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اجتماعــی،
مســئولیت
گردشــگری پایــدار ،جامعــه
میزبــان ،منافــع گردشــگری

مقدمه

هــدف از پژوهــش حاضــر تبییــن نقــش مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی از
گردشــگری پایــدار بــا نقــش میانجــی منافــع و هزینههــای گردشــگری از دیــدگاه
جامعــه میزبــان در شــهر ســرعین اســت .ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و
از نظــر روش پژوهــش پیمایشــی مبتنــی بــر پرسـشنامه اســت .جامعــه آمــاری
ایــن پژوهــش را ســاکنان شــهر ســرعین تشــکیل میدهنــد کــه  384نفــر از آنــان
بــرای نمونــه (بــه روش نمونهگیــری در دســترس) انتخــاب شــدهاند .تحلیــل
دادههــا و آزمــون فرضیههــا بــا روش معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده از روش
حداقــل مربعــات معمولــی ( )OLSبــه کمــک نرمافــزار لیــزرل انجــام شــده اســت.
نتایــج تحقیــق نشــاندهندۀ تأثیــر مثبــت و معنــادار مســئولیت اجتماعــی در
منافــع ادراکشــده و پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار و نیــز ،منافــع ادراکشــده
در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار اســت .همچنیــن ،مســئولیت اجتماعــی
در هزینههــای ادراکشــده تأثیــر معنــادار و منفــی دارد .درنهایــت ،منافــع
ادراکشــده در تأثیــر مســئولیت اجتماعــی بــر پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار
نقــش میانجــی دارد؛ امــا نقــش میانجــی هزینههــای اداراکشــده در تأثیــر
مســئولیت اجتماعــی بــر پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار تأییــد نشــده اســت.

تأثیــر صنعــت گردشــگری در اقتصــاد جهانــی بهویــژه
در دهههــای اخیــر بســیار چشــمگیر بــوده اســت .بــا
دیــد جهانــی مالحظــه میشــود کــه گردشــگری اکنــون
شــامل  3 0درصــد صــادرات خدماتــی و  1 0درصــد تولیــد
ناخالــص ملــی در جهــان اســت و طبــق آمــار ســازمان
جهانــی گردشــگری ،در ســال  ،2015تعــداد گردشــگران
بینالمللــی بــه 1/133میلیــارد نفــر رســیده اســت (قنبــری
و همــکاران .)1396 ،ایــن ارقــام بهخوبــی اهمیــت صنعــت
گردشــگری را نشــان میدهــد .ازآنجاکــه یکــی از مهمترین
عوامــل در صنعــت گردشــگری جامــعۀ میزبان اســت ،الزم
اســت بیشازپیــش بــه مقصــد گردشــگری و مــردم محلــی
توجــه داشــت .در ایــن راســتا ،گردشــگري جامع همحــور
نوعــي گردشــگري اســت كــه پايــداري فرهنگــي ،اجتماعی
و زيســتمحيطی را مدنظــر قــرار میدهــد و هــدف

آن قادرســاختن بازديدكننــدگان بــه افزايــش دانــش و
آگاهــی دربــارۀ جامعــه و روشهــای زندگــی در آن اســت.
گردشــگری جامعهمحــور بــه گزینــهای دوامپذیــر بــرای
توســعه صنایــع محلــی و ســنتی تبدیــل شــده اســت ،زیــرا
گردشــگری میتوانــد منافــع اقتصــادی بــرای ســاکنان
محلــی ،ترویــج میزبانــی مقصــد و دیدارکنندههایــی بــا
تجــارب کیفــی بــاال و آگاهــی محیطــی فراهــم کنــد.
()Lee, 2013

یکــی از بحثهایــی کــه همــواره در گردشــگری پایــدار بــر
آن تأکیــد میشــود ،مشــارکت جامعــه میزبــان در توســعه
صنعــت گردشــگری اســت .اعضــاي جامعــه از جنبههــاي
اجتماعــی هســتند کــه مشــارکت و پشــتیبانی آنهــا نقــش
مهمــی در توســعۀ گردشــگري یــک ناحیــه دارد .جامعهای
کــه گردشــگری را ابــزاری بــرای طراحــی دوامپذیــری
توســعه اقتصــادی میدانــد و از آن اســتفاده
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میکنــد بایــد گردشــگری پایــدار را بــرای پرداختــن
بــه نیازهــا و تقاضاهــای ســاکنان خــود توســعه دهــد.
( )Puczkó & Rátz, 2000توســعه گردشــگری پایــدار بــدون
حمایــت و مشــارکت اجتماعــی ســاکنان بهســختی میســر
اســت ( ،)Nicholas et al., 2009بنابرایــن حمایــت ســاکنان
عاملــی حیاتــی بــرای تــداوم توســعه اجتماعــی اســت .اگــر
حضــور گردشــگران در مقصــد بــرای بومیــان در زمینههای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و محیطــی مزایایــی بــه
همــراه داشــته باشــد ،آنهــا بهتــر میتواننــد خــود را در
پدیــدۀ گردشــگری ســهیم بداننــد و زمینــه حمایــت از
آنهــا فراهــم میشــود .امــا اگــر هزینههــای گردشــگری
بــرای جامعــه میزبــان بیــش از منافــع آن باشــد ،طبیعــی
اســت کــه از حضــور و توســعه گردشــگری ناراضــی باشــند.
بنابرایــن الزم اســت بهمنظــور ارزیابــی پشــتیبانی جامعــه
میزبــان از گردشــگری پایــدار ،ادراکات جامعــه میزبــان از
منافــع و هزینههــای گردشــگری در مقصــد آزمــون شــود.
مســئولیت اجتماعــی یکــی از عوامل پراهمیــت در صنعت
گردشــگری اســت .سمتوســوی مســئوليت اجتماعــی
منافــع اجتماعــی اســت .بنابرایــن تــاش میشــود ســود و
زيــان ســازمانها و بهطــور مشــخص صنعــت گردشــگری
بهگونـهای باشــد كــه مــردم هزینــه اضافی متحمل نشــوند.
مســئوليت اجتماعــی رويكردی اســت كه احترامگذاشــتن
بــه اخــاق ،افــراد ،جوامــع و محيطزيســت را بهمنزلــه
راهبــردی جدايیناپذيــر بــر عهــده میگیــرد .بنابرایــن
فعالیــت همــه افــراد جامعــه ،ســازمانها ،گروههــای
ذینفــع ،دولــت ،گردشــگران و ...در نظــام اجتماعــی
تأثیــر میگــذارد .ازایــنرو ،فعاليتهــای آنهــا بايــد
بهگون ـهای باشــد كــه زيانــی بــه جامعــه نرســد.
ی ادبیــات موضــوع نشــان میدهــد کــه مســئولیت
بررس ـ 
اجتماعــی ســازمانی ،گردشــگری پایــدار ،و منافــع و
هزینههــای گردشــگری در پژوهشهــای متعــددی
ـده اســت ،امــا در زمینــه مســئولیت اجتماعــی
بررســی شـ 
بیــن افــراد جامعــه و نیــز تأثیرســنجی روابــط بیــن
متغیرهای مســئولیت اجتماعی ،پشــتیبانی از گردشگری
پایــدار و منافــع و هزینههــای ادراکشــده (بهصــورت
همزمــان) کمتــر مطالعــه شــده اســت .پژوهــش حاضــر
بــه ارزیابــی تأثیــر مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی از
گردشــگری پایــدار از دیــدگاه جامعــه میزبــان در شــهر
ســرعین پرداختــه اســت .مســئله اصلــی در ایــن پژوهــش
ایــن اســت کــه مســئولیت اجتماعــی چــه تأثیــری در
پشــتیبانی جامعــه میزبــان از گردشــگری پایــدار دارد؟ در
راســتای مســئله اصلــی ،ســؤاالت فرعــی ایــن مطالعــه بــه
ایــن شــرح اســت :مســئولیت اجتماعــی چــه تأثیــری در

منافــع و هزینههــای درکشــدۀ گردشــگری دارد؟ منافــع
و هزینههــای درکشــده چــه تأثیــری در پشــتیبانی از
گردشــگری پایــدار دارد؟ و درنهایــت ،آیــا مســئولیت
اجتماعــی بــا نقــش میانجــی هزینههــا و منافــع درکشــدۀ
گردشــگری در پشــتیبانی از گردشــگری پایدار تأثیــر دارد؟

مبانینظری

تاجتماعی
مسئولی 

بســیاری از ســازمانهای گردشــگری درحــال ترکیــب
مفهــوم مســئولیت اجتماعــی بــا مــدل کســبوکار خــود
هســتند .در میــان مســائل گوناگــون ،آنهــا ســعی در
بهبــود محیــط ،کیفیــت زندگــی جامعــه محلــی و رفــاه
کارکنــان خــود دارنــد ( )Font et al., 2012طی دهه گذشــته،
تعــداد فزاينــدهای از شــركتها منافــع حاصــل از اجــرای
سياس ـتها و اقدامــات مســئوليت اجتماعــی را بهخوبــی
درك كردهانــد .شــركتها همچنيــن بــا توجــه به فشــارهاي
زیــاد از جانــب مشــتريان ،تأمينكننــدگان ،كاركنــان،
جامعــه ،ســرمايهگذاران ،ســازمانهای فعــال و ســاير
ذینفعــان بــه اتخــاذ يــا گســترش تالشهــای مســئوليت
اجتماعــی تشــويق میشــوند.
در تعریفــی کلــی ،مســئولیت اجتماعــی مفهومــی اســت
کــه طبــق آن ســازمانها نهتنهــا بــه لحــاظ اقتصــادی
مســئول تولیــد کاال و خدمات خود هســتند ،بلکه مســئول
کارکنــان خــود ،ذینفعــان ،عرضهکننــدگان و مهمتــر از
همــه جامعــه و محیطانــد)Yılmazdogan et al., 2015( .
ُاکانــر و مایســتر )2008( 1مســئولیت اجتماعــی را التــزام
ســازمان بــه رفتــار اجتماعــی ،در پاســخ بــه تقاضاهــای
اجتماعــی و خواســتههای گــروه بانفــوذ جامعــه ،تعریــف
میکننــد .مســئوليت اجتماعــی ســازوكاری بــرای تحريك
نگرانیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و زيســتمحيطی
شــركتهای بــزرگ ،در جوامعــی كــه در آن مشــغول بــه
كســبوكارند ،بــه شــمار مــیرود)Raimi et al., 2015( .
بهطــور کلــی ،مســئولیت اجتماعــی بــه مجموعــه
فعالیتهایــی گفتــه میشــود کــه صاحبــان ســرمایه و
بنگاههــای اقتصــادی یــا شــهروندان جامعــه ،بهمنزلــه
عضــوی مؤثــر و مفیــد ،در جهــت اعتــای فرهنگــی جامعه
داوطلبانــه انجــام میدهنــد.
مســئولیت اجتماعــی در عرصــه کسـبوکار بــرای رســیدن
بــه توســعه پایــدار ،درمــورد ارائــه راهحلهــای پیشــگیرانه
بــرای چالشهــای اجتماعــی و زیســتمحیطی و
عرصههایــی ازایندســت نقــش و جایــگاه خــود را پیــدا
کــرده اســت ( .)Vasilescu et al., 2010در مطالعــات جدیــد
نیــز ثابــت شــده اســت کــه مســئولیت اجتماعــی بهطــور
1 .O›Connor & Meister

اثر مسئولیت اجتماعی بر پشتیبانی از گردشگری پایدار در شهر سرعین
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فزاینــدهای از فرهنــگ ،اجتمــاع و اقتصــاد حاکــم بــر جامعه
حمایــت میکنــد ( .)Azmat, 2010مســئولیت اجتماعــی
راهبــردی مقابلــهای بــرای پاســخگویی بــه نگرانیهــای
اجتماعــی ،زیســتمحیطی و توســعه پایــدار اســت
( .)Hediger, 2010چندیــن دلیــل بــرای اجرای مســئولیت
اجتماعــی وجــود دارد :ارائــه پاســخ بــه تقاضاهــای
ذینفعــان ،بهبود عملکــرد شــرکت ،افزایش شــهرت ،ایجاد
مشــتریان وفــادار یــا پیشدســتی بــر مجازاتهــای قانــون
( . )Benavides-Velasco et al., 2014فعالیتهــای
مســئولیت اجتماعــی تالشهــای داوطلبانــه ســازمانها
درنظــر گرفتــه میشــود کــه مشــتریان و ســایر ذینفعــان
اجتماعــی را راضــی میکنــد و ارزش شــرکت را درخصــوص
جامعــه و محیــط اجتماعــی افزایــش میدهــد .دســتیابی
بــه انتظــارات ذینفعــان و نگهداشــتن قابلیــت پایــداری
شــرکتها دو خروجــی قابــل انتظــار اکثــر فعالیتهــای
مســئولیت اجتماعــی و گــزارش ایــن تالشهــا در محــدودۀ
شــاخصهای غیرمالــی اســت (.)Akmese et al., 2016
پژوهشــگران مدلهــای مختلفــی از مســئولیت اجتماعــی
ارائــه دادهانــد .یکــی از معروفتریــن ایــن مدلهــا مــدل
چهاربعــدی کارول ( ،)1991شــامل مســئولیت اخالقــی،
اقتصــادی ،قانونــی و بشردوســتانه اســت .مســئولیت
اقتصــادی شــامل کاهــشدادن هزینههــای عملیاتــی،
داشــتن منافــع بــرای ذیتفعــان ،فراهمکــردن شــغل خوب
و شــرایط کاری مناســب بــرای کارکنــان ،جســتوجوی
منابع جدید و حمایت از توســعه ف ّناوری اســت .مســئولیت
قانونــی یعنــی ،درحالــی کــه ســازمان مســئولیتهای
اقتصــادی خــود را تأمیــن میکنــد ،بایــد بــر طبــق قانــون
و مقــررات جامعـ ه عمــل کنــد .مســئولیت اخالقــی بــه ایــن
معناســت کــه شــرکت بــر طبــق قواعــد شــفاهی نانوشــتهای
عمــل کنــد کــه در جامعــه وجــود دارد .مســئولیتهای
بشردوســتانه ،فعالیتهــای خیرخواهانه ســازمان اســت که
بــه علــت انتظــارات جامعــه انجــام میشــود .در طبقهبندی
دیگــر ،فعالیتهــای عملیاتــی مســئولیت اجتماعی شــامل
ابعــاد اجتماعــی ،محیطــی و اقتصــادی اســت (.)GRI, 2011
ُبعــد اقتصــادی مســئولیت اجتماعــی بــه تولیــد رفــاه در
ســطوح مختلــف جامعــه کمــک میکنــد و بــه اثربخشــی
هزینههــا در فعالیتهــای اقتصــادی میپــردازد (.)ibid
ایــن ُبعــد بــه تعهــد کلــی شــرکت بــرای جنبههایــی ماننــد
توزیــع مســتقیم ارزشهــای اقتصــادی تولیــد ،روشهــای
اســتخدام کارکنــان از جامعــه محلــی ،سیاســتگذاری
مبتنــی بــر تأمینکننــدۀ محلــی و ...مربــوط اســت.
ایــن اقدامــات ممکــن اســت تأثیــر مثبتــی در ادراکات
ذینفعــان و تقویــت نگــرش مطلــوب بهســوی شــرکت
داشــته باشــد .لــی و همــکاران ( ،)2012بــا تجزیهوتحلیــل

یــک نمونــه از شــرکتهای خدماتــی ،نشــان دادنــد کــه
بعــد اقتصــادی مســئولیت اجتماعــی در اعتمــاد ســازمانی
تأثیــر مثبتــی دارد و بهنوبــه خــود رضایــت شــغلی را
در پــی دارد .هنگامــی کــه کارمنــدان درک میکننــد کــه
ســازمان فعاالنــه در فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی
اقتصــادی دخیــل اســت ،بــه احتمــال زیــاد بیشــتر از کار
خــود راضــی میشــوند ،زیــرا بهبــود در بهــرهوری و رضایــت
مشــتری را ،کــه تأثیــر مســتقیم در محیــط و شــرایط
کاری کارکنــان دارد ،مشــاهده میکننــد .برخــی
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه ســرمایهگذاری در
فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی دارای تأثیــر
مثبــت در ادراک مصر فکننــدگان اســت و بــرای
افتــراق محصــوالت و خدمــات از رقبــا حیاتــی
اســت ( . )Luo & Bhattacharya, 2006هــدف ُبعــد
محیطــی مســئولیت اجتماعــی محافظــت و مدیریــت
منابــع بهویــژه منابــع غیرقابــل جایگزیــن یــا بســیار
گرانبهاســت ( )WTO,1 2005:28کــه شــامل فعالیتهایــی
بهمنظــور کاهــش آلودگــی ،صرفهجویــی
هزینههــای وابســته بــه منابــع ،آ ب و انــرژی
و محافظــت از تنــوع بیولوژیکــی و میــراث
طبیعــی اســت ( .)Chung & Parker, 2010بعــد محیطــی
نقــش مهمــی در گردشــگری ایفــا میکنــد ،زیــرا بهطــور
فزاینــدهای بــا کیفیــت محصــوالت گردشــگری در ارتبــاط
اســت .محافظــت زیسـتمحیطی مقصــد میتوانــد عامــل
کلیــدی موفقیــت در رقابتپذیــری مقصــد گردشــگری
باشــد ،چــون بــه نگهداشــتن جذابیــت مقصــد و جــذب
گردشــگران کمــک میکنــد ( .)Tarí et al., 2010پژوهشــی
تجربــی از مشــتریان هتــل امریکایــی نشــان داد کــه
هتلــی بــا تصویــر کامـ ً
ا ســبز تمایــل بــرای بازدیــد دوباره
را افزایــش میدهــد ( .)Lee et al., 2010عالوهبرایــن،
شــواهد تجربــی نشــان میدهــد هتلهایــی کــه دوســتدار
محیــط زیس ـتاند در تمایــل مشــتریانی کــه فعالیتهــای
دوســتدارانه محیــط انجــام میدهنــد و نیــز در تمایــل
افــرادی کــه اغلــب رفتارهــای هوشــیارانه در مقابــل
محیــط زیســت ندارنــد تأثیــر مثبــت میگذارنــد (Han
 .)et al., 2010مطالعــه هیکورینــن )2010( 2نشــان داد کــه
تصویــر مســئولیتپذیری محیطــی اداراکات ذینفعــان
مهــم داخلــی و خارجی را بهبود میبخشــد .بعــد اجتماعی
مســئولیت اجتماعــی مربــوط به تأثیر ســازمان در سیســتم
اجتماعــی اســت .ایــن بعــد مشــتمل بــر اقدامــات درمــورد
شــیوههای کار ،حقــوق بشــر ،جامعــه و مســئولیتپذیری
تولیــد اســت ( .)GRI, 2011از دیــدگاه کارکنــان ،شــرکتی کــه
خــود را ملــزم بــه داشــتن مســئولیت اجتماعــی میدانــد
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فرصتهــای برابــر ،شــرایط کاری خــوب ،حقــوق عادالنــه،
بهداشــت و ایمنــی و  ..مــردم را تضمیــن میکنــد .اقدامات
اجتماعی در قبال مشــتریان ممکن اســت شــامل مسائلی
ماننــد ایمنــی و دوام کاال یــا خدمــات ،توجــه فــوری و رفتار
متواضعانــه در مقابــل شــکایت از کاالهــا یــا خدمات باشــد.
نمونههایــی از اقدامــات اجتماعــی در قبــال جامعــه ممکن
اســت افزایــش احتــرام بــه میــراث تاریخــی ،فرهنــگ،
ســنتها و تمایــز جوامــع میزبــان ،بــرای حفــظ و تقویــت
کیفیــت زندگــی در جوامــع محلــی را در پــی داشــته باشــد
(.)WTO, 2005: 30
بــا عنایــت بــه ابعــاد و جنبههــای گوناگــون مســئولیت
اجتماعــی ،ایــن پژوهــش بــر ابعــاد اجتماعــی و
زیســتمحیطی مســئولیت اجتماعــی تمرکــز دارد.
درعینحــال ،شــرایط خــاص جامعــه محلــی نیــز درنظــر
گرفتــه شــده و بــر رفتارهــای مســئوالنه میزبانــان محلــی
در قبــال محیطزیســت ،جامعــه و گردشــگران تأکید شــده
اســت.

منافع و هزینههای گردشگری

صنعــت گردشــگری بــرای مقصــد منافــع و هزینههــای
اقتصــادی و غیراقتصــادی بــه همــراه دارد .برآوردهــای
بینالملــی ســازمانهای جهانــی مرتبــط بــا گردشــگری
نشــاندهندۀ گستردهترشــدن تعــداد ســفرها و افزایــش
شــمار گردشــگران اســت .توســعه صنعــت گردشــگری
ســبب شــده اســت تا بــه آن ،فراتــر از یک صنعــت ،بهمنزله
یــک پدیــدۀ پویــای اجتماعــی کــه همــه جنبههــای زندگی
جامعــه را تحتتأثیــر قــرار میدهــد نگریســته شــود.
افزایــش روزافــزون تعــداد گردشــگران گردشــگری را بــه
شــکل یــک نیــاز درآورده و ضریــب تأثیرگذاری گردشــگری
را افزایــش داده اســت.
توســعه موفقیتآمیــز گردشــگری در گــرو اســتقبال جامعه
میزبــان و مهماننــوازی از طرف آنهاســت .ناخوشــنودی
حتــی تعــداد اندکــی از عناصــر جامعــه میزبــان ممکــن
اســت تعــارض و درنتیجــه کاهــش جذابیــت مقصــد و
بــروز ناهماهنگیهایــی در درون جامعــه ایجــاد کنــد.
بنابــر نظریــه تبــادل اجتماعــی کــه بــرای ارزیابــی حمایــت
ســاکنان از توســعه گردشــگری اســتفاده میشــود ،اگــر
جامعــه میزبــان درک کنــد کــه از هــر مبادلــهای بــدون
تحمیــل هزینــه تحملناپذیــر بهخوبــی منتفــع میشــود،
از مبادلــه بــا دیدارکنندههــا خشــنود میشــود و از
توســعه گردشــگری جامعهمحــور حمایــت خواهــد کــرد.
بااینحــال ،درصورتیکــه بــرای جامعــه میزبــان آشــکار
شــود کــه هزینههــای توســعه گردشــگری جامعهمحــور
از منافــع پیشبینیشــده بــرای آن بیشــتر اســت بــا ایــن

توســعه مخالفــت میکنــد ( Gursoy et al., 2010؛Nunkoo

 .)& Ramkissoon, 2011بــدون شــک آثــار اقتصــادی
یکــی از مهمتریــن منافــع گردشــگری در مقصــد اســت.
مهمتریــن متغیرهایــی کــه تحتتأثیــر آثــار اقتصــادی
گردشــگری قــرار دارنــد ،رشــد اقتصــادی ،اشــتغال و حفظ
تــراز پرداختهــا و بهبــود توزیــع درآمد اســت (خانــزادی و
همــکاران .)1397 ،مطالعــات متعــدد نشــاندهندۀ وجــود
منافــع گوناگــون گردشــگری در حوزههــای اقتصــادی و
فرهنگــی و اجتماعــی اســت .بــرای مثــال میتــوان بــه
افزایــش فرصتهــای اشــتغال و درآمــد افــراد جامعــه،
ارتقــای اســتانداردهای زندگــی ،گســترش و بهســازی
زیرســاختها ،بهبــود خدمــات اجتماعــی ،حملونقــل،
امکانــات تفریحــی و فعالیتهــای فرهنگــی ،تقویــت
احســاس غــرور از فرهنــگ بومــی ،بهبــود کیفیــت زندگــی
و ...اشــاره کــرد (Kim et al., 2013؛  Lee, 2013؛ Wearing
et al., 2010؛Woo et al., 2015؛ .)Dodds et al., 2018صنعــت
گردشــگری ،مخــارج و هزینههایــی از قبیــل تهــیۀ مــکان
و هتــل ،غــذا ،مــواد نوشــیدنی ،حملونقــل عمومــی،
تفریحــات و ســرگرمی ،و مراکــز خریــد در ســطح شــهرهای
گردشــگرپذیر بــرای گردشــگران بهوجــود آورده اســت کــه
بــه توســعه فرصتهــای شــغلی ،دســتمزد و درنهایــت
افزایــش درآمــد عمومــی و خصوصــی منجــر میشــود
(خانــزادی و همــکاران .)1397 ،گردشــگری ،فــارغ از ایــن
منافــع ،ممکــن اســت هزینههایــی نیــز بــرای مقصــد بــه
همــراه داشــته باشــد .از هزینههایــی کــه در اثــر توســعه
گردشــگری بــه جامعــه میزبــان تحمیــل میشــود میتوان
بــه افزایــش قیمــت کاال و خدمــات ،وابســتگی اقتصــادی
و تمایــل بــه واردات ،ایجــاد فاصلــه طبقاتــی ،توزیــع
نابرابــر درآمدهــای گردشــگری ،اشــتغال کممهــارت بــا
درآمــد پاییــن ،ازبینرفتــن فرهنــگ محلــی ،تغییــر
در ســبک زندگــی و ارزشهــای جامعــه ،درجــه پاییــن
توانمندســازی ،افزایــش جــرم و جنایــت ،ازدحــام و
شــلوغی ،تخریــب منابــع طبیعــی و فرهنگــی اشــاره کــرد
(Kim et al., 2013؛ & Alam & Paramati, 2016 Davidson

Sahli, 2015؛ Hatipoglu et al., 2016؛ .)Lee & Jan, 2019
ایــن آثــار منفــی ممکــن اســت بــه فرهنــگ محلــی و نیــز
اقتصــاد ،فرهنــگ و محیطزیســت منطقــه آســیب بزنــد.
ت داشــتن گردشــگری پایــدار کاهــش آثــار منفــی
ضمان ـ 
آن بــر محیــط و جامعــه اســت ( .)Lee & Jan, 2019البتــه
بایــد توجــه کــرد کــه در مقصدهــای مختلــف ،جامعــه
مقصــد همــه یــا تعــدادی از ایــن آثــار را احســاس میکنــد.
بنابرایــن ،بســته بــه ویژگیهــا و شــرایط خــاص مقصــد،
منافــع و هزینههــای گردشــگری متفــاوت اســت.
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پشتیبانی از گردشگری پایدار

مطالعــات متعــددی در حــوزۀ مســئولیت اجتماعــی،
پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار و منافــع و هزینههــای
گردشــگری انجــام شــده اســت .مثـ ً
ا ،گورســوی و همکاران
( )2019در مطالعــهای بــه بررســی ادراکات ســاکنان از
1 .Hsieh
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بــه اســتناد راهنمــای برنامــه زیسـتمحیطی ســازمان ملل
( )UNEPو ســازمان جهانــی جهانگــردی ( )UNWTOدر
ســال  ،2005گردشــگری پایــدار نوعی گردشــگری اســت که
آثــار اقتصــادی ،اجتماعــی و محیطــی حــال و آینــده در آن
مالحظــه میشــود و بــه نیازهــای بازدیدکننــدگان ،صنعــت
گردشــگری ،محیــط و جامعــه میزبــان توجــه میکنــد.
براســاس ایــن تعریــف ،مفهــوم توســعه گردشــگری پایــدار
بیشــترین تأکیــد را بــر جامعــه میزبــان دارد و پیشنیــاز
توســعه گردشــگری پایــدار تلفیــق و هماهنگــی اهــداف
اقتصــادی ،زیسـتمحیطی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت.
توســعه پایــدار بهصــورت گســترده در بخــش گردشــگری
بحــث میشــود ،زیــرا میتوانــد بــه نیازهــای گردشــگران
بپــردازد ،فرصتهایــی بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی
فراهــم کنــد ،از موقعیتهــای کالبــدی محافظــت کنــد و
کیفیــت زندگــی ســاکنان را بهبــود بخشــد؛ درحالیکــه
همزیســتیتوسعهگردشگریوکیفیتمحیطیفرصتهایی
را بــرای آینــده فراهــم میســازد (.)Eagles et al., 2002:2
بنابرایــن ،توســعه گردشــگری جامعهمحــور ابــزار مهمــی
بــرای مدیریــت پایــدار اســت ( .)Sebele, 2010گردشــگري
جامعهمحــور پايــداري اجتماعــي را بــراي جامعــه فراهــم
میکنــد و بــا احتــرام بــه فرهنــگ ،ميــراث و آداب و ســنن
جامعــه زمینــه حفــظ و حراســت از ميــراث طبيعــی و
فرهنگــی جامعــه را فراهــم میکنــد .ايــن نــوع گردشــگری
متضمــن ســطح بــاالی مشــاركت جوامــع در دســتیابی بــه
پايــداری در فراينــد توســعه و برنامهريــزی گردشــگری
اســت .مشــارکت اجتماعــی انــدازهای را توصیــف میکنــد
کــه ســاکنان در بــه اشــتراکگذاری مســائل جامعــه خــود
را درگیــر میکننــد ( .)Lee et al., 2012مشــارکت اجتماعــی
نقــش چشــمگیری در توســعه گردشــگری جامعهمحــور
دارد ،زیــرا میتوانــد ارزش جامعــه را بهوســیله افزایــش
آثــار مثبــت و کاهــش آثــار منفــی گردشــگری باالتــر ببــرد.
دالیــل زیــادی بــرای حمایــت مشــارکت جامعــه میزبــان
از توســعه گردشــگری وجــود دارد .نخســت ،مــردم محلــی
تحــتتأثیــر مثبــت و منفــی گردشــگری قــرار میگیرنــد.
آنهــا بایــد بــا تکیــه بــر اصــول دموکراســی در برنامهریــزی
فعالیتهایــی کــه زندگــی روزانهشــان را تحتتأثیــر
قــرار میدهــد مشــارکت کننــد (.)Simmons, 1994
دوم ،ســاکنان محلــی بهطــور فزاینــدهای بخــش ضــروری
جــو مهماننــوازی یــک منطقــه دیــده میشــوند (.)ibid
ّ
س
مشــارکت اجتماعــی در فراینــد توســعه بــه کاهش احســا 
بیــزاری و مخالفــت بــا توســعه گردشــگری منجــر میشــود
و بــه بهترشــدن همــکاری در اجــرای پــروژۀ توســعه کمــک
میکنــد ( .)Hardy et al., 2002ســوم ،جامعــه محلــی

بهخوبــی میدانــد کــه در شــرایط محلــی چــه کارهایــی
بایــد انجــام شــود و چــه کارهایــی نبایــد انجــام شــود
( .)Timothy & Tosun, 2003بنابرایــن ،مــردم محلــی
میتواننــد منبــع عالــی اطالعاتــی باشــند کــه بــرای دیگران
در دســترس نیســت .مــردم محلــی میتواننــد توســعه
متناســب گردشــگری را بــا ســبک و ســرعتی کــه مطابــق
بــا نیازهــا و اشــتیاقهای آنهاســت شناســایی کننــد
( .)Garrod, 2003چهــارم ،مشــارکت اجتماعــی میتوانــد
اطمینــان دهــد کــه منافــع توســعه گردشــگری عادالنــه
در سراســر جامعــه توزیــع شــده اســت (.)Brohman, 1996
پنجــم ،مشــارکت اجتماعــی در فعالیتهــای گردشــگری
فخــر و مباهــات مــردم بــه فرهنــگ و جامعــه خــود را افزایش
میدهــد و فرصتهــای مالقــات بازدیدکنندههــا را برایشــان
ایجــاد میکنــد ( )Cole, 2006و ششــم ،مشــارکت اجتماعــی
در تصمیمگیــری بــه توســعه خوداتکایــی اجتماعــی
میانجامــد؛ آنــان درک میکننــد کــه مشــارکت مــردم
محلــی مشــکالت اجتماعــی زیــادی را حــل خواهــد کــرد.
مشــارکت فعــال نهتنهــا روحیــه وابســتگی را از بیــن
میبــرد ،ســطح آگاهــی و خــود اطمینانــی مــردم را
ارتقــا و کنتــرل فراینــد توســعه را افزایــش میدهــد
( .)Kumar, 2002: 37لــی و شــیه )2016( 1شــاخصهایی
بــرای گردشــگری پایــدار از نظــر ذینفعــان گوناگــون
(گردشــگران ،جامعــه محلــی ،ســازمانهای خصوصــی
و دولتــی و )...شناســایی کردنــد .طبــق نتایــج
آنهــا ،ســاکنان محلــی مهمتریــن ذینفعــان در توســعه
گردشــگری جامعهمحورنــد ،زیــرا مســتقیم ًا بــا گردشــگران
ارتبــاط برقــرار میکننــد و تجربیــات فراموشنشــدنی بــرای
گردشــگران فراهــم میکننــد .بنابرایــن ،ســاکنان با داشــتن
ادراکات مثبــت و پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار میتوانند
نقــش مهمــی در برنامهریــزی و مدیریــت گردشــگری ایفــا
کننــد (.)Lee & Jan, 2019
بااینحــال ،ادبیــات تحقیــق نشــان میدهــد اگرچــه
مشــارکت اجتماعــی و پســتیبانی از فراینــد توســعه
گردشــگری بســیار مطلــوب اســت ،بهنظــر میرســد
محدودیتهــای دشــوار عملیاتــی ،ســاختاری و فرهنگــی
درایــنرویکــرددربســیاریازکشــورهایدرحالتوســعهوجــود
دارد Tosun, 2000( .؛ Aref & Redzuan, 2008؛.)Cole, 2006
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شــیوههای مســئولیت اجتماعــی هتلهــا در مقصــد و
تأثیــر آن در احساســات ســاکنان درمــورد هتــل (رضایــت
و تعهــد) و پشــتیبانی از توســعه گردشــگری پرداختنــد.
آنــان مســئولیت اجتماعــی هتــل را در ابعــاد اقتصــادی،
اجتماعــی و محیطــی معرفــی و در آالنیــای ترکیــه آزمــون
کردنــد .یافتههــای آنــان نشــان داد کــه درک ســاکنان از
شــیوههای مســئولیت اجتماعــی هتــل بــه پشــتیبانی
آنهــا از توســعه گردشــگری کمــک میکنــد .بــا اینکــه
آثــار ابعــاد اقتصــادی و زیســتمحیطی مســئولیت
اجتماعــی بــر تعهــد جامعه معنــادار نبــود ،رضایــت جامعه
پیشبینیکننــدۀ قــوی پشــتیبانی از توســعه گردشــگری
شــناخته میشــود.
لــی و جــان ( )2019در پژوهشــی بــه مشــارکت جامعــه
میزبــان و ادراک آنهــا از توســعه پایــدار گردشــگری
در حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعی-فرهنگــی،
زیســتمحیطی و رضایــت از زندگــی براســاس چرخــه
عمــر گردشــگری پرداختنــد .نتایــج پژوهــش آنهــا
نشــان داد کــه پایــداری اقتصــادی ،اجتماعی-فرهنگــی
و زیســتمحیطی در مراحــل مختلــف چرخــه عمــر
گردشــگری متفــاوت اســت .بنابرایــن ،ادراکات جامعــه
میزبــان در مراحــل توســعه گردشــگری متفــاوت و نیازمند
اتخــاذ سیاس ـتهای مناســب بهوســیله مدیــران در طــی
مراحــل مختلــف توســعه اســت.
ســو و همــکاران ( )2018در پژوهشــی در بیــن  453نفــر از
ســاکنان جزیــرهای در چیــن نشــان دادنــد کــه مســئولیت
اجتماعــی مقصــد درک ســاکنان از آثــار مثبــت گردشــگری
را افزایــش میدهــد و نیــز رضایــت کلــی جامعــه را بهبــود
میبخشــد .بااینحــال ،تأثیــر مســئولیت اجتماعــی
مقصــد در درک آثــار منفــی گردشــگری معنــادار نبــوده
اســت.
ییلمازدوقــان و همــکاران ( )2015در مطالعـهای بــا عنــوان
«تأثیــر مســئولیت اجتماعــی درکشــده بــر تمایــل بــه
کار دانشــجویان گردشــگری» بــه تعییــن ادراک مســئولت
اجتماعــی دانشــجویان گردشــگری در برابــر هتلهایــی
کــه بــرای کار در آینــده درنظــر میگیرنــد و اثــر ایــن ادراک
بــر تمایلشــان بــرای کار در بخــش گردشــگری پرداختنــد.
مــدل چهاربعــدی (اقتصــادی ،قانونــی ،اخالقــی و
بشردوســتانه) بــرای مســئولیت اجتماعــی در پرسـشنامه
ایــن پژوهــش اســتفاده شــده اســت .بــر طبــق تحلیــل
همبســتگی ،کــه رابــطۀ بیــن ادراک مســئولیت اجتماعــی
و تمایــل بــه کار دانشــجویان را تعییــن میکنــد ،رابطــه
مثبــت و چشــمگیری بیــن تمایــل بــه کار دانشــجویان و
ابعــاد مســئولیت اجتماعــی وجــود دارد.
بناویدس-والســکو و همــکاران ( )2014در پژوهشــی در

اســپانیا آزمودنــد کــه چگونــه اجــرای مدیریــت کیفیــت
جامعــه ( )TQMو مســئولیت اجتماعــی شــرکتی ()CSR
در عملکــرد کس ـبوکار تأثیــر میگــذارد .مطالعــه تجربــی
نمونــه 141مــوردی از هتلهــای اســپانیایی در منطقــه
آندالوســیا نشــان داد کــه پذیــرش هــر دو رویکــرد ظرفیــت
هتلهــا را بــه منظــور ایجــاد مزایــا بــرای ذینفعــان خــود
بهبــود میبخشــد و ایــن نتایــج اثــر مثبتــی بــر عملکــرد
هتــل دارد .ایــن مطالعــه همچنیــن شــواهد مکملــی از هر
دو فلســفه مدیریتــی ارائــه میکنــد کــه طبــق آن مدیریــت
کیفیــت جامــع میتوانــد توســعه مســئولیت اجتماعــی
شــرکتی را افزایــش دهــد.
لــی ( )2013در مطالعـهای بــه ارزیابــی پشــتیبانی جامعــه
محلــی از توســعه گردشــگری پایــدار ،از طریــق اســتفاده از
متغیرهــای دلبســتگی اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی،
منافــع و هزینههــای ادراکشــده و پشــتیبانی از توســعه
گردشــگری پایــدار ،پرداخــت .نتایــج تحلیلــی نشــان داد
کــه دلبســتگی اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی عوامــل
حیاتیانــد کــه در ســطح حمایــت از توســعه گردشــگری
پایــدار تأثیــر میگذارنــد .منافــع ادراکشــده ،از طریــق
میزبانــی ســاکنان ،در ارتبــاط بیــن دلبســتگی بــه جامعــه
و پشــتیبانی از توســعه گردشــگری پایــدار و در ارتبــاط
بیــن مشــارکت اجتماعــی و حمایت از توســعه گردشــگری
پایــدار تأثیرگــذار اســت.
فرزینفــر و همــکاران ( )1395در مقالـهای با هدف بررســی
تأثیر مســئولیت اجتماعی شــرکت در وفاداری مشــتریان،
بــا توجــه بــه نقــش میانجــی اعتمــاد و رضایــت مشــتری در
هتلهــای ســه و چهــار ســتارۀ یــزد ،نتیجهگیــری کردنــد
اجتماعی شــرکت تأثیــر مثبت و معنــاداری
کــه مســئولیت
ِ
در اعتمــاد و رضایــت مشــتري دارد ،اعتمــاد مشــتری در
رضایــت و وفــاداری مشــتری تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد
و رضایــت مشــتری در وفــاداري مشــتری تأثیــر مثبــت و
معنــادار دارد.
پژوهــش اردالن و همــکاران ( ،)1394بــا هــدف بررســی
تأثیر مســئولیتپذیری اجتماعــی و ســرمایه اجتماعی در
تعهد ســازمانی در میان کارکنان دانشــگاه رازی کرمانشــاه،
نشــان داد کــه اثــر مســتقیم مســئولیتپذیری اجتماعــی و
ســرمایه اجتماعــی بــر تعهــد ســازمانی مثبــت و معنـیدار
اســت .درنتیجــه ،از عوامــل مؤثــری کــه هــر ســازمان در
راســتای تعهــد ســازمانی کارکنــان بایــد مدنظــر قــرار دهــد
مســئولیتاجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی اســت .در ایــن
بیــن ،ایجــاد شــبکهها و مجــاری ارتباطــی و زمینهســازی
بســتری کــه بــه افزایــش مســئولیت کارکنــان منجــر شــود
میتوانــد در افزایــش تعهــد ســازمانی کارکنــان مؤثــر واقــع
شــود.

اثر مسئولیت اجتماعی بر پشتیبانی از گردشگری پایدار در شهر سرعین

تحقیــق حاضــر با توجــه به هــدف از نــوع تحقیقــات کاربردی
و بــا توجــه بــه روش از نــوع پیمایشــی اســت .ایــن پژوهــش
در شهرســتان ســرعین انجــام شــده اســت و جامعــه آمــاری
آن ســاکنان شــهر ســرعین بودهانــد .بــرای محاســبه حجــم
نمونــه از فرمــول کوکران اســتفاده شــد که براســاس آن حجم
نمونــه تعــداد  384نفــر بهدســت آمــد و از روش نمونهگیــری
در دســترس اســتفاده شــد .دادههــای اولیــه بــا پرسـشنامه
جمــعآوری شــد .طراحــی پرســشنامه بــا اســتفاده از
مطالعــات مختلــف و نیز براســاس شــرایط و موقعیت جامعه
مطالعهشــده انجــام گرفــت کــه ســؤاالت پرسـشنامه و منابع
استفادهشــده در جــدول  1ارائه شــده اســت .در حــوزۀ منافع
و هزینههــای ادراکشــده ،بــا توجــه بــه نــوع جاذبههــای
شــهر ســرعین و نیــز اهــداف تحقیــق کــه مبتنــی بــر جامعــه
میزبــان اســت ،بــر منافع و هزینههــای اقتصــادی ،اجتماعی
و فرهنگــی تأکید شــده اســت .بهمنظــور اطمینــان از انطباق
ســؤاالت پرســشنامه بــا اهــداف تحقیــق و ویژگیهــای
مــکان مطالعــه از روایــی صــوری و محتــوا ،بــا اســتفاده از
نظــر اســتادان گــروه مدیریــت جهانگــردی دانشــگاه عالمــه
طباطبائــی و خبرههــای فعــال در صنعــت گردشــگری شــهر
ســرعین ،اصالحــات الزم در پرســشنامه صــورت گرفــت.
بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا و پاســخ بــه فرضیههــای
ش تحلیل عاملی تأییــدی ( )CFAو مدلســازی
تحقیــق از رو 
معــادالت ســاختاری ( )SEMبــا اســتفاده از روش حداقــل
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صلواتــی و همــکاران ( )1392در مطالعــهای بــا هــدف
بررســی عوامــل مؤثــر بــر افزایــش مســئولیتپذیری
اجتماعــی در تعاونیهــای روســتایی شهرســتانهای
ســنندج و کامیــاران نشــان دادنــد کــه تأثیــر مشــارکت در
مســئولیتپذیری اجتماعــی مثبــت و مســتقیم اســت.
همچنیــن آمــوزش و مأموریــت ســازمان نیز تأثیر مســتقیم
در مســئولیتپذیری اجتماعــی دارنــد.
در جمعبنــدی مــرور ادبیــات پژوهــش بایــد گفــت کــه
مباحــث مســئولیتپذیری ،گردشــگری پایــدار و نگــرش
جامعــه میزبــان از مباحــث مهمانــد .اگرچــه موضوعــات
مســئولیت اجتماعــی ،پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار و
منافــع و هزینههــای گردشــگری در پژوهشهــای متعــدد
جداگانــه کاوش شــده اســت ،بااینحــال ،پژوهشــی جامــع
کــه ایــن متغیرهــا را بهصــورت همزمــان بررســی کنــد و
تأثیــر آنهــا را در یکدیگــر ،در قالــب یــک مدل ســاختاری،
نمایــش دهــد وجــود نــدارد و از ایــن حیــث ایــن مطالعــه
اهمیــت دارد .افــزون بــر آن ،ایــن مطالعــه در مقصدهــای
گردشــگری شــهرهای کوچک (شــهر ســرعین) گرفته اســت
و نیــز ایــن پژوهــش پشــتیبانی جامعــه میزبــان (یکــی از
ارکان اصلــی گردشــگری) از گردشــگری پایــدار را بررســی
کــرده کــه بــرای توســعه گردشــگری نقــش جامعــه میزبــان
انکارناپذیــر اســت .در کنــار همــه ایــن مــوارد ،در ایــن
پژوهــش ،بــا اســتفاده از منابــع متعــدد خارجــی و داخلــی،
ســعی شــده اســت تــا تبییــن نظــری مناســبی از متغیرهای
تحقیــق ارائه شــود ،همچنیــن ،نقش مســئولیت اجتماعی
در منافــع و هزینههــای گردشــگری و پشــتیبانی از
گردشــگری پایــدار بررســی شــود .ایــن اهــداف ،در قالــب
مــدل مفهومــی ،در شــکل  1خالصــه شــده اســت .در ایــن
مــدل ،مســئولیت اجتماعــی متغیــر مســتقل ،پشــتیبانی
از گردشــگری پایــدار متغیــر وابســته و منافــع و هزینههــای
گردشــگری متغیرهــای میانجیانــد .منابــع استفادهشــده
بــرای طراحــی مــدل مفهومــی تحقیــق و تعییــن گویههــای
تحقیــق (ســؤاالت پرســشنامه) در جــدول  1ارائــه شــده
اســت.

بــر مبنــای هدفهــای تحقیــق ،هفــت فرضیــه آزمــون
شــدهاند .ایــن هفــت فرضیــه کــه در شــکل  1نیــز
مشــخصاند ،شــامل مــوارد زیــر اســت:
 :H1مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی از گردشــگری
پایــدار تأثیــر دارد.
 :H2مســئولیت اجتماعــی در منافع درکشــدۀ گردشــگری
تأثیر دارد.
 :H3مســئولیت اجتماعــی در هزینههــای درکشــدۀ
گردشــگری تأثیــر دارد.
 :H4منافــع درکشــدۀ گردشــگری در پشــتیبانی از
گردشــگری پایــدار تأثیــر دارد.
 :H5هزینههــای درکشــدۀ گردشــگری در پشــتیبانی از
گردشــگری پایــدار تأثیــر دارد.
 :H6مســئولیت اجتماعــی بــا نقــش میانجــی منافــع
درکشــدۀ گردشــگری در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار
تأثیــر غیرمســتقیم دارد.
 :H7مســئولیت اجتماعــی بــا نقــش میانجــی هزینههــای
درکشــده گردشــگری در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار
تأثیــر غیرمســتقیم دارد.
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مربعــات معمولــی ( 1،)OLSبــا کمــک نرمافــزار لیــزرل ،یافتههایتوصیفی
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اســتفاده شــده اســت.
جــدول  1متغیرهــا و گویههــا و منابــع بهکاررفتــه را بــرای
طراحــی پرســشنامه در ایــن تحقیــق نشــان میدهــد.
بــا توجــه بــه نتایــج آلفــای کرونبــاخ ،پایایــی پرس ـشنامه
تأییــد میشــود .همچنیــن ،از روایــی همگــرا (میانگیــن
واریانسهــای اســتخراجی) و روایــی واگــرا (فورنــل و الرکــر)
نیــز در ایــن پژوهــش اســتفاده شــده کــه نتایــج آن در بخش
تحلیــل عاملــی تأییــدی ارائــه شــده اســت (جــدول .)3
جدول  :1متغیرها و گویههای بهکارفته در تحقیق
متغیر

گویهها

محیطزیست

توسعه پایدار گردشگری،
کاهش آلودگی ،مدیریت
ضایعات ،صرفهجویی در
انرژی ،خرید مسئوالنه

مسئولیت در برابر
گردشگر

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

مسئولیت در برابر
جامعه

حمایت از سازمانها و
انجمنهای اجتماعی ،مشارکت
با سازمانهای غیردولتی،
حمایت از فعالیتهای
داوطلبانه ،توجهداشتن
و احترامقائلشدن برای
منافع جامعه ،توجهداشتن و
احترامقائلشدن برای قوانین،
سرمایهگذاری در سرعین
مسئولیت در قبال مشتریان
و مصرفکنندگان ،مسئولیت
در قبال ایمنی و سالمتی
گردشگران ،رضایت
گردشگران ،کمک به گردشگران

منافع گردشگری

افزایش فرصتهای شغلی
و استخدام ،افزایش
کسبوکارهای محلی ،بهبود
وضعیت اقتصادی ،افزایش
سرمایهگذاری ،افزایش
فرصتهای تفریح و گردشگری،
توسعه فعالیتهای فرهنگی
بهوسیله جامعه محلی،
فراهمکردن مشوقی برای
محافظت از فرهنگ و هویت
محلی ،افزایش تبادل فرهنگی
بین بازدیدکنندهها و ساکنان
محلی

هزینههای گردشگری

افزایش درگیری بین
بازدیدکنندهها و ساکنان،
شلوغی مراکز خرید و جاذبهها،
افزایش مشکالت اجتماعی
از قبیل جرم و جنایت ،تقلید
رفتار گردشگران و ازبینرفتن
سنتهای محلی ،افزایش
قیمت کاال و خدمات در
مقصد ،افزایش هزینه زندگی،
آسیبزدن به تولیدات محلی و
تکیه بر واردات

پشتیبانیازگردشگریپایدار

حمایت از توسعه پایدار صنعت
گردشگری ،مشارکت در
طرحها و برنامههای مربوط به
گردشگری پایدار ،مشارکت در
تبادل فرهنگی بین ساکنان
و بازدیدکنندهها ،همکاری با
اقدامات در زمینه برنامهریزی
و توسعه گردشگری ،مشارکت
در آموزش و ترویج حفاظت
محیطی و اجتماعی ،مشارکت
در حفظ جاذبههای گردشگری

تعداد
سؤال

5

6

4

آلفای
کرونباخ

منابع

721/0

783/0

کارول (،)1991
چانگ و پارکر
( ،)2010رودریگز
و کروز (،)2007
کاستکا و همکاران
( ،)2004تورکر
( ،)2009صلواتی و
)همکاران(1392

794/0

768/0
ک وهمکاران
اندری 
( ،)2005لِپ
( ،)2007کیم و
همکاران (،)2013
توسون ( ،)2000لی
( ،)2013شلدون و
آبِنها ( ،)2001دایر و
همکاران ( ،)2007لی
و جان (ُ ،)2019ع َلم و
)پارماتی (2016

8

7

6

712/0

855/0

)لی (2013

1. Ordinary Least Square

ویژگیهــای جمعیتشــناختی نمونــه مطالعهشــده
در ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه از مجمــوع
 384نفــر پاســخدهنده  58درصــد ( 223نفــر) مــرد
و  42درصــد ( 161نفــر) زن بودنــد .از نظــر ســنی
17درصــد ( 65نفــر) زیــر  20ســال 39 ،درصــد ( 150نفــر)
بیــن  20تــا  30ســال 27 ،درصــد ( 104نفــر)  31تــا
 40ســال 14 ،درصــد ( 54نفــر)  41تــا  50ســال و
 3درصــد ( 12نفــر) بــاالی  51ســال بودنــد .از
نظــر تحصیــات  50نفــر کمتــر از دیپلــم 171 ،نفــر
دیپلــم 35 ،نفــر فــوق دیپلــم 111 ،نفــر لیســانس،
 12نفــر فــوق لیســانس و  6نفــر دکتــری داشــتند.
همچنیــن از نظــر شــغلی ،افــراد بــه ترتیــب اکثریــت
فعــال در مشــاغل خدماتــی ،دانشــجو ،کارمنــد،
خانــهدار ،شــاغل در کار آزاد ،کارگــر و کشــاورز
بودنــد.

یافتههای استباطی

تحلیــل عاملــی تأییــدی بــرای بررســی ارتبــاط بیــن
متغیرهــای مکنــون (عاملهــای بهدســتآمده) و
متغیرهــای مشاهد هشــده (ســؤاالت) بــهکار مــیرود
و بیانگــر مــدل انداز هگیــری اســت .بهمنظــور
تحلیــل ســاختار پرســشنامه و کشــف عوامــل
تشــکیلدهندۀ هــر ســازه از بارهــای عاملــی
اســتفاده شــده اســت .نتایــج بارهــای عاملــی
متغیرهــای تحقیــق در جــدول  2نشــان داده شــده
اســت .اکثــر مقادیــر بارهــای عاملــی از  0/4بزر گتــر
و همچنیــن مقاديــر محاسبهشــدۀ  tبــرای هريــک
از بارهــای عاملــی بــاالی  1/96اســت .همچنیــن،
جــدول  3شــاخصهای اعتبــار همگــرا ،میانگیــن
پاســخها و اعتبــار واگــرا را نشــان میدهــد.
کلیــه ميانگيــن واريانسهــای استخراجشــده
( 2)AVEبــرای ســاز ههای مطالعهشــد ه باالتــر از
 0/5هســتند کــه تأییدکننــدۀ روایــی همگــرای
پرســشنامه اســت .جــدول  3ماتریــس همبســتگی
بیــن متغیرهــای تحقیــق و شــاخص روایــی واگــرا 3
را نیــز نشــان میدهــد .الزمــه تأییــد روایــی واگــرا
بیشــتربودن مقــدار ریــشۀ دوم میانگیــن واریانــس
تبیینشــده () از تمامــی ضرایــب همبســتگی
متغیــر مربــوط بــا باقــی متغیرهاســت (شــاخص
فورنــل و الرکــر) کــه نتایــج تأییدکننــدۀ ایــن امــر
اســت.

2. Average Variance Extracted
3. Discriminant Validity
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جدول  :2روایی شــاخص (بارهای عاملی و مقادیر آمارۀ تی)

e4

68/0

01/18

>01/0

e5

71/0

16/18

>01/0

70/0

-

>01/0

59/0

70/10

>01/0

f3

70/0

50/14

>01/0

f4

80/0

68/21

>01/0

f5

80/0

44/19

>01/0

86/0

60/43

>01/0

-

>01/0

79/30

>01/0
>01/0
>01/0
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b3

37/0

70/6

b4

57/0

26/8

>01/0

b5

30/0

83/4

>01/0

b6

24/0

95/3

>01/0

f1

b7

28/0

54/4

>01/0

f2

b8

25/0

06/4

>01/0

c1

85/0

-

>01/0

c2

83/0

92/18

>01/0

c3

62/0

94/12

>01/0

f6

c4

56/0

35/11

>01/0

g1

74/0

c5

74/0

16/16

>01/0

g2

82/0

c6

55/0

16/11

>01/0

g3

80/0

99/20

c7

74/0

30/16

>01/0

g4

78/0

73/21

s1

62/0

-

>01/0

s2

80/0

13/12

>01/0

s3

71/0

38/12

>01/0

s4

82/0

32/12

>01/0

s5

84/0

64/12

>01/0

s6

69/0

01/11

>01/0

محیط زیست و انرژی

b2

63/0

62/8

>01/0

مسئولیت در برابر جامعه

منافع درکشدۀ گردشگری

e3

51/0

96/3

>01/0

>01/0

مسئولیت در برابر گردشگران

هزینههای درکشدۀ گردشگری

e2

69/0

78/17

>01/0

b1

74/0

-

>01/0

جدول  :3ماتریس همبســتگی و شاخصهای روایی و پایایی
)(2

)(3

متغیرهای پنهان

)(1

 )1مسئولیت اجتماعی(

1

 )2منافع گردشگری(

186/0

1

 )3هزینه ها(

244/0

149/0-

1

 )4پ .ازگردشگری(

694/0

171/0

219/0-

)(4

1

تمامی ضرایب همبستگی در سطح خطای کمتر از %5معنادار هستند.

AVE

میانگین پاسخها

AVE

776/0

79/3

881/0

762/0

89/3

873/0

779/0

69/2

883/0

792/0

91/3

890/0
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e1

72/0

-

>01/0
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متغیرهای
پنهان

گویهها

بارعاملی مقادیر تی سطح معناداری

متغیرهای
پنهان

گویهها

بار عاملی

مقدار تی

سطح
معناداری
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ل معــادالت ســاختاری را در حالــت تخمیــن
شــکل  2مــد 
ضرایــب اســتاندارد و شــکل  3مــدل را در حالت معنــاداری
ضرایــب نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه تعــداد قابلقبــول
دادههــای تحقیــق (= ،)n384پیچیدگــی مــدل و داشــتن
تعــداد متغیرهــای زیــاد ،وجــود متغیــر میانجــی ،و نیــز بــا
توجــه بــه دقــت بــاالی نرمافزارهــای کواریانسمحــور در
ایــن تحقیــق بــرای بررســی دقیــق تأثیــر ع ّلــی متغیرهــای
تحقیــق از نرمافــزار کواریانسمحــور لیــزرل ،بــرای تبییــن
ســاختاری مــدل تحقیــق و آزمــون فرضیههــا ،اســتفاده

شــده اســت .در مــدل تحقیــق ،متغیــر مســئولیت
اجتماعــی بــرونزا (مســتقل) ،متغیرهــای منافــع
درکشــده و هزینههــای درکشــده میانجــی و متغیــر
پشــتیبانی از گردشــگری پایدار درونزا (وابســته) هستند.
نتایــج ایــن دو شــکل نشــاندهندۀ تأییــد مــدل ســاختاری
اســت (ضرایــب عاملــی بزرگتــر از  0/4و قدرمطلــق تمامی
ضرایــب معنــاداری بزرگتــر از  .)1/96بنابرایــن ،مــدل
ســاختاری تحقیــق تأییــد میشــود و میتــوان بــه آزمــون
فرضیههــای تحقیــق پرداخــت.

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399
شکل  :2مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب
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شکل  :3مدل ساختاری در حالت معناداری ضرایب

جــدول  4ضرایــب مســیر (بتــا) ،آمــارۀ  ،tضریــب تعییــن
و نتیجــه فرضیههــای تحقیــق را نشــان میدهــد .بــا
توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از مقادیــر ضرایــب مســیر
و آمــارۀ  ،tتأثیــر مثبــت و معنــادار مســئولیت اجتماعــی در
متغیرهــای منافــع درکشــدۀ گردشــگری و پشــتیبانی از
گردشــگری پایــدار تأییــد شــد .همچنین ،تأثیر مســئولیت
اجتماعــی در هزینههــای درکشــدۀ گردشــگری معنــادار
امــا جهــت آن منفــی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن نتیجــه
نشــان میدهــد کــه مســئولیت اجتماعــی در هزینههــای
گردشــگری تأثیــر معکوســی دارد و بــا افزایــش مســئولیت
اجتماعــی ،هزینههــای گردشــگری کاهــش مییابــد .امــا

فرضیــه «هزینههــای درکشــدۀ گردشــگری در پشــتیبانی
از گردشــگری پایــدار تأثیــر دارد» ،بــه ایــن علــت که مقــدار t
کمتــر از  1/96بهدســت آمــد ،تأییــد نشــد.
طبــق نتایــج ،فرضیــه «اثــر غیرمســتقیم مســئولیت
اجتماعــی بــر پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار بــا متغیــر
میانجــی منافــع درکشــدۀ گردشــگری» تأییــد شــد،
امــا فرضیــه «اثــر غیرمســتقیم مســئولیت اجتماعــی بــر
پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار بــا نقــش میانجــی متغیــر
هزینههــای درکشــدۀ گردشــگری» ،بــا توجــه بــه مقــدار t
بهدســتآمده ( ،)1/39تأییــد نشــد.
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فرضیه تحقیق

بتا

T

R2

وضعیت

جهت

مسئولیت اجتماعی ← منافع درکشدۀ گردشگری

31/0

3/34

0/089

تأیید

+

مسئولیت اجتماعی ← هزینههای درکشدۀ گردشگری

-0/28

-5/76

0/09

تأیید

-

منافع درکشدۀ گردشگری ←پشتیبانی از گردشگری پایدار

0/33

3/35

تأیید

+

هزینههای درکشدۀ گردشگری ←پشتیبانی از گردشگری پایدار -0/03

0/98

مسئولیت اجتماعی←پشتیبانی از گردشگری پایدار

0/75

9/58

مسئولیت اجتماعی← منافع ادراکشده ←پشتیبانی از
گردشگری پایدار

0/10

3/34

مسئولیت اجتماعی← هزینههای درکشده ←پشتیبانی از
گردشگری پایدار

-0/008

-1/39

رد
0/61

تأیید

+

تأیید

+
رد

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01,
درنهایــت ،جــدول  5شــاخصهای مربــوط بــه بــرازش
تحقیــق را نشــان میدهــد کــه شــامل شــاخصهای کای
دو بــه درجــه آزادی ،شــاخص برازندگــي ( ،)GFIشــاخص
برازندگــي تعدیلیافتــه ( ،)AGFIشــاخص برازندگــي
تطبيقــي ( ،)CFIشــاخص نرمشــدۀ برازندگــی (،)NFI
شــاخص نرمشــدۀ برازندگــی ( ،)NNFIشــاخص برازندگــی

فزاینــده ( ،)IFIو شــاخص ریشــه دوم بــرآورد واريانــس
خطــای تقريــب ( )RMSEAاســت .براســاس ایــن نتایــج،
میتــوان گفــت کــه دادههــای مــدل تحقیــق بــا ســاختار
عاملــی و زيربنــای نظــری تحقيــق همخوانــی دارد و ايــن
امــر بــه معنــای تأییــد بــرازش مــدل تحقیــق اســت.

جدول  :5شــاخصهای برازش مدل ساختاری تحقیق

RMSA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

CFI

IFI

حد مجاز

<3

< 0/8

> 0/9

> 0/8

> 0/9

> 0/9

> 0/9

> 0/9

مقدار
بهدستآمده

2 /75

0/ 077

0 /91

0 /83

0 /92

0 /91

0 /93

0 /93

شاخص

بحث و تفسیر

ایــن تحقیــق با هــدف بررســی نقــش مســئولیت اجتماعی
در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار ،بــا نقــش میانجــی
منافــع و هزینههای درکشــدۀ گردشــگری ،در شهرســتان
ســرعین انجــام شــد .بــرای ایــن منظــور ،هفــت فرضیــه
تعییــن و آزمــون شــد .در فرضیــه اول بــه بررســی تأثیــر

مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار
پرداختــه شــد کــه نتایــج وجــود تأثیــر مثبــت و معنــادار
مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار
را نشــان میدهــد .ایــن نتیجــه بــا پژوهــش گورســوی و
همــکاران ( ،)2019ســو و همــکاران ( ،)2018بناویــدس-
والســکو و همــکاران ( ،)2014رودریگــز و کــروز (،)2007

اثر مسئولیت اجتماعی بر پشتیبانی از گردشگری پایدار در شهر سرعین

نتیجهگیری و پیشــنهادها

منا بع

اردالن ،محمدرضــا ،قنبری ،ســیروس ،بهشــتیراد ،رقیه و
نویــدی ،پرویــز (تابســتان «.)1394تأثیر ســرمایه اجتماعی
و مســئولیت اجتماعــی بر تعهد ســازمانی (مطالعــه موردی
کارکنــان دانشــگاه رازی کرمانشــاه)» .فصلنامــه مطالعــات
اندازهگیــری و ارزشــیابی آموزشــی ،ســال پنجــم ،شــمارۀ
 ،10ص .132-109
خانــزادی ،آزاد ،فالحتــی ،علــی و حیرانــی ،زهــرا (بهــار
« .)1397بررســی و تحلیــل نقــش و اثــرات توســعه
گردشــگری بــر توزیــع درآمــد در اســتانهای ایــران».
فصلنامــه علمی-پژوهشــی گردشــگری و توســعه ،ســال
هفتــم ،شــمارۀ  ،1ص .100-84
صلواتــی ،عــادل ،رســتمی نوروزآبــاد ،مجتبــی ،رحمانــی
نوروزآباد ،ســامان و باغبانیان ،مصطفی (زمســتان .)1393

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

در ایــن پژوهــش تأثیــر مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی
جامعــه میزبــان از گردشــگری پایــدار بــا نقــش میانجــی
منافــع و هزینههــای درکشــدۀ گردشــگری در شهرســتان
ســرعین بررســی و مطالعــه شــد .برای دســتیابی بــه اهداف
پژوهــش ،هفــت فرضیــه آزمــون شــدند .همــه فرضیــات،
بــه جــز دو فرضیــه در حــوزۀ هزینههــای درکشــده ،تأییــد
شــد .نتایــج نشــان داد رابطۀ مســئولیت اجتماعــی با منافع
درکشــده و پشــتیبانی از گردشــگری پایدار تأیید میشود.
بدیــن ترتیــب مالحظــه میشــود کــه گردشــگری ،در حــوزۀ
منافعــی کــه بــرای جامعــه محلــی بــه ارمغــان مــیآورد،
در شــهر ســرعین مناســب عمــل کــرده و باعــث شــده کــه
جامعــه میزبــان از گردشــگری حمایــت کنــد .با ایــن وجود،
هزینههایــی نیــز بــر جامعــه و اقتصــاد ســرعین تحمیــل
کــرده که باعــث عدم پشــتیبانی آنها از توســعه گردشــگری
شــده اســت .ازآنجاکــه ســطح هزینههــای گردشــگری در
ســرعین از دیــد جامعــه رضایتبخــش نیســت ،بایــد در
طرحهــا و اقدامــات پیــشرو بهگونــهای عمــل شــود کــه
هزینههــای تحمیلشــده از ســوی گردشــگری بــر جامعــه
میزبــان بــه کمترین ســطح برســد .همچنیــن ،نتایج نشــان
داد کــه مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی جامعــه میزبان
از گردشــگری پایــدار تأثیــر مثبتــی دارد .بنابرایــن ،بایــد از
طریــق آمــوزش ،فرهنگســازی ،تبلیــغ و ترویــج و ...بــه
افزایش ســطح مســئولیت اجتماعــی در میان مــردم محلی
اقــدام شــود .از طرفــی صنعــت گردشــگری را بهگونــهای
توســعه داد کــه جامعــه محلــی منافــع کافــی از ایــن توســعه
دریافــت کنــد و درعینحــال هزینههــای کمتری بــر اقتصاد
و فرهنــگ و محیطزیســت و جامعــه مقصــد تحمیل شــود و
گردشــگری بهصــورت پایــدار توســعه یابــد.
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تارکــر ( )2009و صلواتــی و همــکاران ( )1393همراســتا
اســت.
در فرضیــه دوم و ســوم تأثیر مســئولیت اجتماعــی در منافع
و هزینههــای درکشــدۀ گردشــگری ســنجیده شــد .نتایــج
تأثیــر مثبــت و مســتقیم مســئولیت اجتماعــی در منافــع
درکشــدۀ گردشــگری و تأثیــر معنــادار و منفــی مســئولیت
اجتماعــی در هزینههــای درکشــدۀ گردشــگری را نمایــان
ســاخت .بنابرایــن ،ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــا
افزایــش ســطح مســئولیت اجتماعــی در جامعــه منافــع
گردشــگری افزایــش و هزینههــای آن کاهــش مییابــد .در
واقــع میتــوان گفــت کــه مســئولیت اجتماعــی بــه جامعــه
توجــه دارد و تســهیلکنندۀ توســعه پایــدار گردشــگری از
طریــق افزایــش منافــع و کاهــش هزینههــای گردشــگری
جامعــه میزبــان اســت .نتایــج فرضیههــای دوم و ســوم بــا
پژوهــش ســو و همــکاران ( ،)2018بناویدس-والســکو و
همــکاران ( )2014و پژوهــش قنبــری و همــکاران ()1396
همراســتا اســت.
در فرضیــه چهــارم ،تأثیــر منافــع درکشــدۀ گردشــگری در
پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار تحلیــل شــد .یافتههــای
پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه منافــع درکشــده در
پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار تأثیــر مثبــت و معنــاداری
دارد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهــش لــی و جــان (،)2019
ســیبل ( ،)2010لِــپ ( )2007و دایــر و همــکاران ()2007
مطابقــت دارد .امــا نتیجــه فرضیــه پنجــم ،کــه در آن
تأثیــر هزینههــای درکشــدۀ گردشــگری در پشــتیبانی از
گردشــگری پایــدار آزمــون شــد ،نشــان داد کــه هزینههــای
درکشــده در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار تأثیــر
معنــاداری نــدارد و بــه ایــن ترتیــب فرضیــه پنجــم تأییــد
نشــد .ایــن نتایــج بــا پژوهــش « ُکل» ( ،)2006اندریــک و
همــکاران ( ،)2005لِــپ ( )2007و کیــم ( )2013در تناقــض
اســت.
در فرضیــه ششــم تأثیــر غیرمســتقیم مســئولیت اجتماعی
در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار بــا نقش میانجــی منافع
درکشــده ســنجیده شــد کــه نتایــج ایــن تأثیــر را تأییــد
میکننــد .درواقــع ،ایــن نتیجــه نشــان داد کــه جامعــه
محلــی ســرعین ،با داشــتن مســئولیت اجتماعی و بــا توجه
بــه ادراکــی که از منافع توســعه گردشــگری ســرعین دارد ،از
گردشــگری پایــدار پشــتیبانی و حمایــت میکنــد .نتیجــه
ایــن فرضیــه بــا نتایــج مطالعــه لــی ( )2013مطابقــت دارد.
درنهایــت ،در فرضیــه هفتم ،تأثیر غیرمســتقیم مســئولیت
اجتماعــی در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار بــا نقــش
میانجــی هزینههــای درکشــده تحلیــل شــد .یافتههــا
ایــن فرضیــه را تأییــد نمیکننــد .بنابرایــن ،فرضیــه هفتــم
رد شــد کــه بــا نتایــج مطالعــه لــی ( )2013در تناقض اســت.
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«بررســی عوامــل مؤثــر بــر مســئولیتپذیری اجتماعــی
در تعاونیهــای روســتایی شهرســتانهای ســنندج و
، ســال ســوم، فصلنامــه عــاون و کشــاورزی.»کامیــاران
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