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 استان اردبیل( :)موردمطالعه گردشگری

 
 (نویسندۀ مسئول ،استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران) پورمسلم سلیمان

m.soleymanpor@pnu.ac.ir 
 (استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران) رضا نوروزی اجیرلو 
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 957ـ  972صص 

 چکیده

 بیی  همبستگی پژوهشی شکاف، دهدمی نشان قبلی مطالعات پیشینه و نظری بررسی

 تجاری عملکرد و شرکت شهرت سبز، بازاریابی استراتژی اجتماعی، مسئولیت عوامل

روز به روز بیه اهمییت گردشگری است که  خدمات صنعت عملی زمینه. وجود دارد

شود. گردشگری صنعتی خدماتی است که به ارائیه افزوده می توسعه آنو  گردشگری

میدیران و  ،. جامعه آمیاری ایی  پیژوه مطلوب خدمات به گردشگران وابسته است

. بیا بودنیدکارشناسان و کسب و کارهای خدماتی وابسته به گردشگری استان اردبیل 

بیه تعیداد  یانمونیهدی، آپارتمان و بومگرپذیر، هتل، مهمانهتل 523وجود به توجه 

هدفمنید و  صیورتبهپرسشنامه بیا اسیتداده از فرمیوو کیوکران و  503مورد و  205

سیاخته و تحلییل با استداده از پرسشنامه محقی  هادادهنظری انتخاب شد. گردآوری 

 نجام شید.( اPLSافزار نرمی )معادلات ساختار سازیمدوبا استداده از روش  هاداده

 نتیایج بیر سیبز بازارییابی استراتژی ریتأثجز بهفرضیات تحقی   دییتأ نتایج حاکی از

مسیئولیت اجتمیاعی را مجموعه گردشیگری مدیران  ،شایسته است .بودکار  و کسب

رفی   موجیبکارگیری اسیتراتژی بازارییابی سیبز بهبا  و اصل اخلاقی در نظر بگیرند

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ی عملکرد تجیار یقو شهرت جادیا و با شوند زیستمحیط حامیگردشگران نگرانی 

 .خود را بهبود دهند

استراتژی بازاریابی سبز، شهرت شیرکت، مسیئولیت اجتمیاعی شیرکت،  :هاواژهکلید

 نتایج کسب و کار

 . مقدمه1

چه در  هانهیزماز  یاریاست که در بس یاصطلاح زیستمحیطحداظت از  ریاخ یهادههدر 

را  یادییامر فشیار ز  ی(. ا250، 1772 ،1هافم است )و چه در عمل به آن اشاره شده  یتئور

حاصل  نانیاطم ودهند  رییخود را تغ یاتیعمل یهاکرده است تا روش جادیوکارها اکسب یبرا

وکار را کسیب جیو همچنان نتا ابندییدست م یو اجتماع یطیمحستیز یاهکنند که به ارزش

( استدلاو 50ص  ،5172) 9گیبلرانو ،یعیبر مناب  طب یمبتن دگاهی. با توجه به ددهندیم  یافزا

مجبیور  دییجد یهیایاسیتراتژ یوکارها را به اجراکسب ندهیفزا یطیکه فشار مح یکرد، زمان

 ،سیبز یابییبازار یاز آن زمان به بعید، اسیتراتژباشد وکار کسب یرقابت تیمز تواندی، مکندیم

 میخود را تنظی یاتیاف عملتا اهد کندیموکارها کمک و به کسب شودیم یتلق دیمد یاستراتژ

، 3نگیوی  و بیوی)کننید  یتضیمرا  یحرکت کنند تا انتظیارات مشیتر طیکنند و به سمت مح

 .( 220 .ص ،1712

 یو اقیدام بیرا یدر آگاه یرشد عنوانبهسبز  یابیساو گذشته، بازار بیست و پنجطوو  در

 نهیدر زم ناز محققا یاریبهبود شهرت و عملکرد خود ظاهر شده است. بس یوکارها براکسب

 .ص، 1723) 4کومیارارزشمند  قاتی. تحقاندکرده  یسبز در موضوعات مختلف تحق یابیبازار

 شیرفتیکیرد، پ یگیردآور 1720تیا  2007میرتبط را از سیاو  یقیاتیمقاله تحق 232( که 250

 سیبز، عملکیرد یابییبازار یسبز ازجمله اسیتراتژ یابیبازار نهیرا در چهار زم یمدصل قاتیتحق

 نشان داد. زیستمحیط یریگسبز و جهت یابیبازار جیسبز، نتا یابیبازار

                                                            
1. Hoffman 

2. Von Geibler  

3. Nguyen & Bui 

4. Kumar 
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سیازمان و اقتصیاد،  یهیاتیفعال  یرابطه ب یرا برقرار یشرکت یاجتماع تیمسئول توانیم

 .ص ،1770 ،1اسیکاتکننید )یمی تیدر آن فعال هاسازماندانست که  یاجامعهو  زیستمحیط

 یجوشهروند مشارکت کی دیکه سازمان با شودمیاشاره سازمان  یاجتماع تی(. در مسئول52

 خوب باشد.

سیبز  یبه اهداف گردشگر یابیر دستب تواندیمسبز  یابیبازار یاستراتژ ای یطیمح یابیبازار

هیا، هتل و یگردشگر یهااز آژانس یاریمثاو، در بنگلادش بسعنوانبه ؛داشته باشدمثبت  ریتأث

نک محمود ) کنندیاستداده م یو داخل یجذب مسافران خارج یراسبز ب یابیبازار یاز ابزارها

سیبز در صینعت  یگیذارهیبیر سیرما  ی(. دولت بنگلادش همچن507 .ص ،1712، 9و فرکاس

متمرکز  یو داخل یجذب گردشگران خارج یبرا داریپا یصنعت گردشگر جادیو ا یگردشگر

کیاه  فقیر باشید.  یبیراتوسعه درحاو یکشورها یممک  است عامل اصل یاست. گردشگر

 را یتیوجه درخیور یطییمحسیتیو ز یاجتمیاع ،یاقتصیاد یاییممک  اسیت مزا یگردشگر

 کند. جادیتوسعه او درحاو ییروستا یخصوص در کشورهابه

، 3گرونینگ و همکیاراندارند )و تعامل  ریتأث گریکدیسبز با  ییسبز و مصرف گرا یابیبازار

کننیدگان مصیرف یسیبز را بیرا یابیبازار یهایاستراتژ هاسازمانسو،  کی(. از 5 .ص ،1722

 یهیایاسیتراتژخیود بیه  دییخر یکننیدگان در رفتارهیاکه مصیرف کنندیم یانتخاب و معرف

بیازار محصیولات سیبز را  یتقاضیاکنندگان مصرف، گرید فسبز پاسخ دهند. از طر یابیبازار

سبز به دنباو پر کردن شکاف در  یابیربازا یسازمان یهایاستراتژاساس،   یبر ا ؛کنندیم  ییتع

 (.10 .ص ،1722گرونینگ و همکاران، ) هستندبازار 

 . پیشینۀ تحقیق 9

از  یکییزیسیت و حدظ محیط یطیاز آن است که مسائل مح یها حاکو پژوه  مطالعات

آن را مدنظر قیرار  یاست که گردشگران هنگام انتخاب مجموعه گردشگر ییارهایمع  یترمهم

و  شیده یابیبازار میوارد مداه یطیمسائل باعث شده است که مسائل مح  یا جهیدرنت ؛ددهنیم

                                                            
1. Scott 

2. Nekmahmud & Fekete-Farkas 

3. Groening  
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و عوامیل اجیرای  اتیضیرور ییرو شناسیا ییازا ؛شود داریسبز پد یابیاربه نام باز کردییرو

منظییور ارتقییای شییهرت شییرکت در راسییتای القییای سییبز بییه یابیییاز بازار یآگییاه نییدیفرآ

از  ،آن یگردشیگر یهاعملکیرد مجموعیه  یدر جهت افزاشرکت  یاجتماع رییپذتیمسئول

 است. شدهپژوه  مطالعه   یعنوان هدف امواردی است که به  یترمهم

 ریتصیو  ییاز طر یاعتماد مشیتر» با عنوان یا( در مطالعه1720) 1و همکاران  یداستوتیو

کنندگان و جوام  مصرف ،افتندیدر «یاجتماع تیسبز و مسئول یابیبازار یسبز شرکت، استراتژ

اثبات و تعهد  ییتوانا دیبا  یها همچنزیست دعوت شوند. آنبه مراقبت از محیط دیبا یشتریب

خیود داشیته باشیند تیا اثیرات  یشیرکت یاجتمیاع تیبرنامیه مسیئول یاجیرا دربه جامعیه را 

 .نیز کاه  دهید خود را یاتیعمل یندهاایفر بلکهشرکت،  یشرکت ریتنها تصومحیطی نهزیست

سیبز و  یابییمشیتر  بازار یرییگمیتصیم» با عنیوان یا( در مطالعه1712هوانگ و همکارن )

 اوو دریافتند، «شرکت یاجتماع تیسبز با در نظر گرفت  ساختار قدرت و مسئول  یتأم رهیزنج

و  دکننییدگانیشییده توسییط تولشییرکت انجییام یاجتمییاع تیتدییاوت در درجییه مسییئول اینکییه

 اینکه . دومشودیهر دو طرف م نهیبه یهایاستراتژ یبندوت در رتبهفروشان منجر به تداخرده

 یاجتمیاع تیفروشیان متعهید بیه مسیئولو خرده دکننیدگانینظر از ساختار قیدرت، تولصرف

 میتیسیبز، کیاه  ق غیاتیتبل  یشرکت هستند که به بهبود سطح سبز بودن محصوو، افیزا

کمیک بیه  تییمحصولات سیبز و درنها دیبه خر ندگانکنمصرف لیتما  یافزا ،یفروشخرده

( در 1723و همکیاران ) 9انییتق .شیودیفروشیان منجیر میو خرده دکنندگانیسود تول  یافزا

 «یشرکت، شهرت و عملکرد تجار یاجتماع تیبه مسئول ندعانیذ کردیرو» با عنوان یامطالعه

 یاسیتراتژ تواننیدیمی رانیمید ی:عملی یامیدهایپ. 2بردنید:  یپ یو اجتماع یعمل امدیبه دو پ

 منظوربیهشیرکت  یشیهرت قیو جادیا یرا برا ندعانیذ ریتأثشرکت تحت یاجتماع تیمسئول

حاصیل شیود کیه منیاف  کارکنیان و  نیانیاطم ،اتخاذ کنند. مهیم اسیت یبهبود عملکرد تجار

 ی: نگرانییاجتمیاع یامدهایپ .1؛ ردیگیقرار م مدنظر یسازمان یدر استراتژ یداران عمومسهام

 یهیاهاسیت. کنتروشرکت یاجتمیاع تیمسیئول یهاتیداران در فعالدر  سهام فقدان، یلاص

                                                            
1. Widyastuti  

2. Taghian  
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 اییعموم را کیاه  داده  یکننده برااطلاعات نادرست و گمراه تواندیم CSR یهاامیپ ینظارت

شرکت، شیهرت  یاجتماع تیمسئول» با عنوان یا( در مطالعه1720و همکاران ) ژو. حذف کند

 یقیو یاخلیاق یکیه رهبیر یزمیان ،بردند یپ« یاخلاق یت: نق  رهبرشرکت و عملکرد شرک

 ،کنیدیم لیتعد CSR  یخود را بر شهرت شرکت از طر میمستقریاثر غ یاخلاق ی، رهبرباشد

دارد و  CSR  ییو مثبت بر شهرت شیرکت از طر میرمستقیغ ری، تأثباشد فیکه ضع یاما زمان

شیهرت شیرکت   ییعملکرد شرکت را از طربر  CSR میرمستقیاثر غ یاخلاق یرهبر  یهمچن

برجسیته اسیت و از  CSR جیدادن سواب  و نتیا وندیدر پ یاخلاق ی. نق  رهبرکندیم لیتعد

 .دشویم یبانیپشت ندعانیذ دگاهید

 رشیشیرکت: پیذ یاجتمیاع تیمسیئول» با عنیوان یا( در مطالعه1725) 1یراسدو  تایپونت

ماننید  ییهیایاسیتراتژ بایید از هتلیداران افتنید،دری «یسبز توسیط صینعت هتلیدار یابیبازار

د. سبز بودن جلب شیو یکنندگان سبز به ادعاتا اعتماد مصرف کنندسبز اجتناب  یشووشست

شیرکت  یاجتمیاع تیمسئول یاجرا یها براتوسط هتل یعنوان ابزارسبز به یابیبازار همچنی 

توسیعه و   یها در تعادو بهتل یرا برا یرقابت تیمز بازاریابی سبز کهیدرحال ؛شودیاستداده م

زیسیت بیا محصیوو سیازگار بیا محیط کیی نیانیاطم تیقابلو  کندیفراهم م یطیمح یداریپا

محصیوو  کیی یمنییزیسیت میرتبط اسیت. او محیط یمنییا تیبا برند محصوو، رعا ییآشنا

 اریبسی نیانیطما تیقابل یبرا ژهیوبه ،دهان به دهان مثبت یهاهیزیست و توصسازگار با محیط

 یمشخص شد که روابط عموم ،یجیترو یکاربرد ابزارها یهاتیاولو یبندمهم است. با جم 

بیا  یا( در مطالعه1775و همکاران ) 9کارنا .ردیقرار گ مدنظرابزار ارتقا   یعنوان مؤثرتربه دیبا

سیبز،  یهیاارزش، افتنیدیدر «یطییمح یابییبازار یزییردر برنامیه یاجتمیاع تیمسئول» عنوان

 مرتبط هستند. گریکدیبا  یطور منطقساختارها و عملکردها به ،یطیمح یابیبازار یهایاستراتژ

شیرکت  یاجتماع تیشهرت مسئول یبررس» با عنوان یا( در مطالعه2005و همکاران ) 3هرمنز

 یهاتیمسیئول یبزرگ با شهرت بهتیر بیرا یدیتول یهاشرکت ،افتندیدر «یو عملکرد اقتصاد

بازده بازار  گذارانهیداشتند و سرما یعملکرد بهتر ترفیبا شهرت ضع ییهااز شرکت یعاجتما
                                                            
1. Punitha & Rasdi 

2. Kärnä  

3. Herremans  
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تحقیقات زیادی ارتباط بی  مسئولیت اجتماعی و را تجربه کردند.  کمتری سکیر وسهام بهتر 

، اما تاکنون در حوزه گردشیگری در ایی  زمینیه تحقیقیات زییادی اندکردهعملکرد را بررسی 

. از سییوی دیگییر، مسییئولیت اجتمییاعی و اسییتراتژی بازاریییابی در حییوزه انییدانجییام نشییده

و بومگردی است؛ چراکیه یکیی از  هاهتلمحیطی، متضم  جذب گردشگران در بخ  زیست

؛ بنیابرای  اسیت زیستمعیارهای انتخاب مجموعه گردشگری توسط گردشگران، حدظ محیط

بیا اسیتراتژی بازارییابی سیبز و  پژوه  حاضر با هدف بررسی رابطه بی  مسئولیت اجتماعی

 ی گردشگری انجام شده است.هامجموعهشهرت با عملکرد در 

 شناسی تحقیق. روش3

سترسی است. د گراییاثبات حاکم شناسیای  پژوه  مبتنی بر شیوه کمّی و پارادایم روش

و پیمیای   یاعات کتابخانهلااز طری  روش گردآوری اط (ثانویه و اولیه)موردنیاز  یهابه داده

 ،اولیه یهامقطعی و ابزار اصلی گردآوری داده ،است. پژوه  ازنظر زمانی میدانی محق  شده

های تحقیی  و میدو ی بود که با توجه به فرضیهانهیگزپنج سؤاو 02تنظیمی حاوی  پرسشنامة

و پرسشنامه براساس مد سؤالاتشده تدوی  شد. با توجه به اینکه چارچوب کلی مدهومی ارائه

ردار اسیت. وزم برخیلیااست، تا حید زییادی از رواییی طراحی شده ( 1712)نگویان و بوی، 

نظیر در ایی  همچنی  برای اطمینان کامل درمورد روایی پرسشنامه، از نظرات استادان صیاحب

زم لحاظ شد. در ای  تحقی  برای تعیی  پایایی آزمون از روش لاحات لازمینه استداده شد و اص

ی مناسب و ایگدت سؤالات پرسشنامه تحقی  از پای توانیبنابرای  م ؛خ استداده شدآلدای کرونبا

در ای  بخ  با توجه بیه اینکیه مقیدار آلدیای کرونبیاخ بیرای همیه مطلوبی برخوردار است. 

روایی صوری پرسشنامه است، پرسشنامه از پایایی کافی برخوردار است.  0/7متغیرها بیشتر از 

شد. جامعیه آمیاری ادبیات دردسترس، با مشورت برخی از نخبگان فراهم بر همسویی با وهعلا

وکارهای خدماتی وابسته به گردشیگری اسیتان اردبییل ای  تحقی  مدیران و کارشناسان کسب

 هاهتلشده از میراث فرهنگی و گردشگری استان، تعداد ی کسبهاگزارشکه برحسب   بودند

 میورد بودنید. برحسیب جیدوو 17هیا و بومگردی 33ها پذیر، مهمان23 هاآپارتمان، هتل200

گییری در عنوان نمونه تحقی  مشیخص شیدند. روش نمونییهندر به 503 ،حجم نمونه مورگان
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وکارهیای خیدماتی کسبهیای مختلیف صیورت از بخ بدی  ؛است یاتحقیی  حاضر طبقه

کمّیی در ایی   هایداده . تحلیلگیری انجیام شدداد نمونه، نمونهعبرحسب تحوزه گردشگری 

انجیام  Smart PLS افیزارنیرم بیا ساختاری یابی معادلاتای از مدومطالعه، با استداده از شیوه

 شده است.

 اند از:شده در ای  مطالعه عبارتی بررسیهاهیفرض

 .مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت تأثیر مثبت دارد 

 یر مثبت دارد. استراتژی بازاریابی سبز بر شهرت شرکت تأث 

 وکار تأثیر مثبت دارد. استراتژی بازاریابی سبز بر نتایج کسب 

 وکار تأثیر مثبت دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر نتایج کسب 

 وکار تأثیر مثبت دارد. شهرت شرکت بر نتایج کسب 

  ی بازاریابی سبز تأثیر مثبت دارد. هایاستراتژمسئولیت اجتماعی شرکت بر 

 2شکل صورت پژوه  به یاضر با توجه به مطالعات پژوهشگر، مدو مدهومر پژوه  حد

 .است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قیتحق. مدل مفهومی 1شکل 

 1712مأخذ: نگویان و بوی، 

 استراتژی بازاریابی سبز

 مسئولیت اجتماعی شرکت

 شهرت شرکت

 عملکرد کسب و کار
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 تحقیق. مبانی نظری 4

 ابیانیبیه بازار تواندیکه م داندیم ییهایاز استراتژ یکی را  1سبز یابیبازار( 1720) 2اتم 

 .ابنیدیخود در تجیارت دسیت  یبه اهداف اصل تالاها و خدمات خود کمک کند در فروش کا

 ،سیبز یابییبازارتمرکیز دارد.  صیتشیخقابل یطیمحستیز یایمزا جادیبر ا ینوع استراتژ  یا

 یاصیول یکیردیرو  ییخیود را از طر یهاخواسیته هیاگروهآن افراد و  یاست که ط یندیافر

 یابیبازار یهاتیفعال  ی. افزادهدکاه  میرا محیطی یستز یکه اثرات مند کنندیمبرآورده 

 ،1712، و همکیاران 5فیردییان دهد ) ویر یخارج ای یداخل یفشارها ةجیدرنت تواندیمسبز 

 یآلیودگ  یکننده و افیزامصرف یتقاضامانند پاسخ به  یخارج یروهاین  ی(. در ب3701 .ص

ارتبیاط  ختیهیپلتدیرم آم کییکه چگونیه است   یا هاشرکت یچال  برا  یتربزرگ ،یطیمح

در اعتمیاد  جیادیو ا میمسیتق یگووگدیت یکند که برا جادیا زیستمحیطسازگار با  یابیبازار

. شیودیمسبز  یابیبازار یهاتیفعالکه صحبت از  یخصوص زمانبه ؛باشد یکننده الزاممصرف

 یهیایژگییسیبز ماننید و یابییبیر عناصیر بازار یمبتنی هایشنهادیپ یابیکنندگان با ارزمصرف

هر  ایعملکرد، دوام، خدمات  ،یگذاربرچسب ،یبندبسته مت،ی، طعم، قأمنش ت،یدیمحصوو، ک

بیازار بیاارزش  هایشینهادیکنید، پ یهیا را راضیکیه ممکی  اسیت آن یطیمحسیتیز یژگیو

 ی(. آگییاه15 .ص ،1720 ،0گانیمییت و فوتییوس) کننییدیمیی یابیییرا ارز دیییجد یطیمحسییتیز

خیدمات  اییبیه محصیولات  ازیدر سرتاسر جهان از ن زیستمحیط تیمردم از وضعروزافزون 

 ریتأث هاشرکت زیستمحیطبر رفتار دوستداران  وسودمند است  اریبس زیستمحیطسازگار با 

 .(15 .ص ،1720 گانیمت و فوتوس،) گذاردیم

از  یگیاهکننیدگان درمیورد آمصیرفبیه سبز با هدف آموزش  یابیبازار یعمل، استراتژدر

 دییکننیدگان بامصرف  یبنابرا ؛شده استخدمات مصرف ایبراساس محصوو  یطیمح طیشرا

بیا  زیینکننیدگان مصیرف (،1717) 3به عقیده عده دهند.  یخود را افزامحیطی زیست یآگاه

                                                            
1. Ottman 

2. green marketing 

3. Firdiansyah  

4. Ganimete Podvorica  &  Fatos Ukaj 

5.  Edeh 
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 ان،ییم  ییاز ا. دارنید زیسیتمحیطدر حداظیت از  یخیود نقی  مهمی دییعیادات خر رییتغ

سبز توسعه داده  یابیاعماو بازار یبرا دینوآورانه جد یهابه روش دیبا یابیبازار یهایاستراتژ

بیه  رییرا که به تغ یکنندگانعادات مصرف تواندیها مخوب توسط شرکت ریشوند. ارائه تصاو

( 1717)2 سیانکر و جانیانیدهد.  رییهستند، تغ لیما دیخر ندیاسبز در فر یابیبازار یهاستمیس

ماننید  یدهنیده متدیاوتیآگیاه یهاسیبز را بیا برنامیه یابییسمت بازاربه  انیمشتر خت یبرانگ

دوسیتداران  یهیایژگییبیر اسیاس و هیایبندبسیتهو  زیستمحیطسازگار با  یگذاربرچسب

ت محصوو، ژئوفرهنیگ و عملکیرد یجذاب که افتندیدر هاآن کردند.باشد، مطالعه  زیستمحیط

 سبز دارند. یابیبازار یهاوهیشبا  کینزد یارتباط یهمگ یابیبازار

 یبیرا سیتیزطیسیبز سیازگار بیا مح یابییبازار(، 1712به عقیده نک محمیود و فرکیاس)

و  زیسیتمحیطحاو حداظت از  یکنندگان و درعمصرف یازهایها و نخواسته ازها،یبرآوردن ن

از  تییدر حیاو حما یو هم بخی  خصوصی یامروزه هم بخ  دولت .شودمیجامعه استداده 

 راتیییتغ  ،یحاو، گرم شدن کیره زمی یباا ؛هستند داریتوسعه پا یاسبز بر یدشگرصنعت گر

 ،ییمیواد غیذا بییتخر ،یعیکاه  مناب  طب ،یآلودگ ،یاگلخانه یانتشار گازها ،ییآب و هوا

و همکیاران،  1گروسیکهسیتند ) یجوام  کنیون یدیکل یهاچال  ،دهایتهد ریو سا  یفرسا

 سیاو گذشیته هدتاددر طوو  یگردشگر(، 1727) 5همکاران نظر باگیو و طب (. 2 .ص ،1720

درآمید   یو افیزا یونقیل، توسیعه اقتصیاددر سیدر و حمیل فناورانیه یهاشیرفتیپ لییدلبه

 .است افتهی  یافزا طور چشمگیریبه شدنیتصرف

طور بیهاسیت کیه  یابییبازار یهابرنامیهو  هااسیتیسسبز مشتمل بر عملکردها،  یابیبازار

 کی بارهدر یو سازمان یاهداف فرد یو ارضا یعیطب زیستمحیطدرباره  هاینگران مشخص به

 3به عقیده کیم و چوئی (.2 .ص ،1725و همکاران،  0لئونیدو) پردازدیم دیخط تول ای محصوو،

 یشیتریدارند، بیا احتمیاو ب زیستمحیط درباره یشتریب یکه نگران یکنندگانمصرف (، 1773)

 .دارند زیستمحیطبا  یسازگار یکه ادعاد خرنرا می یمحصولات

                                                            
1. Sanker & Janani 

2. Grosseck  

3. Baggio  

4. Leonidou  

5. Kim & Choi 
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اذعان داشت کیه  توانیمسازمانها،  یاجتماع یریپذ تیمسئول وجود بحث بر سر مدهوم با

 ،یاجتمیاع یبر ارزشیها یمبتن یسازمان ماتیسازمانها دلالت بر اتخاذ تصم یاجتماع تیمسئول

لندمیدت افیراد، جوامی  و در ضم  توجه داشیت  بیه منیاف  ب یو الزامات قانون یاصوو اخلاق

 طور بیهشیرکت  یاجتمیاع تیمسیئول (.202ص  1775، و همکیاران کارنیادارد ) ستیطزیمح

 یاجتمیاع تیمسئول. و با عملکرد شرکت مرتبط شده است شدهگسترده توسط محققان بحث 

، 1هیارویاست ) شده تیحما براوینئول یایدر دن ایکنندهقان  یپاسخ سازمان عنوانبه 2شرکت

وکار است کیه در آن، کسب تیریبه مد یکردیشرکت رو یاجتماع تی(. دراصل، مسئول1773

به مسائل  یترداوطلبانه توجهداران، سهام یهاینگران ریو سا یسودآور تریسنتبر مسائل علاوه

 جیادیو ا اتییمتنیوع سیازمان در عمل ندعانیذ  یو همچنمحیطی زیستو  یاجتماع ،یاخلاق

 تیمسیئول ب،ییترت  ییبه ا ؛(10 .ص ،1727، 5کولک و پینکسشود )یمفته ارزش در نظر گر

را  شتریب یبه مداخله دولت در بازارها و مقررات رسم ازین دیبا یعامل انسان  یاز طر یاجتماع

 (.211 .ص ،1725، 0کولز و همکاراندهد )کاه  

در مقصید آن را  دییاسیت کیه با یخدمت گردشگری(، 2500) به عقیده مروت و همکاران

منظور مطالعیه آن خیدمت اسیت. بیه یهایژگیوتقاضا و مصرف آن تاب   زانیمصرف کرد و م

کننده و بیرآورد تیاب  تقاضیای مصرف هیاز نظر دیبا یجذب گردشگران خارج عوامل مؤثر بر

مختلیف اسیت کیه  یهاتیفعالاز  یازهیآم یگردشگر صنعت .خدمت گردشگری استداده کرد

 یگردشیگر  یبنابرا ؛ردیگیمبه گردشگران انجام  یرساندر جهت خدمت یارهیزنجصورت به

کنندگان و فروشیندگان و روابیط حاصیل از تعامیل گردشیگران، عرضیه هادهیپد یشامل تمام

از گردشیگران  ییرایجیذب و پیذ نیدیدر فرا زبانمی جوام  و هادولت ،یمحصولات جهانگرد

 (.202 .ص ،2502و همکاران،  ارکاکلیآقاست )

 

                                                            
1 corporate social responsibility 

2. Harvey 

3. Kolk & Pinkse 

4. Coles  
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 تحقیقهای . یافته5

 شدهارزیابی الگوی ارائه. 1. 5

ییابی شییوة میدو میدو مدهیومی تحقیی از  اصلهدف ارزیابی الگوی ح در ای  مرحله با

شده در ای  بخی  مبتنیی بیر شییوة روش استداده شده است.کار گرفته ه معادلات ساختاری ب

هیای کمیی از آوری دادهی جمی اسیت. بیرا گرایییاثبیات حاکم شناسیکمی و پارادایم روش

 منظورذکر است، به استداده شد . شایان لیکرت ایگزینهپنج طیف با بسته سؤالات با پرسشنامه

 پاییایی سینج  راسیتای و در تأیییدی عیاملی تحلییل از سازه واگرای و همگرا روایی تعیی 

در ای  مطالعه، با استداده  کمی هایداده شده است. تحلیل استداده کرونباخ آلدای از نامهپرس 

 شده است. انجام Smart PLS  افزارنرم با ساختاری یابی معادلاتای از مدواز شیوه

 توصیفی یهاافتهی .9. 5

توصیف جامعه موردمطالعه با توجه به متغیرهای مدنظر و توصیف از وض  موجیود،  برای

هیای بررسیی دادهبیرای  ی مختلیفاز آمار توصیدی )شامل جداوو توزی  فراوانی و نمودارها

ها، گامی در جهیت تشیخیص الگیوی توصیف آماری داده .استداده شده است (شدهآوریجم 

رود. با ای برای تبیی  روابط بی  متغیرهایی است که در پژوه  به کار میها و پایهحاکم بر آن

 طور بیهت زییر هیای جمعییت شیناختی(، اطلاعیاتوجه به نتایج بخ  اوو پرسشنامه )ویژگی

 .شودخلاصه درمورد مشخصات نمونه آماری مدنظر ارائه می

 
 دهندگانشناختی پاسخ. سیمای جمعیت1جدول 

 2072، های پژوه مأخذ: یافته
 )تعداد( فراوانی مطلق )درصد( فراوانی نسبی هاشاخص متغیرها

 جنسیت
 230 20/02 زن

 200 23/32 مرد

 س 

 02 23/22 13کمتر از 

 227 00/52 53تا  13  بی

 02 57/13 03تا  53بی  

 30 00/20 33تا  03بی  
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 )تعداد( فراوانی مطلق )درصد( فراوانی نسبی هاشاخص متغیرها

 53 21/27 33بیشتر از 

 سابقه فعالیت

 201 02/00 ساو 3کمتر از 

3-27 02/15 22 

27-17 73/20 30 

17-57 25/70 50 
 

در ای  بخ ، نخست بیه بررسیی نرمیاو بیودن متغیرهیای تحقیی  بیا اسیتداده از آزمیون 

های تحقی  از تحلیل و سپس برای پاسخگویی به فرضیهشده پرداخته  اسمیرنوف-موگروفکل

 شده است. استداده  PLSمعادلات ساختاری به روش 

 ررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق. ب3. 5

فیرض نرمیاو  ،های پارامتریهای اصلی موردنیاز برای استداده از آزمونفرضیکی از پی 

هیای میدنظر و بررسیی رو قبل از انجیام آزمونازای ؛ است شدهبودن توزی  متغیرهای بررسی

که متغیرهای تحقیی  های تحقی ، باید نرماو بودن توزی  متغیرها آزمون شود. درصورتیفرضیه

ی هاهیای ناپیارامتری بیرای بررسیی فرضییهلازم است از آزمون ،از توزی  نرماو پیروی نکنند

 -تحقی  استداده شود. در ای  تحقی ، برای بررسی نرماو بودن متغیرهای از آزمون کلموگروف

گونیه کیه مشیاهده گزارش شده است. همان 1نتایج آزمون در جدوو اسمیرنوف استداده شد. 

 ،بیه عبیارت دیگیر ؛دار هسیتندادرصد معنی 3تمام متغیرهای تحقی  در سطح خطای  ،شودمی

داری امعنی مقیدارزییرا دارای  ؛کننیدیرهای تحقی  از توزی  نرماو پییروی نمیکدام از متغهیچ

 درصد هستند. 3کوچکتر از 
 

 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق. 9جدول 

 2072، های پژوه مأخذ: یافته
 (.sigداری )امعن مقدار مقدار آماره متغیرهای تحقیق

 772/7 233/7 مسئولیت اجتماعی شرکت

 772/7 701/7 تراتژی بازاریابی سبزاس

 772/7 270/7 شهرت شرکت

 772/7 227/7 وکار شرکتبسنتیجه ک
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 نتایج ارزیابی مدل تحقیق. 4. 5

نرمیاو نبیودن توزیی  تمیام  های تحقی  با توجه بیهمنظور سنج  مدو و آزمون فرضیهبه

استداده شد. ضیرایب  Smart PLSافزار از روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم ،متغیرها

شده متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و بارعاملی متغیرهای مشیاهده مسیر، واریانس تبیی 

 .اندشدهمشخص  1شکل شده در 
 

 
 ضرایب مسیر و بار عاملی متغیرها .9شکل 

 2072، های پژوه مأخذ: یافته

 

تغیرهای پنهان با اسیتداده از داری ضرایب مسیر و بارهای عاملی مربوط به هرکدام از مامعن

. در ای  شکل اعداد روی مسییر و ارائه شده است 5شکل و در شده روش خودگردان بررسی 

 ؛شیوندتدسیرمی tهستند و هماننید آزمیون  tنیز خطوط مربوط به بارهای عاملی مقادیر آماره 

 دارند.امعندرصد  3در سطح  ±03/2مقادیر بیشتر از  زیاد،های یعنی برای تعداد نمونه
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 داری ضرایب مسیر و بارهای عاملیابرای بررسی معن tمقدار آماره  .3شکل 

 2072، های پژوه مأخذ: یافته
 

 هاپایایی )همسانی درونی( گویه. 5. 5

شیده روی ها، بار عاملی هرییک از متغیرهیای مشیاهدهبررسی پایایی هرکدام ازگویه برای

قبوو قابل 0/7از  بیشتربارهای عاملی  معمولاًشده است. گزارش  5متغیرهای مکنون در جدوو 

از  بیشیترها بار عاملی تمام گویه ،شودکه مشاهده میطورهمان است. دارامعن 73/7و در سطح 

 .استمیزان مطلوب 
 هابار عاملی گویه .3جدول 

 2072، های پژوه مأخذ: یافته
 وکار شرکتنتیجه کسب هرت شرکتش استراتژی بازاریابی سبز مسئولیت اجتماعی شرکت 

M1 020/7    

M2 335/7    

M3 031/7    
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 وکار شرکتنتیجه کسب هرت شرکتش استراتژی بازاریابی سبز مسئولیت اجتماعی شرکت 

M4 011/7    

M5 033/7    

M6 307/7    

M7 353/7    

M8 037/7    

M9 323/7    

E1  317/7   

E2  325/7   

E3  017/7   

E4  305/7   

E5  213/7   

E6  330/7   

E7  031/7   

E8  073/7   

E9  332/7   

E10  303/7   

E11  300/7   

E12  350/7   

E13  003/7   

E14  323/7   

E15  032/7   

E16  333/7   

E17  013/7   

S1   033/7  

S2   210/7  

S3   230/7  

S4   230/7  

S5   007/7  

N1    001/7 

N2    233/7 

N3    032/7 
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 وکار شرکتنتیجه کسب هرت شرکتش استراتژی بازاریابی سبز مسئولیت اجتماعی شرکت 

N4    271/7 

N5    301/7 

N6    350/7 

N7    233/7 

N8    271/7 

N9    220/7 

N10    003/7 

 

مقیدار  ،. در ایی  جیدوواسیت آورده شیده 0داری ضرایب مسیر نیز در جدوو انتایج معن

هر کدام از مسیرها ه داری مربوط باو سطح معن tضریب مسیر، انحراف استاندارد، مقدار آماره 

 شده است. ذکر
 

 tمسیر و آماره  مقدار ضرایب .4جدول 

 2072، های پژوه مأخذ: یافته
 داریامعن مقدار tمقدار آماره  انحراف استاندارد ضریب مســــیر مســــــیر

 مسئولیت اجتماعی شرکت از

 استراتژی بازاریابی سبز به
232/7 715/7 51/50 772/7 

 مسئولیت اجتماعی شرکت از

 شهرت شرکت به
105/7 207/7 70/1 753/7 

 مسئولیت اجتماعی شرکت از

 وکار شرکتنتیجه کسب به
022/7 231/7 00/1 775/7 

 استراتژی بازاریابی سبز از

 شرکتوکار کسب نتیجه  به
702/7 171/7 02/7 323/7 

 استراتژی بازاریابی سبز از

 شهرت شرکت به
501/7 205/7 50/1 723/7 

 شهرت شرکت از

 شرکتوکار کسب نتیجه  به
125/7 725/7 07/5 772/7 
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 پایایی ترکیبی. 6. 5

گزارش شده است. درمورد ای   3ها در جدوو هریک از سازه 2نتایج بررسی پایایی ترکیبی

گونیه کیه مشیاهده همان ند.قبیوو هسیتبرای پایایی ترکیبی قابیل 0/7شاخص مقادیر بیشتر از 

 شود. پذیرفته می هاسازهپایایی ترکیبی  است؛ بنابرای  0/7تمامی اعداد بیشتراز  ،شودمی

 شدهواریانس استخراج. 7. 5

 گیزارش 3ها در جیدوو ( مربوط بیه سیازهAVEمقادیر میانگی  واریانس استخراج شده )

قبیوو بیرای ایی  . مقدار قابلکردند پیشنهادای  شاخص را ( 2022شده است. فورنل و لارکر )

متغیر پنهیان میدنظر ؛ یعنی است 3/7، گیری استمعیار که بیانگر اعتبار مناسب ابزارهای اندازه

گونیه کیه مشیاهده کند. همانپذیرهای خود را تبیی  میواریانس مشاهدهاز درصد  37حداقل 

 اسیت کیه 3/7از  بیشیترشده برای تمام متغیرهیای تحقیی  مقادیر واریانس استخراج ،شودمی

 کند.می دییتأگیری را اعتبار ابزارهای اندازه

 
 ترکیبی و واریانس استخراج شده متغیرهای تحقیقپایایی  .5جدول 

 2072، های پژوه مأخذ: یافته
 شدهواریانس استخراج پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق

 303/7 220/7 مسئولیت اجتماعی شرکت

 302/7 052/7 استراتژی بازاریابی سبز

 332/7 070/7 شهرت شرکت

 303/7 053/7 وکار شرکتنتیجه کسب

 

 بررسی و آزمون مدل ساختاری.  8. 5

و  500/7، 013/7بیا  براساس نتایج، مقدار ضرایب تعیی  چندگانه برای مدو تحقیی  برابیر

 01 ه استمتغیر مسئولیت اجتماعی شرکت درمجموع توانستاست؛ یعنی  آمدهبه دست  305/7

یت اجتمیاعی متغیرهیای مسیئول .تغییرات متغیر استراتژی بازاریابی سبز را تبیی  کند از درصد

                                                            
1. Composite reliability 
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تغیییرات متغییر شیهرت  از درصد 50 انددرمجموع توانسته ،شرکت و استراتژی بازاریابی سبز

شرکت را تبیی  کنند و متغیرهیای مسیئولیت اجتمیاعی شیرکت، اسیتراتژی بازارییابی سیبز و 

وکار شیرکت را تغییرات متغیر نتیجه کسب از درصد 30 انددرمجموع توانسته ،شهرت شرکت

توان از شاخص نیکیویی هستند. برای بررسی برازش کلی مدو می زیادیند که درصد تبیی  کن

 :زیر استداده کرد صورتبه( GOFبرازش )
 

( )*( )GOF Communality R 2
 

 

 مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضرایب تعیی  اسیت.با که برابر 

قیوی بیرای ایی  مقادیر ضیعیف، متوسیط و  عنوانبهترتیب به 53/7و  13/7، 72/7سه مقدار 

 :شود. برای مدو تحقی  حاضر مقدار ای  شاخص برابر است باشاخص لحاظ می
 

/ / /GOF   0 547 0 563 0 555 
 

شده، ضریب تعیی  مدو و به ای  ترتیب با توجه به نتایج پایایی ترکیبی، واریانس استخراج

شیده در حیطیه تحلییل مسییر از میدو ترسییم، توان نتیجه گرفیتشاخص نیکویی برازش می

 .دارد و برازش بسیار مناسب استنظری مناسبی برخوردار -تجربی هایهفرضی

 هاگیری و پیشنهادنتیجه. 6

 دارد.تأثیر مثبت  شرکت شهرت بر شرکت اجتماعی فرضیه اول: مسئولیت

و فرضییه اوو  رددار داامثبیت و معنی ریتیأث شیرکت شیهرت بر شرکت اجتماعی مسئولیت

و همکاران  2ژو( و 1723و همکاران ) تقیان یهاتهافیشود. نتایج ای  مطالعه با می دییتأتحقی  

امی   طیبر حداظت از سیلامت و محی دیبا هایگردو بوم هاهتل. مدیران ستراستام( ه1720)

که  دانندیم انیمشترند. همچنی  با علم به اینکه کن تمرکز یستیتور تیدر سا گردشگران یبرا

                                                            
1. Zhu  
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محصیولات و  باییدگردشیگری  یهامجموعیهمیدیران  ،دارد یاجتمیاع تیمسیئول یچه شرکت

مسیئولیت  یهیاتیفعال ،گدیت تیوانیمی. درواقی  دنارائه ده زیستمحیطخدمات سازگار با 

 زمینه ایجاد شهرت را به دنباو دارد. گردشگری یهامجموعهاجتماعی 

 دارد. مثبت تأثیر شرکت شهرت بر سبز بازاریابی فرضیه دوم: استراتژی

به  501/7 با برابر شرکت شهرت به سبز بازاریابی ز استراتژیضریب مسیر ا ،براساس نتایج

شیود کیه می گییریبنیابرای  نتیجیه ؛اسیتدار امعنی 73/7و در سطح خطای  است دست آمده

 دییتأو فرضیه دوم تحقی   رددار داامثبت و معن ریتأثشرکت  شهرت بر سبز بازاریابی استراتژی

دلیل نقی  دارد. به ( مطابقت1712و همکاران ) 2هوانگ با نتایج مطالعات هاافتهیشود. ای  می

گییری تصمیم یهاحوزهبر  هاآن ریتأثمشتریان و  یهانگرشبازاریابی سبز در شکل دهی  مؤثر

تیا بیا  کننیدگردشیگری سیعی  یهامجموعیهکیه  شیودیمگردشگری، پیشنهاد  یهامجموعه

نگیران  زیسیتمحیط دربیارهکیه را یانی کارگیری استراتژی بازاریابی سبز، آن دسته از مشترهب

 دربیارهتصیویری از نگرانیی شیرکت  هیاآنکیه برنید یطوربیه ؛قرار دهند ریتأثتحت، هستند

 را در ذه  گردشگران ایجاد کند. زیستمحیط

 دارد.تأثیر مثبت  وکارکسب نتایج بر سبز بازاریابی فرضیه سوم: استراتژی

 702/7 بیا برابر وکارکسب نتایج به سبز بازاریابی یضریب مسیر از استراتژ براساس نتایج،

شود که می گیریبنابرای  نتیجه؛ ستیدار نامعن 73/7ولی در سطح خطای  است، به دست آمده

 دیییتأو فرضییه سیوم تحقیی   رددار نیداامعن ریتأثوکار کسب نتایج بر سبز بازاریابی استراتژی

. ستین( همسو 1775همکاران )و  کارناتحقی   یهاتهافیشود. نتایج ای  بخ  از تحقی  با نمی

پیشینهاد  ،گردشیگری یهامجموعیهارتباط بازاریابی سیبز بیا عملکیرد  نشدنیدأیبا توجه به ت

ایجاد واحد بازاریابی سبز با طراحی ساختار جدیید و بسییج با گردشگری استان اردبیل  شودیم

  یکارکنان را تشوهمچنی   و کنداتخاذ  را مناسبی یهاروشمناب  و امکانات مناسب برای آن، 

 ،شیده اسیت یجامعیه سیازمانده یکه بیرا یطیمح یآگاه یافزا یهابرنامهتا فعالانه در  کند

                                                            
1. Huang 
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ی طوربه ؛کنند جادیا یرابطه خوب گردشگران با گردشگری یهامجموعههمچنی   شرکت کنند.

 باشند. یگردشگران از تور شرکت راضکه 

 دارد. مثبت تأثیر وکارکسب نتایج بر شرکت اجتماعی تفرضیه چهارم: مسئولی

و فرضیه چهارم  ردداری داامثبت و معن ریتأثوکار کسب نتایج بر شرکت اجتماعی مسئولیت

 نیزهرم( و 1720و همکاران ) ژو(، 1723و همکاران ) تقیان شود. نتایج مطالعهمی دییتأتحقی  

 عنوانبه اجتماعیمسئولیت تحقی  مطابقت دارد.  ای  بخ  از یهاافتهی( با 2005و همکاران )

 بقیایمنظیور به بایدزیرا یک سازمان  ؛شودیمتوصیف  تلاشی داوطلبانه ،اصوو اخلاقی اساس

از طری  ارائه خدمات با کیدیت  ،وری داشته باشد. درواق رسانی به جامعه، بهرهخود و مندعت

میدیران وظیدیه داشیت. وری بهیرهو  عملکیرد بالیا تیوانیمی رجیوعخوب و رضایت اربیاب

بلکه شامل تمام  ،نیستمحدود سازی سود و بازده اقتصادی به پیشینه گردشگری یهامجموعه

 .شودیمنیز  محیطی و خدمات اجتماعی یهاجنبه

 دارد. مثبت تأثیر وکارکسب نتایج بر شرکت فرضیه پنجم: شهرت

بیه  125/7برابیر  کار و کسب نتایج به تأثیر شرکت ضریب مسیر از شهرت ،براساس نتایج

 کیه شیودمی گییریبنیابرای  نتیجیه؛ اسیتدار امعنی 73/7و در سطح خطای است دست آمده 

 دیییتأو فرضییه پینجم تحقیی   رددار داامثبت و معنی ریتأث وکارکسب نتایج بر شرکت شهرت

و همکیاران ژو ، (1723و همکاران ) تقیانبا نتایج مطالعات  پژوه  حاضر یهاافتهیشود. می

صنعیییت گردشیییگری سییبب  توسییعه .ستراستا( هم2005و همکاران )هرمنز ( و 1720)

 همییه بیر کیه اجتماعیی پوییای ةمنزله پدییدشیده اسیت تا بیه آن، فراتیر از یک صنعیت، به

داد افزاییی  روزافییزون تعییی. نگریسییته شییود گذارد،میزندگی جامعییه تأثیییر  یهاجنبه

شیهرت  .درآورده اسیییتدر جامعیه گردشییگری را بییه شیکل نیییاز  ، صنعتگردشییگران

هاسییت. نییوازی آنگردشیگری درگییرو اسییتقباو جامعیه میزبییان و مهمیان قوی مجموعه

ناخوشییینودی حتییییی تعییییداد اندکییییی از عناصییییر جامعییییه میزبییییان ممکیییی  اسییییت 

آثیییار  ،شیییکبیییدون .ذابیییت مقصیید ایجیییاد کنیییدتعییارض و درنتیجییه کاهیی  ج

  یتییرمهم..ترییییی  منافیییی  گردشییییگری در مقصیییید اسییییتاقتصییییادی یکییییی از مهییم
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 و تأثیییر آثییار اقتصییادی گردشیگری قیرار دارنید، رشید اقتصییادیمتغیرهایییی کییه تحت

 .اشیتغاو اسیت

 دارد. مثبت تأثیر سبز بازاریابی یهایاستراتژ رب شرکت اجتماعی فرضیه ششم: مسئولیت

 232/7 بیا برابیر سبز بازاریابی یهایاستراتژ به شرکت اجتماعی ضریب مسیر از مسئولیت

شیود کیه می گییریبنابرای  نتیجیه ؛استدار امعن 73/7و در سطح خطای  است به دست آمده

و فرضییه  رددار داامثبت و معن ریأثتسبز  بازاریابی یهایاستراتژ بر شرکت اجتماعی مسئولیت

تحقیی  بیا نتیایج مطالعیات  یهاافتیهیایی  بخی  از  مطابقیتشیود. می دیییتأششم تحقیی  

یید أی( ت1775همکیاران )و  کارنیاو ( 1725)ی راسدو  تایپونت (،1720و همکاران ) یداستوتیو

میدنظر داشیته  ییهیاتیفعال عنوانبهبازاریابی محیطی را  د. مدیران مجموعه گردشگری بایشد

  یتیأمدر محییط زییان  کمتیری را با  مشتریان یهاخواستهکه قصد دارند احتیاجات و  باشند

. درواق  شاید بتوان باشد کارگیری بازاریابی سبزهبنتیجه  دبایتعهد و مسئولیت اجتماعی کنند. 

 .استهای محیطی شدن ای  مسئولیت، پاسخ به نیازها و چال مطرح ،گدت

بیه  ،برخیوردار اسیت زییاداز ارزش  محیطی زیست مسائلجاکه در اولویت قرار دادن ازآن

را مهیم تلقیی محیطی زیسیت مسیائلکه همواره  شودیمپیشنهاد مدیران مجموعه گردشگری 

روش  و صیریح در سراسیر شیرکت انتشیار دهنید تیا حدیظ  یهاهیانیبقالب و آن را در  کنند

و  هیاهتلمیدیران . شودی قوی موجب تشوی  کارکنان فرهنگ سازمان صورتبه زیستمحیط

 را جیویی در انیرژیمثل مدیریت ضایعات و صیرفه یاداوطلبانه یهاتیفعال باید هایگردبوم

 یترمتنیوع یهایاستراتژتا  کنندسعی  هایگردو بوم هاهتلهمچنی  مدیران مدنظر قرار دهند. 

مسیئولیت اجتمیاعی . کننیدسیبز اتخیاذ خیدمات  دهنده تلویزیونی و ترفی در تبلیغات آگاهی

مناسیب خیدمات مشیتریان،  یهاخواسیتهدر برابیر گردشیگری  یهامجموعهروشی است که 

 تیوانیمی. باشدارزشمند  مشتریانرا طوری تعیی  کنند که از نظر  هامتیقعرضه کرده و حتی 

و  مجموعیه یهیاتیفعال  یرابطیه بی یرا برقیرارگردشگری  یهامجموعه یاجتماع تیمسئول

 .کنندیم تیدر آن فعال گردشگری یهامجموعهدانست که  یاجامعهو  زیستمحیطاقتصاد، 
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