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 چکیده

افلزو،   یکی از دالیل  ن،  ووسلعر روز  . گردشگری یافته استنعت صاهمیت مسئولیت اجتماعی در حال افزایش است و جایگاه مهمی در 
وخصلی  منلا ع در ایلن زمینله هزینله م سلو        پس . ختلف  اهمیت این صنعت در اقتصاد جهانی استصنعت گردشگری در جوامع م

پلذیری اجتملاعی    هدف این مقاله  ررسی سطح و میزا، اهمیلت مسلئولیت  .  رای کسب مزیت رقا تی است گذاری  لکه سرمایه  شود نمی
در ایلن  . ها  پرسشنامه است نوری داده ا زار جمع. گردشگری استعنوا، نهاد دولتی در  خش  سازما، گردشگری و میراث فرهنگی یزد  ه

نلفلای   رم اسل    لا  وأییلد شلده و  روایی م توایی پرسشنامه . پرسشنامه  ین فعاال، و کارشناسا، گردشگری یزد ووزیع شد 033پژوهش 
هم سلتگی   -هلا ووصلیفی   گلردنوری داده از نظر ن لو   است و  کار ردی هدف از نظرژوهش حاضر پ.   پایایی پرسشنامه وأیید شدکرون اخ
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 مقدمه

امروزه سیستم بازارپردازی در سراسر دنیا وارد فضای جدیدی شده است و دیگر تمرکز صرف برر  

ایر  مرد ا را در شرو  و سرا تار     . وکار شرود  تواند موجب رونق کسب درآمدزایی نمیمشتری و 

طروری کره جمیرن منرابن در کنرار سرودآوری        تروا  یافرت بره    های موجود و بازارپردازی مری  مدل

های جامعره و میریز زیسرت را نیرز بررای       وکار، اهداف دیگری مانند تمرکز بر دفن دغدغه کسب

 .اند مردهها ضروری ش  توفیق سازما 

برود    هحصرول آاراهی از وابسرت    یجرة نت در ای هزافرهنگری تر   هرای  ا یرر، ارز   ةطی چند ده

 هرا  اند کره اقرداما  سررازما    برده یپ یجتدر به مردم. شده است  مشاهدهجامعه و مییز  ،ها سازما 

 ةنتیجر  بررای ببوودبششرید  بره    توجره وافرری  ، بنابرای ، بردارد برای جامعره در هایی سرود و زیا 

انتظرار دارد، سرود    ، جامعره یگرر د   ورار   بره  .است شدهجامعه معطوف  بر ها  الص تأثیر سازما 

 .شوندای  سودها  ادالنه توزین  د وکن دریافت ها  الص بیشتری از سازما 

ها بسریار راهورردی بروده     اانة شرکت هایی که امروزه در زمینة پوشش اهداف سه یوی از حوزه

پرییری   ها دستاوردهای  وبی به همراه داشته باشد، حروزة مسرئولیت   است و توانسته برای سازما 

 ها  اجتما ی شرکت
(CSR) آید، دامنة پوشش آ  به همرة   طور که از نام ای  حوزه برمی هما . است

آفری   ها ارز  تواند برای سازما  ویژه مواحث اجتما ی استر  دارد و می وکار به های کسب زهحو

 .باشد

که هرر دو   دارد یدارپا یبا اردشگر یاری ناصر مشابه بس( CSR)ها  شرکت یاجتما  یتمسئول

  در. شرود  یم  یمبم تلق یگرا شرکت بر د های یتفعال یرثأت یی و تع کنند تأکید می نفعا  یبر منافن ذ

و  یا  مل همةسبامدارا   ود است،  همةبه  ییمربوط به تعبد شرکت به پاسشگو CSRکه  ی حال

و  یبلوره در ابعراد اجتمرا     ی،تنبرا در بعرد اقتصراد    نه یدارپا ةبه توسع یابیبا هدف دست ها یتفعال

 .ایرد یانجام م یطیمی یستز
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ی، صرناین  فرهنگر  یررا  مپییری اجتمرا ی سرازما     شده است مسئولیتدر ای  پژوهش سعی 

هردف ایر  مقالره تویری  نظرری      . بررسی شود شبر یزد در چارچوب یک مدلدستی و اردشگری  

. مفبوم اسرت  ای  ایری های شو  و ریشه CSRاز طریق بررسی مواحث نظری  مسئولیت اجتما ی

یراد  ز یاربسر  یرت کره برا توجره بره اهم    سخ دهد همچنی ، ای  مقاله درصدد است به ای  پرسش پا

پییری اجتما ی یک سازما  دولتری در ایر  صرنعت، در     اردشگری و آثار آ  بر جامعه، مسئولیت

، هردف ایر  مقالره    یگرر د   ورار   بهکند؟  هایی پیروی می و از چه شا ص دردا قرارچه جایگاهی 

نره صررفاب بیرا     ) اجتمرا ی سرازما    مسرئولیت  ةایری واژ اصلی شو  ةو انگارة موانی نظری مطالع

 .است ای  مفبوم در صنعت اردشگری ایری شو  اهمیتو بیا   کاربردیبا رو  ( معنای آ 

 مبانی نظری پژوهش

یت کره مفبروم مسرئول    یبود؛ کس یواییآمر   هاواد بوو ی،اجتما  یتآغازار و طراح مفبوم مسئول

 او را یر  دل ی بره همر  . مطررح کررد   کنند، یم یتفعالای که در آ   تجار را در مقاب  جامعه اجتما ی

یت بروو ، مسرئول   یردة بره  ق . انرد  یرده هرا نام  شررکت  یتاز مسئول ی نو ةشا  ی و پدر ا ایار بنیا 

 هرا و  تعبد تجار در راستای احتررام بره قوا رد و هنجارهرای موجرود در جامعره، ارز        اجتما ی،

 آنررا  اسررت هررای یررتو فعال هررا یممدر تصرر ی مرروم هررای یاسررتاز س یرررویمررردم، پ هررای سررنت

(Mullenbach-Servayre & Gond, 2004, p.95 .)   و بره   شرده  یقری آغراز  مفبروم از تجرار حق  ایر

 ةدور تروا   مری  را  1قر  . است ی یافته، تسراند یها که تجار حقوق شرکت یاجتما  های یتمسئول

دوره  یر  ا طی که ید،نام یزمانسا یاجتما  پییری یتو استانداردهای مربوط به مسئول ی قوان تنظیم

 پرییری اجتمرا ی   یتازارشرگری منتشرر و صرنعت مسرئول     یجبران  ةاز سوی مؤسس ییرهنمودها

 مرحلره  سره  یهرا طر   بنگراه  یاجتمرا   یتاز مسرئول  یو استنواط  موم یشیتار یرس .شد ایاری یهپا

 مردیریت  برر ا تمراد و   یموتنر  یریتبر کسب حداکثر سود، مد یموتن یریتمد :کرده است یشرفتپ

 (.7 ص، 711  ی،قاسم ی والوان) یزندا یفیتک

                                                           
1. Howard Bowen 
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 هرا  بره موجرب آ  شررکت    ی است کره مفبوم»  SR،(1226)کمیسیو  اروپا  تعریف با توجه به

و اجرای آ  از  «کنند ایری می تصمیم جامعه ببتر و مییز زیست پاک داشت داوطلوانه برای  طور به

 وکار و تعام  با سربامدارا    ملیا  کسب امییطی ب اجتما ی و زیست ةجنو»سازی  طریق یوپارچه

تنبرا بره تعبردا  قرانونی      نه ،مسئولیت اجتما یسازما  با درنظرارفت  مچنی ، ه. پییر است اموا 

 نفعرا   انسانی، مییز زیست، و در روابز  ود برا ذی  ةایاری بیشتر در سرمای با سرمایهبلوه  ، ود

 (.Wells et al., 2016)کند   م  می

هرای برزر     ماننرد  ملوررد شررکت    مشتلرف  اصرطححا  پییری اجتما ی سرازما    مسئولیت

مفبوم  ی ا. ا تصاص داده است را به  ود مییطی ها، و مسئولیت زیست اجتما ی، پایداری شرکت

 بر ای  ایده استوار است کره حاضر  های تعریف یبر . شده است یفتعرجوامن از  یاریدر بس یزن

CSR بره موجرب آ     کننرد کره    واهد شد، تأکید مری  وکار کسب یبرا یدارپا ةتوسع موجب اساساب

ی مرورد توجره    ود را همراه با مسائ  مال یو اجتما  یعیطو یا سود و ز ،طور داوطلوانه سازما  به

 . شده است یدهنام یی ، ز پا ةاان سه یوردرو یزن یدارپا ةتوسع. دهند قرار می

 راص  متو  نظری متعدد و اصطححا  در  های عریفبا ت ای  نوا  پدیده بهمسئولیت اجتما ی 

که مسرتلزم   است شده توسز افراد  رضهردشگری  دما  ا. به صنعت اردشگری نیز وجود دارد

ریزی و مدیریت برتر در صنعت  برنامه .استونق ، راحتی و سرارمی  بشش، حم  لی  ةتجرب ةارائ

 مییطی زیست ةتوسعبه  ، بلوهنفعا  نیست های ذی ار و  واسته رید ةسلیقفقز شام  اردشگری 

 (  12)  اسررتاندارد المللرری ی سررازما  برر(. Wells et al., 2016) شررود منطقرره هررم توجرره مرری 

 برر جامعره،   هرایش  یرت فعال و های یمتصم آثارسازما  برای  یترا مسئول یاجتما  پییری مسئولیت

 یاجتمرا   یتمسرئول (. ISO, 2010) کنرد  یمر  یفتعر یا حق رفتار شفاف و یقاز طر زیست  مییز

 هرای تجراری در مقابر     کره شررکت   شرود  یم هایی یتساده، شام  مسئول یفتعر یکدر  ها شرکت

 نرو   یهرا و اسرتردا   دارند که برا توجره بره تفراو       به  بده کنند، یم یتکه در آ  فعال ای جامعه

                                                           
1. Nations Environment Programme 
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، 737  جروهر، و  نروری ) ه اسرت شرد  یهرای متفراوت   در هرر کشرور برداشرت    یاجتما  مسئولیت

از ابعرراد بررا  یاریدر بسرر مییطرری یسررتو ز یاقتصررادی، اجتمررا  هررای یررتفعال ةتوسررع .(626ص

در  یرنفتری کسب درآمدهای ارزی از منابن غ.  ورده است  جبانگردی اره امر مرتوز با های یتفعال

 یرا  متول دست،  ی ا از یمقوالت یرها و سا مل  و تمد  یربا سا یفرهنگ ة روابزبر توسع یدتأک یرا ،ا

و ارکا   ها یرسا تتوجه به نقش زبنابرای ،  .ها واداشته است و برنامه اهداف امر را به بازنگری در

 هرا، توسرعه در   از آ  یرک  در صرور  ضرعف در هرر    یاها  بدو  آ  در واقن، جبانگردی که یاصل

و از  یزا ر و برنامه یا مجر یهای اصل از چالش یوی نوا   به است، پییر نا اموا  صنعت جبانگردی

  و لیردنور   ا وسر .  (731  ی،کترابچ یرا  و  اوهر)ارفتره اسرت    کشور قرار مسئوال  تر همه مبم

CSRپژوهش  یاصل یا در جر یاصل ةپنج رشت( 2 12)
که بشرش سروم آ  در    یی کردندرا شناسا  

در  CSRاقرداما   . کنرد  مری  نروازی تمرکرز   در سرازما  سرفر، اردشرگری و مبمرا      CSRرابطه با 

و  یآلرودا کررد    حداق  ی،و فرهنگ یعیمنابن طو ةمسئوالن کارایری ی شام  بهوکار اردشگر کسب

از کارکنرا ،   مسرئوالنه  رفترار  ادالنره و   ی؛فرهنگر  یررا  و م یستیزباله، حفاظت از مناظر، تنو  ز

و همواری برا   ی؛ مشارکتیلمنصفانه از میصوال  و  دما  م ةو مبمانا ؛ استفاد کننداا  ی تأم

بررای   یرابی مرؤثر  ابرزار بازار  یرک  توانرد  یمر  ینترنرت مناسرب ا  یو ارتقرا  یطراحر  ی وجوامن میل

 .های اردشگری کوچک تا متوسز باشد شرکت

 پیشینة پژوهش

کننرده،  وامر  اجتمرا ی و     برر مصررف   CSRبارة آثار دردر پژوهشی ( 1 12)و هموارا   7لوجا 

با رث حفرق قردر      CSRهرای   طرف، فعالیرت  یک  ازداد  نتایج نشا  . اقتصادی را بررسی کردند

شود و از سوی دیگر، موجب تقویرت شربر  و میووبیرت شررکت      سازما  و رابطه با مشتری می

به ا  و تعبد آنا  را همچنی ، پرور  رضایتمندی و وفاداری مشتریا ، وفاداری کارکن.  واهد شد
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هرای مربروط بره     ادراک فعالیرت  هردف  باپژوهشی را ( 6 12) رحما  و فاتما.  واهد داشت دنوال

CSR مرورد هرای   ها نشا  داد در هتر   نتایج تیقیق آ . اند در صنعت اردشگری در هند انجام داده 

های  اجتما ی تنبا در زمینههای مرتوز با مسئولیت  داد  فعالیت  های الزم برای انجام  ی ظرفیتبررس

در پژوهشری مسرئولیت   ( 2 12)الجا و کریستی  . مییطی و اجتما ی وجود دارد یستزاقتصادی، 

در ای  مقاله، دربارة سطح حساسیت اجتمرا ی  . ها در اردشگری را بررسی کردند اجتما ی شرکت

هدف اصلی، . است شدهها در سه شبر بزر  کرواسی بیث ی هت باال ردهمییطی مدیرا  و زیست

در . پییری اجتما ی در اردشگری، با تأکید بر توسعة پایدار اسرت  اهمیت مسئولیت کرد  مششص

که حاکی از اهمیت  شده استهایی برای توسعة یک مقصد اردشگری پایدار بیا   راستا توصیه  ای 

هرا بایرد    هتر   نتایج ای  تیقیرق نشرا  داد برا توجره بره اینوره      . ها است استقرار استراتژی شرکت

هرا درک بیشرتری از مسرائ      ، مدیریت ای  هت داشته باشندمییطی را در نظر  یستزاستانداردهای 

مییطری   به اهمیت اجرای یک سیسرتم مردیریت زیسرت    با توجههمچنی ، . داشتند CSRمربوط به 

هرا   در ای  هت  اجراشدهمییطی  ، میققا  ابزارهای داوطلوانه زیست 122 استاندارد ایزو  براساس

های جبانی  ها هنوز در آغاز سفر  ود در رویارویی با چالش ی کردند که مششص شد هت بررسرا 

ها را در  در پژوهشی نقش مسئولیت اجتما ی شرکت(   12)  ترانگ توا . بازار اردشگری هستند

ی، جلسراتی  در پایداری اردشگر CSRمطالعة نقش  منظور به. توسعة اردشگری پایدار بررسی کرد

برای توسعة اردشگری برازار کرده و نشا  داده است تقاضرای کمری    CSRبرای شناسایی اهمیت 

هرا و اصرول    یجره، بایرد در اسرتراتژی   نت در. می  وجود دارد برای اردشگری پایدار در شبر هوشی

در  CSRترانرگ تروا  پیشرنباد کررد در راسرتای تعیری  نقرش        .  رضة  دما  تجدید نظرر شرود  

تشرویق   CSRبره ارائرة ارزار      ونقر   حم ها و  طوط  ری ببتر است تور اپراتورها، هت اردشگ

ای  در مقالره ( 7 12) کرولز و همورارا   . درک کننرد کام  آثار  رود را برر جامعره     طور بهشوند تا 

هردف از ایر    . کردنرد  یبررسر در اردشرگری را   CSR های ا یر در تیقیرق برر   مروری، پیشرفت

نتیجره ارفتنرد    ها آ . در مدیریت اردشگری بود CSRدی تیقیقا  دانشگاهی بررسی ارزیابی انتقا

 درهای صنعت در جایگراه  روبی قررار دارد و ایر  تیقیقرا        در همة بشش CSRکه پایة تجربی 

 .ینة اردشگری، هنوز در مراح  اولیه استزم
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 ساختار و الگوی مفهومی پژوهش

. ه اسرت شدتدوی   یاجتما  یتمسئول ینةزم در یمتنو ها و استانداردهای  مدل یر،های ا  سال یط

 پرییری  مسئولیت بند  وام  مؤثر در است که در هفت 16222 یزوها، مدل ا مدل ی تر جامن یوی از

. اسرت  شده یبررس مدل ی از ا ییها بشش فقزپژوهش  ی در ا. بررسی کردندها  سازما  یاجتما 

 ی بررای تورد   .اسرت  آمرده  دسرت  ای بره  ا  کتابشانهمطالع مطالعةبا  یقهای تیق و شا ص یرهامتغ

کرار   بره  یمیلر  متشصصرا   از یدر قالب نظر واه یور ل یفاز ط یهای کم به داده یفیهای ک داده

  .ارفته شد
 

 

  یبررس های مورد و شاخص یرهاشرح متغ. 1 جدولادامة 

 منابع ها مؤلفه CSRابعاد 

 اقتصادی

 کننده حقوق مشتری و مصرف یتر ا -

 ی تأم یرةزنج کننداا  ی تأم -

 در قوال میصول مسئولیت -
 مسئوالنه ید ر یریتمد -

 سود کسب -

 بنگاه اقتصادی یا ح بقای -

 شرکت برای صاحوا  سبام سوددهی -

 ییزا اشتغال -

 صداقت -

 یتشفاف -

 از فساد جلوایری -

؛ (1223)؛ اوا (333 )کارول 
 ؛(7 12)االی 

 (732 )و طوقیا   زاده مجتبد

 ا حقی

 منصفانه و درست یتفعال -

 با هنجارها مطابقت -

 یاجتما  پاسشگویی -
 جامعه یو اجتما  یسنت یها به ارز  توجه -

 یمیهو یها به ارز  احترام -

زاده و  مجتبد؛ ( 33 )کارول 
 ؛(732 )یا  طوق

 SA8000استاندارد 

 قانونی

 و مقررا  ی اطا ت قوان -

 کننده حقوق مصرف ر ایت -

 نفن یحقوق ذ ر ایت -

 یو ببداشت مییطی یستاستاندارد ز ر ایت -

 ؛(7 12)کولز و هموارا  
؛ (732 )یا  زاده و طوق مجتبد

 (737 )ی کرمان
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  یبررس های مورد و شاخص یرهاشرح متغ. 1 جدولادامة 

 منابع ها مؤلفه CSRابعاد 

 زیست  یزمی

 یدارپا ةتوسع -

 یعا ضا مدیریت -

 در انرژی ییجو صرفه -

  وارض کرد  حداق  جلوایری یا -

 یتمسررئول یشاز اقررداما  منجررر برره افررزا    حمایررت -
 مییطی یستز

 ها طرح مییطی یستز یامدهایپ ارزیابی -

 یستیتنو  ز حفق -

 ونق  حم  -

؛ استاندارد (1223)کینلی  مک
GRI ؛ استانداردBITC 

 16222ایزو 

 اجتما ی

 یمشارکت با نبادهای اجتما  -
 کارکنا  ةداوطلوان های یتاز فعال حمایت -

 یریهبه   کمک -

 اسپانسرینگ -

 یکارار میل ةو توسع آموز  -
 یجامعه میل ةدر توسع مشارکت -
 ییشو  واری و پول با فساد و رشوه مقابله -

 در قوال میصول و  دما  مسئولیت -

؛ (731 )یگانه و برزار  حساس
؛ استاندارد SA8000استاندارد 

AA1000 

 بشردوستانه
 یزندا یفیتک ببوود -
  وب جامعه بود  یشرکت شبروند -

 نفن یاروه ذ یمشوح  اجتما  ح  -

؛ (732 )مجتبدزاده و طوقیا  
؛ 16222استاندارد ایزو 
 AA1000استاندارد 

 توسعة جامعه

 حیف فقر -

 ببداشت برای همه -

 ی دالت اجتما  -
 نگری با آینده جامعه یازهایبه ن توجه -

 فرهنگ ةو توسع ببوود -

 ها مبار  ةو توسع ییزا اشتغال -

 درآمدزایی -

؛ استاندارد ایزو GRIاستاندارد 
 SA8000استاندارد ؛ 16222

فرایندهای 
 یسازمان درو 

 نداز سازما ا و چشم یتدر مأمور CSRوجود  -

 مرتوز یا حق کدهای -

 ها نامه یی و آ مقررا  -

 
 BITCاستاندارد 

مسائ  
مربوط به 

 کننده مصرف

 در انتشاب یآااه -

 آموز  -

 ی صوص یماز حر و حفاظت  سار  جورا  -
  ادالنه بازاریابی -

 16222استاندارد ایزو 
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 روش تحقیق

انجرام   اسرت کره بره رو  کمری     توصریفی  رو نظر  کاربردی است، از تیقیق از نظر هدف، ی ا

ی یزد و همة فعاال  فرهنگ یرا م سازما  کارشناسا آماری ای  پژوهش شام   ةجامع. ارفته است

رو   برا  نروا    نفرر بره   722جدول مورارا ،   براساس. است ی یزدصنعت اردشگرو کارشناسا  

  .انتشاب شدند تصادفی ساده

شرد و نظرهرای    و  وراا  قرار داده تادا اس یارپرسشنامه در ا ت یی،میتوا ییبرای سنجش روا

 و روایری،  سرنجش  بررای  وااررا  و همگرا روایی همچنی ،. ها در پرسشنامه ا مال شد اصححی آ 

 . شد ارفته کار به پایایی سنجش برای ترکیوی پایایی و کرونواخ آلفای

 ها یافته

یی از قویرر  بیشررینة هررا رو سررازی معررادال  سررا تاری،  هررا برره رو  مرردل برررای تیلیرر  داده

برای تشمی  مردل   7مربعا  جزئی یا رو  کمتری  1یافته ، حداق  مجیورهای تعمیم نمایی درست

 PLSبرا   را رو  حداق  مربعا  جزئی که در بیث الگوسازی رارسیونی آ . شود کار ارفته می به

 تروا   یآ  مر  ةوسیل که به شود یآماری چندمتغیره میسوب م یها ، یوی از رو کنند ینیز معرفی م

بود  توزین متغیر پاسخ، وجود تعداد مشراهدا  کرم یرا     نامعلوم مانند ها تیرغم بر ی میدود  لی

طور همزمرا  در   یک یا چند متغیر پاسخ را به ،وجود  ودهموستگی جدی بی  متغیرهای توضییی

 .دکروال چندی  متغیر توضییی الگوسازی ق

ی پژوهش رو  کمتری  مربعا  جزئی ها هیفرضو آزمو   ها دادهدر ای  پژوهش، برای تیلی  

(PLS) رو  تشمی . کار ارفته شده است به  PLS که مدل حاصله،  کند یم  تعیی  طوریضرایب را

بدی  معنرا کره مردل بتوانرد برا براالتری  دقرت و         داشته باشد،توضیح را  بیشتری  قدر  تفسیر و

                                                           
1. Maximum Likelihood (ML) 

2. Generalized Least Squares 

3. Partial Least Squares 
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، تمامی روابز موجرود در مردل   PLSرو   حوه، ه ب. دکنبینی  نبایی را پیش صیت، متغیر وابسته

 قابر   هرای  شرا ص  همرة وز   ،هرر یرک از متغیرهرای پنبرا  و همچنری       بری   یعنی تأثیر متقاب 

را تشمری   ( ایرری  انردازه یب بیرو  از مردل  ضرا)از متغیرهای پنبا   ایری مربوط به هر یک اندازه 

 .کار ارفته شد به SmartPLSافزار  در پژوهش حاضر نرم .زند یم

 یررا  ماسرتاندارد در سرازما     را در حالرت تشمری  ضررایب   مدل سا تاری پژوهش   شو  

 . شوند متغیرهای پژوهش به دو دستة پنبا  و آشوار تقسیم می .دهد می  نشا ی یزد فرهنگ

های یک سازه با  ود سرازه میاسروه     املی از طریق میاسوة مقدار هموستگی شا ص بارهای

، مؤیرد ایر  مطلرب    (Holland, 1999)شرود   1/2شوند که اار ای  مقدار برابر یا بیشتر از مقدار  می

ایری آ  سازه بیشتر بوده و  های آ  از واریانس  طای اندازه است که واریانس بی  سازه و شا ص

 . قوول است ایری قاب  پایایی آ  مدل اندازه

های آ  برا   نوتة مبم ای  است که اار میقق پس از میاسوه بارهای  املی بی  سازه و شا ص

ها را اصحح کرده یا از مدل پژوهش  ود حریف   باید آ  شا ص مواجه شد، 1/2مقادیری کمتر از 

 (.731 داوری و رضازاده، )کند 

شود  مطابق با الگوریتم، برای بررسی براز  مدل سا تاری پژوهش از چندی  معیار استفاده می

و بارهرای  راملی حاصر      t-valueتری  معیار، ضرایب معناداری یا هما  مقادیر  که اولی  و اساسی

 (. شو  )باشد  یم
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 الگوی ساختاری پژوهش. 1شکل 
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ایری شام  بارهای  املی، پایایی شا ص، روایری همگررا و روایری     بررسی براز  مدل اندازه

بررای  . کنرد  های  ود را بررسی مری  روایی همگرا میزا  هموستگی هر سازه با شا ص. واارا است

است و در همرة مروارد    شده  مششص(  33 )روایی واارای مدل، مقادیر ماتریس فورن  و الرکر 

از ا داد پایی   ود بیشرتر اسرت؛ در نتیجره    ( قطر اصلی ماتریس) ها هواریانس استشراجی دادجیر 

 (.731  داوری و رضازاده،)د شو روایی واارای مدل تأیید می

R. شرود  کار ارفتره مری   برای بررسی براز  مدل سا تاری پژوهش چندی  معیار بههمچنی ، 
2 

( وابسرته ) زا درو برر متغیرر   ( مسرتق  ) زا برو دهندة تأثیر متغیر یا متغیرهای  معیاری است که نشا 

Qاست و معیار
دهنردة تأییرد برراز     ، نشا 1های جدول داده. کند بینی مدل را مششص می پیش قدر  2

 .مدل پژوهش است
 

 برازش مدل ساختاری پژوهش. 2جدول 

 ها سازه
2

R
 SSE/SSO-1 (یتوضع) 

قدرت )

 (بینی یشپ
Communality 

متوسط یر مقاد

 یاستخراج  یانسوار

 57/2 2/ 57 (باال) 751/2 (قوی) 61/2 کننده مصرف

 13/2 131/2 (باال) 75/2 (قوی) 17/2 زیست یز می

 61/2 611/2 (باال) 76/2 (متوسز) 53/2 یسازمان درو  فعالیت

 13/2 111/2 (باال) 77/2 (قوی) 11/2 قانو 

 51/2 517/2 (متوسز) 11/2 (متوسز) 2/ 5 ا حق

 53/2 2/ 53 (باال) 75/2 (متوسز) 6/2 جامعه توسعة

 17/2 2/ 17 (باال) 75/2 قوی 31/2 اجتما 

 52/2 127/2 (متوسز) 13/2 قوی 11/2 اقتصاد

هرای   متغیرهای مونو  در پژوهش حاضرر کره در  انره    ها هواریانس استشراجی داد مقدار جیر

های زیرری    ها که در  انه اند، از مقدار هموستگی میا  آ  موجود در قطر اصلی ماتریس قرار ارفته

تروا  افرت در پرژوهش حاضرر      رو، می از ای  . اند، بیشتر است شده و چپ قطر اصلی ترتیب داده

های دیگر و  تا با سازه دارند  ودهای  بیشتری با شا صدر مدل تعام  ( متغیرهای مونو )ها  سازه

 .ای  به آ  معنا است که روایی واارای مدل در حد مناسوی است
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 رنل و الرکروف یارواگرا براساس مع ییروا. 3جدول 

 
AVE کننده مصرف 

محیط 

 زیست

فعالیت 

 داخلی
 اخالق قانون

توسعة 

 جامعه
 اجتماع

مسئولیت 

 اجتماعی
 اقتصاد

 11/2 57/2 کننده مصرف
        

 1/2 61/2 13/2 زیست  مییز
       

 31/2 51/2 67/2 61/2 فعالیت درونی
      

 63/2 61/2 1/2 2/ 6 13/2 قانو 
     

 17/2 61/2 52/2 5/2 51/2 51/2 ا حق
    

 16/2 133/2 56/2 56/2 5/2 67/2 53/2 توسعة جامعه
   

 65/2 11/2 63/2 63/2 65/2 1/2 1/2 17/2 اجتما ی
  

 51/2 3/2  16/2 3/2 1 53/2 15/2 65/2 65/2 77/2 اجتما ی مسئولیت
 

 1/2 2/ 5 6/2 53/2 62/2 51/2 61/2 61/2 6/2 52/2 اقتصاد

 کره  آنجرا  از. شود میآزمو   ابعاد مشتلف مدل، الگوی مفبومی پژوهش ییدو تأ یپس از بررس

شده است،  و معناداری رابطه مطرح ( بود  رابطه منفی یا مثوت)در هر یک از ابعاد برای رابطه 

برای بررسی ای  دو موضو  به ترتیب، به ضرایب معناداری مربوط به هرر یرک از ابعراد نیراز     

باشد، ضرریب مسریر     /36تا  - /36در صورتی که مقدار قدر مطلق آمارة تی  ارج از بازة . است

 (.1جدول )د ضرایب مسیر معنادار است بنابرای ، در همة موار. معنادار است
 

 پژوهش های یهفرض آزمون بر یمبتن های یافته. 4جدول 

 میانگین ضرایب مسیر مقادیر تی ضریب معناداری بعد ردیف

 3/1  3/2 -2 /716 222/2 اجتما ی  

 52/1 35/2 -213/6 222/2 قانونی 1

 1/ 7 35/2 -166/3 222/2 اقتصادی 7

 3/1  35/2 -116/3 222/2 مییطی زیست 1

 11/1 15/2 -23/3  222/2 سازمانی درو  5

 22/1 11/2 -1 /273 222/2 توسعة جامعه 6

 11/1 2/ 1 -612/1 222/2 ا حقی 1
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 بحث و نتیجه

پرییری اجتمرا ی در صرنعت اردشرگری انجرام       منظور بررسی اهمیت مسئولیت پژوهش حاضر به

پرییری اجتمرا ی    دست آمد، ای  برود کره مسرئولیت    ای که از پژوهش حاضر به اولی  یافته. ارفت

تواند  املی جبت ببوود ای  صنعت در  ها در صنعت اردشگری هم، قاب  توجه است و می سازما 

با ای  وجود در سازما  مورد بیث تاکنو  اقداما  انردکی در ایر    . یسوب شودراستای توسعه م

 . پییری کحسیک قرار دارد های ای  سازما  بیشتر در راستای مسئولیت راستا انجام ارفته و فعالیت

ورد بیث در مراح  اولیة مدهد سازما   شده، نشا  می ی نتایج بررسی ابعاد مطرحطورکل به

هرای ا حقری و    و در بی   وام  اثرایار، بیشتری  تأثیر را احترام به ارز  است CSRاجرای 

برر بعرد    یره  توتواند برا   یجه، سازما  مینت در. کمتری  آ  را مطابقت با هنجارهای جامعه دارد

های  ود در رابطه با سایر متغیرهای ای  حوزه، جایگاه  ود  ا حقی و تأکید بیشتر بر فعالیت

 .ئولیت اجتما ی ارتقا دهدینة مسزم دررا 

 سره و چبرار سرتاره انجرام     یهرا هت  بارةدر( 737 ) و هموارا  فر ی که فرز یدر پژوهش

 ی ، طورق همچنر . ایارد می یا مشتر یو وفادار یتبر رضا یاثر مثوت CSR ندارفت یجهدادند، نت

 یتمرا  اج یریپری  یتمسرئول  (2 12) ، و الجرا و کریسرتی   (6 12) های فاتما و رحمرا   یافته

مارتینس  طوق پژوهش. را به همراه  واهد داشت یمثوت یردر جامعه تأث یاردشگر یها سازما 

 یبررا  یرقرابت  یرت شررکت و مز  یداریضام  پا تواند یم CSR یبعد قانون( 6 12) و هموارا 

 یگراه بعد  واهد توانسرت جا  ی ا کارایری بهبا  یفرهنگ یرا سازما  م. یدحساب آ سازما  به

سازما  کسرب   یاجتما  یتمسئول یاجرا یةهدف اول که  آنجا از.  ود را در جامعه ارتقا دهد

 یبرازاردار  ةمفبروم جنور   ی ا کارایری به یافت در صنعت اردشگر توا  یسود است، پس م

 واهرد   یفرا ا ینقش مؤثر یوابسته به اردشگر ی دمات های شرکت واهد داشت و در رونق 

برر  ( 5 12) هرای ولرز   یافته .است راستا هم( 6 12) فاتما و رحما  های تهیافبا  یجنتا ی ا. کرد

یز میر  یرب تشر یرا برر حفرق    یفرهنگر  یرا م یسازما  متول یاجتما  های یتفعال یاثرایار

 کریسرتی  و  الجرا  هرای  یافتره  همراستا برا  بُعد  یا یجافت نتا توا  یم. کند می یدتأک زیست، 
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کریم و  پرژوهش   یجنترا . اسرت  یبعد در صنعت اردشرگر  ی کمتر ا یتبر اهم ی، مون(2 12)

 یرداری بره پا  CSRنشا  داد درک کارکنا  از  ی،سازمان مسائ  درو  ینةزم در (1 12) هموارا 

 یجةنت با بعد ی حاص  از ا یها هیافت. شود منجر میکننده  مصرف یو وفادار یتسازما  و رضا

ها  شرکت یاجتما  یتنقش مسئول یپژوهشدر وی . راستا است هم (  12) ترانگ توا  یقتیق

 یاردشرگر  یبررا  یکمر  ینشا  داد تقاضرا  یجنتا. کرد یرا بررس یدارپا یاردشگر ةدر توسع

 ردما     رضرة و اصول  ها یدر استراتژ یدبا یجه،در نت. وجود دارد می  یدر شبر هوش یدارپا

 یصنعت هتلردار  ةکنند صرفم ینةزم در ارفته انجام یقتیق یجنتا ای  نتایج با. شود ید نظرتجد

 .سنندج در تضاد است

کرارایری مفبروم    دهد سرازما  میررا  فرهنگری برا بره      نتایج در بشش اقتصادی، نشا  می

ها داشته باشد،  تواند سودآوری بیشتری در همة بشش تنبا می مسئولیت اجتما ی در سازما ، نه

های مشتلرف مرورد حمایرت     زمینه های وابسته به  ود را در نفعا  و سازما  تواند ذی بلوه می

قرار دهد و در نبایت، به ببوود وضعیت اقتصادی جامعه و الگوی توسعة اردشگری در سطح 

هرا را در جبرت    توانرد اولری  ارام    سازما  با توجره بره ایر  بشرش مری     . ای منجر شود منطقه

در . کرار ایررد   را بهتواند برای شرو  استراتژی التزام اجتما ی  سازما  می. پییری بردارد مسئولیت

با ای  استراتژی سرازما  بره   . ای  راهورد هدف اصلی سازما  کسب سود در چارچوب قانو  است

از آ  برا   پرس  . یابرد  پییری اجتما ی که در هرم کارول مطرح شد، دست مری  اولی  پله از مسئولیت

 واهرد توانسرت   پرییری اجتمرا ی، سرازما      در مسرئولیت  شده کارایری سایر راهوردهای مطرح به

تروا  افرت سرازما  برا      همچنی ، می .پییر را ارتقا بششد های مسئولیت جایگاه  ود بی  سازما 

های قانونی به چشم فرصت نگاه کنرد و درایرر    تواند به میدودیت  نایت به بشش قانونی می

ا هرا بر   توانرد در بر ری حیطره    های الزم، می های  اص شود، یا با داشت  آااهی بر ی فعالیت

کنندة ای  است کره سرازما     همچنی ، بیا . تر  م  کند ایاری، آزادانه استفاده از ضعف قانو 

هرا و    واهد توانست با توجه به آینده و تغییراتی که ممو  است در قانو  رخ دهرد، فعالیرت  

 .ریزی کند های دا لی  ود را برنامه استراتژی

. دیگر روابرز متقابر  و همپوشرانی دارنرد    شده، برا یور   ابعاد مطرح( 1227)طوق نظریة کارول 
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برای مثرال، متغیرهرای   . ها از طریق متغیرهای پنبا  مدل، تأیید شد های همپوشانی ای  بشش حوزه

. مییطی و اقتصرادی هرم مرورد بیرث قررار ایرنرد       توانند در بشش زیست پنبا  بشش ا حقی می

صرور    معه و توسرعة آ  بره   های مرتوز با جا مییطی سازما ، مسئولیت های زیست مسئولیت

تروا  افرت در صرور  تغییرر      مری . شرده اسرت    بیرا   CSRهایی جدا از حوزة ا حقی  حوزه

توانرد نقرش مثورت و مبمری در      ، مری CSRهای سازما  میررا  فرهنگری در راسرتای     فعالیت

هرای پیشری ، بیشرتری  ضرعف      با توجه به نتایج پرژوهش . زیست ایفا کند میافظت از مییز 

از . زیسرت اسرت   ها بره میریز    توجبی آ  های مورد مطالعه در صنعت اردشگری، بی سازما 

وکارهای بزر  دنیا، در جبت حفق سود و همچنی ، حفق مشتری، بیشرتر   که اکثر کسب آنجا 

های میافظت از کرة زمی  و کار با مؤسسرا    های  ود را بر پایة فعالیت تولیغا  و بازاریابی

تواند با توسعة بیشتر  اند، سازما  میرا  فرهنگی می وهوای پاک کرده المللی برای حفق آب بی 

ای   ام  . مند شود های  ود در راستای ای  امر از میووبیت و سودآوری بیشتری ببره فعالیت

 .کند در بشش توسعة پایدار اردشگری نقشی مبم را ایفا می

هرای   نوررد  همرة شرا ه    پییری، حاکی از ر ایت ارچه نتایج کلی سنجش ابعاد مسئولیت

CSR تک متغیرهای پنبا  نشرا  داد تنبرا  راملی کره در       در ای  سازما  است، اما بررسی تک

 ام  احترام بره  . شود، در حوزة ا حقی قرار دارد  وبی ر ایت می سازما  میرا  فرهنگی به

فرت در  تروا  نتیجره ار   مری . ا تقادا  و میهب شبروندا  از احتمال مناسوی بر وردار است

صور  اجرای دقیق مفبوم مسئولیت اجتمرا ی، سرازما  میررا  فرهنگری  واهرد توانسرت       

متغیرر دیگرر، فقرز بششری از      51امرا در زمینرة   .  م  کند CSRصور  مؤثر و در راستای  به

های ای  سازما  با مفبوم مورد نظرر همسرویی دارد و ایر  سرازما  بایرد اقرداما  و        فعالیت

 .پییر را انجام دهد های مسئولیت ز برای قرارارفت  در زمرة سازما های موردنیا استراتژی

در صنعت اردشگری ایرا  قاب  انتظرار   CSRتوا  افت ابعاد مشتلفی از  طوق مدل حاص ، می

توا  طورق افترة    های مورد بیث از استاندارد ایزو استشراج شده بود، می از آنجا که شا ص. است

هرای کوچرک و متوسرز در     شده، متناسب با نیاز شررکت  وی مطرحنتیجه ارفت ایز( 1223)پریرا 

همچنری  بر ری   . کنرد  ها را منعوس نمی توسعه نیست زیرا مشوح  ای  شرکت کشورهای درحال
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نقرد دیگرری برر ایر      . در صنعت اردشگری جایگاهی ندارند 16222ابعاد بیا  شده در مدل ایزو 

ی کوچک و متوسز بیش از حد پیچیده اسرت و ایر    ها کند که ای  سند برای سازما  ایزو بیا  می

 ,Zarcostas)هرای  رود را ندارنرد     سازی فعالیرت  ها زما  و هزینه کافی برای تفسیر و پیاده سازما 

2010.) 

های ای  پژوهش، برا  ردم هموراری مناسرب فعراال  اردشرگری اسرتا  و         آوری داده در جمن

همچنری ،  . نعت اردشگری دا لی مواجه برودیم در ص CSRهمچنی ، نوود پیشینة مناسب در زمینة 

کره   طروری   به. بود مطالعه موردیوی دیگر از مشوح  پژوهشی میدودیت منابن در زمینة موضو  

 .طور مستقیم با موضو  پژوهش حاضر همشوانی نداشت بشش  ظیم مطالوی که به

 :شود به تیقیقا  آتی پیشنباد می

 .کار ارفته شود ایری به نمونهدامنة زمانی بیشتری برای نظرسنجی و  -

پییری سازما  میرا  فرهنگی سایر شبرها نیز بررسی شود تا بتوا  جایگاه  مسئولیت -

 .پییری ای  سازما  را ببتر تشمی  زد مسئولیت

 ینهزم ی در ا ی آماریها رو دیگر ، یرهامتغ بندی یتاولو یبرا یگر،د یقیدر تیق توا  یم -

 یبندیتصنعت اولو ی  وراا  ا هایرا براساس نظر یقتیق ی ا یرهایو متغ کار ارفت به

 .دکر

در  CSR سازی یادهروی پ یش موانن موجود پ یابیارز ینةدر زم یشود پژوهش می یشنبادپ -

 .ایردانجام  ینهزم ی در ا ییراهوارها ةبا هدف ارائ سازما ،
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