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چکیده	
هــدف از پژوهــش حاضــر تبییــن نقــش مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی از 
گردشــگری پایــدار بــا نقــش میانجــی منافــع و هزینه هــای گردشــگری از دیــدگاه 
جامعــه میزبــان در شــهر ســرعین اســت. ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و 
از نظــر روش پژوهــش پیمایشــی مبتنــی بــر پرســش نامه اســت. جامعــه آمــاری 
ایــن پژوهــش را ســاکنان شــهر ســرعین تشــکیل می دهنــد کــه 384 نفــر از آنــان 
ــل  ــده اند. تحلی ــاب ش ــترس( انتخ ــری در دس ــه روش نمونه گی ــه )ب ــرای نمون ب
ــتفاده از روش  ــا اس ــاختاری ب ــادالت س ــا روش مع ــا ب ــون فرضیه ه ــا و آزم داده ه
حداقــل مربعــات معمولــی )OLS( بــه کمــک نرم افــزار لیــزرل انجــام شــده اســت. 
ــج تحقیــق نشــان دهندۀ تأثیــر مثبــت و معنــادار مســئولیت اجتماعــی در  نتای
منافــع ادراک شــده و پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار و نیــز، منافــع ادراک شــده 
ــی  ــئولیت اجتماع ــن، مس ــت. همچنی ــدار اس ــگری پای ــتیبانی از گردش در پش
در هزینه هــای ادراک شــده تأثیــر معنــادار و منفــی دارد. درنهایــت، منافــع 
ادراک شــده در تأثیــر مســئولیت اجتماعــی بــر پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار 
نقــش میانجــی دارد؛ امــا نقــش میانجــی هزینه هــای اداراک شــده در تأثیــر 
مســئولیت اجتماعــی بــر پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار تأییــد نشــده اســت.
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واژه های کلیدی:
اجتماعــی،  مســئولیت 
جامعــه  پایــدار،  گردشــگری 
گردشــگری منافــع  میزبــان، 

مقدمه
تأثیــر صنعــت گردشــگری در اقتصــاد جهانــی به ویــژه 
در دهه هــای اخیــر بســیار چشــمگیر بــوده اســت. بــا 
ــون  ــگری اکن ــه گردش ــود ک ــه می ش ــی مالحظ ــد جهان دی
ــد  ــد تولی ــی و 10  درص ــادرات خدمات ــد ص ــامل 30  درص ش
ناخالــص ملــی در جهــان اســت و طبــق آمــار ســازمان 
ــگران  ــداد گردش ــال 2015، تع ــگری، در س ــی گردش جهان
بین المللــی بــه 1/133 میلیــارد نفــر رســیده اســت )قنبــری 
و همــکاران، 1396(. ایــن ارقــام به خوبــی اهمیــت صنعــت 
گردشــگری را نشــان می دهــد. ازآنجاکــه یکــی از مهم ترین 
عوامــل در صنعــت گردشــگری جامــعۀ میزبان اســت، الزم 
اســت بیش ازپیــش بــه مقصــد گردشــگری و مــردم محلــی 
ــور  ــگري جامعه   مح ــتا، گردش ــن راس ــت. در ای ــه داش توج
  نوعــي گردشــگري اســت کــه پایــداري فرهنگــي، اجتماعی 
می دهــد  و  هــدف  قــرار  مد نظــر  را  زیســت محیطی  و 

آن قادرســاختن بازدید کننــدگان بــه افزایــش دانــش و  
ــارۀ جامعــه و روش هــای زندگــی در آن اســت.  آگاهــی درب
ــرای  ــر ب ــه ای دوام پذی ــه گزین ــور ب ــگری جامعه مح گردش
توســعه صنایــع محلــی و ســنتی تبدیــل شــده اســت، زیــرا 
گردشــگری می توانــد منافــع اقتصــادی بــرای ســاکنان 
ــا  ــی ب ــد و دیدارکننده های ــی مقص ــج میزبان ــی، تروی محل
تجــارب کیفــی بــاال و آگاهــی محیطــی فراهــم کنــد. 

)Lee, 2013(

ــر  یکــی از بحث هایــی کــه همــواره در گردشــگری پایــدار ب
آن تأکیــد می شــود، مشــارکت جامعــه میزبــان در توســعه 
صنعــت گردشــگری اســت. اعضــاي جامعــه از جنبه هــاي 
اجتماعــی هســتند کــه مشــارکت و پشــتیبانی آن هــا نقــش 
مهمــی در توســعۀ گردشــگري یــک ناحیــه دارد. جامعه ای 
کــه گردشــگری را ابــزاری بــرای طراحــی دوام پذیــری 

ــتفاده  ــد و از آن اس ــادی می دان ــعه اقتص توس



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

13
99

ن 
ستا

 زم
م،

هار
  چ

اره
شم

م، 
 نه

ال
س

اثر مسئولیت اجتماعی بر پشتیبانی از گردشگری پایدار در شهر سرعین 170 بابائی  و  همکاران 

پرداختــن  بــرای  را  پایــدار  گردشــگری  بایــد  می کنــد 
ــد.  ــعه ده ــود توس ــاکنان خ ــای س ــا و تقاضاه ــه نیازه ب
)Puczkó & Rátz, 2000( توســعه گردشــگری پایــدار بــدون 

حمایــت و مشــارکت اجتماعــی ســاکنان به ســختی میســر 
اســت )Nicholas et al., 2009(، بنابرایــن حمایــت ســاکنان 
عاملــی حیاتــی بــرای تــداوم توســعه اجتماعــی اســت. اگــر 
حضــور گردشــگران در مقصــد بــرای بومیــان در زمینه های 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و محیطــی مزایایــی بــه 
ــود را در  ــد خ ــر می توانن ــا بهت ــد، آن ه ــته باش ــراه داش هم
پدیــدۀ گردشــگری ســهیم بداننــد و زمینــه حمایــت از 
ــگری  ــای گردش ــر هزینه ه ــا اگ ــود. ام ــم می ش ــا فراه آن ه
بــرای جامعــه میزبــان بیــش از منافــع آن باشــد، طبیعــی 
اســت کــه از حضــور و توســعه گردشــگری ناراضــی باشــند. 
بنابرایــن الزم اســت به منظــور ارزیابــی پشــتیبانی جامعــه 
ــان از  ــان از گردشــگری پایــدار، ادراکات جامعــه میزب میزب
منافــع و هزینه هــای گردشــگری در مقصــد آزمــون شــود.
مســئولیت اجتماعــی یکــی از عوامل پراهمیــت در صنعت 
ــی  ــئولیت اجتماع ــوی مس ــت. سمت وس ــگری اس گردش
منافــع اجتماعــی اســت. بنابرایــن تــالش می شــود ســود و 
زیــان ســازمان ها و به طــور مشــخص صنعــت گردشــگری 
به گونــه ای باشــد کــه مــردم هزینــه اضافی متحمل نشــوند. 
مســئولیت اجتماعــی رویکردی اســت که احترام گذاشــتن 
ــه  ــت را به منزل ــع و محیط زیس ــراد، جوام ــالق، اف ــه اخ ب
ــن  ــرد. بنابرای ــده می گی ــر عه ــر ب ــردی جدایی ناپذی راهب
افــراد جامعــه، ســازمان ها، گروه هــای  فعالیــت همــه 
ذی نفــع، دولــت، گردشــگران و... در نظــام اجتماعــی 
بایــد  ازایــن رو، فعالیت هــای آن هــا  تأثیــر می گــذارد. 

ــه جامعــه نرســد.  ــی ب ــه ای باشــد کــه زیان به گون
ــه مســئولیت  بررســی  ادبیــات موضــوع نشــان می دهــد ک
و  منافــع  و  پایــدار،  گردشــگری  اجتماعــی ســازمانی، 
متعــددی  پژوهش هــای  در  گردشــگری  هزینه هــای 
بررســی شــده   اســت، امــا در زمینــه مســئولیت اجتماعــی 
بیــن  روابــط  تأثیرســنجی  نیــز  و  افــراد جامعــه  بیــن 
متغیرهای مســئولیت اجتماعی، پشــتیبانی از گردشگری 
پایــدار و منافــع و هزینه هــای ادراک شــده )به صــورت 
ــر  ــش حاض ــت. پژوه ــده اس ــه ش ــر مطالع ــان( کمت هم زم
ــی تأثیــر مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی از  ــه ارزیاب ب
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 

ــع  ــگری دارد؟ مناف ــدۀ گردش ــای درک ش ــع و هزینه ه مناف
و هزینه هــای درک شــده چــه تأثیــری در پشــتیبانی از 
گردشــگری پایــدار دارد؟ و درنهایــت، آیــا مســئولیت 
اجتماعــی بــا نقــش میانجــی هزینه هــا و منافــع درک شــدۀ 
گردشــگری در پشــتیبانی از گردشــگری پایدار تأثیــر دارد؟ 

مبانی نظری
مسئوليت  اجتماعی

بســیاری از ســازمان های گردشــگری درحــال ترکیــب 
ــود  ــب وکار خ ــدل کس ــا م ــی ب ــئولیت اجتماع ــوم مس مفه
هســتند. در میــان مســائل گوناگــون، آن هــا ســعی در 
ــاه  ــی و رف ــه محل ــی جامع ــت زندگ ــط، کیفی ــود محی بهب
کارکنــان خــود دارنــد )Font et al., 2012( طی دهه گذشــته، 
ــرای  ــل از اج ــع حاص ــرکت ها مناف ــده ای از ش ــداد فزاین تع
ــی  سیاســت ها و اقدامــات مســئولیت اجتماعــی را به خوب
درك کرده انــد. شــرکت ها همچنیــن بــا توجــه به فشــارهاي 
زیــاد از جانــب مشــتریان، تأمین کننــدگان، کارکنــان، 
جامعــه، ســرمایه گذاران، ســازمان های فعــال و ســایر 
ذی نفعــان بــه اتخــاذ یــا گســترش تالش هــای مســئولیت 

ــوند. ــویق می ش ــی تش اجتماع
در تعریفــی کلــی، مســئولیت اجتماعــی مفهومــی اســت 
کــه طبــق آن ســازمان ها نه تنهــا بــه لحــاظ اقتصــادی 
مســئول تولیــد کاال و خدمات خود هســتند، بلکه مســئول 
ــر از  ــدگان و مهم ت ــان، عرضه کنن ــود، ذی نفع ــان خ کارکن
 )Yılmazdogan et al., 2015( .همــه جامعــه و محیط انــد
ــزام  ــی را الت ــئولیت اجتماع ــتر1 )2008( مس ــر و مایس اُکان
ــای  ــه تقاضاه ــخ ب ــی، در پاس ــار اجتماع ــه رفت ــازمان ب س
ــروه بانفــوذ جامعــه، تعریــف  اجتماعــی و خواســته های گ
می کننــد. مســئولیت اجتماعــی ســازوکاری بــرای تحریك 
زیســت محیطی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  نگرانی هــای 
شــرکت های بــزرگ، در جوامعــی کــه در آن مشــغول بــه 
 )Raimi et al., 2015( .کســب وکارند، بــه شــمار مــی رود
مجموعــه  بــه  اجتماعــی  مســئولیت  کلــی،  به طــور 
فعالیت هایــی گفتــه می شــود کــه صاحبــان ســرمایه و 
ــهروندان جامعــه، به منزلــه   ــا ش ــادی ی ــای اقتص بنگاه ه
عضــوی مؤثــر و مفیــد، در جهــت اعتــالی فرهنگــی جامعه 

داوطلبانــه انجــام می دهنــد.
مســئولیت اجتماعــی در عرصــه کســب وکار بــرای رســیدن 
بــه توســعه پایــدار، درمــورد ارائــه راه حل هــای پیشــگیرانه 
و  زیســت محیطی  و  اجتماعــی  چالش هــای  بــرای 
ــدا  ــود را پی ــگاه خ ــش و جای ــت نق ــی ازاین دس عرصه های
کــرده اســت )Vasilescu et al., 2010(. در مطالعــات جدیــد 
ــت شــده اســت کــه مســئولیت اجتماعــی به طــور  نیــز ثاب
1 .O›Connor & Meis ter
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فزاینــده ای از فرهنــگ، اجتمــاع و اقتصــاد حاکــم بــر جامعه 
حمایــت می کنــد )Azmat, 2010(. مســئولیت اجتماعــی 
راهبــردی مقابلــه ای بــرای پاســخ گویی بــه نگرانی هــای 
اســت  پایــدار  توســعه  و  زیســت محیطی  اجتماعــی، 
)Hediger, 2010(. چندیــن دلیــل بــرای اجرای مســئولیت 

تقاضاهــای  بــه  پاســخ  ارائــه  دارد:  اجتماعــی وجــود 
ذی نفعــان، بهبود عملکــرد شــرکت، افزایش شــهرت، ایجاد 
ــون  ــای قان ــر مجازات ه ــتی ب ــا پیش دس ــادار ی ــتریان وف مش
فعالیت هــای   .)Benavides-Velasco et al., 2014(

ــه ســازمان ها  مســئولیت اجتماعــی تالش هــای داوطلبان
ــان  ــایر ذی نفع ــتریان و س ــه مش ــود ک ــه می ش ــر گرفت درنظ
اجتماعــی را راضــی می کنــد و ارزش شــرکت را درخصــوص 
جامعــه و محیــط اجتماعــی افزایــش می دهــد. دســتیابی 
ــداری  ــت پای ــتن قابلی ــان و نگه داش ــارات ذی نفع ــه انتظ ب
شــرکت ها دو خروجــی قابــل انتظــار اکثــر فعالیت هــای 
مســئولیت اجتماعــی و گــزارش ایــن تالش هــا در محــدودۀ 

.)Akmese et al., 2016( شــاخص های غیرمالــی اســت
پژوهشــگران مدل هــای مختلفــی از مســئولیت اجتماعــی 
ــدل  ــا م ــن مدل ه ــن ای ــی از معروف تری ــد. یک ــه داده ان ارائ
ــی،  ــئولیت اخالق ــامل مس ــدی کارول )1991(، ش چهاربع
مســئولیت  اســت.  بشردوســتانه  و  قانونــی  اقتصــادی، 
اقتصــادی شــامل کاهــش دادن هزینه هــای عملیاتــی، 
داشــتن منافــع بــرای ذی تفعــان، فراهم کــردن شــغل خوب 
و شــرایط کاری مناســب بــرای کارکنــان، جســت وجوی 
منابع جدید و حمایت از توســعه فّناوری اســت. مســئولیت 
قانونــی یعنــی، درحالــی کــه ســازمان مســئولیت های 
ــون  ــر طبــق قان ــد ب اقتصــادی خــود را تأمیــن می کنــد، بای
و مقــررات جامعــه  عمــل کنــد. مســئولیت اخالقــی بــه ایــن 
معناســت کــه شــرکت بــر طبــق قواعــد شــفاهی نانوشــته ای 
عمــل کنــد کــه در جامعــه وجــود دارد. مســئولیت های 
بشردوســتانه، فعالیت هــای خیرخواهانه ســازمان اســت که 
بــه علــت انتظــارات جامعــه انجــام می شــود. در طبقه بندی 
دیگــر، فعالیت هــای عملیاتــی مســئولیت اجتماعی شــامل 
 .)GRI, 2011( ابعــاد اجتماعــی، محیطــی و اقتصــادی اســت
ــاه در  ــد رف ــه تولی ــی ب ــئولیت اجتماع ــادی مس ــد اقتص ُبع
ــی  ــه اثربخش ــد و ب ــک می کن ــه کم ــف جامع ــطوح مختل س
 .)ibid( هزینه هــا در فعالیت هــای اقتصــادی می پــردازد
ایــن ُبعــد بــه تعهــد کلــی شــرکت بــرای جنبه هایــی ماننــد 
توزیــع مســتقیم ارزش هــای اقتصــادی تولیــد، روش هــای 
اســتخدام کارکنــان از جامعــه محلــی، سیاســت گذاری 
اســت.  مربــوط  و...  محلــی  تأمین کننــدۀ  بــر  مبتنــی 
ایــن اقدامــات ممکــن اســت تأثیــر مثبتــی در ادراکات 
ذی نفعــان و تقویــت نگــرش مطلــوب به ســوی شــرکت 
داشــته باشــد. لــی و همــکاران )2012(، بــا تجزیه وتحلیــل 

ــه  ــد ک ــان دادن ــی، نش ــرکت های خدمات ــه از ش ــک نمون ی
بعــد اقتصــادی مســئولیت اجتماعــی در اعتمــاد ســازمانی 
تأثیــر مثبتــی دارد و به نوبــه خــود رضایــت شــغلی را 
ــه  ــد ک ــدان درک می کنن ــه کارمن ــی ک ــی دارد. هنگام در پ
ســازمان فعاالنــه در فعالیت هــای مســئولیت اجتماعــی 
ــتر از کار  ــاد بیش ــال زی ــه احتم ــت، ب ــل اس ــادی دخی اقتص
خــود راضــی می شــوند، زیــرا بهبــود در بهــره وری و رضایــت 
مشــتری را، کــه تأثیــر مســتقیم در محیــط و شــرایط 
برخــی  می کننــد.  مشــاهده  دارد،  کارکنــان  کاری 
کــه ســرمایه گذاری در  مطالعــات نشــان می دهنــد 
تأثیــر  دارای  اجتماعــی  مســئولیت  فعالیت هــای 
بــرای  و  اســت  مصرف کننــدگان  ادراک  در  مثبــت 
حیاتــی  رقبــا  از  خدمــات  و  محصــوالت  افتــراق 
ُبعــد  هــدف   .)Luo & Bhattacharya, 2006( اســت 
ــت  ــت و مدیری ــی محافظ ــئولیت اجتماع ــی مس محیط
ــیار  ــا بس ــن ی ــل جایگزی ــع غیرقاب ــژه مناب ــع به وی مناب
ــی  ــامل فعالیت های ــه ش ــت )WTO,1 2005:28( ک گرانبهاس
صرفه جویــی  آلودگــی،  کاهــش  به منظــور 
انــرژی  و  آب  منابــع،  بــه  وابســته  هزینه هــای 
میــراث  و  بیولوژیکــی  تنــوع  از  محافظــت  و 
ــی  ــد محیط ــت )Chung & Parker, 2010(. بع ــی اس طبیع
ــور  ــرا به ط ــد، زی ــا می کن ــگری ایف ــی در گردش ــش مهم نق
ــا کیفیــت محصــوالت گردشــگری در ارتبــاط  فزاینــده ای ب
اســت. محافظــت زیســت محیطی مقصــد می توانــد عامــل 
کلیــدی موفقیــت در رقابت پذیــری مقصــد گردشــگری 
باشــد، چــون بــه نگه داشــتن جذابیــت مقصــد و جــذب 
گردشــگران کمــک می کنــد )Tarí et al., 2010(. پژوهشــی 
تجربــی از مشــتریان هتــل امریکایــی نشــان داد کــه 
هتلــی بــا تصویــر کامــاًل ســبز تمایــل بــرای بازدیــد دوباره 
)Lee et al., 2010(. عالوه برایــن،  افزایــش می دهــد  را 
ــی نشــان می دهــد هتل هایــی کــه دوســتدار  شــواهد تجرب
محیــط زیســت اند در تمایــل مشــتریانی کــه فعالیت هــای 
دوســتدارانه محیــط انجــام می دهنــد و نیــز در تمایــل 
رفتارهــای هوشــیارانه در مقابــل  اغلــب  کــه  افــرادی 
 Han( محیــط زیســت ندارنــد تأثیــر مثبــت می گذارنــد
ــه  ــان داد ک ــن2 )2010( نش ــه هیکورین et al., 2010(. مطالع

تصویــر مســئولیت پذیری محیطــی اداراکات ذی نفعــان 
مهــم داخلــی و خارجی را بهبود می بخشــد. بعــد اجتماعی 
مســئولیت اجتماعــی مربــوط به تأثیر ســازمان در سیســتم 
اجتماعــی اســت. ایــن بعــد مشــتمل بــر اقدامــات درمــورد 
شــیوه های کار، حقــوق بشــر، جامعــه و مســئولیت پذیری 
تولیــد اســت )GRI, 2011(. از دیــدگاه کارکنــان، شــرکتی کــه 
ــد  ــی می دان ــئولیت اجتماع ــتن مس ــه داش ــزم ب ــود را مل خ
1 .World Tourism Organization 
2 .Heikkurinen
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فرصت هــای برابــر، شــرایط کاری خــوب، حقــوق عادالنــه، 
بهداشــت و ایمنــی و .. مــردم را تضمیــن می کنــد. 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. 
نمونه هایــی از اقدامــات اجتماعــی در قبــال جامعــه ممکن 
ــگ،  ــی، فرهن ــراث تاریخ ــه می ــرام ب ــش احت ــت افزای اس
ســنت ها 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 جنبه هــای گوناگــون مســئولیت 
و  اجتماعــی  ابعــاد  بــر  پژوهــش  ایــن  اجتماعــی، 
دارد.  تمرکــز  اجتماعــی  مســئولیت  زیســت محیطی 
درعین حــال، شــرایط خــاص جامعــه محلــی نیــز درنظــر 
ــان محلــی  ــر رفتارهــای مســئوالنه میزبان گرفتــه شــده و ب
در قبــال محیط زیســت، جامعــه و گردشــگران تأکید شــده 

اســت. 

منافع و هزينه های گردشگری
ــای  ــع و هزینه ه ــد مناف ــرای مقص ــگری ب ــت گردش صنع
ــای  ــراه دارد. برآورده ــه هم ــادی ب ــادی و غیراقتص اقتص
ــگری  ــا گردش ــط ب ــی مرتب ــازمان های جهان ــی س بین المل
ــش  ــفرها و افزای ــداد س ــدن تع ــان دهندۀ گسترده تر ش نش
ــمار گردشــگران اســت. توســعه صنعــت گردشــگری  ش
ســبب شــده اســت تا بــه آن، فراتــر از یک صنعــت، به منزله 
یــک پدیــدۀ پویــای اجتماعــی کــه همــه جنبه هــای زندگی 
جامعــه را تحت تأثیــر قــرار می دهــد نگریســته شــود. 
ــه  ــگری را ب ــگران گردش ــداد گردش ــزون تع ــش روزاف افزای
شــکل یــک نیــاز درآورده و ضریــب تأثیرگذاری گردشــگری 

ــت.  ــش داده اس را افزای
توســعه موفقیت آمیــز گردشــگری در گــرو اســتقبال جامعه 
میزبــان و مهمان نــوازی از طرف آن هاســت. ناخوشــنودی 
ــن  ــان ممک ــه میزب ــر جامع ــی از عناص ــداد اندک ــی تع حت
اســت تعــارض و درنتیجــه کاهــش جذابیــت مقصــد و 
بــروز ناهماهنگی هایــی در درون جامعــه ایجــاد کنــد. 
بنابــر نظریــه تبــادل اجتماعــی کــه بــرای ارزیابــی حمایــت 
ــر  ــود، اگ ــتفاده می ش ــگری اس ــعه گردش ــاکنان از توس س
جامعــه میزبــان درک کنــد کــه از هــر مبادلــه ای بــدون 
تحمیــل هزینــه تحمل ناپذیــر به خوبــی منتفــع می شــود، 
از  و  می شــود  خشــنود  دیدارکننده هــا  بــا  مبادلــه  از 
توســعه گردشــگری جامعه محــور حمایــت خواهــد کــرد. 
ــکار  ــان آش ــه میزب ــرای جامع ــه ب ــال، درصورتی ک بااین ح
ــور  ــگری جامعه مح ــعه گردش ــای توس ــه هزینه ه ــود ک ش
ــا ایــن  ــرای آن بیشــتر اســت ب از منافــع پیش بینی شــده ب

 Nunkoo؛Gursoy et al., 2010 ( ــد ــت می کن ــعه مخالف توس
اقتصــادی  آثــار  شــک  بــدون   .)& Ramkissoon, 2011

ــت.  ــد اس ــگری در مقص ــع گردش ــن مناف ــی از مهم تری یک
مهم تریــن متغیرهایــی کــه تحت تأثیــر آثــار اقتصــادی 
گردشــگری قــرار دارنــد، رشــد اقتصــادی، اشــتغال و حفظ 
تــراز پرداخت هــا و بهبــود توزیــع درآمد اســت )خانــزادی و 
همــکاران، 1397(. مطالعــات متعــدد نشــان دهندۀ وجــود 
منافــع گوناگــون گردشــگری در حوزه هــای اقتصــادی و 
ــه  ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــت. ب ــی اس ــی و اجتماع فرهنگ
ــه،  ــراد جامع ــد اف ــتغال و درآم ــای اش ــش فرصت ه افزای
ارتقــای اســتانداردهای زندگــی، گســترش و بهســازی 
ــل،  ــی، حمل ونق ــات اجتماع ــود خدم ــاخت ها، بهب زیرس
امکانــات تفریحــی و فعالیت هــای فرهنگــی، تقویــت 
احســاس غــرور از فرهنــگ بومــی، بهبــود کیفیــت زندگــی 
 Wearing ؛ Lee, 2013 ؛Kim et al., 2013( و... اشــاره کــرد
et al., 2010؛Woo et al., 2015؛Dodds et al., 2018(. صنعــت 

گردشــگری، مخــارج و هزینه هایــی از قبیــل تهــیۀ مــکان 
و هتــل، غــذا، مــواد نوشــیدنی، حمل ونقــل عمومــی، 
تفریحــات و ســرگرمی، و مراکــز خریــد در ســطح شــهرهای 
گردشــگرپذیر بــرای گردشــگران به وجــود آورده اســت کــه 
بــه توســعه فرصت هــای شــغلی، دســتمزد و درنهایــت 
افزایــش درآمــد عمومــی و خصوصــی منجــر می شــود 
)خانــزادی و همــکاران، 1397(. گردشــگری، فــارغ از ایــن 
ــه  ــرای مقصــد ب منافــع، ممکــن اســت هزینه هایــی نیــز ب
ــعه  ــر توس ــه در اث ــی ک ــد. از هزینه های ــته باش ــراه داش هم
گردشــگری بــه جامعــه میزبــان تحمیــل می شــود می توان 
بــه افزایــش قیمــت کاال و خدمــات، وابســتگی اقتصــادی 
و تمایــل بــه واردات، ایجــاد فاصلــه طبقاتــی، توزیــع 
ــا  ــارت ب ــتغال کم مه ــگری، اش ــای گردش ــر درآمده نابراب
درآمــد پاییــن، ازبین رفتــن فرهنــگ محلــی، تغییــر 
در ســبک زندگــی و ارزش هــای جامعــه، درجــه پاییــن 
و  ازدحــام  جنایــت،  و  جــرم  افزایــش  توانمندســازی، 
شــلوغی، تخریــب منابــع طبیعــی و فرهنگــی اشــاره کــرد 
 Alam & Paramati, 2016 Davidson & ؛Kim et al., 2013(

 .)Lee & Jan, 2019 Hatipoglu et al., 2016؛  Sahli, 2015؛ 

ایــن آثــار منفــی ممکــن اســت بــه فرهنــگ محلــی و نیــز 
اقتصــاد، فرهنــگ و محیط زیســت منطقــه آســیب بزنــد. 
ــار منفــی  ــدار کاهــش آث ــت  داشــتن گردشــگری پای ضمان
ــه  ــت )Lee & Jan, 2019(. البت ــه اس ــط و جامع ــر محی آن ب
بایــد توجــه کــرد کــه در مقصدهــای مختلــف، جامعــه 
مقصــد همــه یــا تعــدادی از ایــن آثــار را احســاس می کنــد. 
ــد،  ــاص مقص ــرایط خ ــا و ش ــه ویژگی ه ــته ب ــن، بس بنابرای

ــت.  ــاوت اس ــگری متف ــای گردش ــع و هزینه ه مناف
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پشتيبانی از گردشگری پايدار
بــه اســتناد راهنمــای برنامــه زیســت محیطی ســازمان ملل 
)UNWTO( در  )UNEP( و ســازمان جهانــی جهانگــردی 

ســال 2005، گردشــگری پایــدار نوعی گردشــگری اســت که 
آثــار اقتصــادی، اجتماعــی و محیطــی حــال و آینــده در آن 
مالحظــه می شــود و بــه نیازهــای بازدیدکننــدگان، صنعــت 
گردشــگری، محیــط و جامعــه میزبــان توجــه می کنــد. 
براســاس ایــن تعریــف، مفهــوم توســعه گردشــگری پایــدار 
ــاز  ــان دارد و پیش نی ــه میزب ــر جامع ــد را ب ــترین تأکی بیش
ــداف  ــی اه ــق و هماهنگ ــدار تلفی ــگری پای ــعه گردش توس
اقتصــادی، زیســت محیطی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. 
ــگری  ــش گردش ــترده در بخ ــورت گس ــدار به ص ــعه پای توس
ــگران  ــای گردش ــه نیازه ــد ب ــرا می توان ــود، زی ــث می ش بح
بپــردازد، فرصت هایــی بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی 
ــد و  ــت کن ــدی محافظ ــای کالب ــد، از موقعیت ه ــم کن فراه
کیفیــت زندگــی ســاکنان را بهبــود بخشــد؛ درحالی کــه 
همزیســتی توسعه گردشگری و کیفیت محیطی فرصت هایی 
 .)Eagles et al., 2002:2( می ســازد  فراهــم  آینــده  بــرای  را 
ــی  ــزار مهم ــور اب ــگری جامعه مح ــعه گردش ــن، توس بنابرای
ــگري  ــت )Sebele, 2010(. گردش ــدار اس ــت پای ــرای مدیری ب
ــم  ــه فراه ــراي جامع ــي را ب ــداري اجتماع ــور پای جامعه مح
ــه فرهنــگ، میــراث و آداب و ســنن  ــا احتــرام ب می کنــد و ب
جامعــه زمینــه حفــظ و حراســت از میــراث طبیعــی و 
فرهنگــی جامعــه را فراهــم می کنــد. ایــن نــوع گردشــگری 
متضمــن ســطح بــاالی مشــارکت جوامــع در دســتیابی بــه 
پایــداری در فراینــد توســعه و برنامه ریــزی گردشــگری 
اســت. مشــارکت اجتماعــی انــدازه ای را توصیــف می کنــد 
ــود  ــه خ ــائل جامع ــتراک گذاری مس ــه اش ــاکنان در ب ــه س ک
را درگیــر می کننــد )Lee et al., 2012(. مشــارکت اجتماعــی 
ــور  ــگری جامعه مح ــعه گردش ــمگیری در توس ــش چش نق
دارد، زیــرا می توانــد ارزش جامعــه را به وســیله افزایــش 
آثــار مثبــت و کاهــش آثــار منفــی گردشــگری باالتــر ببــرد.
ــان  ــه میزب ــارکت جامع ــت مش ــرای حمای ــادی ب ــل زی دالی
از توســعه گردشــگری وجــود دارد. نخســت، مــردم محلــی 
ــد.  ــرار می گیرن تحــت  تأثیــر مثبــت و منفــی گردشــگری ق
آن هــا بایــد بــا تکیــه بــر اصــول دموکراســی در برنامه ریــزی 
تحت تأثیــر  را  روزانه شــان  زندگــی  کــه  فعالیت هایــی 
 .)Simmons, 1994( کننــد  مشــارکت  می دهــد  قــرار 
ــروری  ــش ض ــده ای بخ ــور فزاین ــی به ط ــاکنان محل دوم، س
 .)ibid( ــوند ــده می ش ــه دی ــک منطق ــوازی ی ــّو مهمان ن ج
مشــارکت اجتماعــی در فراینــد توســعه بــه کاهش احســاس  
بیــزاری و مخالفــت بــا توســعه گردشــگری منجــر می شــود 
و بــه بهترشــدن همــکاری در اجــرای پــروژۀ توســعه کمــک 
محلــی  جامعــه  ســوم،   .)Hardy et al., 2002( می کنــد 

ــی  ــه کارهای ــی چ ــرایط محل ــه در ش ــد ک ــی می دان به خوب
ــود  ــام ش ــد انج ــی نبای ــه کارهای ــود و چ ــام ش ــد انج بای
محلــی  مــردم  بنابرایــن،   .)Timothy & Tosun, 2003(

می تواننــد منبــع عالــی اطالعاتــی باشــند کــه بــرای دیگران 
در دســترس نیســت. مــردم محلــی می تواننــد توســعه 
ــق  ــه مطاب ــرعتی ک ــبک و س ــا س ــگری را ب ــب گردش متناس
بــا نیازهــا و اشــتیاق های آن هاســت شناســایی کننــد 
)Garrod, 2003(. چهــارم، مشــارکت اجتماعــی می توانــد 

ــه  ــگری عادالن ــعه گردش ــع توس ــه مناف ــد ک ــان ده اطمین
 .)Brohman, 1996( ــت ــده اس ــع ش ــه توزی ــر جامع در سراس
ــگری  ــای گردش ــی در فعالیت ه ــارکت اجتماع ــم، مش پنج
فخــر و مباهــات مــردم بــه فرهنــگ و جامعــه خــود را افزایش 
می دهــد و فرصت هــای مالقــات بازدیدکننده هــا را برایشــان 
ایجــاد می کنــد )Cole, 2006( و ششــم، مشــارکت اجتماعــی 
اجتماعــی  خوداتکایــی  توســعه  بــه  تصمیم گیــری  در 
می انجامــد؛ آنــان درک می کننــد کــه مشــارکت مــردم 
محلــی مشــکالت اجتماعــی زیــادی را حــل خواهــد کــرد. 
بیــن  از  را  وابســتگی  روحیــه  نه تنهــا  فعــال  مشــارکت 
را  مــردم  اطمینانــی  و خــود  می بــرد، ســطح آگاهــی 
ارتقــا و کنتــرل فراینــد توســعه را افزایــش می دهــد 
)Kumar, 2002: 37(. لــی و شــیه1 )2016( شــاخص هایی 

ــون  ــان گوناگ ــر ذی نفع ــدار از نظ ــگری پای ــرای گردش ب
)گردشــگران، جامعــه محلــی، ســازمان های خصوصــی 
نتایــج  طبــق  کردنــد.  شناســایی  و...(  دولتــی  و 
ــعه  ــان در توس ــن ذی نفع ــی مهم تری ــاکنان محل ــا، س آن ه
گردشــگری جامعه محورنــد، زیــرا مســتقیمًا بــا گردشــگران 
ارتبــاط برقــرار می کننــد و تجربیــات فراموش نشــدنی بــرای 
گردشــگران فراهــم می کننــد. بنابرایــن، ســاکنان با داشــتن 
ادراکات مثبــت و پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار می توانند 
نقــش مهمــی در برنامه ریــزی و مدیریــت گردشــگری ایفــا 

.)Lee & Jan, 2019( کننــد
اگرچــه  می دهــد  نشــان  تحقیــق  ادبیــات  بااین حــال، 
توســعه  فراینــد  از  پســتیبانی  و  اجتماعــی  مشــارکت 
می رســد  به نظــر  اســت،  مطلــوب  بســیار  گردشــگری 
محدودیت هــای دشــوار عملیاتــی، ســاختاری و فرهنگــی 
در ایــن رویکــرد در بســیاری از کشــورهای درحال توســعه وجــود 

 .)Cole, 2006؛  Aref & Redzuan, 2008؛  Tosun, 2000( دارد. 

پيشينه  پژوهش
اجتماعــی،  مســئولیت  حــوزۀ  در  متعــددی  مطالعــات 
پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار و منافــع و هزینه هــای 
گردشــگری انجــام شــده اســت. مثــاًل، گورســوی و همکاران 

)2019( در مطالعــه ای بــه بررســی ادراکات ســاکنان از 

1 .Hsieh
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شــیوه های مســئولیت اجتماعــی هتل هــا در مقصــد و 
تأثیــر آن در احساســات ســاکنان درمــورد هتــل )رضایــت 
ــد.  ــگری پرداختن ــعه گردش ــتیبانی از توس ــد( و پش و تعه
ــادی،  ــاد اقتص ــل را در ابع ــی هت ــئولیت اجتماع ــان مس آن
اجتماعــی و محیطــی معرفــی و در آالنیــای ترکیــه آزمــون 
ــاکنان از  ــه درک س ــان داد ک ــان نش ــای آن ــد. یافته ه کردن
شــیوه های مســئولیت اجتماعــی هتــل بــه پشــتیبانی 
ــه  ــا این ک ــد. ب ــک می کن ــگری کم ــعه گردش ــا از توس آن ه
مســئولیت  زیســت محیطی  و  اقتصــادی  ابعــاد  آثــار 
اجتماعــی بــر تعهــد جامعه معنــادار نبــود، رضایــت جامعه 
پیش بینی کننــدۀ قــوی پشــتیبانی از توســعه گردشــگری 

شــناخته می شــود.
لــی و جــان )2019( در پژوهشــی بــه مشــارکت جامعــه 
گردشــگری  پایــدار  توســعه  از  آن هــا  ادراک  و  میزبــان 
اجتماعی-فرهنگــی،  اقتصــادی،  حوزه هــای  در 
زیســت محیطی و رضایــت از زندگــی براســاس چرخــه 
آن هــا  پژوهــش  نتایــج  پرداختنــد.  گردشــگری  عمــر 
ــی  ــادی، اجتماعی-فرهنگ ــداری اقتص ــه پای ــان داد ک نش
عمــر  چرخــه  مختلــف  مراحــل  در  زیســت محیطی  و 
ــه  ــن، ادراکات جامع ــت. بنابرای ــاوت اس ــگری متف گردش
میزبــان در مراحــل توســعه  گردشــگری متفــاوت و نیازمند 
اتخــاذ سیاســت های مناســب به وســیله مدیــران در طــی 

مراحــل مختلــف توســعه اســت.
ســو و همــکاران )2018( در پژوهشــی در بیــن 453 نفــر از 
ســاکنان جزیــره ای در چیــن نشــان دادنــد کــه مســئولیت 
اجتماعــی مقصــد درک ســاکنان از آثــار مثبــت گردشــگری 
را افزایــش می دهــد و نیــز رضایــت کلــی جامعــه را بهبــود 
اجتماعــی  مســئولیت  تأثیــر  بااین حــال،  می بخشــد. 
ــوده  ــادار نب ــگری معن ــی گردش ــار منف ــد در درک آث مقص

ــت. اس
ییلمازدوقــان و همــکاران )2015( در مطالعــه ای بــا عنــوان 
ــه  ــل ب ــر تمای ــده ب ــی درک ش ــئولیت اجتماع ــر مس »تأثی
ــه تعییــن ادراک مســئولت  کار دانشــجویان گردشــگری« ب
ــی  ــر هتل های ــگری در براب ــجویان گردش ــی دانش اجتماع
کــه بــرای کار در آینــده درنظــر می گیرنــد و اثــر ایــن ادراک 
بــر تمایلشــان بــرای کار در بخــش گردشــگری پرداختنــد. 
و  اخالقــی  قانونــی،  )اقتصــادی،  چهاربعــدی  مــدل 
بشردوســتانه( بــرای مســئولیت اجتماعــی در پرســش نامه 
ــل  ــق تحلی ــر طب ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــش اس ــن پژوه ای
همبســتگی، کــه رابــطۀ بیــن ادراک مســئولیت اجتماعــی 
ــه  ــد، رابط ــن می کن ــجویان را تعیی ــه کار دانش ــل ب و تمای
ــجویان و  ــه کار دانش ــل ب ــن تمای ــمگیری بی ــت و چش مثب

ــود دارد. ــی وج ــئولیت اجتماع ــاد مس ابع
بناویدس- والســکو و همــکاران )2014( در پژوهشــی در 

ــت  ــت کیفی ــرای مدیری ــه اج ــه چگون ــد ک ــپانیا آزمودن اس
 )CSR( و مســئولیت اجتماعــی شــرکتی )TQM( جامعــه
در عملکــرد کســب وکار تأثیــر می گــذارد. مطالعــه تجربــی 
ــه  ــپانیایی در منطق ــای اس ــوردی از هتل ه ــه 141م نمون
آندالوســیا نشــان داد کــه پذیــرش هــر دو رویکــرد ظرفیــت 
هتل هــا را بــه منظــور ایجــاد مزایــا بــرای ذی نفعــان خــود 
ــرد  ــر عملک ــی ب ــر مثبت ــج اث ــن نتای ــد و ای ــود می بخش بهب
هتــل دارد. ایــن مطالعــه همچنیــن شــواهد مکملــی از هر 
دو فلســفه مدیریتــی ارائــه می کنــد کــه طبــق آن مدیریــت 
ــی  ــئولیت اجتماع ــعه مس ــد توس ــع می توان ــت جام کیفی

شــرکتی را افزایــش دهــد.
 لــی )2013( در مطالعــه ای بــه ارزیابــی پشــتیبانی جامعــه 
محلــی از توســعه گردشــگری پایــدار، از طریــق اســتفاده از 
متغیرهــای دلبســتگی اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی، 
ــعه  ــتیبانی از توس ــده و پش ــای ادراک ش ــع و هزینه ه مناف
گردشــگری پایــدار، پرداخــت. نتایــج تحلیلــی نشــان داد 
ــل  ــی عوام ــارکت اجتماع ــی و مش ــتگی اجتماع ــه دلبس ک
ــگری  ــعه  گردش ــت از توس ــطح حمای ــه در س ــد ک حیاتی ان
ــق  ــده، از طری ــع ادراک ش ــد. مناف ــر می گذارن ــدار تأثی پای
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.
فرزین فــر و همــکاران )1395( در مقالــه ای با هدف بررســی 
تأثیر مســئولیت اجتماعی شــرکت در وفاداری مشــتریان، 
بــا توجــه بــه نقــش میانجــی اعتمــاد و رضایــت مشــتری در 
هتل هــای ســه و چهــار ســتارۀ یــزد، نتیجه گیــری کردنــد 
کــه مســئولیت اجتماعِی شــرکت تأثیــر مثبت و معنــاداری 
ــتری در  ــاد مش ــتري دارد، اعتم ــت مش ــاد و رضای در اعتم
رضایــت و وفــاداری مشــتری تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد 
ــت و  ــر مثب ــتری تأثی ــاداري مش ــتری در وف ــت مش و رضای

معنــادار دارد.
ــی  ــدف بررس ــا ه ــکاران )1394(، ب ــش اردالن و هم پژوه
تأثیر مســئولیت پذیری اجتماعــی و ســرمایه اجتماعی در 
تعهد ســازمانی در میان کارکنان دانشــگاه رازی کرمانشــاه، 
نشــان داد کــه اثــر مســتقیم مســئولیت پذیری اجتماعــی و 
ســرمایه  اجتماعــی بــر تعهــد ســازمانی مثبــت و معنــی دار 
ــازمان در  ــر س ــه ه ــری ک ــل مؤث ــه، از عوام ــت. درنتیج اس
راســتای تعهــد ســازمانی کارکنــان بایــد مدنظــر قــرار دهــد 
مســئولیت  اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی اســت. در ایــن 
بیــن، ایجــاد شــبکه ها و مجــاری ارتباطــی و زمینه ســازی 
بســتری کــه بــه افزایــش مســئولیت کارکنــان منجــر شــود 
می توانــد در افزایــش تعهــد ســازمانی کارکنــان مؤثــر واقــع 

شــود.
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بــا هــدف  صلواتــی و همــکاران )1392( در مطالعــه ای 
مســئولیت پذیری  افزایــش  بــر  مؤثــر  عوامــل  بررســی 
شهرســتان های  روســتایی  تعاونی هــای  در  اجتماعــی 
ــارکت در  ــر مش ــه تأثی ــد ک ــان دادن ــاران نش ــنندج و کامی س
مســئولیت پذیری اجتماعــی مثبــت و مســتقیم اســت. 
همچنیــن آمــوزش و مأموریــت ســازمان نیز تأثیر مســتقیم 

دارنــد. اجتماعــی  در مســئولیت پذیری 
در جمع بنــدی مــرور ادبیــات پژوهــش بایــد گفــت کــه 
ــرش  ــدار و نگ ــگری پای ــئولیت پذیری، گردش ــث مس مباح
ــات  ــه موضوع ــد. اگرچ ــث مهم ان ــان از مباح ــه میزب جامع
ــدار و  ــگری پای ــتیبانی از گردش ــی، پش ــئولیت اجتماع مس
ــدد  ــای متع ــگری در پژوهش ه ــای گردش ــع و هزینه ه مناف
جداگانــه کاوش شــده اســت، بااین حــال، پژوهشــی جامــع 
ــد و  ــی کن ــان بررس ــورت هم زم ــا را به ص ــن متغیره ــه ای ک
تأثیــر آن هــا را در یکدیگــر، در قالــب یــک مدل ســاختاری، 
ــه  ــن مطالع ــث ای ــن حی ــدارد و از ای ــود ن ــد وج ــش ده نمای
ــر آن، ایــن مطالعــه در مقصدهــای  اهمیــت دارد. افــزون ب
گردشــگری شــهرهای کوچک )شــهر ســرعین( گرفته اســت 
ــی از  ــان )یک ــه میزب ــتیبانی جامع ــش پش ــن پژوه ــز ای و نی
ــی  ــدار را بررس ــگری پای ــگری( از گردش ــی گردش ارکان اصل
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 
از  پشــتیبانی  و  گردشــگری  هزینه هــای  و  منافــع  در 
ــب  ــداف، در قال ــن اه ــود. ای ــی ش ــدار بررس ــگری پای گردش
مــدل مفهومــی، در شــکل 1 خالصــه شــده اســت. در ایــن 
مــدل، مســئولیت اجتماعــی متغیــر مســتقل، پشــتیبانی 
از گردشــگری پایــدار متغیــر وابســته و منافــع و هزینه هــای 
ــد. منابــع استفاده شــده  گردشــگری متغیرهــای میانجی ان
بــرای طراحــی مــدل مفهومــی تحقیــق و تعییــن گویه هــای 
ــده   ــه ش ــدول 1 ارائ ــش نامه( در ج ــؤاالت پرس ــق )س تحقی

ــت. اس

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش 

بــر مبنــای هدف هــای تحقیــق، هفــت فرضیــه آزمــون 
نیــز   1 شــکل  در  کــه  فرضیــه  هفــت  ایــن  شــده اند. 

اســت:  زیــر  مــوارد  شــامل  مشــخص اند، 
H1: مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی از گردشــگری 

پایــدار تأثیــر دارد.
H2: مســئولیت اجتماعــی در منافع درک شــدۀ گردشــگری 

دارد. تأثیر 
درک شــدۀ  هزینه هــای  در  اجتماعــی  مســئولیت   :H3

دارد. تأثیــر  گردشــگری 
از  پشــتیبانی  در  گردشــگری  درک شــدۀ  منافــع   :H4

دارد. تأثیــر  پایــدار  گردشــگری 
H5: هزینه هــای درک شــدۀ گردشــگری در پشــتیبانی از 

ــر دارد. ــدار تأثی ــگری پای گردش
بــا نقــش میانجــی منافــع  H6: مســئولیت اجتماعــی 
درک شــدۀ گردشــگری در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار 

تأثیــر غیرمســتقیم دارد.
ــا نقــش میانجــی هزینه هــای  H7: مســئولیت اجتماعــی ب
درک شــده گردشــگری در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار 

تأثیــر غیرمســتقیم دارد.

روش تحقيق
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 بوده انــد. بــرای محاســبه حجــم 
نمونــه از فرمــول کوکران اســتفاده شــد که براســاس آن حجم 
نمونــه تعــداد 384 نفــر به دســت آمــد و از روش نمونه گیــری 
در دســترس اســتفاده شــد. داده هــای اولیــه بــا پرســش نامه 
جمــع آوری شــد. طراحــی پرســش نامه بــا اســتفاده از 
مطالعــات مختلــف و نیز براســاس شــرایط و موقعیت جامعه 
مطالعه شــده انجــام گرفــت کــه ســؤاالت پرســش نامه و منابع 
استفاده شــده در جــدول 1 ارائه شــده اســت. در حــوزۀ منافع 
ــای  ــوع جاذبه ه ــه ن ــه ب ــا توج ــده، ب ــای ادراک ش و هزینه ه
شــهر ســرعین و نیــز اهــداف تحقیــق کــه مبتنــی بــر جامعــه 
میزبــان اســت، بــر منافع و هزینه هــای اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی تأکید شــده اســت. به منظــور اطمینــان از انطباق 
ســؤاالت پرســش نامه بــا اهــداف تحقیــق و ویژگی هــای 
ــتفاده از  ــا اس ــوا، ب ــوری و محت ــی ص ــه از روای ــکان مطالع م
نظــر اســتادان گــروه مدیریــت جهانگــردی دانشــگاه عالمــه 
طباطبائــی و خبره هــای فعــال در صنعــت گردشــگری شــهر 
ــت.  ــورت گرف ــش نامه ص ــات الزم در پرس ــرعین، اصالح س
بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــا و پاســخ بــه فرضیه هــای 
تحقیــق از روش  تحلیل عاملی تأییــدی )CFA( و مدل ســازی 

ــا اســتفاده از روش حداقــل  معــادالت ســاختاری )SEM( ب
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مربعــات معمولــی )OLS(،1 بــا کمــک نرم افــزار لیــزرل، 
ــت. ــده اس ــتفاده ش اس

ــرای  ــع به کاررفتــه را ب جــدول 1 متغیرهــا و گویه هــا و مناب
ــد.  ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــش نامه در ای ــی پرس طراح
بــا توجــه بــه نتایــج آلفــای کرونبــاخ، پایایــی پرســش نامه 
ــن  ــرا )میانگی ــی هم گ ــن، از روای ــود. همچنی ــد می ش تأیی
واریانس هــای 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 1: متغيرها و گويه های به کارفته در تحقيق

 تعدادگویه هامتغیر
سؤال

 آلفای
منابعکرونباخ

ت
یس

ط  ز
حی

 توسعه پایدار گردشگری،م
 کاهش آلودگی، مدیریت
 ضایعات، صرفه جویی در
 انرژی، خرید مسئوالنه

5721/0

 کارول )1991(،
 چانگ و پارکر

 )2010(، رودریگز
 و کروز )2007(،

 کاستکا و همکاران
 )2004(، تورکر

 )2009(، صلواتی و
 )همکاران)1392

ابر
 بر

در
ت 

ولی
سئ

م
عه 

جام

 حمایت از سازمان ها و
 انجمن های اجتماعی، مشارکت

 با سازمان های غیردولتی،
 حمایت از فعالیت های

 داوطلبانه، توجه داشتن
 و احترام قائل شدن برای

 منافع جامعه، توجه داشتن  و
 احترام قائل شدن برای قوانین،

سرمایه گذاری در سرعین

6783/0

ابر
 بر

در
ت 

ولی
سئ

 م
گر

دش
گر

 مسئولیت در قبال مشتریان
 و مصرف کنندگان، مسئولیت

 در قبال ایمنی و سالمتی
 گردشگران، رضایت

گردشگران، کمک به گردشگران

4794/0

ی
گر

دش
گر

ع 
ناف

م
 افزایش فرصت های شغلی

 و استخدام، افزایش
 کسب وکارهای محلی، بهبود
 وضعیت اقتصادی، افزایش

 سرمایه گذاری، افزایش
 فرصت های تفریح و گردشگری،

 توسعه فعالیت های فرهنگی
 به وسیله جامعه محلی،

 فراهم کردن مشوقی برای
 محافظت از فرهنگ و هویت

 محلی، افزایش تبادل فرهنگی
 بین بازدیدکننده ها و ساکنان

محلی

8

768/0
 اندریک  و  همکاران

 )2005(، لِپ
 )2007(، کیم و

 همکاران )2013(،
 توسون )2000(، لی
 )2013(، شلدون و

 آِبنها )2001(، دایر و
 همکاران )2007(، لی
 و جان )2019(، ُعَلم و

)پارماتی )2016

ی
گر

دش
گر

ی 
ها

نه 
هزی

 افزایش درگیری بین
 بازدیدکننده ها و ساکنان،

 شلوغی مراکز خرید و جاذبه ها،
 افزایش مشکالت اجتماعی

 از قبیل جرم و جنایت، تقلید
 رفتار گردشگران و ازبین رفتن

 سنت های محلی، افزایش
 قیمت کاال و خدمات در

 مقصد، افزایش هزینه زندگی،
 آسیب زدن به تولیدات محلی و

تکیه بر واردات

7
712/0

دار
پای

ی 
گر

دش
گر

ی از
بان

تی
پش

 حمایت از توسعه پایدار صنعت
 گردشگری، مشارکت در

 طرح ها و برنامه های مربوط به
 گردشگری پایدار، مشارکت در

 تبادل فرهنگی بین ساکنان
 و بازدیدکننده ها، همکاری با
 اقدامات در زمینه برنامه ریزی
 و توسعه گردشگری، مشارکت

 در آموزش و ترویج حفاظت
 محیطی و اجتماعی، مشارکت
در حفظ جاذبه های گردشگری

6
855/0

)لی )2013

1. Ordinary Leas t Square

يافته های توصيفی 
مطالعه شــده  نمونــه  جمعیت شــناختی  ویژگی هــای 
مجمــوع  از  کــه  می دهــد  نشــان  پژوهــش  ایــن  در 
ــرد  ــر( م ــد )223 نف ــخ دهنده 58 درص ــر پاس 384 نف
و 42  درصــد )161 نفــر( زن بودنــد. از نظــر ســنی 
17 درصــد )65 نفــر( زیــر 20 ســال، 39  درصــد )150 نفــر( 
ــا  ــر( 31 ت ــد )104 نف ــال، 27 درص ــا 30 س ــن 20 ت بی
40 ســال، 14 درصــد )54 نفــر( 41 تــا 50 ســال و 
از  بودنــد.  ســال   51 بــاالی  نفــر(   12( 3 درصــد 
ــر  ــم، 171 نف ــر از دیپل ــر کمت ــالت 50 نف ــر تحصی نظ
ــانس،  ــر لیس ــم، 111 نف ــوق دیپل ــر ف ــم، 35 نف دیپل
12 نفــر فــوق لیســانس و 6 نفــر دکتــری داشــتند. 
ــه ترتیــب اکثریــت  همچنیــن از نظــر شــغلی، افــراد ب
کارمنــد،  دانشــجو،  خدماتــی،  مشــاغل  در  فعــال 
کشــاورز  و  کارگــر  آزاد،  کار  در  شــاغل  خانــه دار، 

ــد.  بودن

يافته های استباطی
ــرای بررســی ارتبــاط بیــن  تحلیــل عاملــی تأییــدی ب
و  به دســت آمده(  )عامل هــای  مکنــون  متغیرهــای 
ــی رود  ــه کار م ــؤاالت( ب ــده )س ــای مشاهده ش متغیره
به منظــور  اســت.  اندازه گیــری  مــدل  بیانگــر  و 
عوامــل  کشــف  و  پرســش نامه  ســاختار  تحلیــل 
عاملــی  بارهــای  از  ســازه  هــر  تشــکیل دهندۀ 
عاملــی  بارهــای  نتایــج  اســت.  شــده  اســتفاده 
ــده   ــان داده ش ــدول 2 نش ــق در ج ــای تحقی متغیره
اســت. اکثــر مقادیــر بارهــای عاملــی از 0/4 بزرگ تــر 
t بــرای هریــک  و همچنیــن مقادیــر محاسبه شــدۀ 
از بار هــای عاملــی بــاالی 1/96 اســت. همچنیــن، 
میانگیــن  هم گــرا،  اعتبــار  شــاخص های   3 جــدول 
می دهــد. نشــان  را  واگــرا  اعتبــار  و  پاســخ ها 
استخراج شــده  واریانس هــای  میانگیــن  کلیــه 
از  باالتــر  مطالعه شــده   ســازه های  بــرای   2)AVE(

هم گــرای  روایــی  تأییدکننــدۀ  کــه  هســتند   0/5
ــتگی  ــس همبس ــدول 3 ماتری ــت. ج ــش نامه اس پرس
ــرا3  ــی واگ ــاخص روای ــق و ش ــای تحقی ــن متغیره بی
ــرا  ــی واگ ــد روای ــه تأیی ــد. الزم ــان می ده ــز نش را نی
ــس  ــن واریان ــشۀ دوم میانگی ــدار ری ــتربودن مق بیش
همبســتگی  ضرایــب  تمامــی  از   )( تبیین شــده 
)شــاخص  متغیرهاســت  باقــی  بــا  مربــوط  متغیــر 
فورنــل و الرکــر( کــه نتایــج تأییدکننــدۀ ایــن امــر 

ــت. اس

2. Average Variance Extracted
3. Discriminant Validity



اثر مسئولیت اجتماعی بر پشتیبانی از گردشگری پایدار در شهر سرعین 177 بابائی  و  همکاران 
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
13

99
ن 

ستا
 زم

م،
هار

  چ
اره

شم
م، 

 نه
ال

س

جدول 2: روايی شــاخص )بارهای عاملی و مقادير آمارۀ تی(

 متغیرهای
 متغیرهایسطح معناداریمقادیر تیبارعاملیگویه هاپنهان

 سطحمقدار تیبار عاملیگویه هاپنهان
معناداری

ی
گر

دش
گر

دۀ 
ک ش

در
ع 

ناف
م

b174/0-01/0>

ی
رژ

و ان
ت 

یس
ط ز

حی
<e172/0-01/0م

b263/062/801/0>e269/078/1701/0>

b337/070/601/0>e351/096/301/0>

b457/026/801/0>e468/001/1801/0>

b530/083/401/0>e571/016/1801/0>

b624/095/301/0>

عه
جام

بر 
برا

در 
ت 

ولی
سئ

م

f170/0-01/0>

b728/054/401/0>f259/070/1001/0>

b825/006/401/0>f370/050/1401/0>

ی
گر

دش
گر

دۀ 
ک ش

در
ی 

ها
نه 

هزی

c185/0-01/0>f480/068/2101/0>

c283/092/1801/0>f580/044/1901/0>

c362/094/1201/0>f686/060/4301/0>

c456/035/1101/0>

ان
گر

دش
گر

بر 
برا

در 
ت 

ولی
سئ

م

g174/0-01/0>

c574/016/1601/0>g282/079/3001/0>

c655/016/1101/0>g380/099/2001/0>

c774/030/1601/0>g478/073/2101/0>

دار
پای

ی 
گر

دش
گر

از 
ی 

بان
تی

<s162/0-01/0پش

s280/013/1201/0>

s371/038/1201/0>

s482/032/1201/0>

s584/064/1201/0>

s669/001/1101/0>

جدول 3: ماتريس همبســتگی و شاخص های روايی و پايايی

میانگین پاسخ هاAVE)4()3()2()1(متغیرهای پنهان

11776/079/3881/0( مسئولیت اجتماعی(

2186/01762/089/3873/0( منافع گردشگری(

1779/069/2883/0-3244/0149/0( هزینه ها(

1792/091/3890/0-694/0171/0219/0 4( پ. ازگردشگری(

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

AVE
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شــکل 2 مــدل  معــادالت ســاختاری را در حالــت تخمیــن 
ضرایــب اســتاندارد و شــکل 3 مــدل را در حالت معنــاداری 
ــه تعــداد قابل قبــول  ــا توجــه ب ضرایــب نشــان می دهــد. ب
ــتن  ــدل و داش ــی م ــق )=n384(، پیچیدگ ــای تحقی داده ه
تعــداد متغیرهــای زیــاد، وجــود متغیــر میانجــی، و نیــز بــا 
ــور در  ــای کواریانس مح ــاالی نرم افزاره ــت ب ــه دق ــه ب توج
ایــن تحقیــق بــرای بررســی دقیــق تأثیــر عّلــی متغیرهــای 
تحقیــق از نرم افــزار کواریانس محــور لیــزرل، بــرای تبییــن 
ــتفاده  ــا، اس ــون فرضیه ه ــق و آزم ــدل تحقی ــاختاری م س

مســئولیت  متغیــر  تحقیــق،  مــدل  در  اســت.  شــده 
منافــع  متغیرهــای  )مســتقل(،  بــرون زا  اجتماعــی 
درک شــده و هزینه هــای درک شــده میانجــی و متغیــر 
پشــتیبانی از گردشــگری پایدار درون زا )وابســته( هستند. 
نتایــج ایــن دو شــکل نشــان دهندۀ تأییــد مــدل ســاختاری 
اســت )ضرایــب عاملــی بزرگ تــر از 0/4 و قدرمطلــق تمامی 
ضرایــب معنــاداری بزرگ تــر از 1/96(. بنابرایــن، مــدل 
ســاختاری تحقیــق تأییــد می شــود و می تــوان بــه آزمــون 

ــت. ــق پرداخ ــای تحقی فرضیه ه

شکل 2: مدل ساختاری در حالت تخمين ضرايب
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ــن  ــب تعیی ــارۀ t، ضری ــا(، آم ــیر )بت ــب مس ــدول 4 ضرای ج
بــا  و نتیجــه فرضیه هــای تحقیــق را نشــان می دهــد. 
ــیر  ــب مس ــر ضرای ــت آمده از مقادی ــج به دس ــه نتای ــه ب توج
و آمــارۀ t، تأثیــر مثبــت و معنــادار مســئولیت اجتماعــی در 
ــتیبانی از  ــگری و پش ــدۀ گردش ــع درک ش ــای مناف متغیره
گردشــگری پایــدار تأییــد شــد. همچنین، تأثیر مســئولیت 
ــادار  ــگری معن ــدۀ گردش ــای درک ش ــی در هزینه ه اجتماع
امــا جهــت آن منفــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، ایــن نتیجــه 
ــای  ــی در هزینه ه ــئولیت اجتماع ــه مس ــد ک ــان می ده نش
گردشــگری تأثیــر معکوســی دارد و بــا افزایــش مســئولیت 
ــد. امــا  اجتماعــی، هزینه هــای گردشــگری کاهــش می یاب

فرضیــه »هزینه هــای درک شــدۀ گردشــگری در پشــتیبانی 
 t از گردشــگری پایــدار تأثیــر دارد«، بــه ایــن علــت که مقــدار

ــد. ــد نش ــد، تأیی ــت آم ــر از 1/96 به دس کمت
مســئولیت  غیرمســتقیم  »اثــر  فرضیــه  نتایــج،  طبــق 
ــر  ــا متغی ــدار ب ــگری پای ــتیبانی از گردش ــر پش ــی ب اجتماع
تأییــد شــد،  منافــع درک شــدۀ گردشــگری«  میانجــی 
ــر  ــی ب ــئولیت اجتماع ــتقیم مس ــر غیرمس ــه »اث ــا فرضی ام
پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار بــا نقــش میانجــی متغیــر 
 t هزینه هــای درک شــدۀ گردشــگری«، بــا توجــه بــه مقــدار

نشــد. تأییــد   ،)1/39( به دســت آمده 

 شکل 3: مدل ساختاری در حالت معناداری ضرايب
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جدول 4: ضرايب مســير )بتا(، آمارۀ t ضريب تعيين ونتيجه فرضيه های تحقيق

 جهت وضعیتTR2بتافرضیه تحقیق

+تأیید31/03/340/089مسئولیت اجتماعی ← منافع درک شدۀ گردشگری

-تأیید5/760/09-0/28-مسئولیت اجتماعی ← هزینه های درک شدۀ گردشگری

0/333/35منافع درک شدۀ گردشگری ←پشتیبانی از گردشگری پایدار

0/61

+تأیید

رد0/030/98-هزینه های درک شدۀ گردشگری ←پشتیبانی از گردشگری پایدار

+تأیید0/759/58مسئولیت اجتماعی←پشتیبانی از گردشگری پایدار

 مسئولیت اجتماعی← منافع ادراک شده ←پشتیبانی از
گردشگری پایدار

+تأیید0/103/34

 مسئولیت اجتماعی← هزینه های درک شده ←پشتیبانی از
گردشگری پایدار

رد0/008-1/39-

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01,

درنهایــت، جــدول 5 شــاخص های مربــوط بــه بــرازش 
ــاخص های کای  ــامل ش ــه ش ــد ک ــان می ده ــق را نش تحقی
ــه درجــه آزادی، شــاخص برازندگــي )GFI(، شــاخص  دو ب
برازندگــي  شــاخص   ،)AGFI( تعدیل یافتــه  برازندگــي 
 ،)NFI( برازندگــی  نرم شــدۀ  شــاخص   ،)CFI( تطبیقــي 
شــاخص نرم شــدۀ برازندگــی )NNFI(، شــاخص برازندگــی 

فزاینــده )IFI(، و شــاخص ریشــه دوم بــرآورد واریانــس 
خطــای تقریــب )RMSEA( اســت. براســاس ایــن نتایــج، 
ــاختار  ــا س ــق ب ــدل تحقی ــای م ــه داده ه ــت ک ــوان گف می ت
عاملــی و زیربنــای نظــری تحقیــق همخوانــی دارد و ایــن 

ــرازش مــدل تحقیــق اســت. ــه معنــای تأییــد ب امــر ب

جدول 5: شــاخص های برازش مدل ساختاری تحقيق

RMSAGFIAGFINFINNFICFIIFIشاخص

> 0/9> 0/9> 0/9> 0/9> 0/8> 0/9< 0/8<3حد مجاز

 مقدار
به دست آمده

2 /750/ 0770 /910 /830 /920 /910 /930 /93

تفسير و  بحث 
ایــن تحقیــق با هــدف بررســی نقــش مســئولیت اجتماعی 
ــی  ــش میانج ــا نق ــدار، ب ــگری پای ــتیبانی از گردش در پش
منافــع و هزینه های درک شــدۀ گردشــگری، در شهرســتان 
ــرای ایــن منظــور، هفــت فرضیــه  ســرعین انجــام شــد. ب
ــر  ــی تأثی ــه بررس ــه اول ب ــد. در فرضی ــون ش ــن و آزم تعیی

مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار 
ــادار  ــت و معن ــر مثب ــود تأثی ــج وج ــه نتای ــد ک ــه ش پرداخت
مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار 
ــوی و  ــش گورس ــا پژوه ــه ب ــن نتیج ــد. ای ــان می ده را نش
ــدس- ــکاران )2018(، بناوی ــو و هم ــکاران )2019(، س هم
ــروز )2007(،  ــز و ک ــکاران )2014(، رودریگ ــکو و هم  والس
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تارکــر )2009( و صلواتــی و همــکاران )1393( هم راســتا 
ــت. اس

در فرضیــه دوم و ســوم تأثیر مســئولیت اجتماعــی در منافع 
و هزینه هــای درک شــدۀ گردشــگری ســنجیده شــد. نتایــج 
ــع  ــی در مناف ــئولیت اجتماع ــتقیم مس ــت و مس ــر مثب تأثی
درک شــدۀ گردشــگری و تأثیــر معنــادار و منفــی مســئولیت 
اجتماعــی در هزینه هــای درک شــدۀ گردشــگری را نمایــان 
ــا  ــه ب ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــن، ای ــاخت. بنابرای س
ــع  ــه مناف ــی در جامع ــئولیت اجتماع ــطح مس ــش س افزای
گردشــگری افزایــش و هزینه هــای آن کاهــش می یابــد. در 
واقــع می تــوان گفــت کــه مســئولیت اجتماعــی بــه جامعــه 
ــگری از  ــدار گردش ــعه پای ــهیل کنندۀ توس ــه دارد و تس توج
ــگری  ــای گردش ــش هزینه ه ــع و کاه ــش مناف ــق افزای طری
ــا  ــان اســت. نتایــج فرضیه هــای دوم و ســوم ب جامعــه میزب
پژوهــش ســو و همــکاران )2018(، بناویدس- والســکو و 
ــکاران )1396(  ــری و هم ــش قنب ــکاران )2014( و پژوه هم

ــت. ــتا اس هم راس
در فرضیــه چهــارم، تأثیــر منافــع درک شــدۀ گردشــگری در 
ــدار تحلیــل شــد. یافته هــای  پشــتیبانی از گردشــگری پای
پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه منافــع درک شــده در 
پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار تأثیــر مثبــت و معنــاداری 
ــا نتایــج پژوهــش لــی و جــان )2019(،  دارد. ایــن نتیجــه ب
ــکاران )2007(  ــر و هم ــپ )2007( و دای ــیبل )2010(، لِ س
مطابقــت دارد. امــا نتیجــه فرضیــه پنجــم، کــه در آن 
ــتیبانی از  ــگری در پش ــدۀ گردش ــای درک ش ــر هزینه ه تأثی
گردشــگری پایــدار آزمــون شــد، نشــان داد کــه هزینه هــای 
تأثیــر  پایــدار  گردشــگری  از  پشــتیبانی  در  درک شــده 
ــد  ــم تأیی ــه پنج ــب فرضی ــن ترتی ــه ای ــدارد و ب ــاداری ن معن
ــک و  ــش »ُکل« )2006(، اندری ــا پژوه ــج ب ــن نتای ــد. ای نش
همــکاران )2005(، لِــپ )2007( و کیــم )2013( در تناقــض 

ــت. اس
در فرضیــه ششــم تأثیــر غیرمســتقیم مســئولیت اجتماعی 
در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار بــا نقش میانجــی منافع 
ــد  ــر را تأیی ــن تأثی ــج ای ــه نتای ــد ک ــنجیده ش ــده س درک ش
می کننــد. 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 می کنــد. نتیجــه 
ایــن فرضیــه بــا نتایــج مطالعــه لــی )2013( مطابقــت دارد. 
درنهایــت، در فرضیــه هفتم، تأثیر غیرمســتقیم مســئولیت 
اجتماعــی در پشــتیبانی از گردشــگری پایــدار بــا نقــش 
میانجــی هزینه هــای درک شــده تحلیــل شــد. یافته هــا 
ایــن فرضیــه را تأییــد نمی کننــد. بنابرایــن، فرضیــه هفتــم 
رد شــد کــه بــا نتایــج مطالعــه لــی )2013( در تناقض اســت. 

نتيجه گيری و پيشــنهادها
در ایــن پژوهــش تأثیــر مســئولیت اجتماعــی در پشــتیبانی 
ــی  ــش میانج ــا نق ــدار ب ــگری پای ــان از گردش ــه میزب جامع
منافــع و هزینه هــای درک شــدۀ 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 هزینه هــای درک شــده، تأییــد 
شــد. نتایــج نشــان داد رابطۀ مســئولیت اجتماعــی با منافع 
درک شــده و پشــتیبانی از گردشــگری پایدار تأیید می شود. 
بدیــن ترتیــب مالحظــه می شــود کــه گردشــگری، در حــوزۀ 
ــی آورد،  ــان م ــه ارمغ ــی ب ــه محل ــرای جامع ــه ب ــی ک منافع
ــه  ــده ک ــث ش ــرده و باع ــل ک ــب عم ــرعین مناس ــهر س در ش
جامعــه میزبــان از گردشــگری حمایــت کنــد. با ایــن وجود، 
ــل  ــرعین تحمی ــاد س ــه و اقتص ــر جامع ــز ب ــی نی هزینه های
کــرده که باعــث عدم پشــتیبانی آن ها از توســعه گردشــگری 
ــگری در  ــای گردش ــطح هزینه ه ــه س ــت. ازآنجاک ــده اس ش
ــد در  ــت، بای ــش نیس ــه رضایت بخ ــد جامع ــرعین از دی س
طرح هــا و اقدامــات پیــش رو به گونــه ای عمــل شــود کــه 
ــر جامعــه  هزینه هــای تحمیل شــده از ســوی گردشــگری ب
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 
ــه  ــج و... ب ــغ و تروی ــازی، تبلی ــوزش، فرهنگ س ــق آم طری
افزایش ســطح مســئولیت اجتماعــی در میان مــردم محلی 
ــه ای  ــگری را به گون ــت گردش ــی صنع ــود. از طرف ــدام ش اق
توســعه داد کــه جامعــه محلــی منافــع کافــی از ایــن توســعه 
دریافــت کنــد و درعین حــال هزینه هــای کمتری بــر اقتصاد 
و فرهنــگ و محیط زیســت و جامعــه مقصــد تحمیل شــود و 

گردشــگری به صــورت پایــدار توســعه یابــد.
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