدیران در صنعت گردشگری استان

دانشگاهی نسبت به مسائل و وظایف

فارس

مربوط به مسئله مسئولیت اجتماعی در
زمینه گردشگری از آگاهی و شناخت
کافی برخوردارند .همچنین عالقهمندی
نسبت به اجرای مفاهیم مربوط به
مسئولیت اجتماعی در بین مدیران
وجود دارد اما در رابطه با مسائل
اجرایی با محدودیتهایی روبهرو
هستند.

صلواتی

و

همکاران

()6835

اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری

میان اخالق حرفهای با مدیریت منابع

اجتماعی در صنعت هتلداری

انسانی مشارکت اجتماعی و عملکرد
محیطی رابطه معنادار و مثبتی وجود
دارد .این ارتباط با مسئولیتپذیری
اجتماعی سازمان نیز مشاهده شده
است.

فرزینفر
()6835

و

همکاران

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر

مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد و

وفاداری مشتریان با توجه به نقش

رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنادار

میانجی اعتماد و رضایت (موردمطالعه

دارد ،اعتماد مشتری بر رضایت و
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هتلهای سه ستاره و چهار ستاره یزد)

وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معنادار
دارد و رضایت مشتری بر وفاداری
مشتری تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کریمی (.)6832

توسعه مدل وفاداری برند با تبیین

تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر

نقش شخصیت برند و مسئولیت

تصویر کیفیت محصول و خدمات و

موردی:

شخصیت برند اثر میگذارد و تصویر

اجتماعی

برند

(مطالعه

رستورانهای پدیده شاندیز تهران)

کیفیت محصول و خدمات و شخصیت
برند رابطه معناداری در سطح اطمینان
 33درصد با وفاداری برند دارد.

محمودی توانا ()6834

تأثیر مسئولیت اجتماعی برند بر

با توجه به نتایج کیفیت محصول،

وفاداری مشتری (موردمطالعه :شرکت

کیفیت خدمات و شخصیت برند در

هواپیمایی ماهان)

ارتباط مسئولیت اجتماعی برند و
وفاداری برند نقش میانجی ایفا میکنند
و همچنین این نتایج نشاندهنده کیفیت
مناسب و قابلقبول مدل پژوهش
حاضر میباشند.

پژوهشهای انجامشده در خارج از کشور
سو و همکاران ()2167

تأثیر مسئولیت اجتماعی مقصد بر

مسئولیت اجتماعی مقصد میتواند

کیفیت روابط بومیان و عملکرد

کیفیت روابط بین مقصد و بومیانش را

اقتصادی مقصد

افزایش دهد که میتواند بالطبع
عملکرد اقتصادی را بهطورکلی بهبود
بخشد.

سو و سوآنسون ()2167

اثر مسئولیت اجتماعی مقصد بر رفتار

یافتهها نشان داد که احساسات مصرفی

گردشگر:

(مثبت و منفی) و شناخته شدن با

تحلیلی مقایسهای از اولین گردشگران

مقصد ،اثر میانجی بر مسئولیت

و گردشگران تکراری

اجتماعی مقصد درک شده و رفتار

مسئوالنه

محیطزیستی

مسئولیت محیطزیستی دارد .همچنین،
نتایج نشان داد که تنها احساسات مثبت
بهطور معناداری بر شناخته شدن بر
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مقصد

تأثیر

دارد.

اثر

میانجی

گردشگرانی که اولین بار از مقصد
دیدن میکنند نسبت به گردشگران
تکراری تا حدی بین ابعاد بررسیشده
در مدل پیشنهادی تأیید شد.
لی و دنیتسا ()2161

لوجون و فوکای ()2162

در

نتایج نشان داد احتمال افزایش مزیت

مسئولیت

اجتماعی

شرکت

گردشگری .چگونه میتواند یک

رقابتی بهواسطه روشهای معینی از

گواهی مسئولیت اجتماعی شرکت

اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت

مزیت رقابتی کسبوکارهای کوچک

وجود دارد که یکی از آنها بر

و متوسط گردشگری در دانمارک را

مسئولیت اجتماعی شرکتی استراتژیک

افزایش دهد -مطالعه موردی) :گواهی

و هم راستاسازی آن با استراتژی

تراول الیف)

کسبوکار شرکت متمرکز است.

مطالعه روابط بین مسئولیت اجتماعی

با استفاده از مدل یابی معادالت

مقصد ،شهرت مقصد ،هویت مقصد و

ساختاری ،به این نتایج دست یافتند:

وفاداری گردشگری

-6مسئولیت اجتماعی مقصد اثر مثبت
مستقیمی بر شهرت مقصد و هویت
مقصد دارد و بهصورت غیرمستقیم از
طریق شهرت مقصد بر هویت مقصد
تأثیر میگذارد و بهطور همزمان
بهصورت غیرمستقیم بر قصد بازدید
مجدد و تبلیغات دهانبهدهان از طریق
شهرت مقصد و هویت مقصد تأثیر
میگذارد اما برای جستجوی جایگزین
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیری
ندارد-2 .شهرت مقصد اثر مثبت
معناداری بر هویت مقصد ،قصد بازدید
و تبلیغات دهانبهدهان دارد و
بهصورت غیرمستقیم بر تبلیغات
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دهانبهدهان از طریق هویت مقصد
تأثیر دارد اما بر قصد بازدید مجدد و
جستجو برای جایگزینها بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم تأثیر ندارد-8 .
هویت مقصد اثر مستقیمی بر تبلیغات
دهانبهدهان دارد اما بر قصد بازدید
مجدد و جستجو برای جایگزینها
تأثیر

ندارد.

مستقیمی

-4روابط

روبهپیشرفتی بین قصد بازدید مجدد و
تبلیغات دهانبهدهان وجود دارد.
شلدون و پارک ()2166

یک مطالعه اکتشافی از مسئولیت
اجتماعی

شرکت

گردشگری آمریکا

در

صنعت

نتایج

نشان

داد

محرک

اصلی

فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت
افزایش شهرت و مسائل جامعهمحور
است و موانع اصلی فقدان منابع و عدم
درک است .نتایج غلبه پروژههای
اجتماعی

مسئولیت

شرکتی

محیطزیستی بر پروژههای مسئولیت
اجتماعی شرکتی اجتماعی-فرهنگی را
نشان داد .این یافتهها متضمن یک نیاز
فوری برای مفهومسازی و جهتدهی
شفاف

برای

مشارکت

صنعت

گردشگری در مسئولیت اجتماعی
شرکت است.

روششناسي پژوهش
با توجه به هدف پژوهش که ارائه مدل مفهومي مسئوليت اجتماعي شرکتي در حوزه
گردشگری ايران است ،پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری
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دادهها با توجه به ماهيت پژوهش ،از نوع پژوهشهای کيفي است؛ همچنين از نظر روش
اجرا جزء تحقيقات پيمايشي اکتشافي محسوب ميگردد.
در اين پژوهش از روش کيفي و نظريه داده بنياد بر اساس رهيافت نظاممند استراوس و
کوربين استفاده شده است؛ بنابراين ،بر اساس اين رهيافت فرايند مسئوليت اجتماعي
شرکت ،شرايط علي ،مداخلهگر ،زمينهای ،راهبردها و درنهايت پيامدهای آن موردبررسي
قرار گرفتند .برای تجزيهوتحليل دادهها در اين روش ،از سه نوع کدگذاری باز ،1محوری

2

و انتخابي 8استفاده شد.

قلمرو موضوعي اين پژوهش در زمره مطالعات بازاريابي اجتماعي و گردشگری قرار دارد
و از نظر زماني از تيرماه  189۱تا تيرماه  1893در سطح ملي انجام شده است.
مشارکت کنندگان پژوهش کليه خبرگان گردشگری (اعم از اساتيد رشته گردشگری،
مديران حوزه گردشگری ،سياستگذاران ،فعاالن گردشگری و  )...در سال  189۴ميباشند
که با منطق نمونهگيری نظری و به روش نمونه گيری قضاوتي و گلوله برفي تا رسيدن به
اشباع نظری انتخاب شدند .در نمونهگيری نظری که بهعنوان روش غالب در تئوری
زمينهای شناخته ميشود ،نمونهها به شکلي انتخاب ميشوند که به خلق تئوری کمک کنند.
در ابتدا پژوهشگر بر اساس قضاوت خود از بهترين منابع اطالعاتي از قبيل مشاهده ،مصاحبه
يا منابع مکتوب ،بهترين انتخابها را انجام ميدهد و سپس به دنبال نمونههايي ميرود که
تئوری ايجادشده را کامل کنند .در تئوری زمينهای ابتدا نمونهگيری بهصورت آسان آغاز
ميشود و سپس بهصورت هدفمند در جهت حداکثر تفاوت برای مفاهيم ايجادشده
حرکت ميکند و نهايتاً به نمونهگيری نظری ميرسد (رنجبر و همکاران .)1891 ،مقصود از
اشباع نظری ،مرحلهای است که در آن ديگر دادههای جديدی در ارتباط با مقوله پديد
نيايند ،مقوله گستره مناسبي يافته و روابط بين مقولهها برقرار و تأييد شده باشند؛ بدين
ترتيب درمجموع حجم نمونه معادل  21نفر شد .از اين تعداد؛  2نفر مشاور مديران عالي؛ 2
نفر مدير ارشد؛  2نفر دستيار مدير ارشد و  8نفر مدير مياني وزارت ميراث فرهنگي،
گردشگری و صنايعدستي به ترتيب با ميانگين سابقه کار مديريتي 2۴/۱؛ 12/۱؛  ۷/۱و ۱
سال؛  ۱نفر از اساتيد دانشگاه با ميانگين سابقه کار مديريتي (مدير گروه و معاون آموزشي)
1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
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 8سال؛  ۱نفر از مديران ارشد بخش خصوصي با سابقه مديريتي  1۴سال بودند .از نظر
مدرک تحصيلي؛  12نفر دارای مدرک تحصيلي دکتری؛  2نفر دانشجوی دکتری؛  ۷نفر
کارشناسي ارشد؛  1نفر کارشناسي و  2نفر فوقديپلم بودند .ابزار پژوهش مصاحبههای نيمه

ساختاريافته بود که قابليت اعتماد 1آن بر ا ساس معيارهای چهارگانه گوبا و لينکلن2
( )199۷بررسي شد .در دهه  1932گوبا و لينکلن مفهوم «قابليت اعتماد» 8را بهعنوان معياری
برای جايگزيني روايي و پايايي مطرح کردند تا به کمک آن دقت علمي را در پژوهش
کيفي مورد ارزيابي قرار دهند .اين مفهوم از چهار عنصر قابليت اعتبار ،۷قابليت انتقال،۱

قابليت اتکا ،۱قابليت تأييد ۴تشکيل شده است .برای تأييد دقت علمي در پژوهشهای کيفي
با استفاده از مفهوم «قابليت اعتماد» و عناصر چندگانه آن استراتژیهای متعددی نظير

رديابي حسابرسي گونه ،3بازبيني در زمان کدگذاری ،طبقهبندی يا تأييد نتايج با مراجعه به

آزمودنيها ،تأييد همکاران پژوهشي ،9تحليل مورد کيفي ،12تأييد ساختاری 11و کفايت
منابع مورد ارجاع 12مورد استفاده قرار دادهاند .بعدها گوبا و لينکلن معيار سنديت يا

اصالت 18را تدوين کردند که خاص پيشفرضهای ساختگرا است و ميتواند برای
ارزيابي کيفيت پژوهش سوای ابعاد روش شناسانه استفاده شود (دانايي فر و مظفری،
.)183۴

در پژوهش حاضر بهمنظور بررسي قابليت اعتماد ،از روش بازبيني در زمان کدگذاری و
تأييد همکاران پژوهشي استفاده شده است .بدين منظور ،بخشي از متن کامل تايپشده
مصاحبه يا بخشي از آن به همراه کدهای اوليه (بهصورت دستي يا الکترونيکي) به افرادی
که از آنها مصاحبه شده بود ارائه شد و ميزان تجانس ايدههای پژوهشگر از دادهها با نظر
1. Trustworthiness
2. Guba & Lincoln
3. Trustworthiness
4. Credibility
5. Transferability
6. Dependability
7. Conformability
8. Audit Trail
9. Peer Debriefing
10. Negative Case Analysis
11. Structural Corroboration
12. Referential Material Adequacy
13. Authentic
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مشارکت کنندگان با هدف تأييد يا اصالح با هم مقايسه گرديدند .درصورتيکه
مشارکت کنندگان نظرات اصالحي ديگری داشتند ،نظرات و نکات پيشنهادی آنان در نظر
گرفته شد .همچنين در مواردی که ابهام در کدها يا دادهها وجود داشت ،دوباره به افراد
مراجعه و با گرفتن توضيح اضافه در مورد آن مفهوم موردنظر ،رفع ابهام گرديد .همچنين،
عالوه بر گروه پژوهشي مورداستفاده؛ از يک دانشجوی مقطع دکتری مديريت گردشگری
درخواست شد تا بهعنوان همکار پژوهش ،همزمان با گروه تحقيق ،چهار مصاحبه از بين
مصاحبه های پژوهش را کدگذاری نمايد .اگرچه ميزان آشنايي وی با روش پژوهش کيفي
نظريه داده بنياد در حد مقدماتي بود ،بهمنظور يادآوری ،مجدداً آموزشها و تکنيکهای
الزم جهت کدگذاری مصاحبه ها به ايشان انتقال داده شد .پس از کدگذاری توسط گروه
تحقيق و همکار پژوهش ،درصد توافق درون موضوعي محاسبه شد که بيشتر از هشتاد
درصد بود.

يافتهها
«کدگذاری» رويهای نظاممند است که توسط اشتراوس و کوربين ( )1993برای کشف
مقولهها ،مشخصهها و ابعاد دادهها توسعه داده شده است .در اين پژوهش ،بر اساس
کدگذاری ،مدلي نظری توسعه يافت تا پديده مسئوليت اجتماعي شرکتي در حوزه
گردشگری ايران تشريح و تبيين شود .الزم به ذکر است که فرايند جمعآوری و
تجزيهوتحليل دادهها در اين روش ،بهصورت زيگزاکي و همزمان انجام شده است و
جمعآوری دادهها تا جايي ادامه پيدا کرد که پژوهشگر در دادهها به مرز اشباع رسيد و
مفاهيم مرتبط با پديده مسئوليت اجتماعي شرکتي در حوزه گردشگری ايران که توسط
مصاحبهشوندگان مختلف مطرح شد ،تکراری شده و مطلب جديدی به مدل اضافه نشد.
با توجه به راهنمای ارائهشده توسط اشتراوس و کوربين در مورد انجام کدگذاری باز و
محوری ،ابتدا با تفکيک متن مصاحبه به عناصر دارای پيام در داخل متون ،کدهای باز
استخراج شدند؛ سپس ،کدهای مشترک و مورد تأکيد تمامي مشارکتکنندگان به همراه
کدهای با اهميت از ديد محققين بهعنوان کدهای نهايي به همراه آنها مشخص شدند.
بهعنوان نمونه نحوه کدگذاری باز بخش شرايط علي الگو در جدول سه آمده است.
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جدول  :5کدهای باز بخش شرایط علی الگو (منبع :یافتههای پژوهش)
کدهای باز
شرکتها با اجرای مسئولیت اجتماعی دنبال حسن
شهرت هستند
شرکتها دنبال کسب اعتبار و وجهه فرهنگی و
اجتماعی در میان جامعه هستند.

کدهای نهایی
حسن شهرت و پذیرش

منبع کدها
P1

اجتماعی
کسب اعتبار و وجهه

P1

فرهنگی

شرکتها میخواهند با این کار بر روی قلبهای ساکنان

حسن شهرت و پذیرش

منطقه سرمایهگذاری کنند تا از طرف آنان موردپذیرش

اجتماعی

P3

قرار گیرند.
گردشگری ماهیتی مردمی دارد و امروزه جامعه بومی از

مطالبه گری مردم بومی

بنگاهها حقوحقوق خود را مطالبه میکنند.

P3
P19
P20
P21

نگرش گردشگران امروزی تغییر کرده است و به دنبال
حال خوب خود و محیط پیرامونشان هستند.

تغییر نگرش گردشگران و

P7

آگاه شدن آنان

امروزه مفهوم توسعه پایدار و مراقبت از منابع برای نسل

شکلگیری مفاهیم جدید

آتی ضمن تأمین نیازهای نسل امروز شکلگرفته و

و هواداران مسئول

P5

طرفداران خودش را دارد.
گردشگران طرفدار توسعه پایدار به دنبال حفظ
محیطزیست هستند.
مفاهیمی مثل اقتصاد کمکربن مطرح شده است و عده از

شکلگیری مفاهیم جدید

P10

و هواداران مسئول
شکلگیری مفاهیم جدید

P13
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گردشگران هوادار این مفاهیم شدهاند.
مفاهیمی مثل گردشگری کم شتاب شکل میگیرد و
بالطبع آن گردشگرانی پیرو آن میشوند.

و هواداران مسئول
شکلگیری مفاهیم جدید

P13

و هواداران مسئول

شکلگیری گردشگری جامعهمحور که طرفداران این

شکلگیری مفاهیم جدید

P5

نوع گردشگری خواهان توجه به جامعه محلی ،حفظ

و هواداران مسئول

P3

فرهنگشان ،احترام به آنها و منفعت اجتماعی آنها
هستند.
گردشگران آگاه شدهاند و خواستار حفظ محیطزیست،
کاهش تولید دیاکسید کربن و  ...هستند
امروزه سطح آگاهی مردم در زمینههای مختلف اعم از
فرهنگ ،محیطزیست ،اقتصاد و  ...باال رفته است.
فشار بیرونی از وجه تقاضا به کسبوکارها برای اینکه
مسئوالنه عمل کنند.
گردشگران امروزه آگاه شدهاند

شکلگیری گردشگران

P13

آگاه
شکلگیری گردشگران

P18

آگاه
شکلگیری گردشگران

P18

آگاه
شکلگیری گردشگران

P20

آگاه
گردشگران امروزه به دنبال هواپیماهایی هستند که
آلودگی هوایی و صوتی کمتری ایجاد کند.
گردشگر امروز ،صرفاً به قیمت نگاه نمیکند.

شکلگیری گردشگران

P20

آگاه
شکلگیری گردشگران

P20

آگاه
بنگاه باید به نیازهای گردشگران امروز توجه کند تا
بتواند در محیط رقابتی گردشگری فعال بماند.
تبعات منفی گردشگری در حوزه زیستمحیطی و

شکلگیری گردشگران

P7

آگاه
اثرات منفی زیستمحیطی

P11
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فرهنگی
توجه به اثرات برنامهها و فعالیتهای شرکت در حوزه
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگ ،محیطزیست

و فرهنگی
P8

اثرات حوزه اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگ،
محیطزیست

رسیدن مدیران و رؤسای شرکتها به این باور و

آسیبهای اجتماعی،

شناخت که فعالیتهای آنان آسیبهای اجتماعی،

فرهنگی ،اقتصادی

P11

فرهنگی ،اقتصادی دارد
تالش شرکتها برای جبران آسیبهای اجتماعی ،جبران
فرهنگی ،اقتصادی

آسیبهای

اجتماعی،

P11

فرهنگی،

اقتصادی
زیانهایی که یک صنعت یا یک کسبوکار به فرهنگ،
اقتصاد و اجتماع وارد میکند

آسیبهای اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی

تأثیرات منفی گردشگری در حوزه اجتماعی ،اقتصادی ،آسیبهای
فرهنگ ،محیطزیست و جامعه بومی

P13

فرهنگی،

اجتماعی،
اقتصادی

P13

و

زیستمحیطی
شرکتها به دنبال جذب مشتری و درآمدزایی از این

درآمدزایی

P1

مقوله هستند
شرکتهای خصوصی چون نگران منافع اقتصادیشان

منافع اقتصادی

P5

هستند به این مقوله نیز توجه میکنند.
چون محیط کسبوکار گردشگری رقابتی است؛ بنگاهها
مجبورند به نیازهای گردشگران آگاه توجه کنند تا
درآمدشان را حفظ کنند و کسبوکارشان را حفظ کنند.

حفظ درآمد و کسبوکار

P7
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سپس طي فرايند کدگذاری محوری که با تجزيهوتحليل مصاحبههای انجام شده و مقايسه
دائمي و نظری داده ها انجام گرفت ،هر يک از ابعاد مدل پارادايمي بر اساس مقوله کلي،
مفهوم و کدهای نهايي زيرمجموعه هرکدام از مفاهيم ساختهشده ،مشخص گرديد .در
واقع ،در اين مرحله همان روند طبقهبندی که قبالً يکبار بر روی تمام کدها صورت
گرفت ،انجام شد تا درنهايت مقولههايي استخراج شود که بر اساس ويژگيها و مختصات
مشترک هر طبقه حاصل شده باشد .اين مرحله در سرتاسر جمعآوری و تجزيهوتحليل
دادهها ادامه داشت .آنگاه هر طبقه با ساير مقوالت مقايسه شد تا اطمينان حاصل شود که
مقوالت از يکديگر متمايز هستند .بر اين اساس طبقهبندی اوليهای از دادهها شکل گرفت و
در انتهای اين مرحله مقولههای حاصل از کدگذاری باز در  28مقوله جای گرفتند .بهعنوان
نمونه ،شرايط علي مؤثر بر پديده اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری
ايران بر اساس مقوله کلي ،مفهوم و کدهای نهايي زيرمجموعه هرکدام از مفاهيم ساخته
شده در جدول  ۷آمده است.
جدول  :4مفاهیم و کدهای زیرمجموعه آنها مرتبط با شرایط علی
مقوله

مفهوم

کسب حسن شهرت و پذیرش اجتماعی
مقبولیت کسب اعتبار و وجهه فرهنگی

کسب
اجتماعی

مطالبه گری مردم بومی
تغییر نگرش گردشگران و آگاه شدن آنان

شکلگیری

مفاهیم شکلگیری مفاهیم جدید و هواداران مسئول

جدید و گردشگران
آگاه و مسئول
جبران

اثرات

شکلگیری گردشگران آگاه

منفی اثرات منفی زیستمحیطی و فرهنگی
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گردشگری

اثرات و آسیبهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی
جبران آسیبهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی

منفعتطلبی اقتصادی

درآمدزایی
منافع اقتصادی
حفظ درآمد و کسبوکار

درنهايت ،کدگذاری انتخابي انجام شد .کدگذاری انتخابي نتايج گامهای قبلي کدگذاری
را بهکار برده ،مقوله اصلي را انتخاب ميکند و آن را به شکلي نظاممند به ساير مقولهها
ارتباط داده ،ارتباطات را اعتبار ميبخشد و مقولههايي که نياز به تصفيه و توسعه بيشتر دارند
را توسعه ميدهد (استراوس و کوربين .)1993 ،اين کار با استفاده از يک پارادايم (مدل
الگويي) که شامل شرايط علي ،پديده محوری ،شرايط زمينهای ،شرايط مداخلهگر،
راهبردها (راهبردهای کنترل و اداره يک پديده) و پيامدها ميشود؛ انجام شد .همچنين در
اين مرحله که مرحله ترکيب و مرتبط نمودن يافتهها با يکديگر و يکپارچه کردن تئوری
است ،طبقات اصلي و فرعي با يکديگر مرتبط شدند تا مفاهيم تئوريکي بهمنظور ارائه نظريه
توصيف کننده اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت در حوزه گردشگری ايران ،توسعه يابند.
اين اقدامات به محققين اين پژوهش امکان داد تا بتوانند مفاهيم بهدستآمده در مراحل
کدگذاری باز و محوری را يکپارچه نمايد و از آنها بهمنظور انتخاب طبقه مرکزی استفاده
نمايد .در جدول  ، ۱هر يک از ابعاد مدل پارادايمي بر اساس مقوله کلي ،مفهوم و کدهای
نهايي زيرمجموعه هرکدام از مفاهيم ساختهشده ،مشخص شده است.
الزم به ذکر است که گامهای فوق در فرايندی رفت و برگشتي انجام شده است؛ بنابراين
گامهای کدگذاری انتخابي به شکل واضحي از يکديگر مجزا نيستند و از طريق يک
فرايند تعاملي ،همراه با کدگذاری باز و محوری انجام شده است.
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جدول  :5دادههای کیفی بهدستآمده از فرایند تحلیل دادهها
ابعاد پژوهش

مقوله

مفهوم

کسب مقبولیت اجتماعی

کسب حسن شهرت و پذیرش اجتماعی؛ کسب اعتبار و
وجهه فرهنگی؛ مطالبه گری مردم بومی

متغیرهای علی

شکلگیری مفاهیم جدید

تغییر نگرش گردشگران و آگاه شدن آنان؛ شکلگیری

و گردشگران آگاه و

مفاهیم جدید و هواداران مسئول؛ شکلگیری گردشگران
آگاه

مسئول
جبران اثرات منفی

اثرات منفی زیستمحیطی و فرهنگی؛ اثرات و آسیبهای

گردشگری

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی؛ جبران
آسیبهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی

منفعتطلبی اقتصادی
محوری

پدیده

اجرای

مسئولیت

اجتماعی شرکت

درآمدزایی؛ منافع اقتصادی؛ حفظ درآمد و کسبوکار؛
مسئولیت اجتماعی در حوزه درون شرکت؛ محیطزیست؛
اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی؛ قانونی
ترویج حس مسئولیتپذیری و وجدان کاری از طریق

فضاسازی رسانهای

رسانههای جمعی؛ نهادینه شدن فرهنگ مسئولیتپذیری در
جامعه از طریق رسانه؛ حساس نمودن مدیران و گردشگران
به حوزههای محیطزیستی ،جامعه محلی از طریق
رسانههای جمعی

شرایط مداخلهگر

عوامل اقتصادی
عوامل فرهنگی-اجتماعی

فضای اقتصاد کالن کشور؛ رکود و تحریم اقتصادی
بیتفاوتی به ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی؛
ساختارهای اجتماعی-فرهنگی جامعه؛ دیدگاههای سنتی و
مقاومت در برابر تغییر؛ مانعشدن نهادهای ذیربط؛

محیط سیاسی و قانونی

مخاطرات سیاسی منطقه؛ مطالبه گری سازمانهای مجوز
دهنده؛ حمایتهای حقوقی و قانونی دولت؛ سیاستهای
کالن کشور؛ وجود برخی از قوانین دست و پاگیر؛
برخوردهای قانونی؛ ثبات سیاسی؛
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ضوابط و قوانین توسعه گردشگری پایدار؛ سرفصلهای
فراهم بودن بستر قانونی،

آموزشی گردشگری مسئوالنه؛ بهکارگیری مدیران آگاه؛

فنّاورانه و فرهنگی

ضوابط آموزشی موجود؛ توجه به آموزش و فرهنگسازی
از سوی دولت؛ فرهنگسازی مسائل توسعه پایدار و
مسئولیت

اجتماعی؛

فرهنگسازی

سفر

مسئوالنه؛

پیشنیازهای قانونی؛ عدم شناخت کافی شرکتها از نوع
فعالیت مسئولیت اجتماعی؛ کم بودن تجربه این نوع
فعالیتها در حوزه گردشگری؛ وجود اهرمهای تشویقی از
طرف دولت و جامعه؛ نادیده گرفته شدن بنگاههای فعال در
حوزه مسئولیت اجتماعی توسط دولت و جامعه؛ داشتن
شرایط زمینهای

فنّاوریهای الزم برای تبدیل ایده به عمل
سطح توسعه گردشگری

سطح توسعه زیرساختهای گردشگری در کشور؛ سطح

در کشور

توسعه گردشگری در کشور؛ سطح توسعه گردشگری
مسئوالنه در کشور

سطح شکوفایی اقتصادی

سودآوری و درآمدزایی شرکت؛ موفقیت مالی شرکت

بنگاه
سطح آگاهی و بلوغ

بلوغ فکری مدیران؛ توجه به گردشگری پایدار در

فکری مدیران بنگاهها

تصمیمات مدیریت کالن شرکت؛ سطح آگاهی مدیران

سطح آگاهی ذینفعان

آگاهی جامعه محلی؛ آگاهی گردشگران؛ آگاهی جامعه
میزبان ،میهمان و همه ذینفعان؛ آگاهی دولتمردان؛ آگاهی
نیروی انسانی شرکت

سطح مشارکت و

مشارکت بنگاه و جامعه محلی؛ ارتباط بنگاه با نهادهای

همکاری ذینفعان

اجتماعی؛ ارتباط بنگاه با سمنها؛ حمایت ذینفعان از
فعالیتهای داوطلبانه شرکت

آگاهسازی ،آموزش و

اطالعرسانی به مدیران ،کارکنان و مردم و آگاهسازی آنان؛

فرهنگسازی

آموزش دانشگاهی؛ آموزش کوتاهمدت؛ آموزش رسمی و

راهبردها

غیررسمی؛ آموزش همه ذینفعان؛ آموزش ،اطالعرسانی و
فرهنگسازی؛ فرهنگسازی از طریق رسانه
سیاستگذاری کالن

تدوین ضوابط و مقررات؛ بازنگری ضوابط و مقررات؛
سیاستهای اطالعرسانی؛ سیاستهای تشویقی و ترغیبی
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مسئولیت اجتماعی در استراتژیها و فلسفه کسبوکار
سیاستگذاری در سطح

شرکت؛ شفافسازی مسئولیت اجتماعی شرکت؛ ایده

شرکت

پردازی در این زمینه؛ تعریف پروژههای مسئولیت اجتماعی
توسط شرکت
حسابرسی و ممیزی و گزارش دهیهای ساالنه روی مسائل

گزارش دهی مسئولیت

اخالقی و اجتماعی؛ آگاه نمودن افراد از نتیجه فعالیتهای

اجتماعی شرکتها

مسئولیت اجتماعی؛ پایش فرایند آموزش ،هدایت و
اثربخشی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی؛ شفافسازی
فعالیتهای

مسئولیت

اجتماعی

شرکت

برای

مصرفکنندگان؛ استفاده از گروه نظارتی و نهادهای
مردمنهاد در ارزیابی و گزارش دهی مسئولیت اجتماعی
شرکت
توسعه پایدار گردشگری

منافع اقتصادی؛ منافع اجتماعی -فرهنگی؛ منافع
زیستمحیطی؛ شکلگیری و ترویج انواع گردشگری
مسئوالنه؛ توسعه پایدار مقصد

پیامدها

مزیت رقابتی شرکت

برتری شرکت در حوزه رقابت؛ جذب گردشگران بیشتر؛
برند شدن شرکت

پایداری کسبوکار

رضایت و تعهد کارکنان شرکت؛ بهبود عملکرد سازمانی؛
پایداری شرکت

مدل مفهومي «مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری ايران» مطابق با ابعاد مدل
پارادايمي اشتراوس و کوربين ( )1993در شکل يک ارائه شده است.
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شکل  0مدل مفهومی «مسئولیت اجتماعی شرکتها در حوزه گردشگری ایران» مطابق با ابعاد مدل
پارادایمی اشتراوس و کوربین ()6333
شرايط زمینهاي
فراهم بودن بستر قانونی ،فنّاورانه و فرهنگی
سطح توسعه گردشگری در کشور
سطح شکوفایی اقتصادی بنگاه
سطح آگاهی و بلوغ فکری مدیران بنگاهها
سطح آگاهی ذینفعان
سطح مشارکت و همکاری ذینفعان
راهبردها
پیامدها
توسعه پایدار
گردشگری
مزیت رقابتی
شرکت
پایداری
کسبوکار

آگاهسازی ،آموزش و
فرهنگسازی
سیاستگذاری کالن
سیاستگذاری در سطح
شرکت
گزارش دهی مسئولیت
اجتماعی شرکتها

شرايط علي

اجراي مسئولیت اجتماعي

کسب مقبولیت اجتماعی

در حوزه گردشگري
درونشرکت؛ محیطزیست،

شکلگیری مفاهیم جدید و

اقتصادی؛ اجتماعی؛

گردشگران آگاه و مسئول

فرهنگی؛ قانون

جبران اثرات منفی گردشگری
منفعتطلبی اقتصادی
شرايط مداخلهگر
فضاسازی رسانهای
عوامل اقتصادی
عوامل فرهنگی-
اجتماعی
محیط سیاسی و

بحث و نتیجهگیري

قانونی

همان گونه که ذکر شد ،هدف اصلي پژوهش طراحي و تدوين مدل مسئوليت اجتماعي
شرکتها در حوزه گردشگری ايران با رويکردی کيفي است که بدين منظور ،ساخت مدل
پارادايمي با استفاده از روش نظريه داده بنياد انجام شد .ازآنجاکه مطابق با بررسي پيشينه
پژوهش ،تاکنون مدل جامعي در حوزه الگوی مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه
گردشگری ارائه نشده است؛ در اين پژوهش تالش شد تا اين شکاف پژوهشي را پر نموده
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و هر يک از ابعاد و اجزای مدل ارائه شده به لحاظ مفهومي با پژوهشهای پيشين در حوزه
گردشگری مقايسه شود .عالوه بر اين ،سعي شده تا حد امکان نتايج پژوهش با پژوهشهای
پيشين مرتبط با مسئوليت اجتماعي شرکتها در ساير حوزههای کسبوکار نيز مقايسه
شود .برخي از محققين بهصورت مستقيم و غيرمستقيم به برخي از کدهای استخراجشده
اشاره داشتهاند و برخي از کدها نيز جديد بوده است .در ادامه بهصورت خالصه؛ ضمن
بحث پيرامون هر يک از ابعاد و اجزای مدل؛ به مقايسه آنها با پژوهشهای پيشين پرداخته
ميشود.
شرايط علي اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری ايران:
گردشگری ماهيت مردمي دارد ازاينرو شرکتها ناگزير هستند برای ادامه فعاليت خود به
مردم (اعم از گردشگران و جامعه ميزبان) و نيازهايشان توجه نمايند .در واقع شرکتها با
اجرای مسئوليت اجتماعي به دنبال کسب شهرت ،اعتبار و وجهه فرهنگي و اجتماعي در
ميان جامعه هستند و از سوی ديگر چون امروزه جامعه بومي از حقوحقوق خودآگاه شده
است و آن را از بنگاهها مطالبه ميکنند ،بنگاهها با اقدام به فعاليتهای اجتماعي ،در واقع
ميخواهند بر روی قلبهای ساکنان منطقه سرمايهگذاری کنند تا از طرف آنان
موردپذيرش قرار گيرند .اين اظهارات دال بر «کسب مقبوليت اجتماعي» است .عالوه بر
اين ،امروزه نگرش گردشگران تغيير کرده و سطح آگاهيشان در زمينههای مختلف باال
رفته است .شکلگيری مفاهيم جديدی مثل توسعه پايدار ،گردشگری کم شتاب،
گردشگری جامعهمحور و  ...نيز به ارتقاء سطح آگاهي آنها کمک کرده است .اين تغيير
نگرش ،موجب شده است شرکتها نيز به تقاضاهای اين گردشگران آگاه و همچنين
نسبت به اثرات بالقوه فعاليتهايشان بر محيطزيست ،جامعه ،فرهنگ و حتي اقتصاد مناطق
بازديد شده واکنش نشان دهند .لذا يکي از مفاهيمي که بر اجرای مسئوليت اجتماعي
شرکتها تأثيرگذار است ،مفهوم «شکلگيری مفاهيم جديد و گردشگران آگاه و مسئول»
است .همچنين ديده مي شود ،در کنار افزايش سطح آگاهي گردشگران ،سطح آگاهي
مديران و رؤسای شرکتها نيز افزايش يافته است و امروزه آنها به اين باور و شناخت
رسيده اند که داشتن اقتصاد سالم ،ميراث فرهنگي و طبيعي سالم الزمه موفقيت بلندمدت
شرکتهای گردشگری است و ازآنجاکه فعاليتهايشان آسيبهای اجتماعي ،فرهنگي،
زيستمحيطي و حتي اقتصادی بالقوهای را در پي دارد؛ ميبايست بهمنظور کاهش تأثيرات
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منفي فعاليتهايشان در حوزههای مختلف به فعاليتهای مسئوليت اجتماعي اقدام نمايند.
اين مهم تحت عنوان مفهوم «جبران اثرات منفي گردشگری» بيان شده است .در کنار تمام
اين عوامل؛ ازآنجاکه محيط کسبوکار گردشگری رقابتي است؛ بنگاهها مجبورند به
نيازهای گردشگران آگاه توجه کنند تا ضمن درآمدزايي ،کسبوکارشان را نيز حفظ
کنند .در واقع شرکت ها با فعاليت در حوزه مسئوليت اجتماعي به دنبال جذب مشتری و
درآمدزاييشان هستند چون نگران منافع اقتصادیشان ميباشند .لذا يکي از مفاهيمي که بر
اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها تأثيرگذار است ،مفهوم «منفعتطلبي اقتصادی» است.
جدول  :1مقایسه نتایج پژوهش با پژوهشها و تئوریهای گذشته در شرایط علی
کدهاي نهايي

مفهوم

مقايسه و مطابقت نتايج پژوهش با پژوهشها
و تئوريهاي گذشته

کسب حسن شهرت و پذیرش النتوس ( ،)2116تولسکا ( ،)2165تولسکا و
اجتماعی

میالدینوسکی ( ،)2165ولز و همکاران
( ،)2161لوجون و فوکای ( ،)2162شلدون و

کسب

پارک ( ،)2166شن و همکاران ( )2165و

مقبولیت
اجتماعی

الوانی و قاسمی ()6877
کسب اعتبار و وجهه فرهنگی
کسب اعتبار

برزگر ( )6832و الوانی و قاسمی ()6877

کسب وجهه فرهنگی

یافتهای پیدا نشد.

مطالبه گری مردم بومی

سعیدآبادی ()6835

تغییر نگرش گردشگران و آگاه شدن چوئی و پارسا ( )2111و اسچوبرت و
شکلگیری
مفاهیم

آنان

همکاران ()2161

شکلگیری مفاهیم جدید و هواداران جوکان و جوکان ()2161

 | 601فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | سال|61شماره  |35بهار 6011

جدید

و مسئول

گردشگران
و

آگاه

اینوئی و لی ( )2166و ای.تی .ان)2113(.

شکلگیری گردشگران آگاه

مسئول
جبران اثرات
منفی
گردشگری

اثرات

منفی

زیستمحیطی

و امینبیدختی و همکاران ()6831

فرهنگی ناشی از گردشگری
اثرات و آسیبهای اجتماعی ،امینبیدختی و همکاران ()6831
فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی
ناشی از گردشگری
جبران

آسیبهای

اجتماعی ،تولسکا و میالدونوسکی2165،

فرهنگی ،اقتصادی
منفعتطلبی
اقتصادی

درآمدزایی

یافتهای پیدا نشد.

منافع اقتصادی

یافتهای پیدا نشد.

حفظ درآمد و کسبوکار

یافتهای پیدا نشد.

شرايط زمينهای اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری ايران:
برای اجرای فعاليت مسئوليت اجتماعي توسط شرکتها ،تنها دانش و آگاهي مديران يا
مالکان آنها کافي نيست؛ بعضاً عليرغم برنامهريزیهای شرکتها بهمنظور فعاليتهای
اجتماعمحور يا فعاليتهای دوستدار محيطزيست ،مشاهده ميشود که بستر الزم برای
اجرای اين قبيل برنامه ها فراهم نيست .مسئوليت اجتماعي بايد به يک باور و فرهنگ در
ميان شرکت ها تبديل شود و از اين طريق بتواند منجر به خلق ارزش مشترک برای ذینفعان
و شرکت شود .در واقع ،سازوکارها و ساختارهای قانوني و اجرايي مناسب ميبايست
وجود داشته باشد تا افراد و بنگاهها راضي به پذيرش مسئوليت اجتماعي شوند و اگر
ضوابط و قوانين مربوط به توسعه گردشگری پايدار تدوين شود به اين موضوع بسيار
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کمک خواهد کرد .از سويي ديگر ،آموزش و فرهنگسازی در حوزه گردشگری
موردتوجه دولت نيست و حتي هنوز در اقتصاد کشور ،گردشگری جايگاهي ندارد يا در
قوانين کشور يک چارچوب روشن برای فعاليتهای مسئوليت اجتماعي شرکتها در نظر
گرفته نشده است .لذا نقش ميانجيگری وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگری و صنايعدستي
بيشازپيش موردتوجه است و اين وزارتخانه ميبايست قوانيني را وضع کند و در جهت
آگاه نمودن شرکتها از نوع فعاليتهای مسئوليت اجتماعي که ميتوانند انجام دهند،
گامهايي را بردارد .عالوه بر اين ،اهرمهای تشويقي از طرف دولت يا جامعه يا مردم بايد
وجود داشته باشد .در کنار فراهم بودن بستر قانوني  ،برقراری ارتباط بين صنعت و دانشگاه
از طريق کانون هماهنگي دانش و صنعت گردشگری ضروری است؛ همچنين ميبايست در
شرکتها اين باور حاکم شود که نفع کارکنان در نفع شرکت است و بالعکس منفعت
شرکت در نفع کارمند است .در کنار همه اين مسائل ،بعضاً مشاهده ميشود که شرکتها
ايدههای خالقانه برای فعاليت در حوزه مسئوليت اجتماعي دارند اما فنّاوری الزم را برای
تبديل ايده به عمل ندارند يا در زمينه آگاهيرساني ،زمينه و کانال ارتباطي الزم بين
شرکت و جامعه مثل رسانه مناسب و  ...وجود ندارد؛ بنابراين ميبايست «بستر قانوني،
فنّاورانه و فرهنگي» فراهم باشد .عالوه بر اين« ،سطح توسعه گردشگری کشورها» نيز در
تمايل شرکتها به فعاليتهای مسئوليت اجتماعي و نحوه اجرای آن تأثيرگذار است.
همچنين ،الزمه اجرای مسئوليت اجتماعي توسط شرکتها اين است که در کنار درک
کسبوکارها از مسئوليت اجتماعي ،آنها از نظر مالي ميبايست تأمين باشند و ظرفيت الزم
برای نوآوری و فعاليت در حوزه مسئوليت اجتماعي را داشته باشند .لذا از شرکتهای نوپا
و تازه تأسيس که هنوز به موفقيت الزم نرسيدهاند نبايد انتظار داشت در حوزه مسئوليت
اجتماعي اقدامات گسترده و چشمگيری داشته باشد .ازاينرو ،اين مهم تحت عنوان مفهوم
«سطح شکوفايي اقتصادی بنگاه» بيان شده است .در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت،
قطعاً سطح درک و آگاهي مديران شرکتها نيز مهم است .مديران شرکتها و رؤسای
سازمانها بايد حوزه مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری را بشناسند .در واقع
شناخت و آگاهي مديران و بالطبع آگاهسازی ،اطالعرساني و آموزش کارکنان در اين
زمينه پيش نياز اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت است .مدير بايد به اين باور ايمان داشته
باشد که شرکت نميتواند در خأل عمل کند و در قبال جامعه و محيط پيرامونش مسئول
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است .لذا يکي از شرايط زمينهای مؤثر در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها ،مفهوم
«سطح آگاهي و بلوغ فکری مديران بنگاهها» است .عالوه بر اين ،سطح درک و آگاهي
ذینفعان نيز در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها مؤثر است .در واقع ،سطح آگاهي
جامعه از حقوق جامعه محلي ،گردشگر و همچنين محيطزيست با تأکيد بر محيط طبيعي
نيز در درک مسئوليت اجتماعي شرکت تأثيرگذار است و همه ذینفعان ميبايست از
حقوق و وظايف خودآگاه باشند ،به حقوق يکديگر احترام بگذارند و وظايف خود را
بهدرستي انجام بدهند و درنهايت بهواسطه همين آگاهي است که از شرکتها انتظار دارند
فعاليتهای مسئوالنه داشته باشند .در همين راستا ،مقوله «سطح آگاهي ذينفعان» نيز بهعنوان
شرايط زمينهای تأثيرگذار بر راهبردها تعريف شد .اجرايي شدن تمام برنامههای شرکتها و
بنگاههای کسبوکار منوط به مشارکت و همکاری ذينفعان است .فعاليتهای مسئوليت
اجتماعي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند .ازاينرو ،يکي ديگر از مفاهيم شرايط زمينهای مؤثر
در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها با عنوان «سطح مشارکت و همکاری ذينفعان»
تعريف شد.
جدول  :7مقایسه نتایج پژوهش با پژوهشها و تئوریهای گذشته در شرایط زمینهای
کدهاي نهايي

مفهوم

مقايسه و مطابقت نتايج پژوهش با
پژوهشها و تئوريهاي گذشته

ضوابط

و

قوانین

توسعهی یافتهای پیدا نشد.

گردشگری پایدار
سرفصلهای آموزشی گردشگری فیاضی آزاد ()6834
مسئوالنه

فراهم

بودن

بستر

بهکارگیری مدیران آگاه

سیفزاده ()6834

ضوابط آموزشی موجود

فیاضی آزاد ()6834

توجه به آموزش و فرهنگسازی یافتهای پیدا نشد.
از سوی دولت
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قانونی،

فنّاورانه

فرهنگی

و فرهنگسازی مسائل توسعهی یافتهای پیدا نشد.
پایدار و مسئولیت اجتماعی
فرهنگسازی سفر مسئوالنه

یافتهای پیدا نشد.

پیشنیازهای قانونی

الهامی ()6835

عدم شناخت کافی شرکتها از ثقفیان ( ،)6837امامی ( ،)6835تولسکا
نوع فعالیت مسئولیت اجتماعی

( ،)2165مهر و وب ()2115

کم بودن تجربه این نوع فعالیتها تولسکا ( ،)2165مهر و وب ()2115
در حوزه گردشگری
وجود اهرمهای تشویقی از طرف مرکز
دولت و جامعه

ترویج

مسئولیت

شرکتهای
()www.csriran.com

نادیده گرفته شدن بنگاههای فعال یافتهای پیدا نشد.
در حوزه مسئولیت اجتماعی
توسط دولت و جامعه
داشتن فنّاوریهای الزم برای یافتهای پیدا نشد.
تبدیل ایده به عمل
سطح

توسعهی سطح توسعهی زیرساختهای یافتهای پیدا نشد.

گردشگری در کشور

گردشگری در کشور
سطح توسعهی گردشگری در یافتهای پیدا نشد.
کشور
سطح

توسعهی

گردشگری یافتهای پیدا نشد.

اجتماعی
ایرانی
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مسئوالنه در کشور
سطح

شکوفایی سودآوری و درآمدزایی شرکت

اقتصادی بنگاه

موفقیت مالی شرکت

امینی  6873به نقل از دراکر
شن و همکاران ( )2165و یوئن و لیم
()2161

بلوغ فکری مدیران
سطح آگاهی و بلوغ
فکری مدیران بنگاهها

یافتهای پیدا نشد.

توجه به گردشگری پایدار در الند درالکر2165 ،
تصمیمات مدیریت کالن شرکت
سطح آگاهی مدیران

الند درالکر )2165( ،و قربانی ()6834

آگاهی جامعه محلی

یافتهای پیدا نشد.

آگاهی گردشگران

مک ویلیامز و سیگل ( ،)2116ترونگ
توآن ()2166

سطح آگاهی ذینفعان

آگاهی جامعهی میزبان ،میهمان و برهمت ( ،)6836شن و همکاران

سطح

مشارکت

همکاری ذینفعان

همه ذینفعان

()2165

آگاهی دولتمردان

یافتهای پیدا نشد.

آگاهی نیروی انسانی شرکت

برهمت ()6836

و مشارکت بنگاه و جامعه محلی

یافتهای پیدا نشد.

ارتباط بنگاه با نهادهای اجتماعی

یافتهای پیدا نشد.

ارتباط بنگاه با سمنها

یافتهای پیدا نشد.

حمایت ذینفعان از فعالیتهای یافتهای پیدا نشد.
داوطلبانه شرکت
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شرايط مداخلهگر در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری ايران:
امروزه نقش رسانههای جمعي در آموزش و گسترش آگاهي مردم بر هيچکس پوشيده
نيست .بهعنوانمثال از طريق رسانههاست که مفاهيم جديد به مخاطبان آموزش داده
ميشود؛ نفوذ رسانهها باعث شده تا شرکتي که فعاليتهايش خالقانه و حامي محيطزيست
است ،بهسرعت شناخته شود يا اشتباهات شرکتها بالفاصله به عموم مردم منتقل گردد.
درنتيجه ميتوان شاهد بود که امروزه مصرفکنندگان آگاهتر شده و احساس اختيار
بيشتری برای اعمال عقايد خود دارند .بهعبارتديگر ،در ترويج فرهنگ مسئوليتپذيری
اجتماعي شرکتي به فرهنگسازی نياز است و اين فرهنگسازی ميسر نميشود مگر با
کمک رسانههای جمعي؛ در واقع رسانهها ميتوانند هم نقش مروج و هم نقش مشوق را
داشته باشند .لذا يکي از شرايط مداخلهگر مؤثر در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها،
مفهوم « فضاسازی رسانهای » است .عالوه بر اين ،از ديگر عوامل مؤثر بر اجرای مسئوليت
اجتماعي شرکتها که بهعنوان عوامل مداخلهگر شناخته ميشود« ،عوامل اقتصادی» است
و قطعاً ت أثير آن نيز کم نخواهد بود .هر چه اوضاع اقتصادی کشور بهتر باشد ،شرکتها
توان و عالقه بيشتری به رعايت امور مربوط به مسئوليت اجتماعي خواهند داشت .همچنين،
«عوامل فرهنگي -اجتماعي» نيز در عمل به مسئوليت اجتماعي و نحوه اجرای آن توسط
شرکتها در ايران تأثيرگذار است .چنانچه بعضاً مشاهدهشده ساختارهای اجتماعي-
فرهنگي حاکم بر جامعه و ديدگاههای سنتي بر پذيرش مفاهيم مربوط به مسئوليت
اجتماعي شرکتها تأثيرگذار بوده و مانع فعاليت بنگاهها و کسبوکارهای گردشگری در
اين حوزه بودهاند .در کنار اين عوامل ،کسبوکارها ميبايست به « محيط سياسي و قانوني»
پيرامونيشان توجه داشته باشند .در واقع ،کسبوکارها بدون توجه به مسائل سياسي و
قانوني حاکم بر محيط فعاليتشان نميتوانند دوام بياورند و اقدام به فعاليت نمايند .اقدام
بنگاهها و شرکتها در راستای فعاليتهای مسئوليت اجتماعيشان نيز از اين امر مستثنا
نيست.
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جدول  :3مقایسه نتایج پژوهش با پژوهشها و تئوریهای گذشته در شرایط مداخلهگر
کدهاي نهايي

مفهوم

مقايسه و مطابقت نتايج پژوهش
با پژوهشها و تئوريهاي گذشته

ترویج حس مسئولیتپذیری و وجدان کاری یافتهای پیدا نشد.
فضاسازی
رسانهای

از طریق رسانههای جمعی
نهادینه شدن فرهنگ مسئولیتپذیری در یافتهای پیدا نشد.
جامعه از طریق رسانه
حساس نمودن مدیران و گردشگران به یافتهای پیدا نشد.
حوزههای محیطزیستی ،جامعه محلی از
طریق رسانههای جمعی
فضای اقتصاد کالن کشور

یافتهای پیدا نشد.

عوامل اقتصادی

رکود و تحریم اقتصادی

یافتهای پیدا نشد.

بیتفاوتی به ناهنجارهای فرهنگی و اجتماعی

یافتهای پیدا نشد.

ساختارهای اجتماعی-فرهنگی جامعه

یافتهای پیدا نشد.

فرهنگی-

دیدگاههای سنتی و مقاومت در برابر تغییر

یافتهای پیدا نشد.

اجتماعی

مانعشدن نهادهای ذیربط

یافتهای پیدا نشد.

مخاطرات سیاسی منطقه

یافتهای پیدا نشد.

مطالبه گری سازمانهای مجوز دهنده

یافتهای پیدا نشد.

حمایتهای حقوقی و قانونی دولت

یافتهای پیدا نشد.

سیاستهای کالن کشور

یافتهای پیدا نشد.

وجود برخی از قوانین دست و پاگیر

یافتهای پیدا نشد.

برخوردهای قانونی

یافتهای پیدا نشد.

ثبات سیاسی

یافتهای پیدا نشد.

عوامل

محیط سیاسی و
قانونی
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تعريف و ابعاد مسئولیت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگري ايران:
مسئوليت اجتماعي شرکتها جنبههای مختلفي را در بر ميگيرد؛ نيروی انساني شرکتها
يکي از ذينفعان اصلي هستند که نبايد مديران شرکتها آنها را چه در زمان جذب و چه
در زمان بهکارگيری فراموش کنند .در واقع ،رعايت اخالق حرفهای در جذب و
بهکارگيری نيروی انساني ،توجه بهسالمت روحي و جسمي آنان و بهطورکلي ،توجه
شرکت به محيط داخلي و کارکنانش «مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه درون
شرکتي» است .عالوه بر اين ،امروزه برای همه آشکار شده است که گردشگری منجر به
تغييراتي در مقصدها و محيط اطراف ميشود .لذا آثار متعدد ناشي از توسعه و رشد
گردشگری در کنار ماهيت چندپاره صنعت و نگرانيهای ناشي از پايداری در ابعاد
مختلف ازجمله بعد زيستمحيطي موجب شده اصل مسئوليت اجتماعي شرکت در اين
صنعت موردتوجه قرار گيرد .اين مهم تحت عنوان مفهوم «مسئوليت اجتماعي در حوزه
محيطزيست» بيان شده است .همچنين ،بسياری از انديشمندان معتقدند که مهمترين بعد
مسئوليت اجتماعي شرکتها بعد اقتصادی است که در آن فعاليتها و اقدامات اقتصادی
مدنظر قرار ميگيرد .بهعبارتديگر ،مسئوليت اوليه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است.
هنگامي که سازمان سود الزم را به دست آورد و حياتش تضمين شود ،ميتواند به
مسئوليتها ی ديگرش نيز بپردازد .لذا از ديگر مفاهيمي که در تعريف مسئوليت اجتماعي
شرکتها موردتوجه قرار گرفته است ،مفهوم « مسئوليت اجتماعي در حوزه اقتصادی»
است .وجه ديگر مسئوليت اجتماعي ،همان وظايف اجتماعي بنگاههاست که ميبايست به
تعهدات اجتماعي و کارکردهای اجتماعيشان توجه نمايند و بعضاً شرکتهای گردشگری
بايد به دنبال خلق تجربه ای باشند که گردشگر در سفرش به معنای جديدی از زندگياش
دست يابد يا موجب استحکامبخشي به معنای قبلي از زندگياش شود؛ بهگونهای که برای
گردشگران حال خوب رقم بزنند .شرکتها ميبايست مسئوالنه و اخالق مدار باسليقهها و
نظرات مشتريان ،کارکنان ،جوامع محلي يا جوامع و محيط پيراموني و ذینفعانشان برخورد
نمايند و با توانافزايي و افزايش ظرفيتهای جامعه ،زمينه رفاه آنها را فراهم کنند .اين
اظهارات دال بر « مسئوليت اجتماعي در حوزه اجتماعي» است .عالوه بر اين،
کسبوکارهای گردشگری ميبايست باظرافت خاصي فرهنگ را ببينند و آن را در
فعاليت هايشان بگنجانند تا از تأثير منفي بر مقصد جلوگيری شود .آنها ميبايست با
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فعاليتهای مدني خود بهگونهای عمل کنند که احترام به جامعه محلي نهادينهسازی شود و
با فعاليتهای خود به احياء آدابورسوم و فرهنگ محلي کمک نمايند .اين مهم تحت
عنوان مفهوم «مسئوليت اجتماعي در حوزه فرهنگي» بيان شده است .همانگونه که انتظار
ميرفت يکي از علل توجه شرکتها به مسئوليت اجتماعيشان ،قوانين و مقرراتي است که
در حوزههای مختلف مرتبط با کسبوکارشان بر عهده دارند .بر اساس مصاحبههای
صورت گرفته ،در زمينه فعاليتهايي که منفعتي برای کل جامعه داشته باشد ،قوانين و
مقررات زيادی وضع نشده اما بهعنوان نمونه ديده ميشود که دولت برای جلوگيری از
آسيب زدن شرکتها به محيطزيست قوانيني را وضع کرده است .عالوه بر اين،
مشارکتکنندگان پژوهش بر اين باور بودند که شرکتهای اين حوزه شغلشان در ارتباط
با مردم است و مسئوليت دارند که وظيفه شغلي و رسالت اصليشان را درست انجام دهند.
عالوه بر اين ،انديشمندان مختلف نيز بر اين باور اتفاقنظر دارند که نقطه آغاز پاسخگويي
اجتماعي سازمان با پذيرش و تبعيت از قانون شکل ميگيرد .لذا يکي از مفاهيمي که در
تعريف مسئوليت اجتماعي شرکتها موردتوجه قرار گرفته است ،مفهوم « مسئوليت
اجتماعي در حوزه قانوني» است.
جدول  :3مقایسه نتایج پژوهش با پژوهشها و تئوریهای گذشته ازلحاظ تعریف پدیده
مفهوم

کدهاي نهايي

مقايسه و مطابقت نتايج پژوهش با پژوهشها و
تئوريهاي گذشته

مسئولیت اجتماعی در

هاپکینز ( ،)6333کارول (.)6333

حوزه درون شرکت
مسئولیت اجتماعی در
حوزه محیطزیست

گروسبویس ( ،)2165کارول (.)6333

مسئولیت اجتماعی در

دو گروسبویس ( ،)2165سو و همکاران ( ،)2165کوپر-

حوزه اقتصادی

اسمیث و دو گروسبویس ( ،)2166کارول (،)6333
فلمینگ (.)2112

مسئولیت
اجتماعی

کمیسیون اروپا ( ،)2164ایسپارون و همکاران ( ،)2164دو

مسئولیت اجتماعی در
حوزه اجتماعی

کمیسیون اروپا ( ،)2164فونت و همکاران ( ،)2161کوپر-
اسمیت و دو گروسبویس (.)2166
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شرکت

مسئولیت اجتماعی در
حوزه فرهنگی
مسئولیت اجتماعی در
حوزه قانونی

ایسپارون و همکاران ( ،)2164رِینولدز ( ،)6338لیم و
بِندل (.)2162
کارول

(،)6333

فلمینگ

(،)2112

بارتهورپ

(،)2161هانگ چن ( ،)2166قرین ( ،)6835مرکز ترویج
مسئولیت اجتماعی شرکتهای ایرانی.

راهبردهای اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری ايران:
مهمترين پيشنياز اجرای مسئوليت اجتماعي در شرکتهای گردشگری ،آموزش خوب
طراحي شده و در واقع بوميسازی شده مسئوليت اجتماعي به بنگاهها است چراکه اغلب
شرکت ها در ايران با مقوله مسئوليت اجتماعي شرکتي آشنا نيستند و در اين زمينه آگاهي
الزم را ندارند و آموزشهای الزم را نديدهاند .لذا ،از طريق آموزش شرکتها ميتوان
زمينه فعاليتهای مسئوليت اجتماعي شرکتي را فراهم آورد .دومين پيشنياز ،قوانين و نظام
حقوقي حاکم بر کسبوکارهای يک کشور است که ميبايست به نحوی باشد که
شرکتها را به اجرای برنامههای راهبردی و عملياتي مسئوليت اجتماعي ترغيب نمايد .در
واقع شايسته است نقش مسئوليتهای اجتماعي در جامعه و در قوانين و سياستگذاریهای
کالن پررنگتر شود .زماني که مسئوليت اجتماعي در سياستگذاریهای کالن ديده شده
باشد و شرکتها آموزشهای الزم ديده باشند و آگاهي الزم را کسب کرده باشند ،آنها
موضوع مسئله اجتماعي شرکت را در چشمانداز ،مأموريت و برنامههايشان تعريف و تدوين
ميکنند و ابعاد اجتماعي و مالحظات اجتماعي و جامعه را موردتوجه قرار ميدهند .برای
اجرای درست مسئوليت اجتماعي بايد مراحل کاشت-داشت -برداشت درست طي شود؛
مهم است که چگونه اين تفکر در ذهن جامعه کاشته شود ،در جامعه هدايت و نهايتاً
برداشت شود .اين فرايند بايد پايش شود و اين نيازمند آمار دهي و گزارش دهي شرکتها
از فعاليتهای مسئوليت اجتماعيشان است .بر اين اساس راهبردهای غالب به کار
گرفتهشده توسط مشارکتکنندگان جهت اجرای مسئوليت اجرايي شرکتها در حوزه
گردشگری تحت چهار مفهوم « آگاهسازی ،آموزش و فرهنگسازی» « ،سياستگذاری
کالن» « ،سياستگذاری در سطح شرکت» « ،گزارش دهي مسئوليت اجتماعي شرکتها»
بيان شدند.
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جدول  :61مقایسه نتایج پژوهش با پژوهشها و تئوریهای گذشته در بخش راهبردها
مفهوم

مقايسه و مطابقت نتايج

کدهاي نهايي

پژوهش با پژوهشها و
تئوريهاي گذشته
اطالعرسانی به مدیران ،کارکنان و مردم و یافتهای پیدا نشد.
آگاهسازی آنان

آگاهسازی،
آموزش

آموزش دانشگاهی

یافتهای پیدا نشد.

آموزش کوتاهمدت

یافتهای پیدا نشد.

آموزش رسمی و غیررسمی

یافتهای پیدا نشد.

و آموزش همه ذینفعان

فرهنگسازی

یافتهای پیدا نشد.

آموزش ،اطالعرسانی و فرهنگسازی

یافتهای پیدا نشد.

فرهنگساز از طریق رسانه

یافتهای پیدا نشد.

سیاستگذاری

تدوین ضوابط و مقررات

یافتهای پیدا نشد.

کالن

بازنگری ضوابط و مقررات

یافتهای پیدا نشد.

سیاستهای اطالعرسانی

فیاضی آزاد ()6834

سیاستهای تشویقی و ترغیبی

معصومی و جعفرپور ()6834

سیاستگذاری
در

مسئولیت اجتماعی در استراتژیها و فلسفه ظهوری ()6831

سطح کسبوکار شرکت

شرکت

شفافسازی مسئولیت اجتماعی شرکت

یافتهای پیدا نشد.

ایده پردازی در این زمینه

یافتهای پیدا نشد.

تعریف پروژههای مسئولیت اجتماعی توسط النتوس ( ،)2116معصومی و
شرکت
گزارشدهی

جعفرپور ()6834

حسابرسی و ممیزی و گزارش دهیهای شن

و

همکاران

بوهدانوویکز ()2117

مسئولیت

ساالنه روی مسائل اخالقی و اجتماعی

اجتماعی

آگاه نمودن افراد از نتیجه فعالیتهای یافتهای پیدا نشد.

شرکتها

مسئولیت اجتماعی

(،)2165
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پایش فرایند آموزش ،هدایت و اثربخشی یافتهای پیدا نشد.
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی.
شفافسازی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی یافتهای پیدا نشد.
شرکت برای مصرفکنندگان
استفاده از گروه نظارتی و نهادهای مردمنهاد یافتهای پیدا نشد.
در ارزیابی و گزارش دهی مسئولیت اجتماعی
شرکت

پيامدهای اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری ايران:
مطابق با يافتههای پژوهش ،نتيجه فعاليتهای اجتماعي شرکتها را ميتوان در منافع
اقتصادی برای مردم بومي و بنگاه ،رونق اقتصادی جامعه و شرکت ،کاهش هزينههای
دولت ،اشتغالزايي و پايداری آن در جامعه ،ايجاد حس نوعدوستي و برخورد محترمانه با
جوامع محلي و مشتريان ،بهسازی و رفاه جامعه ،توانمندی جامعه بومي و افزايش مشارکت
اجتماعي؛ احياء ،حفظ و پايداری فرهنگ ،رضايت مردم جامعه ،حفاظت از محيطزيست،
مديريت پسماندها و آاليندههای محيطي و درنهايت شکلگيری و ترويج انواع گردشگری
مسئوالنه و توسعه پايدار مقصد ديد .چنين گزارههايي همان منافع اقتصادی ،اجتماعي-
فرهنگي و زيستمحيطي را به ذهن متبادر ميسازد که در راستای اصول توسعه گردشگری
پايدار است .عالوه بر اين ،شرکتها با انجام فعاليتهای مسئوالنه ،ميتوانند در ذهن
مخاطبانشان تصوير مثبتي از خود بهجای بگذارند و با جلب اعتماد و رضايت گردشگران و
وفادار کردن آنان؛ مزيت رقابتي نيز کسب نمايند .همچنين ،اجرای فعاليتهای مسئوليت
اجتماعي توسط شرکتها در تمام سطوح از درون سازمان گرفته تا فعاليتهای
برونسازماني ،به «پايداری کسبوکار» کمک ميکند .چنين فعاليتهايي با افزايش روحيه
همکاری و نشاط در بين کارکنان و درنهايت افزايش رضايت کارکنان و عمل به
تعهداتشان همراه است و با افزايش بهرهوری و توانمند شدن شرکتها ،ارتقاء کيفيت
خدمات و استفاده از فرصت های محيطي ،بهبود عملکرد سازماني را در پي دارد .عالوه بر
اين ،چنين فعاليتهايي منافع اقتصادی و مالي شرکت در بلندمدت را به همراه دارد که
موجب پايداری شرکت ميشود.
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جدول  :66مقایسه نتایج پژوهش با پژوهشها و تئوریهای گذشته در بخش پیامدها
کدهاي نهايي

مفهوم

مقايسه و مطابقت نتايج پژوهش با پژوهشها
و تئوريهاي گذشته

منافع اقتصادی

فونت و همکاران ( ،)2161کوپر-اسمیت و
دوگروسبویس ()2166

توسعه پایدار گردشگری

منافع اجتماعی -فرهنگی

دوگروسبویس ()2165

منافع زیستمحیطی

جوکان و جوکان ()2161

شکلگیری و ترویج انواع

یافتهای پیدا نشد.

گردشگری مسئوالنه

مزیت

رقابتی

شرکت

برای

توسعه پایدار مقصد

یافتهای پیدا نشد.

برتری شرکت در حوزه

یافتهای پیدا نشد.

رقابت
جذب گردشگران بیشتر

اسچوبرت و همکاران ()2161

برند شدن شرکت

گاپتا ( ،)2112خوشنشین ( ،)6832ظهوری
( ،)6831کریمی ( )6832و ایمانیپناه ()6831

پایداری کسبوکار

رضایت و تعهد کارکنان

جوکان و جوکان ( ،)2161زینتارا ،کوجاوسکی

شرکت

و بوهدانویکز-گادفری ()2165

بهبود عملکرد سازمانی

کانگ و همکاران ( )2161به نقل از ترونگ
توآن ()2166

پایداری شرکت

خوشنشین ( ،)6832مهر و وب ()2115

بر اساس مدل مفهومي توسعهيافته و ابعاد آن ،به سياستگذاران و مديران شرکتهای
گردشگری توصيه ميشود درصورتيکه بخواهند مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه
گردشگری بهدرستي اجرا شود ،در ابتدا به شرايط علي مؤثر بر اجرای مسئوليت اجتماعي
شرکتها در حوزه گردشگری ايران توجه نمايند؛ زيرا اگر اين شرايط علي بهدرستي
درک نشوند؛ ممکن است مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری صرفاً با جنبه
تبليغاتي و سودآوری کوتاهمدت بنگاهها و شرکتها مطرح و در ظاهر اجرا شود و در
بلندمدت ،آسيبهای جبرانناپذيری در ابعاد مختلف زيستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادی
به همراه داشته باشد .همچنين ،پيشنهاد مي شود از مدل ارائه شده در اين پژوهش بهعنوان
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مبنا و مرجع برای اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری ايران استفاده
نمايند و در صورت نياز ،متناسب با شرايط واقعي که در آن به سر ميبرند؛ اصالحاتي در
آن ايجاد کنند.
عالوه بر اين به وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگری و صنايعدستي بهطور اخص پيشنهاد
ميشود ،شاخصهای مسئوليت اجتماعي شرکتهای حوزه گردشگری را احصاء نمايد و
جز امتيازات اختياری اين شرکتها قرار دهد؛ الزامات و قوانين مناسب گزارش دهي
مسئوليت اجتماعي شرکتهای گردشگری را تدوين و ابالغ نمايد؛ شرکتها و بنگاههای
فعال حوزه گردشگری را ملزم به تشکيل واحد يا کميته مستقل مسئوليت اجتماعي در
ساختار سازماني برای تدوين استراتژیها ،اهداف و برنامههای مسئوليت اجتماعي شرکتها
و چگونگي اجرا ،پايش و گزارش دهي آن نمايد و برای گروههای خاص مثل زنان
روستايي ،ناشنوايان ،افراد هموفيلي و  ...برنامههای آموزشي طراحي نمايند و فرصت اشتغال
اين گروهها را فراهم آورند.
به شرکتها و بنگاههای فعال در حوزه گردشگری نيز توصيه ميشود مسئوليت اجتماعي را
در چشم انداز ،مأموريت و اهداف خود ببينند؛ اثرات اقتصادی ،اجتماعي و محيطزيستي
فعاليتهای خود را برای ذينفعان روشن نمايند؛ برنامههای آموزشي آشناسازی با مفهوم
مسئوليت اجتماعي شرکتهای گردشگری را برای کارکنان خود بهصورت دورهای
برگزار نمايند؛ مسئوليتپذيری اجتماعي را در شرکتهای خود فرهنگسازی نمايند؛ در
استخدام نيروی کار ،از نظر جنسيت ،نژاد و  ...تبعيضي بين افراد قائل نشوند؛ اخالقمداری
و مسئوليتپذيری اجتماعي را در تمام زنجيره عرضه رعايت نمايند؛ با توجه به شرايط فعلي
کشور ،فرصت اشتغال نيروی جوان و تحصيلکرده را فراهم نمايند؛ با توجه به نوع بنگاه تا
حد امکان از مواد قابل بازيافت و تجديد پذير در بخشهای مختلف شرکت استفاده
نمايند؛ فعاليتهای دوستداران محيطزيستي را در شرکت و بنگاه خود ترويج نمايند
بهعنوانمثال صرفهجويي در مصرف برق ،صرفهجويي در مصرف آب ،توليد زباله کمتر و
...؛ فرصت اشتغال گروههای خاص مثل ناشنوايان ،افراد هموفيلي و  ...را در شرکت و بنگاه
خود فراهم آورند و در تمام فعاليتهای خود ،منفعت جامعه محلي را در نظر داشته باشند.
به پژوهشگران عالقهمند به پژوهش در حوزه مسئوليت اجتماعي شرکتها و گردشگری
توصيه ميشود موضوعاتي چون طراحي و تبيين مدلهای مسئوليت اجتماعي شرکت به
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تفکيک زنجيره عرضه گردشگری؛ نحوه اجرای مسئوليت اجرايي شرکتها در هر يک از
زير بخشهای عرضه گردشگری؛ راهکارهای ارتقاء دانش مسئوليت اجتماعي شرکتها
در حوزه گردشگری؛ طراحي و تبيين سيستم گزارش دهي مسئوليت اجتماعي
شرکت/بنگاههای کسبوکار گردشگری؛ پيامدهای اجرا و رعايت مسئوليت اجتماعي
شرکتها در بخشهای مختلف گردشگری اعم از تأسيسات شانزدهگانه گردشگری،
خطوط هوايي و ...؛ تحليل کمي و کيفي فعاليتهای اجتماعي شرکتهای حوزه
گردشگری را موردمطالعه و بررسي قرار دهند.
نتايج پژوهش نشان داد که اين پژوهش توانسته است سهم خود را در دانشافزايي ايفا
نمايد .از ويژگيهای اين پژوهش ،منحصربهفرد بودن ،جامعيت و يکپارچگي آن در زمينه
مسئوليت اجتماعي شرکتها در حوزه گردشگری است که تاکنون در هيچيک از
پژوهشهای پيشين اعم از داخلي و خارجي با اين جامعيت و يکپارچگي ،پژوهش مشابهي
وجود ندارد .عليرغم اين ويژگيها؛ ازآنجاکه اين پژوهش کيفي است ،قابليت تعميميافتهها
به گردشگری ساير کشورها و همچنين هريک از زير بخشهای گردشگری کشور وجود
ندارد.
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منابع
الواني ،سيدمهدی ( .)183۷مديريت عمومي .چاپ بيست و چهارم ،انتشارات نشر ني ،تهران.

الواني ،سيد مهدی و قاسمي ،احمدرضا ( « .)18۴۴مديريت و مسئوليت اجتماعي سازمان .مؤسسه چاپ
و انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي.

الهامي ،پريا ( .)189۱شناسايي و اولويتبندی سياستهای دولت برای توسعه مسئوليت اجتماعي
شرکتي در کسبوکارهای کوچک و متوسط صنايع غذايي کشور .پاياننامه کارشناسي ارشد.
دانشگاه تهران .دانشکده کارآفريني.
ايماني پناه ،مسعود ( .)189۱نقش روابط عمومي و مسئوليت اجتماعي در برند سازی شرکت .پاياننامه
کارشناسي ارشد .دانشگاه تهران .پرديس فارابي.
امامي ،حسن ( .)183۱مسئوليت اجتماعي سازمان ،الزامي برای پايداری -انجمن مديريت کيفيت ايران.
ش 1۱
امير قاسمخاني ،سميه؛ کاظمي ،مهدی و مالحسيني ،علي ( .)189۱مسئوليت اجتماعي شرکت و نقش
آن در کسب مزيت رقابتي .دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مديريت و توسعه،)2(1 ،
.21-۷1
اميني ،فضلاهلل ( .)18۴9مسئوليتهای اجتماعي مديران و بنگاههای کسبوکار .تدبير22-2۱ ،12۱ ،
امينبيدختي ،علياکبر؛ جعفری ،سکينه و صباغ ،سيده سميه ( .)189۱مسئوليتپذيری اجتماعي در
عملکرد صنايع گردشگری .اولين کنفرانس ملي -جهاني مديريت و اقتصاد .تهران ،دانشگاه
علم و فرهنگ.
امين بيدختي ،علياکبر؛ جعفری ،سکينه و صباغ ،سيده سميه ( .)189۱مسئوليتپذيری اجتماعي در
گردشگری .دومين کنفرانس بينالمللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه ،ايران -تهران-11 .
.1
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ثقفيان ،حامد ( .)1833بررسي ارتباط بين مسئوليتپذيری اجتماعي و عملکرد مالي شرکتهای توليدی
سازمان بورس اوراق بهادار تهران .پاياننامه کارشناسي ارشد ،مؤسسه الغدير تبريز.

برزگر ،قدرت اله ( .)1892مدلي برای افشاء مسئوليت اجتماعي شرکتها ) (CSRو ارتباط آن با
عملکرد مالي .رساله دکتری .دانشگاه عالمه طباطبايي .دانشکده مديريت و حسابداری.

برهمت ،نسيم ( .)1891نقش اينترنت در توجه کسبوکارهای کوچک و متوسط به فعاليتهای
مسئوليت اجتماعي شرکتي .پاياننامه کارشناسي ارشد .دانشگاه تهران .دانشکده مديريت ،گروه
کارآفريني.

خوشنشين ،حسين ( .)1892بررسي تأثير مسئوليتهای اجتماعي از طريق ارزش ويژه برند و شهرت
سازمان در عملکرد برند .پاياننامه کارشناسي ارشد .دانشگاه عالمه طباطبايي .دانشکده مديريت
و حسابداری.
دانائي فرد ،حسن و مظفری ،زينب (« .)183۴ارتقاء روايي و پايايي در پژوهشهای کيفي مديريتي:
تأملي بر استراتژیهای مميزی پژوهشي» .پژوهشهای مديريت ،سال اول ،شماره اول ،صص
.181-1۱2
رنجبر،هادی؛ حقدوست ،علياکبر؛ صلصالي ،مهوش؛ خوشدل ،عليرضا؛ سليماني ،محمدعلي و

بهرامي ،نسيم .)1891(.نمونهگيری در پژوهشهای کيفي :راهنمايي برای شروع .مجله علمي
پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوری اسالمي ايران.283-2۱2 ،)8(12 ،
سيف زاده ،مريم ( .)189۷تحليل گفتمان مسئوليت اجتماعي مديران در صنعت گردشگری استان
فارس .کنفرانس ساالنه مديريت و اقتصاد کسبوکار ،بهصورت الکترونيکي ،موسسه مديران
ايده پرداز پايتخت ويرا.

سعيدآبادی ،مجيد ( .)189۱رابطه ادراک مشتری از مسئوليت اجتماعي سازمان با قصد خريد مشتری با
توجه به نقش ميانجي وفاداری مشتری و تصوير شرکت (موردمطالعه :شعب بانک صادرات در
شهر تهران) .پاياننامه کارشناسي ارشد .دانشکده مديريت و حسابداری .دانشگاه عالمه
طباطبائي.
صلواتي ،عادل؛ رستمي نوروزآباد ،مجتبي و رحماني نوروزآباد ،سامان ( .)1892اخالق حرفهای و

مسئوليتپذيری اجتماعي در صنعت هتلداری .فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات مديريت
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مديريت فردا 11(8 ،و .۴9-92 ،)12
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(مطالعه موردی :رستورانهای پديده شانديز تهران) .پاياننامه کارشناسي ارشد .دانشگاه تربيت
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