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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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در حوزه  ها مسئولیت اجتماعی شرکت مدل مفهومی

 گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

 چكیده
ها؛ هردو ارتباط مستقيمي با جامعه و محيط  صنعت گردشگری و رويکرد مسئوليت اجتماعي شرکت

در هم تنيده و بسيار به هم مرتبط هستند. هدف مقاله حاضر ارائه مدل مفهومي  ينوع بهاطراف دارند و 
ها در حوزه گردشگری ايران است. جامعه پژوهش کليه خبرگان گردشگری  مسئوليت اجتماعي شرکت

گيری قضاوتي و گلوله برفي تا  گيری نظری و به روش نمونه باشند که با منطق نمونه مي 189۴در سال 
نفر شد. ابزار پژوهش  21حجم نمونه معادل  درمجموعشباع نظری انتخاب شدند و رسيدن به ا

 با استفاده از روش بازبيني در زمان کدگذاری و بود که قابليت اعتماد افتهيساختار مهينهای  مصاحبه
ز دستي و با استفاده ا صورت بهها  های حاصل از مصاحبه تأييد همکاران پژوهشي استفاده شده است. داده

ها در حوزه  تحليل شد. مطابق با نتايج، پديده مسئوليت اجتماعي شرکت اديداده بنروش نظريه 
و « فرهنگي»، «اجتماعي»، «اقتصادی»، «زيستي محيط»، «درون شرکتي»گردشگری شامل ابعاد مختلف 

ديد و گيری مفاهيم ج شکل»، «کسب مقبوليت اجتماعي»شود. همچنين نتايج نشان داد که  مي« قانوني»
 يعلشرايط « طلبي اقتصادی منفعت»و « جبران اثرات منفي گردشگری»، «گردشگران آگاه و مسئول

ای مؤثر بر راهبردهای  گر و زمينه اين، شرايط مداخله بر  مؤثر بر اجرای اين مسئوليت هستند. عالوه
جرای اين ها در حوزه گردشگری ايران نيز شناسايي شدند که ا اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت

 انجامد. مي« وکار کسبپايداری »و « مزيت رقابتي شرکت»، «توسعه پايدار گردشگری»راهبردها به 

.مسئولیت اجتماعی شرکت، صنعت گردشگری، نظریه داده بنیاد، ایران :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

.از رساله دکتری رشته مديريت بازرگاني دانشگاه تهران استمقاله حاضر برگرفته 

  :نويسنده مسئولShahhoseini@ut.ac.ir

دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.حسینی علی شاه محمد

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

عالمه طباطبائی، تهران، ایران.دانشکده مدیریت، دانشگاه  ،استادیارمحمدصالح ترکستانی

ایران. تهران، ،تهران دانشگاه ،مدیریت بازرگانی ، رشتهدکتری دانشجویفاطمه قربانی



662   مطالعات مدیریت گردشگري  سال61 شماره 35 بهار 6011|

 مقدمه
ترين  های اقتصادی دنيا و سريع بخش نيتر بزرگعنوان يکي از  صنعت گردشگری به

ي و فرهنگي زيستي، اجتماع با منافع اقتصادی، محيط تناوب بههای در حال رشد جهان  بخش
المللي، صلح و رفاه شناخته شده است که  نيرويي برای توسعۀ بين  مثابه بهديده شده و 

تخريب منابع چون گذاری در اين بخش اثراتي منفي هم رغم اين اثرات مثبت؛ سرمايه علي
(، آلودگي هوا و آلودگي 1،2223)تپلوسطبيعي، کاهش کيفيت زندگي در جوامع ميزبان 

کار صوتي، از بين رفتن تنوع زيستي، توليد زباله، عدم رعايت استانداردهای اساسي نيروی 
نيز به دنبال دارد. توجه گردشگران و ذينفعان حوزه  را( 2218، 2زمارتينز و ردريگ)

تغييرات سريع بازار گردشگری از سوی ديگر  ی به اين تأثيرات از يکسو وگردشگر
موجب شده است تا صنعت گردشگری به يک محيط کاری رقابتي تبديل شود و 

های فعال اين حوزه در پي ايجاد تمايز در محصوالتشان و کسب مزيت رقابتي در  شرکت
، 8تولسکاکنند )گرايش پيدا ها و اقدامات مسئوالنه  بازار گردشگری به سمت فعاليت

ها نسبت به  اند که شرکت ها به اين درک رسيده ، مديران شرکتگريد عبارت به(. 221۱
( و توجه به اين 2212، ۷و همکاران لينزهستند )پيرامونشان مسئول   جامعه و محيط طبيعي

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 

محيطي و  فرهنگي، زيست-برای کاهش اثرات اجتماعي (CSR)ها  اجتماعي شرکت
های فعال در حوزه گردشگری مطرح  اقتصادی منفي توسعۀ گردشگری و موفقيت شرکت

، جامعه و محيط نفعانيذ را نسبت بهخود  وکارها کسبشده است. در قالب اين رويکرد؛ 
مسئوليت اجتماعي  هفلسفضمن درک ها  شرکت بنابراين،؛ دانند مسئول مي رامونشانيپ

موفقيت زيست، به  محلي و محيط هتوجه به جامع و با بپذيرند آن رابايست  ، ميگردشگری
 (.2212، ۱نيزيک-گولجا و گرستينيک) ندينماکمک در بلندمدت خود 

لعات پيشين، ضمن نشان دادن اهميت مسئوليت اجتماعي شرکت در بررسي مطا 
 يدانشگاهموضوعي است که هم در حوزه با آنکه اين موضوع،  دهد گردشگری، نشان مي

1. Tepelus
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3. Tolevska

4. Leaniz et al.

5. Golja & Krstinic Nizic
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، 1کيماست )توجه زيادی را به خود جلب کرده  ۱2و هم در حوزه صنعت از اوايل دهه 
رشد داشته است، اما  يتوجه بلقاطور  های اخير، پژوهش پيرامون آن به ( و در سال2229

بخش گردشگری عليرغم اينکه به منابع طبيعي و فرهنگي بسيار وابسته است، در اين روند 
گردشگری در سطح  یوکارها کسب% از 2که تنها  یا گونه بهخيلي کند عمل کرده است 

 )تولسکا، اند جهان، در گردشگری مسئوالنه يا مسئوليت اجتماعي شرکت مشارکت داشته
که اگرچه مطالعاتي راجع به  ديآ يبرمادبيات چنين  ه(. عالوه بر اين، از مطالع221۱

ها در حوزه گردشگری انجام شده است و ادبيات وسيعي در  مسئوليت اجتماعي شرکت
های بزرگ بخش هتلداری و گردشگری  ارتباط با مسئوليت اجتماعي شرکت در شرکت

تاکنون مدل جامعي در حوزه الگوی مسئوليت  (، اما2،221۱دميتروالي و دارد )وجود 
ها در صنعت گردشگری وجود ندارد. عالوه بر اين، بحث مسئوليت  اجتماعي شرکت

به آن توجه زيادی شده است و تحقيقات و  يتازگ بهاجتماعي در ايران مبحثي است که 
معه و محيط های مرتبط با مسئوليت اجتماعي با اين حوزه که تأثير به سزايي بر جا پژوهش

تا اين شکاف  درصددند ين اين پژوهشبنابراين محقق؛ پيرامون خود دارد بسيار اندک است
 پژوهشي را پر نموده و ضمن تبيين پديده مسئوليت اجتماعي شرکت در حوزه گردشگری،

ها در حوزه گردشگری ايران چگونه  با پاسخ به سؤاالتي چون: مسئوليت اجتماعي شرکت
گر و راهبردهای مؤثر بر اجرای مسئوليت  ای؛ مداخله ؛ زمينهيعلرايط ششود؟  تعريف مي

به  ها در حوزه گردشگری ايران و پيامدهای حاصل از اجرای آن چيست؟ اجتماعي شرکت
 د.نمسئوليت اجتماعي شرکت در حوزه گردشگری ايران بپرداز مفهومي ارائه مدل

 

 و پیشینه پژوهشمباني نظري 
  تمسئولیت اجتماعي شرک 

های  اند که همانند اکثر پديده ای اجتماعي دانسته مسئوليت اجتماعي شرکت را پديده
 ؛183۷الواني، ندارد )همه انديشمندان باشد،  رشيموردپذاجتماعي تعريف موثقي که 

و از  موردمطالعهناشي از پيچيدگي عنصر  طرف کي( که اين امر از 222۴، 8شاهين و زايری
ی متفاوتي است که هر يک از انديشمندان از يک پديده ها شتبرداسوی ديگر ناشي از 
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ها شرکت اجتماعي مسئوليت از مختلفي بنابراين، تعاريف؛ (183۷الواني، دارند )اجتماعي 
مسئوليت اوليه تعاريف .است  شده ارائه اساتيد و متخصصين توسط که دارد وجود

های بعد  ( و در دهه1999، 1لو)کار گردد يم باز ميالدی پنجاه هده به شرکت اجتماعي
توان به  عنوان نمونه مي تر و بهتری از آن ارائه شود. به تالش شده است تا ايده و تصوير دقيق

ترين تعاريف مسئوليت اجتماعي شرکت اشاره نمود. مسئوليت اجتماعي  چند مورد از ساده
مراقبت و  ای از وظايف و تعهداتي است که سازمان بايستي در جهت حفظ و مجموعه

(. 1992، 2بارني و گريفيندهد )، انجام کند يمی که در آن فعاليت ا جامعهکمک به 
های اجتماعي  ها نگراني آن شرکت موجب بهمسئوليت اجتماعي شرکت مفهومي است که 

نفعان در  های تجاری و تعامالتشان با ذی داوطلبانه در فعاليت صورت بهمحيطي را  و زيست
 (.2221، 8کميسيون اروپا) رنديگ نظر مي

دهد  از دهه پنجاه ميالدی تاکنون، نشان مي شده ارائهخالصه، بررسي تعاريف  طور به
نفعان،  مواردی چون تعهد به جامعه، مشارکت ذی هرنديدربرگمسئوليت اجتماعي شرکت 

مداری،  اخالقي، قانون وکار کسبی ساز ادهيپبهبود کيفيت زندگي، توسعه اقتصادی، 
، شفافيت و پاسخگويي است ستيز طيمحت داوطلبانه، حقوق بشر، حفاظت از اقداما

(.189۱ )اميرقاسم خاني و همکاران،

 ها در صنعت گردشگري مسئولیت اجتماعي شرکت
سياسي، اجتماعي، مختلف با تأثيراتي که در ابعاد طور که اشاره شد، گردشگری همان

اطراف محيط و مقصدها در يراتيتغي دارد موجب يطيمح ستيز و اقتصادی فرهنگي،
بيشتر بر نتايج  ميالدی پنجاه دهه در گردشگری رشد ی آغازينها سال طول شود. در مي

اثرات پيرامون ييها ينگران شصت دههاز  جيتدر به اما شد تأکيد مي صنعت مثبت اين
رشد و توسعه از ناشي متعدد آثار شد. لذا پديدار فرهنگي آن اجتماعي و يطيمح ستيز

ابعاد  در پايداری از ناشي یها ينگران و چندوجهي آن ماهيت کنار در گردشگری
مسئوليت اجتماعي اصل موجب شد يطيمح ستيز و اقتصادی فرهنگي، اجتماعي، مختلف
به پاسخگويي برای يحل راه عنوان به قرار گيرد و موردتوجه صنعت اين ها در شرکت
(. عالوه بر اين، 189۱بيدختي و همکاران،  امينشود )معرفي  الذکر فوقهای  نگراني

1. Carroll

2. Barney & Griffin

3. European Commission
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 ازنظرو صنايع مرتبط با گردشگری با چالش جلب رضايت گردشگران آگاه  وکارها کسب
اينوئي و اند ) شده رو روبهکه نگران مسائل مسئوليت اجتماعي شرکت هستند نيز  1اجتماعي

هايشان بر  فعاليت هالقودر پاسخ به اثرات منفي ب ها شرکتدهد  ( که نشان مي2211، 2لي
، جامعه، فرهنگ و حتي اقتصاد مناطق بازديد شده و همچنين تقاضاهای ستيز طيمح

توان  طور خالصه مي (. به221۴، 8يونگ-يوآن و يِن-ژیدهند ) مشتريان واکنش نشان مي
فرهنگي و  -چنين بيان نمود که به دليل ارتباط تنگاتنگ گردشگری با منابع اجتماعي

ها  و همچنين لزوم توجه به پايداری گردشگری، مسئوليت اجتماعي شرکت يطيمح ستيز
 (.2219، ۷بانيا و همکاراناست )قرار گرفته  موردتوجه شيازپ شيبدر حوزه گردشگری 

 ابعاد مسئولیت اجتماعي شرکت در حوزه گردشگري
در قالب يک چتر تصور نمود که مفاهيم و  توان يممسئوليت اجتماعي شرکت را 

، توجه مستمر به محيط سازمان، اخالق ستيز طيمحی از جمله توجه به ا گستردههای  ولهمق
 رديگ يبرمی را در ا رابطهسهامداران و بازاريابي  ليوتحل هيتجزروابط دولتي،  تجاری،

( مسئوليت اجتماعي را دارای چهار بعد اقتصادی، 2222) ۱(. فلمينگ۱،2212بارتهورپ)
ماهيت صنعت گردشگری، يک  ازآنجاکهاما ؛ داند و ملي مي قانوني، اخالقي و عمومي

هوقز و فرهنگ )دارد و از ساير صنايع متفاوت است؛ محققان مختلف بعد  تر گستردهحوزه 
( را به ابعاد مسئوليت اجتماعي 9،221۱؛ ولز و همکاران221۱، 3؛ کاناوان221۱، ۴اسچيونز
مهم برای صنعت  همؤلف؛ اين مؤلفه، يک اند افزودهی گردشگرها در صنعت  شرکت

ی نواز مهمانگردشگری است. بعد اقتصادی مسئوليت اجتماعي در حوزه گردشگری و 
(، افزايش درآمد، 221۱، 12سو و همکاران) يشتيمعتنوع  همچونی متعددی ها جنبهشامل 

و  فونتمقصد )(، اثرات اقتصادی بر 2218، 11پولونسکي و همکاران) یتجارايجاد فرصت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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 



661      مطالعات مدیریت گردشگري  سال61 شماره 35 بهار 6011|

، 2اسميث و دو گروسبويس-کوپر) يمحل(، کمک به توسعه اقتصاد 221۱، 1همکاران
دو ) ييزا اشتغالی خيريه، ها کمکی آموزشي برای ساکنين محلي، ها دوره (،2211

و بعد  شود يم( ۷،221۷ايسپارون و همکارانمسئوالنه )( و بازاريابي 8،221۱گروسبويس
زيستي، دفع فاضالب و زباله، )فونت و همکاران، مباحث مربوط به آب، تنوع  ستيز طيمح

(، 221۷ايسپارون و همکاران، ) يعيطب؛ کمک به حفظ منابع ستيز طيمح(، پايداری 221۱
يي که از زندگي ها سازمان(؛ کمک به ۱،221۱کارلسون و دولنيکار) يطيمح ستيزگواهي 

؛ کاهش آلودگي هوا و آب، کاهش انتشار کنند يمحفاظت  ستيز طيمحدريايي و 
و  هو) ييجو صرفه(، مصرف انرژی و 221۱)دو گروسبويس،  ۱یا گلخانهگازهای 
( 2218 ،3کولبار و دوئرکارآمد )محيطي و استفاده منابع  (؛ آگاهي زيست2218، ۴همکاران

ل اشتغال مثکار ). بعد سوم آن يعني بعد اجتماعي؛ مباحثي همچون نيروی رديگ يبرمرا در 
مثل عدم تبعيض، آزادی ائتالف  يانسان(، حقوق  آموزشو  و مزايا، امنيت و بهداشت شغلي

مثل محصول )ي جمعي، نيروی کار کودکان، نيروی کار اجباری، مسئوليت زن چانهو 
(، 221۱بهداشت و امنيت و همچنين برچسب زدن محصول و خدمت()فونت و همکاران،

(، افزايش آگاهي عموم و مشتری از 221۷ون و همکاران،ايسپار) يمحلکار با جوامع 
ی در آن، فراهم کردن يک محيط امن برای مشتريان و گذار هيسرماتوسعه پايدار و 

 هورنگآموزش )( و مديريت مشتری و 2211اسميت و دو گروسبويس،-کارکنان )کوپر
در  ها شرکتبه مسئوليت اجتماعي  شده اضافه. بعد رديگ يبرم( را در 2212، 9و همکاران

قرار گيرد تا از تأثير منفي  موردتوجه دقت بهحوزه گردشگری، بعد فرهنگ است که بايد 
بنابراين، فرهنگ نبايد با ساير ابعاد ترکيب ؛ (2221 ،12توسونشود )بر مقصد جلوگيری 

يرد. و بررسي قرار گ موردبحثجداگانه در حوزه گردشگری  صورت بهشود بلکه بايد 
 در زمينه گردشگری پايدار؛ اين بعد شامل مباحثي چون شده انجاممطابق با مطالعات پيشين 
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2. Cowper-Smith & Grosbois

3. De Grosbois
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9. Horng et al.

10. Tosun
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 و غذا( 2218 کولبار و دوئر،) يفرهنگ(، رويدادهای 2212 ،1ليم و بِندل) یهنری ها شينما
 شود. ( مي1998 رِينولدز،گردشگران )فرهنگ سنتي برای  عنوان به

 
 ردشگري پايدارو گ ها شرکتمسئولیت اجتماعي 

معني و مترادف و توسط  مسئوليت اجتماعي شرکت و پايداری توسط برخي از افراد، هم
ی مشترک ها نهيزم طرف کياز ها آنزيرا ؛ اند برخي ديگر کامالً متفاوت در نظر گرفته شده

دارند که به سه رکن توسعه پايدار مشهورند. اولين رکن توسعه اقتصادی است که هزينه 
، دومين رکن پايداری اجتماعي رديگ يمی شرکت را هدف ها تيفعالی در تمام ور بهره

زيستي  و سومين رکن پايداری محيط گذارد يماست که تأکيد را بر اهميت جامعه محلي 
که دليلي برای اشتباه گرفتن اين  کند يماست که بر ضرورت مديريت منابع طبيعي تأکيد 

در درک مسائل فراتر از نيازهای اقتصادی، فني  دو اصطالح است. از طرف ديگر، تفاوت
ی دائمي راجع به مسئوليت اجتماعي ها بحث، مبنای ها آنو قانوني شرکت و پاسخ به 

مسئوليت اجتماعي شرکت اغلب با مسائل اجتماعي در (. 221۱تولوسکا، است )شرکت 
 ،2و همکاران نداسترااست )مرتبط  يطيمح ستيارتباط است، اما پايداری اغلب به مسائل ز

تنها بر مسائل اجتماعي بلکه بر  ، تعريف مسئوليت اجتماعي شرکت نهحال ني(. باا221۷
مسئوليت اجتماعي شرکت  . هدفکند ينيز تمرکز م يطيمح ستيمسائل اقتصادی و ز

 توان يپايدار است. م یا ندهيها به سمت آ وکارها و هدايت آن کسب منفي کاهش اثرات
گردشگری در  یها ئوليت اجتماعي شرکت راهي است برای شرکتنتيجه گرفت که مس

مسئوليت اجتماعي شرکت . در واقع، (2212 ،8عراقي) یگردشگرپايدار  هجهت توسع
گردشگری برای پايدارتر  یها مخففي است برای طيف وسيعي از مفاهيم که توسط شرکت

اجتماعي  تيمسئول گريد عبارت به (.2212فوچز، شود ) يساختن گردشگری استفاده م
پايدار درک شده است و به زبان  هتوسعبعد اقتصاد خرد از مفهوم اقتصاد کالن  عنوان به

لوند است )پايدار  هتوسعدر  وکارها کسب، سهم ها شرکت، مسئوليت اجتماعي تر ساده
 (.221۱درالکر، 
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هاي گردشگري براي مشارکت در مسئولیت اجتماعي  هاي شرکت انگیزه
 ها شرکت

ی مسئوليت ها تيفعالبرای اقدام به مشارکت در  ها شرکتامل مختلفي موجب انگيزش عو
توان اين عوامل را در دو دسته عوامل  بندی مي شود که در يک دسته اجتماعي شرکتي مي

ها و عقايد مذهبي مديران و  دروني و بيروني قرار داد. عوامل دروني شامل باورها، ارزش
های اخالقي، مردم،  (؛ احترام به ارزش2229اتي و عمران،نجها ) شرکت رانيگ ميتصم

( و عوامل بيروني شامل برآورده 222۷چاکارابورتي و همکاران، ) يعيطبجامعه و محيط 
تاوارو و مارتينز، وکار ) کسبساختن انتظارات اخالقي، قانوني، تجاری و عمومي جامعه از 

؛ 189۱؛ امين بيدختي و همکاران، 221۱ولز و همکاران، ) سکيرهزينه/ کاهش (،2229
؛ سو و همکاران، 221۱ولز و همکاران، ) يرقابت(، افزايش مزيت 221۱ديميتروا و لي، 

 يمال(، افزايش عملکرد 2211؛ اينئو و لي؛ 2229؛ لي و هئو، 221۱؛ سو و همکاران، 221۴
؛ 221۱پيترز، شهرت )(، افزايش 221۷؛ آرلي و تجيپتونو، 189۱امين بيدختي و همکاران، )

؛ ژو و 221۷؛ آرلي و تجيپتونو، 221۴؛ سو و همکاران، 189۱امين بيدختي و همکاران، 
(، 221۱؛ ولز و همکاران، 221۱؛ تولسکا و ميالدينوسکي؛ 221۱، تولسکا، 221۷همکاران، 

کت شر(، بهبود تصوير 2229کوهن، -شناخته شدن با رهبری اخالقي )برون و ويداور
؛ ديميتروا و لي، 221۷؛ ژو و همکاران، 189۱؛ امين بيدختي و همکاران، 221۱پيترز، )

؛ ديميتروا و 221۷؛ آرلي و تجيپتونو، 2211وفاداری برند )ترونگ توآن،  شيافزا (،221۱
؛ لي و 221۱ولز و همکاران، کارکنان )(، افزايش روحيه 2229؛ لي و هئو، 221۱لي، 

؛ تولسکا و 221۱تولسکا، محور ) جامعه(، مسائل 2229، ؛ لي و هئو2229پارک، 
؛ لي و پارک، 221۱ولز و همکاران، کارکنان )(، بهبود نرخ نگهداری 221۱ميالدينوسکي؛ 

(، پاسخ به انتظارات در حال رشد 2229؛ لي و هئو، 189۱؛ امين بيدختي و همکاران، 2229
محصول (، تمايز 2229و هئو،  ؛ لي2229لي و پارک، ) ياجتماعی ها گروهمشتريان و 

(، 222۷؛ تسوتسورا، 222۱؛ جونز و همکاران، )222۴؛ هندرسون، 2211ترونگ توآن، )
(، 2211؛ اينئو و لي؛ 221۷آرلي و تجيپتونو، ((؛ 221۴سو و همکاران، ) یمشتررضايت 

ا کارفرميک  عنوان بهتوانايي جذب کارمندان و مشتريان بهتر و به عبارتي جذابيت شرکت 
اينئو و لي؛  ؛221۷ژو و همکاران، ) يسازمان(، افزايش تعهد 221۱؛ پيترز، 2211اينئو و لي )

ی ور بهرهی ها شاخص(؛ بهبود 221۱پيترز، کارکنان )( و خالقيت ميان 221۱؛ پيترز، 2211
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سو و مقصد )ی کل ريپذ رقابت(، پايداری و 221۷؛ ژو و همکاران، 221۱پيترز، ) تيفيکو 
؛ سو و 189۱امين بيدختي و همکاران، ) ینوآور؛ بهبود ظرفيت )221۱همکاران، 
( و 221۱؛ ديميتروا و لي، 221۷،کسب اعتماد ذينفعان)ژو و همکاران، )221۱همکاران، 

 شود. ( مي221۱ولز و همکاران، ) تيريمدحمايت 
دهد  در حوزه مسئوليت اجتماعي شرکتي گردشگری نشان مي شده انجاممطالعات 

( 222۴ی سود اقتصادی به سمت پايداری )جامروزی، ها زهيانگی گردشگری از ها سازمان
اند.  ( حرکت کرده2229چهابرا،) یگردشگری بين نسلي/وراثتي پايداری ها جنبهو 
در حوزه مسئوليت اجتماعي شرکتي گردشگری،  شده انجامي، مطالعات طورکل به

يسه با تحقيقات عمومي مسئوليت اجتماعي ی مشابهي را در مقاها زهيانگی از ا مجموعه
سازی مسئوليت  ( منافع اجرا و پياده2212جوکان ). جوکان و دهد يمشرکتي نشان 

 اند:  نموده یبند دسته گونه نياپايدار برای واحدهای گردشگری را  هاجتماعي و توسع
هدف جديد ی ها گروهی جديد بازار، ها بخشافزايش عملکرد عملياتي از طريق: تمرکز بر 

ی و ساز ادهيپی که واحد قرار گرفته است؛ ا حوزهاز مشتريان؛ افزايش استفاده از منابع در 
 ت واحد توريستي. ی نوآورانه در مديريها حل راهاجرای 

ی فرايندهای جريان عمليات و مواد؛ بهبود ساز نهيبهی عملياتي از طريق: ها نهيهزکاهش  
 و مواد شيميايي.  پسماندد مديريت اثربخشي انرژی و کاهش مصرف؛ بهبو

مقامات، ) نفعانيذبهبود تصوير عمومي و افزايش آگاهي از طريق: بهبود در فرايند ارتباط با 
 ی انبوه. ها رسانههمسايگان و شرکا(؛ افزايش رضايت مشتری؛ تبليغ از طريق 

افزايش آموزش کارکنان و رضايت کارمندان: افزايش صالحيت و شايستگي کارکنان؛ 
 افزايش رضايت از طريق دسترسي بيشتر به آموزش و بهبود ارتباطات داخلي. 

زيستي از طريق: کاهش آلودگي؛ کاهش مصرف انرژی، آب و مواد  کاهش اثرات محيط
(.2212و جوکان،  جوکانزباله )از منابع اوليه؛ کاهش ميزان توليد 

 ها هاي گردشگري براي مشارکت در مسئولیت اجتماعي شرکت موانع شرکت
برای مشارکت در مسئوليت اجتماعي شرکت  ها شرکتمطالعات مختلف به موانع  

( در پژوهش خود موانع اجرای مسئوليت 221۱)نمونه شن و همکاران  عنوان به. اند پرداخته
و عدم آگاهي ذينفعان؛ فقدان  اند نمودهي را بررسي در صنعت نساج ها شرکتاجتماعي 

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 
 عنوان بهرا  اجتماعي و عدم وجود تعهد مديران عالي به مسئوليت اجتماعي شرکت

ی نساجي برای مشارکت در مسئوليت اجتماعي ها شرکتموانع موجود بر سر راه  نيتر مهم
( نيز در 221۱(. عالوه بر اين، يوئن و ليم )221۱شن و همکاران، اند ) کردهذکر  ها شرکت

پژوهش خود موانع موجود را در دو سطح اصلي شرکت و سطح صنعت کشتيراني بيان 
ا توجه به هدف پژوهش حاضر، به موانع موجود در سطح شرکت اشاره که ب اند نموده

منابع مالي، سرمايه انساني، دانش و  ازجملهاز: فقدان منابع  اند عبارتشود. اين موانع  مي
ی سنجش و ها ستميساستراتژيک و عدم وجود  انداز چشمعدم وجود  تخصص،

( 2213(. ولکاويکووا )221۱يم، ی عملکرد مسئوليت اجتماعي شرکت )يوئن و لريگ اندازه
 یوکارها کسبها در حوزه  نيز در پژوهش خود، موانع اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت

ها را در چهار دسته موانع قانوني، اجتماعي،  سازی را بررسي نموده است و آن ساختمان
ين تر وی، موانع قانوني سخت زعم بهبندی نموده است که  زيستي دسته اقتصادی و محيط

(. عالوه بر اين، موانع اصلي اجرای 2213ولکاويکووا، است ) وکارها کسبروی   مانع پيش
و ميزان تالش الزم برای ارزيابي و  زمان مدتشامل  ها شرکتفعاليت مسئوليت اجتماعي 

 ازيموردنی عملياتي ها نهيهزی باال و گذار هيسرمای پايدار، ها تيفعالو  ها یاستراتژاجرای 
(. همچنين عدم داشتن دانش و آگاهي پايداری در ميان 222۱بوهدانويکز، شود ) باال نيز مي

مديران عالي و همچنين حمايت کم دولتي نيز موانعي برای اجرای مسئوليت اجتماعي 
(. در حوزه گردشگری نيز به خاطر عدم وجود منابع، 221۱الند درالکر، هستند ) ها شرکت

و  ي، مسائل زنجيره عرضهطيمح ستيزارتباطات ضعيف، قوانين  موانع فني و مديريتي،
اجرای مسئوليت اجتماعي  ها نهيهزتقاضای ضعيف گردشگر و جامعه و همچنين مخارج و 

 (.221۱ولز و همکاران، است ) زيبرانگ چالششرکتي 
خالصه در جدول يک  طور بهگفته در بخش مباني نظری و ادبيات پژوهش،  موارد پيش 

ست:آمده ا
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 : مرور مبانی نظری و ادبیات پژوهش6جدول 

سال  نام نویسنده یموردبررسمبحث 

 انتشار

 شرح

تعریف مسئولیت 

 اجتماعی شرکت

ای از وظایف و تعهداتی است که  مسئولیت اجتماعی مجموعه 6332 بارنی و گیفن

ی ا جامعهسازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به 

 ، انجام دهد.کند یمکه در آن فعالیت 

آن  موجب بهمسئولیت اجتماعی شرکت مفهومی است که  2116 کمیسیون اروپا

 صورت بهمحیطی را  های اجتماعی و زیست ها نگرانی شرکت

نفعان در  های تجاری و تعامالتشان با ذی داوطلبانه در فعالیت

 گیرند. نظر می

 

 

 

 

 

 

ابعاد مسئولیت 

 اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی را دارای چهار بعد اقتصادی، قانونی،  2112 فلمینگ

 داند. اخالقی و عمومی و ملی می

هوقز و 

اسچیونز؛ 

کاناوان؛ ولز و 

 همکاران

افزودن بعد فرهنگ به ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت در  2161

 صنعت گردشگری

افزودن بعد فرهنگ به ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت در  2116 توسون

 صنعت گردشگری

بعد اقتصادی مسئولیت  عنوان بهدر نظر گرفتن تنوع معیشتی  2165 سو و همکاران

 نوازی. اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و مهمان

پولونسکی و 

 همکاران

 عنوان بهدر نظر گرفتن افزایش درآمد، ایجاد فرصت تجاری  2168

بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری 

 نوازی. و مهمان

فونت و 

 همکاران

بعد اقتصادی  عنوان بهدر نظر گرفتن اثرات اقتصادی بر مقصد  2161

مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و 

 نوازی. مهمان

در نظر گرفتن مباحث مربوط به آب، تنوع زیستی، دفع 

تی مسئولیت اجتماعی سیز طیمحبعد  عنوان بهه فاضالب و زبال

 نوازی. شرکت در حوزه گردشگری و مهمان
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مثل اشتغال و کار )در نظر گرفتن مباحثی همچون نیروی 

مثل  (، حقوق انسانی آموزشو  مزایا، امنیت و بهداشت شغلی

ی جمعی، نیروی کار زن چانهعدم تبعیض، آزادی ائتالف و 

مثل محصول )ی، مسئولیت کودکان، نیروی کار اجبار

بهداشت و امنیت و همچنین برچسب زدن محصول و 

عنوان بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی شرکت در  خدمت( به

 نوازی. حوزه گردشگری و مهمان

اسمیث و -کوپر

دو گروسبویس

بعد  عنوان بهدر نظر گرفتن کمک به توسعه اقتصاد محلی  2166

اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و 

 نوازی. مهمان

در نظر گرفتن افزایش آگاهی عموم و مشتری از توسعه 

ی در آن، فراهم کردن یک محیط امن گذار هیسرماپایدار و 

عنوان بعد اجتماعی مسئولیت  برای مشتریان و کارکنان به

 ازی.نو اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و مهمان

ی آموزشی برای ساکنین محلی، ها دورهدر نظر گرفتن  2165 دو گروسبویس

بعد اقتصادی مسئولیت  عنوان بهیی زا اشتغالی خیریه، ها کمک

 نوازی. اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و مهمان

یی که از زندگی دریایی و ها سازماندر نظر گرفتن کمک به 

؛ کاهش آلودگی هوا و آب، کنند یمحفاظت  ستیز طیمح

تی سیز طیمحبعد  عنوان بهی ا گلخانهکاهش انتشار گازهای 

مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و 

 نوازی مهمان

ایسپارون و 

همکاران

بعد اقتصادی  عنوان بهدر نظر گرفتن بازاریابی مسئوالنه  2164

مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و 

 نوازی. مهمان

؛ کمک به حفظ منابع ستیز طیمحدر نظر گرفتن پایداری 

تی مسئولیت اجتماعی شرکت سیز طیمحبعد  عنوان بهطبیعی 

 نوازی. در حوزه گردشگری و مهمان

بعد اجتماعی  عنوان بهدر نظر گرفتن کار با جوامع محلی 
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اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و مسئولیت 

 نوازی. مهمان

کارلسون و 

دولنیکار

بعد  عنوان بهی طیمح ستیزدر نظر گرفتن گواهی 2165

تی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری سیز طیمح

 نوازی و مهمان

هو، هورنگ، 

تِنگ و چو

 عنوان بهیی جو صرفهدر نظر گرفتن بحث مصرف انرژی و  2168

تی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه سیز طیمحبعد 

 نوازی گردشگری و مهمان

کارآمد  از منابع محیطی و استفاده در نظر گرفتن آگاهی زیست 2168 کولبار و دوئر

تی مسئولیت اجتماعی شرکت در سیز طیمحعنوان بعد  به

 نوازی. حوزه گردشگری و مهمان

د فرهنگ بع عنوان بهدر نظر گرفتن رویدادهای فرهنگی 

مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و 

 نوازی. مهمان

هورنگ، هو، 

تنگ و لین

بعد  عنوان بهدر نظر گرفتن مدیریت مشتری و آموزش  2162

اجتماعی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و 

نوازی. مهمان

بعد فرهنگ  عنوان بهی هنری ها شینمادر نظر گرفتن 2162لیم و بِندال

مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و 

 نوازی. مهمان

بعد  عنوان بهدر نظر گرفتن غذا در قالب فرهنگ سنتی 6338رِینولدز

فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه گردشگری و 

 نوازی. مهمان

های  انگیزه شرکت

گردشگری برای 

 رانیگ میتصمها و عقاید مذهبی مدیران و  باورها، ارزش 2113 نجاتی و عمران

ها شرکت

چاکارابورتی و 

همکاران

های اخالقی، مردم، جامعه و محیط طبیعی احترام به ارزش 2114

برآورده ساختن انتظارات اخالقی، قانونی، تجاری و عمومی  2113 تاوارو و مارتینز

وکار کسبجامعه از 
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مشارکت در 

مسئولیت اجتماعی 

ها شرکت

کاهش هزینه/ریسک؛ افزایش مزیت رقابتی؛ افزایش شهرت؛  2161 ولز و همکاران

افزایش روحیه کارکنان؛ بهبود نرخ نگهداری کارکنان؛ حمایت 

مدیریت

امین بیدختی و 

همکاران،

کاهش هزینه/ریسک؛ افزایش عملکرد مالی؛ افزایش شهرت؛  6835

بهبود تصویر شرکت؛ بهبود نرخ نگهداری کارکنان

کاهش هزینه/ریسک؛ بهبود تصویر شرکت؛ افزایش وفاداری  2161 دیمیتروا و لی

برند؛ کسب اعتماد ذینفعان

افزایش مزیت رقابتی؛ افزایش شهرت؛ رضایت مشتری 2167 سو و همکاران

ی کل مقصدریپذ رقابتافزایش مزیت رقابتی؛ پایداری و  2161 سو و همکاران

افزایش مزیت رقابتی؛ افزایش وفاداری برند؛ افزایش روحیه  2113 لی و هئو

کارکنان؛ بهبود نرخ نگهداری کارکنان؛ پاسخ به انتظارات در 

ی اجتماعیها گروهحال رشد مشتریان و 

افزایش مزیت رقابتی؛ رضایت مشتری؛ توانایی جذب 2166اینتو و لی

کارمندان و مشتریان بهتر و به عبارتی جذابیت شرکت 

 یک کارفرما؛ افزایش تعهد سازمانی عنوان به

افزایش عملکرد مالی؛ افزایش شهرت؛ افزایش وفاداری برند؛  2164 آرلی و تجیپتونو

رضایت مشتری

افزایش شهرت؛ بهبود تصویر شرکت؛ توانایی جذب کارمندان 2161پیترز

یک  عنوان بهو مشتریان بهتر و به عبارتی جذابیت شرکت 

کارفرما؛ افزایش تعهد سازمانی؛ خالقیت میان کارکنان؛ بهبود 

 ی و کیفیتور بهرهی ها شاخص

افزایش شهرت؛ بهبود تصویر شرکت؛ افزایش تعهد سازمانی؛  2164 ژو و همکاران

 ی و کیفیت؛ کسب اعتماد ذینفعانور بهرهی ها شاخصبهبود 

محور جامعهافزایش شهرت؛ مسائل 2165تولسکا

تولسکا و 

میالدینوسکی

محور جامعهافزایش شهرت؛ مسائل 2165

-برون و ویداور

کوهن

شناخته شدن با رهبری اخالقی2113

افزایش وفاداری برند؛ تمایز محصول2166ترونگ توآن
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افزایش روحیه کارکنان؛ بهبود نرخ نگهداری کارکنان؛ پاسخ  2113 لی و پارک

 ی اجتماعیها گروهبه انتظارات در حال رشد مشتریان و 

 تمایز محصول 2117 هندرسون

 تمایز محصول 2111 جونز و همکاران

 تمایز محصول 2114 تسوتسورا

عملیاتی؛ بهبود ی ها نهیهزافزایش عملکرد عملیاتی؛ کاهش  2161 و جوکان جوکان

تصویر عمومی و افزایش آگاهی؛ افزایش آموزش کارکنان و 

 رضایت کارمندان؛ کاهش اثرات محیط زیستی

های  موانع شرکت

گردشگری برای 

مشارکت در 

مسئولیت اجتماعی 

 ها شرکت

عدم وجود منابع، موانع فنی و مدیریتی، ارتباطات ضعیف،  2161 ولز و همکاران

و تقاضای  مسائل زنجیره عرضه ی،طیمح ستیزقوانین 

 ها نهیهزضعیف گردشگر و جامعه و همچنین مخارج و 

 

  پژوهشپیشینه 
 ها در حوزه گردشگري مسئولیت اجتماعي شرکت

تحليل گفتمان مسئوليت اجتماعي مديران در »( در مقاله خود با عنوان 189۷زاده ) سيف
به بررسي ميزان آگاهي و عالقه مديران گردشگری از « صنعت گردشگری استان فارس

متوسط اکثر  طور بهمسئوليت اجتماعي گردشگری پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که 
وظايف مربوط به مسئله مسئوليت اجتماعي در مديران در حد دانشگاهي نسبت به مسائل و 

ی نسبت به مند عالقهزمينه گردشگری از آگاهي و شناخت کافي برخوردارند. همچنين 
اجرای مفاهيم مربوط به مسئوليت اجتماعي در بين مديران وجود دارد اما در رابطه با مسائل 

 هستند. رو روبهيي ها تيمحدوداجرايي با 
ی ريپذ تيمسئولی و ا حرفهبين اخالق  هرابط( نيز در پژوهشي 189۱همکاران )صلواتي و 

بررسي اين رابطه، مديريت  منظور به ها آن را بررسي نمودند. یهتلداراجتماعي در صنعت 
ی ميانجي انتخاب رهايمتغ عنوان بهمنابع انساني، مشارکت اجتماعي و عملکرد محيطي را 

ی با مديريت منابع ا حرفهست که ميان اخالق حاکي از آن ا آمده دست بهکردند. نتايج 
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معنادار و مثبتي وجود دارد. اين ارتباط  هرابطانساني مشارکت اجتماعي و عملکرد محيطي 
 ی اجتماعي سازمان نيز مشاهده شد.ريپذ تيمسئولبا 

( در پژوهش خود به بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت 189۱همکاران )فر و  فرزين
اند. ابزار  شتريان با توجه به نقش ميانجي اعتماد و رضايت مشتری پرداختهبر وفاداری م

ی سه ستاره ها هتلپرسشنامه بود که پس از تأييد روايي و پايايي بين مشتريان  ها دادهی آور جمع
و چهار ستاره شهر يزد توزيع شد. نتايج نشان داد که مسئوليت اجتماعي شرکت بر اعتماد و 

ر مثبت و معنادار دارد، اعتماد مشتری بر رضايت و وفاداری مشتری تأثير رضايت مشتری تأثي
 .مثبت و معنادار دارد و رضايت مشتری بر وفاداری مشتری تأثير مثبت و معنادار دارد

کارشناسي ارشد خود سعي نموده است که مدل وفاداری برند  نامه انيپا( در 1892) کريمي
رستوران پديده  موردمطالعهبرند )مسئوليت اجتماعي با تبيين نقش شخصيت برند و تصوير 

داده و مجدداً ارزيابي نمايد و شناسايي و بررسي هر يک از عوامل  توسعهشانديز تهران( را 
مؤثر بر وفاداری برند در رستوران مذکور انجام شود. نتايج نشان داد که تصوير مسئوليت 

و تصوير  گذارد يمشخصيت برند اثر اجتماعي برند بر تصوير کيفيت محصول و خدمات و 
درصد با  99کيفيت محصول و خدمات و شخصيت برند رابطه معناداری در سطح اطمينان 

وفاداری برند دارد.
مسئوليت اجتماعي برند  ريتأث»کارشناسي ارشد خود  نامه انيپا( نيز در 189۷) محمودی توانا

نموده است. نتايج  يبررسرا (« هواپيمايي ماهان شرکت موردمطالعه:مشتری )بر وفاداری 
کيفيت محصول، کيفيت خدمات و شخصيت برند در ارتباط مسئوليت اجتماعي  نشان داد

 .کنند يبرند و وفاداری برند نقش ميانجي ايفا م
تأثير مسئوليت اجتماعي مقصد بر کيفيت »عنوان ( در پژوهشي با 221۴همکاران )سو و 

به اين نتيجه رسيدند که مسئوليت اجتماعي مقصد « لکرد اقتصادی مقصدروابط بوميان و عم
عملکرد  بالطبع تواند يمکيفيت روابط بين مقصد و بوميانش را افزايش دهد که  تواند يم

ي بهبود بخشد.طورکل بهاقتصادی را 
اثر مسئوليت اجتماعي مقصد بر رفتار »( در پژوهشي با عنوان 221۴سوآنسون )سو و 
ی از اولين گردشگران و گردشگران ا سهيمقازيستي گردشگر: تحليلي  نه محيطمسئوال

ی را ا کپارچه(، مدل يS-O-Rپاسخ ) -ارگانيسم -با استفاده از چارچوب محرک« تکراری
مثبت و منفي( و شناخته شدن با مقصد ) يمصرفطراحي و آزمايش نمودند که احساسات 
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ين مسئوليت اجتماعي مقصد درک شده و متغيرهای ميانجي ب عنوان بهگردشگری را 
نشان داد که  ها افته. يکند يمزيستي از گردشگران چين را بررسي  ی مسئوليت محيطرفتارها

مثبت و منفي( و شناخته شدن با مقصد، اثر ميانجي بر مسئوليت ) يمصرفاحساسات 
نشان داد اجتماعي مقصد درک شده و رفتار مسئوليت محيط زيستي دارد. همچنين، نتايج 

معناداری بر شناخته شدن بر مقصد تأثير دارد. اثر ميانجي  طور بهکه تنها احساسات مثبت 
تا حدی  نسبت به گردشگران تکراری کنند يمگردشگراني که اولين بار از مقصد ديدن 

 در مدل پيشنهادی تأييد شد. شده يبررسبين ابعاد 

. )مسئوليت اجتماعي شرکت در گردشگری(( در پژوهش خود با عنوان 221۱) تسايدنلي و 
 یوکارها کسبيک گواهي مسئوليت اجتماعي شرکت مزيت رقابتي  تواند يچگونه م

 يگواه( مطالعه موردی: -گردشگری در دانمارک را افزايش دهد کوچک و متوسط
معيني از  یها روش هواسط که احتمال افزايش مزيت رقابتي به ندنشان داد( تراول اليف

مسئوليت اجتماعي ها بر  وجود دارد که يکي از آن سئوليت اجتماعي شرکتماجرای 
 است. متمرکز وکار شرکت آن با استراتژی کسب یاستراتژيک و هم راستاسازشرکتي 

مطالعه روابط بين مسئوليت اجتماعي »عنوان ( در پژوهش خود با 2212لوجون و فوکای )
 يابيمدل با استفاده از « ریمقصد، شهرت مقصد، هويت مقصد و وفاداری گردشگ

 معادالت ساختاری، به اين نتايج دست يافتند: 
مسئوليت اجتماعي مقصد اثر مثبت مستقيمي بر شهرت مقصد و هويت مقصد دارد و  

 طور بهو  گذارد يماز طريق شهرت مقصد بر هويت مقصد تأثير  ميرمستقيغ صورت به
از طريق شهرت  دهان به دهانبر قصد بازديد مجدد و تبليغات  ميرمستقيغ صورت به زمان هم

مستقيم و  صورت بهاما برای جستجوی جايگزين  گذارد يممقصد و هويت مقصد تأثير 
 تأثيری ندارد.  ميرمستقيغ

دارد  دهان به دهانشهرت مقصد اثر مثبت معناداری بر هويت مقصد، قصد بازديد و تبليغات 
از طريق هويت مقصد تأثير دارد اما بر قصد  دهان به دهانر تبليغات ب ميرمستقيغ صورت بهو 

 تأثير ندارد.  ميرمستقيغمستقيم و  صورت به ها نيگزيجابازديد مجدد و جستجو برای 
دارد اما بر قصد بازديد مجدد و جستجو  دهان به دهانهويت مقصد اثر مستقيمي بر تبليغات 

 د. تأثير مستقيمي ندار ها نيگزيجابرای 
 وجود دارد. دهان به دهاني بين قصد بازديد مجدد و تبليغات شرفتيپ روبهروابط 
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يک مطالعه اکتشافي از مسئوليت »( در پژوهش خود با عنوان 2211پارک )شلدون و 
ی ها تيفعالنشان دادند؛ محرک اصلي « اجتماعي شرکت در صنعت گردشگری آمريکا
و موانع اصلي فقدان  است محور جامعهائل مسئوليت اجتماعي شرکت افزايش شهرت و مس

زيستي بر  ی مسئوليت اجتماعي شرکتي محيطها پروژهمنابع و عدم درک است. نتايج غلبه 
متضمن  ها افتهفرهنگي را نشان داد. اين ي-ی مسئوليت اجتماعي شرکتي اجتماعيها پروژه

گردشگری در ي شفاف برای مشارکت صنعت ده جهتو  یساز مفهومنياز فوری برای 
 مسئوليت اجتماعي شرکت است.

در داخل و خارج از کشور شده انجامی ها پژوهشی از ا خالصه: 2جدول 

نتايج عنوان پژوهش گان()سال() سندهينو

در داخل کشور شده انجامی ها پژوهش

تحلیل گفتمان مسئولیت اجتماعی  (6834زاده ) سیف

مدیران در صنعت گردشگری استان 

فارس

متوسط اکثر مدیران در حد  طور به

دانشگاهی نسبت به مسائل و وظایف 

 درمربوط به مسئله مسئولیت اجتماعی 

گردشگری از آگاهی و شناخت  نهیزم

ی مند عالقهکافی برخوردارند. همچنین 

نسبت به اجرای مفاهیم مربوط به 

مسئولیت اجتماعی در بین مدیران 

وجود دارد اما در رابطه با مسائل 

 رو روبهیی ها تیمحدودرایی با اج

 هستند.

همکاران صلواتی و 

(6835) 

ی ریپذ تیمسئولی و ا حرفهاخالق 

 یهتلداراجتماعی در صنعت 

ی با مدیریت منابع ا حرفهمیان اخالق 

انسانی مشارکت اجتماعی و عملکرد 

معنادار و مثبتی وجود  هرابطمحیطی 

ی ریپذ تیمسئولدارد. این ارتباط با 

سازمان نیز مشاهده شده اجتماعی 

 است.

همکاران فر و  فرزین

(6835) 

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر 

وفاداری مشتریان با توجه به نقش 

 موردمطالعه) تیرضامیانجی اعتماد و 

مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد و 

رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنادار 

دارد، اعتماد مشتری بر رضایت و 
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وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معنادار  ی سه ستاره و چهار ستاره یزد(ها هتل

دارد و رضایت مشتری بر وفاداری 

مشتری تأثیر مثبت و معنادار دارد.

توسعه مدل وفاداری برند با تبیین  (.6832) یمیکر

و مسئولیت نقش شخصیت برند 

مطالعه موردی: برند )اجتماعی 

ی پدیده شاندیز تهران(ها رستوران

تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر 

تصویر کیفیت محصول و خدمات و 

و تصویر  گذارد یمشخصیت برند اثر 

کیفیت محصول و خدمات و شخصیت 

برند رابطه معناداری در سطح اطمینان 

 درصد با وفاداری برند دارد. 33

مسئولیت اجتماعی برند بر  ریتأث (6834) محمودی توانا

شرکت  موردمطالعه:مشتری ) وفاداری

(هواپیمایی ماهان

با توجه به نتایج کیفیت محصول، 

کیفیت خدمات و شخصیت برند در 

ارتباط مسئولیت اجتماعی برند و 

 کنند یوفاداری برند نقش میانجی ایفا م

 کیفیت هدهند نشان نتایج این همچنین و

 پژوهش مدلقبول  قابل و مناسب

 .باشند یم حاضر

در خارج از کشور شده انجامی ها پژوهش

تأثیر مسئولیت اجتماعی مقصد بر  (2167همکاران )سو و 

کیفیت روابط بومیان و عملکرد 

اقتصادی مقصد

 تواند یممسئولیت اجتماعی مقصد 

کیفیت روابط بین مقصد و بومیانش را 

 بالطبع تواند یمافزایش دهد که 

ی بهبود طورکل بهعملکرد اقتصادی را 

 بخشد.

اثر مسئولیت اجتماعی مقصد بر رفتار  (2167سوآنسون )سو و 

زیستی گردشگر:  مسئوالنه محیط

ی از اولین گردشگران ا سهیمقاتحلیلی 

و گردشگران تکراری

 یمصرفنشان داد که احساسات  ها افتهی

مثبت و منفی( و شناخته شدن با )

مقصد، اثر میانجی بر مسئولیت 

اجتماعی مقصد درک شده و رفتار 

زیستی دارد. همچنین،  مسئولیت محیط

نتایج نشان داد که تنها احساسات مثبت 

معناداری بر شناخته شدن بر  طور به
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مقصد تأثیر دارد. اثر میانجی 

گردشگرانی که اولین بار از مقصد 

نسبت به گردشگران  نندک یمدیدن 

 شده یبررستا حدی بین ابعاد  تکراری

در مدل پیشنهادی تأیید شد.

مسئولیت اجتماعی شرکت در  (2161) تسایدنلی و 

یک  تواند یچگونه م. گردشگری

گواهی مسئولیت اجتماعی شرکت 

کوچک  یوکارها کسبمزیت رقابتی 

گردشگری در دانمارک را  و متوسط

 یگواه( ه موردی:مطالع -افزایش دهد

(تراول الیف

احتمال افزایش مزیت نتایج نشان داد 

معینی از  یها روش  واسطه بهرقابتی 

 مسئولیت اجتماعی شرکت اجرای

ها بر  وجود دارد که یکی از آن

استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی 

آن با استراتژی  یو هم راستاساز

 است. متمرکز وکار شرکت کسب

مطالعه روابط بین مسئولیت اجتماعی  (2162) یفوکالوجون و 

مقصد، شهرت مقصد، هویت مقصد و 

 وفاداری گردشگری

معادالت  یابیمدل با استفاده از 

ساختاری، به این نتایج دست یافتند: 

مسئولیت اجتماعی مقصد اثر مثبت-6

مستقیمی بر شهرت مقصد و هویت 

از  میرمستقیغ صورت بهمقصد دارد و 

بر هویت مقصد  طریق شهرت مقصد

 زمان هم طور بهو  گذارد یمتأثیر 

بر قصد بازدید  میرمستقیغ صورت به

از طریق  دهان به دهانمجدد و تبلیغات 

شهرت مقصد و هویت مقصد تأثیر 

اما برای جستجوی جایگزین  گذارد یم

تأثیری  میرمستقیغمستقیم و  صورت به

شهرت مقصد اثر مثبت -2ندارد. 

معناداری بر هویت مقصد، قصد بازدید 

دارد و  دهان به دهانو تبلیغات 

بر تبلیغات  میرمستقیغ صورت به
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از طریق هویت مقصد  دهان به دهان

تأثیر دارد اما بر قصد بازدید مجدد و 

 صورت به ها نیگزیجاجستجو برای 

-8. تأثیر ندارد میرمستقیغمستقیم و 

هویت مقصد اثر مستقیمی بر تبلیغات 

دارد اما بر قصد بازدید  دهان به دهان

 ها نیگزیجامجدد و جستجو برای 

روابط -4تأثیر مستقیمی ندارد. 

ی بین قصد بازدید مجدد و شرفتیپ روبه

 وجود دارد. دهان به دهانتبلیغات 

یک مطالعه اکتشافی از مسئولیت  (2166پارک )شلدون و 

اجتماعی شرکت در صنعت 

 کایآمرگردشگری 

نتایج نشان داد محرک اصلی 

ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها تیفعال

 محور جامعهافزایش شهرت و مسائل 

و موانع اصلی فقدان منابع و عدم  است

ی ها پروژهدرک است. نتایج غلبه 

مسئولیت اجتماعی شرکتی 

ی مسئولیت ها وژهپرزیستی بر  محیط

فرهنگی را -اجتماعی شرکتی اجتماعی

متضمن یک نیاز  ها افتهنشان داد. این ی

ی ده جهتو  یساز مفهومفوری برای 

شفاف برای مشارکت صنعت 

گردشگری در مسئولیت اجتماعی 

 شرکت است.

 

 ي پژوهششناس روش
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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های کيفي است؛ همچنين از نظر روش  ها با توجه به ماهيت پژوهش، از نوع پژوهش داده
 گردد. ياجرا جزء تحقيقات پيمايشي اکتشافي محسوب م

مند استراوس و  بر اساس رهيافت نظام اديداده بندر اين پژوهش از روش کيفي و نظريه 
بنابراين، بر اساس اين رهيافت فرايند مسئوليت اجتماعي ؛ کوربين استفاده شده است

 يموردبررسپيامدهای آن  تيدرنهاای، راهبردها و  گر، زمينه ، مداخلهيعلشرکت، شرايط 
 2، محوری1ها در اين روش، از سه نوع کدگذاری باز داده ليوتحل هيتجزقرار گرفتند. برای 

 استفاده شد. 8انتخابي و
قلمرو موضوعي اين پژوهش در زمره مطالعات بازاريابي اجتماعي و گردشگری قرار دارد 

در سطح ملي انجام شده است.  1893تا تيرماه  189۱و از نظر زماني از تيرماه 
کنندگان پژوهش کليه خبرگان گردشگری )اعم از اساتيد رشته گردشگری،  ارکتمش

باشند  مي 189۴، فعاالن گردشگری و ...( در سال گذاران استيسمديران حوزه گردشگری، 
گيری قضاوتي و گلوله برفي تا رسيدن به  گيری نظری و به روش نمونه که با منطق نمونه

عنوان روش غالب در تئوری  گيری نظری که به هاشباع نظری انتخاب شدند. در نمون
شوند که به خلق تئوری کمک کنند.  ها به شکلي انتخاب مي شود، نمونه ای شناخته مي زمينه

در ابتدا پژوهشگر بر اساس قضاوت خود از بهترين منابع اطالعاتي از قبيل مشاهده، مصاحبه 
رود که  هايي مي نمونه به دنبالو سپس دهد  ها را انجام مي يا منابع مکتوب، بهترين انتخاب

آسان آغاز  صورت بهگيری  ای ابتدا نمونه شده را کامل کنند. در تئوری زمينهتئوری ايجاد
 جادشدهياهدفمند در جهت حداکثر تفاوت برای مفاهيم  صورت بهشود و سپس  مي

از (. مقصود1891رنجبر و همکاران، رسد ) گيری نظری مي کند و نهايتاً به نمونه حرکت مي
پديد  مقوله با ارتباط در جديدی های داده ديگر آن در که است ای مرحله نظری، اشباع

باشند؛ بدين  شده تأييد و برقرار ها مقوله بين روابط و يافته مناسبي گستره مقوله نيايند،
 2ي؛ نفر مشاور مديران عال 2نفر شد. از اين تعداد؛  21حجم نمونه معادل  درمجموعترتيب 

نفر مدير مياني وزارت ميراث فرهنگي،  8و  نفر دستيار مدير ارشد 2نفر مدير ارشد؛ 
 ۱و  ۱/۷؛ ۱/12؛ ۱/2۴به ترتيب با ميانگين سابقه کار مديريتي  يدست عيصناگردشگری و 

نفر از اساتيد دانشگاه با ميانگين سابقه کار مديريتي )مدير گروه و معاون آموزشي(  ۱سال؛ 

1. Open Coding

2. Axial Coding

3. Selective Coding



 655 |و همکاران   حسینی شاه

 

سال بودند. از نظر  1۴فر از مديران ارشد بخش خصوصي با سابقه مديريتي ن ۱سال؛  8
نفر  ۷نفر دانشجوی دکتری؛  2نفر دارای مدرک تحصيلي دکتری؛  12مدرک تحصيلي؛ 
 مهينهای  بودند. ابزار پژوهش مصاحبه پلميد فوقنفر  2نفر کارشناسي و  1کارشناسي ارشد؛ 

 2آن بر ا ساس معيارهای چهارگانه گوبا و لينکلن 1بود که قابليت اعتماد افتهيساختار
8«قابليت اعتماد»گوبا و لينکلن مفهوم  1932( بررسي شد. در دهه 199۷)

عنوان معياری  را به 
برای جايگزيني روايي و پايايي مطرح کردند تا به کمک آن دقت علمي را در پژوهش 

، ۱، قابليت انتقال۷قابليت اعتبارکيفي مورد ارزيابي قرار دهند. اين مفهوم از چهار عنصر 
های کيفي  تشکيل شده است. برای تأييد دقت علمي در پژوهش ۴قابليت تأييد ،۱قابليت اتکا

های متعددی نظير  و عناصر چندگانه آن استراتژی« قابليت اعتماد»با استفاده از مفهوم 
يد نتايج با مراجعه به بندی يا تأي ، بازبيني در زمان کدگذاری، طبقه3رديابي حسابرسي گونه

و کفايت  11، تأييد ساختاری12، تحليل مورد کيفي9ها، تأييد همکاران پژوهشي آزمودني
اند. بعدها گوبا و لينکلن معيار سنديت يا  مورد استفاده قرار داده 12منابع مورد ارجاع

تواند برای  گرا است و مي های ساخت فرض را تدوين کردند که خاص پيش 18اصالت
دانايي فر و مظفری، شود )استفاده  روش شناسانهکيفيت پژوهش سوای ابعاد  ارزيابي

183۴.) 
 بررسي قابليت اعتماد، از روش بازبيني در زمان کدگذاری و منظور بهدر پژوهش حاضر 

 شده پيتاتأييد همکاران پژوهشي استفاده شده است. بدين منظور، بخشي از متن کامل 
صورت دستي يا الکترونيکي( به افرادی  به) هياوله کدهای مصاحبه يا بخشي از آن به همرا

ها با نظر  های پژوهشگر از داده ها مصاحبه شده بود ارائه شد و ميزان تجانس ايده که از آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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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 که يدرصورتکنندگان با هدف تأييد يا اصالح با هم مقايسه گرديدند.  مشارکت
و نکات پيشنهادی آنان در نظر کنندگان نظرات اصالحي ديگری داشتند، نظرات  مشارکت

وجود داشت، دوباره به افراد  ها دادهگرفته شد. همچنين در مواردی که ابهام در کدها يا 
، رفع ابهام گرديد. همچنين، موردنظرمراجعه و با گرفتن توضيح اضافه در مورد آن مفهوم 

؛ از يک دانشجوی مقطع دکتری مديريت گردشگری مورداستفادهپژوهشي  گروهبر عالوه 
تحقيق، چهار مصاحبه از بين  گروهبا  زمان همعنوان همکار پژوهش،  درخواست شد تا به

های پژوهش را کدگذاری نمايد. اگرچه ميزان آشنايي وی با روش پژوهش کيفي  مصاحبه
های  ها و تکنيک آموزشيادآوری، مجدداً  منظور بهنظريه داده بنياد در حد مقدماتي بود، 

 گروهها به ايشان انتقال داده شد. پس از کدگذاری توسط  الزم جهت کدگذاری مصاحبه
 از هشتادتحقيق و همکار پژوهش، درصد توافق درون موضوعي محاسبه شد که بيشتر 

 درصد بود.

 ها يافته

کشف ( برای 1993) نيکوربمند است که توسط اشتراوس و  ای نظام رويه« کدگذاری»
ها توسعه داده شده است. در اين پژوهش، بر اساس  ها و ابعاد داده ها، مشخصه مقوله

کدگذاری، مدلي نظری توسعه يافت تا پديده مسئوليت اجتماعي شرکتي در حوزه 
آوری و  گردشگری ايران تشريح و تبيين شود. الزم به ذکر است که فرايند جمع

زمان انجام شده است و  صورت زيگزاکي و هم ها در اين روش، به داده ليوتحل هيتجز
ها به مرز اشباع رسيد و  ها تا جايي ادامه پيدا کرد که پژوهشگر در داده آوری داده جمع

مفاهيم مرتبط با پديده مسئوليت اجتماعي شرکتي در حوزه گردشگری ايران که توسط 
 اضافه نشد.شوندگان مختلف مطرح شد، تکراری شده و مطلب جديدی به مدل  مصاحبه

توسط اشتراوس و کوربين در مورد انجام کدگذاری باز و  شده ارائهبا توجه به راهنمای 
محوری، ابتدا با تفکيک متن مصاحبه به عناصر دارای پيام در داخل متون، کدهای باز 

کنندگان به همراه  استخراج شدند؛ سپس، کدهای مشترک و مورد تأکيد تمامي مشارکت
ها مشخص شدند.  عنوان کدهای نهايي به همراه آن از ديد محققين بهکدهای با اهميت 

 الگو در جدول سه آمده است. يعلعنوان نمونه نحوه کدگذاری باز بخش شرايط  به
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 های پژوهش( منبع: یافتهالگو ) یعل: کدهای باز بخش شرایط 5جدول 

 منبع کدها کدهای نهایی کدهای باز

اجتماعی دنبال حسن ها با اجرای مسئولیت  شرکت

 شهرت هستند

حسن شهرت و پذیرش 

 اجتماعی

P1 

دنبال کسب اعتبار و وجهه فرهنگی و  ها شرکت

 اجتماعی در میان جامعه هستند.

کسب اعتبار و وجهه 

 فرهنگی

P1 

های ساکنان  خواهند با این کار بر روی قلب می ها شرکت

 رشیموردپذکنند تا از طرف آنان  یگذار هیسرمامنطقه 

 قرار گیرند.

حسن شهرت و پذیرش 

 اجتماعی

P3 

بومی از  هگردشگری ماهیتی مردمی دارد و امروزه جامع

 کنند. خود را مطالبه می وحقوق حقها  بنگاه

 P3 مردم بومی یمطالبه گر

P19 

P20 

P21 

نگرش گردشگران امروزی تغییر کرده است و به دنبال 

 حال خوب خود و محیط پیرامونشان هستند.

تغییر نگرش گردشگران و 

 آگاه شدن آنان

P7 

پایدار و مراقبت از منابع برای نسل  همفهوم توسع امروزه

گرفته و  آتی ضمن تأمین نیازهای نسل امروز شکل

 طرفداران خودش را دارد.

گیری مفاهیم جدید  شکل

 و هواداران مسئول

P5 

پایدار به دنبال حفظ   گردشگران طرفدار توسعه

 ستند.زیست ه محیط

گیری مفاهیم جدید  شکل

 و هواداران مسئول

P10 

 P13گیری مفاهیم جدید  شکلکربن مطرح شده است و عده از  مفاهیمی مثل اقتصاد کم
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و هواداران مسئول.اند گردشگران هوادار این مفاهیم شده

گیرد و  شکل می کم شتابمفاهیمی مثل گردشگری 

 شوند. آن گردشگرانی پیرو آن می بالطبع

گیری مفاهیم جدید  شکل

و هواداران مسئول

P13

محور که طرفداران این  گیری گردشگری جامعه شکل

محلی، حفظ  هنوع گردشگری خواهان توجه به جامع

ها  ها و منفعت اجتماعی آن ، احترام به آنفرهنگشان

هستند.

گیری مفاهیم جدید  شکل

 و هواداران مسئول

P5

P3

زیست،  اند و خواستار حفظ محیط گردشگران آگاه شده

 کربن و ... هستند دیاکس یدکاهش تولید 

گیری گردشگران  شکل

 آگاه

P13

مختلف اعم از  یها نهیزمامروزه سطح آگاهی مردم در 

 زیست، اقتصاد و ... باال رفته است. فرهنگ، محیط

گیری گردشگران  شکل

 آگاه

P18

برای اینکه  وکارها کسبفشار بیرونی از وجه تقاضا به 

مسئوالنه عمل کنند.

گیری گردشگران  شکل

 آگاه

P18

گیری گردشگران  شکلاند گردشگران امروزه آگاه شده

 آگاه

P20

که  هستندگردشگران امروزه به دنبال هواپیماهایی 

آلودگی هوایی و صوتی کمتری ایجاد کند.

گیری گردشگران  شکل

 آگاه

P20

گیری گردشگران  شکلکند. به قیمت نگاه نمی صرفاًگردشگر امروز، 

 آگاه

P20

بنگاه باید به نیازهای گردشگران امروز توجه کند تا 

بتواند در محیط رقابتی گردشگری فعال بماند.

گیری گردشگران  شکل

 آگاه

P7

P11محیطی  اثرات منفی زیستو  یطیمح ستیزتبعات منفی گردشگری در حوزه 
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 و فرهنگی فرهنگی

های شرکت در حوزه  ها و فعالیت توجه به اثرات برنامه

 زیست اجتماعی، اقتصادی، فرهنگ، محیط

اثرات حوزه اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگ، 

 زیست محیط

P8 

ها به این باور و  رسیدن مدیران و رؤسای شرکت

 های اجتماعی، های آنان آسیب شناخت که فعالیت

 فرهنگی، اقتصادی دارد

های اجتماعی،  آسیب

 فرهنگی، اقتصادی

P11 

های اجتماعی،  ها برای جبران آسیب تالش شرکت

 فرهنگی، اقتصادی

های  جبران آسیب

اجتماعی، فرهنگی، 

 اقتصادی

P11 

به فرهنگ،  وکار کسبهایی که یک صنعت یا یک  زیان

 کند اقتصاد و اجتماع وارد می

های اجتماعی،  آسیب

 فرهنگی، اقتصادی

P13 

تأثیرات منفی گردشگری در حوزه اجتماعی، اقتصادی، 

 بومی هزیست و جامع فرهنگ، محیط

های اجتماعی،  آسیب

فرهنگی، اقتصادی و 

 محیطی زیست

P13 

ها به دنبال جذب مشتری و درآمدزایی از این  شرکت

 مقوله هستند

 P1 درآمدزایی

شان  اقتصادیهای خصوصی چون نگران منافع  شرکت

 کنند. هستند به این مقوله نیز توجه می

 P5 منافع اقتصادی

ها  گردشگری رقابتی است؛ بنگاه وکار کسبچون محیط 

مجبورند به نیازهای گردشگران آگاه توجه کنند تا 

 را حفظ کنند. وکارشان کسبدرآمدشان را حفظ کنند و 

 P7 وکار کسبحفظ درآمد و 
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های انجام شده و مقايسه  مصاحبه ليوتحل هيتجزسپس طي فرايند کدگذاری محوری که با 
ها انجام گرفت، هر يک از ابعاد مدل پارادايمي بر اساس مقوله کلي،  دائمي و نظری داده

، مشخص گرديد. در شده ساختهاز مفاهيم  هرکدام رمجموعهيزمفهوم و کدهای نهايي 
بار بر روی تمام کدها صورت  بندی که قبالً يک واقع، در اين مرحله همان روند طبقه

ها و مختصات  هايي استخراج شود که بر اساس ويژگي مقوله تيدرنهاگرفت، انجام شد تا 
 ليوتحل هيتجزآوری و  جمع سرتاسرمشترک هر طبقه حاصل شده باشد. اين مرحله در 

هر طبقه با ساير مقوالت مقايسه شد تا اطمينان حاصل شود که  آنگاهمه داشت. ها ادا داده
ها شکل گرفت و  ای از داده بندی اوليه مقوالت از يکديگر متمايز هستند. بر اين اساس طبقه

عنوان  مقوله جای گرفتند. به 28های حاصل از کدگذاری باز در  در انتهای اين مرحله مقوله
ها در حوزه گردشگری  ؤثر بر پديده اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتم يعلنمونه، شرايط 

از مفاهيم ساخته  هرکدام رمجموعهيزايران بر اساس مقوله کلي، مفهوم و کدهای نهايي 
 آمده است. ۷شده در جدول 

یعلها مرتبط با شرایط  مفاهیم و کدهای زیرمجموعه آن :4جدول 

مقولهمفهوم

کسب مقبولیت 

اجتماعی

کسب حسن شهرت و پذیرش اجتماعی

کسب اعتبار و وجهه فرهنگی

مردم بومی یمطالبه گر

گیری مفاهیم  شکل

جدید و گردشگران 

 آگاه و مسئول

آنان آگاه شدنتغییر نگرش گردشگران و 

گیری مفاهیم جدید و هواداران مسئول شکل

گیری گردشگران آگاه شکل

محیطی و فرهنگی اثرات منفی زیستجبران اثرات منفی 
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محیطی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست اثرات و آسیب گردشگری

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جبران آسیب

درآمدزایی طلبی اقتصادی منفعت

منافع اقتصادی

وکار کسبحفظ درآمد و 

های قبلي کدگذاری  نتايج گام، کدگذاری انتخابي انجام شد. کدگذاری انتخابي تيدرنها
ها  مند به ساير مقوله به شکلي نظام آن راکند و  اصلي را انتخاب مي هکار برده، مقول را به

بيشتر دارند  ههايي که نياز به تصفيه و توسع بخشد و مقوله ارتباط داده، ارتباطات را اعتبار مي
مدل ) ميپارادااستفاده از يک (. اين کار با 1993استراوس و کوربين، دهد ) را توسعه مي

گر،  ای، شرايط مداخله ، پديده محوری، شرايط زمينهيعلالگويي( که شامل شرايط 
؛ انجام شد. همچنين در شود يمراهبردهای کنترل و اداره يک پديده( و پيامدها راهبردها )
ها با يکديگر و يکپارچه کردن تئوری  که مرحله ترکيب و مرتبط نمودن يافته اين مرحله

ارائه نظريه  منظور به، طبقات اصلي و فرعي با يکديگر مرتبط شدند تا مفاهيم تئوريکي است
کننده اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت در حوزه گردشگری ايران، توسعه يابند.  توصيف

در مراحل  آمده دست بههش امکان داد تا بتوانند مفاهيم اين اقدامات به محققين اين پژو
انتخاب طبقه مرکزی استفاده  منظور بهها  کدگذاری باز و محوری را يکپارچه نمايد و از آن

، هر يک از ابعاد مدل پارادايمي بر اساس مقوله کلي، مفهوم و کدهای ۱جدول نمايد. در 
 ، مشخص شده است.هشد ساختهاز مفاهيم  هرکدام رمجموعهيزنهايي 

بنابراين ؛ های فوق در فرايندی رفت و برگشتي انجام شده است الزم به ذکر است که گام
های کدگذاری انتخابي به شکل واضحي از يکديگر مجزا نيستند و از طريق يک  گام

 فرايند تعاملي، همراه با کدگذاری باز و محوری انجام شده است.
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ها از فرایند تحلیل داده آمده دست بههای کیفی  : داده5جدول 

مفهوممقوله ابعاد پژوهش

ی 
ها
یر
متغ

 یعل

کسب حسن شهرت و پذیرش اجتماعی؛ کسب اعتبار و  کسب مقبولیت اجتماعی

وجهه فرهنگی؛ مطالبه گری مردم بومی

گیری مفاهیم جدید  شکل

و گردشگران آگاه و 

 مسئول

گیری  شکلتغییر نگرش گردشگران و آگاه شدن آنان؛ 

گیری گردشگران  مفاهیم جدید و هواداران مسئول؛ شکل

آگاه

جبران اثرات منفی 

گردشگری

های  و فرهنگی؛ اثرات و آسیب یطیمح ستیزاثرات منفی 

؛ جبران یطیمح ستیزاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

 اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی یها بیآس

؛وکار کسبدرآمدزایی؛ منافع اقتصادی؛ حفظ درآمد و  اقتصادی یطلب منفعت

ده 
دی
پ

ی
ور
اجرای مسئولیت مح

 اجتماعی شرکت

؛ ستیز طیمحمسئولیت اجتماعی در حوزه درون شرکت؛ 

 اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی؛ قانونی

له
اخ
مد
ط 
رای
ش

 
گر

ای فضاسازی رسانه

و وجدان کاری از طریق  یریپذ تیمسئولترویج حس 

پذیری در  جمعی؛ نهادینه شدن فرهنگ مسئولیت یها رسانه

جامعه از طریق رسانه؛ حساس نمودن مدیران و گردشگران 

زیستی، جامعه محلی از طریق  محیط یها حوزهبه 

های جمعی رسانه

فضای اقتصاد کالن کشور؛ رکود و تحریم اقتصادی عوامل اقتصادی

های فرهنگی و اجتماعی؛  تفاوتی به ناهنجاری بی اجتماعی-عوامل فرهنگی

های سنتی و  فرهنگی جامعه؛ دیدگاه-ساختارهای اجتماعی

ربط؛ نهادهای ذی شدن مانعمقاومت در برابر تغییر؛ 

های مجوز  سازمان یمطالبه گرمخاطرات سیاسی منطقه؛  محیط سیاسی و قانونی

های  های حقوقی و قانونی دولت؛ سیاست دهنده؛ حمایت

کالن کشور؛ وجود برخی از قوانین دست و پاگیر؛ 

برخوردهای قانونی؛ ثبات سیاسی؛
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ینه
زم
ط 
رای
ش

 
ی
ا

 

 

فراهم بودن بستر قانونی، 

 و فرهنگی فنّاورانه

های  گردشگری پایدار؛ سرفصل هضوابط و قوانین توسع

مدیران آگاه؛  یریکارگ بهآموزشی گردشگری مسئوالنه؛ 

سازی  ضوابط آموزشی موجود؛ توجه به آموزش و فرهنگ

پایدار و  هسازی مسائل توسع از سوی دولت؛ فرهنگ

سازی سفر مسئوالنه؛  مسئولیت اجتماعی؛ فرهنگ

نوع ها از  نیازهای قانونی؛ عدم شناخت کافی شرکت پیش

فعالیت مسئولیت اجتماعی؛ کم بودن تجربه این نوع 

های تشویقی از  ها در حوزه گردشگری؛ وجود اهرم فعالیت

های فعال در  طرف دولت و جامعه؛ نادیده گرفته شدن بنگاه

حوزه مسئولیت اجتماعی توسط دولت و جامعه؛ داشتن 

 الزم برای تبدیل ایده به عمل یها یفنّاور

گردشگری   توسعهسطح 

 در کشور

گردشگری در کشور؛ سطح  یها رساختیز هسطح توسع

گردشگری  هگردشگری در کشور؛ سطح توسع هتوسع

 مسئوالنه در کشور

سطح شکوفایی اقتصادی 

 بنگاه

 سودآوری و درآمدزایی شرکت؛ موفقیت مالی شرکت

سطح آگاهی و بلوغ 

 ها فکری مدیران بنگاه

گردشگری پایدار در بلوغ فکری مدیران؛ توجه به 

 تصمیمات مدیریت کالن شرکت؛ سطح آگاهی مدیران

 همحلی؛ آگاهی گردشگران؛ آگاهی جامع هآگاهی جامع سطح آگاهی ذینفعان

میزبان، میهمان و همه ذینفعان؛ آگاهی دولتمردان؛ آگاهی 

 نیروی انسانی شرکت

سطح مشارکت و 

 همکاری ذینفعان

ارتباط بنگاه با نهادهای مشارکت بنگاه و جامعه محلی؛ 

ها؛ حمایت ذینفعان از  اجتماعی؛ ارتباط بنگاه با سمن

 های داوطلبانه شرکت فعالیت

ها
رد
اهب
ر

 

 سازی، آموزش و آگاه

 یساز فرهنگ

سازی آنان؛  رسانی به مدیران، کارکنان و مردم و آگاه اطالع

مدت؛ آموزش رسمی و  ؛ آموزش کوتاهیدانشگاهآموزش 

و  یرسان اطالع؛ آموزش همه ذینفعان؛ آموزش، یررسمیغ

 از طریق رسانه سازی سازی؛ فرهنگ فرهنگ

تدوین ضوابط و مقررات؛ بازنگری ضوابط و مقررات؛  کالن یگذار استیس

 های تشویقی و ترغیبی رسانی؛ سیاست های اطالع سیاست
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در سطح  یگذار استیس

شرکت

 وکار کسب هفلسفها و  مسئولیت اجتماعی در استراتژی

 دهیا سازی مسئولیت اجتماعی شرکت؛ شفاف شرکت؛

های مسئولیت اجتماعی  تعریف پروژه در این زمینه؛ یپرداز

 توسط شرکت

مسئولیت  یگزارش ده

ها اجتماعی شرکت

ساالنه روی مسائل  یها یگزارش دهحسابرسی و ممیزی و 

های  فعالیتآگاه نمودن افراد از نتیجه  اخالقی و اجتماعی؛

پایش فرایند آموزش، هدایت و  مسئولیت اجتماعی؛

سازی  های مسئولیت اجتماعی؛ شفاف اثربخشی فعالیت

های مسئولیت اجتماعی شرکت برای  فعالیت

کنندگان؛ استفاده از گروه نظارتی و نهادهای  مصرف

مسئولیت اجتماعی  یگزارش دهدر ارزیابی و  نهاد مردم

 شرکت

ها
مد
پیا

فرهنگی؛ منافع  -منافع اقتصادی؛ منافع اجتماعی پایدار گردشگریتوسعه 

و ترویج انواع گردشگری  گیری محیطی؛ شکل زیست

مسئوالنه؛ توسعه پایدار مقصد

 جذب گردشگران بیشتر؛ برتری شرکت در حوزه رقابت؛ مزیت رقابتی شرکت

برند شدن شرکت

بهبود عملکرد سازمانی؛ رضایت و تعهد کارکنان شرکت؛  وکار کسبپایداری 

پایداری شرکت

مطابق با ابعاد مدل « ها در حوزه گردشگری ايران مسئوليت اجتماعي شرکت»مدل مفهومي 
 ( در شکل يک ارائه شده است.1993) نيکوربپارادايمي اشتراوس و 
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مطابق با ابعاد مدل « ها در حوزه گردشگری ایران مسئولیت اجتماعی شرکت»مدل مفهومی  0 شکل
 ( 6333) نیکوربپارادایمی اشتراوس و 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیري نتیجهبحث و 
گونه که ذکر شد، هدف اصلي پژوهش طراحي و تدوين مدل مسئوليت اجتماعي  همان

ها در حوزه گردشگری ايران با رويکردی کيفي است که بدين منظور، ساخت مدل  شرکت
مطابق با بررسي پيشينه  ازآنجاکهانجام شد.  اديداده بنپارادايمي با استفاده از روش نظريه 

ها در حوزه  پژوهش، تاکنون مدل جامعي در حوزه الگوی مسئوليت اجتماعي شرکت
گردشگری ارائه نشده است؛ در اين پژوهش تالش شد تا اين شکاف پژوهشي را پر نموده 

 يا نهیزمشرايط 

 و فرهنگی فنّاورانهفراهم بودن بستر قانونی، 

 گردشگری در کشور  توسعهسطح 

 سطح شکوفایی اقتصادی بنگاه

 ها سطح آگاهی و بلوغ فکری مدیران بنگاه

 سطح آگاهی ذینفعان

 سطح مشارکت و همکاری ذینفعان

 

 شرايط علي

 کسب مقبولیت اجتماعی

گیری مفاهیم جدید و  شکل

گردشگران آگاه و مسئول 

 جبران اثرات منفی گردشگری

 ی اقتصادیطلب منفعت

 

اجراي مسئولیت اجتماعي 

 در حوزه گردشگري

 زیست، طیمح شرکت؛ درون

 ی؛ اجتماعی؛اقتصاد

 ی؛ قانونفرهنگ

 گر مداخلهشرايط 

 ای فضاسازی رسانه

 عوامل اقتصادی

-عوامل فرهنگی

 اجتماعی

محیط سیاسی و 

 قانونی

  

 راهبردها

سازی، آموزش و  آگاه

 یساز فرهنگ

 ی کالنگذار استیس

در سطح ی گذار استیس

 شرکت

ی مسئولیت گزارش ده

 ها اجتماعی شرکت

 

 پیامدها

توسعه پایدار 

 گردشگری

مزیت رقابتی 

 شرکت

پایداری 

 وکار کسب
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های پيشين در حوزه  و هر يک از ابعاد و اجزای مدل ارائه شده به لحاظ مفهومي با پژوهش
های  ی مقايسه شود. عالوه بر اين، سعي شده تا حد امکان نتايج پژوهش با پژوهشگردشگر

نيز مقايسه  وکار کسبهای  ها در ساير حوزه پيشين مرتبط با مسئوليت اجتماعي شرکت
 شده استخراجبه برخي از کدهای  ميرمستقيغصورت مستقيم و  شود. برخي از محققين به

خالصه؛ ضمن  صورت بهنيز جديد بوده است. در ادامه اند و برخي از کدها  اشاره داشته
های پيشين پرداخته  ها با پژوهش هر يک از ابعاد و اجزای مدل؛ به مقايسه آن بحث پيرامون

 شود. مي
:ها در حوزه گردشگری ايران ي اجرای مسئوليت اجتماعي شرکتعلشرايط 

برای ادامه فعاليت خود به ها ناگزير هستند  شرکت رو نيازاگردشگری ماهيت مردمي دارد 
ها با  ميزبان( و نيازهايشان توجه نمايند. در واقع شرکت همردم )اعم از گردشگران و جامع

اجرای مسئوليت اجتماعي به دنبال کسب شهرت، اعتبار و وجهه فرهنگي و اجتماعي در 
شده  خودآگاه وحقوق حقبومي از  هميان جامعه هستند و از سوی ديگر چون امروزه جامع

های اجتماعي، در واقع  ها با اقدام به فعاليت کنند، بنگاه ها مطالبه مي است و آن را از بنگاه
کنند تا از طرف آنان  یگذار هيسرماهای ساکنان منطقه  خواهند بر روی قلب مي

است. عالوه بر « کسب مقبوليت اجتماعي»قرار گيرند. اين اظهارات دال بر  رشيموردپذ
مختلف باال  یها نهيزمشان در  ش گردشگران تغيير کرده و سطح آگاهياين، امروزه نگر

پايدار، گردشگری کم شتاب،  هگيری مفاهيم جديدی مثل توسع رفته است. شکل
ها کمک کرده است. اين تغيير  و ... نيز به ارتقاء سطح آگاهي آن محور جامعهگردشگری 

ها نيز به تقاضاهای اين گردشگران آگاه و همچنين  نگرش، موجب شده است شرکت
زيست، جامعه، فرهنگ و حتي اقتصاد مناطق  هايشان بر محيط نسبت به اثرات بالقوه فعاليت

مي که بر اجرای مسئوليت اجتماعي بازديد شده واکنش نشان دهند. لذا يکي از مفاهي
« گيری مفاهيم جديد و گردشگران آگاه و مسئول شکل»است، مفهوم  رگذاريتأثها  شرکت

شود، در کنار افزايش سطح آگاهي گردشگران، سطح آگاهي  است. همچنين ديده مي
 ها به اين باور و شناخت ها نيز افزايش يافته است و امروزه آن  مديران و رؤسای شرکت

موفقيت بلندمدت  هاند که داشتن اقتصاد سالم، ميراث فرهنگي و طبيعي سالم الزم رسيده
های اجتماعي، فرهنگي،  هايشان آسيب فعاليت ازآنجاکههای گردشگری است و  شرکت
کاهش تأثيرات  منظور بهبايست  ای را در پي دارد؛ مي محيطي و حتي اقتصادی بالقوه زيست
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های مسئوليت اجتماعي اقدام نمايند.  های مختلف به فعاليت وزههايشان در ح منفي فعاليت
کنار تمام  در بيان شده است.« جبران اثرات منفي گردشگری»تحت عنوان مفهوم  اين مهم

ها مجبورند به  گردشگری رقابتي است؛ بنگاه وکار کسبمحيط  ازآنجاکهاين عوامل؛ 
را نيز حفظ  وکارشان کسب ،ييدرآمدزانيازهای گردشگران آگاه توجه کنند تا ضمن 

ها با فعاليت در حوزه مسئوليت اجتماعي به دنبال جذب مشتری و  کنند. در واقع شرکت
باشند. لذا يکي از مفاهيمي که بر  شان مي شان هستند چون نگران منافع اقتصادی درآمدزايي

 است.« یطلبي اقتصاد منفعت»است، مفهوم  رگذاريتأثها  اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت
 

 یعلهای گذشته در شرایط  ها و تئوری : مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش1جدول 

ها  مقايسه و مطابقت نتايج پژوهش با پژوهش کدهاي نهايي مفهوم

 هاي گذشته و تئوري

 

 

کسب 

مقبولیت 

 اجتماعی

کسب حسن شهرت و پذیرش 

 اجتماعی

(، تولسکا و 2165تولسکا )(، 2116النتوس )

همکاران (، ولز و 2165) ینوسکیالدیم

(، شلدون و 2162) یفوکا(، لوجون و 2161)

( و 2165همکاران )(، شن و 2166پارک )

 (6877) یقاسمالوانی و 

  کسب اعتبار و وجهه فرهنگی

 (6877) یقاسم( و الوانی و 6832برزگر ) کسب اعتبار 

 ای پیدا نشد. یافته کسب وجهه فرهنگی 

 (6835) یآباد سعید مردم بومی یمطالبه گر

 

گیری  شکل

مفاهیم 

تغییر نگرش گردشگران و آگاه شدن 

 آنان

( و اسچوبرت و 2111پارسا )چوئی و 

 (2161همکاران )

 (2161جوکان )جوکان و گیری مفاهیم جدید و هواداران  شکل
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جدید و 

گردشگران 

آگاه و 

مسئول

مسئول

(2113( و ای.تی. ان.)2166) یلاینوئی و  گیری گردشگران آگاه شکل

جبران اثرات 

منفی 

گردشگری

محیطی و  اثرات منفی زیست

 فرهنگی ناشی از گردشگری

(6831همکاران )بیدختی و  امین

های اجتماعی،  اثرات و آسیب

محیطی  فرهنگی، اقتصادی و زیست

 ناشی از گردشگری

(6831همکاران )بیدختی و  امین

 های اجتماعی، جبران آسیب

 فرهنگی، اقتصادی

2165تولسکا و میالدونوسکی،

طلبی  منفعت

اقتصادی

ای پیدا نشد. یافتهدرآمدزایی

ای پیدا نشد. یافتهمنافع اقتصادی

ای پیدا نشد. یافتهوکار کسبحفظ درآمد و 

:ها در حوزه گردشگری ايران ای اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت شرايط زمينه
ها، تنها دانش و آگاهي مديران يا  برای اجرای فعاليت مسئوليت اجتماعي توسط شرکت

های  فعاليت منظور بهها  های شرکت ريزی رغم برنامه ها کافي نيست؛ بعضاً علي مالکان آن
شود که بستر الزم برای  زيست، مشاهده مي های دوستدار محيط يا فعاليت محور اجتماع

ها فراهم نيست. مسئوليت اجتماعي بايد به يک باور و فرهنگ در  اجرای اين قبيل برنامه
نفعان  ها تبديل شود و از اين طريق بتواند منجر به خلق ارزش مشترک برای ذی ميان شرکت

بايست  و ساختارهای قانوني و اجرايي مناسب مي سازوکارهاو شرکت شود. در واقع، 
ها راضي به پذيرش مسئوليت اجتماعي شوند و اگر  وجود داشته باشد تا افراد و بنگاه

ضوابط و قوانين مربوط به توسعه گردشگری پايدار تدوين شود به اين موضوع بسيار 
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ری سازی در حوزه گردشگ کمک خواهد کرد. از سويي ديگر، آموزش و فرهنگ
و حتي هنوز در اقتصاد کشور، گردشگری جايگاهي ندارد يا در  ستيندولت  موردتوجه

ها در نظر  های مسئوليت اجتماعي شرکت قوانين کشور يک چارچوب روشن برای فعاليت
دستي  و صنايع یگردشگر ،يفرهنگ راثيمگری وزارت  گرفته نشده است. لذا نقش ميانجي

بايست قوانيني را وضع کند و در جهت  مي وزارتخانهاست و اين  موردتوجه شيازپ شيب
توانند انجام دهند،  های مسئوليت اجتماعي که مي ها از نوع فعاليت آگاه نمودن شرکت

های تشويقي از طرف دولت يا جامعه يا مردم بايد  هايي را بردارد. عالوه بر اين، اهرم گام
، برقراری ارتباط بين صنعت و دانشگاه وجود داشته باشد. در کنار فراهم بودن بستر قانوني

بايست در  از طريق کانون هماهنگي دانش و صنعت گردشگری ضروری است؛ همچنين مي
ها اين باور حاکم شود که نفع کارکنان در نفع شرکت است و بالعکس منفعت  شرکت

ا ه شود که شرکت مشاهده مي بعضاًدر کنار همه اين مسائل،  شرکت در نفع کارمند است.
الزم را برای  یفنّاورهای خالقانه برای فعاليت در حوزه مسئوليت اجتماعي دارند اما  ايده

رساني، زمينه و کانال ارتباطي الزم بين  تبديل ايده به عمل ندارند يا در زمينه آگاهي
بستر قانوني، »بايست  بنابراين مي؛ مناسب و ... وجود ندارد هشرکت و جامعه مثل رسان

نيز در « گردشگری کشورها هسطح توسع»فراهم باشد. عالوه بر اين، « و فرهنگي فنّاورانه
است.  رگذاريتأثاجرای آن  ههای مسئوليت اجتماعي و نحو ها به فعاليت تمايل شرکت
ها اين است که در کنار درک  اجرای مسئوليت اجتماعي توسط شرکت ههمچنين، الزم

بايست تأمين باشند و ظرفيت الزم  نظر مالي مي ها از از مسئوليت اجتماعي، آن وکارها کسب
های نوپا  برای نوآوری و فعاليت در حوزه مسئوليت اجتماعي را داشته باشند. لذا از شرکت

اند نبايد انتظار داشت در حوزه مسئوليت  و تازه تأسيس که هنوز به موفقيت الزم نرسيده
مفهوم ، اين مهم تحت عنوان رو نياازگيری داشته باشد.  و چشم  اجتماعي اقدامات گسترده

بيان شده است. در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت، « سطح شکوفايي اقتصادی بنگاه»
ها و رؤسای  ها نيز مهم است. مديران شرکت قطعاً سطح درک و آگاهي مديران شرکت

ع ها در حوزه گردشگری را بشناسند. در واق ها بايد حوزه مسئوليت اجتماعي شرکت سازمان
رساني و آموزش کارکنان در اين  سازی، اطالع آگاه بالطبعشناخت و آگاهي مديران و 

نياز اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت است. مدير بايد به اين باور ايمان داشته  زمينه پيش
عمل کند و در قبال جامعه و محيط پيرامونش مسئول  خألتواند در  باشد که شرکت نمي
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ها، مفهوم  ای مؤثر در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت زمينه است. لذا يکي از شرايط
اين، سطح درک و آگاهي  عالوه براست.  «ها سطح آگاهي و بلوغ فکری مديران بنگاه»

ها مؤثر است. در واقع، سطح آگاهي  نفعان نيز در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت ذی
با تأکيد بر محيط طبيعي  زيست محلي، گردشگر و همچنين محيط هجامعه از حقوق جامع

بايست از  نفعان مي است و همه ذی رگذاريتأثنيز در درک مسئوليت اجتماعي شرکت 
باشند، به حقوق يکديگر احترام بگذارند و وظايف خود را  خودآگاهحقوق و وظايف 

ها انتظار دارند  همين آگاهي است که از شرکت واسطه به تيدرنهاانجام بدهند و  يدرست به
 عنوان بهنيز « سطح آگاهي ذينفعان»های مسئوالنه داشته باشند. در همين راستا، مقوله  فعاليت

ها و  های شرکت گذار بر راهبردها تعريف شد. اجرايي شدن تمام برنامه ای تأثير شرايط زمينه
های مسئوليت  . فعاليتاستی ذينفعان منوط به مشارکت و همکار وکار کسبهای  بنگاه

ای مؤثر  ، يکي ديگر از مفاهيم شرايط زمينهرو نيازانيستند.  مستثنااجتماعي نيز از اين قاعده 
«سطح مشارکت و همکاری ذينفعان»ها با عنوان  در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت

 تعريف شد.
ای گذشته در شرایط زمینههای  ها و تئوری : مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش7جدول 

مقايسه و مطابقت نتايج پژوهش با  کدهاي نهايي مفهوم

هاي گذشته ها و تئوري پژوهش

فراهم بودن بستر 

ی  ضوابط و قوانین توسعه

گردشگری پایدار

ای پیدا نشد. یافته

های آموزشی گردشگری  سرفصل

مسئوالنه

(6834آزاد )فیاضی 

(6834زاده ) سیف کارگیری مدیران آگاه به 

(6834آزاد )فیاضی  ضوابط آموزشی موجود

سازی  توجه به آموزش و فرهنگ

از سوی دولت

ای پیدا نشد. یافته
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و  فنّاورانهقانونی، 

 فرهنگی

ی  سازی مسائل توسعه فرهنگ

 پایدار و مسئولیت اجتماعی

 ای پیدا نشد. یافته

 پیدا نشد.ای  یافته سازی سفر مسئوالنه فرهنگ

 (6835الهامی ) نیازهای قانونی پیش

ها از  عدم شناخت کافی شرکت

 نوع فعالیت مسئولیت اجتماعی

تولسکا (، 6835) یامام(، 6837) انیثقف

 (2115وب )(، مهر و 2165)

 

ها  کم بودن تجربه این نوع فعالیت

 در حوزه گردشگری

 (2115وب )(، مهر و 2165تولسکا )

های تشویقی از طرف  اهرموجود 

 دولت و جامعه

مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی 

 یرانیاهای  شرکت

(www.csriran.com) 

های فعال  نادیده گرفته شدن بنگاه

در حوزه مسئولیت اجتماعی 

 توسط دولت و جامعه

 ای پیدا نشد. یافته

الزم برای  یها یفنّاورداشتن 

 تبدیل ایده به عمل

 ای پیدا نشد. یافته

ی  سطح توسعه

 گردشگری در کشور

های  ی زیرساخت سطح توسعه

 گردشگری در کشور

 ای پیدا نشد. یافته

ی گردشگری در  سطح توسعه

 کشور

 ای پیدا نشد. یافته

 ای پیدا نشد. یافتهی گردشگری  سطح توسعه
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مسئوالنه در کشور

سطح شکوفایی 

 اقتصادی بنگاه

به نقل از دراکر 6873امینی  سودآوری و درآمدزایی شرکت

 میل( و یوئن و 2165همکاران )شن و موفقیت مالی شرکت

(2161) 

سطح آگاهی و بلوغ 

 ها فکری مدیران بنگاه

ای پیدا نشد. یافتهبلوغ فکری مدیران

توجه به گردشگری پایدار در 

تصمیمات مدیریت کالن شرکت

2165الند درالکر، 

(6834) یقربان( و 2165الند درالکر، )سطح آگاهی مدیران

نفعان سطح آگاهی ذی

ای پیدا نشد. یافتهمحلی هآگاهی جامع

(، ترونگ 2116) گلیسمک ویلیامز و آگاهی گردشگران

 (2166توآن )

ی میزبان، میهمان و  آگاهی جامعه

 نفعان همه ذی

همکاران (، شن و 6836) برهمت

(2165) 

ای پیدا نشد. یافتهمردان آگاهی دولت

(6836) برهمتآگاهی نیروی انسانی شرکت

سطح مشارکت و 

 نفعان همکاری ذی

ای پیدا نشد. یافته مشارکت بنگاه و جامعه محلی

ای پیدا نشد. یافته ارتباط بنگاه با نهادهای اجتماعی

ای پیدا نشد. یافتهها ارتباط بنگاه با سمن

های  نفعان از فعالیت حمایت ذی

 داوطلبانه شرکت

ای پیدا نشد. یافته
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:ها در حوزه گردشگری ايران گر در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت شرايط مداخله
کس پوشيده  های جمعي در آموزش و گسترش آگاهي مردم بر هيچ امروزه نقش رسانه

هاست که مفاهيم جديد به مخاطبان آموزش داده  از طريق رسانه مثال عنوان بهنيست. 
 ستيز طيمحهايش خالقانه و حامي  ها باعث شده تا شرکتي که فعاليت شود؛ نفوذ رسانه مي

ها بالفاصله به عموم مردم منتقل گردد.  شناخته شود يا اشتباهات شرکت سرعت بهاست، 
تر شده و احساس اختيار  نندگان آگاهک توان شاهد بود که امروزه مصرف مي جهيدرنت

پذيری  ، در ترويج فرهنگ مسئوليتگريد عبارت بهبيشتری برای اعمال عقايد خود دارند. 
شود مگر با  سازی ميسر نمي سازی نياز است و اين فرهنگ اجتماعي شرکتي به فرهنگ

شوق را توانند هم نقش مروج و هم نقش م ها مي های جمعي؛ در واقع رسانه کمک رسانه
ها،  گر مؤثر در اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت داشته باشند. لذا يکي از شرايط مداخله

اين، از ديگر عوامل مؤثر بر اجرای مسئوليت  عالوه براست. « ای  فضاسازی رسانه» مفهوم 
است « عوامل اقتصادی»شود،  گر شناخته مي عنوان عوامل مداخله ها که به اجتماعي شرکت

ها  أثير آن نيز کم نخواهد بود. هر چه اوضاع اقتصادی کشور بهتر باشد، شرکتو قطعاً ت
توان و عالقه بيشتری به رعايت امور مربوط به مسئوليت اجتماعي خواهند داشت. همچنين، 

اجرای آن توسط  هنيز در عمل به مسئوليت اجتماعي و نحو« اجتماعي -عوامل فرهنگي»
-ساختارهای اجتماعي شده مشاهده. چنانچه بعضاً است رگذاريتأثدر ايران  ها شرکت

های سنتي بر پذيرش مفاهيم مربوط به مسئوليت  فرهنگي حاکم بر جامعه و ديدگاه
گردشگری در  یوکارها کسبها و  ها تأثيرگذار بوده و مانع فعاليت بنگاه اجتماعي شرکت

«محيط سياسي و قانوني» بايست به  مي وکارها کسباند. در کنار اين عوامل،  اين حوزه بوده
بدون توجه به مسائل سياسي و  وکارها کسبشان توجه داشته باشند. در واقع،  پيراموني

توانند دوام بياورند و اقدام به فعاليت نمايند. اقدام  نمي تشانيفعالقانوني حاکم بر محيط 
 مستثنان امر شان نيز از اي های مسئوليت اجتماعي ها در راستای فعاليت ها و شرکت بنگاه

 .ستين
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گر های گذشته در شرایط مداخله ها و تئوری : مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش3جدول 

مقايسه و مطابقت نتايج پژوهش  کدهاي نهايي مفهوم

هاي گذشته ها و تئوري با پژوهش

فضاسازی 

ای رسانه

پذیری و وجدان کاری  ترویج حس مسئولیت

 های جمعی از طریق رسانه

ای پیدا نشد. یافته

پذیری در  نهادینه شدن فرهنگ مسئولیت

 جامعه از طریق رسانه

ای پیدا نشد. یافته

حساس نمودن مدیران و گردشگران به 

زیستی، جامعه محلی از  های محیط حوزه

های جمعی طریق رسانه

ای پیدا نشد. یافته

نشد.ای پیدا  یافتهفضای اقتصاد کالن کشورعوامل اقتصادی

ای پیدا نشد. یافتهرکود و تحریم اقتصادی

عوامل 

-فرهنگی

اجتماعی

ای پیدا نشد. یافته های فرهنگی و اجتماعی تفاوتی به ناهنجار بی

ای پیدا نشد. یافتهفرهنگی جامعه-ساختارهای اجتماعی

ای پیدا نشد. یافته های سنتی و مقاومت در برابر تغییر دیدگاه

ای پیدا نشد. یافتهربط نهادهای ذی شدن مانع

محیط سیاسی و 

قانونی

ای پیدا نشد. یافتهمخاطرات سیاسی منطقه

ای پیدا نشد. یافتههای مجوز دهنده سازمان یمطالبه گر

ای پیدا نشد. یافتههای حقوقی و قانونی دولت حمایت

ای پیدا نشد. یافتههای کالن کشور سیاست

ای پیدا نشد. یافتهقوانین دست و پاگیروجود برخی از 

ای پیدا نشد. یافتهبرخوردهای قانونی

ای پیدا نشد. یافتهثبات سیاسی
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 :ها در حوزه گردشگري ايران تعريف و ابعاد مسئولیت اجتماعي شرکت

ها  گيرد؛ نيروی انساني شرکت های مختلفي را در بر مي ها جنبه مسئوليت اجتماعي شرکت
ها را چه در زمان جذب و چه  ها آن يکي از ذينفعان اصلي هستند که نبايد مديران شرکت

ای در جذب و  فراموش کنند. در واقع، رعايت اخالق حرفه یريکارگ بهدر زمان 
، توجه يطورکل بهروحي و جسمي آنان و  سالمت بهنيروی انساني، توجه  یريکارگ به

ها در حوزه درون  مسئوليت اجتماعي شرکت»شرکت به محيط داخلي و کارکنانش 
 به منجر اين، امروزه برای همه آشکار شده است که گردشگری عالوه براست. « شرکتي

 رشد و توسعه از ناشي متعدد آثار شود. لذا مي اطراف محيط و مقصدها در تغييراتي

ابعاد  در پايداری از ناشي یها ينگران و صنعت هچندپار ماهيت کنار در گردشگری
 اين شرکت در مسئوليت اجتماعي اصل موجب شده يطيمح ستيز بعد ازجمله مختلف

مسئوليت اجتماعي در حوزه »اين مهم تحت عنوان مفهوم قرار گيرد.  موردتوجه صنعت
بعد  نيتر مهم بسياری از انديشمندان معتقدند که بيان شده است. همچنين،« ستيز طيمح

و اقدامات اقتصادی  ها تيفعالبعد اقتصادی است که در آن  ها مسئوليت اجتماعي شرکت
، مسئوليت اوليه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. گريد عبارت به. رديگ يمقرار  مدنظر

به  تواند يمکه سازمان سود الزم را به دست آورد و حياتش تضمين شود،  هنگامي
ی ديگرش نيز بپردازد. لذا از ديگر مفاهيمي که در تعريف مسئوليت اجتماعي ها تيمسئول

« حوزه اقتصادی مسئوليت اجتماعي در» قرار گرفته است، مفهوم  موردتوجهها  شرکت
بايست به  هاست که مي است. وجه ديگر مسئوليت اجتماعي، همان وظايف اجتماعي بنگاه

های گردشگری  شان توجه نمايند و بعضاً شرکت تعهدات اجتماعي و کارکردهای اجتماعي
اش  ای باشند که گردشگر در سفرش به معنای جديدی از زندگي بايد به دنبال خلق تجربه

که برای  یا گونه بهاش شود؛  به معنای قبلي از زندگي يبخش استحکامموجب  دست يابد يا
و  ها قهيباسلبايست مسئوالنه و اخالق مدار  ها مي گردشگران حال خوب رقم بزنند. شرکت

نفعانشان برخورد  نظرات مشتريان، کارکنان، جوامع محلي يا جوامع و محيط پيراموني و ذی
ها را فراهم کنند. اين  های جامعه، زمينه رفاه آن افزايش ظرفيتافزايي و  نمايند و با توان

 است. عالوه بر اين،« مسئوليت اجتماعي در حوزه اجتماعي» اظهارات دال بر 

خاصي فرهنگ را ببينند و آن را در  باظرافتبايست  کارهای گردشگری مي و کسب
بايست با  ها مي هايشان بگنجانند تا از تأثير منفي بر مقصد جلوگيری شود. آن فعاليت
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سازی شود و  محلي نهادينه هعمل کنند که احترام به جامع یا گونه بههای مدني خود  فعاليت
اين مهم تحت . و فرهنگ محلي کمک نمايند ورسوم آدابهای خود به احياء  با فعاليت

که انتظار  گونه همان بيان شده است.« مسئوليت اجتماعي در حوزه فرهنگي»عنوان مفهوم 
شان، قوانين و مقرراتي است که  ها به مسئوليت اجتماعي رفت يکي از علل توجه شرکت مي

های  بر عهده دارند. بر اساس مصاحبه وکارشان کسبهای مختلف مرتبط با  در حوزه
هايي که منفعتي برای کل جامعه داشته باشد، قوانين و  در زمينه فعاليت صورت گرفته،

شود که دولت برای جلوگيری از  عنوان نمونه ديده مي مقررات زيادی وضع نشده اما به
قوانيني را وضع کرده است. عالوه بر اين،  ستيز طيمحها به  آسيب زدن شرکت

های اين حوزه شغلشان در ارتباط  رکتکنندگان پژوهش بر اين باور بودند که ش مشارکت
شان را درست انجام دهند.  با مردم است و مسئوليت دارند که وظيفه شغلي و رسالت اصلي

دارند که نقطه آغاز پاسخگويي  نظر اتفاقعالوه بر اين، انديشمندان مختلف نيز بر اين باور 
يکي از مفاهيمي که در گيرد. لذا  اجتماعي سازمان با پذيرش و تبعيت از قانون شکل مي

مسئوليت » قرار گرفته است، مفهوم  موردتوجهها  تعريف مسئوليت اجتماعي شرکت
است.« اجتماعي در حوزه قانوني

تعریف پدیده ازلحاظهای گذشته  ها و تئوری : مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش3جدول 

و ها  مقايسه و مطابقت نتايج پژوهش با پژوهشکدهاي نهايي مفهوم

 هاي گذشته تئوري

مسئولیت 

اجتماعی 

مسئولیت اجتماعی در 

حوزه درون شرکت

(.6333کارول )(، 6333) نزیهاپک

مسئولیت اجتماعی در 

زیست حوزه محیط

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

 (.6333کارول )(، 2165) سیگروسبو

مسئولیت اجتماعی در 

اقتصادی حوزه

-(، کوپر2165همکاران )(، سو و 2165) سیگروسبودو 

 (،6333کارول )(، 2166) سیگروسبواسمیث و دو 

 (.2112) نگیفلم

مسئولیت اجتماعی در 

حوزه اجتماعی

-(، کوپر2161همکاران )(، فونت و 2164اروپا )کمیسیون 

 (.2166) سیگروسبواسمیت و دو 
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مسئولیت اجتماعی در  شرکت

 حوزه فرهنگی

(، لیم و 6338) نولدزیرِ(، 2164همکاران )ایسپارون و 

 (.2162بِندل )

مسئولیت اجتماعی در 

 حوزه قانونی

بارتهورپ (، 2112) نگیفلم(، 6333کارول )

(، مرکز ترویج 6835) نیقر(، 2166چن )نگ ها (،2161)

 ی ایرانی.ها شرکتمسئولیت اجتماعی 

 
 :ها در حوزه گردشگری ايران شرکتراهبردهای اجرای مسئوليت اجتماعي 

های گردشگری، آموزش خوب  نياز اجرای مسئوليت اجتماعي در شرکت ترين پيش مهم
ها است چراکه اغلب  مسئوليت اجتماعي به بنگاه هسازی شد طراحي شده و در واقع بومي

ها در ايران با مقوله مسئوليت اجتماعي شرکتي آشنا نيستند و در اين زمينه آگاهي  شرکت
توان  ها مي اند. لذا، از طريق آموزش شرکت های الزم را نديده الزم را ندارند و آموزش

نياز، قوانين و نظام  رد. دومين پيشهای مسئوليت اجتماعي شرکتي را فراهم آو زمينه فعاليت
بايست به نحوی باشد که  يک کشور است که مي یوکارها کسبحقوقي حاکم بر 

های راهبردی و عملياتي مسئوليت اجتماعي ترغيب نمايد. در  ها را به اجرای برنامه شرکت
 یها یگذار استيسهای اجتماعي در جامعه و در قوانين و  واقع شايسته است نقش مسئوليت

های کالن ديده شده  گذاری مسئوليت اجتماعي در سياست که يزمانشود.  تر پررنگکالن 
ها  های الزم ديده باشند و آگاهي الزم را کسب کرده باشند، آن ها آموزش باشد و شرکت

هايشان تعريف و تدوين  ، مأموريت و برنامهانداز چشمموضوع مسئله اجتماعي شرکت را در 
دهند. برای  قرار مي موردتوجهاجتماعي و مالحظات اجتماعي و جامعه را کنند و ابعاد  مي

برداشت درست طي شود؛  -داشت-اجرای درست مسئوليت اجتماعي بايد مراحل کاشت
مهم است که چگونه اين تفکر در ذهن جامعه کاشته شود، در جامعه هدايت و نهايتاً 

ها  شرکت يگزارش دهو  يآمار دهمند برداشت شود. اين فرايند بايد پايش شود و اين نياز
 به کارشان است. بر اين اساس راهبردهای غالب  های مسئوليت اجتماعي از فعاليت

ها در حوزه  کنندگان جهت اجرای مسئوليت اجرايي شرکت توسط مشارکت شده گرفته
 یگذار استيس» ، «یساز فرهنگسازی، آموزش و  آگاه» گردشگری تحت چهار مفهوم 

« ها مسئوليت اجتماعي شرکت يگزارش ده» ، «در سطح شرکت یگذار استيس »، «کالن
 بيان شدند.
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مقايسه و مطابقت نتايج  کدهاي نهايي مفهوم

ها و  پژوهش با پژوهش

هاي گذشته تئوري

سازی،  آگاه

آموزش و 

سازی فرهنگ

رسانی به مدیران، کارکنان و مردم و  اطالع

 سازی آنان آگاه

ای پیدا نشد. یافته

ای پیدا نشد. یافته یدانشگاهآموزش 

ای پیدا نشد. یافته مدت آموزش کوتاه

ای پیدا نشد. یافتهیررسمیغآموزش رسمی و 

ای پیدا نشد. یافتهنفعان آموزش همه ذی

ای پیدا نشد. یافتهسازی و فرهنگ یرسان اطالعآموزش، 

ای پیدا نشد. یافتهاز طریق رسانه ساز فرهنگ

گذاری  سیاست

کالن

ای پیدا نشد. یافتهتدوین ضوابط و مقررات

ای پیدا نشد. یافتهبازنگری ضوابط و مقررات

(6834آزاد )فیاضی رسانی های اطالع سیاست

(6834جعفرپور )معصومی و های تشویقی و ترغیبی سیاست

گذاری  سیاست

در سطح 

شرکت

 هها و فلسف مسئولیت اجتماعی در استراتژی

شرکت وکار کسب

(6831) یظهور

ای پیدا نشد. یافتهسازی مسئولیت اجتماعی شرکت شفاف

ای پیدا نشد. یافتهدر این زمینه یپرداز دهیا

های مسئولیت اجتماعی توسط  تعریف پروژه

شرکت

(، معصومی و 2116النتوس )

 (6834جعفرپور )

 یدهگزارش

مسئولیت 

اجتماعی 

ها شرکت

 یها یگزارش دهحسابرسی و ممیزی و 

 ساالنه روی مسائل اخالقی و اجتماعی

(، 2165همکاران )شن و 

 (2117) کزیبوهدانوو

های  فعالیت جهیاز نتآگاه نمودن افراد 

مسئولیت اجتماعی

ای پیدا نشد. یافته
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پایش فرایند آموزش، هدایت و اثربخشی 

 های مسئولیت اجتماعی. فعالیت

 ای پیدا نشد. یافته

های مسئولیت اجتماعی  سازی فعالیت شفاف

 کنندگان مصرفشرکت برای 

 ای پیدا نشد. یافته

 نهاد مردماستفاده از گروه نظارتی و نهادهای 

مسئولیت اجتماعی  یگزارش دهدر ارزیابی و 

 شرکت

 ای پیدا نشد. تهیاف

 
 :ها در حوزه گردشگری ايران پيامدهای اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت

توان در منافع  ها را مي های اجتماعي شرکت فعاليت ههای پژوهش، نتيج مطابق با يافته
های  اقتصادی برای مردم بومي و بنگاه، رونق اقتصادی جامعه و شرکت، کاهش هزينه

دوستي و برخورد محترمانه با  زايي و پايداری آن در جامعه، ايجاد حس نوع دولت، اشتغال
بومي و افزايش مشارکت  هامعو رفاه جامعه، توانمندی ج یبهسازجوامع محلي و مشتريان، 

زيست،  اجتماعي؛ احياء، حفظ و پايداری فرهنگ، رضايت مردم جامعه، حفاظت از محيط
گيری و ترويج انواع گردشگری  شکل تيدرنهاهای محيطي و  مديريت پسماندها و آالينده

-هايي همان منافع اقتصادی، اجتماعي مسئوالنه و توسعه پايدار مقصد ديد. چنين گزاره
گردشگری  هسازد که در راستای اصول توسع محيطي را به ذهن متبادر مي فرهنگي و زيست

توانند در ذهن  های مسئوالنه، مي ها با انجام فعاليت اين، شرکت عالوه برپايدار است. 
بگذارند و با جلب اعتماد و رضايت گردشگران و  یجا بهمخاطبانشان تصوير مثبتي از خود 

های مسئوليت  مزيت رقابتي نيز کسب نمايند. همچنين، اجرای فعاليتوفادار کردن آنان؛ 
های  ها در تمام سطوح از درون سازمان گرفته تا فعاليت اجتماعي توسط شرکت

هايي با افزايش روحيه  کند. چنين فعاليت کمک مي« وکار کسبپايداری »، به يسازمان برون
رضايت کارکنان و عمل به  افزايش تيدرنهاهمکاری و نشاط در بين کارکنان و 
ها، ارتقاء کيفيت  وری و توانمند شدن شرکت تعهداتشان همراه است و با افزايش بهره

های محيطي، بهبود عملکرد سازماني را در پي دارد. عالوه بر  خدمات و استفاده از فرصت
که  را به همراه دارد بلندمدتهايي منافع اقتصادی و مالي شرکت در  اين، چنين فعاليت

 شود. موجب پايداری شرکت مي
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ها  مقايسه و مطابقت نتايج پژوهش با پژوهشکدهاي نهايي مفهوم

 هاي گذشته و تئوري

توسعه پایدار گردشگری

اسمیت و -(، کوپر2161همکاران )فونت و منافع اقتصادی

(2166) سیدوگروسبو

(2165) سیدوگروسبوفرهنگی -منافع اجتماعی

(2161جوکان )جوکان و یطیمح ستیزمنافع 

و ترویج انواع  گیری شکل

 گردشگری مسئوالنه

ای پیدا نشد. یافته

ای پیدا نشد. یافتهتوسعه پایدار مقصد

مزیت رقابتی برای 

 شرکت

برتری شرکت در حوزه 

رقابت

ای پیدا نشد. یافته

(2161اسچوبرت و همکاران )جذب گردشگران بیشتر

 یظهور(، 6832) نینش (، خوش2112گاپتا )برند شدن شرکت

(6831پناه ) ( و ایمانی6832) یمیکر(، 6831)

وکار کسبپایداری 

رضایت و تعهد کارکنان 

 شرکت

 یکوجاوسک (، زینتارا،2161جوکان )جوکان و 

(2165) یگادفر-و بوهدانویکز

( به نقل از ترونگ 2161کانگ و همکاران )بهبود عملکرد سازمانی

(2166توآن )

(2115وب )(، مهر و 6832نشین ) خوشپایداری شرکت

های  گذاران و مديران شرکت و ابعاد آن، به سياست افتهي توسعهبر اساس مدل مفهومي 
ها در حوزه  بخواهند مسئوليت اجتماعي شرکت که يدرصورتشود  گردشگری توصيه مي

مؤثر بر اجرای مسئوليت اجتماعي  يعلاجرا شود، در ابتدا به شرايط  يدرست بهگردشگری 
 يدرست به يعلها در حوزه گردشگری ايران توجه نمايند؛ زيرا اگر اين شرايط  شرکت

 هگردشگری صرفاً با جنب ها در حوزه درک نشوند؛ ممکن است مسئوليت اجتماعي شرکت
ها مطرح و در ظاهر اجرا شود و در  ها و شرکت بنگاه مدت کوتاهتبليغاتي و سودآوری 

محيطي، اجتماعي و اقتصادی  ناپذيری در ابعاد مختلف زيست های جبران مدت، آسيب بلند
نوان ع شود از مدل ارائه شده در اين پژوهش به به همراه داشته باشد. همچنين، پيشنهاد مي
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ها در حوزه گردشگری ايران استفاده  مبنا و مرجع برای اجرای مسئوليت اجتماعي شرکت
برند؛ اصالحاتي در  نمايند و در صورت نياز، متناسب با شرايط واقعي که در آن به سر مي

 آن ايجاد کنند.
اخص پيشنهاد  طور به يدست عيصنا، گردشگری و يفرهنگ راثيمعالوه بر اين به وزارت 

های حوزه گردشگری را احصاء نمايد و  های مسئوليت اجتماعي شرکت شود، شاخص مي
 يگزارش دهقرار دهد؛ الزامات و قوانين مناسب  ها شرکتجز امتيازات اختياری اين 
های  ها و بنگاه های گردشگری را تدوين و ابالغ نمايد؛ شرکت مسئوليت اجتماعي شرکت
ا ملزم به تشکيل واحد يا کميته مستقل مسئوليت اجتماعي در فعال حوزه گردشگری ر

ها  های مسئوليت اجتماعي شرکت ها، اهداف و برنامه ساختار سازماني برای تدوين استراتژی
های خاص مثل زنان  آن نمايد و برای گروه يگزارش دهو چگونگي اجرا، پايش و 

ی آموزشي طراحي نمايند و فرصت اشتغال ها روستايي، ناشنوايان، افراد هموفيلي و ... برنامه
 ها را فراهم آورند. اين گروه
شود مسئوليت اجتماعي را  های فعال در حوزه گردشگری نيز توصيه مي ها و بنگاه به شرکت
زيستي  انداز، مأموريت و اهداف خود ببينند؛ اثرات اقتصادی، اجتماعي و محيط در چشم

های آموزشي آشناسازی با مفهوم  ن نمايند؛ برنامههای خود را برای ذينفعان روش فعاليت
ای  دوره صورت بههای گردشگری را برای کارکنان خود  مسئوليت اجتماعي شرکت

سازی نمايند؛ در  خود فرهنگ یها در شرکتاجتماعي را  یريپذ تيمسئولبرگزار نمايند؛ 
مداری  ئل نشوند؛ اخالقاستخدام نيروی کار، از نظر جنسيت، نژاد و ... تبعيضي بين افراد قا

با توجه به شرايط فعلي  پذيری اجتماعي را در تمام زنجيره عرضه رعايت نمايند؛ و مسئوليت
تا  با توجه به نوع بنگاه کرده را فراهم نمايند؛ کشور، فرصت اشتغال نيروی جوان و تحصيل

فاده های مختلف شرکت است در بخش ريپذ ديتجدحد امکان از مواد قابل بازيافت و 
زيستي را در شرکت و بنگاه خود ترويج نمايند  محيط دوستدارانهای  نمايند؛ فعاليت

جويي در مصرف آب، توليد زباله کمتر و  جويي در مصرف برق، صرفه صرفه مثال عنوان به
های خاص مثل ناشنوايان، افراد هموفيلي و ... را در شرکت و بنگاه  فرصت اشتغال گروه ...؛

 محلي را در نظر داشته باشند. ههای خود، منفعت جامع ند و در تمام فعاليتخود فراهم آور
ها و گردشگری  مند به پژوهش در حوزه مسئوليت اجتماعي شرکت به پژوهشگران عالقه

های مسئوليت اجتماعي شرکت به  شود موضوعاتي چون طراحي و تبيين مدل توصيه مي
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ها در هر يک از  وليت اجرايي شرکتاجرای مسئ هتفکيک زنجيره عرضه گردشگری؛ نحو
ها  عرضه گردشگری؛ راهکارهای ارتقاء دانش مسئوليت اجتماعي شرکت یها بخش ريز

مسئوليت اجتماعي  يگزارش دهدر حوزه گردشگری؛ طراحي و تبيين سيستم 
گردشگری؛ پيامدهای اجرا و رعايت مسئوليت اجتماعي  وکار کسبهای  /بنگاه شرکت
گانه گردشگری،  ی مختلف گردشگری اعم از تأسيسات شانزدهها ها در بخش شرکت

های حوزه  های اجتماعي شرکت خطوط هوايي و ...؛ تحليل کمي و کيفي فعاليت
 و بررسي قرار دهند. موردمطالعهگردشگری را 

افزايي ايفا  نتايج پژوهش نشان داد که اين پژوهش توانسته است سهم خود را در دانش
بودن، جامعيت و يکپارچگي آن در زمينه  فرد منحصربههای اين پژوهش،  نمايد. از ويژگي

يک از  ها در حوزه گردشگری است که تاکنون در هيچ مسئوليت اجتماعي شرکت
رجي با اين جامعيت و يکپارچگي، پژوهش مشابهي های پيشين اعم از داخلي و خا پژوهش

 ها افتهي ميتعماين پژوهش کيفي است، قابليت  ازآنجاکهها؛  اين ويژگي رغميعل وجود ندارد.
گردشگری کشور وجود  یها بخش ريزبه گردشگری ساير کشورها و همچنين هريک از 

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

 یها تيکوچک و متوسط به فعال یوکارها نقش اينترنت در توجه کسب(. 1891نسيم )برهمت، 
کارشناسي ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده مديريت، گروه  نامه انيپا. مسئوليت اجتماعي شرکتي

کارآفريني.

اجتماعي از طريق ارزش ويژه برند و شهرت  یها تيمسئول ريبررسي تأث(. 1892) نيحس، نينش خوش
يي. دانشکده مديريت کارشناسي ارشد. دانشگاه عالمه طباطبا نامه انيپا .سازمان در عملکرد برند

و حسابداری.

های کيفي مديريتي:  ارتقاء روايي و پايايي در پژوهش(. »183۴) نبيزدانائي فرد، حسن و مظفری، 

، سال اول، شماره اول، صص های مديريت پژوهش«. های مميزی پژوهشي تأملي بر استراتژی

1۱2-181.

علي و  خوشدل، عليرضا؛ سليماني، محمداکبر؛ صلصالي، مهوش؛  دوست، علي دی؛ حقها رنجبر،

مجله علمي  .های کيفي: راهنمايي برای شروع گيری در پژوهش نمونه .(1891بهرامي، نسيم.)
.283-2۱2 (،8)12 ،پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوری اسالمي ايران

ری استان تحليل گفتمان مسئوليت اجتماعي مديران در صنعت گردشگ. (189۷) ميمرسيف زاده، 

ه مديران الکترونيکي، موسس صورت به، وکار کنفرانس ساالنه مديريت و اقتصاد کسب .فارس

.ايده پرداز پايتخت ويرا

ادراک مشتری از مسئوليت اجتماعي سازمان با قصد خريد مشتری با   رابطه (. 189۱) ديمج، یدآباديسع
مطالعه: شعب بانک صادرات در توجه به نقش ميانجي وفاداری مشتری و تصوير شرکت )مورد

کارشناسي ارشد. دانشکده مديريت و حسابداری. دانشگاه عالمه  نامه انيپا .شهر تهران(

طباطبائي.

و  یا حرفه(. اخالق 1892سامان )، مجتبي و رحماني نوروزآباد، نوروزآبادصلواتي، عادل؛ رستمي 

مطالعات مديريت  يپژوهش -فصلنامه علمياجتماعي در صنعت هتلداری.  یريپذ تيمسئول
.12۴-1۷8(، 21)3، گردشگری
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. طراحي مدل برندسازی کاالهای تند مصرف با رويکرد مسئوليت اجتماعي (.189۱بهاره )ظهوری، 

 رساله دکتری. دانشگاه عالمه طباطبائي. دانشکده مديريت و حسابداری. 

(. تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر 189۱محمود )فرزين فر، زهره؛ سعيدا اردکاني، سعيد و نادری بني، 

سه ستاره و  یها هتل )موردمطالعه تيرضاوفاداری مشتريان با توجه به نقش ميانجي اعتماد و 

.۱8-38، (88)11، فصلنامه مطالعات مديريت گردشگری چهار ستاره يزد(.

. نفت ايران طراحي مدل عوامل مؤثر بر مسئوليت اجتماعي در شرکت ملي(. 189۷علي )فياضي آزاد، 

.رساله دکتری. دانشگاه تهران، پرديس فارابي

 .اخالق و مسئوليت اجتماعي مديران. (183۷) یحصارو رضا  یمحمدمهدقرباني، محمد؛ زرندی، 

.۴9-92 (،12و  11)8، مديريت فردا

ها با استفاده از  مسئوليت اجتماعي شرکت یساز ادهيهای اثرگذار در پ تعيين محرک(. 189۱ستار )قرين، 
کارشناسي ارشد حسابداری. دانشگاه تربيت مدرس. دانشکده  نامه انيپا. تکنيک ديمتل

مديريت و اقتصاد.

توسعه مدل وفاداری برند با تبيين نقش شخصيت برند و مسئوليت اجتماعي برند (. 1892محمد )کريمي، 
کارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت  نامه انيپا. پديده شانديز تهران( یها )مطالعه موردی: رستوران

مدرس. دانشکده مديريت و اقتصاد.

مسئوليت اجتماعي برند بر وفاداری مشتری )موردمطالعه: شرکت  ريتأث(. 189۷مهرداد )محمودی توانا، 
کارشناسي ارشد. دانشگاه تهران. پرديس فارابي. دانشکده مديريت. نامه انيپا. هواپيمايي ماهان(

اجتماعي در  یها تيمسئول(. بررسي ابعاد مختلف 189۷) یمحمدمهدمعصومي، محمدرضا؛ جعفر پور، 

، همايش مسئوليت اجتماعي شرکتصنعتي با تمرکز بر تجربيات پژوهشي شيراز.  یها سازمان

شگاه صنعت نفت، تهران.پژوه يالملل نيب یها شيهمامرکز 

www.csriran.com -های ايراني مرکز ترويج مسئوليت اجتماعي شرکت
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