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چکیده	
بــا توجــه بــه اهمیــت هتــل داری ســبز در چشــم انداز صنعــت گردشــگری، 
هتــل داران بایــد اطمینــان یابنــد کــه تدویــن و پیاده ســازی سیاســت های 
زیســت محیطی، ضمــن مشروعیت بخشــی بــه فعالیت تجــاری آن هــا در جامعه، 
باعــث بهبــود عملکــرد مالــی و ســودآوری نیــز خواهــد شــد. هــدف اصلــی از ایــن 
ــردازی  ــر نظریه پ ــی ب ــودآور مبتن ــبز س ــل داری س ــدل هت ــی م ــش، طراح پژوه
داده بنیــاد اســت و از طــرح نظام منــد اســتراوس و کوربیــن اســتفاده شــده اســت. 
ـ عملــی، شــامِل خبــرگان  ــا شــانزده خبــرۀ علمی  به منظــور گــردآوری داده هــا ب
ــاز صــورت  شــاغل در صنعــت هتــل داری و اســتادان دانشــگاه، مصاحبه هــای ب
ــا در  ــی، داده ه ــوری و انتخاب ــاز و مح ــذاری ب ــتورالعمل کدگ ــق دس ــت. طب گرف
ــت.  ــده اس ــازی ش ــی مفهوم س ــه اصل ــش مقول ــی و ش ــه فرع ــزده مقول ــب پان قال
مــدل یک پارچــه هتــل داری ســبز ســودآور نشــان می دهــد کــه ســودآوری 
هتل هــا تابعــی از بســتر محیطــی حاکــم اســت و بســتر محیطــی حاکــم )مقولــه 
ــی رود و  ــمار م ــوری( به ش ــه مح ــبز )مقول ــای س ــروز رفتاره ــی ب ــرط عّل ــی( ش عّل
توانمندی هــای ســبز )مقولــه کنــش و واکنــش(، عوامــل درون ســازمانی )عوامــل 
مداخله گــر( و ثبــات نســبی )عوامــل زمینــه ای( بــه پیامــد نهایــی یعنــی عملکــرد 
مالــی ســودآور منجــر می شــود. بــا توجــه بــه شــکاف پژوهشــی در ایــن زمینــه، 
پیشــنهاد می شــود کــه بــه موضــوع هتــل دارِی ســبز، به منزلــه موضوعــی مهــم در 

ــود. ــری ش ــه بیش ت ــگری، توج ــات گردش ــم انداز مطالع چش
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واژه های کلیدی:
ــی  ــرد مال ــبز، عملک ــل داری س هت
ســودآور، نظریــه داده بنیــاد، مــدل 

یک پارچــه هتــل داری ســبز.

مقدمه:
ــرای  ــت محیطی ب ــات زیس ــته، موضوع ــای گذش در دهه ه
کســب وکارها ازجملــه هتل هــا در سراســر جهــان اهمیــت 
زیــادی پیــدا کــرده اســت. نتایــج بررســی ها نشــان می دهــد 
کــه بی توجهــی بــه تأثیرهــای زیســت محیطی بــه ارزش 
 .)Montabon et al., 2007( شــرکت ها آســیب می رســاند
ســازمان ها در پــی تقویــت خودنــد تــا راهــکاری بــرای 
مشــکالت زیســت محیطی ارائــه دهنــد و در بســیاری از 
مــوارد از ایــن طریــق می تواننــد بــه مزیــت رقابتــی دســت 
و  اقتصــادی  ســریع  تغییــرات  به این ترتیــب،  یابنــد. 
جهانی شــدن موجــب واکنــش فــوری ســازمان ها از طریــق 
ــول  ــرد و حص ــود عملک ــر در بهب ــت های مؤث ــاذ سیاس اتخ

اطمینــان از بقــای طوالنی مــدت شــده اســت. ایــن ترکیــب 
باعــث می شــود بســیاری از ســازمان ها، ازجملــه هتل هــا، 
دغدغه هــای محیطــی را در سیاســت های خــود لحــاظ 
کننــد. رقابــت جهانــی شــدید باعــث شــده اســت کــه 
ــی  ــرات محیط ــا تغیی ــرفت ب ــا و پیش ــرای بق ــازمان ها ب س
بــرای ســازگاری  بنابرایــن ســازمان ها  ســازگار شــوند. 
ــد. در  ــددی مواجه ان ــع متع ــا موان ــی ب ــوالت جهان ــا تح ب
و  بی ثبات انــد  بســیار  کســب و کارها  بیســت ویکم  قــرن 
ــوالت  ــرات و تح ــخت تغیی ــرایط س ــاهد ش ــازمان ها ش س
در عملکردنــد )Samad et al., 2017(. ازآنجاکــه صنعــت 
گردشــگری منافــع فرهنگــی و اقتصــادی و اجتماعــی 
ــیدن  ــرای رس ــگری ب ــای گردش ــمگیری دارد، واحده چش
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ــا شــیوه های گوناگــون درحــال تــالش  ــه مقاصــد خــود ب ب
 Gavrilovi & Maksimovi(, گردشــگرند  بــرای جــذب 
2018(؛ بنابرایــن، بایــد ضمــن اســتفاده از ظرفیت هــا و 
پتانســیل های موجــود، در پــی به کارگیــری ســازوکارهای 
از  ناشــی  درآمــد  افزایــش  بــرای  کارآمــد  و  مطلــوب 
گردشــگری بــود. ایــن امــِر مهــم درنهایــت رشــد اقتصــادی 
منطقــه ای، ملــی و جهانــی را در پــی خواهــد داشــت. 
مدیریــت هدفمنــد و کارآمــد مصــرف آب )حکمرانــی آب(، 
بــا توجــه بــه معضــل کم آبــی، مدیریــت اســتفاده از انــرژی، 
اجــرای اســتراتژی بهبــود و بازیافــت، کاهــش تأثیر مصرف 
مــواد در محیط زیســت و اســتفاده از محصوالت دست ســاز 
ــون  و ســبز از حوزه هــای زیســت محیطی اســت کــه در کان
توجــه هتل هــا قــرار دارد. در همیــن راســتا پژوهشــگران 
ــعه  ــبز، توس ــکارات س ــون ابت ــی همچ ــر موضوعات ــراً ب اکث
فراینــد و محصــول ســبز، مدیریــت عملکــرد ســبز، تولیــد 
ســبز، پشــتیبانی و زنجیــرۀ تأمیــن ســبز پرداخته انــد کــه 
 Klingenberg & Geurts,( نشــان از اهمیــت موضــوع دارد
ــت محیطی  ــای زیس ــر، دغدغه ه ــالیان اخی 2009(. در س
پذیرفتــن  بــرای  مشــارکت کنندگان  بــر  فشــارهایی 
ایــن  اســت.  کــرده  وارد  زیســت محیطی  رویکردهــای 
رونــد بــه اجــرای پژوهش هایــی بــرای بررســی روابــط 
بیــن ابتــکارات ســبز، عملکــرد ســبز و عملکــرد کســب و کار 
منجــر شــده اســت )Li et al., 2017(. در پژوهش هایــی 
ــن  ــاط بی ــواًل ارتب ــت معم ــه اس ــام  گرفت ــون انج ــه تاکن ک
ــده  ــی ش ــی بررس ــرد مال ــت و عملک ــت محیط زیس مدیری
ــود  ــان وج ــن محقق ــی بی ــق جامع ــه تواف ــت و هیچ گون اس
نــدارد )Zeng et al., 2011(. از ســوی دیگــر، بــا عنایــت بــه 
این کــه هتــل داری قلــب تپنــدۀ صنعت گردشــگری اســت، 
ــودآوری،  ــدف س ــا ه ــل داران را، ب ــه هت ــی ک ــه موضوع ب
حــول محــور رفتارهــای ســبز )هتــل داری ســبز( گــرد هــم 
ــر  ــش حاض ــن رو در پژوه ــت؛ ازای ــده اس ــی نش آورد توجه
ــه بســتر  ــه ب ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــی مدنظ ــی مدل طراح
عّلــی، ابعــاد رفتــار ســبز، شــرایط زمینــه ای و مداخله گــر، 
راهبردهــا و پیامدهــای حاصــل از اجــرای رفتارهــای ســبز 

ــردازد . ــل داری بپ ــوزۀ هت در ح

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ــه  ــت توج ــئله محیط زیس ــه مس ــر ب ــخ بش ــدای تاری از ابت
و  اقتصــادی  چشــمگیر  توســعه های  اســت.  شــده 
اجتماعــی در اواخــر قــرن بیســتم، بحرانــی بــرای مدیریت 
محیط زیســت ایجــاد کــرده اســت، همچــون آلودگــی 
زیســتی،  تنــوع  ازبین رفتــن  جهانــی،  محیط زیســت 

تخریــب خــاک و رشــد بی رویــه شــهری )ایل بیگــی و 
همــکاران، 1396(. در مدیریــت محیط زیســت، هــدف 
عمدتًا ترویج و اشــاعه مقوله توســعه پایدار اســت و جایگاه 
موضــوع محیط زیســت و خط مشــی های زیســت محیطی 
و مقولــه توســعه پایــدار مطــرح می شــود. عملکــرد و رفتــار 
تــا حــدودی منعکس کننــدۀ شــرایط  زیســت محیطی 
ــط  ــت. محی ــور اس ــی کش ــی و اجتماع ــادی، سیاس اقتص
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســِی قدرتمنــد نه تنها بــر بازدۀ 
ــز  ــرمایه نی ــش س ــث افزای ــد، باع ــی می افزای قابل پیش بین

.)Vejzagic, 2018( می شــود 
ــه  ــه جرگ ــه ب ــتند ک ــه کسب و کارهایی هس ــا ازجمل هتل ه
ــود  ــت خ ــط فعالی ــروعیت در محی ــِب مش ــان کس متقاضی
پیوســته اند. بــا توجــه بــه مطالــب گفته شــده، به نظــر 
می رســد هتل هــا بــا مســئوالنه عمل کــردن در مقابــِل 
جامعــه و محیــط می تواننــد از طریــق نیــروی انســانی 
بــه مزیــت رقابتــی  بــه مســائل زیســت محیطی،  آگاه 
تمایــز و رهبــری هزینــه و درنهایــت، عملکــرد مالــی 
نیازمنــد  مدیریتــی  رویکــرد  یابنــد.  دســت  ســودآور 
ــداری  ــش پای ــرای پای ــش ب ــی اثربخ ــامانه گزارش ده نس
ــداف  ــه اه ــردن ب ــال مرتبط ک ــل و درعین ح ــات هت اقدام
محیطــی و اجتماعــی اســت. امــا از ســوی دیگــر، مدیــران 
در برابــر محیــط، جامعــه و همچنیــن عملکــرد مالــی خود 
ــودی  ــه بهب ــه رو ب ــد ک ــان یابن ــد اطمین ــئول اند و بای مس
حرکــت می کننــد )Assaf et al., 2011(. به این ترتیــب، 
ــا هــدف  هتل هــا در سرتاســر جهــان شــیوه های ســبز را ب
کاهــش تأثیــرات زیســت محیطی و بهبــود عملکــرد مالــی 
 Miroshnichenko( ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار داده انــد

 .)et al., 2017
هتــل داران می تواننــد بــا توانمندســازی کارکنــان، ضمــن 
آگاه ســاختن آن هــا از اهمیــت موضوعــات زیســت محیطی 
سیاســت های  اجــرای  در  آنــان  مشــارکت  جلــب  و 
زیســت محیطی، مزیــت رقابتــی ایجــاد کننــد. هتــل داران 
بــا ایجــاد مزیــت رقابتــی می تواننــد هــم بهــای تمام شــدۀ 
ــری،  ــق برت ــم از طری ــد و ه ــش دهن ــود را کاه ــات خ خدم
از  جدیــدی  طیــف  توجــه  تمایــز،  و  اعتبــار  شــهرت، 
از  مشــتریان و گردشــگران دوســتدار محیط زیســت را 
اقصانقــاط جهــان جلب کننــد. واضح اســت عوامــل مذکور 
بــه ســودآوری و بهبــود عملکــرد مالــی منجــر خواهد شــد. 
در اینجــا الزم اســت بــه پژوهش هــای خارجــی کــه در ایــن 

زمینــه صــورت گرفتــه اســت اشــاره شــود.
عبدالّله )2018( در پژوهشــی به بررســی تأثیر حســابداری 
اجتماعــی و زیســت محیطی بــر ســود شــرکت ها پرداخت. 
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ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــش پاس ــن پژوه ــام دادن ای ــدف از انج ه
ــر  ــت محیطی ب ــی و زیس ــابداری اجتماع ــا حس ــه آی ــود ک ب
ســود شــرکت تأثیــر دارد یــا نــه. در ایــن پژوهــش نمونــه ای 
ــی  ــش نامه ارزیاب ــزار پرس ــا اب ــرکت ب ــاه ش ــکل از پنج متش
ــرای  ــن اج ــه بی ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــج ای ــدند. نتای ش
حســابداری محیط زیســت و ســود شــرکت ها ارتبــاط وجــود 

دارد. 
عنــوان  بــا  پژوهشــی   )2018( همــکاران  و  الموالــی 
ــت و  ــابداری محیط زیس ــت، حس ــتراتژی محیط زیس »اس
عملکــرد مالــی ســازمانی« انجــام دادنــد. در ایــن پژوهــش، 
از طریــق پرســش نامه های توزیع شــده در شــرکت هایی 
کــه در بــازار ســهام بودنــد، داده هــا جمــع آوری و در معادلــه 
ســاختاری تجزیه وتحلیــل شــد. نتایــج ایــن پژوهش نشــان 
می دهــد کــه اســتراتژی محیط زیســت بــر میــزان اســتفاده 
از حســابداری مدیریــت محیط زیســت اثــر می گــذارد و 
بیــن حســابداری مدیریــت محیط زیســت و عملکــرد مالــی 

ــود دارد.  ــت وج ــی مثب ــازمانی ارتباط س
آســتاوا و همــکاران )2017( بــه انجــام پژوهشــی بــا عنــوان 
ــرای به دســت آوردن حســابداری ســبز در  ــد ب ــی جدی »مدل
ــام  ــه انج ــش در دو مرحل ــن پژوه ــد. ای ــا« پرداختن هتل ه
شــد. اولیــن گام، طراحــی مــدل بر اســاس مطالعــات نظری 
و بــا توجــه به عناصر اصلــی در ایجاد حســابداری ســبز و گام 
دوم، انجــام آزمــون مــدل از طریــق پرســش نامه و پــردازش 
داده هــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی بــود. محققــان در این 
ــم  ــه عل ــش ب ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــد ک ــان کردن ــش بی پژوه

حســابداری درزمینــه گزارشــگری ســبز کمــک می کنــد.
میروشــنی چنکو و همــکاران )2017( در پژوهشــی با عنوان 
ــرات  ــی تأثی ــه بررس ــی« ب ــرد مال ــبز و عملک ــات س »اقدام
شــیوه های ســبز بــر عملکــرد مالــی پرداختنــد. نتایــج 
ــی  ــبز داخل ــات س ــه اقدام ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ای
محرک هــای زیســت محیطی مهمــی از عملکــرد مالی انــد، 
درحالی کــه اقدامــات ســبز خارجــی نقــش ثانویــه ای در 

ــد.  ــی دارن تعییــن عملکــرد مال
ــا عنــوان »تأثیــر نظام هــای مدیریــت  در پژوهشــی دیگــر ب
محیط زیســت بــر عملکــرد مالــی، یــک تجزیه وتحلیــل 
بــا متغیــر میانجــی و تعدیل گــر، بــا اســتفاده از تحلیــل 
رگرســیون«، پژوهشــگران بــه کشــف چگونگــی تأثیــر نظــام 
مدیریــت محیط زیســت بــر عملکرد مالــی از طریــق رضایت 
مشــتری، وفــاداری مشــتری، و هزینــه پرداختنــد. نتایــج 
ــت  ــای مدیری ــه نظام ه ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــی ای تجرب
محیط زیســت تأثیــری مثبــت و معنــی دار در رضایــت 
مشــتری، وفــاداری مشــتری و عملکــرد مالــی دارنــد. 
به عــالوه هزینه هــا تأثیــر تعدیل گــر معنــی داری در ارتبــاط 
منفــی بیــن نظام هــای مدیریــت محیط زیســت و رضایــت 

ــت  ــای مدیری ــن نظام ه ــاط بی ــا در ارتب ــد، ام ــتری دارن مش
تعدیل گــری  اثــر  مشــتری  وفــاداری  و  محیط زیســت 
ــان  ــن نش ــش همچنی ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــی دار ندارن معن
داد کــه رضایــت مشــتری و وفــاداری مشــتری اثــر میانجــی 
ناقــص بــر ارتبــاط بیــن نظام هــای مدیریــت محیط زیســت 

.)Feng & Wang, 2016( و عملکــرد مالــی دارنــد
توگــورس )2015( در پژوهشــی بــا عنــوان »اثــر نــوآوری بــر 
عملکــرد شــرکت ها: تحلیلــی از بخــش هتل« نقش نــوآوری 
در فرصت هــای بقــا و عملکــرد مالــی را بررســی کرده اســت. 
ــت محیطی  ــوآوری زیس ــاخص های ن ــش، ش ــن پژوه در ای
و ناســازگار بــا محیط زیســت جداگانــه تحلیــل شــدند. 
نتایــج نشــان داد کــه قانونگــذاران زیســت محیطی بایــد در 

ــد.  ــه کنن ــوآوری مداخل ــری ن اندازه گی
ژانــگ چــو1 )2014( در پژوهشــی بــا عنــوان »سیاســت های 
شــخصی  اعتقــادات  و  هتل هــا  محیط زیســت 
زیســت محیطی کارکنــان: تعامــالت و نتایــج« نشــان داد که 
پذیــرش شــیوه های ســبز بــرای هتــل و صنعــت گردشــگری 
پذیــرش  در  هتل هــا  موفقیــت  و  دارد  مالــی  منفعــت 
ــائل  ــازمانی از مس ــرش س ــه نگ ــا ب ــبز نه تنه ــیوه های س ش
محیط زیســت، کــه بــر باورهــای شــخصی کارکنــان هتــل و 

نیــز اقدامــات روزمره شــان بســتگی دارد. 
گوناراثــن2 )2013( در پژوهشــی بــا عنــوان »اســتفاده از 
حســابداری در حمایــت از توریســت پایــدار« نشــان داد 
کــه تصویــر عمومــی مطلــوب از شــیوه های حســابداری 
ماننــد  داخلــی  فشــارهای  هتل هــا،  محیط زیســت 
باالدســت  مدیریــت  اجبــار  گروهــی،  وابســتگی های 
مدیریــت  نظــام  اعتبارســنجی  بــه  نیــاز  همچنیــن  و 
بــه شــیوه های مدیریــت  محیط زیســت در شــکل دادن 
ایــن  اجــرای  هنــگام  و  دارد  تأثیــر  محیط زیســت 
اســتراتژی، هتل هــا در پــی حمایــت کارکنــان، مهمانــان و 
تأمین کنندگان انــد. از دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش ایــن بــود 
ــابداری  ــیوه های حس ــدی در ش ــش کلی ــان نق ــه مهندس ک
محیط زیســت ایفــا می کننــد. در ادامــه، بــه برخــی از 

می شــود.  اشــاره  داخلــی  پژوهش هــای 
بــا  پژوهشــی  در   )1396( ســنچولی  نــوری  و  ملکیــان 
عنــوان »حســابداری ســبز، ابــزاری جامــع و فراگیــر در 
ــان اطالعــات مدیریــت زنجیــرۀ تأمیــن ســبز« ســعی  جری
کردنــد اهمیــت اطالعــات حســابداری ســبز در اجــرای 
ــم  ــر مفاهی ــی ب ــا نگاه ــبز را ب ــن س ــرۀ تأمی ــت زنجی مدیری
ــی نظــری مدیریــت زنجیــرۀ تأمیــن ســبز و بررســی  و مبان
ــا  ــن ب ــه و همچنی ــن زمین ــده در ای ــای انجام ش پژوهش ه
نگاهــی بــر مفاهیــم و اهــداف حســابداری زیســت محیطی 
ــه  ــود ک ــی از آن ب ــش حاک ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــی کنن بررس
1. Jung Chou
2. Gunarathne
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اطالعــات حســابداری ســبز در برقــراری جریــان مطلــوب 
اطالعــات بیــن اجــزای ســاختار مدیریــت زنجیــرۀ تأمیــن 

ــود.  ــع می ش ــر واق ــبز مؤث س
وثوقی و شمســی ماربینی )1394( در پژوهشــی به ارزیابی 
ــاد  ــر موفقیــت اقامتگاه هــای ســبز متین آب عوامــل مؤثــر ب
ــت  ــی موفقی ــان ارزیاب ــش ایش ــدف از پژوه ــد. ه پرداختن
اقامتــگاه ســبز بــه لحــاظ برخــورداری از شــاخص های 
مطــرح در ایــن اقامتــگاه بــود. جامعه آمــاری ایــن پژوهش 
ــدند.  ــی ش ــش نامه ارزیاب ــا پرس ــد ب ــگران بودن ــه گردش ک
ــای  ــم تفاوت ه ــه به رغ ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
ــایت  ــن س ــاخص ها، ای ــا و ش ــی از گویه ه ــود در برخ موج
توانســته اســت به منزلــه اقامتگاهی ســبز موفقیتی نســبی 

آورد.   به دســت 
در هیچ یــک از پژوهش هــای پیشــین دربــارۀ موضــوع 
هتــل داری ســبز و عملکــرد مالــی بررســی جامعــی صــورت 
ــی در ایــن خصــوص تدویــن نشــده اســت؛  نگرفتــه و مدل
ازایــن رو هــدف اصلــی محقــق از انجــام دادن ایــن پژوهــش 
طراحــی مدلــی بــرای یک پارچه ســازی هتــل داری ســبز و 

عملکــرد مالــی اســت.
 

روش شناسی پژوهش
نظریــه داده بنیــاد فراینــدی خــالق اســت کــه تدویــن 
بنابرایــن  بــا آن تســهیل می شــود.  نظریــه ای جدیــد 
ایــن رویکــرد بیشــتر هنگامــی مناســب اســت کــه دربــارۀ 
موضوعــی دانــش کافــی وجــود نداشــته باشــد )عبــاس زاده 
بــرای  مناســب  روش  بنابرایــن  حســین پور،1390(.  و 
ــر  ــاد درنظ ــتراتژی داده بنی ــش اس ــن پژوه ــام دادن ای انج

ــت.  ــده اس ــه ش گرفت
ایــن پژوهــش از لحــاظ فلســفه پژوهــش، طبیعت گرایانــه، 
رویکــرد،  حیــث  از  و  کاربــردی  جهت گیــری،  نظــر  از 
نــوع  از  پژوهــش  اهــداِف  نظــر  از  و  اســت  اســتقرایی 
تحقیقــات اکتشــافی به شــمار مــی رود. بــا توجــه بــه 
ــرای  ــه اج ــدل یک پارچ ــی م ــه طراح ــش ک ــدف پژوه ه
رویکــرد هتــل داری ســبز و عملکــرد مالــی در هتل هاســت 

ــش  ــزد و افزای ــهر ی ــدن ش ــوع جهانی ش ــن موض و همچنی
ــه  ــزد جامع ــهر ی ــای ش ــگران، هتل ه ــش گردش بیش ازپی
نمونه گیــری  روش  شــدند.  تعییــن  پژوهــش  آمــاری 
هدفمنــد و از نــوع گلولــه برفــی اســت. طبــق منابــع 
ــای  ــه اعض ــت ک ــب اس ــی مناس ــن روش زمان ــود، ای موج
ــند. در  ــخیص نباش ــل تش ــی قاب ــه  به راحت ــا جامع ــروه ی گ
ایــن روش پژوهشــگر ابتــدا افــرادی را شناســایی می کنــد 
و پــس از دریافــت اطالعــات، از آن هــا می خواهــد کــه فــرد 
 .)Babbie, 2002( ــه وی معرفــی کننــد ــا افــراد دیگــر را ب ی
بــر ایــن  اســاس، افــرادی خبــره درنظــر گرفتــه شــدند 
کــه ســابقه کاری بیــش از ده ســال داشــتند و بــه مباحــث 
ــن  ــد و همچنی ــنا بودن ــاًل آش ــل داری کام ــگری و هت گردش
تمایــل بــه مشــارکت داشــتند. تعــداد نمونــه مناســب 
بــرای روش داده بنیــاد، بــر اســاس پیشــنهاد اســتراوس و 
کوربیــن، بیــن 10 تــا 25 نفــر اســت کــه افزایــش ایــن تعداد 
بــه مرحله اشــباع نظــری بســتگی دارد. فرایند جمــع آوری 
اطالعــات تــا زمانــی ادامــه می یابــد کــه دیگــر اطالعــات و 
داده هــای جدیــدی از مصاحبه شــوندگان به دســت نیایــد 
)S trauss & Corbin, 2008(. در ایــن پژوهــش، انتخــاِب 
بیســت نفــر نمونــه بــه مــرور انجــام شــد. از مصاحبــه دهــم 
بــه بعــد تکــرار در اطالعــات دریافتــی مشــاهده شــد، امــا 
ــانزدهم  ــر ش ــا نف ــا ت ــتر مصاحبه ه ــاِن بیش ــرای اطمین ب
ــه  ــبۀ دوازده ب ــه از مصاح ــود این ک ــا وج ــت؛ ب ــه یاف ادام
بعــد داده هــا کامــاًل تکــراری بــود. در صــورت موافقــت 
مشــارکت کننده، صــدای او در هنــگام مصاحبــه ضبــط 
می شــد و در غیــر ایــن صــورت فقــط بــه یادداشــت برداری 
اکتفــا می شــد. بــا توجــه بــه کیفی بــودن پژوهــش حاضــر، 
ــاز و عمیــق و  گــردآوری داده هــا از طریــق مصاحبه هــای ب
ــه  ــا ارائ ــی صــورت پذیرفــت. مصاحبه هــا در ابتــدا ب میدان
توضیحــات و شفاف ســازی موضــوِع مصاحبــه شــروع 
 می شــد و طــی آن، بــرای کنتــرل رونــد مصاحبــه، ســؤاالت 
بعــدی بــر اســاس پاســخ ها مطــرح می شــد. مصاحبه هــا از 
یــک تــا دو ســاعت زمــان می بــرد. در جــدول 1 مشــخصات 

ــه آمــده اســت.  ــه افــراد نمون ــوط ب مرب
جدول 1: مشخصات مصاحبه شوندگان
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تجزیه وتحلیل داده ها و ارائۀ یافته های پژوهشی 
داده هــای کیفــِی گردآوری شــده از طریــق مصاحبــه در طــی 
ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز، کدگــذاری محــوری و کدگــذاری 
انتخابــی تحلیل شــد تــا در نهایــت تصویری عینــی از نظریه 

خلق شــده تولیــد شــود. 
نــکاِت  هــمۀ  بــرای  مرحلــه  ایــن  در  بــاز:  کدگــذاری 
درنظــر  )کــد(  برچســبی  مصاحبه هــا  از  استخراج شــده 
گرفتــه شــد. چــون تعــداد برچســب های اولیــه زیــاد بــود، 
بــه کدهــای ثانویــه تبدیــل شــد و درنهایــت مفاهیــم اولیــه 

اســتخراج شــد )جــدول 1(.
کدگــذاری محــوری: در این مرحلــه، نظریه پــرداِز داده بنیاد 
ــد و  ــاب می کن ــاز را انتخ ــذاری ب ــه کدگ ــه مرحل ــک مقول ی
آن را در مرکــز فراینــدی کــه در حــال بررســی آن اســت )در 
جایــگاه پدیــدۀ مرکــزی( قــرار می دهــد، ســپس دیگــر 
ــر  ــای دیگ ــن مقوله ه ــد. ای ــط می ده ــه آن رب ــا را ب مقوله ه
عبارت انــد از »پیامدهــا«، »شــرایط زمینــه ای«، »عوامــل 
ــه  ــن مرحل ــی«. ای ــرایط عّل ــا« و »ش ــر«، »راهبرده مداخله گ
مشــتمل بــر ترســیم نمــوداری اســت کــه الگــوی کدگــذاری 
ــرایط  ــن ش ــط بی ــذاری رواب ــوی کدگ ــود. الگ ــده می ش نامی
و  مداخله گــر  و  زمینــه ای  شــرایط  راهبردهــا،  عّلــی، 
ــوع  ــن ن ــد )Creswell, 2005(. ای ــان می کن ــا را نمای پیامده
کدگــذاری درحقیقــت ارتباط دهــی مقولــه بــه زیرمقوله هــا 
و پیونــددادن مقوله هــا بــه زیرمقوله هــا در ســطح ابعــاد 
و ویژگی هــا بــه یکدیگــر اســت و بــه علــت تحقق یافتــن 
 S trauss( حــول یــک مقولــه، محــوری نامیــده شــده اســت
Corbin ,1990; Li, 2001 &(. )جــداول موردنظــر در ادامــه 

ــت.( ــده اس آورده ش
ــی  ــه اصل ــی مرحل ــذاری انتخاب ــی: کدگ ــذاری انتخاب کدگ
نظریه پــردازی داده بنیــاد اســت کــه محقــق بــر اســاس 
نتایــج کدگــذاری بــاز و محــوری بــه ارائــه نظریــه می پــردازد. 
بهبــود  و  یک پارچه ســازی  فراینــد  انتخابــی  کدگــذاری 
ــن  ــای ای ــت. گام ه ــه اس ــکل گیری نظری ــرای ش ــا ب مقوله ه
نــوع کدگــذاری بــه شــکل واضحــی از یکدیگر مجزا نیســتند 
ــاز و  ــذاری ب ــا کدگ ــراه ب ــی هم ــدی تعامل ــق فراین و از طری
ــل  ــه تحلی ــه روی ــه آن ک ــود. خالص ــام می ش ــوری انج مح
داده هــا کــه بــه خلــق مــدل نظریــه منجــر می شــود شــامل 
شــرایط عّلــی، شــرایط زمینــه ای، شــرایط مداخله گــر، 
یعنــی  اصلــی  پدیــدۀ  کــه  پیامدهاســت  و  راهبردهــا 

»هتــل داری ســبز ســودآور« را تشــریح می کنــد. 
ِکِرســول )2007( بــرای نیــل بــه اعتبــار یــا روایــی پژوهــش 
کیفــی هشــت راهبــرد پیشــنهاد می دهــد. البتــه در انتهــا 
در  راهبــرد  دو  دســت کم  رعایــت  کــه  می دهــد  تذکــر 
هــر پژوهــش کیفــی می توانــد بــرای پژوهــش اعتبــاری 

قابل قبــول ایجــاد کنــد. هشــت راهبــرد عبارت انــد از:

درگیــری طوالنی مــدت پژوهشــگر بــا فضــای پژوهشــی 
و مشــاهده های مــداوم او در محیــط پژوهــش ازجملــه 
اعتمادســازی بــا افــراد موضــوع پژوهش، فراگیــری فرهنگ 
ــای  ــی از مداخله ه ــای ناش ــرل بدفهمی ه ــط و کنت آن محی

پژوهشــگر یــا مطلعــان.
کثرت گرایــی1 از طریــق گــردآوری شــواهد از منابــع مختلــف 
ــع  ــون، مناب ــای گوناگ ــون، آدم ه ــای گوناگ ــامل نظریه ه ش

اطالعاتــی متنــوع و شــیوه های گوناگــون.
کنتــرل بیرونــی پژوهــش از طریــق داوری یا گزارش شــخص 
ــل  ــث« را وکی ــخص ثال ــگر ش ــن روش، »گزارش ــث؛ در ای ثال
مدافــع شــیطان می داننــد، یعنــی کســی کــه پژوهشــگر را 
صــادق نــگاه مــی دارد، از پژوهشــگر پرســش های دشــواری 
دربــارۀ روش هــا و معانــی و تفســیرها می کنــد و صبورانــه بــه 

ســخنان او گــوش می دهــد.
را  فرضیه هــا  پژوهشــگر  منفــی2  مــوردی  تحلیــل  در 
ــض  ــواهد ناق ــو ش ــو در پرت ــرفت پرس وج ــا پیش ــان ب هم زم

می کنــد. اصــالح 
روشــنگری پژوهشــگر از همــان ابتــدا دربــارۀ ســوگیری های 
ــوگیری ها و  ــی )س ــات قبل ــر تجربی ــا ذک ــود ب ــی خ احتمال
تمایالتــی کــه احتمــااًل تفســیرها و رویکردهــای مطالعــه را 

ــد(. شــکل داده ان
ــارۀ اعتبــار  دریافــت نظــر شــرکت کنندگان در پژوهــش درب
یافته هــا و تفسیرهاســت. بــرای ایــن کار می تــوان یافته هــا، 
تفســیرها و نتایــج پژوهــش را در گروهــی کانونی متشــکل از 

شــرکت کنندگان در پژوهــش قضــاوت کــرد.
توضیــح مفصــل و غنی3 خواننــدگان را بــرای قضــاوت دربارۀ 
انتقال پذیربــودن یافته هــا کمــک می کنــد. بــا ایــن توصیــِف 
دقیــق، خواننــده می توانــد تصمیــم بگیــرد کــه آیــا داده هــا، 
ــد  ــش را می توان ــده در پژوه ــای ارائه ش ــا یافته ه ــا ی روش ه

در محیــط دیگــری بــه کار گیــرد یــا خیر.
داوران بیرونــی؛ در اینجــا داور مثل حســابرس مالی اســت. 
او از بیــرون فضــای پژوهــش را زیــر نظر می گیرد و مشــخص 
می کنــد کــه آیــا یافته هــا و تفاســیر و نتایــج از طریــق داده ها 

.)Creswell, 2007( پشــتیبانی می شــود یا خیــر
ــرد،  ــه راهب ــار از س ــنجش اعتب ــرای س ــش ب ــن پژوه در ای
از میــان هشــت راهبــرد موردنظــر کرســول، بــه شــرح زیــر 

ــت: ــده اس ــتفاده ش اس
ــار  ــی در اختی ــس از طراح ــدل، پ ــار م ــش اعتب ــرای افزای ب
ــه هــم درزمینــه هتــل داری ســبز  ــرار گرفــت ک ــی ق خبرگان
و هــم درزمینــه عملکــرد مالــی صاحب نظرنــد. همچنیــن 
ــا روش  ــه ب ــت ک ــرار گرف ــتادانی ق ــار اس ــدل در اختی ــن م ای
نظریــه داده بنیــاد آشــنایی کامــل داشــتند و از ایــن خبرگان 

1. Triangulation
2. Negative Case Analysis
3. Thick description
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خواســته شــد کــه نظــر خــود را دربــارۀ فراینــد تدویــن و 
مــدل نهایــی ارائــه دهنــد. بیشــتر آن هــا مــدل را تأییــد 
کردنــد و برخــی نظرهــای اصالحــی داشــتند کــه در 
ــر  ــال و نظ ــات ِاعم ــتی، اصالح ــت و برگش ــدی رف فراین
ــد  ــی فراین ــن ط ــد. همچنی ــت ش ــا دریاف ــی آن ه نهای
پژوهــش بــا خبــرگاِن روش پژوهــش ارتبــاط برقــرار 
ــه اجــرای مراحــل فراینــد دریافــت شــد.  ــود و تأییدی ب
ــش  ــی پژوه ــن اصل ــگر رک ــی، پژوهش ــش کیف در پژوه
ــا توجــه بــه شــیوۀ گــردآوری داده هــا  تلقــی می شــود. ب
در ایــن پژوهــش، کــه از طریــق مصاحبــه انجــام شــد، 
بــرای هــر مرحلــه از گــردآوری و تحلیــل داده هــا و 
طبقه بندی هــای مشتق شــده بــه ســایر پژوهشــگران 
آن هــا  آرای  و  شــد  مراجعــه  اســتادان  و  متخصــص 
در خــالل پژوهــش به دســت آمــد و اصالحــات الزم 
ســودآور  ســبز  هتــل داری  نهایــی  الگــوی  پیرامــون 
طوالنی مــدت  ارتبــاط  به عــالوه  شــد.  اعمــال 

پژوهشــگر و جلــب اعتمــاد مشــارکت کنندگان و کنتــرل 
از مداخلــه پژوهشــگر موجــب  بدفهمی هــای ناشــی 
افزایــش روایــی شــد کــه ایــن امــر خــود شــش مــاه طــول 

ــید. کش
در ایــن پژوهــش، بــرای آزمــون پایایــی از »ممیــزی 
پژوهــش« اســتفاده شــد. پژوهشــگر بایــد بــه ممیــز 
نشــان دهــد کــه داده هــا را چگونــه گــردآوری کــرده 
اســت و چگونــه طبقه هــا از آن هــا مشــتق شــده اند 
پژوهــش،  ایــن  در   .)1390 اســالمی،  و  )دانایی فــرد 
روش هــای آزمــون پایایــی شــامِل هدایت دقیــق جریان 
مصاحبــه بــرای گــردآوری داده هــا، ایجــاد فرایندهــای 
مصاحبه هــای  تفســیر  و  اجــرا  بــرای  ســاختارمند 
هم گــرا و نیــز اســتفاده از افــراد متخصــص بــوده اســت. 
ــان  ــاز نش ــذاری ب ــدول کدگ ــه ای از ج ــدول 2 نمون در ج
داده شــده و بــه علــت طوالنی بــودن ایــن جــدول از 

ــت.  ــده اس ــاب ش ــل آن اجتن ــه کام ارائ

مفاهیم اولیهمصاحبه ها

و  بهادادن  و  سبز  ارزش های  به  جامعه  عمومی  باورهای  گرایش 
عالقه مندی جامعه به حفظ محیط زیست؛  یا به عبارتی، ایدئولوژی 

.)C1( سبز می تواند نقش مهمی داشته باشد
افزایش هرچه بیشتر حساسیت های جامعه و تأکید بر گسترش دانش 
بر  زیست محیطی  جنبه های  خصوص  در  عمومی  آگاهی های  و 
سوق دادن افکارعمومی برای حفظ محیط زیست بسیار مهم است 

.)C2(
با اختصاص دادن بودجۀ دولتی برای تشویق و ترغیب هتل داران این 
شهر به اجرای شیوه های زیست محیطی، ممکن است نتایج مطلوبی 

.)C12( به دست آید
به نظرم دولت باید وام های کم بهره یا بالعوض را با حداقل چرخۀ 
به  زیست محیطی  مدیریت  شیوه های  اجرای  برای  وام دهی  اداری 
هتل داران اعطا نماید تا بتوانند تجهیزات جدید با کمترین هدررفت 
انرژی را جایگزین تجهیزات قدیمی کنند )C13(. )تأمین مالی سبز(

تدوین دستورالعمل شفاف و بدون ابهام در صدور برچسب یا ارئۀ 
گواهی سبز به هتل ها و ترغیب هتل ها به دریافت آن و همچنین 
ترغیب گردشگران به استفاده از هتل هایی با برچسب سبز اهمیت 

.)C14( بسزایی دارد

به   )C13( عمومی  باور  و   )C11( سبز  ایدئولوژی  تحقق 
 ،)C12( ارزش های سبز

 )C22( حساسیت  افزایش   ،)C21( زیست محیطی  آگاهی 
،)C23( درک عمیق از اهمیت محیط زیست

مالی  تشویق   و  ترغیب   ،)C121( دولتی  بودجۀ  اختصاص 
،)C122( هتل داران

وام  اخذ  در  تسهیل   ،)C131( کم بهره  تسهیالت  اعطالی 
سبز  هتل های  از  دولت  فنی  و  مادی  حمایت   ،)C132(

،)C133(

 ،)C142( به هتل ارائۀ گواهی سبز  و   )C141( برچسب سبز
.)C143( ترغیب برای داشتن امتیاز در کسِب برچسب سبز

جدول 2: کدگذاری باز
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جدول 3: کدگذاری محوری

طبقه های فرعیمفاهیمکدهای ثانویه

آگاهی  سبز،  ارزش های  به  عمومی  باور  و  سبز  ایدئولوژی  تحقق 
زیست محیطی، افزایش حساسیت درک عمیق از اهمیت محیط زیست، 
تقویت ارتباطی جامعۀ انسانی با طبیعت، توسعۀ مهارت های ارتباط با 
محیطی، درک مهارت های شناخت منابع زیست محیطی، فهم وابستگی 
بین اجزای فیزیکی و بیولوژیکی محیط زیست، حساسیت افکار عمومی.

تفکر/ باورهای
 زیست محیطی سبز

عوامل فرهنگی–
اجتماعی سبز

توجه و دانش عمومی دربارۀ جنبه های زیست محیطی، درک اثرات 
رفتارها بر محیط زیست، تأثیر پافشاری ذی نفعان اجتماعی، نقش دولت 
آموزش  سطح  زیست محیطی،  مسائل  به  سازمان ها  آگاه سازی  در 
همگانی، اهمیت تأکید عمومی  بر رفاه بلندمدت انسانی، و برقرای 

عدالت اجتماعی میان نسل ها، شبکه های اجتماعی،

دانش/ آگاهی عمومی سبز

با  هتل  اجتماعی  روابط  تقویت  افکارعمومی،  حساس کردن 
اجتماعی،  فشارهای  اهمیت سبزمحوربودن هتل،  بر  تأکید  جامعه، 
اهمیت سازگاری هتل ها با محیط زیست، تعهدات برای جلوگیری 
هتل،  زیست محیطی  اطالعات  به اشتراک گذاشتن  آلودگی،  از 
همکاری و همفکری در حل مشکالت و بهبود وضعیت هتل مبتنی 
بر دانش سازمان های طرفدار محیط زیست، پایبندی به اصول اخالقی 
زیست محیطی،  الزامات  رعایت  و  اجتماعی  مسئولیت  احساس  و 

کاهش تآثیرات زیست محیطی فعالیت های هتل. 

مسئولیت اجتماعی سبز

برچسب سبز و ارائۀ گواهی سبز به هتل، ترغیب به امتیازداشتن برای 
نمادهای سبزبرچسب سبز، مشارکت مدیریت گردشگری، و اتحادیۀ هتل داران.

مالیاتی، تسریع در  مالیاتی، مقررات تشویقی، تخفیف  بخشودگی 
مالیات سبزرسیدگی به صورت حساب ها،  تقسیط مالیات. 

قوانین سبز
قوانین مربوط به ساخت وساز، قوانین حمایت از فعالیت ساختمانی 

حمایت قانونیسبز، قوانین بازسازی هتل سبز.

اختصاص بودجۀ دولتی، ترغیب و تشویق  مالی هتل داران، اعطای تسهیالت 
تأمین مالی سبزبودجه بندی سبزکم بهره، تسهیل در اخذ وام، حمایت مادی و فنی دولت از هتل های سبز.

فنّاوری کاهش مصرف آب، شیر آب کم مصرف، تصفیۀ آب و استفادۀ 
مجدد از آب، لوله کشی متناسب، گیاهان کم مصرف، پوشش گیاهی 
مناسب و کم مصرف، جداسازی گیاهان با مصارف متفاوت، طراحی نظام 
آبیاری بهینه، بازرسی مستمر شبکۀ آبی، تعمیر مداوم نشتی آب، نوسازی 
شبکۀ آبی هتل، بهره گیری از فنّاوری زیست محیطی در آشپزی، کاهش 
مصرف آب، ظرف شویی صرفه جو، فالش تانک صرفه جو، جمع آوری 

آب باران، خاک خاکستری.

بهره وری سبز )مدیریت( 
درمصرف آب

عوامل سخت سازمانی
بهره وری سبز در مصرف انرژی شامِل نظام سرمایش گرمایش کم مصرف، 
نظام خورشیدی، عایق کاری، مصالح ساختمانی سبز، المپ های فلورسنت، 

تعادل حرارتی، آسایش حرارتی، تعیین قهرمان انرژی.
بهره وری سبز در مصرف انرژی

کاهش تولید زباله و فاضالب، استفاده از محصوالت قابل بازیافت، مکانیزم 
تفکیک زباله از مبدأ، کود گیاهی ارگانیک، کاهش استفادۀ ظروف یک 
بار مصرف، نگرش صفرکردن زباله، سردخانۀ زباله، محل نگه داری موقت، 
بسته بندی زبالۀ سازگار با محیط زیست، آموزش برای آگاهی یافتن در برابر 
زباله ها، کمپوست، بانک مواد غذایی، تسهیم دانش بازیافت، محل مناسب 

دفن زباله، تفاهم با شهرداری، برنامه ریزی بازیافت.  

مدیریت پسماند
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طبقه های فرعیمفاهیمکدهای ثانویه

آموزش و آگاه سازی کارکنان، کارکنان سبز مسئول، ایده پردازان سبز، 
قهرمانان ایده پرداز و اجرای سبز هتل، طراحی پوسترهای آموزشی سبز، 

ایجاد محیط کاری سبز، پاسخ گویان سبز.
پرورش کارکنان سبز

عوامل نرم سازمانی

برنامه های سبز، دغدغه های زیست محیطی در برنامه ها، جایگاه  هتِل 
سبزبودن یا تصویر آتی سبز، تدوین اهداف سنجش پذیر سبز، سنجش 
تأثیرهای بالقوۀ زیست محیطی برنامه ها، بازنگری در برنامه ها و فعالیت با 

رویکرد زیست محیطی.

سیاست های سازمانی سبز

سیاست انتخاب عرضه کنندگان سبز، محصوالت سبز، مواد اولیۀ سبز، 
زنجیرۀ تأمیِن سبزاولویت دادن به معیارهای سبز عرضه کنندگان.

اعالن عمومی فعالیت های سبز، انتشار فعالیت های سبز، برگزاری مراسم ، 
تبلیغات سبزکنفرانس و گردهم آیی، آشناکردن و گردهم آیی عالقه مندان سبز، کمپین سبز.

بهبود تصویر سازمانی، حمایت ذی نفعان سبز، ظهور مشتری سبز، ظهور 
برند هتل سبز، تقویت برند سبز هتل، جایگاه ذهنی.

کسب برند سبز

مزیت رقابتی سبز
احتمال بازگشت مسافر سبز، پرداخت بیشتر مسافر سبز، رضایت مسافران 

کسب وفاداری سبزسبز، توصیه به دیگر مسافران.

تبلیغاِت دهان به دهان سبز، تبلیغ رایگان، پیشی گرفتن از رقبا، افزایش تعداد 
کسب سهم بازار سبزمسافران سبز.

تحقق اهداف و برنامه های سبز، توان گردشگری سبز اقتصادمحور، منافع 
اجتماعی، منافع زیستی، رفع دغدغۀ زیست محیطی با صرفۀ اقتصادی، 
توان تبدیل برنامه ها به اقدامات عملی، توان حفظ تمرکز در تالش ها، توان 

زمان بندی، بودجه بندی و نظارت بر پیشرفت کار.
توان دستیابی به اهداف سبز

توان اجرایی سبز

برچسب های سبز، جوایز سبز، شایستگی های زیست محیطی، نشان های 
تجاری، دستیابی به مهارت های سبزمحور، قابلیت های سبز، تجربیات در 
عمل، شایستگی های زیست محیطِی هتل، مشارکت پذیری زیست محیطی.

کسب شایستگی های سبز

ایجاد و حفظ هماهنگی میان فعالیت ها، انسجام در اطالعات و هماهنگی 
فرایندها، اتخاذ تصمیمات منسجم در حین عمل، توان تنظیم اهداف 
سازگار، ایجاد و حفظ اعتماد به اجرای استراتژی سبز و نتایج آن، ایجاد 
و حفظ  احساس مالکیت در مقابِل فعالیت های سبز، پذیرش و همراهی در 

تعدیالت و تغییرات استراتژی سبز. 

یک پارچگی و انسجام 
)سازمانی و اجتماعی( در اجرای 

استراتژی

فراگیری نگرش سبز، کاهش چالش ادراکی مدیران، دستیابی به دانش 
سبز، انتقال دانش سبز، رفع مقاومت سازمانی، باورهای سبز، ایدئولوژی 

سبز، رفتار سبز مدیریتی.
جِو سازمانی سبز

عوامل درون سازمانی

حمایت مدیریتی، باور مدیر ارشد، حمایت مالی، تأمین بودجۀ الزم، 
ارزش گذاری بر میزان انجام دادن کارها، اهمیت پیشرفت در برنامه ها، اجتناب 

از سیاسی کاری و باندبازی، استقرار فرایندهای کاری سبز )بدون کاغذ(.
نظام مدیریت محیط زیست

پاداش سبز، شایسته ساالری سبز، ارتقا سبزمحور، اهمیت دادن به نظر افراد، 
اهمیت دادن به رضایت فرد از شرایط کاری جدید، کسب نظر در برنامۀ 
کاری جدید شرایط توسعۀ مهارت سبز نیروی انسانی، اهمیت متوازن بر 

منافع سازمانی و فردی در هتل سبز.

مدیریت منابع انسانی سبز

برقراری ارتباط با نهادهای بین المللی، تبادل بین المللی اطالعات سبز، 
هتل های  نوع آوری های  محیط زیست،  حفظ  در  پیشرفت ها  پیگیری 

بین المللی، فنّاوری های سبز نهادهای بین المللی.
نوآوری–فنّاوری سبز بین المللی
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طبقه های فرعیمفاهیمکدهای ثانویه

کاهش دیوان ساالری )بروکراسی( ادارِی وقت گیربودن و هزینۀ اخذ 
و تمدید برچسب های سبز تغییرات مثبت سیاست های سبز تغییرات 

بستر حاکم: برقراری ثبات سیاست هاکارشناسی شدۀ پیوستگی سیاست ها، سیاست های سبز قابل اجرا.
ثبات نسبی

تغییرات مدیریتی جریان حاکم، پرورش مدیران دانشگاهی سبز، آموزش های 
ثبات مدیریتیدانشگاهی سبزمحور، قرارگرفتن مدیران سبز برمدار تصمیم گیری.

کاهش هزینه های جاری، صرفه جویی های جاری، صرفه جویی در منابع 
کاهش هزینهمصرفی، کاهش قیمت تمام شده در هتل ،صرفه جویی در انرژی.

افزایش درآمد
عملکرد مالی سودآور

سبز،   ازفعالیت های  ناشی  درآمد  مسافران،  از  دریافتی  افزایش 
افزایش گردش پول.

جدول ۴: شکل دهی طبقات اصلی

طبقه های فرعیطبقه های اصلی

بستر محیط حاکم

� تفکر/ باورهای زیست محیطی سبز
� دانش/ آگاهی عمومی سبز

� مسئولیت اجتماعی سبز
� مالیات سبز

� بودجه بندی سبز

ابعاد رفتار سبز هتل

� بهره وری سبز )مدیریت( در مصرف آب
� بهره وری سبز مصرف انرژی

� مدیریت پسماند
� پرورش کارکنان سبز

� سیاست های سازمانی سبز
� زنجیرۀ تأمین سبز

� تبلیغات سبز

توانمندی های سبز

� کسب برند سبز
� کسب وفاداری مشتریان سبز

� کسب سهم بازار سبز
� توان دستیابی به اهداف سبز

� کسب شایستگی های سبز
� یک پارچگی و انسجام )سازمانی و اجتماعی( در اجرای استراتژی

عوامل سبز درون سازمانی

� جو سازمانی سبز
� نظام مدیریت محیط زیست

� مدیریت منابع انسانی سبز
� نوآوری–فنّاوری سبز بین المللی

� ثبات سیاست هابرقراری ثبات نسبی
� ثبات مدیریتی

� افزایش درآمدپیامدهای مالی سبز: سودآوری
� کاهش هزینه
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تحلیل و تفسیر یافته ها
شــرایط عّلــی )بســتر محیطــی حاکــم(: شــرایط عّلــی 
باعــث به وجودآمــدن و توســعه پدیــده یــا طبقــه  محــوری 
می شــوند. از میــان طبقه هــای تولید شــده، طبقــه بســتر 
محیطــِی حاکــم بــه همــراه ویژگی هــای آن یعنــی عوامــل 
ــی  ــن مال ــبز و تأمی ــن س ــبز، قوانی ــی س فرهنگی–اجتماع
ســبز به منزلــه شــرایط عّلــی در نظــر گرفتــه شــدند. از 
میــان طبقه هــای اســتخراج شــده، بســتر محیطــی حاکم، 
ــد.  ــرح ش ــل مط ــبز هت ــار س ــی رفت ــد اصل ــزلۀ کلی به من
عوامــل فرهنگی–اجتماعــی ســبز، بازتابــی از ارزش هــای 
ــودن آن  ــا بدب اجتماعــی و درواقــع تشــریح کنندۀ خــوب ی
ــی  ــای اجتماع ــت. ارزش ه ــر اس ــه موردنظ ــر جامع از نظ
درواقــع انتظــارات رفتــاری را بــرای کســب مشــروعیت 
اجتماعــِی هتل هــا شــکل می دهــد. جوامــع انســانی 
بــر اســاس اعتقــادات، نگرش هــا و ارزش هــا، قوانیــن و 
مقــررات اجرایــی ای کــه دارنــد از هــم متفــاوت می شــوند. 
نمــود ارزش هــا و اعتقــادات و قوانیــن حاکــم بــر جوامــع در 
رفتــار ســازمان های فعــال در آن جامعــه ظاهــر می شــود. 
براین اســاس، تفکــر/ باورهــای زیســت محیطی ســبز، 
دانــش/ آگاهــی عمومــی ســبز، مســئولیت اجتماعــی 
ســبز، مالیــات ســبز و  بودجه بنــدی ســبز مســیر رفتــاری 
ــخص  ــده مش ــای کنترل کنن ــه ابزاره ــازمان ها را به منزل س

می کنــد. 

ــای  ــرات/ باوره ــای تفک ــده: مؤلفه ه ــئله استخراج ش مس
زیســت محیطی ســبز، دانــش/ آگاهــی عمومــی ســبز، 
مســئولیت اجتماعــی ســبز، مالیــات ســبز و بودجه بنــدی 
ســبز، در جایــگاه شــرایط عّلی زمینه بــروز رفتارهای ســبز 

هتــل خواهــد شــد.
طبقه محــوری )ابعــاد رفتار ســبز هتــل(: این مقولــه همان 
ــرح  ــا ط ــوب ی ــرای چارچ ــه ب ــت ک ــی اس ــب مفهوم برچس
ــوی  ــدِل الگ ــود. در م ــه می ش ــر گرفت ــده در نظ به وجودآم
مقولــه ای  محــوری،  مقولــه  شــناخت  به دســت آمده، 
ــدل  ــت م ــد و در مرکزی ــا آن مرتبط ان ــم ب ــایر مفاهی ــه س ک
ــس از  ــت. پ ــوردار اس ــیاری برخ ــت بس ــرار دارد، از اهمی ق
بازنگــری چندیــن بــارۀ مقوله هــای به دســت آمده، به نظــر 
می رســد آنچــه در کانــون مــدل هتــل داری ســبز ســودآور 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــل اس ــبز هت ــار س ــاد رفت ــود دارد ابع وج
تحلیل هــای صورت گرفتــه پژوهشــگر، ابعــاد رفتــاری 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــن ش ــوری تعیی ــه طبقه مح ــبز به منزل س
ــی  پدیــدۀ اصلــی، ابعــاد رفتــاری ســبز نتیــجۀ شــرایط عّل
محســوب می شــود. طبقه محــوری در پژوهــش حاضــر 
ــت.  ــازمانی اس ــخت س ــل س ــرم و عوام ــل ن ــامِل عوام ش
وجــود نیــروی انســانی آگاه در مدیریــت هتــل داری امــری 
ضــروری اســت. ازایــن رو، آمــوزش کارکنــان در چگونگــی 
اجرایی شــدن مدیریت ســبز می تواند در فرایند توســعه در 
صنعــت گردشــگری اهمیت بســزایی داشــته باشــد. زمانی 

نمودار 1: مدل فرایندی هتل داری سبز سودآور )یافته های پژوهش(



طراحی و تبیین مدل هتل داری سبز سودآور
 مبتنی بر نظریه داده بنیاد

279معین الدین  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ة ع

نام
صل

ف
13

99
ن 

ستا
 زم

م،
هار

  چ
اره

شم
م، 

 نه
ال

س

کــه یــک فــرد از پیامدهــای مضــر فعالیــت زیســت محیطی 
آگاه باشــد، رفتــار مناســب تری خواهــد داشــت و ایــن خود، 
ــد  ــت محیطی خواه ــکالت زیس ــع مش ــرای رف ــزه ای ب انگی
بــود. بنابرایــن چنیــن اقداماتی ازســوی مدیریت ســازمانی 
بــه آگاهــی، دانــش، نگــرش، تعهــدات و مهارت هــای 
کارکنــان در برابــر محیط زیســت و مســائل مربــوط بــه 
ــت  ــه عل ــا، ب ــش هزینه ه ــا کاه ــد و ب ــد ش ــر خواه آن منج
اســتفادۀ بهینــه از انــرژی و آب، کســب درآمــد باالتــری در 
ــرای  ــای اج ــی ترین بخش ه ــت. از اساس ــد داش ــی خواه پ
ــاختمانی  ــاخت های س ــتفاده از زیرس ــبز اس ــل داری س هت
الزم اســت کــه شــامِل مصــرف بهیــنۀ بــرق، انــرژی، آب و 

مدیریــت پســماند اســت.
مســئله استخراج شــده: ابعــاد رفتــار ســبز، مقولــه محــوری 
ــی  ــرد کنش ــبز راهب ــدی س ــاد توانمن ــت و ایج ــش اس پژوه

بــرای عملکــرد مالــی اســت.
کنش هــا و تعامــالت )توانمندی هــای ســبز(: کنش هــا و 
ــدف داری  را  ــالت ه ــا و تعام ــا و فعالیت ه ــالت رفتاره تعام
بیــان می کننــد کــه در پــی طبقه محــوری و تحت تأثیــر 
شــرایط مداخله گــر و بســتر حاکــم ظهــور می کنــد. بــا 
ــه  ــم زمین ــتِر حاک ــر و بس ــوری، مداخله گ ــور طبقه مح حض
بــرای گســترش توانمندی هــای ســبز فراهــم می شــود. بــه 
ــش  ــه در پژوه ــود ک ــه می ش ــز گفت ــر« نی ــه »راهب ــن طبق ای
ــی  ــوان اجرای ــبز و ت ــی س ــت رقابت ــد از مزی ــر عبارت ان حاض
ــا کســب مشــروعیت در چارچــوب  ســبز. امــروزه هتل هــا ب
ــای  ــی و مزای ــی بازاریاب ــی در پ ــات اساس ــام دادن اقدام انج

ــد.  ــبز جامعه ان ــای س ــه تقاضاه ــخ گویی ب پاس
مقولــه  ســبْز  توانمندی هــای  استخراج شــده:  مســئله 
کنشــی انتخــاب شــده اند کــه در کنار عوامــل درون ســازمانی 
و ثبــات نســبی بــه عملکــرد مالــی ســودآور هتــل هــا منجــر 

می شــوند.
ــر  ــه ب ــی ک ــرایط خاص ــه ش ــبی(: ب ــات نس ــم )ثب ــتر حاک بس
گفتــه  »بســتر«  تأثیــر می گذارنــد  تعامــالت  و  کنش هــا 
می شــود. ایــن بســتر را مجموعــه ای از مفاهیــم و طبقه هــا 
یــا متغیرهــای زمینــه ای تشــکیل می دهــد کــه عبارت انــد از 
ثبات نســبی مدیریت، و ثبات در سیاســت ها. ثبات نســبی 
شــرایطی اســت کــه بــر کنــش و تعامــالت تأثیــر می گــذارد و 
تمیــز آن هــا از شــرایط عّلــی کمــی دشــوار می نمایــد. نــکات 
ــذاری  ــت تأثیرگ ــر اهمی ــدی ب ــه تأکی ــده در مصاحب بیان ش
ــدگان و  ــه زود تصمیم گیرن ــر زودب ــت: تغیی ــل اس ــن عوام ای
سیاســت گذاران عرصــه محیط زیســت در انجام رســاندن 
وظایــف و رونــد فعالیت هــای هتل هــا اختــالل ایجــاد 
ــا  ــتن دیدگاه ه ــر داش ــی عالوه ب ــروه مدیریت ــر گ ــد. ه می کن
ــد  ــی جدی ــود ترکیب ــدن خ ــا آم ــاوت، ب ــای متف و راهکاره
ــا  ــراد ب ــدداً اف ــا مج ــت ت ــان الزم اس ــد و زم ــت می کن درس

ــجمی  ــت های منس ــد سیاس ــوند و بتوانن ــجم ش ــم منس ه
داشــته باشــند؛ از طــرف دیگــر، وقتی مجموعــه تصمیمات 
ــد  ــند رون ــارض باش ــم متع ــا ه ــت ها ب ــا و سیاس و برنامه ه
انجــام فعالیت هــای هتل هــا دچــار اختــالل می شــود؛ لــذا 

ســردرگمی و ابهــام را بــه همــراه خواهــد داشــت.
مســئله استخراج شــده: ثبــات نســبْی بســتر و زمینــه حاکم 

را بــرای توانمندی هــای ســبز فراهــم می کنــد.
درون ســازمانی(:  ســبز  )عوامــل  مداخله گــر  شــرایط 
شــرایطی عام انــد کــه مجموعــه ای از متغیرهــای میانجــی و 
واســط را تشــکیل می دهنــد و کنش هــا و تعامــالت از آن هــا 
متأثــر می شــوند. جــّو ســازمانی ســبز، نظــام مدیریــت 
ــوآوری– ــبز و ن ــانی س ــع انس ــت مناب ــت، مدیری محیط زیس
به شــمار  آن  مؤلفه هــای  از  بین المللــی  ســبز  فّنــاوری 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــت ها برمی آی ــه از یادداش ــد. آنچ می آی
ــه ارزشــمندبودن  ــراد مصاحبه شــونده تأکیــد داشــتند ک اف
حفــظ محیط زیســت و نگــه داری از منابــع طبیعــی در 
هتــل اهمیــت زیــادی دارد. افــراد فعالیت هــای صرفــًا 
تأمین کننــدۀ منافــع فــردی و به خصــوص آسیب رســان 
بــه محیط زیســت و اتــالف منابــع، هرچنــد منابــع ارزان، را 
در ســازمان قبیــح می داننــد و نظــام جــذب، حفــظ، ارتقــا 
و حتــی پاداش دهــی و شایسته ســاالری مبتنــی بــر حفــظ 

منابــع و آسیب نرســاندن بــه محیط زیســت اســت. 
مســئله استخراج شــده: عوامــل درون ســازمانی از قبیل جو 
ســازمانی ســبز، نظــام مدیریــت محیط زیســت، مدیریــت 
ــی،  ــبز بین الملل ــاوری س ــبز، نوآوری–فّن ــانی س ــع انس مناب

توانمنــدی ســبز را تســهیل یــا تعدیــل می بخشــد.
پیامدهــا )عملکــرد مالــی ســودآور(: برخــی از طبقه هــا 
نتایــج و پیامدهایــی را بیــان می کننــد کــه براثــر اتخــاذ 
ــرد  ــش عملک ــن پژوه ــد. در ای ــود می آین ــا به وج راهبرده
مالــی ســودآور نتیجــه  کنش هــا و تعامــالت ایجادشــده 
ــرایط  ــم، و ش ــتر حاک ــوری، بس ــری از طبقه مح )تأثیرپذی
ــش  ــه و افزای ــش هزین ــامل کاه ــه ش ــت ک ــر( اس مداخله گ
درآمــد اســت. افــراد مصاحبه شــونده نکاتــی را در ایــن 
خصــوص بیــان کرده انــد کــه در اینجــا بــه آن هــا اشــاره 
می شــود. آن هــا معتقــد بودنــد کــه پذیــرش درونــی و 
اعتقــاد واقعــی بــه اجــرای راهکارهــای ســبز در کوتاه مــدت 
هزینه هایــی بــر هتــل تحمیــل می کنــد، امــا در بلندمــدت 
ــن،  ــت. عالوه برای ــد داش ــی خواه ــا را در پ ــش هزینه ه کاه
ــا کســب شــهرت و اعتبــار نــزد آن بخــش از بــازار  هتل هــا ب
)مســافران( کــه حاضرنــد حتــی در قبــال پرداخِت بیشــتر از 
خدمــات هتــل ســبز اســتفاده کننــد مزیــت رقابتــی کســب 
خواهنــد کــرد و در پــی آن در هتل هــا افزایــش ســهم بــازار 

ــد. ــد ش ــاهده خواه ــتری مش ــد بیش و درآم
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بحث و نتیجه گیری 
در بســیاری از پژوهش هــا بــه ارتبــاط بیــن موضوعــات 
ــت  ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــرد مال ــت محیطی و عملک زیس
ــرش  ــن پذی ــی را بی ــه مثبت ــات رابط ــیاری از مطالع و بس
ابتــکارات محیطــی ســبِز از ســوی ســازمان ها و عملکــرد 

مالــی نشــان می دهنــد. 
دربــارۀ بررســی رابطــه مدیریــت محیط زیســت و عملکــرد 
ــان  ــی می ــق جامع ــچ تواف ــی هی ــای انتفاع ــی واحده مال
 Cohen et( ــدارد ــود ن ــور وج ــارج از کش ــگران در خ پژوهش
 al., 1997; King & Lenox, 2001; Earnhart & Lizal, 2007;

Zeng et al., 2011; Pereira–Moliner et al., 2015(. در اینجــا 

ــن  ــدۀ ای ــائل استخراج ش ــا و مس ــسۀ رهیافت ه ــه مقای ب
پژوهــش بــا پژوهش هــای مشــابه صورت گرفتــه پیرامــون 

ایــن رهیافت هــا می پردازیــم:
یافته هــای ایــن پژوهــش پیرامــون مقولــه عّلــی، در قالــب 
ــه موجــب ابعــاد رفتــاری ســبز  بســتر محیطــی حاکــم، ک
هتــل می شــود، بــا یافته هــای پژوهشــی ســارکیس و 
ــاد  ــدی ابع ــِت بع ــت دارد. رهیاف ــکاران )2010( مطابق هم
ــه محــوری پژوهــش اســت کــه  ــه مقول رفتــار ســبز به  منزل
ــی  ــرد کنش ــه راهب ــبز )به منزل ــدی س ــاد توانمن ــث ایج باع
ــش  ــن بخ ــای ای ــود. یافته ه ــی( می ش ــرد مال ــرای عملک ب
از پژوهــش کامــاًل بــا پژوهــش دلمــاس و همــکاران )2013( 
همســو اســت و از لحــاظ توجــه به عوامل ســخت ســازمانی 
بــا پژوهــش فونــت و همــکاران )2016( مطابقــت دارد، امــا 
ــه عوامــل نــرم ســازمانی تطابــق نــدارد.  از لحــاظ توجــه ب
ــژاد  ــی قره ن ــای پژوهش ــا یافته ه ــج ب ــن نتای ــن ای همچنی
)1386(، صالحــی و پازوکی نــژاد )1392( و مهــدی زاده و 
همــکاران )1392( از لحــاظ توجــه بــه عوامل نرم ســازمانی 
همســو، ولــی از لحــاظ توجــه بــه عوامــل ســخت ســازمانی 
غیرهمســو اســت.  قضیــه بعــدی کــه اســتخراج شــد 
ــی  ــه کنش ــوان مقول ــه به عن ــود ک ــبز ب ــای س توانمندی ه
ــات  ــازمانی و ثب ــل درون س ــار عوام ــده و در کن ــاب  ش انتخ
نســبی ســبب عملکــرد مالــی ســودآور هتل هــا می شــوند. 
ــای  ــا یافته ه ــش ب ــش از پژوه ــن بخ ــی ای ــای کیف یافته ه
دارد.  مطابقــت   )2016( همــکاران  و  فونــت  پژوهشــی 
درزمینــه پیامــد نهایــی، نتایــج ایــن پژوهــش بــا یافته های 
ــکاران )2018(  ــی و هم ــکاران )2019(، الموال ــگ و هم وان
و فنــگ و وانــگ )2016( همســو بــوده اســت. نتایــج کلــی 
ــای پژوهشــی  به دســت آمده از ایــن پژوهــش بــا یافته ه
ــتراتژی  ــر اس ــاظ تأثی ــکاران )2018( از لح ــی و هم الموال
محیط زیســت بــر عملکــرد مالــی، میروشــنی چنکــو 
)2017( از نظــر تأثیــر اقدامــات ســبز بــر عملکــرد مالــی، و 
فنــگ و وانــگ )2016( از حیــث تأثیــر نظام هــای مدیریــت 

ــت دارد. ــی مطابق ــرد مال ــر عملک ــت ب محیط زیس

دربــارۀ فراینــد خلــق نظریــه ایــن پژوهــش، طبق ســاختار 
نظام منــد اســتراوس و کوربیــن، می تــوان جمع بنــدی 
کــرد کــه طبــق آرای خبــرگان، مقولــه عّلــی در قالــب 
بســتر محیطــی حاکــم بــا تمرکــز بــر تفکــر/ باورهــای 
زیســت محیطی ســبز، دانــش/ آگاهــی عمومــی ســبز، 
مســئولیت اجتماعــی ســبز، مالیــات ســبز و بودجه بنــدی 
ســبز علــت رفتارهــای ســبز هتل هــا درنظــر گرفتــه شــده 
اســت کــه خــود موجــب ابعــاد رفتــاری ســبز هتل می شــود 
ــامل  ــوری، ش ــه مح ــه مقول ــبز، به منزل ــار س ــاد رفت و ابع
ــرم هتــل اســت. طبــق  بعــد رفتــار ســخت و بعــد رفتــار ن
ابعــاد  خبــرگان،  آرای  از  به دســت آمده  تحلیل هــای 
ــا عنــوان توانمنــدی  رفتــاری مذکــور کنــش و واکنــش را ب
به نوبــه  نیــز  توانمنــدی  ایــن  می کنــد.  ایجــاد  ســبز 
ــّو  ــون ج ــازمانی همچ ــل درون س ــر عوام ــود تحت تأثی خ
ســازمانی ســبز، نظــام مدیریــت محیط زیســت، مدیریــت 
منابــع انســانی ســبز، نوآوری–فّنــاوری ســبز بین المللــی و 
همچنیــن بســتر حاکــم بــه نــام ثبــات نســبی قــرار دارد کــه 

ــود.  ــودآور می ش ــی س ــرد مال ــبب عملک ــت س درنهای
ــه  ــای آن، نظری ــده و متغیره ــدل ارائه ش ــه م ــه ب ــا توج ب
داده بنیــاد خلق شــده بــا عنــوان هتــل داری ســبز ســودآور 
ــتر  ــود: بس ــان می ش ــرح بی ــن ش ــه ای ــش ب ــن پژوه در ای
رفتــاری حاکــم همچــون تأمیــن مالی ســبز، قوانین ســبز، 
ــه  ــه ابعــاد رفتــاری منــوط ب عوامــل فرهنگی–اجتماعــی ب
ــبز  ــدی س ــه توانمن ــه به نوب ــود ک ــر می ش ــبزبودن منج س
هتــل را ایجــاد و تقویــت می کنــد و ایــن تــوان، خــود متأثــر 
ــه  ــت و ب ــل اس ــم در هت ــتر حاک ــازمانی و بس ــل س از عوام
کاهــش هزینــه و افزایــش درآمــد در لــوای عملکــرد مالــی 

ســودآور می انجامــد. 
ــر ایــن پژوهــش و نیــز  در پایــان، پیشــنهادهای مبتنــی ب
ــر  ــه شــرح زی ــرای پژوهش هــای آینــده ب پیشــنهادهایی ب

بیــان می شــود:
معیارهــای  بــه  توجــه  و  محیط زیســت  از  حفاظــت 
هتــل داری ســبز نیازمنــد همــکاری متقابــل ســازمان های 
گوناگــون اســت؛ بنابرایــن پیشــنهاد می شــود قانونگــذاران 
محیط زیســت و نهادهــای مرتبــط از نتایــج ایــن پژوهــش 
و مــدل نهایــی ارائه شــده بــرای  قانونگــذاری بهــره گیرنــد. 
بــا توجــه بــه موضــوع جهانی شــدن شــهر یــزد، ایــن 
شــهر تاریخــی مقصــد گردشــگران بســیاری از اقصــی 
ــود  ــنهاد می ش ــن رو پیش ــد، ازای ــد ش ــان خواه ــاط جه نق
هتــل داران از نتایــج ایــن پژوهــش برای ســودآوری بیشــتر 

ــد.  ــتفاده کنن اس
پیشـنهاد می شـود این پژوهش در صنعت هتل داری کشـور 
مدل سـازی شـود تا با مقایسـه نتایج بتـوان مدل هتـل داری 

سـبز سـودآور را در هتل های بیشـتری اجـرا کرد. 
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پیشــنهاد می شــود تأثیــر متغیرهایــی نظیــر تأمیــن مالــی 
ســبز و ابعــاد رفتارهــای ســبز در عملکــرد مالــی هتل هــا در 

تحقیقــی کّمــی بررســی شــود. 
بــا توجــه بــه شــکاف پژوهشــی درزمیــنۀ هتــل داری ســبز، 
پیشــنهاد می شــود بــه موضــوع هتــل داری ســبز در جایــگاه 
موضوعــی مهــم در چشــم انداز مطالعــات گردشــگری توجــه 

ــتری شود. بیش

محدودیت ها 
ــایر  ــج س ــد نتای ــش، مانن ــن پژوه ــج ای ــت نتای ــن اس ممک
پژوهش هــای کیفــی، قابلیت تعمیم نداشــته باشــد کــه این 
موضــوع نوعــی محدودیــت بــرای ایــن پژوهــش محســوب 
می شــود. نمونــه آمــاری ایــن پژوهــش افــراد زیــادی را دربــر 
نمی گیــرد. شــاید افــراد منتخــب نتوانســته باشــند مفاهیم 
ــد و  ــکل دهن ــش را ش ــای پژوه ــش و مقوله ه ــر پژوه مدنظ
ایــن مســئله قابلیــت تعمیــم را کاهش می دهــد. همچنین، 
ــایر  ــد س ــان، مانن ــرگان و متخصص ــترس نبودن خب در دس
ــود، از  ــتفاده می ش ــرگان اس ــر خب ــه از نظ ــی ک پژوهش های

دیگــر محدودیت هــای ایــن پژوهــش بــوده اســت. 
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