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واژه های کلیدی:
رضایــت  مقصــد،  بــه  اعتمــاد   
گردشــگر، شــهرت مقصــد، قصــد 
بازدیــد مجــدد، مســئولیت اجتماعــی 

مقصــد

چکیده
ســودآوری مقاصــد گردشــگری ـ به ســبب بهره منــدی از توریســت های وفــاداری 
ــرو در  ــای پیش ــی از بخش ه ــۀ یک ــگري به منزل ــه گردش ــده ک ــث ش ــد ـ باع ــاز می گردن ــه ب ک
اقتصــاد جهانــی شــناخته شــود کــه به شــدت بــه منابــع طبیعــی و فرهنگــی وابســته اســت و 
ــف  ــر، کش ــش حاض ــدف پژوه ــود. ه ــرداری ش ــا بهره ب ــئوالنه از آن ه ــورت مس ــد به ص بای
ــگران و  ــدگاه گردش ــالن از دی ــتان گی ــگری اس ــد گردش ــی مقاص ــئولیت اجتماع ــاد مس ابع
بررســی تأثیــر آن هــا در قصــد بازدیــد مجــدد و تأثیــر اعتمــاد بــه مقصــد و رضایــت گردشــگر 
ــش  ــت. پژوه ــه اس ــن رابط ــر در ای ــۀ تعدیلگ ــد به منزل ــهرت مقص ــی و ش ــم میانج درحک
حاضــر از نظــر روش، از نــوع ترکیبــی متوالــی اکتشــافی اســت. در ابتــدا و در مرحلــۀ کیفــی 
تحقیــق، بــا روش پژوهــش داده بنیــاد کالســیک و از طریــق مصاحبــۀ عمیــق بــا دوازده نفــر از 
گردشــگران و کدگــذاری بــا نرم افــزار مکس.کیــو.دی.ای ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد 
ــد.  ــت آم ــی به دس ــی و اخالق ــی، قانون ــی، فرهنگ ــت محیط ــادی، زیس ــاد اقتص ــامل ابع ش
ســپس بــه همــراه مــدل مفهومــی، کــه بــا مطالعــۀ ادبیــات داخلــی و خارجــی طراحــی شــد، 
ــی و  ــه برف ــترس و گلول ــی در دس ــری غیراحتمال ــا روش نمونه گی ــش نامه و ب ــق پرس از طری
ــه  ــاختاری ب ــادالت س ــازی مع ــتفاده از مدل س ــا اس ــی و ب ــگر داخل ــک 236 گردش ــه کم ب
روش پــی.ال.اس و بــا اســتفاده از نرم افــزار اس.پــی.اس.اس آزمــون شــدند. یافته هــا نشــان 
ــی دار  ــر مســتقیم و معن ــد مجــدد تأثی می دهــد مســئولیت اجتماعــی مقصــد در قصــد بازدی
ــت  ــد و رضای ــه مقص ــاد ب ــق اعتم ــتقیم از طری ــورت غیرمس ــه به ص ــن رابط ــا ای ــدارد؛ ام ن
گردشــگر تأییــد شــد. شــهرت نیــز در رابطــۀ بیــن ابعــاد زیســت محیطی، فرهنگــی، قانونــی 
بــا اعتمــاد بــه مقصــد و همچنیــن بعــد اخالقــی بــا رضایــت گردشــگر نقــش تعدیلگــر دارد.

           

مقدمه
ــا بررســی تحقیقــات گذشــته، اهمیــت تکــرار گردشــگری  ب

ــده  ــخص ش ــی مش ــگری به خوب ــش گردش ــداری بخ ــور پای به منظ

ــظ  ــب و حف ــرای جل ــی، ب ــازمان های خدمات ــیاری از س ــت. بس اس

ــری  ــد. به کارگی ــش گرفته ان ــی را در پی ــتریان برنامه های ــاداری مش وف

بازاریابــی متمرکــز بــر مســئولیت اجتماعــی، به منزلــۀ راهبــرد تمایــز 

بــازار، می توانــد بــه افزایــش وفــاداری مشــتری و اعتمــاد وی همــراه 

بــا مزایــای چشــمگیر پــس از خریــد منجــر شــود )بیاتــی صداقــت و 

ــه شــرکتی اعتمــاد  همــکاران، 1396(. مصرف کننــدگان هنگامــی ب

ــتری  ــد بیش ــاس تعه ــرکت احس ــند آن ش ــد باش ــه معتق ــد ک می کنن

بــه مســئولیت های اجتماعــی خــود دارد؛ درنتیجــه بــه ســمت 

خریــد مجــدد خدمــات یــا محصــوالت شــرکت ترغیــب می شــوند 

ــت  ــب رضای ــور جل ــرکت ها  به منظ  ش
ً
ــرا )Su et al., 2020(. اخی

ــج  ــازار، به تدری ــت در ب ــره ای مثب ــب چه ــود و کس ــهام داران خ س

مســئولیت های اجتماعــی را در راهبردهــای خــود گنجانده انــد. 

و  شــرکت ها  گوناگــون،  انگیزه هــای  از  فــارغ  می رســد  به نظــر 

ــی و  ــئولیت اجتماع ــش مس ــه نق ــتر متوج ــا بیش ــهام داران آن ه س

 ElGammal et( ــد ــر دوش دارن ــرکت ها ب ــه ش ــتند ک ــهمی هس س

.)al., 2018
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صنعــت ســفر و گردشــگری ایــران بــا ارزش افــزودۀ حــدود 

10/1 میلیــارد دالری، ســهم 2/5 درصــدی از کل تولیــد ناخالــص 

ــا 476 هــزار شــغل، ســهم 1/9  ــران را تشــکیل داده و ب ــی ای داخل

درصــدی از کل اشــتغال کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت 

)فعلی نیــا و کیاکجــوری، 1398(. شــهرهای شــمالی بــا توجــه بــه 

موقعیــت جغرافیایــی و آب وهــوای مناســب، بهتریــن مقصــد بــرای 

گــذران اوقــات فراغــت و گردشــگری شــناخته شــده اســت. تــردد 

ــد  ــی مانن ــا نتایج ــواره ب ــمالی هم ــهرهای ش ــدازه در ش ــش از ان بی

ــی و توســعه و گســترش فرصت هــای شــغلی همــراه  درآمــد اضاف

اســت کــه تأثیــر مهمــی در فقرزدایــی و رونــق منطقــه دارد )قبــادی 

ضعف هــای  این هــا،  همــۀ  به رغــم   .)1398 پوررجبــی،  و 

بســیاری نیــز وجــود دارد؛ ازجملــه ســامان دهی گردشــگران انبــوه 

ــد  و چادرخواب هــا در فصــول گردشــگری اســتان و همچنیــن رون

ــه  ــی ک ــیار طوالن ــی بس ــازه زمان ــگری در ب ــای گردش ــۀ طرح ه تهی

در بســیاری از مــوارد یــا اجــرا نمی شــوند و یــا بــه اهــداف مدنظــر 

دســت نمی یابنــد کــه در بســیاری از مــوارد ناشــی از ناهماهنگــی 

ــازمان هایی  ــیارند س ــه  بس ــت و چ ــدد اس ــازمان های متع ــن س بی

کــه اعتقــادی بــه بخــش گردشــگری ندارنــد و خــود در ایــن مســیر 

ــت  ــی اس ــوع گفتن ــد. درمجم ــود می آورن ــه وج ــز ب ــی را نی موانع

ــت محیطی،  ــوان زیس ــدن ت ــث کم اثرش ــی باع ــکالت مدیریت مش

اجتماعــی ـ فرهنگــی و اقتصــادی بــرای جــذب گردشــگری و 

ــیاری  ــام، 1398(. بس ــود )حس ــتان می ش ــا در اس ــدگاری آن ه مان

در  اجتماعــی  مســئولیت  شــیوه های  بــر  قبلــی  مطالعــات  از 

ــئولیت  ــه مس ــوط ب ــات مرب ــده اند و تحقیق ــز ش ــرکت ها1 متمرک ش

اجتماعــی مقصــد محــدود اســت. از طرفــی مطالعــات موجــود، 

مســئولیت اجتماعــی از دیــد خبــرگان و مدیــران صنعــت بررســی 

ابعــاد  تأثیــر  درمــورد  راهنمایــی  درحــال حاضــر،  شــده اند. 

ــت،  ــگران اس ــر گردش ــه مدنظ ــد، ک ــی مقص ــئولیت اجتماع مس

ــمت  ــه س ــگران را ب ــه گردش ــا، ک ــای آن ه ــا و رفتاره در نگرش ه

ــای  ــه فعالیت ه ــدد( ب ــد مج ــد بازدی ــاوت )مانن ــخ گویی متف پاس

مســئولیت اجتماعــی مقصــد ســوق  دهــد، وجــود نــدارد. بنابرایــن، 

ــد  ــی مقص ــئولیت اجتماع ــاد مس ــۀ ابع ــورد رابط ــات درم مطالع

ــگر  ــت گردش ــد و رضای ــه مقص ــاد ب ــا اعتم ــگران ب ــر گردش مدنظ

نیــز کم یــاب اســت. از طــرف دیگــر، در مطالعــات بســیار نقــش 

ــر آن در  ــش تعدیلگ ــده و نق ــی ش ــطه بررس ــۀ واس ــهرت به منزل ش

ایــن روابــط بررســی نشــده اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه اهمیــت 

اقتصــادی و مزایــای بازدیــد مجــدد از مقاصــد گردشــگری، 

ــؤاالتی  ــد. س ــر درک ش ــۀ حاض ــوآوری در مطالع ــن ن ــرورت ای ض

ــت: ــرار اس ــده بدین ق ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــش ب ــن پژوه ــه در ای ک

ــد گردشــگران  ۱( ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد از دی

ــر دارد؟ ــد مجــدد گردشــگران تأثی ــا در قصــد بازدی چیســت و آی

ــه  ــگر در رابط ــت گردش ــد و رضای ــه مقص ــاد ب ــا اعتم ۲( آی

1. Corporate Social Responsibility )CSR(

میــان مســئولیت اجتماعــی مقصــد و قصــد بازدیــد مجــدد نقــش 

ــد؟  میانجــی دارن

۳( آیا شهرت مقصد در میان این روابط نقش تعدیلگر دارد؟ 

بــرای پاســخ بــه ســؤاالت، در ابتــدا ایــن پژوهــش بــا هــدف 

کشــف ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد )شــامل همــۀ شــهرها، 

مکان هــای  رســتوران ها،  اقامتگاه هــا،  هتل هــا،  روســتاها، 

ــای  ــا و فضاه ــرگرمی، پارک ه ــی، س ــیاحتی، زیارت ــگری س گردش

ــی  ــورت کیف ــگران به ص ــر گردش ــالن( مدنظ ــتان گی ــبز در اس س

ــد  ــه مقص ــاد ب ــش اعتم ــی نق ــرای بررس ــپس ب ــد. س ــام ش انج

و رضایــت گردشــگر به منزلــۀ میانجــی در رابطــۀ بیــن ابعــاد 

کشف شــده و قصــد بازدیــد مجــدد بیــن ابعــاد کشف شــده و 

همچنیــن قصــد بازدیــد مجــدد و همچنیــن نقــش شــهرت مقصــد 

ــد  ــام ش ــی انج ــورت کّم ــط به ص ــن رواب ــر در ای ــم تعدیلگ درحک

تــا دســت اندرکاران گردشــگری اســتان و ذی نفعــان مربوطــه 

ــط  ــن رواب ــرای تضمی ــد را ب ــه مقص ــوط ب ــی مرب ــای رقابت راهبرده

ــتان  ــگری اس ــای گردش ــگران و جذابیت ه ــان گردش ــدت می بلندم

توســعه دهنــد و اقدامــات مدیریــت روابــط پایــدار را بــرای ایجــاد 

وفــاداری گردشــگر در بســتر توجــه بیشــتر بــه مســئولیت اجتماعــی 

ــد. ــی کنن ــد عملیات مقص

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
مســئولیت  نظــری،  مبانــی  ارائــۀ  بــا  بخــش،  ایــن  در 

اجتماعــی مقصــد به منزلــۀ متغیــر مســتقل، قصــد بازدیــد مجــدد 

ــه مقصــد و رضایــت گردشــگر  ــر وابســته، اعتمــاد ب ــۀ متغی به منزل

ــا  درحکــم میانجــی و شــهرت مقصــد به منزلــۀ تعدیلگــر همــراه ب

پیشــینۀ پژوهش هــای مرتبــط تبییــن می شــوند. 

قصد بازدید مجدد
ــه  ــگران ب ــت گردش ــال بازگش ــدد، احتم ــد مج ــد بازدی قص

ــار  ــاص از رفت ــری خ ــه عنص ــود ک ــف می ش ــد تعری ــان مقص هم

ــاداری در  ــی وف ــۀ اصل ــت و مؤلف ــرف اس ــس از مص ــوب پ مطل

گردشگری است )Seetanah et al., 2018(. مفهــــوم وفــاداری 

در صنعــــت گردشـــگری، قصـــد بازدیـــد مجـــدد از مقصد یــــا 

توصیـــۀ آن بــــه دیگــــران درنظــــر گرفتــــه می شــود. در میــــان 

نیــــت های رفتــــاری، قصــــد بازدیــــد مجــدد عاملــــی مهــم 

درنظــــر گرفتــــه می شــــود؛ به ویــــژه در ارتبــــاط بــــا ســود در 

بازارهــــای مختلــف )احمــدی زاد و همــکاران، 1399(. وفــاداری 

ــت  ــدار اس ــی پای ــت رقابت ــی از مزی ــی اصل ــده مفهوم مصرف کنن

کــه می توانــد ســهم بــازار شــرکت ها را افزایــش دهــد و ســودآوری 

ــیار  ــۀ بس  هزین
ً
ــوال ــود معم ــتریان موج ــظ مش ــه حف ــد. ازآنجاک کن

ــدد  ــد مج ــد دارد، بازدی ــتریان جدی ــب مش ــبت جل ــری به نس کمت

ــاداری درخــور  ــن رفتارهــای وف مقصــد درحکــم یکــی از مهم تری

 .)Su & Huang, 2019( بررســی اســت
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مســئولیت اجتماعــی مقصــد احساســات مثبــت گردشــگران 

افزایــش و درعین حــال احساســات منفــی آن هــا را کاهــش  را 

می دهــد و درنهایــت تأثیــر مثبتــی در رفتــار مســئوالنۀ محیــط 

زیســت گردشــگران دارد و هــدف گردشــگران بــرای بازدیــد مجــدد 

از یــک مقصــد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. بســیاری از مطالعــات 

ــرکت  ــی ش ــئولیت اجتماع ــای مس ــه فعالیت ه ــد ک ــان می دهن نش

تأثیــر بســزایی در جنبه هایــی ماننــد مصــرف، قصــد خریــد، 

ــاداری مشــتری دارد. پاالســیوز فلورنســیو1 و  ــه و وف انتخــاب، توصی

ــر مســئولیت  همــکاران، )2018( و ســو و همــکاران )2018( تأثی

ــدد از  ــد مج ــرای بازدی ــگران ب ــد گردش ــد در قص ــی مقص اجتماع

یــک مقصــد و توصیــۀ مــکان بــه آشــنایان خــود را بررســی کردنــد 

و دریافتنــد کــه مســئولیت اجتماعــی مقصــد بــا توصیــه بــه دیگــران 

 Yu & Hwang,( و قصــد بازدیــد مجــدد ارتبــاط مثبــت دارد

.)2019

مسئولیت اجتماعی مقصد )متغیر کیفی پژوهش(
نخســت هــوارد بــوون2 در ســال 1953 مســئولیت اجتماعــی 

ــوان مســئولیت های اجتماعــی کســب وکار مطــرح  ــا عن شــرکت را ب

ــد. کارول3  ــی کردن ــاد آن را بررس ــمندان ابع ــس از آن، دانش ــرد. پ ک

در ســال 1991، مــدل مشــهور هــرم مســئولیت اجتماعــی شــرکت 

ــی،  ــی اقتصــادی، قانون را ـ کــه شــامل چهــار ســطح سلســله مراتب

 Horng et al.,( اخالقــی و انسان دوســتی اســت ـ مطــرح کــرد

 .)2018

ارائــۀ  بــه  شــرکت ها  اجتماعــی  مســئولیت  به طورکلــی 

ــد ســازمان ها در فضــای کســب وکار  ــردازد کــه بای روش هایــی می پ

ــارات  ــه و انتظ ــات جامع ــخ گوی توقع ــا پاس ــد ت ــل کنن ــه آن عم ب

تجــاری، قانونــی و اخالقــی و اجتماعــی ذی نفعــان باشــند؛ چراکــه 

ــها م داران،  ــان، س ــال کارکن ــی در قب ــئولیت های بزرگ ــازمان ها مس س

مشــتریان، دولــت، تأمین کننــدگان و همــۀ ذی نفعــان خــود برعهــده 

ــکاران، 1397(. ــری و هم ــد )اکب دارن

ســو و همــکاران )2020( مفهــوم مســئولیت اجتماعــی 

ــود  ــرکت موج ــی ش ــئولیت اجتماع ــوند مس ــۀ پس ــد را به منزل مقص

در جهانگــردی پیشــنهاد کردنــد و آن را درحکــم ایدئولــوژی جمعــی 

فعالیت هــای  انجــام  بــرای  مقصــد  ذی نفعــان  تالش هــای  و 

ــد  ــان می ده ــه نش ــد ک ــف کردن ــی تعری ــئولیت پذیری اجتماع مس

ــش  ــه کاه ــت و ب ــود مراقب ــان خ ــای ذی نفع ــه از مزای ــد چگون مقص

ــک  ــد کم ــاب مقص ــگام انتخ ــفر هن ــر س ــگران از خط درک گردش

می کنــد و باعــث می شــود رفتارهــای مثبتــی را اتخــاذ کننــد 

 .)Su & Huang, 2019(

1. Palacios-Florencio
2. Howard Bowen
3. Carroll

اعتماد به مقصد
ــط  ــن رواب ــعه و تضمی ــرای توس ــزام ب ــاد، ال ــور از اعتم منظ

Mariño-( طوالنی مــدت میــان شــرکت ها و مشــتریان اســت

را  اعتمــاد  مطالعــات،  از  برخــی   .)Romero et al., 2020

ــئولیت  ــه مس ــد چگون ــح دهن ــا توضی ــد ت ــی کردن ــطه ای معرف واس

دارد  نقــش  مشــتریان  رفتــاری  نتایــج  در  شــرکت،  اجتماعــی 

شــرکتی  بــه  هنگامــی  مصرف کننــدگان   .)Su et al., 2020(

اعتمــاد می کننــد کــه معتقدنــد ایــن شــرکت احســاس تعهــد 

به گونــه ای  دارد؛  اجتماعــی خــود  بــه مســئولیت های  بیشــتری 

خدمــات  مجــدد  خریــد  ســمت  بــه  را  مصرف کننــدگان  کــه 

حــوزۀ  در  می دهــد.  ســوق  شــرکت  ایــن  از  محصــوالت  یــا 

ــتر  ــر بیش ــه خط ــوع ب ــهودبودن و تن ــای نامش ــگری، ویژگی ه گردش

بــرای گردشــگر منجــر می شــود. اگــر گردشــگران انگیــزۀ عمــل بــه 

ــه خیرخواهــی و اصالــت نســبت  مســئولیت اجتماعــی مقصــد را ب

ــه  ــه ب ــتر و درنتیج ــد بیش ــن مقص ــه ای ــاد ب ــاس اعتم ــد، احس دهن

ــر  ــگران منج ــان گردش ــوب در می ــای مطل ــت و رفتاره ــرش مثب نگ

می شــود )Su et al., 2020(. براین اســاس، پــارک4و همــکاران 

ــی و  ــی، اخالق ــادی، قانون ــئولیت اقتص ــه مس ــد ک )2013( دریافتن

ــود.  ــده می ش ــاد مصرف کنن ــث اعتم ــرکت ها باع ــۀ ش خیرخواهان

را  اعتمــاد  مثبــت  نقــش  نیــز  و همــکاران )2018(  پاالســیوز 

ــد  ــد و قص ــی مقص ــئولیت اجتماع ــان مس ــی، می ــۀ میانج به منزل

ــر و  ــد. فرزین ف ــد کردن ــی و تأیی ــگران بررس ــدد گردش ــد مج بازدی

همــکاران )1395(، مارتینــز ودل بوســکیو5 )2013(، ســیندهو 

ــز  ــکاران )2020( نی ــرو و هم ــو ـ روم ــارف6 )2017(، مارین و ع

دریافتنــد مســئولیت اجتماعــی شــرکت غیرمســتقیم از طریــق 

میانجــی اعتمــاد در متغیــر وفــاداری تأثیــر می گــذارد. 

رضایت گردشگر
رضایــت گردشــگر ارزیابــی و قضــاوت وی دربــارۀ محصــول 

یــا خدمــت گردشــگری اســت. در صنعــت گردشــگری مســئله فقــط 

ــرا  ــت؛ زی ــگر اس ــت گردش ــه رضای ــت، بلک ــگر نیس ــذب گردش ج

ســنجش رضایــت گردشــگر بــه شناســایی موانــع و محدودیت هــای 

برطرف کــردن  و  می شــود  منجــر  مقصــد  گردشــگری  توســعۀ 

ــق  ــت رون ــگران و درنهای ــداد گردش ــش تع ــبب افزای ــع س ــن موان ای

اقتصــادی منطقــه، ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد، بهبــود 

به صــورت  امــر  ایــن  نتیجــۀ  غیــره می شــود.  و  زیرســاخت ها 

ــخو  ــی خوش ــود )ایمان ــان می ش ــگر نمای ــه گردش ــده ب ارزش ارائه ش

و همــکاران، 1398(. در ادبیــات بازاریابــی، رضایــت یکــی از 

ــرات  ــه تأثی ــه ک ــمار رفت ــاط به ش ــت ارتب ــی کیفی ــای اصل مؤلفه ه

ــان  ــیاری از محقق ــت. بس ــته اس ــتری داش ــاداری مش ــی در وف مهم

4. Park
5. Martínez & del Bosque 
6. Sindhu & Arif
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کرده انــد  بررســی  را  مشــتری  رضایــت  تعیین کننــدۀ  عوامــل 

و اظهــار داشــته اند کــه کیفیــت خدمــات درک شــده و انتظــار 

 Yu &( رضایت انــد  قدرتمنــد  پیش بینی کننده هــای  مشــتری 

.)Hwang, 2019

اخالقـی  فعالیت هـای  کـه  دریافته انـد  از محققـان  بسـیاری 

سـازمان ها رضایت و حفظ مشـتریان را بهبود می بخشـند و صداقت، 

انصـاف و درسـتی بـا بعد مسـئولیت اخالقـی و مسـئولیت اجتماعی 

به شـدت گـره خـورده اسـت. فرزین فـر و همـکاران )1395(، سـو 

و هوانـگ )2019(، سـیندهو و عـارف )2017(، مارینـو ـ رومـرو 

اجبارکالیـی  خراسـانی  و  امیـری  حسـینی   ،)2020( همـکاران  و 

دریافتنـد  نیـز   )۱۳۹۶( همـکاران  و  صداقـت  بیاتـی  و   ،)1397(

میانجی گـری  از طریـق  اجتماعـی شـرکت غیرمسـتقیم  مسـئولیت 

رضایـت مشـتری در وفـاداری مشـتری تأثیـر می گـذارد.

شهرت مقصد
شــهرت مقصــد تلفیقــی اســت از عقایــد، ادراکات، دانــش 

و رفتارهــای ذی نفعــان متعــدد ازجملــه گردشــگر، میزبــان و 

جامعــه به منزلــۀ یــک کل. شــهرت تأثیــر مثبتــی در کاهــش 

ریســک و ناامنــی فــردی دارد و در رونــد انتخــاب توریســت 

ــردی  ــر جهانگ ــد. از منظ ــهیل می کن ــذارد وآن را تس ــر می گ تأثی

و میهمان نــوازی، بهره منــدی از شــهرت خــوب یــک مقصــد 

طوالنی تــر  اقامــت  و  بیشــتر  بازدیــد  باعــث  گردشــگری 

گردشــگران می شــود )Artigas, 2017(. از طرفــی مشــارکت 

باالبــردن  در  می توانــد  اجتماعــی  مســئولیت  فعالیت هــای  در 

ــن  ــه در ای ــد ک ــته باش ــی داش ــش مهم ــرکت نق ــوب ش ــهرت خ ش

صــورت بــه وفــاداری مصرف کننــده یــا ســایر رفتارهــای مثبــت او، 

ــون،  ــو و سوانس ــود )س ــر می ش ــت، منج ــرکت اس ــع ش ــه نف ــه ب ک

ــد  ــهور باش ــدگان مش ــن مصرف کنن ــرکتی در بی ــر ش 2017(. اگ

ــت باعــث  ــت خدمــات آن راضــی باشــند، درنهای و آن هــا از کیفی

می شــود کــه رفتارهــای وفــاداری بــه آن شــرکت را در پیــش گیرنــد 

.)Gorondutse et al., 2014(

ــئول،  ــرکتی مس ــام ش ــهرت، در مق ــه ش ــتیابی ب ــرای دس ب

ــد خــوب تصــور شــود )یعنــی داشــتن  ــگاه اقتصــادی بای ــار بن رفت

ــردن  ــفافیت و محدودک ــاری، ش ــای تج ــت در فعالیت ه صالحی

تأثیــرات اجتماعــی منفــی( و نیــت خــوب داشــته باشــد )صــادق، 

مطمئــن و مراقــب واقعــی جامعــه باشــد(. بــرای این کــه مســئولیت 

اجتماعــی تأثیــر مثبتــی در شــهرت شــرکت داشــته باشــد، شــرکت 

ــه  ــد ک ــب کن ــه جل ــن نکت ــه ای ــدگان را ب ــاد مصرف کنن ــد اعتم بای

ــت و  ــتگی، صداق ــا شایس ــود را ب ــی خ ــئولیت اجتماع ــۀ مس وظیف

نگرانــی واقعــی بــا هــدف رفــاه اجتماعــی انجــام می دهــد )پــارک 

ــکاران، 2013(.  و هم

روش شناسی پژوهش
رویکــرد پژوهــش حاضــر، بــا توجــه بــه ماهیــت داده هایــی 

کــه بایــد بررســی شــوند، از نــوع ترکیبــی اکتشــافی متوالــی اســت؛ 

بــه ایــن صــورت کــه نخســت پژوهــش کیفــی انجــام شــد و ســپس 

ــن،  ــی ادغــام و آزمــون شــد. بنابرای نتیجــۀ حاصــل در بخــش کّم

ــی  ــه بررس ــی جداگان ــی و کّم ــای کیف ــش در بخش ه روش پژوه

می شــود:

ــۀ  ــق در مرحل روش پژوهــش در بخــش کیفــی: روش تحقی

اول پژوهــش بــرای رســیدن بــه ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد 

ــی و  ــق کیف ــا، تحقی ــوع داده ه ــاس ن ــگران، براس ــدگاه گردش از دی

براســاس نــوع هــدف، تحقیــق بنیــادی و براســاس مــکان، تحقیــق 

میدانــی و از نظــر روش و فراینــد، داده بنیــاد کالســیک اســت. 

ــد  ــه مقاص ــی ب ــور اختصاص ــه ط ــر ب ــۀ حاض ــه مطالع ازآنجاک

گردشــگری اســتان گیــالن می پــردازد، بنابرایــن تعــداد نمونــه 

ــر  ــامل ده نف ــری، ش ــت نظ ــطح کفای ــه س ــیدن ب ــه رس ــه ب ــا توج ب

از گردشــگران مقاصــد گردشــگری اســتان گیــالن و درنهایــت 

ــا  ــگری ب ــرگان گردش ــر از خب ــامل دو نف ــتر ش ــان بیش ــرای اطمین ب

ــۀ  ــت. منطق ــران اس ــوزه در کل ای ــن ح ــط در ای ــالت مرتب تحصی

مطالعه شــده در اســتان گیــالن در شــکل ۱ نشــان داده شــده اســت. 

ــان و  ــتان گی ــۀ اس ــکل 1: نقش ش
محــدودۀ پژوهــش بــا مقیــاس 

1:1300000 تقریبــی 



طراحی مدل رابطه مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید
 مجدد در استان گیالن با روش پژوهش ترکیبی
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بنابــر گــزارش نقشــۀ اســتان گیــالن، کــه در شــکل ۱ نمایــش 

ــش،  ــتان،۴۳ بخ ــامل ۱۶ شهرس ــتان ش ــن اس ــت، ای ــده اس داده ش

۵۱ شــهر و ۱۰۹ دهســتان اســت. محــدودۀ پژوهــش تمامــی 

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــتان اس ــن اس ــگری در ای ــز گردش ــاط و مراک نق

شــیوع بیمــاری کویــد 19 و محدودیــت ســفرهای خارجــی، 

ــد.  ــکیل می دهن ــی تش ــگران داخل ــط گردش ــاری را فق ــۀ آم جامع

روش نمونه گیــری، بــه دلیــل نامحدودبــودن جامعــۀ آمــاری و 

ــی  ــاز، غیراحتمال ــورد نی ــۀ م ــه کل نمون ــی ب ــکان دسترس ــود ام نب

ــات،  ــع آوری اطالع ــزار جم ــت و اب ــی اس ــترس و گلوله برف در دس

به منظــور کشــف ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقاصــد اســتان 

ــش  ــی بخ ــت. روای ــاختارمند اس ــق نیمه س ــۀ عمی ــالن، مصاحب گی

ــار )فراســتخواه، 1395(،  کیفــی در ایــن تحقیــق از طریــق 16 معی

ــرد روش شــناختی،  ــد از: صحــت راهب بررســی شــده کــه عبارت ان

شــیوه های  و  تکنیکــی  الزامــات  معرفت شــناختی،  الزامــات 

ــزار  ــت اب ــی، صح ــت منطق ــری، کفای ــیت نظ ــام کار، حساس انج

ــتنادات و  ــت اس ــت و کفای ــا، دق ــات آن ه ــاد و ثب ــت اعتم و قابلی

ــان در  ــه، قابلیــت اطمین کدبندی هــا، اشــباع داده هــا، کفایــت نمون

داده هــا، روایــی محتوایــی مقــوالت استنباط شــده، اشــباع نظــری، 

استشــهاد نظــری، قابلیــت ســاخت پرســش نامه بــرای تبییــن، 

ــری  ــا به کارگی ــاد ب ــۀ داده بنی قابلیــت مقایســه و افزایــش دقــت نظری

ــد  ــه فراین ــا، ازآنجاک ــباع داده ه ــورد اش ــب. درم ــای مناس نرم افزاره

بررســی و کدگــذاری بالفاصلــه بعــد از اتمــام هــر مصاحبــه انجــام 

شــد، بــا رســیدن بــه مصاحبــۀ دهــم شــواهدی از تکــرار و اشــباع 

ــاال و به منظــور افزایــش  ــا حساســیت ب ــروز یافــت. امــا ب داده هــا ب

ــرگان صنعــت گردشــگری  ــا دو نفــر از خب ــان، مصاحبه هــا ب اطمین

تــا دوازده نفــر ادامــه یافــت و از اشــباع داده هــا اطمینــان 

ــد. ــل ش حاص

ــش،  ــۀ دوم پژوه ــی: در مرحل ــش کّم ــش در بخ روش پژوه

عناصــر  روابــط  بررســی  و  مفهومــی  مــدل  آزمــون  بــرای 

ــا یکدیگــر، کــه حاصــل مطالعــات ادبیــات  تشــکیل دهندۀ مــدل ب

ابعــاد  نقــش  بررســی  به منظــور  همچنیــن  و  اســت،  پیشــین 

به دســت آمده از مرحلــۀ کیفــی پژوهــش در ایــن مــدل، روش 

ــوع  ــاس ن ــی و براس ــق کّم ــا، تحقی ــوع داده ه ــاس ن ــق براس تحقی

هــدف، کاربــردی و براســاس مــکان، تحقیــق میدانــی و کتابخانه ای 

و از نظــر روش و فراینــد پیمایشــی بــه شــیوۀ مقطعــی و بــا اســتفاده 

ــه ای  ــج  نقط ــرت پن ــف لیک ــذاری طی ــا ارزش گ ــش نامه ب از پرس

)خیلــی زیــاد= 5 تــا خیلــی کــم= 1( اســت. جامعــۀ آمــاری را نیــز 

ــران تشــکیل  گردشــگران مقاصــد گردشــگری گیــالن از سراســر ای

ــا  ــی و ب ــترس و گلوله برف ــری دردس ــق نمونه گی ــد. از طری می دهن

اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی )بــا توجــه بــه گســترش بیمــاری 

کرونــا و بســته بودن اکثــر اماکــن و مقاصــد گردشــگری، دسترســی 

ــه  ــود( ب ــازی ب ــبکه های مج ــتفاده از ش ــا اس ــن و ب ــورت آنالی به ص

نمونه هــای الزم دسترســی پیــدا شــد. بــه علــت نامعلوم بــودن 

ــراد  ــر از اف ــن 30 نف ــش نامه بی ــده، پرس ــر مطالعه ش ــس متغی واریان

ــا  ــد و ب ــع ش ــون توزی ــورت پیش آزم ــر به ص ــاری مدنظ ــۀ آم جامع

ــۀ مقدماتــی، انحــراف معیــار محاســبه شــد.  اســتفاده از ایــن نمون

ــداد  ــای 0/05 تع ــطح خط ــران و در س ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ب

ــد.  ــت آم ــر به دس ــه 263 نف نمون

ــاس  ــی )براس ــی محتوای ــاس روای ــق براس ــش نامۀ تحقی پرس

پایه هــای نظــری و تحقیقــات پیشــین( به ویــژه بــا توجــه بــه 

پرســش نامۀ مطالعــات ددئوغلــو1 و همــکاران )2019( و ســو 

ــاتید  ــا و اس ــتاد راهنم ــر اس ــوری )نظ ــکاران )2018( و ص و هم

دیگــر بــا توجــه بــه هنجــار کشــور و صنعــت مطالعه شــده( تنظیــم 

ــتفاده از 30  ــا اس ــق ب ــی تحقی ــبۀ پایای ــرای محاس ــت. ب ــده اس ش

ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــد و ضری ــام ش ــون انج ــش نامه، پیش آزم پرس

بــا اســتفاده از نرم افــزار اس.پــی.اس.اس محاســبه شــد. کرونبــاخ 

ــول و  ــل قب ــط و قاب ــم، 0/75 را متوس ــی 0/45 را ک ــب پایای ضری

ــکاران،  ــرمد و هم ــت )س ــرده اس ــی ک ــاد تلق ــب 0/95 را زی ضری

ــای  ــب آلف ــش ضرای ــن پژوه ــدول ۱، در ای ــاس ج 1392(. براس

کرونبــاخ تمامــی متغیرهــا بــاالی 0/7 اســت کــه پایایــی مناســب 

ابــزار پرســش نامه را نشــان می دهنــد. 

جدول 1: نتایج پایایی پرسش نامه با ضرایب آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخمتغیرهاردیف

0/865قصد بازدید مجدد1

0/706مسئولیت اقتصادی مقصد2

0/764مسئولیت زیست محیطی مقصد3

0/710مسئولیت فرهنگی مقصد4

0/844مسئولیت قانونی مقصد5

0/703مسئولیت اخالقی مقصد6

0/867اعتماد به مقصد گردشگری7

0/904رضایت گردشگر8

0/924شهرت مقصد9

تجزیه و تحلیل و یافته های پژوهش
در ایــن بخــش، ابتــدا داده هــای پژوهــش در بخــش کیفــی و 

ــوند. ــل می ش ــی تجزیه وتحلی ــش کّم ــپس در بخ س

تجزیه و تحلیل و یافته های بخش کیفی
اســت،  کالســیک  داده بنیــاد  پژوهــش  روش  ازآنجاکــه 

تجزیه وتحلیــل داده هــا در بخــش کیفــی از طریــق کدگــذاری بــاز، 

1. Dedeolu
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ــو. ــزار مکس.کی ــتفاده از نرم اف ــا اس ــه و ب ــۀ نظری ــری و برپای نظ

دی.ای 2020 1 انجــام شــد کــه بــه کشــف ابعــاد مدنظــر تحقیــق 

ــد.  ــر ش منج

نتایــــج آمــــار توصیفــــی مصاحبه شــوندگان، کــه از طریق 

نرم افــزار اس.پــی.اس.اس به دســت آمــد، در بخــــش جنســــیت 

نشــــان می دهــــد کــــه 58/3 درصــد از مصاحبه شــوندگان مــرد 

ــنی 6/3  ــازه س ــاظ ب ــن از لح ــتند. همچنی ــد زن  هس و 41/7 درص

درصــد در ردۀ ســنی 16 تــا 25 ســال، 33/3 درصــد در ردۀ ســنی 

ــال و  ــا 59 س ــنی 40 ت ــد در ردۀ س ــال، 50 درص ــا 39 س 26 ت

ــالت  ــش تحصی ــج در بخ ــال اند. نتای ــاالی 60 س ــد ب 8/3 درص

مــدرک  مصاحبه شــوندگان  درصــد   33/3 کــه  نشــان می دهد 

کارشناســی، 41/7 درصــد کارشناســی ارشــد و 25 درصــد دکتــری 

دارنــد. در بخــش وضعیــت تأهــل آمــار توصیفــی نشــان می دهــد 

کــه 75 درصــد مصاحبه شــوندگان متأهــل و 25 درصــد مجردنــد. 

ــارج از  ــاکن خ ــوندگان س ــد از مصاحبه ش ــن 83/3 درص همچنی

ــد. ــاکن گیالن ان ــد س ــالن و 16/7 درص ــتان گی اس

نتایج کد گذاری بدین قرار است:

ــد  ــه، فراین ــن مصاحب ــام اولی ــس از اتم ــاز: پ ــذاری ب کدگ

ــور  ــا به منظ ــط داده ه ــه خ ــط ب ــذاری خ ــا کدگ ــاز ب ــذاری ب کدگ

 Gleiser &( شناســایی کدهــای اساســی ظهــور یافتــه در داده هــا

ــوع  ــه، درمجم ــن مرحل ــود. در ای ــاز می ش Holton, 2004( آغ

ــده  ــت ش ــوندگان( ثب ــادار مصاحبه ش ــالت معن ــزاره )جم 524 گ

اســت. در جــدول ۲، نمونــه ای از کدگــذاری بــاز پژوهــش نشــان 

ــت. ــده اس داده ش

جدول 2: نمونۀ کدگذاری باز تحقیق

مقولهمفهومگزاره

با توجه به تابلوهای بزرگی که 
در مسیر شهر آستارا وجود دارد، 

پیداکردن هتل اسپیناس کار ساده ای 
بود )زهرا. ج(

معرفی مکان 
ارائۀ اطالعات در قالب تابلو

کامل و دقیق 
درمورد 

محصوالت یا 
خدمات یا اماکن

اطالعات قلعه هم روی تابلو جلوی 
قلعه بود )نیما. ا(

تابلوهای ورودی و راهنما هم باید 
بیشتر باشه. اماکنی مثل موزه یا 

پارک و ... باید در جاهای مختلف 
آدرس دهی بشن )نیما. ا(

کتاب هایی هم درمورد شهر ماسوله 
هست که ما از همون جا خریدیم 

)مریم .ح(

ارائۀ اطالعات 
در قالب کتاب

ــی مفهــوم انتقــال داده  ــر یعن ــه یــک ســطح باالت ســپس گزاره هــا ب

ــر  ــت. از ه ــده اس ــت ش ــوم ثب ــد، 85 مفه ــن فراین ــدند. در ای ش

ــب کل  ــده و بدین ترتی ــت آم ــه به دس ــك مقول ــی ی ــف مفهوم طی

ــۀ  ــدند. نتیج ــخص ش ــوالت مش ــده و مق ــدی ش ــا عنوان بن داده ه

ــکل ۲،  ــت. در ش ــه اس ــت 32 مقول ــش ثب ــاز پژوه ــذاری ب کدگ

نرم افــزار مکس کیــودا نشــان داده  به دســت آمده در  مقوله هــای 

شــده اســت. 

1. MAXQDA

شکل 2: مقوله های به دست آمده از کدگذاری در نرم افزار مکس کیودا
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ــه را  ــن مرحل ــن ای ــتراوس و کوربی ــری: اش ــذاری نظ کدگ

به منزلــۀ ســطحی از تحلیــل، کدگــذاری محــوری نامیده انــد. 

در ایــن مرحلــه، مقــوالت و مفاهیــم به دســت آمده از مرحلــۀ 

کدگــذاری بــاز بــا هــم مقایســه، ترکیــب و ادغــام، تقلیــل و تلخیــص 

ــی  ــه انبوه ــن مرحل ــول، در ای ــاور گراس ــه ب ــده اند. ب ــده ش و چالن

ــه  ــد و ازآنجاک ــازمان دهی ش ــه و س ــب، درهم آمیخت ــا مرت از داده ه

پژوهــش حاضــر، بــا نســخۀ کالســیك گلیســر پیــش رفــت، 

ــت.  ــه برداش ــی نظری ــور و پدیدای ــمت ظه ــه س ــر ب ــز دیگ ــك خی ی

ــذاری و  ــۀ کدگ ــن دو مرحل ــان ای ــخصی می ــرز مش ــچ م ــه هی البت

ــم کار  ــاز ه ــذاری ب ــدارد. در کدگ ــود ن ــل وج ــطح تحلی ــا دو س ی

ــوار  ــه دی ــوار ب ــت دی ــه ای درحقیق ــه های مقول ــت آوردن خوش به دس

کدگــذاری نظــری اســت. حتــی ممکــن اســت در کدگــذاری نظــری 

ــذاری  ــه کدگ ــویم ب ــار ش ــه ناچ ــد ک ــکاف هایی باش ــا و ش خالء ه

بــاز برگردیــم )فراســتخواه، 1395: ص 17۱-17۰(. 

روش  در  مرحلــه  ایــن  یــه:  نظر ظهــور  کدگــذاری 

ــده  ــی« نامی ــذاری انتخاب ــن »کدگ ــتراوس و کوربی ــتماتیك اش سیس

ــان نیســت،  ــۀ مکانیکــی جــدا در پای ــن یــك مرحل شــده اســت. ای

بــاز و محــوری بذرهایــش جوانــه  بلکــه در طــی کدگــذاری 

ــف  ــا کش ــژه ب ــه ای و به وی ــه های مقول ــکیل خوش ــا تش ــد. ب می زن

پدیــده، به تدریــج مفصل هــای یــك نظریــه نمایــان شــد و بــا 

تکمیــل داده هــا، بــه طــور تجمعــی ارتبــاط ایــن مفصل هــا بازنمایــی 

شــد و بــه ســطح نظریه پــردازی رســید و درنهایــت اشــباع داده هــا و 

ــاد.  ــاق افت ــده اتف ــت تحقیق ش ــارۀ موقعی ــری درب ــت الزم نظ خالقی

بــه بیــان گلیســر، ایــن موضــوع مشــاهدۀ ظهــور یــك نظریــه از دل 

داده هــا و معانــی انتزاعی شــدۀ موقعیتــی انســانی و اجتماعــی اســت 

)فراســتخواه، 1395، ص 18۵-18۸(. در ایــن پژوهــش، نتیجــۀ 

ارتبــاط دادن مفصل هــای 32 مقولــۀ به دســت آمده از کدگــذاری 

بــاز، نظــری و ظهــور نظریــه به صــورت پنــج بعــد زیســت محیطی، 

اقتصــادی، فرهنگــی، قانونــی و اخالقــی در قالــب ابعــاد مســئولیت 

ــت.  ــده اس ــش داده ش ــکل ۳ نمای ــد در ش ــی مقص اجتماع

شکل 3: مدل ابعاد مسئولیت اجتماعی مقصد 

ــرور  ــورد م ــیک درم ــاد کالس ــۀ داده  بنی ــم نظری ــون مه دو قان

ــادی  ــوزۀ بنی ــات ح ــردن ادبی ــف( مرورنک ــد از: ال ــات عبارت ان ادبی

در زمــان انجــام تحقیــق؛ ب( موکول کــردن مــرور ادبیــات در حــوزۀ 

بنیــادی، در زمــان مرتب کــردن و نــگارش نظریــه، هنگامی کــه 

ــر، در  ــق حاض ــت. در تحقی ــام اس ــرف اتم ــاد در ش ــۀ داده بنی نظری

ــات انجــام شــد. ــه، مــرور ادبی زمــان نــگارش نظری

ــدگاه  ــج بعــد مســئولیت اجتماعــی از دی ــق، پن ــن تحقی در ای

ــد از: ــه عبارت ان ــد ک ــت آم ــگران به دس گردش

بــرای  مقصــد  ذی نفعــان  اقتصــادی:  مســئولیت   .۱

ــد  ــا جامعــه تــالش می کنن ــع اقتصــادی ب ســودآوری و تقســیم مناف

)Tran et al., 2018(. مســئولیت های اقتصــادی شــامل تعهــد 

ــن  ــاارزش و همچنی ــوالت ب ــدگان از محص ــت مصرف کنن و رضای

ســود کافــی بــرای ســرمایه گذاران اســت )پــارک و همــکاران، 

 .)2013

ــرای  ــد ب ــان مقص ــت محیطی: ذی نفع یس ــئولیت ز ۲. مس

ــود  ــاغل خ ــت مش ــا فعالی ــراه ب ــت هم ــط زیس ــت از محی محافظ

ــت  ــت و بازیاف ــط زیس ــت از محی ــت حفاظ ــد و باب ــالش می کنن ت

ــت و  ــط زیس ــتدار محی ــازگار و دوس ــوالت س ــتفاده از محص ــا اس ی

 Tran( ــد ــت نگران ان ــط زیس ــظ محی ــه حف ــگران ب ــویق گردش تش

 .)et al., 2018

ــت  ــرای رعای ــد ب ــان مقص ــی: ذی نفع ــئولیت قانون ۳. مس

مقــررات مربــوط بــه مشــتری و همچنیــن قوانیــن و مقــررات دولتــی 

ملــزم  را  شــرکت ها  و   )Tran et al., 2018( می  کننــد  تــالش 

ــن و  ــد کــه ضمــن انجــام تعهــدات اقتصــادی خــود از قوانی می کنن

ــکاران، 2013(. ــارک و هم ــد )پ ــروی کنن ــررات پی مق

۴. مســئولیت اخالقــی: ذی نفعــان مقصــد بــرای جلوگیــری 

بــه  دســتیابی  به منظــور  اخالقــی  هنجارهــای  به خطرافتــادن  از 

اهــداف یــک شــرکت و دورزدن آســیب های اجتماعــی و همچنیــن 
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 Tran et( رفتــار اخالقــی درقبــال ذی نفعــان تــالش می کننــد

al., 2018(. مســئولیت اخالقــی بــه انــواع رفتارهــا و هنجارهــای 

اخالقــی اشــاره دارد کــه انتظــار مــی رود کســب وکار از آن هــا 

ــارک و  ــون مــدون نشــده باشــد )پ پیــروی کنــد، حتــی اگــر در قان

همــکاران، 2013(.

۵. مسـئولیت فرهنگـی: در تحقیـق حاضـر، فرهنـگ نیـز 

اجتماعـی مدنظـر گردشـگران  ابعـاد مسـئولیت  از  یکـی  به منزلـۀ 

شـناخته شـده اسـت. فرهنـگ جزئـی از محیـط اجتماعـی اسـت 

می کنـد.  کمـک  انسـان  رشـد  بـه  و  اسـت  انسـان  سـاختۀ  کـه 

تفکـر،  شـیوه های  از  اسـت  عبـارت  فرهنـگ  به عبارت دیگـر، 

احسـاس و عمـل در هـر جامعۀ انسـانی برای رشـد انسـان. فرهنگ 

زیسـت محیطی عامـل اصلـی و موتور توسـعه و حفاظـت از محیط 

.)1396 افتخـاری،  رکن الدیـن  و  )رمضان نـژاد  اسـت  زیسـت 

ــات  ــاس مطالع ــه براس ــش، ک ــی پژوه ــی نهای ــدل مفهوم م

ــری و  ــی نظ ــات و مبان ــی ادبی ــن بررس ــش و همچنی ــی پژوه کیف

پیشــنۀ داخلــی و خارجــی طراحــی شــده، در شــکل ۴ نشــان داده 

شــده اســت. براســاس مــدل مفهومــی پژوهــش، فرضیه هــای اول 

تــا نهــم بــه همــراه فرضیه هــای فرعــی مربــوط بــه ابعــاد مســئولیت 

ــق از گردشــگران  ــۀ عمی اجتماعــی مقصــد، کــه از طریــق مصاحب

ــود: ــرح می ش ــده، مط ــت آم ــش به دس ــی پژوه ــش کیف در بخ

شکل 4: مدل مفهومی پژوهش براساس یافته های محقق و مرور ادبیات 

بعد قانونیبعد اخالقی H7

H1: مســئولیت اجتماعــی مقصــد در قصــد بازدیــد مجــدد 

تأثیــر مثبــت و معنــی دار دارد.

اقتصــادی،  ابعــاد   :H1a, H1b, H1c, H1d, H1e

ــد  ــد بازدی ــی در قص ــی و اخالق ــی، قانون ــت محیطی، فرهنگ زیس

مجــدد تأثیــر مثبــت و معنــی دار دارنــد.

ــد  ــه مقص ــاد ب ــد در اعتم ــی مقص ــئولیت اجتماع H2: مس

ــی دار دارد. ــت و معن ــر مثب تأثی

H2a, H2b, H2c, H2d, H2e: ابعــاد اقتصــادی، زیســت 

ــد  ــه مقص ــاد ب ــی در اعتم ــی و اخالق ــی، قانون ــی، فرهنگ محیط

ــی دار دارد. ــت و معن ــر مثب تأثی

ــر  ــدد تأثی ــد مج ــد بازدی ــد در قص ــه مقص ــاد ب H3: اعتم

مثبــت و معنــی دار دارد.

H4: اعتمــاد بــه مقصــد در رابطــۀ بیــن مســئولیت اجتماعی 

مقصــد بــا قصــد بازدید مجــدد نقــش میانجــی دارد.

H4a, H4b, H4c, H4d, H4e: اعتمــاد بــه مقصــد در 

رابطــۀ بیــن ابعــاد اقتصــادی، زیســت محیطــی، فرهنگــی، قانونــی 

ــد مجــدد نقــش میانجــی دارد. ــا قصــد بازدی ــی ب و اخالق

ــگر  ــت گردش ــد در رضای ــی مقص ــئولیت اجتماع H5: مس

ــی دار دارد. ــت و معن ــر مثب تأثی

اقتصــادی،  ابعــاد   :H5a, H5b, H5c, H5d, H5e

رضایــت  در  اخالقــی  و  قانونــی  فرهنگــی،  زیســت محیطی، 

دارد. معنــی دار  و  مثبــت  تأثیــر  گردشــگر 

ــر  ــدد تأثی ــد مج ــد بازدی ــگر در قص ــت گردش H6: رضای

مثبــت و معنــی دار دارد.

H7: رضایــت گردشــگر در رابطــۀ بیــن مســئولیت اجتماعی 

مقصــد بــا قصــد بازدید مجــدد نقــش میانجــی دارد.

H7a, H7b, H7c, H7d, H7e: رضایــت گردشــگر در 

ــی  ــی، قانون ــت محیطی، فرهنگ ــادی، زیس ــاد اقتص ــن ابع ــۀ بی رابط

ــد مجــدد نقــش میانجــی دارد. ــا قصــد بازدی ــی ب و اخالق

H8 :شــهرت مقصــد رابطــۀ بیــن مســئولیت اجتماعــی 

ــد. ــل می کن ــد را تعدی ــه مقص ــاد ب ــا اعتم ــد ب مقص
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H8a, H8b, H8c, H8d, H8e: شــهرت مقصــد رابطــۀ بین 

ابعــاد اقتصــادی، زیســت محیطی، فرهنگــی، قانونــی و اخالقــی بــا 

اعتمــاد بــه مقصــد را تعدیــل می کنــد.

H9 :شــهرت مقصــد رابطــۀ بیــن مســئولیت اجتماعــی 

مقصــد بــا رضایــت گردشــگر را تعدیــل می کنــد.

H9a.H9b, H9c, H9d, H9e :شــهرت مقصــد رابطــۀ بیــن 

ــا  ــی ب ــی و اخالق ابعــاد اقتصــادی، زیســت محیطی، فرهنگــی قانون

ــد. رضایــت گردشــگر را تعدیــل می کن

تجزیه وتحلیل و یافته های بخش کّمی
دو  در  داده هـا  تجزیه وتحلیـل  پژوهـش،  کّمـی  بخـش  در 

مرحلـۀ آزمـون مـدل اندازه گیـری و آزمـون مـدل سـاختاری انجـام 

شـد. نتایـــج آمـــار توصیفـــی پاسـخ گویان، که از طریـق نرم افزار 

نشـــان  جنســـیت  بخـــش  در  آمـد،  به دسـت  اس. پـی. اس. اس 

می دهـــد کـــه درصـد فراوانی مـردان 39 درصد و زنـان 61 درصد 

اسـت. همچنیـن فراوانی سـن پاسـخ گویان 6  درصد مربـوط به گروه 

سـنی 16 تـا 25 سـال، 27 درصـد گـروه سـنی 26 تا 39 سـال، 57 

درصـد گـروه سـنی 40 تـا 59 سـال و 10 درصـد بـاالی 60 سـال 

اسـت. نتایـج در بخـش تحصیـالت نشـان می دهد کـه 45 درصـد 

و  ارشـد  کارشناسـی  درصـد   21 کارشناسـی،  مـدرک  پاسـخ گویان 

19 درصـد دکتـری دارنـد. در بخـش وضعیـت تأهل، آمـار توصیفی 

نشـان می دهد کـه 25 درصـد پاسـخ گویان مجـرد و 75 درصـد آنان 

در  پاسـخ گویان  متأهل انـد. همچنیـن محـل سـکونت 65 درصـد 

اسـتان گیـالن و 35 درصـد در دیگـر اسـتان های ایـران اسـت.

ــا  ــش ب ــدل پژوه ــود در م ــای موج ــی متغیره ــار توصیف آم

اســتفاده از پارامترهایــی نظیــر میانگیــن و انحــراف معیــار، در 

جــدول ۳ نمایــش داده شــده اســت.

جدول 3: توصیف متغیر های تحقیق

انحراف معیارمیانگینمتغیر

3/680/66مسئولیت اجتماعی مقصد

3/650/72بعد اقتصادی

3/600/71بعد زیست محیطی

3/220/86بعد فرهنگی

3/390/85بعد قانونی

3/570/68بعد اخالقی

3/590/73اعتماد به مقصد

3/450/81رضایت گردشگر

4/090/68شهرت

3/810/85قصد بازدید مجدد

از حــد  باالتــر  براســاس جــدول ۳، میانگیــن همــۀ متغیرهــا 

بــرای  اســتنباطی،  آمــار  اجــرای  به منظــور  اســت.  متوســط 

ــای  ــع متغیره ــودن توزی ــا غیرنرمال ب ــال ی ــت نرم ــنجش وضعی س

ــه  ــد ک ــتفاده ش ــمیرنوف اس ــروف ـ اس ــون کولموگ ــق از آزم تحقی

ــر  ــا کمت ــی متغیره ــرای تمام ــون ب ــاداری آزم ــطح معن ــدار س مق

ــع  ــودن توزی ــرض غیرنرمال ب ــه ف ــد؛ درنتیج ــت آم از 0/05 به دس

ــل  ــرای تجزیه وتحلی ــن، ب ــد. بنابرای ــد ش ــق تأیی ــای تحقی متغیره

ــی .ال .اس  ــه روش پ ــاختاری ب ــادالت س ــازی مع ــا از مدل س داده ه

ــری و  ــدل اندازه گی ــون م ــه آزم ــامل دو مرحل ــه ش ــد ک ــتفاده ش اس

ــری شــامل  ــون مــدل اندازه گی ــت. آزم ــون مــدل ســاختاری اس آزم

ــت.  ــخیصی اس ــی تش ــی( و روای ــانی درون ــی )هم س ــی پایای بررس

ــك  ــی هری ــه بررســی پایای ــی، ب ــن مــالک پایای ــرای ســنجش اولی ب

از گویه هــا می پردازیــم. بــار عاملــی گویه هــای شــمارۀ 1، 3، 

4 و 6 بعــد اقتصــادی، گویــۀ شــمارۀ 1 بعــد زیســت محیطی، 

گویــۀ شــمارۀ 2 بعــد اخالقــی، کمتــر از 0/5 اســت؛ بنابرایــن ایــن 

ســؤاالت از تحلیل هــای بعــدی کنــار گذاشــته می شــوند. بــار 

ــای  ــطح خط ــوده و در س ــر از 0/5 ب ــا باالت ــایر گویه ه ــی س عامل

ــار مرکــب  ــی، بررســی اعتب ــن مــالك پایای ــد. دومی 0/05 معنی دارن

هریــك از ســازه ها1 اســت. اعتبــار مرکــب، کــه بــه پایایــی ترکیبــی2 

دیلون ـ گلداشــتاین3  ضریــب  طریــق  از  اســت،  مشــهور  نیــز 

ــل  ــالك قاب ــن م ــرای ای ــتر از 0/7 ب ــر بیش ــد و مقادی ــت می آی به دس

قبــول اســت. همچنیــن ســومین مــالک پایایــی، میانگیــن واریانــس 

استخراج  شــده4 اســت کــه درواقــع ایــن معیــار، میــزان هم بســتگی 

ــن  ــا شــاخص های خــود را نشــان می دهــد؛ هرچــه ای یــك ســازه ب

ــر اســت. در ایــن  ــز بهت ــرازش مــدل نی هم بســتگی بیشــتر باشــد، ب

ــن  ــار مرکــب تمــام گویه هــا بیشــتر از 0/7 و همچنی پژوهــش، اعتب

ــتر از 0/5  ــا ببیش ــام گویه ه ــدۀ تم ــس استخراج ش ــن واریان میانگی

بــود و ازآنجاکــه مقادیــر بیشــتر از 0/5 مــالك پایایــی مناســب 

ســازه اســت؛ بنابرایــن بــرازش مــدل در ســطح خطــای 0/05 تأییــد 

می شــود. به منظــور بررســی روایــی مــدل تحقیــق، از معیــار 

ــدول ۴(. ــد )ج ــتفاده ش ــر اس ــل و الرک فورن

در ایــن ماتریــس، هم بســتگی متغیرهــا و ابعــاد مکنــون 

گــزارش می شــوند. اعــداد روی قطــر اصلــی ماتریــس، جــذر 

ای.وی.ای اســت. چنانچــه ایــن اعــداد از اعــداد زیریــن خود بیشــتر 

ــت.  ــوردار اس ــبی برخ ــی مناس ــد از روای ــند، بع باش

جدول 4: بررسی روایی ابعاد تحقیق

ابعاد
مسئولیت 
اجتماعی 

مقصد

قصد 
بازدید 
مجدد

رضایت 
گردشگر

اعتماد 
به 

مقصد

مسئولیت اجتماعی 
مقصد

0/68

0/390/92قصد بازدید مجدد

0/610/450/91رضایت گردشگر

0/520/550/690/83اعتماد به مقصد

1. CR
2. Composite Reliability
3. Dillon-Goldstein
4. AVE



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

طراحی مدل رابطه مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید
 مجدد در استان گیالن با روش پژوهش ترکیبی

قویدل   و  همکاران 124

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

براســاس جــدول ۴، تمامــی ابعــاد روایــی مناســبی دارنــد. پــس از 

حصــول اطمینــان از مناســب بودن مــدل اندازه گیــری، بــه بررســی 

و آزمــون مــدل ســاختاری می پردازیــم. آزمــون الگــوی ســاختاری 

مســیر1،  ضرایــب  بررســی  شــامل  پژوهــش  فرضیه هــای  یــا 

معنــی داری ضرایــب مســیر و مقادیــر واریانــس تبیین شــده2 اســت. 

ضرایــب مســیرها نشــان دهندۀ تأثیــر هریــك از متغیرهــای مســتقل 

در متغیــر وابســته اســت کــه در جــدول ۵ نشــان داده شــده اســت. 

جدول 5: ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق

متغیرها
مسئولیت 
اجتماعی 

مقصد

قصد 
بازدید 
مجدد

رضایت 
گردشگر

اعتماد به 
مقصد

مسئولیت اجتماعی 
مقصد

--0/120/620/71

----قصد بازدید مجدد

--0/21-رضایت گردشگر

-0/490/24-اعتماد به مقصد

براســاس جــدول ۵، بــرای نمونــه اثــر مســئولیت اجتماعــی 

ــگری  ــد گردش ــه مقص ــاد ب ــگر و اعتم ــت گردش ــر رضای ــد ب مقص

به ترتیــب 0/62 و 0/71 اســت. نتایــج آزمــون معنــی داری مســیرها 

نیــز بدین صــورت اســت کــه مقادیــر بزرگ تــر از 1/96 ± در ســطح 

0/05 و مقادیــر بزرگ تــر از 2/66 در ســطح 0/01 معنی دارنــد. 

ــد در  ــی مقص ــئولیت اجتماع ــر مس ــز تأثی ــش به ج ــن پژوه در ای

ــق در ســطح 0/05  ــد مجــدد، ســایر مســیرهای تحقی قصــد بازدی

ــای  ــده متغیره ــس تبیین ش ــق واریان ــه، از طری ــد. در ادام معنی دارن

ــری  ــن نتیجه گی ــدول ۶ چنی ــات ج ــه اطالع ــه ب ــا توج ــق و ب تحقی

می شــود کــه واریانــس تبیین شــده قصــد بازدیــد مجــدد 32 درصــد 

ــد  ــوع 32 درص ــق درمجم ــتقل تحقی ــای مس ــی متغیره ــت؛ یعن اس

ــد. ــن می کن ــدد را تبیی ــد مج ــد بازدی ــرات قص تغیی

جدول 6: واریانس تبیین شده

واریانس تبیین شده )R2(متغیر

-مسئولیت اجتماعی مقصد

0/32قصد بازدید مجدد

0/68رضایت گردشگر

0/51اعتماد به مقصد

ســپس آزمــون معنــی داری مســیرها و ضرایــب مســیر، بــرای 

آزمــون فرضیــات تحقیــق بررســی و در جــدول ۷ نشــان داده شــده 

ــد  ــاد آن در قص ــد و ابع ــی مقص ــئولیت اجتماع ــر مس ــت. تأثی اس

ــی دار  ــر از 1/96، معن ــارۀ t کمت ــه آم ــه ب ــا توج ــدد، ب ــد مج بازدی

نیســت؛ بنابرایــن فرضیــۀ اول و زیرمجموعه هــای آن در ســطح 

خطــای 0/05 رد می شــود. امــا تأثیــر ابعــاد در اعتمــاد بــه مقصــد 

و همچنیــن تأثیــر اعتمــاد بــه مقصــد در قصــد بازدیــد مجــدد بــا 

ــه آمــارۀ t باالتــر از 1/96، در ســطح خطــای 0/05 تأییــد  توجــه ب

می شــود. برهمین اســاس، تأثیــر ابعــاد در رضایــت گردشــگر 

ــز در  ــدد نی ــد مج ــد بازدی ــه قص ــگر ب ــت گردش ــن رضای و همچنی

ــود. ــد می ش ــای 0/05 تأیی ــطح خط س

1. Beta
2. R2

جدول 7: بررسی فرضیات تحقیق

نتیجۀ آزمونآمارۀ tضریب مسیربهازشمارۀ فرضیه

H1مسئولیت اجتماعی مقصد

قصد بازدید مجدد

رد0/121/35-

H1aرد0/101/71بعد اقتصادی

H1bرد0/111/42-بعد زیست محیطی

H1cرد0/071/01-بعد فرهنگی

H1dرد0/040/42بعد قانونی

H1eرد0/230/96-بعد اخالقی

H2مسئولیت اجتماعی مقصد

اعتماد به مقصد

تأیید0/7118/91

H2aتأیید0/549/48بعد اقتصادی

H2bتأیید0/5712/02بعد زیست محیطی

H2cتأیید0/6416/79بعد فرهنگی

H2dتأیید0/6916/53بعد قانونی

H2eتأیید0/6914/63بعد اخالقی

H3تأیید0/496/85قصد بازدید مجدداعتماد به مقصد گردشگری
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نتیجۀ آزمونآمارۀ tضریب مسیربهازشمارۀ فرضیه

H4.نقش تعدیلگری اعتماد مقصد قابل بررسی نیست

H5مسئولیت اجتماعی مقصد

رضایت گردشگر

تأیید0/6210/84

H5aتأیید0/275/09بعد اقتصادی

H5bتأیید0/365/45بعد زیست محیطی

H5cتأیید0/519/36بعد فرهنگی

H5dتأیید0/517/96بعد قانونی

H5eتأیید0/548/66بعد اخالقی

H6تأیید0/212/28قصد بازدید مجددرضایت گردشگر

H7.نقش تعدیلگری رضایت گردشگر قابل بررسی نیست

ــی  ــئولیت اجتماع ــر مس ــتقیم متغی ــر مس ــه اث ــه این ک ــه ب ــا توج ب

ــی دار  ــدد معن ــد مج ــد بازدی ــر قص ــۀ آن ب ــاد پنج گان ــد و ابع مقص

ــه  ــاد ب ــری اعتم ــی میانجیگ ــکان بررس  ام
ً
ــال ــن عم ــت، بنابرای نیس

مقصــد و رضایــت گردشــگر در رابطــۀ میــان مســئولیت اجتماعــی 

ــر  ــدد امکان پذی ــد مج ــد بازدی ــر قص ــا متغی ــاد آن ب ــد و ابع مقص

نیســت. به منظــور بررســی نقــش متغیــر تعدیلگــر شــهرت مقصــد 

ـ در رابطــه میــان ابعــاد پنج گانــۀ مســئولیت اجتماعــی مقصــد ـ در 

اعتمــاد بــه مقصــد و رضایــت گردشــگر، نخســت شــهرت مقصــد 

ــار  ــپس یک ب ــد و س ــدل می کن ــی وارد م ــش تعدیل کنندگ ــا نق را ب

ــد  ــی مقص ــئولیت اجتماع ــاد مس ــک از ابع ــرای هری ــدل ب ــر م دیگ

ــدول 8(.  ــود )ج ــرا می ش اج

جدول 8: بررسی نقش تعدیلگر شهرت مقصد

نتیجه  t آمارۀ عنوان فرضیه فرضیه

تأیید 1/79 شهرت مقصد رابطۀ بین مسئولیت اجتماعی مقصد و اعتماد به مقصد را تعدیل می کند. H8

تأیید 3/54 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد اقتصادی و اعتماد به مقصد را تعدیل می کند. H8a

تأیید 3/03 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد زیست محیطی و اعتماد به مقصد را تعدیل می کند. H8b

تأیید 3/96 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد فرهنگی و اعتماد به مقصد را تعدیل می کند. H8c

تأیید 2/63 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد قانونی و اعتماد به مقصد را تعدیل می کند. H8d

رد 0/97 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد اخالقی و اعتماد به مقصد را تعدیل می کند. H8e

تأیید 3/701 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد اقتصادی و رضایت گردشگر را تعدیل می کند. H9

رد -0/10 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد اقتصادی و رضایت گردشگر را تعدیل می کند. H9a

تأیید 1/77 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد زیست محیطی و رضایت گردشگر را تعدیل می کند. H9b

تأیید 0/91 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد فرهنگی و رضایت گردشگر را تعدیل می کند. H9c

تأیید 1/26 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد قانونی و رضایت گردشگر را تعدیل می کند. H9d

تأیید 2/13 شهرت مقصد رابطۀ بین بعد اخالقی و رضایت گردشگر را تعدیل می کند. H9e

ــادی و  ــاد اقتص ــۀ ابع ــد رابط ــهرت مقص ــدول ۸، ش ــاس ج براس

زیســت محیطی، فرهنگــی و قانونــی را بــا اعتمــاد بــه مقصــد 

تعدیــل می کنــد. همچنیــن شــهرت مقصــد فقــط رابطــۀ بعــد 

اخالقــی را بــا رضایــت گردشــگر تعدیــل می کنــد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
ــاد  ــی ابع ــی، طراح ــش کیف ــر در بخ ــش حاض ــدف پژوه ه

ــگران و در  ــد گردش ــگری از دی ــد گردش ــی مقص ــئولیت اجتماع مس

ــد مجــدد از  ــر آن ابعــاد در قصــد بازدی ــی، بررســی تأثی بخــش کّم
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ــگر  ــت گردش ــد و رضای ــه مقص ــاد ب ــری اعتم ــق میانجی گ طری

و تعدیلگــری شــهرت مقصــد اســت. ازآنجاکــه تحقیقــی در 

ــد گردشــگران در  ــۀ ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد از دی زمین

صنعــت گردشــگری گیــالن یافــت نشــد، بــرای پاســخ بــه ســؤال 

ــد از  ــی مقص ــئولیت اجتماع ــاد مس ــه ابع ــورد این ک ــی درم اصل

ــیک  ــاد کالس ــق داده بنی ــت، از روش تحقی ــگران چیس ــد گردش دی

ــا  ــق ب ــۀ عمی ــت آمده از مصاحب ــج به دس ــر نتای ــد. بناب ــتفاده ش اس

گردشــگران، ابعــاد اقتصــادی، زیســت محیطی، فرهنگــی، قانونــی 

ــا  ــدند. ب ــف ش ــا کش ــی آن ه ــاخص های ارزیاب ــی و ش و اخالق

مطالعــۀ ادبیــات موجــود در زمینــۀ پژوهــش، دریافتیــم به جــز بعــد 

فرهنگــی، کــه نــوآوری پژوهش اســت، ســو و همــکاران )2019(، 

ــه  ــی، خیرخواهان ــت محیطی، اجتماع ــادی، زیس ــد اقتص ــج بع پن

ــرن و  ــگ )2019( و ت ــو و هوان ــد. ی ــی کردن ــان را بررس و ذی نفع

ــادی،  ــت محیطی، اقتص ــد زیس ــج بع ــه پن ــکاران )2018(، ب هم

قانونــی، اخالقــی و خیرخواهانــه پرداختنــد و مارینو ـ رومــرو 

و همــکاران )2020(، ســه بعــد زیســت محیطی، اقتصــادی و 

اجتماعــی را درمــورد مســئولیت اجتماعــی در نظــر گرفتنــد. ســپس 

ــئولیت  ــه مس ــی رابط ــدل مفهوم ــین، م ــات پیش ــۀ ادبی ــا مطالع ب

ــد مجــدد طراحــی  ــا قصــد بازدی اجتماعــی مقصــد گردشــگری ب

ــۀ  شــد و ابعــاد مســئولیت اجتماعــی حاصــل از کدگــذاری مرحل

کیفــی در ایــن مــدل وارد شــد. بنابــر نتایــج به دســت آمده در 

ــاد  ــد و ابع ــی مقص ــئولیت اجتماع ــش، مس ــی پژوه ــش کّم بخ

آن در قصــد بازدیــد مجــدد به صــورت مســتقیم تأثیــر مثبــت 

و معنــی دار نــدارد؛ بنابرایــن فرضیــۀ اول و زیــر مجموعه هــای 

آن رد می شــود. ایــن نتیجــه خــالف یافته هــای یــو و هوانــگ 

)2019(، پاالســیوز ـ فلورنســیو و همــکاران )2018(، و عباســی 

و همــکاران )1394( اســت کــه ایــن رابطــه را تأییــد کردنــد. گفتنــی 

ــی  ــل مســائل سیاســی و مدیریت اســت مســائل و مشــکالتی از قبی

و همچنیــن همه گیــری بیمــاری کرونــا می توانــد در ارزیابــی 

ــگران  ــد و درک گردش ــی مقص ــئولیت اجتماع ــگران از مس گردش

از مقصــد تأثیــر منفــی بگــذارد. همچنیــن ازآنجاکــه رابطــۀ 

ــش  ــی نق ــکان بررس ــود، ام ــی دار نب ــر معن ــن دو متغی ــتقیم ای مس

میانجــی اعتمــاد مقصــد و رضایــت گردشــگر در ایــن رابطــه 

ــز رد  ــم نی ــارم و هفت ــای چه ــن فرضیه ه ــت؛ بنابرای ــود نداش وج

ــد و  ــی مقص ــئولیت اجتماع ــد مس ــان می دهن ــج نش ــود. نتای می ش

ــد؛  ــی دار دارن ــت و معن ــر مثب ــد تأثی ــه مقص ــاد ب ــاد آن در اعتم ابع

ــه  ــود ک ــد می ش ــای آن تأیی ــۀ دوم و زیرمجموعه ه ــن فرضی بنابرای

بــا نتایــج مطالعــات مارینــو ـ رومــرو )2020(، فلورنســینو و 

ــی  ــکیو )2013( و عباس ــز و دل بوس ــکاران )2018( و مارتین هم

ــد  ــه مقص ــاد ب ــن اعتم ــت. همچنی ــکاران )1394( همسوس و هم

ــا یافته هــای  در قصــد بازدیــد مجــدد تأثیــر مثبــت و داشــت کــه ب

منــان1 و همــکاران )2019(، ددئوغلــو و همــکاران )2018( و 

1. Mannan 

ــوم  ــۀ س ــن فرضی ــت؛ بنابرای ــکاران )2014( همسوس ــو و هم س

تأییــد می شــود. بنابــر نتایــج فرضیه هــای دوم و ســوم گفتنــی 

اســت مســئولیت اجتماعــی مقصــد از طریــق اعتمــاد بــه مقصــد 

ــن  ــر دارد. ای ــدد تأثی ــد مج ــد بازدی ــتقیم در قص ــورت غیرمس به ص

ــئولیت  ــات مس ــده از اقدام ــه مصرف کنن ــد ک ــان می ده ــج نش نتای

گاه و  اجتماعــی در مقصــد مدنظــر، بــا توجــه بــه نیازهــای خــود آ

ــا  ــا مشــاهدۀ فعالیت هــا و برنامه هــای مرتبــط ب قــدردان اســت و ب

مســئولیت اجتماعــی در یــک مقصــد، دغدغــه و نگرانــی کمتــری 

بــرای مناســب بودن محصــوالت و خدمــات دریافت شــده از نظــر 

ارزش و کیفیــت احســاس خواهــد کــرد کــه بــه افزایــش اعتمــاد و 

ــی  ــد روان ــل می شــود و پیون ــه شــرکت تبدی ــده ب تعهــد مصرف کنن

میــان گردشــگران و مقصــد تقویــت می شــود و بــه رفتارهــای 

ــو  ــن همس ــود. همچنی ــر می ش ــدد منج ــد مج ــد بازدی ــی مانن مثبت

بــا یافته هــای فرزین فــر و همــکاران )1395(، ســو و هوانــگ 

)2019(، ســیندهو و عــارف )2017(، مارینو ـ رومــرو و همکاران 

)2020(، حســینی امیــری و خراســانی اجبارکالیــی )1397( 

ــی و  ــئولیت اجتماع ــکاران )1395( مس ــت و هم ــی صداق و بیات

ابعــاد آن در رضایــت مشــتری تأثیــر مثبــت و معنــی دار نشــان داد؛ 

بنابرایــن فرضیــۀ پنجــم تأییــد می شــود و همچنیــن فرضیــۀ ششــم، 

کــه نشــان می دهــد رضایــت مشــتری در وفــاداری تأثیــر مثبــت و 

ــم  ــای پنج ــج فرضیه ه ــر نتای ــود. بناب ــد می ش ــی دار دارد، تأیی معن

ــق  ــد از طری ــی مقص ــئولیت اجتماع ــت مس ــوان گف ــم می ت و شش

رضایــت گردشــگر به صــورت غیرمســتقیم در قصــد بازدیــد 

ــد  ــان  می ده ــده نش ــای ذکرش ــد فرضیه ه ــر دارد. تأیی ــدد تأثی مج

 
ً
ــا ــد صرف ــی در مقاص ــئولیت اجتماع ــای مس ــام فعالیت ه ــه انج ک

ــرای ایجــاد  ــردی مناســب ب ــه ای نیســت؛ بلکــه راهب ــار هزین یک ب

ــر  ــتری منج ــتر مش ــت بیش ــه رضای ــه ب ــت ک ــی اس ــت رقابت مزی

ــدی  ــری از آِن مقص ــگری، برت ــی گردش ــای رقابت ــود. در دنی می ش

اســت کــه رضایــت گردشــگران را از طریــق کیفیــت محصــوالت و 

خدمــات خــود تأمیــن کنــد. نتایــج همچنیــن نشــان دادنــد شــهرت 

مقصــد رابطــۀ بیــن ابعــاد اقتصــادی، زیســت محیطی، فرهنگــی و 

قانونــی مســئولیت اجتماعــی مقصــد و اعتمــاد بــه مقصــد را تعدیل 

می کنــد. در ادبیــات موضــوع پژوهــش تحقیقــات مشــابهی یافــت 

نشــد؛ امــا منــان و همــکاران )2019(، آرتیــگاس و همــکاران 

را  اعتمــاد  در  شــهرت  تأثیــر   )1009( ژی  و  کــه  و   )2017(

ــج نشــان داد شــهرت مقصــد رابطــۀ  ــن نتای ــد. همچنی ــد کردن تأیی

بیــن بعــد اخالقــی مســئولیت اجتماعــی مقصــد و رضایــت 

گردشــگر را تعدیــل می کنــد. ســو و همــکاران )2020( نیــز 

ــئولیت  ــن مس ــۀ بی ــد را در رابط ــهرت مقص ــدۀ ش ــش تعدیل کنن نق

ــن  ــد. ای ــد کردن ــگران تأیی ــخ های گردش ــد و پاس ــی مقص اجتماع

ــارات  ــن انتظ ــه تعیی ــت ب ــهرت مثب ــه ش ــد ک ــان می ده ــه نش نتیج

مشــتری کمــک می کنــد؛ یعنــی مشــتری بایــد انتظــار یــک تجربــه 

ــاال را داشــته باشــد. ــت ب ــا کیفی ب
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نتایــج ایــن مطالعــه بــرای گروه هــای اصلــی عالقه منــد 

ــد  ــتوران ها، مقاص ــا و رس ــران هتل ه ــگری )مدی ــت گردش در صنع

دولتــی،  و  شــهری  مقامــات  تفریحــی،  اماکــن  گردشــگری، 

ــت  ــی، جمعی ــی و خصوص ــل عموم ــایل حمل ونق ــئوالن وس مس

ــا  ــن گروه ه ــرا ای ــتقیم دارد؛ زی ــای مس ــه و...( پیامده ــی منطق بوم

آنچــه بــرای اجــرای اقدامــات الزم به منظــور تقویــت رضایــت 

ــد. در  ــن می کنن ــت تأمی ــاز اس ــل نی ــه مح ــگران ب ــاد گردش و اعتم

راســتای اهمیــت مســئولیت اجتماعــی توصیــه می شــود بــه اشــتغال 

نیروهــای محلــی و بومــی در مقاصــد و اماکــن اقامتــی و تفریحــی و 

پیامــد آن )کمــک بــه اقتصــاد محلــی( بیشــتر توجــه شــود؛ هزینه هــا 

کنتــرل شــود تــا ارزشــی کــه گردشــگران درک کرده انــد بــاال باشــد، 

حفاظــت از محیــط زیســت در دســتور کار مقاصــد مختلــف 

باشــد و بــه نظافــت اماکــن اقامتــی و تفریحــی و کنتــرل پســماندها 

توجــه شــود؛ فرهنــگ بومــی از طریــق برگــزاری مراســم مخصــوص 

ــاک  ــی پوش ــگاه های فرهنگ ــنواره ها و نمایش ــب جش ــی در قال محل

ــی  ــتانداردهای قانون ــود؛ اس ــاعه ش ــتی اش ــع دس ــوراک و صنای و خ

ــت  ــول کار رعای ــن در اص ــون و همچنی ــن گوناگ ــاخت اماک در س

شــود و تســهیالت رفاهــی فراهــم شــود و اســتخدام کارکنــان ماهــر 

ــا مشــتری در دســتور کار  و آمــوزش اصــول کار و نحــوۀ برخــورد ب

اماکــن گردشــگری قــرار گیــرد. بــرای تقویــت ســطح اعتمــاد توصیه 

ــق  ــه عالی ــی در مقاصــد ب می شــود کــه کســب وکارها و مــردم محل

ــانه ها،  ــود در رس ــات موج ــد، اطالع ــت دهن ــدگان اهمی بازدیدکنن

ــه  ــتری، توج ــت مش ــا رضای ــاط ب ــد، در ارتب ــن باش ــط و مطمئ مرتب

بــه نیازهــای آن هــا در اولویــت قــرار گیــرد، رســیدگی بــه شــکایات 

منســجم باشــد و توجــه ســریع و مؤثــر داشــته باشــند تــا بــا توجــه بــه 

انتظــارات و ایدئال هــای گردشــگران، بتواننــد رضایتشــان را کســب 

ــر  ــد ب ــه مقاص ــود ک ــنهاد می ش ــهرت، پیش ــای ش ــرای ارتق ــد. ب کنن

مشــتری مداری تمرکــز کننــد و محصــوالت و خدماتــی بــا کیفیــت 

بهتــر ارائــه دهنــد کــه رضایــت و اعتمــاد مصرف کننــدگان را جلــب 

ــد. ــالم کنن ــود را اع ــالت خ ــانه ها رس ــق رس ــد و از طری کن

هــر تحقیقــی در حــوزۀ جمــع آوری اطالعــات و کســب 

ــه الزم  ــود ک ــه رو می ش ــی رو ب ــا محدودیت های ــوب ب ــج مطل نتای

اســت محقــق آن هــا را بشناســد و در جهــت رفــع آن هــا گام بــردارد. 

ــل  ــه دلی ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــش حاض ــت پژوه ــن محدودی مهم تری

مســائل سیاســی و مشــکالت گردشــگران خارجــی بــرای حضــور و 

بازدیــد از مقاصــد گردشــگری در ایــران و اســتان گیــالن و همچنیــن 

ــافران  ــه روی مس ــا ب ــته بودن مرزه ــا و بس ــاری کرون ــری بیم همه گی

خارجــی، گردشــگران خارجــی در دســترس نبودنــد و به ناچــار 

گردشــگران داخلــی تنهــا جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را تشــکیل 

دادنــد. همچنیــن در تحقیــق حاضــر، از میــان ذی نفعــان مختلــف 

مقصــد گردشــگری شــامل گردشــگران، ســاکنان محلــی، دولــت و 

ــگران  ــد گردش ــدل از دی ــن م ــی و تبیی ــب وکار، طراح ــان کس صاحب

ــن  ــای ای ــع محدودیت ه ــرای رف ــه ب ــت. درنتیج ــده اس ــام ش انج

پژوهــش در تحقیقــات آتــی، توصیــه می شــود کــه درصــورت 

ــالن،  ــتان گی ــی در اس ــگران خارج ــور گردش ــفر و حض ــکاِن س ام

جامعــۀ آمــاری گســترده تر شــود و گردشــگران خارجــی را نیــز 

ــر  ــی ب ــاد مبتن ــی از ابع ــۀ بزرگ ــه مجموع ــود. ازآن جاک ــامل ش ش

متعــدد  بخش هــای  می توانــد  و  اســت  اجتماعــی  مســئولیت 

ــده  ــان در آین ــد، محقق ــر کن ــف را درگی ــراد مختل ــگری و اف گردش

ــا  ــابهات ی ــایی تش ــری و شناس ــات تعمیم پذی ــرای اثب ــد ب می توانن

ــان  ــدگاه ذی نفع ــن دی ــد بی ــی مقص ــئولیت اجتماع ــای مس تفاوت ه

 ســاکنان محلــی، 
ً
مختلــف، ابعــاد را از دیــد ســایر ذی نفعــان )مثــال

ــد.  ــی کنن ــت( بررس ــا دول ــب وکارها و ی کس

منابع
ــش،  ــادر، دان ــیدامیری، ن ــم، س ــی، مری ــی، مهرعل ــری، مرتض اکب

تأثیــر   .)1397( قاســم  نرگســی،  رمضان پــور  و  مــژگان 

مســئولیت اجتماعــی شــرکت بــر وفــاداری مشــتری و جایــگاه 

برنــد بــا نقــش میانجــی ارزش مشــتری. فصل نامــۀ علمــی ـ 

ــعه، 34)2(، ص22-1. ــگری و توس ــی گردش پژوهش

ــاد )1399(.  ــه، پاری ــز و فرزان ــه، پروی ــان، کفچ ــدی زاد، آرم احم

ــا  ــج ب ــدد و تروی ــد مج ــر بازدی ــد ب ــخصیت مقص ــر ش تأثی

کیــد بــر شناســایی و رضایــت (مــورد مطالعــه: مقصدهــای  تأ

گردشــگری اســتان کردســتان). فصل نامــۀ علمــی ـ پژوهشــی 

ــعه، ۱۰)۲(، ص ۵۰-۳۳. ــگری و توس گردش

ایمانــی خوشــخو، محمدحســین، فرهــادی یونکــی، مجیــد و 

ــاخت  ــذاری زیرس ــاز )1398(. تأثیرگ ــی، مهن ــتی ایران دوس

ــهر  ــوردی: ش ــۀ م ــد، مطالع ــاب مقص ــر انتخ ــگری ب گردش

و  گردشــگری  پژوهشــی  ـ  علمــی  فصل نامــۀ  اصفهــان. 

.147-۱۲۶ ص   ،)۴(۸ توســعه، 

بیاتــی صداقــت، مهدیــه، ســرداری، احمــد و یزدانــی، ناصــر 

ــی  ــئولیت اجتماع ــاد مس ــن ابع ــۀ بی ــی رابط )1396(. بررس

شــرکت و وفــاداری مشــتری )مــورد مطالعــه: شــرکت حمــل و 

نقــل مســافری رجــاء(. دو فصل نامــۀ علمی-  پژوهشــی دانشــگاه 

شــاهد، ســال بیســت و چهــارم، دورۀ جدیــد، 9، ص ۹۰-۷۷.

حســام، مهــدی )1398(. شناســایی موانــع تأســیس و توســعه 

اســتان  روســتایی  نواحــی  در  بوم گــردی  اقامتگاه هــای 

 ،)۳(۱۰ روســتایی،  پژوهش هــای  فصل نامــۀ  گیــالن. 

.559 -۵۴۶ ص

ــرا  ــی، زه ــانی اجبارکالی ــود و خراس ــید محم ــری، س ــینی امی حس

)1397(. کارکردهــای مســئولیت اجتماعــی بــر ارتقــای 

ســطح عملکــرد کســب و کارهــا. نشــریه علمــی ـ پژوهشــی 

کاوش هــای مدیریــت بازرگانــی، 10)20(، 113-91.
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ــا )1396(.  ــاری، عبدالرض ــن افتخ ــر و رکن الدی ــژاد، یاس رمضان ن

ارزیابــی فرهنــگ محیــط زیســتی جامعــه در مقاصــد 

ــات  ــالن، مطالع ــتان گی ــتایی اس ــاحلی روس ــگری س گردش

جغرافیــای روســتایی و ســاحلی، ۱)۱(، ص 56-۳۷.

ســرمد، زهــره، بــازرگان، عبــاس و حجــازی، الهــه )1392(. 

ــه. گ ــر آ ــران: نش ــاری. ته ــوم رفت ــق در عل ــای تحقی روش ه

عباســی، عبــاس، زنــدی لــک، مســعود و خلیفــه، مجتبــی )1394(. 

ــد و  ــه برن ــاد ب ــر اعتم ــرکت ب ــی ش ــئولیت اجتماع ــر مس تأثی

ترجیــح برنــد بــا نقــش میانجــی کیفیــت ادراک شــده و ارزش 

ــی، ۱۴)۲۵(، ص ۴۴-۳۱. ــت بازرگان ــم انداز مدیری ــد. چش برن

فراســتخواه، مقصــود )1395(. روش تحقیــق کیفــی در علــوم 

ــوری  ــدد تئ ــه )گران ــۀ برپای ــر نظری ــد ب کی ــا تأ ــی ب اجتماع

ــه.  گ ــر آ ــران: نش GTM(، ته

فرزینفــر، زهــره، ســعیدا اردکانــی، ســعید و نــادری بنــی، محمــود 

)1395(. تأثیــر مســئولیت اجتماعــی شــرکت بــر وفــاداری 

ــت  ــه نقــش میانجــی اعتمــاد و رضای ــا توجــه ب مشــتریان ب

)مــورد مطالعــه هتل هــای ســه ســتاره و چهــار ســتاره یــزد(. 

 ،)33(11 گردشــگری،  مدیریــت  مطالعــات  فصل نامــه 

.83-63

شناســایی   .)1398( داود  کیاکجــوری،  و  آزاده  فعلی نیــا، 

در  ســازمانی  تصویرپــردازی  اثربخــش  شــاخص های 

ــا اســتفاده از رویکــرد کیفــی.  ــران ب صنعــت گردشــگری ای

توســعۀ  و  برنامه ریــزی  پژوهشــی  ـ  علمــی  فصل نامــۀ 

ص 232-۲۱۵.  ،)۲(۸ گردشــگری، 

ــش  ــی نق ــالد )1398(. بررس ــی، می ــا و پوررجب ــادی، علیرض قب

مدیریــت شــهری بــر توســعۀ صنعــت گردشــگری )مطالعــۀ 

توســعۀ  فصل نامــۀ  صومعه ســرا(.  شهرســتان  مــوردی: 

پایــدار محیــط جغرافیایــی، ۱)۲(، ص 84-۶۸.
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