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 مقدمه

آيد و بارای   مي حساب بهتوسعه پايدار گردشگری، امروزه نه يک انتخاب كه يک ضرورت 

تحقق آن الزم است بازيگران نظام گردشگری نيز نسبت به انجام تعهادات خاود در ايان    

عنوان يکاي   داری به (  صنعت هتل64: 1140متعلق، راستا اهتمام ورزند )ضيائي و رنجبر

منادی گردشاگر دارد و باا     از بازيگران نظام گردشگری نقش كليدی در جذب و رضاايت 

نوازی كه نقش مهمي در ارتقای كيفيات تجرباۀ    آوردن تسهيالت و خدمات مهمان فراهم

ود ساطح رفااه   تواند با اررات مثبت اقتصادی در مقصاد باه بهبا    كند، مي گردشگر ايفا مي

هايي برای  های آن هزينه جامعه نيز كمک كند  با اين وجود، توسعه اين صنعت و فعاليت

هاای صارفاا اقتصاادی باه      رو الزم اسات ديادگاه   است  ازاين جوامع محلي به همراه داشته

شود با ديدگاه توسعه پايادار   نفعان مي داری كه منافع آن عايد گروهي از  ی صنعت هتل

وكاار را   محيطاي كساب   هاای اجتمااعي و زيسات    ر موضوعات اقتصادی، مقولهكه در كنا

محيطاي،   هاای زيسات   هايي مانند آلاودگي  بخشد تغيير يابد تا در قبال هزينه انسجام مي

آورناد مناافعي نياز بارای      ازدحام و شلوغي و غيره كه برای عموم جامعه باه وجاود ماي   

 ريان فراهم كنند   های مختلفي از افراد جامعه و همچنين مشت گروه

هاای   دهد از دهاه  داری نشان مي گرفته در زمينه صنعت هتل بررسي تحقيقات صورت

هاای   ها و فعاليت محيطي و اجتماعي توسعه هتل ها نسبت به اررات زيست گذشته دغدغه

گذاران افزايش يافتاه اسات و بادين جهات موضاوعات       داران و سرمايه ها در بين هتل آن

داری مورد توجه قرار گرفته است  ايان امار در نتيجاه مطالباات      هتلپايداری در صنعت 

گذاران نسبت باه   های عملياتي، تغيير نگرش سرمايه مالکان و مديران برای كاهش هزينه

ها، ايجاد شده  پذيری اجتماعي شركت های مسئوليت زمان برنامه زيست و ظهور هم محيط

هااا،  تااا ضاامن حفاام و تااأمين منااافع سااازمان  (Goldstein & Primlani, 2012)اساات 

های  ينفعان متنوع را نيز برآورده نموده و زمينه را برای توساعه پايادار صانعت     خواسته

 سازد  هتلداری فراهم 

 يزيسات و جواماع محلا    بار محايط   يتأرير شگرف یصنعت گردشگروه ازآنجاكه بعال 

مهام   هاای  يکي از پيشاران كند و  كمک مي یا و منطقه يمحل یبه توسعه اقتصاد و دارد

هاای فعاال در ايان     ساازمان  ياجتماع پذيری تيمسئولرود،  نيز به شمار ميشدن  جهاني

در ي، محلا  وكار كسب یها طيرر با محؤم یسازگار ضمنتا  دكن يم كمک ها آنبه  صنعت
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  (Jiddi & Ibenrissoul, 2020)د نا باه دسات آور   ي نياز رقاابت  تيمز ييايهر منطقه جغراف

 و اسات  ديا مف یقاو  یروابط خوب با شركا جاديدر ا نيهمچن ياجتماع پذيری تيمسئول

 یهاا  انجمان  يو اجتمااع  يبر جامعه را نه تنها در ماورد مساائل اخالقا    یگردشگر تأرير

ماؤرر   تيريدهد  مد مي شيافزا زيزيست ن و محيط يبلکه جوامع محل ،نفعان و  ی یتجار

از و  سازمان يپذيری اجتماع مسئوليت به واسطهصنعت و جامعه  نيروابط ب نيو مثبت ا

راساتا،   نيدر ا  (Yılmaz & Yılmaz, 2016) شود شناخت و تعهد كاركنان انجام مي قيطر

تواناد از طرياق شاهرت و     داری مي پذيری اجتماعي در صنعت هتل مسئوليتهای  فعاليت

 Song) منجر شودها  آنعملکرد بهتر و  يمحل یدر بازارها ها هتل تيبه موفقاعتبار برند 

& Kang, 2019)نهيدر زمگردشگری  ياصل گرانياز باز يکعنوان ي ها به   بدين جهت هتل 

در ايان  و  اناد  به كار بستهرا  يجامع یها در عمل برنامه ي،پذيری اجتماع مسئوليت ارتقاء

 د را برای خود تثبيت كننا وكار  كسب وهيش نيا ماايمستقاند  توانستهها  از آن يبرخجهت 

شااود، كااه برنامااه   مااي دهيااد لتااونيهااای ه وكااار در هتاال روش كساابتجربااه اياان 

بخشي در كنار خدمات اصلي كه ارائاه  عنوان  خود را نه تنها به يی اجتماعپذير مسئوليت

 یرگيا  در فرايند تصميمو  داند ميخود  وكار كسبدهد بلکه به عنوان بخشي از كليت  مي

و  يدوساتانه، همادل   یفضاا  جااد يعوامل مهام ا  ي، ازمحيط مسائل زيست ضمن توجه به

 ميتا ياک   یعنوان اعضاا  از كاركنان خود بهشود و  نيز غافل نميكاركنان  تيرضا شيافزا

از  تيا ها به حما آن قيو تشو ييدرجه پاسخگو شيباعث افزا ها انسجام آن كند كه يم ادي

   (Lorenc, 2016) شود مي ميت

هاا   پذيری اجتماعي هتل رابطه هرچند در كشورهای مختلف در مورد مسئوليت دراين

گرفته است اما ازآنجاكه استانداردهای روشني برای اجرای آن وضاع   هايي صورت پژوهش

صاورت منساجم تبياين     تأريرگذار بر آن نيز باه های  و مؤلفه (Ibarnia et al., 2020)نشده 

هاای   نشده است؛ در تحقيق پيش رو سعي بار آن اسات باا رويکارد فراتركياب پاژوهش      

پذيری اجتماعي تأسيسات اقامتي بررسي گردد و عوامال   گرفته در مورد مسئوليت صورت

گاار مااؤرر باار آن و نهايتاااا راهبردهااا و اراارات پايبناادی بااه    ، مداخلااهای علّااي، زمينااه

 ها مشخص گردند    پذيری اجتماعي هتل مسئوليت

توان از جهت نظاری باه    بعالوه از جمله داليل اهميت موضوع برای مطالعه بيشتر مي

جديد بودن اين مفهوم در ادبيات علمي مديريت هتلاداری كشاور اشااره كارد و از نظار       
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پاذيری اجتمااعي در صانعت     ساازی مادل مسائوليت    اتي نيز نتايج حاصل از پيااده عملي

هاا در توساعه پايادار جامعاه و بهباود       تواند به ارتقای سطح مشاركت هتال  هتلداری مي

كاه   شان منجر شود  همچنين باتوجه به اين عملکرد اقتصادی، اجتماعي و زيست محيطي

در صانايع مختلاف از نظار اجراياي بارای       پذيری اجتماعي ارائه شده های مسئوليت مدل

هاايي ضاروری باه نظار      صنعت هتلداری كارايي مطلوبي نادارد، انجاام چناين پاژوهش    

 رسد    مي

 پژوهش مباني نظری

 پيشينۀ نظری تحقيق

های متعددی  است كه ابعاد و مقوله چترگونهپذيری اجتماعي سازمان مفهومي  مسئوليت

ان ياک موضاوع راهباردی در مطالعاات ماديريت      عناو  شود  اين مفهاوم باه   را شامل مي

ها نيز اقداماتي را در اين راستا برای ايجاد اعتمااد و   موردتوجه قرار گرفته است و سازمان

انااد  شااان توسااعه داده رضااايت در بااين مشااتريان، بهبااود شااهرت و عملکاارد سااازماني 
(Gonzalez-Rodriguez et al., 2019; Jalilvand, Nasrolahi Vosta, Kazemi Mahyari, 

Khazaei Pool, 2017) عناوان   تواناد باه   پاذيری اجتمااعي ماي      از نظر مفهومي مسائوليت

شاان   نفعاان را در ساازمان   ن افاراد تقاضااهای  ی  فرايندی در نظر گرفته شاود كاه در آ  

شان نسبت به خير جامعاه، محايط و اقتصااد     پذيری شناسايي و راجع به سطح مسئوليت

نفعان  ها و  ی توان مشخص كرد كه سازمان كنند  بر اين اسا  مي زني مي مذاكره و چانه

كنناد   را دنباال ماي  شناساند و آن   پذيری را به رسميت ماي  ها تا چه اندازه مسئوليت آن

(Font & Lynes, 2018)  است كه  نياساساا اپذيری اجتماعي سازمان  تيمسئول ياصل دهيا

كل پاساخگو   کيعنوان  داران بلکه در برابر جامعه به در برابر سهام دينه تنها با ها سازمان

و  ساودآوری  شيباا افازا  بايسات   ستند و ماي ه  از جامعه يبخشها  ؛ چرا كه سازمانباشند

تاوان   ماي لاذا  د  نا كماک كن  و معيشات ماردم  در جامعه باه رفااه    گذاری مجدد سرمايه

بلکاه   ،ياعتراضات اجتماع كاهش یراهبرد نه تنها برا يرا نوعپذيری اجتماعي  تيمسئول

؛ (Bilan, 2019) دانستنيز  ها سازماناعتبار و وجهه مخدوش شده  شيافزا یبراراهبردی 

 ,Nord)راهبردی كه به واسطه آن ساازمان ارارات مثبتاي روی جامعاه برجاای بگاذارد       

2006)   
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پذيری اجتماعي سازمان ارائه شاده   های متعددی از مسئوليت به لحاظ تعريف، تعريف

 1داستاندار  يالملل نيسازمان ب را فيتعر نيتر ترين و متداول رايجاست، اما 

 ساازمان  ياجتمااع  پاذيری  تي، مسائول 05222 زويا استاندارد ااست  طبق ارائه داده 

بار   شهااي  و فعاليات  ماتيتصام  اتسازمان در قبال تأرير کي تيمسئول»عبارت است از 

از جملاه   داريا كاه باه توساعه پا    يرفتار شافاف و اخالقا   قيطر ززيست ا جامعه و محيط

  (Abram & Jarzabek, 2016, p.11)«كند سالمت و رفاه جامعه كمک مي

 پيشينه تجربي تحقيق

هاا صاورت    هتال « پذيری اجتمااعي  مسئوليت»بخشي از تحقيقاتي كه  تاكنون در مورد 

پاذيری   مسائوليت ناشي از آن اشاره دارد و معتقدناد كاه   « ارزش افزوده»گرفته است بر 

های  شركت يرقابت تيمزتواند در ارتقای  مي ،شود دنبال راهبردیصورت  اگر به ياجتماع

-Camilleri, 2014; Peña-Miranda et al., 2021; Rodriguez) ماؤرر واقاع شاود    داری هتال 

Fernandez, 2016)را « ارربخشاي »های برخي ديگر از اين مطالعات ايان     حال آنکه يافته

نياز مؤياد ايان     يشاواهد تجربا    (Bohdanowicz & Zientara, 2009)اناد   زير سوال بارده 

مناافع،   تعاارض  مانناد  ييها چالش با يپذيری اجتماع مسئوليت عمل بهكه  موضوع است

در  فيضاع  ي، همااهنگ سازمان يپذيری اجتماع در مسئوليت نفعان ي  یمشاركت حداقل

باه   مسائلي ني  چن(Farmaki, 2019)است  مواجه يآگاه نييها و سطح پا فعاليتانجام 

بارای   رو ازاين  است تردارد مشهود ینفعان متعدد كه  ی یگردشگرهای  سازماندر  ژهيو

پاذيری   مسائوليت  یبارا  راهباردی  تيريمد کرديرو، همواره ها چالشكنترل هر چه بهتر 

اساتفاده از  ضامن   تاا  (0214)هماان،   قرار گرفته اسات  تيمورد حما سازمان ياجتماع

، زميناه بارای   جامعاه  یو ساودمند  يرقاابت  تيا باه مز  يابيدر دسات  سازمان یها تيقابل

باه   يو دساتياب نفعاان   منافع  ی تيريمد یبرا ينوآورانه و عمل یکردهايرو مندی از بهره

  شود  فراهم نيز مدتبلند یداريپا

 یتر قيو دق تر قيدرك عم (0214) 0كيب عبائيان و خُنگ، كيد يئوه و مک یها افتهي

  دهاد  يارائاه ما  پاذيری اجتمااعي    مسائوليت  یها طرح یاجرا یها برا هتل یها زهياز انگ

اسات كاه   آن عناای  باه م شاود   استفاده ماي  رابطه  دراين كه «برد-برد» تياصطالح وضع

و  شاود  ماي  بيا محيطاي ترك  با به حداقل رساندن اررات زيسات  ها هزينهجويي در  صرفه



   1921تابستان ، 55شماره  هفدهم،سال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 50

 

 

در همين رابطه ضيائي و رنجبر   برند بدين ترتيب هم سازمان و هم جامعه از آن سود مي

ساازی ماديريت محيطاي را     ها برای پيااده  ( مهمترين انگيزه مديران هتل1140متعلق )

هر چند بايد توجه داشت كه سطح تعهاد   كنند  ها معرفي مي جويي در هزينه عامل صرفه

های ايران و آگاهي مديران از مفهوم مديريت محيطي پايين اسات )رنجبار    محيطي هتل

هاای   ( نيز مصرف آب در يکي از گروه1144های احمدآبادی ) (  طبق يافته1141متعلق، 

ری انديشايده شاود؛ تاا    هتلداری ايران بهينه نيست و الزم است در ايان خصاوص تادابي   

كه تعهد  تيواقع نيازيست شود   ها و آسيب كمتر به محيط جويي در هزينه موجب صرفه

 ي، حتا دهاد  ينشان م شود، يم تيهدا يبا مالحظات اخالق زين يعيطب طيبه مح رانيمد

 یتار  دهيا چيپ یهاا  زهيوكار، انگ كسب یكارآمد یها زهيوكار، عالوه بر انگ كسب طيدر مح

شود نه تنها  كه باعث مي وجود داردپذيری اجتماعي سازمان  مسئوليتمشاركت در  یبرا

هاای   هتلبرای  ياخالق يگاهيجا بلکهعمل كنند،  ابيمنابع كم انيعنوان متول به رانيمد

گرفته است كاه   ای صورت در اين جهت مطالعات گسترده  ايجاد كنند نيز خود در جامعه

دهاد عليارغم افازايش عالياق پژوهشاي در زميناه        يهای اين تحقيقاات نشاان ما    يافته

در صانعت   ايان زميناه   در های مهمي هنوز هم شکافي سازمان اجتماع پذيری تيمسئول

 & ,Serra-Cantallops, Peña-Miranda, Ramón-Cardona)وجاااود دارد داری  هتااال

Martorell-Cunill,  2018)  قاات يتحق( با تحليل محتاوای  0214) 1معين، كمال و يوسف 

 در حاوزه اقادامات  هاا را   آن هيتمركز اول ،داری در صنعت هتلپذيری اجتماعي  مسئوليت

 تيمحيطي(، تأرير و اهم و زيست ياجتماع ،ی)اقتصاد پذيری اجتماعي سازمان مسئوليت

 یهاا  در ساال  دانناد و معتقدناد   مياز اين مفهوم  رانيكنندگان و مد ، ادراكات مصرفآن

پاذيری   مسائوليت  يدها  /گزارشارتباطاات به سمت  شتريتمركز ب قات،يبا رشد تحق رياخ

 ت معطوف شده اس یداريو پا ستيز طيسبز/مح تي، مسئولاجتماعي

( 1146( و صابا  ) 1141های مشتاقي يازدی ناژاد )   داری ايران يافته در صنعت هتل

 تاأرير مثبات دارد    هتال اجتماعي ساازمان بار عملکارد    پذيری  مسئوليتدهد  نشان مي

اجتمااعي بار    پاذيری  مسائوليت  ( ارار 1921كريمي، مظفری و كااوش )  دودانگه، حاجي

( در 1141مناادی )   دانناد  ماي مثبات  و معنادار  را وفاداری و اعتماد گردشگران ،رضايت

شاود   ماي دهد ديدگاه مثبت مهمانان نسبت به هتال سابز باعاث     پژوهش خود نشان مي

ها داشته  ها تمايل بيشتری برای اقامت و همچنين مشاركت در اقدامات سبز اين هتل آن
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( در پژوهش خود باه ايان نتيجاه رسايده اسات كاه تاأرير        1922شنا  ) باشند  يزدان

شدگي كاركنان مثبت باوده   يابي و عجين پذيری اجتماعي بر هويت های مسئوليت فعاليت

رابطه  كننده مثبتي دراين از حمايت سازماني نقش تعديل است  همچنين ادراك كاركنان

بر مشاركت سبز،  سازمان اجتماعيپذيری  ( معتقد است مسئوليت1922پور ) دارد  هاشم

( در 1144گاذار اسات  عظيماي يانچشامه )    تأريردر هتل انگيزش و توسعه مهارت سبز 

ياابي مبتناي بار برناد كارفرماا و كشاش        دو مفهاوم هويات  گيرد  بررسي خود نتيجه مي

 دارد   شخصيت برند كارفرما بر رضايت و قصد ترك كاركنان تأرير مستقيم و معنادار 

هاايي   تاوان گفات، عليارغم وجاود پاژوهش      گرفته مي بندی مطالعات صورت در جمع

ايط ماؤرر بار   ها و عوامل و شر پذيری اجتماعي هتل پيرامون اررات و پيامدهای مسئوليت

صورت منسجم در ياک تحقياق موردمطالعاه قارار نگرفتاه       آن، اين موضوعات تاكنون به

تاوان   است و در اين رابطه تاكنون مدلي ارائاه نشاده اسات  لاذا پاژوهش حاضار را ماي       

 پژوهشي بديع در اين زمينه قلمداد كرد 

 تحقيق   روش

يقاات گذشاته در زميناه    به اينکه پاژوهش حاضار باهادف بررساي و تفساير تحق      باتوجه

گرفته اسات؛ از رويکارد فراتركياب     پذيری اجتماعي در صنعت هتلداری صورت مسئوليت

هاای   مند برای بررسي و تحليل كيفي يافتاه  استفاده شده است  فراتركيب رويکردی نظام

كناد تاا مفهاوم خاصاي را در      های گذشته است  اين روش به محقق كماک ماي   پژوهش

های اين تحقياق   بنابراين داده  (Thomsen et al., 2012)ل كند مطالعات مختلف دنبا

د مطالعه های مرتبط به عنوان جامعه تحقيق مور های رانويه هستند و پژوهش از نوع داده

ها، پژوهشي كيفاي و از نظار هادف،     قرار گرفت  لذا تحقيق از جهت نحوه گردآوری داده

 های توصيفي تحليلي است   جزء پژوهش

داری از نظر عوامال   پذيری اجتماعي در صنعت هتل با توجه به اينکه مفهوم مسئوليت

سجم موردمطالعه قرار طور من گر و پيامدها در تحقيقات گذشته به ای، مداخله علّي، زمينه

است؛ با استفاده از رويکرد فراتركيب و مبتني بر رهيافات اساتراو  و كاربين در     نگرفته

توان عوامل فاوق را در قالاب مادلي مناساب مادون سااخت  بارای         بنياد مي نظريه داده

(، 0211) 9سازی اين رويکرد در تحقيق حاضر از الگوی اروين، بُرادرساون و ساامرز   پياده
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 لب شش مرحله به شرح زير استفاده گرديد:در قا

 تدوين مسئله   -1

 در ابتدا بر اسا  الگوی فوق سؤاالت اصلي تحقيق بطور واضح  به شرح زير تدوين شد:

 داری  پذيری اجتماعي در صنعت هتل گر مسئوليت ای و مداخله عوامل علّي، زمينه

 اند؟ كدام

 اند؟ ت هتلداری كدامپذيری اجتماعي در صنع پيامدهای اجرای مسئوليت 

 پاذيری اجتمااعي صانعت     توان عوامل فوق را در قالب مدل مسائوليت  چگونه مي

 داری منسجم كرد؟ هتل

 شناسايي مطالعات -2

 ميجساتجو، تنظا   یهاا  زنجياره  نياي تع، جستجو یاستفاده از راهبردها در مرحله دوم با

باه   اساا  باتوجاه   براين  های اطالعاتي انجام شد جستجو در پايگاه، گری غربال یارهايمع

پاذيری   گستردگي واژگان مورداستفاده در تحقيقات برای پرداختن به مفهاوم مسائوليت  

 صورت گرفت  1های مطرح شده در جدول  اجتماعي، جستجوی اوليه به كمک كليدواژه

ها و چکيده تحقيقات انجاام   تر جستجو در ميان عناوين، كليدواژه برای كسب نتايج كامل

بارای درنظرگارفتن كلماات متارادف      5«ياا »بارای ارتباا  دو واژه و از    6«و»ز گرفت و ا

ساازی   هاای مهام نماياه    مناد در پايگااه   برای اين كاار، جساتجوی نظاام    استفاده گرديد 

 ( انجام شد    1922)اسفند  0200تا فوريه  1442های داخلي و خارجي از سال  پژوهش
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 های اطالعاتي و واژگان كليدی جستجو پايگاه – 1جدول 

 های اطالعاتي پايگاه واژگان كليدی

Hotel social responsibility/ CSR 

Lodging social responsibility/ CSR 

Hotel / Lodging Environment management 

Green hotel / Lodging 

Hotel/ Lodging citizenship  

Philanthropy hotel/ Lodging 

Sustainable hotel / Lodging 

 مسئوليت اجتماعي هتل / اقامتگاه

 محيطي هتل / اقامتگاه مديريت زيست

 هتل سبز

 شهروندی سازماني / شركتي هتل / اقامتگاه

 های بشردوستانه/خيرخواهانه هتل / اقامتگاه فعاليت

 هتل / اقامتگاه پايدار

www.sciencedirect.com 

www.clarivate.com 

www.tandfonline.com 

www.journals.sagepub.com 

www.emerald.com 

www.scholar.google.com 

www.scopus.com 

 

Ganj.irandoc.ac.ir 

sci.isc.ac 

Sid.ir 

Ensani.ir 

 ارزيابي مطالعات -3

ساامرز و   اريجستجو شده، بر اسا  سه مع قاتيتحق اديحجم ز در مرحله سوم به خاطر

قارار   يابيا ماورد ارز  ريا ساؤاالت ز با توجاه باه   مطالعات  نيا تيفي(، ك0221) 5همکاران

 گرفت:

پذيری اجتماعي در صنعت هتلداری  الف( آيا در عنوان يا چکيده تحقيق به مسئوليت

 اشاره شده است؟

پاذيری اجتمااعي    ب( آيا در مطالعه تأكيدی بر ارائه مدل يا چارچوبي برای مسئوليت

 د دارد؟در صنعت هتلداری وجو

هاا   پاذيری اجتمااعي هتال    ج( آيا در تحقيق به عوامال مختلفاي كاه بار مسائوليت     

 تأريرگذار باشد و يا پيامدهای آن را مشخص كرده باشد اشاره شده است؟

 گری تحقيقات به شرح زير انجام گرفت: بر اسا  معيارهای فوق بررسي و غربال
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تحقياق در   01خارجي و تعاداد  های  مطالعه در پژوهش 11تحقيق نهايي، تعداد  111از 

 سازی فارسي قرار دارد  های نمايه پايگاه

 های كيفي انتخاب روش مناسب برای تحليل يافته -4

گزارش شده در مطالعات منتخاب،   یها افتهياز  یديكل ميمفاه استخراجبا در گام چهارم 

روش  هاا از  در ايان گاام بارای تحليال كيفاي يافتاه        مشخص شد ها آنارتبا   يچگونگ

اساتفاده شاد  در ابتادا باه كماک       1ای كياودی  كدگذاری با استفاده از نارم افازار مکاس   

مفهاوم   115هاای مطالعاات در قالاب     يافتاه  و روش تحليل سطر به سطر،باز  یكدگذار

 نيروابط با  ييشناسابندی گرديد  سپس با  دسته زيرمقوله 04شد و سپس در  ييشناسا

  های تحقيقات پيشين مشخص گرديد اصلي در يافته مقوله يا موضوع 19ها،  زير مقوله

 ها ارائه تركيب يافته -5

هاای حاصال از تركياب     مثابه پلي بين تحقيق و اجراست يافتاه  در پنجمين مرحله كه به

 تنظيم شد  5تا  0برای انتقال دقيق به مخاطبان در قالب جداول 

 417تحقیقات جستجو شده: 

بررسی چکیده: تحقیقات برای 

764 

تحقیقات رده شده بر اساس 

 454عنوان: 

 465تحقیقات برای بررسی محتوا: 

 

تحقیقات رده شده بر اساس 

 194چکیده: 

 

 111تحقیقات نهایی: 

تحقیقات رد شده بر اساس محتوا: 

157 
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 تأمل در فرايند -6

اقعيت، كنترل و تأمل توسط ساير محققاان،  پذيری و های مختلفي مانند انعکا  روش

های تحقيقات برای تأمال   كنترل به كمک اعضای تيم تحقيق و بررسي سازگاری با يافته

در تحقيق حاضر از روش كنترل به كمک   (Erwin et al., 2011)در فرايند وجود دارد 

هاا در مادل فراتركياب     اعضای تيم تحقيق و بررسي سازگاری برای تحليل روايي مقولاه 

اسا  باه كماک    اری استفاده شده است  براينپذيری اجتماعي در صنعت هتلد مسئوليت

اعضای تيم پژوهش در وهله اول سؤاالت تحقيق مورد بررسي قارار گرفات تاا تناساب و     

گاری و ارزياابي    ها مشخص شود  ساپس پيراماون نحاوه غرباال     امکان پاسخگويي به آن

ر مطالعات و روش كدگذاری مفاهيم در ميان اعضا تبادل نظار صاورت گرفات و نهايتااا د    

هاا   بندی شد كه در ادامه و در قسمت يافته ها جمع ها، ديدگاه خصوص ارائه تركيب يافته

شود  بنابراين روايي نظری نتايج تحقيق را، هم از نظار مفااهيم    ها اشاره مي و بحث به آن

ای از مطالعاات،   و هم از نظر روابط بين مفااهيم باه واساطه اساتفاده از دامناه گساترده      

با الگوی نظاری )همااهنگي و همساويي باا نتاايج سااير تحقيقاات(  و        راهبرد سازگاری 

 توان مورد تأييد قلمداد كرد    (، مي1119استفاده از ديدگاه همکاران )فقيهي و عليزاده، 

 های تحقيق يافته

هاای   هاای پاژوهش   برای ارائه پاسخ روشن به سؤاالت تحقيق، مفاهيم مستخرج از يافتاه 

 شود: ميپيشين به شرح زير مطرح 

منظور از پديده محوری رخدادی اساسي است كه برای اداره و كنترل آن پديده محوری: 

هاای   گيرد  هسته مركزی مباحاث در يافتاه   ها و رفتارها صورت مي ای از فعاليت مجموعه

اقادامات و شارايط ماؤرر بار ايان       ؛ لذااست« پذيری اجتماعي هتل مسئوليت»تحقيقات، 

 گيرد    ل از آن مورد بررسي قرار ميمفهوم و پيامدهای حاص

 شرايط علّي -1

هاا   اند كه بار پدياده   ساز معموالا آن دسته رويدادها يا وقايع منظور از شرايط علّي يا سبب

های تحقيقات در سه    بر اين اسا  يافته(161: 1145 ،نيكرب و)استرا  گذارند  ارر مي

 دسته بندی شدند  0مقوله و هفت زيرمقوله به شرح جدول 
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 كدها و شرايط علّي -2جدول 

 ابعنم كد )مفهوم( زير مقوله مقوله

رد
هب
 را
ي و
مش
ط 
خ

 

تناسب 
 راهبردی

پذيری  مسئوليت اقدامات بر آسيايي های هتل تأكيد
 متنوع پايداری و اجتماعي

(Ng & Tavitiyaman, 
2020) 

(Line et al., 2018) 
(Berezan et al., 2014) 

(Holcomb et al., 2007) 
(Sánchez-Fernández et 

al., 2016) 
(Calveras, 2015) 

 اجتماعي خدمات ارائه بر مکاني تعلق تأرير
 توسط مهمانان اجتماعي فرهنگي های زمينه درنظرگرفتن

 مديريت
 های برنامه در هتل انداز چشم و محيط اهميت

 پذيری اجتماعي مسئوليت
 با متناسب اجتماعي پذيری مسئوليت متفاوت رفتارهای

 مختلف كشورهای
 بين در پذيری اجتماعي مسئوليت متنوع رفتارهای انجام

 ها هتل

رويکرد 
 يکپارچه

 هتل داخل در اجتماعي پذيری تمسئولي باالتر اهميت

 هتل از خارج به نسبت
(Teanpitthayamas et al., 

2021) 
(Holcomb et al., 2007) 

(Cherapanukorn & 
Focken, 2014), (Guix & 

Font, 2020) 
(Ko et al., 2019) 

(Sudhagar & Samuel, 
2019) 

(Martínez et al., 2014) 
(Tsai et al., 2010) 

 درصد 92 انداز چشم در پذيری اجتماعي مسئوليت  كر

 ها هتل
 عنوان به پذيری اجتماعي مسئوليت به پرداختن انگيزه

 عمليات برای مبنايي
 راهبردی اهداف تحقق برای متوازن امتيازی كارت كاربرد

 هتلداری صنعت برای بعدی پنج الگوی
 پذيری اجتماعي مسئوليت مشي خط گانه نه ابعاد معرفي
 در پذيری اجتماعي مسئوليت اقدامات كارگيری به ضرورت

 سازمان كل
 های برنامه برای يکپارچه رويکرد اتخا  رورتض

 پذيری اجتماعي مسئوليت

 استانداردها

 سبز اقدامات به دادن مشروعيت برای استانداردها از استفاده
(Kleinrichert et al., 

2012) 

(Ng & Tavitiyaman, 
2020) 

 مسئوليت جهاني استانداردهای بر غربي های هتل تأكيد

 اجتماعي

ی
ور
مح
ع 
نف
 ي

 

توجه به 
نفعان   ی

 خارجي

 هتل اجتماعي پذيری مسئوليت های فعاليت درصد 15 انجام

 مشتريان برای
(Gürlek & Kılıç, 2021) 

(Xiao et al., 2016) 
(Smith & Ong, 2015) 
(Alrousan et al., 2015) 

(Dewi et al., 2017) 

  از حمايت برای بشردوستانه و اخالقي حقوقي، ابعاد ادغام
 كنندگان مصرف

های مسئوليت  نفعان خارجي در اجرای برنامه اهميت  ی
 اجتماعي
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 ابعنم كد )مفهوم( زير مقوله مقوله

 مدل بودنو اقتصادی  اخالقي برای نفعان  ی مطالبه

 هتل وكار كسب
 

 پذيری اجتماعي هتل مسئوليتتأرير مثبت ادراك ساكنان از 

 ریبر نگرش به گردشگ

 داران اهميت توجه به نيازهای سهام

 های ضرورت

 مديريت

  انساني منابع

 پذيری مسئوليت مزايای با دررابطه مهمانان آموزش ضرورت

 اجتماعي
(Berezan et al., 2014) 

(Font et al., 2012) 
(Hu et al., 2019), (Ng & 

Tavitiyaman, 2020) 
(Abaeian et al., 2014), 

(Ketschau, 2017), 
(Baicu et al., 2019) 

)صلواتي و  
 (1140همکاران،

 محلي قوانين با انساني منابع های سياست تطابق
 كاركنان رفاهي نيازهای تأمين اهميت

 ارتقای و يادگيری برای ويژه های آموزش توسعه ضرورت

 يادگيری
 كاركنان مشاركت تشويق ضرورت

 اجتماعيای و مسئوليت  ارتبا  ميان اخالق حرفه

ی
تار
 رف
ت
عا
ضو
مو

 

نگرش 
 مديران

 از آنها درك و هتل كل مديران نگرش بين مثبت رابطه

 اجتماعي مسئوليت
(Holcomb & Smith, 

2017) 
 فرهنگ از كوچک های هتل كل مديران مثبت ادراك

 اجتماعي مسئوليت

و نگرش 
رفتار 
  مشتريان

 هتل مديريت قصد بر مشتريان محيطي زيست نگرش تأرير

 سبز
(Verma et al., 2019) 

(، 1921و همکاران، ودانگه)د
(، 1144)نادری مقدم، 
(، 1144)جعفری،
(، )خليفه 1145)حدادی،

سلطاني و 
 Xiao et)(،1145همکاران،

al., 2016) 

 مشتريانرفتار  بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير
 هتل كردن سبز بر مشتريان نگرش اهميت

 از اجتماعي مسئوليت اخالقي و قانوني ابعاد باالتر اهميت

 مشتری نظر

 گر شرايط مداخله -2

دهناد   هايي هستند كه شرايط علّي را تخفيف يا به نحوی تغيير ماي  گر آن شرايط مداخله

اند كه الزم است با عمل/ تعامل باه   واحوال غيرمنتظره و اتفاقي برخاسته از اوضاع شتريبو 

هاای     مفااهيم موجاود در يافتاه   (161: 1145 ،نيكارب  و)استرا  ها پاسخ داده شود  آن

 (  1تحقيقات در اين رابطه در دو مقوله و پنج زيرمقوله دسته بندی شدند )جدول 
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 گر كدها و شرايط مداخله -3جدول 

 ابعنم كد )مفهوم( زير مقوله مقوله

ي
راك
 اد
ت
عا
ضو
مو

 

دانش و 
آگاهي 
مشتريان و 
 كاركنان

 هويت بر اجتماعي پذيری مسئوليت از كاركنان ادراك تأرير

 سازماني

(Park & Levy, 2014), 
(Martínez et al., 2014) 
(Abaeian et al., 2014) 

 حمايت و تقاضا افزايش بر سبز هتل مورد در آگاهي تأرير

 مهمانان
فرهنگ 
 سازمان

 اجتماعي پذيری مسئوليت ابعاد بر سازمان فرهنگ تأرير
(Gonzalez-Rodriguez et 

al., 2019) 

ي
راي
اج
ط 
راي
ش

 

های  چالش
 اجرايي

 (Font et al., 2012) بزر  های هتل در بيشتر اجرايي های شکاف
(Cherapanukorn & 

Focken, 2014) 
(Borbon, 2020) 

(Suárez-Serrano, 2009) 
(Bissoon, 2018) 

 اجرای برای شده پذيرفته دستورالعمل يک وجود عدم

 جتماعيا پذيری مسئوليت
 اجرای مشکالت ترين رايج جمعيت رشد و شرايط محيطي

 جتماعيا پذيری مسئوليت

 ديگر از اجتماعي پذيری مسئوليت در هتلداری صنعت فاصله

 صنايع
 پذيری مسئوليت های گزارش ارائه در سوگيری به تمايل

 اجتماعي

 تسهيلگری
 دولت

 ,(Abaeian et al., 2014) اقتصادی و قانوني های انگيزه تسهيل در دولت نقش
(Dewi et al., 2017), 

(Punitha & Mohd Rasdi, 
2013) 

  محيطي زيست مديريت اقداماتاز دولت  حمايتي مقررات 
 پذيری مسئوليت مزايای مورد در اطالعات ارائه در دولت نقش

 اجتماعي
شرايط 
 يمحيط

 كاهش برای اجتماعي پذيری مسئوليت برنامه از استفاده

 ناكرو اررات

(Gürlek & Kılıç, 2021) 

 ای شرايط زمينه -3

زماان و مکاان باوده و در     اند كه مختص ياک   ای مجموعه خاصي از شرايط شرايط زمينه

هاای   آورند كه اشخاص باا عمال / تعامال    واحوال يا مسائلي را به وجود مي مجموع اوضاع

؛ در واقع اين شرايط همان (169: 1145 ،نيكرب و)استرا  دهند  ها پاسخ مي خود به آن

اساا  طباق    دهناد  باراين   مقتضيات زماني و مکاني هستند كه به رفتار افراد شکل ماي 

 -، پنج زيرمقوله عوامل زيست محيطي، حقوقي، اقتصادی، فنااوری و اجتمااعي   9جدول 

 فرهنگي در مقوله شرايط زمينه ساز تعريف شدند 
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 كدها و شرايط زمينه ای -4جدول 

 ابعنم كد )مفهوم( زير مقوله لهمقو

نه
مي
ط ز
راي
ش

 
 ساز

عوامل 
 محيطي زيست

 با محيطي زيست مديريت اقدامات مثبت ارتبا 
 نفعان  ی از انتظارات

(Ouyang et al., 2019) 
(Punitha & Mohd 

Rasdi, 2013) 
 با محيطي زيست مديريت اقدامات مثبت ارتبا 

 صنعت استانداردهای
 مقررات با محيطي زيست مديريت اقدامات مثبت ارتبا 

 دولت حمايتي

 عوامل حقوقي
 (Xiao et al., 2016) كنندگان مصرف  از حقوقي حمايت

 هتل اجتماعي پذيری مسئوليت در حقوقي حوزه اهميت
 (Calveras, 2015) پذيری اجتماعي مسئوليت راهبرد بر وری بهره ابعاد تأرير عوامل اقتصادی

 فناوری و نوآوری

 سازی پياده جديد های روش كارگيری به

 پذيری اجتماعي مسئوليت

(Alrousan et al., 2015) 
(Hsiao & Chuang, 

2015) 
(Abaeian et al., 2014) 

 
 مشترك ارزش بر مبتني سبز نوآوری مفهومي مدل ارائه

 ها روش بهترين گذاری اشتراك 

 هزينه كم و نوين های فناوری توسعه

 عوامل اجتماعي
 فرهنگي -

اولويت مسائل اجتماعي نسبت به مسائل 
 نفعان خارجي محيطي برای  ی زيست

(Boğan et al., 2021) 
(Abaeian et al., 2019) 

 در فرهنگي هنجارهای و اخالقي های ارزش به توجه

 عياجتما پذيری مسئوليت

 های راهبردی عمل / تعامل -4

های هدفمند و عمدی هستند كه برای حل يک مسئله  های راهبردی كنش عمل / تعامل

 ،نيكارب  و)اساترا   گيارد   هاا پدياده شاکل ماي     گيرند و با صورت گرفتن آن صورت مي

باه شارح   های تحقيقات در اين زمينه در پنج مقوله و شش زيرمقوله  يافته  (166: 1145

 بندی شدند  دسته 6جدول 

 های راهبردی های عمل / تعامل كدها و مقوله -5جدول 

 ابعنم كد )مفهوم( زير مقوله مقوله

رد
هب
را

 
ي
ياب
زار
با

 

بازاريابي 
 سبز

عنوان راهبرد تمايز محصول  پذيری اجتماعي به مسئوليت
 هتل

(Calveras, 2015) ,
(Punitha & Mohd 

Rasdi, 2013) 
)فندرسکي  (،1145)حدادی،

 (1141 نژاد،
 (1141)مشتاقي يزدی نژاد،

 اجتماعي و راهبردهای بازاريابي پذيری رابطه ميان مسئوليت
پذيری  عنوان ابزاری برای اجرای مسئوليت بازاريابي سبز به

 اجتماعي
 پذيری اجتماعي مسئوليتگيری بازار بر  تأرير جهت
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 ابعنم كد )مفهوم( زير مقوله مقوله

رد
هب
را

 
ي
سان
ع ان
ناب
ت م
ري
دي
م

 

ارتقاء رفتار 
مسئوالنه 
 كاركنان

 ,(Wang et al., 2020) كاركنان تعهد بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير
(Henderson, 2007) 
(Akbari et al., 2021), 
(Wiastuti, 2016),  

(Okumus et al., 2019) 
(AlSuwaidi et al., 2021) 

(Zhao & Zhou, 2021), 
(Bavik, 2019), (Bu et al., 

2022) 
(Guzzo et al., 2022) 
(Bibi et al., 2022) 

 كاركنان تعامل بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير

 كاركنان وفاداری و اجتماعي پذيری مسئوليت ارتبا 

 كاركنان محيطي زيست رفتار بر كار محيط و كاركنان قصد تأرير

 سبز رفتار تعديل در هتل محيطي زيست راهبرد تأرير

 كاركنان

 كاركنان سبز رفتار پيشران اجتماعي پذيری مسئوليت

 كاركنان سازماني شهروندی رفتار بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير

 كاری شدگي عجين بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير

 داوطلبان شغل جستجوی بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير

 كاركنان شادی بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير

بز
 س
ت
ري
دي
د م
بر
راع

 

كارگيری  به
های  شيوه
 سبز

 (Kapiki, 2012) محيط بهبود بر پايدار عملکرد های روش اجرای تأرير
(Rahman et al., 2012) 

(Chan et al., 2014) 
(Ng & Tavitiyaman, 

2020) 
(Abaeian et al., 2014) 

 سبز های روش از ای زنجيره های هتل بيشتر استقبال
 سبز های شيوه اجرای بر محيطي زيست رفتار تأرير

 انرژی منابع به توجه
 زيست محيط با سازگار اقدامات انجام ضرورت

 جويي صرفه

 مصرف مديريت برای ها هتل تالش در هتل اندازه كم تأرير

 انرژی
(Rahman et al., 2012) 

(Font et al., 2012) 
(Abaeian et al., 2014) 

(Mohamed Sadom et al., 
2022) 

 محيطي زيست عملکرد ارتقای برای جويي صرفه
 ها هتل برای هزينه در جويي صرفه های حل راه ارائه
 جويي صرفه بر گذاری برچسب و محيطي تبليغات تأرير

 جويي صرفه بر سبز نگرش تأرير

ت
رك
شا
د م
بر
راه

 

توسعه 
مشاركت 
 اجتماعي

 اقدامات انجام با محلي های برنامه در مشاركت

 اجتماعي پذيری مسئوليت
(Smith & Ong, 2015), 
(Cech et al., 2018) 

(Tanja Planinc et al., 
2020), (Appiah, 2019), 

(Zhang et al., 2021) 
(Gürlek & Kılıç, 2021) 

 اجتماعي پذيری مسئوليت های فعاليت درصد پنجاه انجام

 جامعه برای هتل

عه
وس
د ت
بر
راه

 

تحقيق و 
 توسعه

 & Cherapanukorn) پذيری اجتماعي در كشورهای مختلف ضرورت مطالعه مسئوليت
Focken, 2014), (Rhou & 

Singal, 2020) 
(T. Planinc et al., 2014) 

(Han & Yoon, 2015) 
(Wong et al., 2020) 

(Font & Lynes, 2018) 

 

 اجتماعي پذيری مسئوليت محاسبه های فرمول معرفي

 زيست ارائه مدل رفتار خريد دوستدار محيط

 پذيری مسئوليت عملکرد گيری اندازه برای مقيا  شناسايي

 اجتماعي
ها  در مورد نقش جوامع و اكوسيستم ضرورت تحقيق

 نفعان  یعنوان  به

 ها و دولت كنندگان، سمن در مورد تأمين ضرورت تحقيق
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 پيامدها -5

با پيامدها نيز بايد گفت هر جا انجام يا عدم انجام عمل / تعامل معيني در پاساخ   دررابطه

منظور اداره يا حفم موقعيتي از ساوی فارد ياا افارادی انتخااب شاود،        ای يا به به مسئله

 و)اساترا   اناد   آيد  برخي از پيامادها خواساته و برخاي ناخواساته     پيامدهايي پديد مي

  پيامدها را در سه حوزه اقتصادی، اجتماعي و زيست محيطي و در (165: 1145 ،نيكرب

های مختلف عملکرد  نتيجه پايداری هتل قابل تبيين است  با توجه به عدم تفکيک حوزه

زيست محيطي به صورت توأمان مطرح شد؛ لذا پيامادها در ساه    –هتل مقوله اقتصادی 

 ارائه گرديد  5مقوله و پنج زيرمقوله مطابق جدول 

 های پيامدها كدها و مقوله -6جدول 

 ابعنم كد )مفهوم( زير مقوله مقوله

ي
ماع
جت
ا

 
رضايت 

 نفعان  ی

 و سالمت بر اجتماعي پذيری مسئوليت های فعاليت تأرير
 كاركنان ايمني

(Abram & Jarzabek, 
2016), (Zhang et al., 

2021) 
(Bu et al., 2022) 

(Wang et al., 2020), 
(Appiah, 2019), (Hu et 

al., 2019) 
(Mohammed & Rashid, 

2018), (Ramkissoon et 
al., 2020), (Chen et al., 
2021), (Kapiki, 2012), 
(Akbari et al., 2021), 

(Martínez & Nishiyama, 
2019), (Palacios-

Florencio et al., 2018)  
(، 1921و همکاران، ودانگه)د

)خليفه سلطاني و 
(، )سيادتان، 1145همکاران،

1141)  

 كاری زندگي كيفيت بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير
 كاركنان شغلي رضايت بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير

 مشتری رضايت بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير
 مشتريان اعتماد بر هتل پذيری اجتماعي مسئوليت تأرير

 و رضايت افزايش بر پايدار عملکرد های روش اجرای تأرير
 مهمانان وفاداری

افزايش 
رفاه سطح 

 اجتماعي

 ,.Hui-Wen Chuah et al) بشردوستانه های فعاليت باالتر اهميت
2022) 

(Dewi et al., 2017) 
(Kapiki, 2012) 

(Xiao et al., 2016) 
(Holcomb et al., 2007) 

 جامعه اعتماد جلب در پذيری اجتماعي مسئوليت تأرير
 جامعه بهبود بر پايدار عملکرد های روش اجرای تأرير
 قصد و ابعاد بين رابطه تعديل در بشردوستانه بعد اهميت

 رفتاری
 های شركت درصد 12 برای خيريه های فعاليت اهميت

 هتلداری

ی
اد
ص
اقت

ي -
يط
مح
ت 
يس
ز

 

بهبود 
 عملکرد

 پذيری اجتماعي بر عملکرد های مسئوليت تأرير شيوه
(Rhou & Singal, 2020), 

(Mariño-Romero et al., 
2020), (Teanpitthayamas 

et al., 2021), (Peña-
Miranda et al., 2021), 

(Bu et al., 2022), 

 عملکرد با محيطي زيست مديريت اقدامات مثبت ارتبا 

 رقبا محيطي زيست
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 ابعنم كد )مفهوم( زير مقوله مقوله
 ,(Babajee et al., 2022) ها هزينه كاهش بر پايدار عملکرد های روش اجرای تأرير

(Gonzalez-Rodriguez et 
al., 2019), (Ghaderi et 

al., 2019), (Kim, 2018), 
(Kapiki, 2012), (Ouyang 
et al., 2019), (Yılmaz & 

Yılmaz, 2016),   
(،  )نادری 1922)حميديان،
(،  1144مقدم، 
(، 1144)سيدزاده،

)فندرسکي  (،1922پور، )هاشم
 ( 1146(، )صبا ، 1141نژاد،

 رزروها افزايش بر پايدار عملکرد های روش اجرای تأرير

 پذيری مسئوليت در گذاری سرمايه بازدهي بودن بلندمدت

 اجتماعي

 سازیبرند

 ,(Kucukusta et al., 2013) برند ارتقای پذيری اجتماعي بر تأرير مسئوليت
(Martínez & Nishiyama, 
2019), (Mohammed & 
Rashid, 2018), (Liu et 
al., 2014), (Gonzalez-
Rodriguez et al., 2019) 

(Dewi et al., 2017), 
(Akbari et al., 2021), 
(Palacios-Florencio et 
al., 2018), (Chen et al., 

 (1145)حدادی، ,(2021

 كاركنان با مرتبط پذيری اجتماعي مسئوليت های شيوه تأرير

 برند بر مشتريان و
 و اجتماعي پذيری مسئوليت عملکرد بين واسطه برند كيفيت

 برند ترجيح
 در هتل ارزش افزايش بر اجتماعي پذيری مسئوليت تأرير

 جامعه

 هتل تصوير بر پذيری اجتماعي مسئوليت تأرير

 پذيری اجتماعي بر اعتبار هتل تأرير مسئوليت

ی
دار
پاي

 
پايداری 
 هتل

 ,(Verma et al., 2019) ايجاد هتل سبز
(Jiang & Kim, 2015), 
(Martínez et al., 2013) 
(Xu & Gursoy, 2015) 

(Ye et al., 2020) 

 پذيری اجتماعي با پايداری برابری مفهوم مسئوليت
ادغام اقدامات پايداری در زنجيره تأمين برای افزايش قدرت 

 رقابت
در  هتل پذيری اجتماعي افزايش سهم تحقيقات مسئوليت
 توسعه پايدار

 

بنياد مادل زيار اساتخراج     مند در نظريه داده ها بر اسا  رهيافت نظام بندی يافته با جمع

 شده است:
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 پذيری اجتماعي هتل مدل فراتركيب مسئوليت -1شکل 

 بحث  

پاذيری اجتمااعي    هاای تحقيقاات در زميناه مسائوليت     بر اسا  تحليل محتاوای يافتاه  

ها بر موضوع عملکارد و ارارات    توان گفت بيشتر پژوهش داری مي هتلسازمان در صنعت 

پذيری اجتماعي سازمان نياز   اند و ابعاد مسئوليت پذيری اجتماعي متمركز بوده مسئوليت

شاود در تحقيقاات    اساا  مشاخص ماي    های بعدی تحقيقات بوده است  براين در اولويت

تلداری مدل منسجمي كه ابعااد  پذيری اجتماعي در صنعت ه گذشته در زمينه مسئوليت

است  با توجه باه مادل حاصال شاده از      و پيامدهای اين موضوع را تبيين كند ارائه نشده

كنناد   مي  را دنبال پذيری اجتماعي ها تحت تأرير شرايط علّي، مسئوليت اين پژوهش هتل

گر بر  های و مداخل گيرند كه شرايط زمينه و برای تحقق اين مهم راهبردهايي در پيش مي

گذارد  نتيجه اجرای راهبردها در قالب پيامادها مشاخص شاده     اجرای راهبردها تأرير مي

 شوند  های مرتبط با هر يک از اجزای مدل در ادامه بحث مي است  يافته

پذيری  های شرايط علّي مشخص شد در وهله اول مسئوليت در مفاهيم و مقوله بادقت

هاا انعکاا     انداز و بيانيه مأموريات هتال   ان در چشمعنوان راهبرد سازم اجتماعي بايد به

صورت يکپارچه در  ها و اقدامات متنوع را متناسب با بافت اجتماعي به  يابد تا بتوان برنامه

هاای پژوهشاي    نفعان مختلف عملياتي كارد  يافتاه   به مطالبات  ی كل سازمان و باتوجه 
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(، 0202) 4(، اِنجاي و تاويتياماان  0219(، مارتينز و همکاران )0212تيسائي و همکاران )

(، هيو، لياو  0201(، بوگان و همکاران )0216) 12(، اسميت و انگ0211لين و همکاران )

(، لاين،  0225) 11(، هولکومب، آپچار  و اكوماو   0216) 10(، كالورا 0214) 11و كيو

( باا  0215) 16ساانچز -آكوستا و وارگا -فرناندز، واكا-(، سانچز0211) 19هانکس و ژانگ

 موارد همخواني دارند   اين

پذيری اجتماعي ساازمان   اقدامات مسئوليت یربنايز  زهيانگداشتن  همچنين ازآنجاكه

ها در حوزه  ضروری است اين برنامه ؛است ياجتماعمسائل  در زمينهمشاركت كاركنان و 

 يساازمان  تعهدو  ی، روابط كارآنان یاه بهبود مهارت یبرا ييها عنوان فرصت بهكاركنان 

هاای ماديريت مناابع انسااني هتال جازء        اين موارد تحت عنوان ضرورت شود؛ لذا  يتلق

پاذيری اجتمااعي در مادل فراتركياب      ها به سمت مسائوليت  عوامل علّي يا محرِك هتل

(، عبائياان و  0219) 15هاای بارزان، مايالر و راب    قلمداد شده است  اين موضوع با يافتاه 

ساينکائي،  -(، بايکو، اوهلر0214هو و همکاران )(، 0215) 15(، كتسچائو0219همکاران )

هااا  (، سااازگاری دارد  هتاال0202(، انجااي و تاويتيامااان )0214) 11اسااتيت و پاپسااکو

های جهاني نيز پايبند باشند تا  همچنين بايد نسبت به رعايت استانداردها و دستورالعمل

هاای   شاوند  يافتاه  های ديگر دچار چالش ناشي از ارتبا  نادرست ن در مواجهه با فرهنگ

(، اوياناگ و همکااران   0219(، عبائياان و همکااران )  0219تحقيقات برزان و همکااران ) 

  ( بر اين موضوع تأكيد دارند 0214(، گُنزالز و همکاران )0214)

منظاور مشاروعيت دادن باه اقادامات از      توجه مديران هتل به رعايت استانداردها باه 

پذيری اجتمااعي در صانعت    گيری موضوع مسئوليتجمله عوامل مهم تأريرگذار برای پي

 ,Kleinrichert et al., 2012; Ng & Tavitiyaman)هتلداری قلماداد شاده اسات    

پااذيری اجتماااعي را  هرچنااد اسااتانداردها، معيارهااای جهاااني باارای مساائوليت  (2020

ساازی و باه عباارت     كنند اما در بستر فرهنگي جوامع مختلف بايد متناساب  مشخص مي

 سازی شوند  ديگر بومي

فرهنگاي، اقتصاادی، حقاوقي،     –ای عوامل مختلف اجتماعي  زمينه با شرايط دررابطه 

محيطي به عنوان عوامل تأريرگذار بار راهبردهاا مطارح گردياد  فرهناگ       فناوری، زيست

ها را جهت  های اجتماعي هتل ترين بستری است كه فعاليت جوامع و بافت اجتماعي مهم

ساازمان در   ييپاساخگو پذيری اجتمااعي   تيمسئولبخشد و ازآنجاكه در  داده و شکل مي



 55|   داری با رويکرد فراتركيب پذيری اجتماعي در صنعت هتل مسئوليتتبيين مدل 

 

 

 

هاای   شود؛ لذا راهبردها باياد منطباق بار منظوماه باورهاا و ارزش      مي دنبالبرابر جامعه 

های اجتماعي در چارچوب اين منظومه پاسخ داده شاود    )فرهنگ( جوامع باشد تا دغدغه

ی نقاش  های متناوعي ايفاا   خود در عرصه زيمتما یها ويژگي به  باتوجهداری  صنعت هتل

تواناد   زايي باالی اين صنعت است كه ماي  ها قابليت اشتغال كند  از جمله اين مشخصه مي

كارگيری افراد مناساب و   های گوناگوني با توجه سطح مهارت افراد ايجاد كند و با به شغل

اهميت اين موضاوع در   ها را توسعه دهد  توانمندسازی آنان، مهارت فردی و اجتماعي آن

 ه،يا ح، رويشاغل  تيبر جذب كاركنان بااستعداد، رضاا  است كه اين اقداماتي اررات مثبت

طوركلي مديريت منابع  به محيطي و شهروندی و زيست ، رفتارها حفم آن، وفاداری، تعهد

(، 0202) 14هاای تحقيقاات واناگ، هاو و ژاناگ      ها دارد  اين اررات باا يافتاه   انساني هتل

(، اوكومااو  و 0215، وياسااتوتي )(0201(، اكبااری و همکاااران ) 0225هندرسااون )

(، 0214(، باويااک )0201(، ژائااو و ژو )0214(، عبائيااان و همکاااران )0214همکاااران )

  ( هماهنگ است 0210) 02تيسائي، سو، چِن، لين و چِن

پذيری اجتمااعي در مادل    های مفهوم مسئوليت عنوان يکي از پايه عوامل اقتصادی به

بايسات  هاا ماي   اسات و بار اساا  آن ساازمان     ( به روشني تبياين شاده  1454كارول )

محصوالت مورد نياز افراد جامعه را طوری توليد كنند كاه از صارفه اقتصاادی برخاوردار     

( اگار ماديران هتال    0211های كايم )  (  طبق يافته11: 1140باشند )شافعي و احمدی،

ب كارده و  توانند مزيت رقابتي كس گذاری در روابط اجتماعي را افزايش دهند، مي سرمايه

مادت   سودآوری خود را افزايش دهند  هرچند سودآوری، عملکرد مالي هتال را در كوتااه  

پذيری اجتمااعي باه ارتقاای ارزش     گذاری در اقدامات مسئوليت دهد اما سرمايه نشان مي

هاای كااپيکي    شود  اين موضوع نيز باا يافتاه   هتل و عملکرد مالي در بلندمدت منجر مي

 ( همخواني دارد 0211( و كيم )0215) 01از(، يلماز و يلم0210)

ای فوق بايد خاطرنشان كرد كه قوانين و مقررات حقوقي حاكم  عالوه بر عوامل زمينه

بر محيط اجتماعي و عوامل فناوری و نوآوری زميناه الزم بارای پاساخگويي كارآماد باه      

های  و نيز روش های نوين و سبز كارگيری فناوری سازد  به نفعان را فراهم مي مطالبات  ی

هاا بارای    گذاری بهتارين روش  پذيری اجتماعي و به اشتراك سازی مسئوليت جديد پياده

هاايي اسات كاه در تحقيقاات      دستيابي به حداكثر منافع با حداقل هزينه از جمله يافتاه 

( 0219( و عبائياان و همکااران )  0216(، الروساان و همکااران )  0216شيائو و چاناگ ) 
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 رفته است مورد اشاره قرار گ

باشاند    گر نيز مي تأرير شرايط مداخله تر اشاره شد راهبردها تحت گونه كه پيش همان

هاا قارار    گر بايد گفت همواره عوامل يا موانعي پيشِ روی هتل در خصوص شرايط مداخله

تاأرير قارار    هاا را تحات   پاذيری اجتمااعي آن   ها يا راهبردهای مسائوليت  دارد كه فعاليت

 14گياری كووياد    هايي مانند هماه  های اخير بروز بحران وان مثال در سالعن دهند  به مي

پاذيری اجتمااعي شاده     ها و اقدامات مسئوليت ها به برنامه باعث توجه بيش از پيش هتل

است  البته فرهنگ سازمان، دانش و آگاهي كاركنان و مشتريان و مطالبه آنان نيز بر نوع 

پاذيری اجتمااعي    توجه به ايان ماوارد در مسائوليت    ها تأريرگذار بوده است  اقدامات آن

(، گورلاک و كلياک   0202هاای اِنجاي و تاويتياماان )    ها با نتايج حاصل از پاژوهش  هتل

ساامپر، كوسااگلو و -رودريگااز، مااارتين-(، گااونزالز0214(، اويانااگ و همکاااران )0201)

هاای   تال ( سازگاری دارد  بعالوه افزايش آگاهي مشاتريان در ماورد ه  0214) 00اكومو 

شاود  دركناار حمايات     هاا ماي   سبز سبب افزايش تقاضا و حمايت آنان از اين قبيل هتل

بخشي دولات در ماورد    رساني و آگاهي های اطالع به تأرير مثبت سياست مشتريان، باتوجه

ها، عامل  پذيری اجتماعي بر تشويق و پيگيری اين موضوع از سوی هتل مزايای مسئوليت

تأرير قارار دهاد؛ كاه     ها را تحت های اجتماعي هتل تواند فعاليت تسهيلگری دولت نيز مي

(، و دِوی، 0216) 09(، الروساان، بادر و ابوعماود   0219) 01های عبائيان و همکااران  يافته

 كند    را تأييد مي ( نيز آن0215) 06ماترام و سويانترا

ها مانند رشد جمعيت، تغييرات اقليمي و نبود  از نظر عملياتي نيز وجود برخي چالش

هاا،   پاذيری اجتمااعي در هتال    يک تعريف يا دستورالعمل واحد برای اجارای مسائوليت  

های بزر ( با مشاکل مواجاه    ويژه در هتل سازی اين مهم را در صنعت هتلداری )به پياده

    (Borbon, 2020; Cherapanukorn & Focken, 2014)ساخته است 

ساازی   بخش مهم ديگری كه در مدل ارائاه شاده اسات در ماورد راهبردهاای پيااده      

هاا راهبردهاای بازارياابي، ماديريت مناابع       پذيری اجتماعي است  طباق يافتاه   مسئوليت

پاذيری   قيق و توسعه و مشااركت اجتمااعي تحقاق مسائوليت    انساني، مديريت سبز، تح

های برخاي   سازد  از منظر راهبرد توسعه، يافته داری را ميسّر مي اجتماعي در صنعت هتل

داری نياز   پذيری اجتماعي در صنعت هتل های مسئوليت از پژوهشگران در حوزه پژوهش

هاای  ينفاع خااص     با گاروه   دهد با وجود اينکه تحقيقات نسبتاا زيادی دررابطه نشان مي
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هاا(، دولات و    هاای ماردم نهااد )سامن     كنندگان، ساازمان  وجود دارد، اما در مورد تأمين

نفعاان مطالعاات كمتاری     عناوان  ی  هاا باه   همچنين نقش جواماع محلاي و اكوسيساتم   

(، رو و 0219) 05هاای چراپاانوكورن و فاوكن    گرفتاه اسات  ايان ماوارد باا يافتاه       صورت

 ( هماهنگ است 0211) 01فونت و لينز ( و0202) 05سينگال

هاای   كنناد ضامن پاساخ باه دغدغاه      ها با راهبردهای مديريت سابز ساعي ماي    هتل

نفعان، با ايجاد تمايز در محصول خود به بهبود وجهه هتل  محيطي و اجتماعي  ی زيست

نفعان داخلي و خارجي كمک نموده و با تأرير بر رفتار خريد مشتريان، آناان   در ميان  ی

(، كوكاكوساتا،  0224) 04سرانو-های تحقيقات سوآرز ا به سمت خود جذب نمايند  يافتهر

(، عبائيان و 0219) 10(، ليو و همکاران0219) 11(، چِن و همکاران0211) 12ماك و چان

 19(، ماارتينز و نيشايياما  0211) 11(، محمد و رشايد 0216(، كالورا  )0219همکاران )

محيطااي و  ود  راهبردهااای مااديريت زيسااتشاا مااي ( در همااين راسااتا ارزيااابي0214)

هاا و هام پاساخگويي باه انتظاارات       جويي، هم با ايجااد ارزش افازوده بارای هتال     صرفه

نفعان در راستای عمل به تعهدات پايداری از جمله راهبردهای مناساب بارای پيااده      ی

پاذيری اجتمااعي در صانعت هتلاداری تشاخيص داده شادند كاه باا          سازی مسائوليت 

(، اساميت  0219) 16(، چان، هون، چان و اوكومو 0219ی عبائيان و همکاران )ها يافته

 (، هماهنگ و همسو است 0211) 15(، چک، جيندريچوسکا و نئوباوئر0216و اُنگ )

ترين  ينفع داخلاي هتال كاه ناشاي از ارارات       عنوان مهم رفتار مسئوالنه كاركنان به

مانند هويت سازماني، رضايت شاغلي،   پذيری اجتماعي بر آنان در ابعاد مختلفي مسئوليت

وفاداری، تعهد، كيفيت زندگي كاری، شادماني و غيره باوده اسات در مطالعاات مختلاف     

انسااني مبتناي بار     مورد تأكيد محققان واقاع شاده اسات؛ لاذا راهبارد ماديريت مناابع       

ها و مشکالت حوزه منابع انساني  پذيری اجتماعي در رفع و پيشگيری از چالش مسئوليت

(، اكباری،  0225) 15های هندرسون تواند مثمررمر واقع شود  در اين رابطه يافته هتل مي

(، 0215) 14(، وياسااتوتي0201) 11پااور عباادی نظريااان، فاارودی، ساايداميری و عاازت  

(، 0201) 91(، الساوايدی، عياد و آگاا    0214) 92اوكومو ،كوسگلو، چان، هون و آوكي

( و بيباي، خاان، حياات،    0200) 99کاران(، بو و هم0214) 91(، باويک0201) 90ژائو و ژو

 ( با اين موضوع سازگار است  0200) 96پانيلو، علم و فريد

پذيری اجتماعي هتال، پيامادهای اجارای آن     آخرين بخش مدل فراتركيب مسئوليت
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هاای   ساازی برناماه   پيامد پيااده  نيپرتکرارترها  است  در اين خصوص بهبود عملکرد هتل

هاای مختلاف اجتمااعي،     هاا اسات كاه در زميناه     پاذيری اجتمااعي در هتال    مسئوليت

هاای تحقيقاات    نفعاان و پاياداری هتال در يافتاه     محيطي، اقتصادی، رضاايت  ی  زيست

اقدام مناسابي   تواند مي ها هتلمحيطي در  زيست تيريمدمشخص شده است  از آنجا كه 

مهم ديگر در پيگيری ايان   زهيزيست باشد، انگ به حفاظت از محيط شانداربات تعه برای

 95ايان موضاوع در مطالعاات مختلفاي مانناد ناورد      اسات    هاا  نهيجويي در هز صرفهمهم 

(، عبائياان و همکااران   0210) 95( فونت، والمسلي، كوگوتي، مک كومب و هاسالر 0225)

( مورد تأكياد  0200) 91ين(، محمدسادُم، كوكب، محمد و حس0214(، فارمکي )0219)

كاه در   اسات  محيطاي  ابتکارات زيسات  نيز جزء «های سبز هتل»ايجاد   قرار گرفته است

های سابز بار      هتلاست زيست دنبال شده ها بر محيط كردن اررات منفي هتل راستای كم

 Holcomb)تمركز دارناد   یدر آب و انرژ ييجو زباله، صرفهتوليد مانند كاهش  مسائلي

et al., 2007)  ز، ادغام و يکپارچگي اقدامات پاياداری در  های سب در راستای ايجاد هتل

هاای عملکارد پايادار باه افازايش قادرت        ها نيز ضامن توساعه روش   زنجيره تأمين هتل

های اجتماعي مانند اقدامات خيرياه و   كند و با انجام فعاليت ها كمک مي پذيری آن رقابت

هاای   در يافتاه المنفعه، ارتقای ساطح رفااه اجتمااعي را باه دنباال دارد  ايان ماوارد         عام

(، ژياائو،  0216) 94(، جياناگ و كايم  0216(، ژو و گورساوی ) 0210تحقيقات كااپيکي ) 

وِن چاوآه، ساوجانتو،   -( هياو 0214) 61(، وِرما، چانادرا و كوماار  0215) 62يونجونگ و لي

 ( مورد تأكيد قرار گرفته است 0200) 60آ ژی سوليستيوانا و چنگ

هاا، ايجااد اعتباار،     اجتمااعي در هتال   پاذيری  سازی مسئوليت پيامد مهم ديگر پياده

ها يا به عبارت ديگر برندسازی است؛ كه در مطالعات كوكاكوستا  شهرت و ارزش برای آن

سارانو  -(، سوآرز0211(، محمد و رشيد )0214(، مارتينز و نيشيياما )0211و همکاران )

هاا   به آن ( نيز0215( و دِوی و همکاران )0219) 61(، ليو، ونگ، شي، چو و بروك0224)

مندی  ينفعاان و ساطح    است  بعالوه نبايد از نظر دور داشت كه ارتقاء رضايت اشاره شده

پاذيری   های مسائوليت  رفاه اجتماعي در جوامع محلي نيز از پيامدهای ويژه اجرای برنامه

آيد كه در كنار ارتقااء عملکارد، برندساازی و پاياداری      ها به حساب مي اجتماعي در هتل

 ها توجه شده است  پژوهش حاضر به آن هتل در مدل
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 و پيشنهادات گيری نتيجه

بااا توجااه بااه اينکااه هاادف پااژوهش حاضاار شناسااايي عواماال تأريرگااذار باار تحقااق    

هاای   پذيری اجتماعي در صنعت هتلداری و تعياين پيامادهای آن باود؛ يافتاه     مسئوليت

نگااه جاامع و    حاصل از تحقيقات در قالب مدلي تبيين گرديد  ايان مادل باا ارائاه ياک     

هاای مناساب بارای     ضامن اينکاه زميناه    يپذيری اجتماع مسئوليتراهبردی به موضوع 

 یداريپاو  یاهداف تجارها به  كند دستيابي هتل ها را روشن مي كسب مزيت رقابتي هتل

شود شرايط زماني و مکاني بر انتخااب   بر اين اسا  مشخص مي  نمايد را نيز تسهيل مي

تاوان از   توسعه مسئوليت پذيری اجتمااعي تأريرگاذار اسات و نماي    راهبرد مناسب برای 

شاود باه كماک     ها بهره برد  بنابراين پيشنهاد مي الگويي واحد در همه صنايع و موقعيت

های اين تحقيق در كشورها و مناطق مختلف متناسب با شرايط خاص هار منطقاه،    يافته

ين شاود  بعاالوه از جهات    پذيری اجتماعي صنعت هتلداری تادو  مدل مناسب مسئوليت

هااای  بايساات برنامااه هااا متناسااب بااا اقتضااائات محلااي و جهاااني مااي  عملياااتي، هتاال

دهند تا ضمن ارتقای ساطح آگااهي    پذيری اجتماعي متنوعي طراحي و توسعه  مسئوليت

ها را پاسخگو بوده و در صورت باروز بحاران از    مشتريان و كاركنان، نيازها و انتظارات آن

 ها برخوردار باشند  التری برای مقابله با آسيبآوری با تاب

پاذيری اجتمااعي در صانعت     ها برای نهاديناه شادن مسائوليت    همچنين طبق يافته

انداز هتل لحاظ شود تا با همساويي باين مناابع     هتلداری الزم است اين رويکرد در چشم

عاالناه از  های خاارجي )ايجااد تناساب راهباردی(، ف     ها و فرصت های هتل داخلي، توانايي

شاود   ها پيشنهاد مي های سازماني بهره برداری شود  در اين راستا به مديريت هتل قابليت

مند، ضمن هدايت فرايندهای عملياتي هتل  با اتخا  رويکرد يکپارچه مبتني بر تفکر نظام

شان را رقم بزنناد    به سمت رفتارهای مسئوالنه اجتماعي، پايداری هر چه بيشتر سازمان

بايد توجه داشت مطالبه مشتريان و اهميت دادن آنان به اقدامات سبز و اجتماعي  بعالوه

ها بارای افازايش درآمادزايي خاود نسابت باه انجاام چناين          شود هتل ها باعث مي هتل

ها برای حركت در اين جهت نيازمند توسعه آماوزش،   هايي ترغيب شوند  لذا هتل فعاليت

محيطي هستند تا بتوانند  های اجتماعي و زيست يادگيری و مشاركت كاركنان در فعاليت

رو اقدامات بازارياابي   نفعان را برآورده كنند  از اين نيازهای مشتريان، كاركنان و ساير  ی

 شود  و مديريت منابع انساني سبز برای مديريت هتل پيشنهاد مي
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تااوان دو بُعااد داخاال و خااارج سااازمان را در تحقااق     طبااق آنچااه گذشاات مااي   

ها حايز اهميت دانسات  در داخال توجاه باه كاركناان و       پذيری اجتماعي هتل مسئوليت

هاای مشاتريان،    ها و انتظارات آنان و در بيارون ساازمان تاأمين خواساته     تأمين خواسته

رسد  در اين ميان به منظور جلاوگيری از   نفعان ضروری به نظر مي سهامداران و ساير  ی

هاا و   جوياناه خواساته   سات باا گفتگاوی وفااق    تعارض منافع بين  ينفعان مختلف الزم ا

ريازی الزم صاورت    های مختلف متعادل و برای برآورده ساختن آن برناماه  انتظارات گروه

هاا و   كاردن ديادگاه   هاای اجتمااعي باا نزدياک     راهبرد توسعه مشاركت در فعاليت  گيرد

همه افاراد  افزايي مناسبي برای  های هم افزايش آگاهي  ينفعان نسبت به يکديگر، فرصت

دسات   توانند منافع مورد نظرشان را به آورد كه با استفاده از آن مي ها به وجود مي و گروه

ها به اعتقاد نگارندگان، بايش از هماه    تجاری هتل-به ماهيت اجتماعي آورند  البته باتوجه

رو تادوين   ها در اولويات قارار دارد و از ايان    شناخت مسائل اجتماعي محيط فعاليت هتل

شاود تاا اقادامات     هاا پيشانهاد ماي    محور به مديران هتل برد توسعه تحقيقات مسئلهراه

هاای موجاود صاورت     پذيری اجتماعي هدفمند و متناسب با شرايط و واقعيات  مسئوليت

 پذيرد 

و  آوریساود  یبارا  ينگرانا  ي،اجتمااع  اقادمات  با انجاام رسد  به نظر مي ن،يبرا عالوه

هاا در   توسعه سطح مشاركت اجتماعي هتل و ابدي يتوجهي كاهش م عملکرد به طور قابل

ضمن ايجاد  هنيت مثبات در   ،المنفعه و خيريه انجام امور عامو های جوامع محلي  برنامه

ها از ساوی ماردم را    ها و پذيرش آن ميان ساكنان بومي، افزايش مشروعيت اقدامات هتل

و  ريتصاو  یارتقاا  یبارا  صرفاا يدر مواقعنظر از اينکه  باعث خواهد شد  اين موضوع صرف

 یباا باورهاا   متناسب ،شود عبارتي سبزشويي )تطهير سبز( دنبال مي سازمان و به شهرت

گيرد تا موجب ارتقای سطح رفااه   صورت مي جامعه یخوب برا یو انجام كارها يتيريمد

در راسااتای انجااام اقاادامات    اجتماااعي و افاازايش رضااايت  ينفعااان هتاال شااود     

ها به مديران  پذيری اجتماعي به منظور دستيابي به پايداری هر چه بيشتر هتل مسئوليت

مناابع  گياری از اصاول طراحاي پايادار و اساتفاده از       شود باا بهاره   و مالکان پيشنهاد مي

بخشاي،   باا آگااهي   هاا،  ناه يدر هز ييجاو  صرفه ضمن یديخورش انرژیمانند  ريپذديتجد

كنناد  پيشانهاد    قيخاود تشاو   یهاا  در اتااق  یبه كاهش مصارف آب و انارژ   را نانمهما

منجار باه    تواناد  يما  ، ملحفاه و سااير لاوازم شخصاي در اتااق     مجادد از حولاه  استفاده 
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 شود  تهيه ملزومات بهداشتي اتاقو  مصرف انرژی های هزينه در يتوجه قابل ييجو صرفه

مانند ارائه تخفيف و يا پرداخت وجه كمتار   های اقتصادی در اين رابطه استفاده از محرك

 شود  در ازای مصرف كمتر توصيه مي

های مطارح   ارائه است: اوالا مقوله افزايي پژوهش حاضر در چند بخش قابل سهم دانش

توان وجه تمايز پژوهش پيش رو دانسات كاه باا تحليال و      شده در مدل فراتركيب را مي

به ايان شاکل و    ني؛ بنابراآمده است دست يشين بهتلفيق مفاهيم ارائه شده در تحقيقات پ

نوآوری پژوهش حاضر نياز   جهت نيازادر قالب مدل منسجم تاكنون مطرح نشده است و 

بنادی شاده    ها و مفاهيم دسته ها و زير مقوله شود  بعالوه در اين مدل مقوله محسوب مي

ت هتلداری قرار پذيری اجتماعي در صنع تواند مبنای مناسبي برای سنجش مسئوليت مي

پاذيری اجتمااعي    گرفته پيرامون مسئوليت های صورت گيرد  رانياا از بُعد روش، در بررسي

داری، مشخص شاد هايچ پژوهشاي بار اساا  روش فراتركياب صاورت         در صنعت هتل

جهت تحقيق حاضر متمايز از ساير تحقيقات است  از منظر كاربردی  نگرفته است و ازاين

داری ارائاه   پذيری اجتماعي در صنعت هتل سازی مسئوليت ای پيادهنيز ازآنجاكه مدلي بر

منظور طراحاي مراحال و اقادامات     توان به نشده است، از مدل فراتركيب اين پژوهش مي

هاای آيناده    ها استفاده نمود  از جهت نظری و در پژوهش پذيری اجتماعي هتل مسئوليت

پاذيری اجتمااعي    صاصي مسائوليت تواند در طراحي مدل بومي و اخت مدل ارائه شده مي

شود تحقيقاتي بر اسا  اين مدل در  رو پيشنهاد مي ها مورداستفاده قرار گيرد  ازاين هتل

های يک تا پنج ستاره به تفکيک انجام شاود و   داری ايران و همچنين هتل های هتل گروه

هاوم  نتايج حاصل با هم مقايسه شوند  همچنين برای عملياتي كردن هار چاه بيشاتر مف   

منظاور ارائاه مادل     پذيری اجتماعي در صانعت هتلاداری، انجاام تحقيقاي باه      مسئوليت

عنوان پيشنهاد ديگار   رسد  به سازی اين مهم در صنعت هتلداری ضروری به نظر مي پياده

توان مدل كيفي توليد شده در ايان پاژوهش را در ياک جامعاه      برای تحقيقات آينده مي

ی معاادالت سااختاری بارازش نماود و ميازان      سااز  آماری مشخص به كمک روش مادل 

 ی مدل را سنجيد ها مؤلفههمبستگي ابعاد و 
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بررسي نقش شک و ترديد مسئوليت اجتماعي شركت بر قصاد خرياد از طرياق    (  1144جعفری، پانيذ )
پاياان ناماه كارشناساي ارشاد،      ،ستاره ايران( 6و  9نقش هويت يابي و اعتماد )مورد مطالعه: هتلهای 

 خوارزمي  دانشگاه

مشتری با توجه به نقاش مياانجي    بر اعتماد اجتماعي مسئوليت بررسي رابطه(  1145حدادی، محمد )
سساه  پايان نامه كارشناسي ارشد، مو ،های استان گيالن( اعتبار و بازاريابي كالمي )مورد مطالعه: هتل

  آموزش عالي كوشيار

سبز كاركنان بر عملکارد   یشركت و رفتارها ياجتماع تيمسئول ريتار يبررس(  1922) ديسع ،انيديحم
در اساتان  هاا   : كاركناان هتال  یرفاه كاركنان )مطالعاه ماورد  ای  بر نقش واسطه ديشركت با تاك يمال

 پيام نور استان مازندران  دانشگاهپايان نامه كارشناسي ارشد،   ،مازندران(

ها بار   تأرير مسئوليت اجتماعي شركت(  1145سروناز )  خليفه سلطاني، حشمت؛ سلطاني، علي؛ غالمي،

ش ميانجي اعتماد، شناخت مشتری از شركت و رضايت )مورد مطالعاه:  وفاداری مشتری با توجه به نق

  112-40صص  ،1، شماره 1دوره ، نشريه تحقيقات نوين مديريت خاتم، شهر كرمانشاه(های  هتل

شاركت بار رضاايت مشاتری در صانعت       اجتمااعي  مسائوليت  بررسي تاارير (  1145سيادتان، محمد )
ناماه كارشناساي    پاياان  (،ستاره شايراز  6هیا   هتل مطالعه )مورد هتلداری؛ نقش ميانجي تصوير برند

  دانشکده علوم انساني دانشگاه علم و هنر يزد،ارشد، 

هاا،   مفااهيم، نظرياه   -مسئوليت پاذيری اجتمااعي ساازماني    (  1140) يومرثك ،احمدی وشافعي، رضا 
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تعيين سطح تعهد محيطي در تاسيساات اقاامتي تهاران /ماورد مطالعاه       ( 1141رنجبر متعلق، فرانک )
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و ای  اخاالق حرفاه  (  1140) ساامان  ،رحمااني ناوروز آبااد    ؛مجتباي  ،رستمي نوروزآبااد ؛ عادل  ،صلواتي

، 01، شاماره  1، ساال  مطالعات مديريت گردشگری، هتل داریمسئوليت پذيری اجتماعي در صنعت 
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مطالعاات  شهر تهاران،  های  (  سطح تعهد محيطي در هتل1140ضيائي، محمود، رنجبر متعلق، فرانک )
  11-64، صص 01، سال هشتم، شماره مديريت گردشگری

و قصاد تارك    تين بار رضاا  ساازما  ياجتماع تيمسئول ريتأر يبررس(  1144)محمد  ،انچشمهي يميعظ
برناد كارفرماا )ماورد     تيبر برند كارفرما و كشاش شخصا   يمبتن يابي تيهو يانجيكاركنان با نقش م

 ي دانشگاه خوارزمپايان نامه كارشناسي ارشد،   ،(رانيا یمطالعه: صنعت هتلدار
، 4، شماره 0دوره ، فرهنگ مديريت، روايي در تحقيق كيفي(  1119فقيهي، ابوالحسن، عليزاده، محسن )

  14-6صص 

با توجه به نقاش  ها  هتل يو عملکرد مال ياجتماع تيرابطه مسئول يبررس(  1141) عابد ،نژاد يفندرسک
پايان نامه كارشناسي ارشاد،   ،شهر گرگان(های  : هتل ی)مطالعه مورد يابيبازارهای  یاستراتژ يليتعد

 ي گرگان جرجان ميحک يموسسه آموزش عال
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 نيساازمان در رابطاه با    ياجتمااع  تيمسائول  يانجيا م ريمتغ ريتار(  1141) هيمرض ،نژاد یزدي يمشتاق
پاياان ناماه    ،شاهر مشاهد(   یهاا  هتال  ي: بررسا ی)نمونه ماورد  ؛يبازار و عملکرد سازمان یريگ جهت

 كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد 
پاياان ناماه   ، گردشاگران ايراناي  هاای سابز از ديادگاه     يابي توساعه هتال   زمينه (  1141منادی، هدی )

 كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائي تهران 
ارر مسئوليت پذيری اجتماعي بر هم آفريني ارزش مشتری با نقش ميانجي (  1144نادری مقدم، آشور )

مشاتری محاور و عملکارد بهباود خادمات و نقاش تعاديل گار رفتارهاای           رفتار شهروندی سازماني
نامه كارشناسي  پايان ،گردی و پذيرايي اورامانات( های بوم ی )مورد مطالعه: اقامتگاهتوانمندسازی مشتر

 پيام نور استان البرز  دانشگاهارشد،  
بار نقاش    ديا باا تأك  یدار هتال  عيبر عملکرد در صنا ياجتماع تيمسئول ريتأر(  1922هاشم پور، مريم )

ساتاره شاهر    6و  9یها : هتلی)مطالعه مورد يطيمح یامدهايسبز و پ يمنابع انسان تيريمد يانجيم
 پيام نور استان هرمزگان  دانشگاه  ، پايان نامه كارشناسي ارشد،(رازيش

(  تأرير مسئوليت اجتماعي سازمان بر هويت يابي و عجين شدگي كاركنان 1922يزدان شنا ، مهدی )

، 69، شاماره  15ساال  ، مطالعات ماديريت گردشاگری  هتل ها، نقش تعديل كننده حمايت سازماني، 

  14-11صص 
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Abstract: 
In recent years, the importance of social responsibility in hotel industry has 
been considered by researchers and activists all over the world and several 
studies have been conducted on this subject. Although researchers have 
studied the dimensions and effects of social responsibility in various 
researches, but the factors originating the industry’s social responsibility 
have not been demonstrated in a model so far. In this study, we used a 
systematic review  in order to extract related researches from indexing 
databases.  Then, we went on to analyze data through open coding applying 
Maxqda software. In next step we used meta-synthesis approach to identify 
the causal, intervening and contextual conditions and strategies of 
implementing social responsibility in hotels, such as improving the level of 
employee responsibility, green marketing, green management, saving, social 
participation.. Beside these factors, improving stakeholder satisfaction, 
improving hotel performance and increasing the level of social welfare, 
branding and sustainability of the hotel were recognized as the consequences 
of implementing these strategies. 
Key words: social responsibility, hotel industry, meta-synthesis, systematic 
review. 
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