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 .1استادیار ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استادیار ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت جهانگردی ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران
(تاریخ دریافت1331/11/23 :؛ تاریخ پذیرش)1330/60/60 :

چکیده
اهمیت مسئولیت اجتماعی در حال افزایش است و جایگاه مهمی در صنعت گردشگری یافته است .یکی از دالیل ن ،ووسلعر روزافلزو،
صنعت گردشگری در جوامع مختلف اهمیت این صنعت در اقتصاد جهانی است .پس وخصلی منلا ع در ایلن زمینله هزینله م سلو
نمیشود لکه سرمایهگذاری رای کسب مزیت رقا تی است .هدف این مقاله ررسی سطح و میزا ،اهمیلت مسلئولیتپلذیری اجتملاعی
سازما ،گردشگری و میراث فرهنگی یزد هعنوا ،نهاد دولتی در خش گردشگری است .ا زار جمعنوری دادهها پرسشنامه است .در ایلن
پژوهش  033پرسشنامه ین فعاال ،و کارشناسا ،گردشگری یزد ووزیع شد .روایی م توایی پرسشنامه وأییلد شلده و لا م اسل ر نلفلای
کرون اخ پایایی پرسشنامه وأیید شد .پژوهش حاضر از نظر هدف کار ردی است و از نظر ن لو گلردنوری دادههلا ووصلیفی -هم سلتگی
است .دادهها ا رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری ر پایر روش حداق مر عات جزئی ا نرمافلزار  PLSو  SPSSوجزیلهوو لیل شلد.
نتایج نشا ،داد هکارگیری مفهوم مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری میوواند روند رشد این صنعت را وسریع خشد .ا وجلود ایلن
مسئولیت اجتماعی در سازما ،یادشده هعنوا ،راه رد معرفی و شناخته نشده است.

کلیدواژگان
صنعت گردشگری مسئولیت اجتماعی سازما ،میراث فرهنگی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmaysam.shafiee@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه سیستم بازارپردازی در سراسر دنیا وارد فضای جدیدی شده است و دیگر تمرکز صرف برر
مشتری و درآمدزایی نمی تواند موجب رونق کسبوکار شرود .ایر مرد ا را در شرو و سرا تار
مدلهای موجود و بازارپردازی مریتروا یافرت برهطروری کره جمیرن منرابن در کنرار سرودآوری
کسب وکار ،اهداف دیگری مانند تمرکز بر دفن دغدغه های جامعره و میریز زیسرت را نیرز بررای
توفیق سازما ها ضروری شمردهاند.
طی چند دهة ا یرر ،ارز هرای فرهنگری ترازهای در نتیجرة حصرول آاراهی از وابسرتهبرود
سازما ها ،جامعه و مییز مشاهده شده است .مردم بهتدریج پی بردهاند کره اقرداما

سررازما هرا

سرود و زیا هایی برای جامعره دربردارد ،بنابرای  ،توجره وافرری بررای ببوودبششرید بره نتیجرة
الص تأثیر سازما ها بر جامعه معطوف شده است .بره ورار

دیگرر ،جامعره انتظرار دارد ،سرود

الص بیشتری از سازما ها دریافت کند و ای سودها ادالنه توزین شوند.
یوی از حوزه هایی که امروزه در زمینة پوشش اهداف سهاانة شرکتها بسریار راهورردی بروده
است و توانسته برای سازما ها دستاوردهای وبی به همراه داشته باشد ،حروزة مسرئولیتپرییری
اجتما ی شرکتها

)(CSR

است .هما طور که از نام ای حوزه برمیآید ،دامنة پوشش آ به همرة

حوزههای کسبوکار بهویژه مواحث اجتما ی استر

دارد و میتواند برای سازما ها ارز آفری

باشد.
مسئولیت اجتما ی شرکتها ( )CSRناصر مشابه بسیاری با اردشگری پایدار دارد که هرر دو
بر منافن ذینفعا تأکید میکنند و تعیی تأثیر فعالیتهای شرکت بر دیگرا مبم تلقی میشرود .در
حالی که  CSRمربوط به تعبد شرکت به پاسشگویی به همة سبامدارا

ود است ،همة ملیا

و

فعالیتها با هدف دستیابی به توسعة پایدار نهتنبرا در بعرد اقتصرادی ،بلوره در ابعراد اجتمرا ی و
زیستمییطی انجام میایرد.
1. Corporate Social Responsibility
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فرهنگری ،صرناین

دستی و اردشگری شبر یزد در چارچوب یک مدل بررسی شود .هردف ایر مقالره تویری نظرری
مسئولیت اجتما ی از طریق بررسی مواحث نظری  CSRو ریشههای شو ایری ای مفبوم اسرت.
همچنی  ،ای مقاله درصدد است به ای پرسش پاسخ دهد کره برا توجره بره اهمیرت بسریار زیراد
اردشگری و آثار آ بر جامعه ،مسئولیت پییری اجتما ی یک سازما دولتری در ایر صرنعت ،در
چه جایگاهی قرار دارد و از چه شا صهایی پیروی میکند؟ به ورار

دیگرر ،هردف ایر مقالره

مطالعة موانی نظری و انگارة اصلی شو ایری واژة مسرئولیت اجتمرا ی سرازما (نره صررفاب بیرا
معنای آ ) با رو

کاربردی و بیا اهمیت شو ایری ای مفبوم در صنعت اردشگری است.

مبانی نظری پژوهش
آغازار و طراح مفبوم مسئولیت اجتما ی ،هاواد بوو

آمریوایی بود؛ کسی کره مفبروم مسرئولیت

اجتما ی تجار را در مقاب جامعهای که در آ فعالیت میکنند ،مطررح کررد .بره همری دلیر او را
بنیا ایار و پدر ای شا ة نوی از مسئولیت شررکتهرا نامیردهانرد .بره قیردة بروو  ،مسرئولیت
اجتما ی ،تعبد تجار در راستای احتررام بره قوا رد و هنجارهرای موجرود در جامعره ،ارز هرا و
سررنتهررای مررردم ،پیررروی از سیاسررتهررای مررومی در تصرمیمهررا و فعالیررتهررای آنررا اسررت
(& Gond, 2004, p.95

 .)Mullenbach-Servayreایر مفبروم از تجرار حقیقری آغراز شرده و بره

مسئولیتهای اجتما ی شرکتها که تجار حقوقیاند ،تسری یافته است .قر

 1را مریتروا دورة

تنظیم قوانی و استانداردهای مربوط به مسئولیتپییری اجتما ی سازمانی نامید ،که طی ایر دوره
رهنمودهایی از سوی مؤسسة جبرانی ازارشرگری منتشرر و صرنعت مسرئولیتپرییری اجتمرا ی
پایهایاری شد .سیر تاریشی و استنواط مومی از مسرئولیت اجتمرا ی بنگراههرا طری سره مرحلره
پیشرفت کرده است :مدیریت موتنی بر کسب حداکثر سود ،مدیریت موتنری برر ا تمراد و مردیریت
کیفیت زندای (الوانی و قاسمی ، 711 ،ص.) 7
1. Howard Bowen
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با توجه به تعریف کمیسیو اروپا (« SR ،)1226مفبومی است کره بره موجرب آ شررکتهرا
بهطور داوطلوانه برای داشت جامعه ببتر و مییز زیست پاک تصمیمایری میکنند» و اجرای آ از
طریق یوپارچهسازی «جنوة اجتما ی و زیستمییطی با ملیا

کسبوکار و تعام با سربامدارا

اموا پییر است .همچنی  ،سازما با درنظرارفت مسئولیت اجتما ی ،نهتنبرا بره تعبردا

قرانونی

ود ،بلوه با سرمایهایاری بیشتر در سرمایة انسانی ،مییز زیست ،و در روابز ود برا ذینفعرا
م میکند (.)Wells et al., 2016
مسئولیتپییری اجتما ی سرازما اصرطححا

مشتلرف ماننرد ملوررد شررکتهرای برزر

اجتما ی ،پایداری شرکتها ،و مسئولیت زیستمییطی را به ود ا تصاص داده است .ای مفبوم
نیز در بسیاری از جوامن تعریف شده است .بر ی تعریفهای حاضر بر ای ایده استوار است کره
 CSRاساساب موجب توسعة پایدار برای کسبوکار واهد شد ،تأکید مریکننرد کره بره موجرب آ
سازما بهطور داوطلوانه ،سود و زیا طویعی و اجتما ی ود را همراه با مسائ مالی مرورد توجره
قرار میدهند .توسعة پایدار نیز رویورد سهاانة ز پایی  ،نامیده شده است.
مسئولیت اجتما ی به نوا پدیدهای با تعریفهای متعدد و اصطححا
به صنعت اردشگری نیز وجود دارد .اردشگری دما

در متو نظری راص

رضهشده توسز افراد است که مسرتلزم

ارائة تجربة لی بشش ،حم ونق  ،راحتی و سرارمی است .برنامهریزی و مدیریت برتر در صنعت
اردشگری فقز شام سلیقة ریدار و واستههای ذینفعا نیست ،بلوه به توسعة زیستمییطی
منطقرره هررم توجرره مرریشررود

(et al., 2016

 .)Wellsسررازما برری المللرری اسررتاندارد ( )12

مسئولیت پییری اجتما ی را مسئولیت سازما برای آثار تصمیمهای و فعالیرتهرایش برر جامعره،
مییز زیست از طریق رفتار شفاف و ا حقی تعریف مریکنرد ( .)ISO, 2010مسرئولیت اجتمرا ی
شرکتها در یک تعریف ساده ،شام مسئولیتهایی میشرود کره شررکتهرای تجراری در مقابر
جامعهای که در آ فعالیت میکنند ،به بده دارند که برا توجره بره تفراو هرا و اسرتردای نرو

1. Nations Environment Programme
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مسئولیت اجتما ی در هرر کشرور برداشرتهرای متفراوتی شرده اسرت (نروری و جروهر، 737 ،
ص .)626توسررعة فعالیررتهررای اقتصررادی ،اجتمررا ی و زیسررتمییطرری در بس ریاری از ابعرراد بررا
فعالیتهای مرتوز با امر جبانگردی اره ورده است .کسب درآمدهای ارزی از منابن غیرنفتری در
ایرا  ،تأکید بر توسعة روابز فرهنگی با سایر مل و تمد ها و سایر مقوالتی از ای دست ،متولیرا
امر را به بازنگری در اهداف و برنامهها واداشته است .بنابرای  ،توجه به نقش زیرسا تها و ارکا
اصلی جبانگردی که در واقن ،بدو آ ها یا در صرور

ضرعف در هرر یرک از آ هرا ،توسرعه در

صنعت جبانگردی اموا ناپییر است ،به نوا یوی از چالشهای اصلی مجریا و برنامهریزا و از
همه مبمتر مسئوال کشور قرار ارفتره اسرت (اوهریرا و کترابچی . ) 731 ،سروا و لیردنور
( )12 2پنج رشتة اصلی در جریا اصلی پژوهش

CSR

را شناسایی کردند که بشرش سروم آ در

رابطه با  CSRدر سرازما سرفر ،اردشرگری و مبمرا نروازی تمرکرز مریکنرد .اقرداما

 CSRدر

کسبوکار اردشگری شام بهکارایری مسئوالنة منابن طویعی و فرهنگی ،حداق کررد آلرودای و
زباله ،حفاظت از مناظر ،تنو زیستی و میررا

فرهنگری؛ رفترار ادالنره و مسرئوالنه از کارکنرا ،

تأمی کننداا و مبمانا ؛ استفادة منصفانه از میصوال

و دما

میلی؛ مشارکت و همواری برا

جوامن میلی و طراحری و ارتقرای مناسرب اینترنرت مریتوانرد یرک ابرزار بازاریرابی مرؤثر بررای
شرکتهای اردشگری کوچک تا متوسز باشد.
پیشینة پژوهش
لوجا  7و هموارا ( )12 1در پژوهشی دربارة آثار  CSRبرر مصررفکننرده ،وامر اجتمرا ی و
اقتصادی را بررسی کردند .نتایج نشا داد از یک طرف ،فعالیرتهرای  CSRبا رث حفرق قردر
سازما و رابطه با مشتری می شود و از سوی دیگر ،موجب تقویرت شربر
واهد شد .همچنی  ،پرور

و میووبیرت شررکت

رضایتمندی و وفاداری مشتریا  ،وفاداری کارکنا و تعبد آنا را به
1. Swan & Lendgreen
2. Corporate Social Responsibility
3. Lujun Su
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دنوال واهد داشت .رحما و فاتما ( )12 6پژوهشی را با هردف ادراک فعالیرتهرای مربروط بره
 CSRدر صنعت اردشگری در هند انجام دادهاند .نتایج تیقیق آ ها نشا داد در هتر هرای مرورد
بررسی ظرفیت های الزم برای انجام داد فعالیتهای مرتوز با مسئولیت اجتما ی تنبا در زمینههای
اقتصادی ،زیستمییطی و اجتما ی وجود دارد .الجا و کریستی ( )12 2در پژوهشری مسرئولیت
اجتما ی شرکتها در اردشگری را بررسی کردند .در ای مقاله ،دربارة سطح حساسیت اجتمرا ی
و زیستمییطی مدیرا ردهباالی هت ها در سه شبر بزر

کرواسی بیث شده است .هدف اصلی،

مششصکرد اهمیت مسئولیت پییری اجتما ی در اردشگری ،با تأکید بر توسعة پایدار اسرت .در
ای راستا توصیههایی برای توسعة یک مقصد اردشگری پایدار بیا شده است که حاکی از اهمیت
استقرار استراتژی شرکتها است .نتایج ای تیقیرق نشرا داد برا توجره بره اینوره هتر هرا بایرد
استانداردهای زیستمییطی را در نظر داشته باشند ،مدیریت ای هت هرا درک بیشرتری از مسرائ
مربوط به  CSRداشتند .همچنی  ،با توجه به اهمیت اجرای یک سیسرتم مردیریت زیسرتمییطری
براساس استاندارد ایزو  ، 122میققا ابزارهای داوطلوانه زیستمییطی اجراشده در ای هت هرا
را بررسی کردند که مششص شد هت ها هنوز در آغاز سفر ود در رویارویی با چالشهای جبانی
بازار اردشگری هستند .ترانگ توا (  )12در پژوهشی نقش مسئولیت اجتما ی شرکتها را در
توسعة اردشگری پایدار بررسی کرد .بهمنظور مطالعة نقش  CSRدر پایداری اردشگری ،جلسراتی
برای شناسایی اهمیت  CSRبرای توسعة اردشگری برازار کرده و نشا داده است تقاضرای کمری
برای اردشگری پایدار در شبر هوشیمی وجود دارد .در نتیجره ،بایرد در اسرتراتژیهرا و اصرول
رضة دما

تجدید نظرر شرود .ترانرگ تروا پیشرنباد کررد در راسرتای تعیری نقرش  CSRدر

اردشگری ببتر است تور اپراتورها ،هت ها و طوط حم ونقر بره ارائرة ارزار

 CSRتشرویق

شوند تا بهطور کام آثار رود را برر جامعره درک کننرد .کرولز و همورارا ( )12 7در مقالرهای
مروری ،پیشرفتهای ا یر در تیقیرق برر  CSRدر اردشرگری را بررسری کردنرد .هردف از ایر
بررسی ارزیابی انتقادی تیقیقا

دانشگاهی  CSRدر مدیریت اردشگری بود .آ ها نتیجره ارفتنرد

که پایة تجربی  CSRدر همة بششهای صنعت در جایگراه روبی قررار دارد و ایر تیقیقرا
زمینة اردشگری ،هنوز در مراح اولیه است.

در
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ساختار و الگوی مفهومی پژوهش
طی سالهای ا یر ،مدلها و استانداردهای متنو ی در زمینة مسئولیت اجتما ی تدوی شده اسرت.
یوی از جامنتری مدلها ،مدل ایزو  16222است که در هفت بند وام مؤثر در مسئولیتپرییری
اجتما ی سازما ها بررسی کردند .در ای پژوهش فقز بششهایی از ای مدل بررسی شده اسرت.
متغیرها و شا صهای تیقیق با مطالعة مطالعا

کتابشانهای برهدسرت آمرده اسرت .بررای توردی

دادههای کیفی به دادههای کمی از طیف لیور

در قالب نظر واهی از متشصصرا میلری برهکرار

ارفته شد.
ادامة جدول  .1شرح متغیرها و شاخصهای مورد بررسی

ابعاد

مؤلفهها

CSR

منابع

 ر ایت حقوق مشتری و مصرفکننده تأمی کننداا زنجیرة تأمی مسئولیت در قوال میصول مدیریت رید مسئوالنه کسب سوداقتصادی

 -بقای حیا

کارول () 333؛ اوا ()1223؛
بنگاه اقتصادی

 -سوددهی شرکت برای صاحوا سبام

االی ()12 7؛
مجتبدزاده و طوقیا () 732

 اشتغالزایی صداقت شفافیت جلوایری از فساد فعالیت منصفانه و درست مطابقت با هنجارهاا حقی

 پاسشگویی اجتما ی -توجه به ارز های سنتی و اجتما ی جامعه

کارول ( ) 33؛ مجتبدزاده و
طوقیا () 732؛
استاندارد

SA8000

 احترام به ارز های میهوی اطا ت قوانی و مقرراقانونی

 ر ایت حقوق مصرفکننده ر ایت حقوق ذینفن -ر ایت استاندارد زیستمییطی و ببداشتی

کولز و هموارا ()12 7؛
مجتبدزاده و طوقیا () 732؛
کرمانی () 737
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ادامة جدول  .1شرح متغیرها و شاخصهای مورد بررسی

ابعاد

مؤلفهها

CSR

مییز زیست -

اجتما ی

بشردوستانه

توسعة جامعه

فرایندهای
درو سازمانی
مسائ
مربوط به
مصرفکننده

-

توسعة پایدار
مدیریت ضایعا
صرفهجویی در انرژی
جلوایری یا حداق کرد وارض
حمایررت از اقررداما منجررر برره افررزایش مسررئولیت
زیستمییطی
ارزیابی پیامدهای زیستمییطی طرحها
حفق تنو زیستی
حم ونق
مشارکت با نبادهای اجتما ی
حمایت از فعالیتهای داوطلوانة کارکنا
کمک به یریه
اسپانسرینگ
آموز و توسعة کارار میلی
مشارکت در توسعة جامعه میلی
مقابله با فساد و رشوه واری و پولشویی
مسئولیت در قوال میصول و دما
ببوود کیفیت زندای
شبروند شرکتی وب جامعه بود
ح مشوح اجتما ی اروه ذینفن
حیف فقر
ببداشت برای همه
دالت اجتما ی
توجه به نیازهای جامعه با آیندهنگری
ببوود و توسعة فرهنگ
اشتغالزایی و توسعة مبار ها
درآمدزایی
وجود  CSRدر مأموریت و چشمانداز سازما
کدهای ا حقی مرتوز
مقررا و آیی نامهها
آااهی در انتشاب
آموز
جورا سار و حفاظت از حریم صوصی
بازاریابی ادالنه

منابع

مککینلی ()1223؛ استاندارد
GRI؛ استاندارد BITC
ایزو 16222

حساسیگانه و برزار () 731؛
استاندارد SA8000؛ استاندارد
AA1000

مجتبدزاده و طوقیا () 732؛
استاندارد ایزو 16222؛
استاندارد AA1000

استاندارد GRI؛ استاندارد ایزو
16222؛ استاندارد SA8000

استاندارد

BITC

استاندارد ایزو 16222
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روش تحقیق
توصریفی اسرت کره بره رو

ای تیقیق از نظر هدف ،کاربردی است ،از نظر رو

ارفته است .جامعة آماری ای پژوهش شام کارشناسا سازما میرا

کمری انجرام

فرهنگی یزد و همة فعاال

و کارشناسا صنعت اردشگری یزد است .براساس جدول مورارا  722 ،نفرر بره نروا برا رو
تصادفی ساده انتشاب شدند.
برای سنجش روایی میتوایی ،پرسشنامه در ا تیار استادا و وراا قرار داده شرد و نظرهرای
اصححی آ ها در پرسشنامه ا مال شد .همچنی  ،روایی همگرا و وااررا بررای سرنجش روایری ،و
آلفای کرونواخ و پایایی ترکیوی برای سنجش پایایی بهکار ارفته شد.
یافتهها
برررای تیلی ر دادههررا برره رو

مرردلسررازی معررادال

درستنمایی  ،حداق مجیورهای تعمیمیافته 1یا رو
بهکار ارفته میشود .رو

حداق مربعا

سررا تاری ،رو هررایی از قوی ر بیشررینة
جزئی 7برای تشمی مردل

کمتری مربعا

جزئی که در بیث الگوسازی رارسیونی آ را برا

PLS

نیز معرفی میکنند ،یوی از رو های آماری چندمتغیره میسوب میشود که بهوسیلة آ مریتروا
لیرغم بر ی میدودیتها مانند نامعلومبود توزین متغیر پاسخ ،وجود تعداد مشراهدا

کرم یرا

وجود ودهموستگی جدی بی متغیرهای توضییی ،یک یا چند متغیر پاسخ را بهطور همزمرا در
قوال چندی متغیر توضییی الگوسازی کرد.
در ای پژوهش ،برای تیلی دادهها و آزمو فرضیههای پژوهش رو
( )PLSبهکار ارفته شده است .رو
بیشتری قدر

تشمی

PLS

کمتری مربعا

جزئی

ضرایب را طوری تعیی میکند که مدل حاصله،

تفسیر و توضیح را داشته باشد ،بدی معنرا کره مردل بتوانرد برا براالتری دقرت و
)1. Maximum Likelihood (ML
2. Generalized Least Squares
3. Partial Least Squares
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صیت ،متغیر وابسته نبایی را پیشبینی کند .به حوه ،رو

 ،PLSتمامی روابز موجرود در مردل

یعنی تأثیر متقاب بری هرر یرک از متغیرهرای پنبرا و همچنری  ،وز همرة شرا صهرای قابر
اندازهایری مربوط به هر یک از متغیرهای پنبا (ضرایب بیرو از مردل انردازهایرری) را تشمری
میزند .در پژوهش حاضر نرمافزار  SmartPLSبهکار ارفته شد.
شو

مدل سا تاری پژوهش را در حالرت تشمری ضررایب اسرتاندارد در سرازما میررا

فرهنگی یزد نشا میدهد .متغیرهای پژوهش به دو دستة پنبا و آشوار تقسیم میشوند.
بارهای املی از طریق میاسوة مقدار هموستگی شا صهای یک سازه با ود سرازه میاسروه
میشوند که اار ای مقدار برابر یا بیشتر از مقدار  2/1شرود

(1999

 ،)Holland,مؤیرد ایر مطلرب

است که واریانس بی سازه و شا صهای آ از واریانس طای اندازهایری آ سازه بیشتر بوده و
پایایی آ مدل اندازهایری قاب قوول است.
نوتة مبم ای است که اار میقق پس از میاسوه بارهای املی بی سازه و شا صهای آ برا
مقادیری کمتر از  2/1مواجه شد ،باید آ شا صها را اصحح کرده یا از مدل پژوهش ود حریف
کند (داوری و رضازاده.) 731 ،
مطابق با الگوریتم ،برای بررسی براز

مدل سا تاری پژوهش از چندی معیار استفاده میشود

که اولی و اساسیتری معیار ،ضرایب معناداری یا هما مقادیر  t-valueو بارهرای راملی حاصر
میباشد (شو

).
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شکل  .1الگوی ساختاری پژوهش
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بررسی براز

مدل اندازهایری شام بارهای املی ،پایایی شا ص ،روایری همگررا و روایری

واارا است .روایی همگرا میزا هموستگی هر سازه با شا صهای ود را بررسی مریکنرد .بررای
روایی واارای مدل ،مقادیر ماتریس فورن و الرکر (  ) 33مششص شده است و در همرة مروارد
جیر واریانس استشراجی دادهها (قطر اصلی ماتریس) از ا داد پایی

ود بیشرتر اسرت؛ در نتیجره

روایی واارای مدل تأیید میشود (داوری و رضازاده.) 731 ،
مدل سا تاری پژوهش چندی معیار بهکار ارفتره مریشرود.

همچنی  ،برای بررسی براز

R2

معیاری است که نشا دهندة تأثیر متغیر یا متغیرهای برو زا (مسرتق ) برر متغیرر درو زا (وابسرته)
است و معیار Q2قدر

پیشبینی مدل را مششص میکند .دادههای جدول  ،1نشا دهنردة تأییرد برراز

مدل پژوهش است.
جدول  .2برازش مدل ساختاری پژوهش

سازهها

( R2وضعیت)

1-SSE/SSO

(قدرت
پیشبینی)

Communality

مقادیر متوسط
واریانس استخراجی

مصرفکننده

2/61

(قوی)

2/751

(باال)

2/57

2/57

مییز زیست

2/17

(قوی)

2/75

(باال)

2/131

2/13

2/76

(باال)

2/611

2/61

2/77

(باال)

2/111

2/13

ا حق

( 2/5متوسز)

2/11

(متوسز)

2/517

2/51

توسعة جامعه

( 2/6متوسز)

2/75

(باال)

2/53

2/53

اجتما

2/31

قوی

2/75

(باال)

2/17

2/17

اقتصاد

2/11

قوی

2/13

(متوسز)

2/127

2/52

فعالیت درو سازمانی ( 2/53متوسز)
قانو

2/11

(قوی)

مقدار جیر واریانس استشراجی دادهها متغیرهای مونو در پژوهش حاضرر کره در انرههرای
موجود در قطر اصلی ماتریس قرار ارفتهاند ،از مقدار هموستگی میا آ ها که در انههای زیرری
و چپ قطر اصلی ترتیب دادهشدهاند ،بیشتر است .از ای رو ،میتروا افرت در پرژوهش حاضرر
سازهها (متغیرهای مونو ) در مدل تعام بیشتری با شا صهای ود دارند تا با سازههای دیگر و
ای به آ معنا است که روایی واارای مدل در حد مناسوی است.
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جدول  .3روایی واگرا براساس معیار فورنل و الرکر

 AVEمصرفکننده

محیط فعالیت
زیست داخلی

قانون اخالق

توسعة
جامعه

اجتماع

مسئولیت
اجتماعی

مصرفکننده

2/57

2/11

مییز زیست

2/13

2/61

2 /1

فعالیت درونی

2/61

2/67

2/51

2/31

قانو

2/13

2/6

2 /1

2/61

2/63

ا حق

2/51

2/51

2 /5

2/52

2/61

توسعة جامعه

2/53

2/67

2 /5

2/56

2/16 2/133 2/56

اجتما ی

2/17

2 /1

2 /1

2/65

2/63

2/11

2/65

مسئولیت اجتما ی

2/77

2/65

2/65

2/15

2/16 2/1 3 2/53

2/ 3

2/51

اقتصاد

2/52

2 /6

2/61

2/61

2/53

2 /6

2/5

2/51

اقتصاد

2/17
2/63
2/62

2 /1

پس از بررسی و تأیید الگوی مفبومی پژوهش ،ابعاد مشتلف مدل آزمو میشود .از آنجرا کره
در هر یک از ابعاد برای رابطه (منفی یا مثوت بود رابطه) و معناداری رابطه مطرح شده است،
برای بررسی ای دو موضو به ترتیب ،به ضرایب معناداری مربوط به هرر یرک از ابعراد نیراز
است .در صورتی که مقدار قدر مطلق آمارة تی ارج از بازة  - /36تا  /36باشد ،ضرریب مسریر
معنادار است .بنابرای  ،در همة موارد ضرایب مسیر معنادار است (جدول .)1
جدول  .4یافتههای مبتنی بر آزمون فرضیههای پژوهش

بعد

ضریب معناداری

مقادیر تی

ضرایب مسیر

میانگین

ردیف

اجتما ی

2/222

- 2/716

2 /3

1/ 3

1

قانونی

2/222

-6/213

2/35

1/52

7

اقتصادی

2/222

-3/166

2/35

1/7

1

زیستمییطی

2/222

-3/116

2/35

1/ 3

5

درو سازمانی

2/222

-3/ 23

2/15

1/11

6

توسعة جامعه

2/222

- 1/273

2/11

1/22

1

ا حقی

2/222

-1/612

2/1

1/11
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بحث و نتیجه
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اهمیت مسئولیت پرییری اجتمرا ی در صرنعت اردشرگری انجرام
ارفت .اولی یافتهای که از پژوهش حاضر بهدست آمد ،ای برود کره مسرئولیتپرییری اجتمرا ی
سازما ها در صنعت اردشگری هم ،قاب توجه است و میتواند املی جبت ببوود ای صنعت در
راستای توسعه میسوب شود .با ای وجود در سازما مورد بیث تاکنو اقداما

انردکی در ایر

راستا انجام ارفته و فعالیتهای ای سازما بیشتر در راستای مسئولیتپییری کحسیک قرار دارد.
به طورکل ی نتایج بررسی ابعاد مطرح شده ،نشا می دهد سازما م ورد بیث در مراح اولیة
اجرای  CSRاست و در بی

وام اثرایار ،بیشتری تأثیر را احترام به ارز هرای ا حقری و

کمتری آ را مطابقت با هنجارهای جامعه دارد .در نت یجه ،سازما می تواند برا تویره برر بعرد
ا حقی و تأکید بیشتر بر فعالیت های ود در رابطه با سایر متغیرهای ای حوزه ،جایگاه ود
را در زمینة مس ئولیت اجتما ی ارتقا دهد.
در پژوهشی که فرزی فر و هموارا ( ) 737دربارة هت هرای سره و چبرار سرتاره انجرام
دادند ،نتیجه ارفتند  CSRاثر مثوتی بر رضایت و وفاداری مشتریا می ایارد .همچنری  ،طورق
یافته های فاتما و رحمرا ( ، )12 6و الجرا و کریسرتی ( )12 2مسرئولیت پرییری اجتمرا ی
سازما های اردشگری در جامعه تأثیر مثوتی را به همراه واهد داشت .طوق پژوهش مارتینس
و هموارا ( )12 6بعد قانونی  CSRمی تواند ضام پایداری شررکت و مزیرت رقرابتی بررای
سازما به حساب آید .سازما میرا

فرهنگی با به کارایری ای بعد واهد توانسرت جایگراه

ود را در جامعه ارتقا دهد .از آنجا که هدف اولیة اجرای مسئولیت اجتما ی سازما کسرب
سود است ،پس می توا افت در صنعت اردشگری به کارایری ای مفبروم جنورة برازارداری
واهد داشت و در رونق شرکت های دماتی وابسته به اردشگری نقش مؤثری ایفرا واهرد
کرد .ای نتایج با یافته های فاتما و رحما ( )12 6هم راستا است .یافته هرای ولرز ( )12 5برر
اثرایاری فعالیت های اجتما ی سازما متولی میرا

فرهنگری برر حفرق یرا تشریرب میریز

زیست ،تأکید می کند .می توا افت نتایج ای بُعد همراستا برا یافتره هرای الجرا و کریسرتی
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( ،)12 2مونی بر اهمیت کمتر ای بعد در صنعت اردشرگری اسرت .نترایج پرژوهش کریم و
هموارا ( )12 1در زمینة مسائ درو سازمانی ،نشا داد درک کارکنا از  CSRبره پایرداری
سازما و رضایت و وفاداری مصرف کننده منجر می شود .یافته های حاص از ای بعد با نتیجة
تیقیق ترانگ توا (  )12هم راستا است .وی در پژوهشی نقش مسئولیت اجتما ی شرکت ها
در توسعة اردشگری پایدار را بررسی کرد .نتایج نشا داد تقاضرای کمری بررای اردشرگری
پایدار در شبر هوشی می وجود دارد .در نتیجه ،باید در استراتژی ها و اصول رضرة ردما
تجدید نظر شود .ای نتایج با نتایج تیقیق انجام ارفته در زمینة مصرف کنندة صنعت هتلرداری
سنندج در تضاد است.
نتایج در بشش اقتصادی ،نشا می دهد سرازما میررا

فرهنگری برا بره کرارایری مفبروم

مسئولیت اجتما ی در سازما  ،نه تنبا می تواند سودآوری بیشتری در همة بشش ها داشته باشد،
بلوه می تواند ذی نفعا و سازما های وابسته به ود را در زمینه های مشتلرف مرورد حمایرت
قرار دهد و در نبایت ،به ببوود وضعیت اقتصادی جامعه و الگوی توسعة اردشگری در سطح
منطقه ای منجر شود .سازما با توجره بره ایر بشرش مری توانرد اولری ارام هرا را در جبرت
مسئولیت پییری بردارد .سازما میتواند برای شرو استراتژی التزام اجتما ی را بهکرار ایررد .در
ای راهورد هدف اصلی سازما کسب سود در چارچوب قانو است .با ای استراتژی سرازما بره
اولی پله از مسئولیتپییری اجتما ی که در هرم کارول مطرح شد ،دست مرییابرد .پرس از آ برا
بهکارایری سایر راهوردهای مطرحشده در مسرئولیتپرییری اجتمرا ی ،سرازما

واهرد توانسرت

جایگاه ود بی سازما های مسئولیت پییر را ارتقا بششد .همچنی  ،می تروا افرت سرازما برا
نایت به بشش قانونی می تواند به میدودیت های قانونی به چشم فرصت نگاه کنرد و درایرر
بر ی فعالیت های اص شود ،یا با داشت آااهی های الزم ،می توانرد در بر ری حیطره هرا برا
استفاده از ضعف قانو ایاری ،آزادانه تر م کند .همچنی  ،بیا کنندة ای است کره سرازما
واهد توانست با توجه به آینده و تغییراتی که ممو است در قانو رخ دهرد ،فعالیرت هرا و
استراتژی های دا لی ود را برنامه ریزی کند.
طوق نظریة کارول ( )1227ابعاد مطرحشده ،برا یوردیگر روابرز متقابر و همپوشرانی دارنرد.
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حوزههای همپوشانی ای بششها از طریق متغیرهای پنبا مدل ،تأیید شد .برای مثرال ،متغیرهرای
پنبا بشش ا حقی میتوانند در بشش زیستمییطی و اقتصرادی هرم مرورد بیرث قررار ایرنرد.
مسئولیت های زیست مییطی سازما  ،مسئولیت های مرتوز با جا معه و توسرعة آ بره صرور
حوزه هایی جدا از حوزة ا حقی
فعالیت های سازما میررا

CSR

بیرا شرده اسرت .مری تروا افرت در صرور

تغییرر

فرهنگری در راسرتای  ،CSRمری توانرد نقرش مثورت و مبمری در

میافظت از مییز زیست ایفا کند .با توجه به نتایج پرژوهش هرای پیشری  ،بیشرتری ضرعف
سازما های مورد مطالعه در صنعت اردشگری ،بی توجبی آ ها بره میریز زیسرت اسرت .از
آنجا که اکثر کسب وکارهای بزر
تولیغا

دنیا ،در جبت حفق سود و همچنی  ،حفق مشتری ،بیشرتر

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

بی المللی برای حفق آب وهوای پاک کرده اند ،سازما میرا

فرهنگی می تواند با توسعة بیشتر

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

ام

در بشش توسعة پایدار اردشگری نقشی مبم را ایفا می کند.
ارچه نتایج کلی سنجش ابعاد مسئولیت پییری ،حاکی از ر ایت نوررد همرة شرا ه هرای
CSR

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

سازما میرا
ا تقادا
صور
به صور

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

و میهب شبروندا از احتمال مناسوی بر وردار است .مری تروا نتیجره ارفرت در
اجرای دقیق مفبوم مسئولیت اجتمرا ی ،سرازما میررا
مؤثر و در راستای

CSR

فرهنگری واهرد توانسرت

م کند .امرا در زمینرة  51متغیرر دیگرر ،فقرز بششری از

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

و

استراتژی های موردنیا ز برای قرارارفت در زمرة سازما های مسئولیت پییر را انجام دهد.
طوق مدل حاص  ،میتوا افت ابعاد مشتلفی از  CSRدر صنعت اردشگری ایرا قاب انتظرار
است .از آنجا که شا صهای مورد بیث از استاندارد ایزو استشراج شده بود ،میتوا طورق افترة
پریرا ( )1223نتیجه ارفت ایزوی مطرحشده ،متناسب با نیاز شررکتهرای کوچرک و متوسرز در
کشورهای درحال توسعه نیست زیرا مشوح

ای شرکتها را منعوس نمیکنرد .همچنری بر ری
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ابعاد بیا شده در مدل ایزو  16222در صنعت اردشگری جایگاهی ندارند .نقرد دیگرری برر ایر
ایزو بیا می کند که ای سند برای سازما های کوچک و متوسز بیش از حد پیچیده اسرت و ایر
سازما ها زما و هزینه کافی برای تفسیر و پیادهسازی فعالیرتهرای رود را ندارنرد (

Zarcostas,

.)2010
در جمنآوری داده های ای پژوهش ،برا ردم هموراری مناسرب فعراال اردشرگری اسرتا و
همچنی  ،نوود پیشینة مناسب در زمینة  CSRدر صنعت اردشگری دا لی مواجه برودیم .همچنری ،
یوی دیگر از مشوح

پژوهشی میدودیت منابن در زمینة موضو مورد مطالعه بود .بهطروری کره

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

آتی پیشنباد میشود:

 دامنة زمانی بیشتری برای نظرسنجی و نمونهایری بهکار ارفته شود. -مسئولیت پییری سازما میرا

فرهنگی سایر شبرها نیز بررسی شود تا بتوا جایگاه

مسئولیتپییری ای سازما را ببتر تشمی زد.
 میتوا در تیقیقی دیگر ،برای اولویتبندی متغیرها ،دیگر رو های آماری در ای زمینهبهکار ارفت و متغیرهای ای تیقیق را براساس نظرهای وراا ای صنعت اولویتبندی
کرد.
 پیشنباد میشود پژوهشی در زمینة ارزیابی موانن موجود پیش روی پیادهسازی  CSRدرسازما  ،با هدف ارائة راهوارهایی در ای زمینه انجام ایرد.
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