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چکیده 
درحالی کــه اکثــر ســازمان ها امــروزه بــر ایــن نظرنــد کــه بایــد بــه مســئولیت های 
ــا رویکــرد توســعة پایــدار توجــه داشــته باشــند، دامنــة مســئولیت  اجتماعــی ب
اجتماعــی مجتمع هــای گردشــگری روســتایی چنــدان مشــخص نیســت و درك 
مناســبی از ابعــاد مســئولیت اجتماعــی آن هــا وجــود نــدارد؛ بــرای تبییــن نــوع و 
محتــوای آن در مجتمع هــای گردشــگری روســتایی، آگاهــی از ادراک ذی نفعــان 
ــروری  ــی( ض ــاع محل ــع و اجتم ــران مجتم ــی، مدی ــران محل ــگران، مدی )گردش
اســت؛ موضوعــی کــه در مطالعــات داخلــی کمتــر بــه آن توجــه شــده  اســت. در 
ایــن پژوهــش ادراک ذی نفعــان از مســئولیت اجتماعــی مجتمع های گردشــگری 
روســتایی در اســتان تهــران بررســی و تحلیــل شــده اســت. روش تحقیــق 
ـ تحلیلــی از نــوع کاربــردی و شــیوة گــردآوری اطالعــات بــه دو صــورت  توصیفی 
اســنادی و پیمایشــی اســت. از ابــزار پرســش نامه بــرای جمــع آوری اطالعــات و 
ــرای تحلیــل داده هــا اســتفاده شــده  اســت. نتایــج  از نرم افــزار اس پــی اس اس ب
نشــان از آن دارد کــه بیــن درک اجتمــاع محلــی، گردشــگران، مدیــران محلــی و 

مدیــران مجتمــع تفــاوت وجــود دارد.
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واژه های کلیدی:
ذی نفعــان، مســئولیت اجتماعــی، 

ــگری ــای گردش مجتمع ه

مقدمه
در ســه دهــه اخیــر، توجــه بــه اثــر ســازمان در جامعــه بــه 
ظهــور مفهــوم جدیــد و مهمــی در پژوهش هــای کســب وکار 
 Nasr,( بــه نــام مســئولیت اجتماعــی انجامیــده اســت
150 :2010(. مســئولیت اجتماعــی به مشــارکت داوطلبانه 
ســازمان در توســعه ای پایــدار، فراســوی الزامــات قانونــی، 
اشــاره دارد و روشــی بــرای کاهــش شــکاف میــان ســازمان 
به شــمار  پایــداری  بــا رویکــرد  انتظــارات ذی نفعــان  و 
مــی رود )Gao, 2011: 265(. امــروزه مســئولیت اجتماعــی 
ــده  ــل ش ــت تبدی ــه واقعی ــوژی ب ــده و ایدئول ــازمان از ای س
ــی  ــر تلق ــب وکار معاص ــای کس ــرای رویه ه ــم ب ــدی مه و ُبع
می شــود. واحدهــای اقتصــادی اهمیــت ایــن مقولــه را 
ــازمان  ــی س ــئولیت اجتماع ــد و مس ــی درك کرده ان به خوب
را عنصــری مهــم بــرای بقــا و موفقیــت خــود در قــرن 
اســتیالی   .)Visser, 2011: 21( بیســت و یکم می داننــد 
)ســی اس آر( ســازمان  اجتماعــی  مســئولیت   فراگیــر 

دربرگیرنــده  کــه  اســت  ســاخته  متجلــی  را  حــوزه ای   
ــت  ــدار، حفاظ ــعه پای ــت: توس ــددی اس ــات متع موضوع
محیط زیســت، برابــری اجتماعی و رشــد پایــدار اقتصادی. 
ــه  ــت ک ــده اس ــرح ش ــه مط ــن نظری ــر ای ــال های اخی در س
کســب وکار نبایــد صرفــًا بــه کســب ســود و افزایــش ثــروت 
منجــر شــود، بلکــه بایــد مســئولیت هایی را در قبــال 
ایــن  بپذیــرد.  ذی نفعــان  و  محیط  زیســت  و  کارکنــان 
نظریــه بــا عنــوان مســئولیت اجتماعــی ســازمان بــه یکــی 
ــن  ــت و چنی ــده  اس ــل ش ــازمان ها تبدی ــای س از ویژگی ه
ــمگیری  ــرات چش ــب وکار تأثی ــر کس ــه ب ــود ک ــث می  ش بح
ــده  ــل ش ــر از قب ــروزه مهم ت ــه ام ــری ک ــد؛ تأثی ــته باش داش
اســت )Mohammed & Rashid, 2018: 360(. مســئولیت 
اجتماعــی ســازمان درنظرگرفتــن منافــع جامعــه و عمــوم 
ــه  ــت دادن ب ــازمان و اهمی ــای س ــردم در تصمیم گیری ه م
ســه مســیر اصلــی ســازمان یعنــی مــردم و محیط زیســت 
)Grayson, 2004: 12(. از طــرف دیگــر،  و ســود اســت 

1 . دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس
eftekhaa@modares.ac.ir 2.  استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی  روستایی، دانشگاه تربیت مدرس )نویسنده مسئول(؛

3 . دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی؛ دانشگاه تربیت مدرس
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مباحــث مطــرح در مســئولیت اجتماعــی ســازمان نیــز بــه 
اصــول مدیریــت کیفیــت نزدیــک اســت. دســت اندرکاران 
و محققــان کیفیــت بایــد متوجه رعایــت اصــول اخالقی در 
برنامه هــای مدیریــت کیفیــت باشــند و بــه گونــه ای عمــل 
کننــد کــه مدیریــت کیفیــت در ارتقــای کســب و کار اخالقی 
)Kim et al., 2012: 765(. مســئولیت  پیشــتاز  باشــد 
بیشــتر  اجتماعــی ســازمان محرکــی مهــم در توجــه 
ــازمانی  ــای س ــی فعالیت ه ــع اصل ــه ذی نف ــه ک ــه جامع ب
ــت،  ــت کیفی ــث مدیری ــد. در مباح ــمار می  آی ــت به ش اس
ــای  ــان رهنموده ــت ذی نفع ــر اهمی ــد ب ــوص تأکی درخص
ــت  ــر اس ــن نظ ــر ای ــگ ب ــاًل دمین ــود دارد. مث ــادی وج زی
ــی  ــای مال ــه کاربرده ــد ب ــت نبای ــاری کیفی ــون آم ــه فن ک
ــی  ــارکت اجتماع ــر مش ــود. وی ب ــدود ش ــادی مح و اقتص
کــه بــر اثــر کاربــرد فنــون کیفیــت شــکل می گیرنــد تأکیــد 
بســیاری داشــته  اســت )Jacques, 1999: 50(. مســئولیت 
اجتماعــی ســازمان را می توان مجموعــه ای از راهکارهایی 
دانســت کــه در بطــن فعالیــت بنگاه هــای اقتصــادی قــرار 
دارد و بنــگاه به واســطه آن بــر رعایــت قانــون، معیارهــای 
اخالقــی و هنجارهــای بین المللــی در فعالیت هــای خــود 
 Zupan &( ــد ــارت می کن ــرای آن نظ ــر اج ــد دارد و ب تأکی
Milfelner, 2014: 517(. مســئولیت اجتماعــی فراینــدی 
اســت بــا هــدف مســئولیت پذیری و پاســخ گویی ســازمان 
در قبــال فعالیت هــای اقتصــادی ای کــه بــر عهــده دارد 
ــه،  ــه، محل ــت در جامع ــی مثب ــاد بازتاب ــن ایج و همچنی
ــانی  ــام کس ــهام داران و تم ــان، س ــدگان، کارکن مصرف کنن
 Su et al., 2015:( ــت ــع دانس ــا را ذی نف ــوان آن ه ــه می ت ک
ــدار ــعه پای ــرای توس ــب و کار ب ــی کس  1762(. مجمــع جهان
ــد  ــازمان را تعه ــی س ــئولیت اجتماع ــال 2001 مس  در س
کســب و کار به همــکاری برای توســعه پایدار اقتصــادی، کار 
بــا کارکنــان، جامعه  محلــی تعریف کــرده  اســت و در نهایت 
بــرای تمامــی ذی نفعــان که بتواننــد کیفیت زندگی خــود را 
 بهبود بخشند )Singh et al., 2008: 600(. کمیسیون اروپا
نیــز مســئولیت اجتماعــی را مفهومــی می دانــد کــه   
نگرانی هــای  و  موضوعــات  آن  به موجــب  ســازمان 
ــالت  ــود و تعام ــب و کار خ ــی را در کس ــی و محیط اجتماع
ــد  ــام می کن ــه ادغ ــورت داوطلبان ــان به ص ــا ذی نفع ــود ب خ
ــی  ــده اصل ــن رو ای )European Commission, 2007(. ازای
ســی اس آر ایــن  اســت کــه ســازمان ها بــه فعالیــت در 
جهــت تحقــق نیازهــای گســتردۀ ذی نفعــان متعهدنــد. به 
ــای  ــه ای از فعالیت ه ــی اس آر مجموع ــمی تر، س ــان رس بی
ــات  ــت اقدام ــر مثب ــش اث ــه افزای ــه ب ــت ک ــی اس مدیریت
 Choi et( ســازمان بــر ذی نفعــان اطمینــان  می بخشــد
بین المللــی  میــان ســازمان  ایــن  al., 2011: 408(. در 

اســتاندارد اســتاندارد ایــزو 26000 را بــرای مســئولیت 
ــت.  ــه داده اس ــی ارائ ــی و دولت ــش خصوص ــی بخ اجتماع
ــن  ــه ای ــی را ب ــئولیت اجتماع ــزو 26000 مس ــتاندارد ای اس
شــرح بیــان می کنــد: مســئولیت هــر ســازمان بــرای 
ــه  ــر جامع ــود ب ــای خ ــات و فعالیت ه ــی تصمیم اثربخش
ــتاندارد  ــی. اس ــفاف و اخالق ــار ش ــق رفت ــط از طری و محی
ایــزو 26000 بــرای کمــک بــه ســازمان ها به منظــور اجــرای 
ــان  ــن بی ــت. وود و آلم ــده اس ــی ش ــدار طراح ــعه  پای توس
کرده انــد کــه در خصــوص ســی اس آر تاریخچــه ای طوالنــی 
ــم  ــت دره ــت کیفی ــث مدیری ــا بح ــه آن را ب ــود دارد ک وج
تنیــده اســت. ایــن مســئله منجــر شــده اســت تــا مســائل و 
مباحــث مختلفــی وارد عرصــة ســی اس آر شــوند؛ ازجملــه 
محیط زیســت، جامعــه، اخــالق و حقــوق شــهروندی 
بــه مطالعــة   )2011( گاند و مــون   .)Wood, 1991: 712(
ــا  ــال های 1953 ت ــن  س ــی بی ــئولیت اجتماع ــات مس ادبی
ــخ گویی،  ــون پاس ــواردی همچ ــت و م ــه  اس 2008 پرداخت
عملکــرد اجتماعــی و حقــوق شــهروندی را مــورد بررســی 
ــوم  ــه مفه ــت ک ــیده  اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــرار داده  و ب ق
ــالق،  ــون اخ ــی همچ ــا مفاهیم ــی ب ــئولیت اجتماع مس
عملکــرد اجتماعــی، انسان دوســتی، توســعة پایــدار و 
 Zhao et al., 2012:( ــانی دارد ــان هم پوش ــوری ذی نفع تئ

  .)650

گردشگری و ذی نفعان
در ســال های اخیــر، در راســتای بررســی و شــناخت 
دیــدگاه  از  اســتفاده  گردشــگری،  پیامدهــای  و  آثــار 
کانــون  در  روش  شناســی،  یــک  به منزلــه  ذی نفعــان، 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــزی و مدیری ــات و برنامه ری تحقیق
در ایــن روش شناســِی درك و شــناخت نقــش و واکنــش 
و نگــرش مــردم بــه گردشــگری، چندیــن روش شــکل 
ــه  ــش جامع ــرای درك واکن ــری ب ــوب نظ ــه چارچ ــت ک گرف
میزبــان بــه گردشــگری اســت: نظریــه مبادلــه اجتماعــی، 
چرخــه حیــات گردشــگری و بخش بنــدی. در نظریــه 
بخش بنــدی، هزینــه و منافــع بخش هــا یــا گروه هــای 
مختلــف مــورد بررســی قــرار می گیــرد و در نظریــه چرخــه 
ــه  ــورد توج ــان م ــی زم ــگری در ط ــی گردش ــات ارزیاب حی
ــه  ــی ک ــه اجتماع ــی، 1387: 20(. در نظری ــت )رهنمای اس
ــا و رویکردهــا  ــه روش ه ــی بــرای هم چارچوبــی زیربنای
قلمــداد می شــود، ســاکنان گردشــگری را براســاس هزینــه 
 Brida et( ارزیابــی می کننــد  به دســت آمده  منفعــت  و 
al., 2010: 3(. بنابرایــن چگونگــی ارزیابــی آن هــا در نحــوه 
ــه  ــن نظری ــای همی ــر مبن ــذارد. ب ــر می گ ــان تأثی نگرشش
ــان  ــون درک ذی نفع ــماری پیرام ــات بی ش ــون مطالع تاکن
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از گردشــگری روســتایی انجــام شــده  اســت. در ایــن بیــن 
نکتــه مهــم بــرای دســت یابی بــه توســعه پایــدار گردشــگری 
دخالــت دادن همــه ذی نفعــان اســت، چراکه بــدون حمایت 
ــًا  ــدار تقریب ــکل پای ــه ش ــگری ب ــعه گردش ــان توس ذی نفع
غیرممکــن اســت )Budneau, 2005: 91(. دراین بــاره، بایرد 
و گوســک در مطالعــات خــود دریافتنــد کــه درک ذی نفعــان 
ــت  ــرای حمای ــا ب ــن مؤلفه ه ــگری از مهم تری ــار گردش از آث
آن هــا از توســعة گردشــگری به شــمار می آیــد. ازایــن رو 
ــان  ــق ذی نفع ــا و عالئ ــل نگرش ه ــناخت کام ــی و ش بررس
الزامــی ضــروری و اجتناب ناپذیــر بــرای برنامه ریــزی و 

ــت.  ــگری اس ــدار در گردش ــت پای مدیری
هــدف از توســعة گردشــگری رســیدن بــه نتایجــی اســت که 
بهتریــن تعــادل منافــع و هزینه هــا را بــرای تمــام گروه هــای 
ذی نفــع فراهــم کنــد )Ap, 1992: 666(. بنابرایــن  بایــد تمام 
ــارکت داده  ــگری مش ــعة گردش ــع در توس ــای ذی نف گروه ه

 شوند. 
بی شــماری  خارجــی  مطالعــات  و  تحقیقــات  تاکنــون 
ــده  ــام ش ــگری انج ــار گردش ــان از آث ــون درک ذی نفع پیرام
 اســت، امــا در اکثــر مطالعــات، خصوصــًا پژوهش هــای 
داخلــی پیرامــون ایــن حــوزه، فقــط بــه درک ســاکنان 
محلــی از آثــار توســعة گردشــگری اکتفــا شــده  اســت و کمتر 
ــگری  ــان از گردش ــی ذی نفع ــی درک تمام ــه بررس ــی ب کس
موضــوع  ایــن  پرداختــه  اســت.  آن  مســئولیت های  و 
نیــز  روســتایی  گردشــگری  مجتمع هــای  درخصــوص 
تاکنــون صــورت نپذیرفتــه  اســت. درصورتی کــه شناســایی 
و ترکیــب دیدگاه هــا و نظریه هــای همــة ذی نفعــان دانــش 
ــش   ــدت کاه ــات را در بلند م ــش   و تعارض ــی را افزای و آگاه

 .)Yuksel et al., 1999: 359( می دهــد 
بــر همیــن اســاس، در ایــن مقالــه تــالش شــده اســت تــا بــا 
بررســی و کســب شــناختی جامــع دربــارۀ درک ذی نفعــان 
در  گردشــگری  مجتمع هــای  اجتماعــی  مســئولیت  از 
روســتاهای اســتان تهــران، کــه بــه ســبب جاذبه هــای 
مختلــف طبیعــی و فرهنگــی توجه گردشــگران بی شــماری 
را بــه خــود جلــب می کنــد، بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد کــه 
آیــا تفاوتــی بیــن درک ذی نفعــان از مســئولیت اجتماعــی 
موردمطالعــه  روســتاهای  در  گردشــگری  مجتمع هــای 

ــر؟ ــا خی ــود دارد ی وج

مجتمع گردشگری روستایی و مسئولیت های اجتماعی
امروزه توسعه گردشگری به اشکال گوناگون نظیر گردشگران 
فاقد امکانات اقامتی، گردشگران خانه های دوم و مجتمع های 
تفریحی،  )مجتمع های  روستایی  نواحی  در  گردشگری 
اقتصادی،  منفی  و  مثبت  آثار  و...(  آب درمانی  اقامتی، 

اجتماعی و محیطی فراوانی برجای گذاشته  است. معمواًل در 
مرحله اول توسعه گردشگری، فواید اقتصادی بیشتر نمود 
می یابند، ولی در مراحل بعد و در مقیاس انبوه و کنترل نشده 
ضررها و هزینه  های اجتماعی و محیطی نیز جلوه گر می شود 
)Chiu et al., 2014: 325(. بدین ترتیب، همان طور که از 
توسعه گردشگری فوایدی نصیب نواحی روستایی می شود، 
دارد.  پی  در  منفی  آثار  و  زیان ها  آن  نامتناسب  توسعه 
گردشگری  اشکال  همه  برای  مسئول  گردشگرِی  مفهوم 
تعریف شده  است که به طبیعت، ساختار و محیط فرهنگی 
و اجتماعی جامعه میزبان و منافع همه ذی نفعان احترام 
می گذارد. ابتکار گردشگرِی مسئول راهبردی در مدیریت 
و  مدیریت  توسعه،  برنامه ریزی،  دربرگیرنده  و  گردشگری 
بازاریابی است و آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
گودوین  .)Eraqi, 2007: 42( دارد  دنبال  به  را  محیطی   و 
نفع  به  را  مسئول  گردشگری  شفاف  به طور   )2011(  
گردشگری پایدار می داند و توضیح می دهد که هنگام اتخاذ 
مسئولیت، نتیجه اقدامات روشن است؛ بنابراین می توان 
آن را اقدام مسئوالنه نامید. بر  این اساس، امروزه مسئولیت 
دست یابی  مسیر  در  گردشگری  کسب و کارهای  اجتماعی 
به توسعه پایدار گردشگری اهمیت و ضرورت فراوان یافته 
اجتماعی هر مجتمع گردشگری   است. مسئولیت پذیری 
مجموعه وظایف و تعهداتی است که مجتمع باید در جهت 
حفظ، مراقبت و کمک به ذی نفعان خود انجام دهد. این 
به  مجتمع  تعهد  باالرفتن  موجب  اجتماعی  مسئولیت 
بر  عالوه  که  می شود  گردشگری  حوزه  در  اقدامات  اجرای 
 Tanja,( منافع سازمانی موجب رضایت ذی نفعان می شود
465 :2016(. براساس اصل مسئولیت اجتماعی، اقدامات 
و تصمیمات نامناسب مجتمع گردشگری ممکن است در 
محیط مقصد گردشگری تأثیر منفی مستقیم و غیر مستقیم 
گردشگری  بحث  در  آنچه  نظرند  این  بر  عده ای  بگذارد. 
پایدار روستایی و مسئولیت  اجتماعی اهمیت دارد اخالق 
 گردشگری است که در مدل بوم گردشگری توسعه پایدار سدلر
 به وضوح مشاهده می شود. فعالیت ها و اقدامات نامناسب از 
سوی مجتمع های گردشگری ممکن است به شکل مستقیم 
و غیر مستقیم در محیط مقصد گردشگری و ذهن ذی نفعان 
تأثیر منفی برجای گذارد. به همین علت، کاهش تأثیرات 
منفی مجتمع گردشگری در مقصد و انجام مسئولیت های 
اجتماعی در مقابل ذی نفعان باید جزو اولویت های مدیران 
 .)Meijers & S tapel, 2012: 15( و صاحبان کسب و کار باشد
با توجه به آنچه گفته شد، برای دست یابی به توسعه پایدار 
گردشگری در مقصد دخالت دادن همه ذی نفعان ضروری 
است، چراکه بدون حمایت ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری 
تقریبًا غیرممکن است؛ بنابراین یک گام مهم در موفقیت 
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تشکیل  اهمیت  درک  روستایی  گردشگری  مجتمع های 
روابط برپایه اعتماد ذی نفعان است. مسئولیت اجتماعی 
در قبال ذی نفعان، به خصوص جامعه محلی، را می توان 
از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی در مدارس به منظور 
افزایش انگیزه ساکنان برای حفظ میراث طبیعی و فرهنگی 
گردشگری  با  مرتبط  کسب و کارهای  راه اندازی  و  خویش 
انجام داد )Leslie, 2012: 7(. مجتمع های گردشگری در 
این زمینه فعالیت های گوناگونی را می توانند آغاز  کنند. مثاًل 
کمک مالی به مدارس و درمانگاه محلی به منظور بازسازی و 
تجهیز، کمک به نوسازی زیرساخت هایی همچون راه های 
ارتباطی، آب آشامیدنی و... . چنین اقداماتی اگر به خوبی 
اجرا شوند، آثار مثبت فراوانی برای اجتماع محلی و مجتمع 
مجتمع های  خاص،  به صورت  داشت.  خواهند  به  دنبال 
گردشگری می توانند کاهش هزینه های عملیاتی، بهبود 
تصویر مجتمع در افکار عمومی، ارتباط نزدیک تر و قوی تر 
با تمامی ذی نفعان و رقابت بیشتر با رقبا را به دست آورند 
)Kapiki, 2012: 54(. ارتقای سالمت جامعة محلی از طریق 
کارکنان،  منصفانة  دستمزد  مشخص،  و  متعدد  اقدامات 
مشارکت مستقیم مردم محلی در فعالیت های اقتصادی 
راستای  در  گردشگری  مجتمع  اقدامات  دیگر  از  و... 
مسئولیت های اجتماعی است. توجه و دخالت ذی نفعان 
در توسعه گردشگری پیامدها و آثار مطلوبی را به دنبال دارد 
که برخی از آن ها عبارت اند از 1. آگاهی و آموزش عموم از 
عناوین و موضوعات؛ 2. دخالت تفکرات و ایده های عموم 
در فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی توسعة گردشگری؛ 3. 

تصمیمات؛  کیفیت  مشروعیت یابی  و  بهبود 
4. ظهور ایده ها و تفکرات نوین؛ 5. افزایش اعتماد بین 
 طرفین؛ 6. کاهش منازعه؛ و 7. بهبود مسئولیت پذیری 
مشترك )اکبریان رونیزی و بدری، 1394: 51(. دو زمینه 
تئوری  به  توجه  با  گردشگری  ادبیات  در  فکری  متمایز 
ایده  با  نزدیکی  ارتباط  اول  ایده  دارد.  وجود  ذی نفعان 
برنامه  مدیریت  دارد.  نفع  دارای  افراد  مدیریت  کالسیك 
سیاست ها  و  می گیرد  درنظر  را  نفع  دارای  افراد  عالیق 
توسعه  منتفع  افراد  نفوذ  و  قدرت  براساس  را  اقدامات  و 
کرده  ظهور  گذشته  سال  چند  در  که  دوم  ایده   می دهد. 
تفکر مشارکت است. این ایده براساس رویکرد هنجاری 
براساس  همچنین  است.  ذی نفعان  تئوری  زمینه  در 
تقدم دیگران  بدون  باید  نفع  دارای  گروه  به هر  توجه  آن 
دارای  افراد  تشخیص  و  مشارکت  به ویژه  گیرد.  صورت 
با  همکاری  و  شراکت  به  دست یابی  برای  اصلی  قدم  نفع 
اینکه  گردشگری است )رضوانی، 1387: 174(. در مورد 
ذی نفعان گردشگری چه کسانی هستند نظریات متفاوت 
است. به طور کلی چهار گروه ذی نفعان عمده گردشگری 

صاحبان  جامعه  محلی،  گردشگران،  می آیند:  به شمار 
 Byrd( کسب و کار، مقامات محلی یا همان  مدیران محلی 
که  است  فعالیتی  گردشگری   .)& Gus tke, 2004: 649
این  کنار  در  می گیرد.  شکل  محیط  عنوان  با  بستری  در 
عامل بااهمیت، که مدیران و مقامات محلی نمایندگان آن 
محسوب می شوند، جامعه محلی و گردشگران و کارآفرینان 
قرار می گیرند که با داشتن روابط متقابل ذی نفعان عمده 
گردشگری به شمار می روند و با تأثیری که بر یکدیگر دارند 
 Sánchez( نقش مهمی را در توسه گردشگری ایفا می کنند
گردشگری  الگوی  نظری،  لحاظ  از   .)et al., 2011: 465
از این چهار ذی نفع عمده  موفق نیروی جنبشی خود را 
شد  مطرح  آنچه  براساس  درمجموع  می آورد.  به دست 
می توان گفت توسعه گردشگری مسئوالنه جنبشی برای 
به حداکثررساندن مزایای اقتصادی، اجتماعی و محیطی 
است  مقصد  به  مربوط  هزینه های  به حداقل رساندن  و 
)Tichava, 2015: 406(. این مفهوم به اصول و شیوه های 
توسعة گردشگری اشاره می کند که هدف آن بهبود مقصد 
گردشگری یعنی مکان زندگی جامعة محلی و محل گذران 
)Saarinen, 2015: 207)؛  اوقات فراغت گردشگران است 
اجتماعی  مسئولیت های  شناخت  و  آگاهی  درنتیجه 
 کسب و کارهای گردشگری روستایی و تحلیل ادراک تمامی 
ذی نفعان گردشگری از آن موضوعی اجتناب ناپذیر است 

)شکل 1(

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق

مروری بر ادبیات موضوع
تاکنــون پژوهش هــای متعــددی دربــارۀ گردشــگری و 
گردشــگری روســتایی انجــام گرفتــه اســت، امــا در ادبیــات 
نظــری کمتــر بــه مســئولیت اجتماعــی گردشــگری از 
منظــر ذی نفعــان به روشــنی پرداختــه  شــده  اســت. بــرای 
ــرات و  ــوان »اث ــا عن ــی ب ــو )2005( در پژوهش ــال بودنی مث
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مســئولیت های گردشــگری پایــدار« بــه ایــن نتیجه رســیده 
ــی  ــت زندگ ــه واقعی ــی، به منزل ــگری گروه ــه گردش ــت ک  اس
دوران معاصــر، آثــار مثبتــی بــر گردشــگری پایــدار برجــای 
ــگران در  ــه گردش ــد ک ــاره می کن ــی اش ــه نقش ــذارد و ب می گ
ــگران  ــار گردش ــر رفت ــر روی تغیی ــذار ب ــل اثرگ ــگاه عام جای
ــل  ــگر را عام ــد و گردش ــداری دارن ــمت پای ــه س ــد ب در مقص
ــکاران  ــی و هم ــد. صلوات ــی می کن ــد معرف ــی در مقص اصل
و  اخــالق حرفــه ای  بیــن  ارتبــاط  بررســی  بــه   )1392(
هتــل داری  صنعــت  در  اجتماعــی  مســئولیت پذیری 
پرداخته انــد و به منظــور بررســی ایــن رابطــه مدیریــت 
منابــع انســانی، مشــارکت اجتماعــی و عملکــرد محیطــی 
بــا الهــام از پژوهــش هیومیــن و ریــان1 )2010( را متغیرهای 
ــی  ــت آمده حاک ــج به دس ــد. نتای ــاب  کرده ان ــی انتخ میانج
بــا مدیریــت  از آن اســت کــه میــان اخــالق حرفــه ای 
منابــع انســانی، مشــارکت اجتماعــی و عملکــرد محیطــی 
ــا  ــاط ب ــن ارتب ــود دارد. ای ــی وج ــی دار و مثبت ــة معن رابط
مســئولیت پذیری اجتماعــی ســازمان نیــز مشــاهده شــده 
 اســت. سجاســی قیــداری )1395( در پژوهشــی بــا عنــوان 
»تحلیل ســطح مســئولیت پذیری اجتماعی گردشــگران در 
روســتاهای مقصد گردشــگری )مــورد مطالعه: گردشــگران 
ــاد  ــتفاده از ابع ــا اس ــواف(« ب ــتان خ ــتان های شهرس دهس
ـ انســانی، اجتماعــی،  پنج گانــه مســئولیت پذیری )اخالقی 
ـ کالبدی( بــه ایــن  زیســت محیطی اقتصــادی و زیرســاختی 
ــه در  ــتاهای نمون ــگران روس ــه گردش ــیده اند ک ــه رس نتیج
برخــورداری از مؤلفه هــای مســئولیت پذیری اجتماعــی 
ــد.  ــرار دارن ــددی 3 ق ــن ع ــوب میانگی ــطح مطل ــر از س باالت
محمــدی و همــکاران )1396( در پژوهــش خــود بــا عنــوان 
»ســنجش اصــول مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها بــا 
رویکــرد اســتاندارد ایــزو 26000 )مطالعــة مــوردی: شــرکت 
گاز اســتان مازنــدران(« بــه ایــن نتایــج دســت یافته انــد 
ــئولیت  ــتاندارد مس ــتقرار اس ــر اس ــذار ب ــل تأثیرگ ــه عوام ک
ــرار  اجتماعــی در شــرکت موردمطالعــه در حــد متوســط ق
ــاس  ــد. براس ــه دارن ــوب فاصل ــت مطل ــا وضعی ــد و ب دارنن
ــای  ــا نهاده ــر ب ــل مؤث ــد تعام ــده، ُبع ــدی انجام ش رتبه بن
اجتماعــی در شــرکت موردمطالعــه رتبــه  اول و ُبعــد احتــرام 
بــه حقــوق انســان بــا میانگیــن رتبــه  آخــر دارنــد. حســاس 
ــاخصه های  ــا و ش ــة مولفه ه ــه ارائ ــر)1392( ب ــه و برزگ یگان
پرداخته انــد.  ســازمان ها  مســئولیت  اجتماعــی  ُبعــد 
یافته هــا بیان کننــده ایــن اســت کــه مهم تریــن مؤلفه هــای 
ــد از  ــان عبارت ان ــارات ذی نفع ــر انتظ ــی از نظ ــد اجتماع ُبع
ــارکت در  ــوه خواری و مش ــاد و رش ــب و کار، فس ــالق کس اخ
توســعة جامعه. همچنین، بیشــترین افشــای اجتماعی در 

1. Huimin and Ryan 

ــای  ــد از مؤلفه ه ــرکت ها عبارت ان ــود ش ــای موج گزارش ه
کار و کارکنــان، مشــتریان و مصرف کننــدگان. در مجمــوع، 
ســطح پاییــن افشــای ُبعــد اجتماعــی در شــرکت های 
ایرانــی نشــان دهنده شــکاف زیــاد وضعیــت موجــود از 
انتظارات جامعه اســت و مســتلزم وجــود مقــررات، الزامات 
ــای  ــگری و افش ــوزه گزارش ــب در ح ــتانداردهای مناس و اس
شــرکت ها بــرای پاســخ گویی بــه انتظــارات ذی نفعــان و 
جامعــه اســت. محمــد و همــکاران )2018( در پژوهشــی بــا 
عنــوان »ارائــه مــدل مفهومــی ابعــاد مســئولیت اجتماعــی 
ســازمان و رضایتمنــدی ذی نفعــان در صنعــت هتــل داری 
مالــزی« بــه بررســی ابعــاد اقتصــادی، بشردوســتانه، قانونی 
و اخالقــی مســئولیت اجتماعــی در رضایــت ذی نفعــان 
ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ایــن عوامــل  ــد و ب پرداخته ان
ــت دارد.  ــر مثب ــان تأثی ــت ذی نفع ــد و رضای ــر برن در تصوی
همان طــور کــه از بررســی پیشــینه پژوهــش پیداســت، 
تاکنــون مطالعــه مســتقیمی دربــارۀ موضــوع تحقیــق 
ــرورت  ــت و ض ــر، اهمی ــرف دیگ ــت. از ط ــده  اس ــام نش انج
توســعة گردشــگری در مناطــق روســتایی ســبب توجــه بــه 
تأثیــر توســعه گردشــگری به خصــوص تأثیــر اجتماعــی 
آن در مناطــق روســتایی شــده  اســت و مســائلی همچــون 
مســئولیت پذیری اجتماعــی گردشــگری و ادراک ذی نفعان 
از آن بــرای تــداوم بیشــتر آن از ضرورت هــای اساســی 

ــت.  اس

روش شناسی تحقیق
تحقیــق پیــش رو بــا هــدف تحلیــل ادراک ذی نفعــان از 
مســئولیت اجتماعــی مجتمع هــای گردشــگری روســتایی 
در اســتان تهــران صــورت گرفتــه  اســت. تحقیــق بــه لحــاظ 
ـ تحلیلی  هــدف از نــوع کاربــردی و روش انجــام آن توصیفی 
را گروه هــای ذی نفــع  آمــاری تحقیــق  اســت. جامعــه 
ــران  ــی و مدی ــران محل ــی، مدی ــة محل ــگران، جامع )گردش
ــای  ــد. داده ه ــکیل می دهن ــگری( تش ــای گردش مجتمع ه
میدانــی  و  اســنادی  روش  از  اســتفاده  بــا  موردنیــاز 
گــردآوری شــده  اســت. روش میدانــی مبتنــی بــر روش 
پرســش نامه ای اســت. در روش پرســش نامه ای از مجمــوع 
ــد  ــوار( 10 درص ــه )خان ــتاهای نمون ــاکن در روس ــوار س خان
ــار و  ــی )دهی ــر محل ــداد 12 مدی ــز تع ــت( و نی )160 سرپرس
رئیــس شــورا( بــرای حجــم نمونــه درنظــر گرفتــه  شــد ه اند. 
ازآنجاکــه آمــار رســمی و قابل اســتنادی از گردشــگران 
روســتایی و تعــداد آن هــا وجــود نــدارد، بــرای تعییــن 
حجــم نمونــه از فرمــول کوکــران بــرای جامعــة نامعیــن یــا 
ــد  ــتفاده ش ــد اس ــان 95 درص ــطح اطمین ــا س ــدود ب نا مح
کــه تعــداد نمونه هــای تخمیــن زدة موردنظــر 160 نفــر 
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به دســت آمــد و بیــن گردشــگران به صــورت تصادفــی 
توزیــع شــد. بــرای مدیــران مجتمع هــای گردشــگری 
روســتاهای موردمطالعــه )7 نفــر( انتخــاب شــدند. در 
راســتای دســت یابی بــه هــدف تحقیــق، تعــداد 38 گویــه 
نظــری  چارچــوب  از  مســتخرج  شــاخص  قالــب 5  در 
بــرای تحلیــل و بررســی مســئولیت پذیری اجتماعــی 
مجتمع هــای گردشــگری درنظــر گرفتــه شــد )جــدول 1(. 
ــتادان  ــر از اس ــد 20 نف ــق تأیی ــش نامه از طری ــی پرس روای
برنامه ریــزی  و  جغرافیــا  رشــته های  در  دانشــگاهی 
ــت.  ــام گرف ــگری و... انج ــزی گردش ــتایی، برنامه ری روس
آلفــای  روش  از  بهره منــدی  بــا  پرســش نامه  پایایــی 
ــر  کرونبــاخ ســنجیده شــد. پایایــی کلــی پرســش نامه براب
ــا 0/886 بــوده اســت. پایایــی هریــک از ابعــاد به صــورت  ب

جــدول 2 به دســت آمــد. 

جدول 1: شاخص های موردمطالعه به تفکیک

گویه های تبیین کنندهشاخص

مدیریت 
انرژی

استفاده از انرژی پاک و تجدید پذیر )خورشیدی، بادی 
و...( در مجتمع؛استفاده از لوازم کم مصرف در مجتمع؛

صرفه جویی در مصرف انرژی در مجتمع 

مدیریت نهادی

برگزاری جلسات دوره ای و منظم درون سازمانی درباره 
مجتمع ؛ برگزاری جلسات دوره ای و منظم برون سازمانی 

درباره مجتمع؛ برگزاری جلسات دورهای و منظم با 
سازمان های غیر دولتی )NGO( درباره مجتمع؛

 برگزاری جلسات دوره ای و منظم با سرمایه گذاران بخش 
خصوصی درباره مجتمع؛

برگزاری جلسات دوره ای و منظم با گردشگران درباره 
مجتمع؛روند درونی کردن تصمیم گیری های مشارکتی؛
روند بومی کردن تصمیم گیری های مشارکتی مجتمع  با 

تصمیم گیری های روستا.

برنامه ریزی و 
توسعه

تهیه طرح توسعه آینده مجتمع؛
تأمین اعتبار برای اجرای طرح توسعه آینده مجتمع؛

استفاده از مرکز علمی تحقیقاتی برای حل مسائل مجتمع؛
ایجادکانون تفکر راهبردی برای اتخاذ خط مشی بلند مدت 

در مجتمع؛ایجاد تفکر تحلیلی با رویکرد سیستمی در 
مدیریت مجتمع؛تفکر حل مسئله در مورد موانع و مشکالت 
مجتمع؛مستندسازی و تعمیم دانش فنی و بومی در مجتمع.   

مدیریت منابع 
انسانی

مدیریت مجتمع  مبتنی بر تخصص گردشگری؛
وجود کارکنانی توانا و خوش برخورد با قابلیت پاسخ گویی به 

سؤاالت و نیازهای ابتدایی گردشگران؛
آموزش های ابتدایی حفاظت از محیط زیست روستا به کارکنان؛

آموزش دوره ای همة کارکنان ازجمله نگهبانان، راهنمایان، 
اطالعات، پذیرایی؛

وجود کارکنان مطلع از محل امکانات و جاذبه ها، بهترین 
زمان بازدید و بهترین مسیر، زمان رویدادهای خاص؛

استفاده از راهنمایان محلی و زبان محلی برای 
خوش آمدگویی؛

تسلط راهنما به جغرافیا، تاریخ و فرهنگ روستا؛
کسب صالحیت های تخصصی؛

استفاده راهنمایان و کارمندان مجتمع  از پوشش همسان؛
تناسب راهنمایان با تعداد گردشگران.

مدیریت 
اکولوژیکی

تالش برای حفظ فضای سبز موجود در روستا و مجتمع؛
ایجاد فضای سبز جدید در مجتمع؛

محاسبه و کنترل حداکثر تعداد گردشگران به منظور رعایت 
ظرفیت محیطی؛

مدیریت پیامدهای بالقوة گردشگری بر محیط روستا.

جدول 2: پایایی ابعاد مسئولیت اجتماعی مجتمع های گردشگری

مسئولیت 
اجتماعی

میزان آلفای شاخص
کرونباخ

تعداد 
گویه

مدیریت منابع 
0/87717انسانی

0/8793مدیریت انرژی

0/9047مدیریت نهادی

0/9187برنامه ریزی و توسعه

0/8894مدیریت اکولوژیکی

محدوده موردمطالعه
کیلومترمربع   18954 حدود  وسعتی  با  تهران  استان 
بین 34 تا 36/5 درجة طول شرقی واقع شده است. این 
استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان 
قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین 
محدود شده و مرکز آن شهر تهران است. استان تهران در 
جنوب مرکزی رشته کوه های البرز قرار دارد که براساس 
نفر   13267637 با  برابر  آن  جمعیت   1395 سرشماری 
است که 12452230 از این جمعیت ساکن نقاط شهری 
برپایه  هستند.  ساکن  روستایی  نقاط  در   814698 و 
آخرین تقسیمات کشوری، استان تهران در سال 1394 
دارای 16 شهرستان، 44 شهر، 33 بخش، 71 دهستان 
داشتن  علت  به  تهران  استان  است.  آبادی   1036 و 
دره های سرسبز، غارهای متعدد، آبشارها و صخره های 
سنگی زمینة جذب گردشگران بسیاری را از شهر تهران، 
که کانون جمعیت است، در طی سال به ویژه فصول گرم 
شکل گیری  زمینة  شرایط  این  همة  می سازد.  فراهم 
روستاهای با جذابیت های طبیعی، فرهنگی و تاریخی 
جایگاه  در  روستاها  از  تعدادی  که  است  شده  ویژه ای 
لذا  روستای گردشگری در استان مطرح ساخته است. 
یکی از مهم ترین و بارزترین زمینه های جذب گردشگری 
در استان اکوتوریسم شکل گرفته در مناطق بکر روستایی 
زیبا و طبیعی، وجود  به سبب چشم اندازهای  که  است 
تنوع گیاهی و جانوری و تنوع اقلیمی باعث جذب افراد 
است.  شده  روستایی  محدوده های  این  به  بسیاری 
هفت مجتمع گردشگری واقع در روستاهای گردشگری 
فرح آباد و انزها در شهرستان فیروزکوه، رودک شهرستان 
و  سربندان  ورامین،  شهرستان  کویر آباد  شمیرانات، 
تهران  خسروان شهرستان دماوند و سنگان شهرستان 

پذیرای گردشگران در فصول سال هستند )شکل 2(.
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یافته ها
از آن است که در نمونه  توصیف یافته های تحقیق حاکی 
مربوط  فراوانی  بیشترین  سنی  نظر  از  گردشگران،  آماری 
به بازه 35 تا 44 سال و کمترین مربوط به بیش از 55 سال 
با فراوانی 25 نفر است. به لحاظ وضعیت اشتغال 31 درصد 
کارمند، 41 درصد شغل آزاد، 7 درصد بازنشسته، 7 درصد 
بیکار و 14 درصد خانه دارند. میزان تحصیالت گردشگران 
به ترتیب 15 درصد زیر دیپلم، 18 درصد دیپلم، 17 درصد 
فوق دیپلم، 36 درصد لیسانس و 14 درصد فوق لیسانس اند. 
و  مبدأ گردشگران در سه سطح محلی )ساکنان روستاها 
استان  )ساکنان  منطقه ای  شهرستان(،  اطراف  شهرهای 
کشور(  سراسر  در  استان ها  )سایر  ملی  و  موردمطالعه( 
نشان  تحقیق  یافته های  گرفته  است.  قرار  بررسی  مورد 
گردشگران  توزیع  مطالعه شده  روستاهای  در  که  می دهد 
24 درصد  ملی  و  36 درصد  منطقه ای  40 درصد،  محلی 
در کل مجتمع های گردشگری است.  در جامعه محلی،از 
زن  25/48 درصد  و  مرد  74/51 درصد  نمونه،   380 بین 
هستند. بیشترین فراوانی از نظر سنی مربوط به 15 تا 24 
سال با فراوانی 115 نفر و کمترین مربوط به افراد بیش از 
55 سال با فراوانی 56 نفر است. از نظر وضعیت اشتغال، 
پاسخ گویان در پنج دسته بیکار، شاغل، بازنشسته، محصل 
و خانه دار بررسی شدند که در بین روستاییان به ترتیب برابر 
52/8، 27/9، 11/8، 3/1، 2/1 درصد است. براساس نتایج 
روستایی  گردشگری  مجتمع های  مدیران  به دست آمده، 
موردمطالعه 100 درصد مرد هستند. از نظر میزان تحصیالت، 
3 نفر فوق دیپلم و کمتر و 4 نفر لیسانس هستند. از نظر سنی 

بیشترین فراوانی با 5 نفر متعلق به رده بیشتر از 55 سال است 
و 2 نفر نیز بین 45 تا 54 سال هستند. در خصوص رشته 
تحصیلی، 3 نفر در رشته مدیریت، 2 نفر در رشته های فنی 
و 2 نفر اظهارنشده اند. سابقه مدیریتی مدیران مجتمع های 
گردشگری نیز بدین صورت است که 3 نفر کمتر از 5 سال، 2 
نفر بین 5 تا10 سال و 2 نفر بدون سابقه اند. 5 نفر از مدیران 
بومی روستاهای موردمطالعه و 2 نفر غیربومی اند. تمامی 
مدیران محلی در روستاهای موردمطالعه مرد هستند. از 
نظر سنی بیشترین فراوانی مربوط به طبقه 35 تا 44 سال 
با فراوانی 12 نفر و درصد 28/57 و کمترین مربوط به طبقة 
کمتر از 15 تا 24 سال با فراوانی و درصد صفر است. سطح 
تحصیالت مدیران محلی بدین صورت است که بیشترین 
درصد از نظر سواد مربوط به دیپلم با 40 درصد و کمترین 
مربوط به فوق لیسانس با 6 درصد است. از نظر سابقة کاری 
بیشترین فراوانی و درصد مربوط به طبقه کمتر از 5 سال با 
فراوانی 17 و درصد 40/47 و کمترین مربوط به طبقه 5 تا 

10 سال با فروانی 11 و درصد 26/19 است.
ـ  والیس نشــان می دهــد کــه  نتایــج آزمــون کروســکال 
مســئولیت  شــاخص های  ادراک  در  ذی نفعــان  بیــن 
اجتماعــی تفــاوت معنــی داری وجــود دارد. از دیــدگاه 
دیــدگاه  از  انســانی،  منابــع  اجتمــاع محلــی مدیریــت 
دیــدگاه  از  توســعه،  و  برنامه ریــزی  محلــی  مدیــران 
مدیــران مجتمــع گردشــگری مدیریــت نهــادی و از دیــدگاه 
گردشــگران مدیریت اکولوژیکی بیشــترین میانگیــن را بین 
شــاخص های مســئولیت اجتماعــی به دســت آورده انــد 

.)3 )جــدول 

شکل 2: محدودۀ موردمطالعه
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جدول 3: ادراک ذی نفعان از مسئولیت اجتماعی مجتمع های گردشگری 

شاخص

گردشگرانمدیران مجتمعمدیران محلیاجتماع محلی
سطح

انحرافمیانگین معناداری
انحرافمیانگین معیار

انحراف میانگین معیار
انحرافمیانگینمعیار

 معیار

مدیریت منابع 
4/51/441/34/31/54/71/30/001انسانی

4/31/44/91/24/31/44/51/40/001مدیریت انرژی

4/31/54/51/54/81/34/11/30/001مدیریت نهادی

برنامه ریزی و 
4/11/34/61/24/51/14/31/50/001توسعه

4/41/24/71/14/51/44/91/60/001مدیریت اکولوژیکی

نتایــج حاصــل از آزمــون تحلیــل واریانــس یک طرفــه 
بیــن  معِنــی داری  تفــاوت  کــه  می دهــد  نشــان  نیــز 
ــای  ــی مجتمع ه ــئولیت اجتماع ــان از مس ادراک ذی نفع

گردشــگری روســتایی وجــود دارد )جــدول 4(. آزمــون 
ــع را  ــای ذی نف ــک از گروه ه ــن ادراک هری ــاوت بی ــفه تف ش

نشــان می دهــد )جــدول 5(.

جدول 4: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای تبیین تفاوت معناداری در ادراک ذی نفعان از مسئولیت اجتماعی

سطح  معناداریF محاسبه شدهMSدرجه  آزادیمجموع  مجذوراتمنبع  تغییرات

2987/65231123/23457/7620/001بین گروهی

9968/3146519/57میان گروهی

-12955/962358مجموع

جدول 5: نتایج آزمون شفه در ارتباط با تفاوت ادراک ذی نفعان از مسئولیت اجتماعی مجتمع های گردشگری

فاصله  اطمینان 0/95 درصدسطح  معناداریخطای معیارتفاوت  میانگینذی نفعان

باالپایین4/3851/050/001مدیران محلیاجتماع  محلی

6/3000/530/0002/893/07*گردشگران 

5/2660/610/0004/797/80*مدیران مجتمع

0/043851/050/0013/527/05-اجتماع  محلیمدیران محلی

6/2651/050/0013/072/19*-گردشگران

6/201/090/0013/299/59*-مدیران مجتمع

اجتماع گردشگران
6/300/530/0012/128/53*-محلی

3/97-7/80-6/2651/050/001*-مدیران محلی

3/62-9/19-1/0330/610/001-مدیران مجتمع

مدیران
 مجتمع

اجتماع
2/41-2/77-5/2660/610/001*-محلی

7/052/24-6/201/090/000*-مدیران محلی

8.280/57-1/0330/610/000گردشگران
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بحث  و  نتیجه گیری
نخســتین مبنــای مفهومــی مســئولیت اجتماعــی ســازمان 
در ســال 1950 مطــرح شــد. خصوصیــت اصلــی مســئولیت 
یــک ســازمان در مســئولیت پذیری  تمایــل  اجتماعــی 
و پاســخ گویی دربــاره پیامــد فعالیت هــا و تصمیماتــش 
ــز  ــل از هرچی ــی قب ــئولیت اجتماع ــت. مس ــه اس ــر جامع ب
کــه  می کنــد  مطــرح  را  اخالقــی  حاکمیــت  چارچــوب 
براســاس آن ســازمان ها بــه فعالیت هایــی روی می آورنــد 
ــث  ــه باع ــی ک ــرده و از اقدامات ــر ک ــه را بهت ــرایط جامع ــه ش ک
بدترشــدن وضعیــت جامعــه می شــود پرهیــز می کننــد. 
درحال حاضــر نیــز مســئولیت اجتماعی ســازمان در دســتور 
ــت،  ــه  اس ــرار گرفت ــازمان ها ق ــی از س ــداد قابل توجه کار تع
منظــم  به طــور  شــرکت  هــزار  دو  از  بیــش  به طوری کــه 
دربــارة آثــار اجتماعــی و محیطــی کســب و کار خــود گــزارش 
می دهنــد؛ ایــن امــر نشــان می دهــد کــه طــی دهــة گذشــته، 
مســئولیت اجتماعی ســازمان به جریان اصلــی فعالیت های 
اقتصــادی تبدیــل شــده  اســت )Grayson, 2004: 8(. به طــور 
 کلــی واژة مســئولیت اجتماعــی بــه ظهــور جنبشــی اشــاره 
دارد کــه بــه  دنبــال واردکــردن عوامــل محیطــی و اجتماعــی 
در تصمیمــات ســازمان ها بــا هــدف افزایــش عملکــرد 
اجتماعــی و محیطــی در کنــار ابعــاد اقتصــادی اســت، 
به گونــه ای کــه بــرای ســازمان و جامعــه و محیط مفید باشــد 
)McKinley, 2008(.  بــا وجــود پژوهش هــای نســبتًا قــوی 

دربارۀ مســئولیت اجتماعی ســازمان، مسئولیت اجتماعی 
مفهــوم وســیع و پیچیــدة درحال تکامــل مســتمر اســت کــه 
نگرش هــا و ایده هــای متنوعــی را دربــر می گیــرد و دامنــه و 
مرزهــای مفهومــی آن در عمــل به علــت فقــدان تعریف قوی 
و جامــع عملیاتــی بســیار موردبحــث اســت و تاکنــون هیــچ 
تعریــف پذیرفته شــده ای از مســئولیت اجتماعــی ســازمان 
ارائــه نشــده اســت )Godfrey & Hatch, 2007: 90(. مســئولیت 
اجتماعــی ســازمان به فعالیــت داوطلبانه از ســوی ســازمان 
اشــاره دارد کــه برخــی از مزایــای اجتماعــی را فراتــر از 
ــی  ــن فعالیت های ــازد. چنی ــر می س ــازمان ظاه ــع س مناف
ــع  ــده روش هــای نویــن در مدیریــت مناب معمــواًل دربرگیرن
انســانی، کاهــش آثــار مخــرب بــر محیط  زیســت و فرهنــگ، 
مشــارکت در فعالیت های بشردوســتانه و حمایــت از جوامع 
محلــی اســت )Albus & Ro, 2017: 41(. برخــی نیــز بــر ایــن 
نظرنــد کــه اقدامــات ســازمان در جهــت تحقــق مســئولیت 
اجتماعــی موجــب اعتماد ذی نفعان و شــکل گیری ســرمایه 
 .)Lins et al., 2017: 1786( اجتماعــی برای ســازمان می شــود
ــی  ــئولیت اجتماع ــق مس ــیر تحق ــن، در مس ــود ای ــا وج ب
ــت.  ــرس اس ــع ت ــن مان ــود دارد. اولی ــع وج ــازمان دو مان س
تــرس ناشــی از ایــن واقعیــت اســت کــه صاحبان کســب و کار 

گمــان می کننــد کــه مســئولیت اجتماعــی به جای شــناخت 
ــع دیگــر ناآگاهــی  ــر تهدیدهــا تأکیــد دارد. مان فرصت هــا ب
ــت،  ــان اس ــدگاه ذی نفع ــی از دی ــئولیت های اجتماع از مس
به طوری کــه بیــن لفــظ مســئولیت اجتماعــی در درون 
شــکاف  دارد  وجــود  واقعیــت  در  آنچــه  بــا  ســازمان ها 
)Grayson, 2004: 9(؛  می شــود  دیــده   قابل مالحظــه ای 
ــارکت  ــگری مش ــان در گردش ــام ذی نفع ــد تم ــن بای بنابرای
داده  شــوند. گردشــگری را می تــوان حاصــل کنــش متقابــل 
بیــن محیــط )مدیــران محلــی(، ســاکنان محلــی، صاحبان 
ــل  ــار عام ــن چه ــه ای ــت ک ــگران دانس ــب و کار و گردش کس
ــک از  ــدون هری ــتند و ب ــگری هس ــدة گردش ــان عم ذی نفع
این هــا گردشــگری شــکل نخواهــد گرفــت. لــذا بــا نگرشــی 
موشــکافانه بایــد پذیرفــت کــه در فرایند بررســی مســئولیت 
اجتماعــی مجتمــع گردشــگری روســتایی اکتفای صــرف به 
دیــدگاه ســاکنان محلــی کافــی نیســت، چراکــه در فراینــد 
ــد کــه  توســعه گردشــگری ذی نفعــان دیگــری نیــز مطرح ان
ــا  ــذا تحقیــق حاضــر ب از عناصــر مؤثــر به شــمار می آینــد. ل
هــدف تحلیــل ادراک ذی نفعــان )اجتمــاع محلــی، مدیــران 
محلــی، مدیــران مجتمــع و گردشــگران( از مســئولیت 
اجتماعــی مجتمع هــای گردشــگری روســتایی اســتان 
ــا  ــردازش داده ه ــل از پ ــج حاص ــد. نتای ــن ش ــران تدوی ته
بیانگــر آن اســت کــه در بیــن 36 شــاخص موردمطالعــه در 
مســئولیت اجتماعــی مجتمع هــای گردشــگری بیــن ادراک 
ذی نفعــان از مســئولیت اجتماعی مجتمع های گردشــگری 
روســتایی تفــاوت معنــی داری وجــود دارد. همچنین نتایج 
حاصــل از مقایســه های زوجــی بیــن دیــدگاه ذی نفعــان بــا 
اســتفاده از روش تحلیــل واریانــس یک طرفــه بــه تفکیــک 
بیــن درک  هریــک از شــاخص ها نشــان از آن دارد کــه 
اجتمــاع محلــی و گردشــگران، مدیــران محلــی و مدیــران 
ــران  ــع و مدی ــران مجتم ــی و مدی ــاع محل ــع، اجتم مجتم

ــود دارد. ــاوت وج ــگران تف ــی و گردش محل
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