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چکیده
کارآفرینی ،مؤلفهای حیاتی در موفقیت اجتماعی ،سازمانی و فردی است .یکی از رویکردهای مهم در کارآفرینی،
کارآفرینی اجتماعی است که به نظر میرسد در تحقق پایداری اجتماعی کسب و کارها نیز میتواند ابزاری سودمند
باشد .بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم پایداری را شکل میدهد .عالوه بر این ،در صنعت گردشگری با تعامل گسترده
میان افراد و پیامدهای اجتماعی گسترده ،چالشهای اجتماعی اهمیتی دوچندان مییابد .هتلها نیز به عنوان یکی از
بخشهای مهم صنعت گردشگری آثار مختلفی بر جامعه و محیط برجای میگذارند ،اما مظاهر پایبندی به اصول
پایداری اجتماعی در بین کسب وکارهای مختلف صنعت گردشگری و از جمله هتلها در ایران ،چندان گسترده
نیست .بنابراین ،مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که میزان توجه به بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی
پایدار در هتلهای ایران چگونه است؟ بدین منظور از پیمایشهای میدانی و مشاهده بهره گرفته شده و هتلهای  4و
 5ستاره تهران (در مجموع  17هتل) مورد مطالعه قرار گرفتند .عالوه بر این  5شاخص عینی در رابطه با فعالیتهای
پایدار اجتماعی هتلها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این مشاهده با نتایج حاصل از پرسشنامهها مقایسه گردیده
است .پرسشنامهها در میان مدیران ( 17مدیر هتل) ،کارکنان ( 213نفر) ،مهمانان ( 96نفر) و همسایگان هتل (196
نفر) توزیع گردید .برای دستیابی به پاسخ پرسش مقاله نیز آزمونهای تی تکنمونهای ،تی مستقل و آزمون تحلیل
واریانس یک طرفه مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج حاکی از تفاوت میان دیدگاههای گروههای چهارگانه با
واقعیتهای موجود (شاخصهای عینی قابل مشاهده) است.
کلیدواژهها :کارآفرینی اجتماعی پایدار ،گردشگری پایدار ،عوامل اجتماعی ،هتل.
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مقدمه

طیف متنوعی از کارهای تحقیقاتی نشاندهنده توافق بر سر این موضوع است که
کارآفرینی مؤلفهای حیاتی در موفقیت اجتماعی ،سازمانی و فردی است (آنتونیک و
هیسریچ2003 ،1؛ دیویدسون .) 2005 ،2با این وجود ،تحقیقات در رابطه با کارآفرینی،
اغلب گسترده و چندپاره است (شین و ونکاتاماران)2000 ،3؛ تا جایی که در طول زمان،
اشکال متنوعی از کارآفرینی در ورای مفهوم سنتی ،نئوکالسیک و شومپیتری کارآفرینی
اقتصادی /کسب و کار شکل گرفتهاند که یکی از این مفاهیم کارآفرینی اجتماعی است.
عالوه بر این ،بخش گردشگری با توجه به فعالیتهای گسترده منطقهای و جهانی و
نیز رشد سریع بازار بینالمللی ،نیازمند تالشهای کارآفرینانه زیادی است .سبک زندگی
گردشگران ،ویژگیهای جمعیتشناختی آنان و الگوهای کار و تعطیالت آنها از لزوم
نوآوری در گردشگری و نیز فرصتهای پاسخگویی شرکتها به افزایش تقاضای
گردشگری حمایت میکند .همانطور که لردکیپانیزده 4و همکاران ( )2005اشاره میکنند،
متنوع سازی محصوالت و خدمات گردشگری برای انطباق با افزایش انواع جدیدی از
نیازهای گردشگران الزم است .از آنجایی که جمعیتهای در حال رشد و نیازهای
اقتصادی فزاینده آنان با منابع محدود و تغییرات آب و هوایی در تعارض است ،همه
کسب و کارها باید پایداری را در فعالیتهایشان لحاظ کنند.
از منظر کارآفرینی ،گردشگری بستر ویژهای فراهم میکند که به نظر میرسد با بخش-
های صنعتی دیگر از نظر شناسایی فرصتهای کارآفرینانه و فرآیند تبدیل آنها به
محصوالت و خدمات قابل مصرف گردشگری تفاوت دارد (آتلجویک و پیج.)2009 ،5
طبق نظر کارلیزله 6و همکاران ( ،)2013نوآوری و کارآفرینی ،ارزش (الزم) برای ترقی و
کیفیت صنعت گردشگری را فراهم میکنند .متأسفانه کارآفرینان در صنعت گردشگری
اغلب از مهارت های کسب و کار الزم در این ارتباط کم بهره هستند و توانایی آنها در
نوآوری نسبتاً کم است (لرنر و هابر2000 ،7؛ موریسون 8و همکاران .)1999 ،در عمل
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گردشگری به شدت به کارآفرینی وابسته است ،چنانچه این مقوله پایدار و در عین حال
کارآفرینانه نباشد ،امکان بقا نخواهد داشت .یکی از ابعاد کارآفرینی پایدار گردشگری که
در پژوهش حاضر بدان پرداخته میشود ،پایداری اجتماعی است.
هتلها ،بخشی بسیار مهم و تأثیرگذار در صنعت گردشگری هستند .هتلها ،سازمان-
های گردشگری هستند که در فضای کسب و کار کنونی خود نیازمند رویکردها و فعالیت-
های کارآفرینانه هستند .عالوه بر این ،مصرف منابع از سوی هتلها نیز امروزه از چالش-
های جدی زیستمحیطی و اجتماعی محسوب میشود .از این گذشته ،هتلها قادرند
نقشهای اجتماعی مناسبی را بر عهده گرفته و باعث افزایش سطح زندگی مردم و جامعه
شوند .یعنی می توانند با نوآوری در ارائه خدمات و محصوالت ،استفاده بهینه از منابع،
ایفای مسئولیتهای اجتماعی ،ایفای نقشهای نهادی و مانند آن به مزیت رقابتی دست
یافته ،کارآفرین بوده و در مسیر حرکت جامعه به سمت توسعه پایدار و نیز توسعه پایدار
گردشگری کارآفرین نقشآفرین باشند .به عبارت دیگر ،فعالیتهای پایدار هتلها میتواند
هم به سودآوری اقتصادی آنها و هم به پایداری صنعت گردشگری و در نهایت به نهادینه
شدن توسعه پایدار در جامعه کمک کند .بدین سان که هتلهایی که در فعالیتهای عام-
المنفعه شرکت میکنند ،نیازهای خود را از محصوالت کسبوکارهای محلی تأمین می-
کنند ،به محیطزیست توجه دارند ،کارکنان خود را به نوآوری تشویق میکنند ،کارکنان و
مهمانان را به رفتارهای سبز ترغیب میکنند و به همسایگان و محیط پیرامون خود نیز
توجه دارند ،هتلها کارآفرینان پایداری هستند که عالوه بر کسب مزیتهای رقابتی در
تحقق توسعه پایدار در جوامع نیز مؤثر هستند .بنابراین همانطور که گفته شد توجه به
مسائل اجتماعی از سوی کسب و کارها و از جمله هتلها یکی از ستونهای مهم پایداری
است .لذا در پژوهش حاضر وضعیت بعد اجتماعی پایداری در هتلهای  4و  5ستاره
تهران مورد تحلیل قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این
پرسش است که بعد اجتماعی کارآفرینی پایدار در هتلها از چه وضعیتی برخوردار است؟
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مبانی نظری
از دیدگاه سنتی ،کارآفرینی به معنای کسب پول است .افرادی که به جای استخدام شدن،
ایجاد یک کسب و کار را برمیگزینند ،اغلب تمایل دارند در حوزههایی باشند که احساس
میکنند بیش از آوردههایشان برداشت میکنند؛ خواه از طریق کشف فرصتها (کوکرتز
و واگنر ،)2010 ،1معرفی محصوالت و خدمات نوآورانه یا نبود جایگزینها .آشکار است
که دستاوردهای اقت صادی برای بقای بلندمدت ضروری هستند .اما باید گفت تحوالت
علمی و اجرایی در دهه های اخیر و توجه به جامعه به جای اقتصاد ،سبب پیدایش
کارآفرینان اجتماعی شد و به تدریج مطالعات موردی نشان دادند کارآفرینان اجتماعی
قادرند سود ایجاد کنند ،در عین حال که ارزش اجتماعی خلق میکنند .بدین سان رویکرد
جدید کارآفرینی اجتماعی وارد ادبیات علمی و عمل سازمانهای اجرایی گردید.
کارآفرینی اجتماعی در دهه  1970برای پرداختن به مسائل اجتماعی به صورت پایدار
مطرح شد .واژه «کارآفرینی اجتماعی» اولین بار در سال  1972توسط جوزف بنکز 2در
کار اصلی او به نام جامعهشناسی حرکتهای اجتماعی مورد اشاره قرار گرفت .او این
واژه را برای شرح ضرورت استفاده از مهارتهای مدیریتی برای بررسی مسائل اجتماعی
و نیز چالشهای کسب و کار به کار برد .پرداختن به کارآفرینی اجتماعی در دهه 1980
با تأسیس آشوکا 3که اولین سازمان حامی کارآفرینان اجتماعی است ،آغاز شد (آشوکا،
 .)2009عالوه بر این ،واژه «نوآوری اجتماعی» در کار دراکر )1990( 4توصیف شد .او
درباره ضرورت به کارگیری فعالیتهای مدیریتی در سازمانهای غیرانتفاعی برای افزایش
کارایی و اثربخشی تولید کاالهای اجتماعی نگاشت.
واکاوی تعاریف کارآفرینی اجتماعی در طول زمان ،ماهیت حل مسأله در کارآفرینی
اجتماعی و تأکید متقابل بر انجام اقداماتی را که نتایج قابل سنجش به شکل نتایج/اثرات
اجتماعی تغییر یافته به همراه داشته باشد ،آشکار میسازد .موفقیت در کسب و کارهای
اجتماعی از طریق میزان سرمایه توزیعشده و طیف افراد و گروههایی که از عملکرد
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اقتصادی آنها منتفع میشوند ،ارزیابی میشود و نه بهوسیله نرخ سودآوری (ریدلی -
داف.)2008 ،1
هدف کارآفرینی اجتماعی هدایت کسب و کار و در عین حال نیل به اهداف اجتماعی
است ،مأموریتی باالتر که در کل هدفش دستیابی به اثرات مثبت پایدار در جامعه است.
بنابراین کارآفرینی اجتماعی ،کشف ابزارهای جدید برای دستیابی به تغییرات اجتماعی
مثبت و سازنده را مدنظر قرار میدهد .کارآفرینان اجتماعی کسانی هستند که منابع را به
شکلی هدایت میکنند که به اهداف اجتماعی دست یابند (دیس .)1998 ،2در واقع ،هدف
اولیه کارآفرینی اجتماعی فراتر از صرف افزایش سود ذینفعان میرود تا به جوامع بزرگ
سود رسانده و بر مشتریانش اثرات تحولی ژرف بر جای گذارد (پردو و کریسمن،3
.)2006
کارآفرینان اجتماعی به دنبال ایجاد ارزش با تغییرات اجتماعی ماندگار هستند و
معموالً به خوبی از نیازها و ارزشهای افراد ،گروهها و مناطق آگاهی دارند (کتفورد،4
 .) 1998اگرچه کارآفرینان ،چه در کارآفرینی سنتی و چه در کارآفرینی اجتماعی در منابعی
سرمایهگذاری میکنند که ارزش ایجاد میکنند ،اما تفاوتهای مهم این دو در فرآیند
خودیابی (اکتشاف) کارآفرینانه است .ارزشهای اجتماعی منجر به ایجاد مشاغل و احیای
بخشهای دارای شرایط نامساعد در جامعه میشود (کوراتکو.)2005 ،5
به سخن دیگر ،مطالعه پدیده کارآفرینی اجتماعی و شرح رفتارها ،ویژگیها و گونه-
شناسیهای منحصر به فرد کسب و کارهای اجتماعی ،تحقیقات برای خلق ثروت عمومی
پایدار به جای تمرکز صرف بر ثروت شخصی و عملکرد ،کسب و کار را به جلو هدایت
میکند .در حالی که در تئوری کارآفرینی شومپیتر ( ،)1943 ،2004رشد اقتصادی دنبال
می شود ،تئوری کارآفرینی اجتماعی عاملی برای توسعه اجتماعی از طریق مدلهای
اقتصادی پایدار و ماندگاراست (الیبراشی ) 2010 ،6و در آن کارآفرینان پایدار بر خلق تأثیر
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اجتماعی و تغییر اجتماعی (نیکلز2006 ،1؛ مایر و نابوئا )2006 ،2و تحول اجتماعی
و همکاران )2004 ،تمرکز میکنند.
کارآفرینی اجتماعی و تأثیر آن
همانطور که پیشتر آمد ،کارآفرینی اجتماعی ،به عنوان بخشی از ادبیات کارآفرینی رشد
کرد .بیشتر ادبیات کارآفرینی بر خلق بنگاههای جدید برای تولید سود تمرکز داشتند .با
این وجود ،متون واکاوی شده نشان میدهد که شکلگیری بنگاههای جدید و نتایج آنها،
تنها برای ایجاد سود نیست و کارآفرینی تنها مربوط به یافتن تناسبی میان نیازها و منابع
مشخص (کرزنر ،)1973 ،1979 ،4ایجاد یک بنگاه نوآور (شومپیتر ،)1934 ،5کار روی
رشد بنگاه ،جستوجوی فرصتهای بیشتر برای نوآوری مستمر در بنگاه (مور1986 ،6؛
بیگرایو )1997 ،7و خلق نتایج مشهود (ویک )1979 ،8نیست ،بلکه بر اساس نظر نیکلز
( )2006کارآفرینان اجتماعی ،شکستهای بازار را مهار میکنند که این مورد با اصول
کارآفرینان سنتی همسویی دارد (کرزنر ،)1973 ،اما اینها در شکستهای بازار تنها به
بیتعادل های قیمتی یا ناتوانی برخی افراد برای دسترسی به کاالها و خدمات مشخص
بسنده نمیکنند ،بلکه شکستهای بازار را در رابطه با رویهها و کاالهای عمومی و عدالت
توزیعی هدف میگیرند (هولکومب1997 ،9؛ مانکیو .)2008 ،10مارتین و اوسبرگ

11

( )34 :2007عنوان می کنند که تفاوت کلیدی میان کارآفرینان و کارآفرینان اجتماعی این
است که کارآفرینان با «پول» برانگیخته میشوند و کارآفرینان اجتماعی با «نوعدوستی یا
بشردوستی» (اوستراندر .)2007 ،12برای کارآفرینان اجتماعی ،ثروت تنها وسیلهای برای
رسیدن به هدف است .بنابراین فرآیند کارآفرینی اجتماعی ممکن است با کارآفرینی سنتی
یا کارآفرینی تجاری شباهت داشته باشد ،اما هدف و انگیزه متفاوت است .بدین سان
آنچه که کارآفرینی اجتماعی را از دیگر اشکال کارآفرینی متمایز میکند ،این است که
7. Bygrave

1. Nicholls

8. Weick

2. Mair & Noboa

9. Holcombe

3. Alvord

10. Mankiw

4. Kirzner

11. Martin & Osberg

5. Schumpeter

12. Ostrander

6. Moore
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کارآفرینی اجتماعی بر دستیابی به یک مأموریت اجتماعی تأکید میکند .اگرچه کسب
و کار (کارآفرینی) و کارآفرینی اجتماعی هر دو ارزشمند هستند (دراکر.)2001 ،
در واقع ارزش اجت ماعی در کارآفرینی اجتماعی ،نیروی محرک صریح و محوری
است (آستین .1)2006 ،مایر و نابوئا ( )2006عنوان میکنند که خروجیهای ملموس
حاصل از رفتار کارآفرینانه اجتماعی «منافع اجتماعی را به وجود آورده و حفظ میکند».
خروجیهای ملموس حاصل از کسب و کارهای اجتماعی ،تأثیر اجتماعی و تغییر
اجتماعی هستند که منافع اجتماعی را حفظ میکنند .در این چارچوب منظور از تأثیر
اجتماعی عبارت است از:
« فرآیند ارزیابی یا برآورد پیشاپیش پیامدهای اجتماعی محتمل ناشی از فعالیتهای
سیاستی خاص یا توسعه پروژه [ ]...تأثیرات اجتماعی ،همه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
برای جمعیت انسانی را در بر میگیرد که ناشی از هر فعالیت عمومی یا خصوصی باشد
که شیوه زندگی ،کار ،تفریح ،ارتباط با یکدیگر را تغییر داده و مرتفع شدن نیازهایشان را
به عنوان اعضای یک جامعه سازماندهی کند» (برج و وانکلی.)59 :1996 ،2
به سخن دیگر ،فولر ،) 2000( 3کارآفرینی اجتماعی را صرفاً نه برای سود ،بلکه برای
ایجاد یک «مازاد» برای حفظ پایداری سازمانی تلقی میکند .یارابینسون )2006( 4آن را
کسب و کارهای اجتماعی ،سرمایه داد و ستدهای اجتماعی و سازمانهای با هدف
اجتماعی قلمداد میکند .بدینسان ،اینها میتوانند سازمانهای انتفاعی که منافع مالی،
اجتماعی و زیستمحیطی را ایجاد میکنند ،نیز در برگیرند؛ زیرا تأثیر اجتماعی /زیست-
محیطی به اندازه عایدات مالی اهمیت دارد (مایر2006 ،؛ آستین .)2006 ،ازاین رو همسو
با رابینسون ( ،)2006میتوان گفت کارآفرینی اجتماعی فرآیندی است که شامل شناسایی
یک مسأله اجتماعی مشخص و یک راه حل مشخص (یا مجموعهای از راهحلها) برای
مواجهه با آن است و در آن ارزیابی تأثیر اجتماعی ،مدل کسب و کار و پایداری بنگاه و
ایجاد یک تشکیالت اجتماعی مأموریتمحور انتفاعی یا کسب و کار محور غیرانتفاعی

3. Fowler

1 Austin

4. Robinson

2. Burge & Vanclay
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که اهداف دوگانه یا سهگانه را دنبال میکند ،مورد تأکید قرار میگیرد (رابینسون:2006 ،
.)95
طبق نظر یونس ،) 2006( 1کسب و کارهای اجتماعی اهداف اولیه اجتماعی دارند و
[ ]...به دلیل ساختار و اجزایشان قادرند اهداف سهگانه را برآورده و به سودآوری ،تأثیر
اجتماعی و پایداری زیستمحیطی به صورت توأمان دست یابند (جم.)4 :2006 ،2
بنابراین کارآفرینی اجتماعی شامل شناسایی ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهاست
(آستین و همکاران )2006 ،و همانند کارآفرینی سنتی نشاندهنده «تحمل ریسک ،نوآور
بودن و پویشگری» است ،اما این را در عرصه اجتماعی انجام میدهد (پردو و مکلین،3
 .) 59 :2006به طور مشخص ،فرض بنیادی کارآفرینی اجتماعی ،استفاده از دانش کسب
و کار و اصول کارآفرینانه برای حل معماهای مهم پیشروی یک جامعه در ارتباط با
مسائل اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی است (گرمک و سینگ .)2010 ،4درواقع،
چنین کار آفرینانی بیشتر با ارضای نیازهای اجتماعی جوامع به جای نیازهای تجاری
سروکار دارند (رابرتز و وود.)2005 ،5
افزون بر این برخی پژوهشگران مدلهایی ارائه نمودهاند که نشان میدهد ،تعداد
قابلتوجهی از کسب و کارها ،از ویژگیهای اجتماعی و تجاری به صورت توأمان و
ترکیبی برخوردار هستند .ویلیامز و نادیا 6توصیه میکنند که بایستی از تقسیمبندی کامالً
مجزای کارآفرینی تجاری و اجتماعی فراتر رویم ( )25 :2011و این بحث را مطرح
میکنند که [ ]...بسیاری از کارآفرینان صرفاً به دنبال اهداف سودمحور یا اجتماعی نیستند.
در عوض آنها هنگامی که تالشهای کارآفرینانه خود را شرح میدهند هم اهداف تجاری
و هم اهداف اجتماعی را بیان میکنند .این نشان میدهد که دو نوع مجزا و متمایز
کارآفرینی وجود ندارد ،بلکه طیفی وجود دارد که چندین گونه از کارآفرینی کامالً تجاری
تا کارآفرینی کامالً اجتماعی را در بر میگیرد که اغلب این دو با درجات مختلف ترکیب
میشوند.

4. Germak & Singh

1. Yunus

5. Roberts & Woods

2. GEM: Global Entrepreneurship Monitor

6. Williams & Nadia

3. Peredo & McLean
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در واقع همانطور که واکاوی متون نشان میدهد در کارآفرینی کسب و کار سنتی،
روش های مدونی برای سنجش ارزش ایجاد شده وجود دارد که مبتنی بر نسبتهای
قیمت /درآمد و مانند آن هستند ،اما فرآیند ارزیابی یا برآورد خلق ارزش اجتماعی توسط
کارآفرینان اجتماعی که مبتنی بر اندازهگیری منافعی است که توسط کسانی حاصل شده
است که نیازهای ضروری آنها مرتفع نگردیده است تا آن تأثیر اجتماعی را بسنجد،
نیازمند قاعدهسازی است و یکی از راههایی ارزیابی تأثیر اجتماعی کارآفرینان اجتماعی،
مدل منطقی است که روابط میان ورودیها ،فرآیندها ،ستادهها ،نتایج و تأثیر را شرح
میدهد (زاپاال و لیونز .)2009 ،1در این مدل ،ورودیها منابعی هستند که به یک برنامه
مشخص اختصاص داده شدهاند؛ خواه این منابع انسانی یا مالی باشند .ستادهها و نتایج،
محصوالت مستقیم فعالیتهای برنامه هستند .خروجیها منافع برای شرکتکنندگان در
برنامه هستند.
بر اساس تحقیقات پیشین ،خلق ارزش مطلوب اجتماعی ،شامل کارایی اجتماعی،
اثربخشی اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی ،عدالت بین نسلی و آیندهنگری چیزی است که
کارآفرینان پایدار هم برای کسب و کار خود و هم برای جامعه به دنبال آن هستند (گیبس،2
 .)2009با یک تفصیل کلنگر از طرح ارزش یعنی ارزش در هم تنیده اجتماعی ،اقتصادی،
اکولوژیکی و دروننسلی (اونایل 3و همکاران ،)2009 ،کارآفرینان پایدار قادر به تطبیق
اهداف دوگانه توسعه پایدار و کسب ثروت و در نتیجه حل دوگانگی میان کسب و کار
فرصتگرا و نیکوکاری نوعدوستانه یا دیگرخواه هستند (پریش.)2007 ،4
بدین ترتیب ،رویکرد نظری این تحقیق متکی بر تعاریف کارآفرینی اجتماعی (که
پیشتر در همین بخش ارائه گردید) و توسعه پایدار گردشگری است و سه عنصر
کارآفرینی اجتماعی ،توسعه پایدار و گردشگری همانطور که در شکل  1نیز قابل مشاهده
است ورودیهای این تحلیل هستند که عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی از آن استخراج
گردیده و در نهایت به شکلگیری فرضیه تحقیق انجامیده است.

3. O’Neill

1. Zappala & Lyons

4. Parrish

2. Gibbs
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کارآفرینی
مدیریت

اجتماعی
توسعه

عوامل

کارآفرینی

پایدار

اجتماعی

اجتماعی پایدار

گردشگری

کارآفرینی
پایدار

گردشگری در
هتلها

تحلیل بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در هتلهای
 4و  5ستاره شهر تهران
کارآیی اجتماعی
اثربخشی اجتماعی
مسئولیت اجتماعی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
روش انجام تحقیق توصیفی – پیمایشی است .مؤلفههای اجتماعی کارآفرینی پایدار که
پرسش نامه بر اساس آن طراحی گردیده است عبارتند از :کارآیی اجتماعی ،اثربخشی
اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی ،عدالت بین نسلی و آیندهنگری .پرسشنامهها با توجه به
شاخصهای به دست آمده ،با استفاده از تحقیقات پیشین ،تجربیات محقق و نظرات
خبرگان تدوین گردیده و روایی و پایایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفت .بدینسان برای
تحلیل نتایج از آزمونهای تی تکنمونهای و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده
شد .آزمون تیتک نمونهای روشی است که در آن امکان مقایسه میانگین با یک عدد ثابت
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وجود دارد ،نتیجه این آزمون نشان میدهد که آیا میانگین مربوطه با آن عدد ثابت تفاوت
معنیداری دارد یا خیر؟ از آنجا که پرسشنامه مورد استفاده بر پایه طیف لیکرت (پنج
سطحی) تهیه شده بود و با توجه به اینکه در طیف پنج سطحی عدد « »3معادل با حد
متوسط هر سؤال است ،امکان محاسبه متوسط نمره برای هر یک از متغیرهای تحقیق
وجود دارد .بنابراین کسب نمره باالتر از سه به منزله کسب نمره باالتر از متوسط و کسب
نمره پایینتر به منزله کسب نمره پایینتر از متوسط بود .به این ترتیب امکان مقایسه
میانگین هر بعد با متوسط نمره در آن بعد فراهم گردید .برای مقایسه هتلهای  4و 5
ستاره نیز از آزمون تی مستقل استفاده شده است ،چرا که در این قسمت در صدد آزمون
تفاوت نوع هتل (متغیرطبقهای) و یک متغیر وابسته پیوسته هستیم ،بنابراین از آزمون T
برای مقایسه میانگینهای دو گروه استفاده شد .در نهایت برای مقایسه گروههای مدیران،
کارمندان ،همسایهها و مهمانها با چک لیستهای جمعآوری شده از شاخصهای عینی
از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است .عوامل اجتماعی بررسی شده در
جدول زیر آمده است.

جدول  .1مؤلفههای اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار

ردیف
1

گویه
در هتلها دیدگاههای مختلف ذی نفعان (مشتری ،کارمندان و مردم ساکن در همسایگی
هتل) به رسمیت شناخته میشوند.

2

در هتلها برای حل مسائل زیستمحیطی ،اجتماعی از افراد و کسب و کارهای
پیرامون نیز نظرخواهی میشود.

3

در هتلها برای حل مسائل اجتماعی میان گروههای ذینفع در درون و بیرون هتل
تبادل ایده و افکار صورت میگیرد.

4

در هتلها مسائل اجتماعی در فرآیند مدیریت هتل با کمک گرفتن از صاحبنظران
(دانشگاهیان و افراد با تجربه) بررسی میشود.
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ردیف
5

گویه
در هتلها تأثیر تصمیمات داخلی و کوتاهمدت هتل بر جامعه در بلند مدت مورد توجه
قرار میگیرد.

6

در فرآیند مدیریت هتلها ،در حل مسائل اجتماعی خالقیت وجود دارد.

7

در هتلها افراد حرفهای برای ارزیابی و بهبود فعالیتهای اجتماعی هتل بر اساس
ارزشها و اصول پایداری وجود دارند.

8

افراد شاغل در هتلها در فرایند مدیریت هتل ،توانایی مشارکت فعاالنه برای حل
مسائل اجتماعی را دارند.

9

جامعه (همسایگان هتل) از فعالیتهای مسئوالنه هتلها برای حفظ سیستمهای
اجتماعی حمایت میکنند (مثال ایجاد امکاناتی برای افراد کمتوان جسمی)

10

در هتلها ،هشیاری کارآفرینانه برای یافتن راهحل مناسب برای مسائل اجتماعی (جلب
رضایت ذینفعان) وجود دارد.

11

در هتلها ،توانایی شناسایی فرصتها برای یافتن راه حل مناسب برای مسائل
اجتماعی وجود دارد.

12

توانایی ایجاد سیستمهای مدیریتی برای بهرهگیری از فرصتها برای حل مسائل
زیستمحیطی در هتلها وجود دارد.

13

توانایی سازماندهی سیستمهای مدیریتی برای بهرهگیری از فرصتها برای حل مسائل
اجتماعی در هتلها وجود دارد.

14

توانایی هماهنگی سیستمهای مدیریتی برای بهرهگیری از فرصتها برای حل مسائل
اجتماعی در هتلها وجود دارد.

15

توانایی تعیین ،اجرا و ارزیابی استراتژیها برای مسائل اجتماعی در هتلها وجود دارد.

16

توانایی طراحی پروژهها و اجرای اقدامات برای حل مسائل اجتماعی در هتلها وجود
دارد (مثالً توجه به دغدغههای همسایگان هتل)

17

فعالیتهای اجتماعی بر اساس اصول و ارزشهای توسعه پایدار در هتلها به کارکنان
آموزش داده میشود.

18

کارکنان در هتلها با مسائل اجتماعی آشنایی دارند.

19

کارکنان در هتلها نسبت به اهمیت مسائل اجتماعی آگاهی دارند.

20

افراد در توجه به مسائل اجتماعی در هتلها از دیگران تأثیر میپذیرند.

21

رفتارهای سازگار اجتماعی در هتلها مطلوب و جذاب است.

22

انجام فعالیتهای سازگار اجتماعی در هتلها امکانپذیر است.

23

کارکنان هتلها توانایی انجام فعالیتهای سازگار اجتماعی را دارند.

24

من معتقدم که توجه به مسائل زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی در هتلها سبب
استفاده بیشتر از محصوالت داخلی شده است.
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ردیف

گویه

25

من معتقدم که فعالیتهای هتلها سبب بهبود زندگی افراد در جامعه میشود.

26

محصوالت و خدمات هتلها برای همه اقشار جامعه قابل دسترس است (مثالً برای
معلوالن یا افراد با نیازهای خاص).

27

هتلها به تامین نیازها و خواستههای ذینفعان اهمیت میدهند (مثال خواستههای
همسایگان هتل ،خواستههای مهمانان و غیره).

28

هتلها در تصمیمگیریهای خود به رفاه اقتصادی نسلهای آینده نیز توجه دارند (عدم
استفاده بیرویه از آب و انرژی).

29

هتلها آسایش و رفاه نسلهای آینده را مدنظر دارند (صرفهجویی در مصرف منابع یا
استفاده از منابع جدید انرژی).

شاخصهای عینی بررسی شده در هتلها در جدول زیر آمده است.
جدول  .2شاخصهای عینی در مدیریت کارآفرینی اجتماعی پایدار در هتلها

ردیف
1

برنامهها
اعطای وسایل باقی مانده میهمانان ،مبلمان و ابزار قدیمی به خیریهها

2

دادن صابونها و شامپوهای استفاده شده به افراد نیازمند

3

برگزاری جلسات با همسایگان هتل

4

دریافت لوح تقدیر و تشکر به دلیل تکریم ارباب رجوع

5

شرکت در فعالیتهای عامالمنفعه

جامعه و نمونه
جامعه آماری پژوهش ،هتلهای  4و  5ستاره در شهر تهران است .لذا جامعه هدف در
این تحقیق ،مدیران ،کارمندان ،همسایهها و مهمانهای هتلها هستند .تعداد هتلهای  4و
 5ستاره  17هتل است .بنابراین برای گروه اول که مدیران هتل هستند با توجه به محدود
بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده است .برای گروه دوم کارمندان از
فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده شده است و حجم نمونه ،تعداد  213نفر
مشخص شد .بنابراین محققان تعداد  250پرسشنامه توزیع کردند و از این میزان تعداد
 221پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بوده است .برای گروههای سوم و چهارم (همسایهها
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و مهمانها) از فرمول کوکران برای جامعههای نامحدود بهره برده شده است .به این
ترتیب 89 ،نفر حجم نمونه گروه مهمانها مشخص گردید و محققان تعداد 150
پرسشنامه توزیع کرده که از این میزان تعداد  96پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بوده
است .برای گروه همسایگان نیز حجم نمونه ،تعداد  196نفر مشخص شده است .بنابراین
محققان تعداد  250پرسشنامه توزیع نموده و از این میزان تعداد  207پرسشنامه قابل
تجزیه و تحلیل بوده است.
روایی و پایایی ابزار تحقیق
برای اطمینان از روایی پرسشنامههای تحقیق ،این پرسشنامهها در اختیار تعدادی از
خبرگان قرار گرفت و قرار شد با تغییراتی (تغییرات نگارشی و جملهبندی سؤاالت) مورد
استفاده قرار گیرند که در نهایت روایی پرسشنامه مورد تأیید قرارگرفت .همچنین
پرسشنامههای جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با نرمافزار
معادالت ساختاری لیزرل مورد تأیید قرار گرفته که بر طبق نتایج آن ،تمامی سواالت
پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفتهاند (جدول .)3
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تأییدی
مؤلفههای اجتماعی کارآفرینی پایدار
متغیرها

بار عاملی

ضرایب معناداری

متغیرها

بار عاملی

ضرایب معناداری

سوال 1

0 / 48

7 / 18

سوال 16

0 / 44

6 / 41

سوال 2

0 / 47

6 / 95

سوال 17

0/4

5 / 81

سوال 3

0 / 41

5 / 91

سوال 18

0 / 57

8 / 73

سوال 4

0 / 49

7 / 25

سوال 19

0 / 41

5 / 97

سوال 5

0 / 24

3 / 41

سوال 20

0 / 51

7 / 63

سوال 6

0 / 53

7 / 92

سوال 21

0 / 37

5 / 28

سوال 7

0 / 46

6 / 86

سوال 22

0 / 27

3 / 82

سوال 8

0 / 53

7 / 92

سوال 23

0 / 27

3/9

سوال 9

0 / 64

10 / 03

سوال 24

0 / 31

4 / 44

سوال 10

0 / 51

7/7

سوال 25

0 / 43

6 / 24

سوال 11

0 / 23

3 / 32

سوال 26

0 / 26

3/7

سوال 12

0/ 41

6 / 02

سوال 27

0 / 34

4 / 86

سوال 13

0 / 49

7 / 26

سوال 28

0 / 49

7 / 39

سوال 14

0 / 45

6 / 67

سوال 15

0 / 54

8 / 23

سوال 29

0 / 48

7 / 21

RMSEA = 0.074; X2/df1 = 2.91; GFI = 0.92; AGFI = 0.87; CFI = 0.93, IFI=0.93

1. Chi Square Divided to Degree of Freedom
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جدول فوق نشان میدهد که تحلیل عاملی تأییدی سازههای پرسشنامه دارای برازش
مناسب بوده و سازههای پرسشنامه به خوبی متغیرهای مربوطه را نشان میدهند .ضرایب
معناداری نیز نشاندهنده معناداری روابط بین مؤلفههاست.
برای سنجش پایایی از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .میزان آلفای
کرونباخ به دست آمده برای تمامی متغیرهای تحقیق باالتر از  0 / 7است که نشاندهنده
پایایی مطلوب پرسشنامه است.
جدول  .4آلفای کرونباخ پرسشنامههای تحقیق در میان گروههای مختلف

مؤلفههای اجتماعی مدیریت
کارآفرینی پایدار

گروهها

آلفای کرونباخ

مدیران
کارمندان

0 / 858
0 / 712

همسایهها
مهمانها

0 / 855
0 / 815

یافتهها
آزمون نرمال بودن نمونه تحقیق
برای آزمون فرضیههای پژوهش در ابتدا به بررسی نرمال بودن نمونه پرداخته میشود.
بنابراین در ابتدا این شرط برای گروههای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  .5آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای نرمال بودن نمونههای تحقیق

کارمندان
مدیران
همسایگان
مهمانان

تعداد

میانگین

انحراف معیار

221
16
207
96

2 / 11
2/1
2 / 12
2 / 13

0 / 21
0/2
0 / 21
0 / 21

 Zکولموگروف-
اسمیرنوف
1 / 116
0 / 666
1 / 146
1 / 21

P-value

0 / 166
0 / 766
0 / 144
0 / 107
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با توجه به سطح معنیداری آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف در جدول فوق که برای
نمونههای پژوهش ،بیشتر از 0 / 05است ،نتیجه میشود که توزیع آنها تفاوت معناداری
با توزیع نرمال نداشته است .بنابراین نتیجه میگیریم که توزیع نرمال بوده است.
بررسی عوامل اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار
یافتههای حاصل از بررسی عوامل اجتماعی و آزمون فرضیات در جدول زیر آمده است.
جدول  .6آزمون تی تک نمونهای عوامل اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار

متغیر
عامل اجتماعی

گروهها
کارمندان
مدیران
همسایهها
مشتریان

میانگین
3 / 54
3 / 44
3 / 34
3/3

انحراف استاندارد
0 / 41
0 / 29
0 / 53
0 / 43

مقدار
19 / 5
6/2
9 / 27
6 / 97

T

درجه آزادی
220
15
206
95

p-value

0 / 001
0 / 001
0 / 001
0 / 001

مطابق با جدول فوق ،میانگین نمره پاسخگویان در عامل اجتماعی از متوسط نمره این
مؤلفه (عدد  ) 3به شکل معناداری باالتر است .معنی این یافته آن است که میانگین عامل
اجتماعی در هر چهار گروه مورد بررسی باالتر از حد متوسط قرار دارد .با توجه به میزان
میانگینها مشاهده میشود ،بیشترین میزان میانگین برای گروه کارمندان بوده و کمترین
میزان میانگین را مشتریان داشتند.

مقایسه هتل های چهار و پنج ستاره در عوامل اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار
برای مقایسه هتله ا از آزمون تی مستقل استفاده شده است و نتایج آزمون به شرح زیر
است.
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جدول  .7آزمون تی مستقل برای نگرش گروهها نسبت به عوامل اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری

کارمند
مدیر
همسایه
مشتری

نوع هتل

تعداد

میانگین

آماره

 4ستاره
 5ستاره
 4ستاره
 5ستاره
 4ستاره
 5ستاره
 4ستاره
 5ستاره

148
73
11
5
138
69
64
32

3 / 58
3 / 46
3 / 47
3 / 39
3 / 34
3 / 36
3 / 28
3 / 34

2 / 09

219

0 / 46

14

0 / 656

-0 / 35

205

0 / 729

-0 / 67

94

0 / 503

t

درجه آزادی

P-value

0 / 038

برای متغیر عوامل اجتماعی برای گروههای مورد بررسی به جز کارمندان ،با توجه به
میزان  p-valueباالتر از  ،0/05فرض صفر رد نمیشود ،یعنی میانگین نمرات هتلهای 4
و 5ستاره نسبت به عوامل اجتماعی در یک سطح است .بنابراین بین هتلهای  4و 5
ستاره در عوامل اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد .تنها برای گروه کارمندان با توجه
به سطح معناداری  P-valueکه پایینتر از  0 / 05است ،میانگین نمرات هتلهای  4و 5
ستاره نسبت به عوامل اجتماعی در یک سطح نیست .بنابراین بین هتلهای  4ستاره و 5
ستاره در عوامل اجتماعی در گروه کارمندان تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به
میزان میانگینها مشاهده میشود که هتلهای  5ستاره دارای میانگین باالتری است.
مقایسه نگرش گروههای مورد بررسی و شاخصهای عینی در هتلهای  4ستاره
برای مقایسه گروههای مدیران ،کارمندان ،همسایهها و مهمانها با چک لیستهای
جمعآوری شده از شاخصهای عینی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده
است که نتایج آن در ادامه بیان شده است.
جدول  .8تحلیل واریانس گروههای مورد بررسی و عوامل اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار

متغیر
کارمندان
مدیران
همسایهها
مشتریان
چک لیست

تعداد
148
11
138
64
11

میانگین
3 / 58
3 / 47
3 / 34
3 / 28
1 / 95

آماره f
34 / 01

p-value

0 / 001

وضعیت
وجود تفاوت
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با توجه به اینکه مقدار  p-valueکمتر از  0/05است ،فرض صفر رد میشود؛ یعنی
میانگین سطوح مختلف گروههای مدیران ،کارمندان ،همسایهها و مهمانها نسبت به عامل
اجتماعی در یک سطح نیست .بنابراین بین میانگین گروههای مختلف مورد بررسی در
عامل اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد .همانطور که از میانگینها مشخص است،
گروه کارمندان دارای میانگین بیشتر میباشند .با توجه به وجود تفاوت بین روشهای
مورد استفاده در ادامه با استفاده از آزمون تعقیبی  LSDبه مقایسه دو به دوی روشها با
یکدیگر و همچنین با مقادیر استاندارد پرداخته میشود.
جدول  .9نتایج مقایسه میانگینها با آزمون تعقیبی LSD

گروهها
چک لیست

کارمندان

مدیران
همسایهها

کارمندان
مدیران
همسایهها
مشتریان
مدیران
همسایهها
مشتریان
همسایهها
مشتریان
مشتریان

اختالف میانگین
-1 / 63
-1 / 52
-1 / 39
-1 / 34
0 / 112
0 / 243
0 / 297
0 / 132
0 / 185
0 / 054

سطح معناداری
0 / 001
0 / 001
0 / 001
0 / 001
0 / 443
0 / 001
0 / 001
0 / 367
0 / 223
0 / 446

با توجه به نتایج آزمون تعقیبی  LSDمشاهده میشود که نمرات چکلیست با گروه-
های مدیران ،کارمندان ،همسایهها و مهمانها تفاوت معناداری داشتهاند و میزان میانگین
ارائه شده در چک لیست از تمامی گروهها پایینتر است .بین گروههای مدیران ،کارمندان،
همسایهها و مهمانها ،تنها بین گروه کارمندان با دو گروه همسایهها و مشتریان تفاوت
معناداری وجود دارد و کارمندان دارای میانگین باالتری هستند .بدان معنا که وضعیت
شاخصهای اجتماعی مورد مشاهده در هتلها نسبت به آنچه که نتایج نگرش سنجی از
گروههای چهارگانه در رابطه با مسائل اجتماعی نشان میدهد ،پایینتر است.
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مقایسه نگرش گروههای مورد بررسی و شاخصهای عینی در هتلهای  5ستاره
برای مقایسه گروههای مدیران ،کارمندان ،همسایهها و مهمانها با چکلیستهای
جمعآوری شده از شاخصهای عینی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است
که نتایج آن در ادامه بیان شده است.
جدول  .10تحلیل واریانس گروههای مورد بررسی و عوامل اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار

متغیر
کارمندان
مدیران
همسایهها
مشتریان
چک لیست

تعداد
73
5
69
32
6

میانگین
3 / 46
3 / 39
3 / 36
3 / 34
1/5

آماره f
27 / 96

p-value

0 / 001

وضعیت
وجود تفاوت

با توجه به اینکه مقدار  p-valueکمتر از  0/05است ،فرض صفر رد میشود ،یعنی
میانگین سطوح مختلف گروههای مدیران ،کارمندان ،همسایهها و مهمانها نسبت به عامل
اجتماعی در یک سطح نیست .بنابراین بین میانگینگروههای مختلف مورد بررسی در
عامل اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد .همانطور که از میانگینها مشخص است،
گروه کارمندان دارای میانگین بیشتری هستند .با توجه به وجود تفاوت بین روشهای
مورد استفاده در ادامه با استفاده از آزمون تعقیبی  LSDبه مقایسه دو به دوی روشها با
یکدیگر و همچنین با مقادیر استاندارد پرداخته میشود.
جدول  .11نتایج مقایسه میانگینها با آزمون تعقیبی LSD

چک لیست

نگرش
کارمندان
نگرش مدیران
نگرش
همسایهها

گروهها
کارمندان
مدیران
همسایهها
مشتریان
نگرش مدیران
نگرش همسایهها
نگرش مشتریان
نگرش همسایهها
نگرش مشتریان
نگرش مشتریان

اختالف میانگین
-1 / 96
-1 / 89
-1 / 86
-1 / 84
0 / 062
0 / 095
0 / 113
0 / 032
0 / 051
0 / 019

سطح معناداری
0 / 001
0 / 001
0 / 001
0 / 001
0 / 757
0 / 199
0 / 222
0 / 875
0 / 809
0 / 84
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با توجه به نتایج آزمون تعقیبی  LSDمشاهده میشود که نمرات چکلیست با گروه-
های مدیران ،کارمندان ،همسایهها و مهمانها تفاوت معناداری داشتهاند و میزان میانگین
ارائه شده در چک لیست از تمامی گروهها پایینتر است .بین گروههای مدیران ،کارمندان،
همسایهها و مهمانها ،با توجه به سطح معناداری تفاوت معناداری وجود ندارد .بنابراین
در هتلهای  5ستاره نیز وضعیت شاخصهای عینی مشاهده شده ،کیفیت پایینتری نسبت
به نتایج نگرشسنجیها دارد.
نتیجهگیری
مفهوم کارآفرینی پایدار ،کارآفرینی مسئوالنه اجتماعی را مدنظر داشته که متضمن ایجاد
یک شرکت با روابط مثبت با جامعهای است که در آن فعالیت میکند .رابطه شرکت با
جامعه و محیط ،عاملی کلیدی در توانایی آن برای عملکرد اثربخش است .فعالیت به
عنوان یک کارآفرینِ مسئولِ اجتماعی مرتبط با چیزی است که شرکت به بهترین شکل
انجام داده و در عین حال دیگر عوامل ضروری در مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی مانند
توجه به محیط ،برابری اجتماعی یا فقر را مورد توجه قرار میدهد.
کارآفرینان مسئول اجتماعی بایستی سه شرط مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهند:
رویکردی کلنگرانه ،بههم وابستگی و مسئولیت تأثیر بر جامعه .برای تحقق کامل اهداف
مسئولیت اجتماعی شرکت ،کسب و کارها بایستی فرآیندی برای تلفیق حقوق اجتماعی،
محیطی ،اخالقی و انسانی و مالحظات مصرفکننده را در فعالیتهای کسب و کار و
استراتژی محوری در ارتباط نزدیک با ذینفعانشان به کار گیرند که با مفهوم کارآفرینی
پایدار در سطح سازمانی همسو است .لذا در پژوهش حاضر نگرش گروههای مختلف از
ک ارکنان و مدیران گرفته تا مهمانان و همسایگان ،به عنوان گروهی مهم از ذینفعان،
نسبت به عملکرد اجتماعی هتلها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تالش شده تا این
دیدگاهها با چند مورد از واقعیتهای مربوط به عملکرد اجتماعی پایدار هتلها مقایسه
گردد.
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یافتههای تح قیق حاکی از تأیید فرضیه تحقیق است .بر این اساس ،طبق نظرسنجی
صورت گرفته از مدیران ،کارکنان ،مهمانان و همسایگان ،هم در هتلهای  4ستاره و هم
در هتلهای  5ستاره ،عوامل اجتماعی در وضعیت باالتر از متوسط قرار دارند ،اما بررسی
شاخصهای عینی نشان میدهد که وضعیت این شاخصها نسبت به دیدگاه گروههای
مورد بررسی تفاوت قابل توجهی دارد و بدان معناست که تصور هتلها از فعالیتهای
اجتماعی خود و نیز آنچه دیگر ذینفعان همچون همسایگان و مهمانان تصور میکنند،
چیزی فراتر از واقعیت است و بررسی چند شاخص عینی قابل مشاهده نشانگر این است
که هتل ها فعالیت اجتماعی قابل توجهی ندارند از جمله اینکه به شرکت در فعالیتهای
عام المنفعه ،برگزاری جلسات با همسایگان ،انجام کارهای خیریه و مانند آن توجه چندانی
ندارند.
بنابراین قبل از پرداختن به مقوله پایداری در عمل ،باید یک گام به عقبتر برداشت
و آگاهی ها را نسبت به مسئولیت اجتماعی کسب و کارها و در این مورد هتلها باالتر
برد؛ یعنی عالوه بر اینکه برای هتلها ،محدودیتها و هزینههای انجام اقدامات پایدار
قابل توجیه نیست و اغلب سود اقتصادی را به پایداری ترجیح میدهند ،دید کامالً روشنی
نیز نسبت به فعالیت های اجتماعی پایدار ندارند .برای حل این چالش ،ابزاری همچون
رویکرد کارآفرینانه و در عین حال پایدار ضروری مینماید تا افراد و در کل کسب و کار
را به سوی ایفای مسئولیت های اجتماعی و توجه به پایداری در حوزه منافع اجتماعی و
نوآوری در این جهت ترغیب نماید.
تاکنون در ایران تحقیقات مشابهی که به تحلیل بعد اجتماعی کارآفرینی در بستر
توسعه پایدار بپردازد ،صورت نگرفته است ،بهویژه در صنعت مهماننوازی و گردشگری
مطالعات پیرامون این موضوعات به شدت محدود بوده و تحقیقات انجام شده در جهان
نیز اغلب اقتصادمحور و با روششناسیهای اثباتگرایانه هستند .تحقیقات پیشین در
خارج از ایران نیز همانطور که در مبانی نظری اشاره گردید در رابطه با مدیریت
کارآفرینی اجتماعی پایدار ،خلق ارزش مطلوب اجتماعی را مورد توجه قرار دادهاند که
ابعادی همچون کارایی اجتماعی ،اثربخشی اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی ،عدالت بین
نسلی و آیندهنگری را در بر میگیرد که امروزه لزوم توجه به آنها حتی در رویکردهای
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اقتصادی نسبت به کارآفرینی نیز شناخته شده است .اما صنعت مهماننوازی و گردشگری،
خود نیز حوزه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران
است و در مباحث نوظهوری همچون اشکال جدید کارآفرینی و چالشهای مربوط به
پایداری با کمبودهایی روبهروست که ضرورت انجام تحقیقاتی از این دست را به خوبی
مینمایاند.
به نظر می رسد انواع گوناگون کارآفرینی که تاکنون در ادبیات کارآفرینی به آنها
پرداخته شده است ،مانند کارآفرینی اجتماعی یا کارآفرینی زیستمحیطی در حالت کلی
چنانچه بخواهیم هدف اولیهای به جز کسب سود برای آنها متصور شویم ،کمی دور از
واقعیت باشد .این امر به خصوص در ایران که توجه به مسائل اجتماعی و زیستمحیطی
از سوی کسب و کارها هنوز چندان نهادینه نشده است صدق میکند .بنابراین ،با نگاهی
واقعگرایانهتر به موضوع و شرایط موجود ،به نظر میرسد دنبال نمودن ارزشهای
اجتماعی از سوی کسب و کارها به شرطی تحقق مییابد که در سودآوری اقتصادی آنها
تأثیری مثبت داشته باشد.
به عبارت دیگر ،کسب و کارها به شرطی تمایل به استفاده از فرصتهای موجود در
رابطه با فعالیتهای اجتماعی دارند که برای آنها مزیت رقابتی به دنبال داشته باشد و
سبب افزایش سود اقتصادی آنها گردد ،یعنی خلق ارزشهای اجتماعی مازادی برای
حفظ پایداری اقتصادی آنها تلقی گردد .کارآفرینان اغلب ترکیبی از اهداف تجاری و
اجتماعی را دنبال میکنند و اگر آن را طیفی از کارآفرینی کامالً تجاری تا کارآفرینی کامالً
اجتماعی در نظر بگیریم در ایران اغلب اهداف تجاری غالب بوده و اهداف غیرتجاری
نیز در صورت وجود ،برای رسیدن به اهداف تجاری توجیه میشوند .بنابراین ممکن
است فشارهای قانونی یا فشارهای محیطی ناشی از تغییر نگرش مصرفکنندگان و
مشتریان ،کسب و کارها را به سوی پایداری سوق دهد که بدیهی است در این حالتها
نیز هدف ،مسائل اقتصادی و بقای سازمان است.
در رابطه با رویکرد کارآفرینان نیز حالتهای مختلفی وجود دارد که اغلب استفاده
تبلیغاتی یا صرفهجویی و کاهش هزینهها مد نظر است تا توجه به عدالت بیننسلی و
حفظ منابع برای آیندگان .واقعیت کنونی در جهان امروز این است که توجه به پایداری
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یک ضرورت است و کسب و کارهای پایدار باید چندبعدی بوده و نه تنها مسئول عملکرد
 بلکه با مقررات داراییهای اجتماعی و زیستمحیطی که اثرات،مالی شرکت باشند
 سازگار، اجتماعی و زیستمحیطی بنگاههای جدید را مورد توجه قرار میدهد،اقتصادی
.باشند
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