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چکیده

اقامتگاههــای بومگــردی شــیوهای نویــن بــرای پذیرایــی و اســکان در مناطــق
روســتایی اســت .صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی فعاالنــی اقتصادیانــد کــه
ن مســئولیتهایی
در زمیــنۀ راهانــدازی کسـبوکار و ارائــه خدمــات به گردشــگرا 
را بهعهــده دارنــد .بــر ایــن اســاس ،هدف ایــن مطالعه بررســی مســئولیتپذیری
اجتماعــی صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی در مقابــل جامعــه محلــی و میزبان
اســت .ایــن پژوهــش ،ازنظــر روش ،توصیفی ـ تحلیلــی اســت .بهمنظــور
گــردآوری اطالعــات ،از منابــع کتابخانــهای و مطالعــه میدانــی اســتفاده شــده
اســت .جامعــه نمونــه پژوهــش را صاحبــان  27اقامتــگاه بومگــردی در نواحــی
روســتایی اســتان خراســانرضــوی تشــکیل میدهــد .دادههــای موردنیــاز
بــا اســتفاده از پرســشنامه محقــق براســاس مؤلفههــای ابعــاد نهگانــه
مســئولیتپذیری اجتماعــی از بیــن صاحبــان اقامتگاههــا جمــعآوری شــده
اســت .نتایــج بهدســتآمده نشــان میدهــد کــه میانگینهــای بهدســتآمده
در مؤلفههــای پژوهــش بیشــتر از ســطح متوسـطاند .ایــن امــر رعایــت و اهمیــت
مســئولیتپذیری اجتماعــی در بیــن صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی در
مقابــل جامعــه گردشــگر و میزبــان را نشــان میدهــد کــه میــزان آن در بیــن زنــان
اندکــی بیشــتر از مــردان اســت .براســاس نتایــج ،مســئولیتپذیری اجتماعی در
افزایــش متغیرهای اشــتغالزایی مســتقیم و غیرمســتقیم ،اشــتغالزایی محلی
و غیرمحلــی ،افزایــش درآمــد ســاالنه ،تعــداد گردشــگران و درجــه اقامتــگاه
اثرگــذار بــوده و باالتریــن ســطح مســئولیتپذیری اجتماعــی بــه اقامتــگاه غــور با
مقــدار  4/92داده شــده اســت.

گردشگری ،که از گستردهترین صنایع خدماتی جهان
بهشمار میرود ،جایگاه ویژهای را در بین جوامع
و بهویژه کشورهای جهان سوم پیدا کرده است
(  . )Archer, 2005: 85زیرا گردشگری مجموعهای
از ظرفیتهای بالقوۀ سرمایه ،انسان و فرهنگ میان
سرزمین را دربردارد ( )Wilson et al, 2001و در بهبود
سطح زندگی افراد مؤثر است (Darcy & Wearing,
 .)2009بنابراین ،گردشگری بهزودی به راهبردی برای
توسعه مناطق در کشورهای کمترتوسعهیافته تبدیل

میشود ( .)Lazar, 2005: 21از انواع گردشگری که
اخیر ًا به آن توجه شده گردشگری روستایی است که
تاکنون نتایجی قابلقبول داشته است (Bassen & et al,
 .)2006: 40درواقع ،گردشگری روستایی محرک اصلی
توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش فقر در این مناطق
شناخته میشود ( )Fun et al, 2014و ،باتوجهبهاینکه
معمو ً
ن مردم جهاندرروستاهازندگی میکنند
الفقیرتری 
ی روستایی میتواند فرصت
( ،)Chi, 2005: 53گردشگر 
مناسبی برای حمایت از فعالیتهای روستایی و محلی
(کشاورزی ،صنایع دستی) باشد (Stewart & Sanchez
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 .)Badin, 2009بنابراین ،گردشگری روستايی از
معیارهای اصلی توسعهيافتگی جوامع محلی بهشمار
میرود ( )Briedenhann & Wickens, 2004: 7که
دربرگیرندۀ بخش طبیعی شامل مشاهدۀ مناظر طبیعی و
بکر و بخش انسانی شامل فرهنگ روستاها و آداب و رسوم
سنتیهمچونخانههایباستانی،مراسممختلف،پوشش
لباس و غذاهای محلی است (.)Bluwstein, 2017: 105
اما باید توجه داشت که توسعه گردشگری روستایی مستلزم
ارائه خدمات و تسهیالت به گردشگران است .از جدیدترین
نوع خدمات ،در حوزۀ اسکان و پذیرایی ،تأسیس و
راهاندازی اقامتگاههای بومگردی است (.)Aref, 2011
مقولۀ اقامتگا ه بومگردی ازجمله مهمترین بخشهای
مهماننوازی گردشگری روستایی است چنانکه در برخی
مقصدها وجود این اقامتگاهها ،به دلیل ویژگیهاي خاص
خود و با بهکارگیري طیف گستردهای از خالقیتها ،به
بخش مهمی از جاذبههای گردشگری تبدیل (& Das
 )Chatterjee, 2015: 6شده و منطبق با استانداردهای
بومیبناشد هاست (.)Rusong, 2007: 2652اقامتگاههای
بومگردی عمدت ًا برای پاسخگویی به نیازهای اسکان و
خدمات منطبق با شرایط اجتماعی و محیطی روستاییان
وخواستگردشگرانروستاییشکلگرفتهاست.بنابراین،
وجود این نوع از مراکز اقامتی بومی سبب میشود تا زنجیرۀ
فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی و محیطی روستاها،
مستقیموغیرمستقیم،درگیرفعالیتهایگردشگریشود
و فرصتهای بسیار خوبی را برای کسبوکارهای اقتصادی
و خانوادگی در نواحی روستایی فراهم کند (.)Sharpley, 2002
توسعه این اقامتگاهها ،که از الگوهای پایدار طبیعتگردی
بهشمار میروند ،میتواند سبب ارتقای جوامع محلی و
جذب مشارکت سرمایهگذاریها شود و با ایجاد فرصتهای
اشتغالزایی جدید به رشد وضعیت معیشتی و ازطرفی به
کاهش مشکالت روستایی کمک کند (.)ESCAP, 2003
بر این اساس ،از پیشفرضهایی که تأثیرات مثبت
اقامتگاهها را تأیید میکنند رعایت اصول و استانداردهای
موجود در زمینه اجتماعی ازسوی صاحبان آنهاست
که مسئولیتپذیر بودن صاحبان اقامتگاهها را نیز نشان
میدهد؛ چراکه بازخوردهای مثبت گردشگری
روستایی با رفتار مسئوالنه اجتماعی شدید ًا در ارتباط
بوده ( )Kil et al, 2014: 3و رعایت نکردن آن به معنای
نابسامانی محیطهای گردشگری ،کمرنگ شدن فرهنگ
بومی و مواردی از این دست است (.)Nair et al, 2015
با توجه به اهمیت اقامتگاههای بومگردی در جذب گردشگر
به محیط روستا ،رعایت مسئولیتپذیری اجتماعی در بین
صاحبان این اقامتگاهها بهمنظور حفاظت از ارزشهای
اجتماعی در کنار ارائه خدمات به گردشگران اهمیت

بسیاری دارد .مسئولیتپذیری صاحبان اقامتگاههای
ت در مقابل جامعه
بومگردی میتواند در دو زمینه مسئولی 
محلیوگردشگرانتعریفشود.زیراصاحباناقامتگاههای
بومگردی بهلحاظ درآمد و اشتغال و ماندگاری کسبوکار
به جامعه گردشگر وابسته و در برابر ارائه خدمات به آنها
مسئولاند .در مقابل ،صاحبان اقامتگاههای بومگردی در
محیطهای روستایی مانند شهروندان آن روستا زندگی
میکنند و دارای وابستگیهای اجتماعی و فرهنگیاند.
ازاینرو ،پژوهش حاضر نیز مسئولیتپذیری اجتماعی
صاحبان اقامتگاههای بومگردی در مقابل جامعه میزبان و
ن رضوی را بررسی میکند .بر این
مهمان در استان خراسا 
اساسکهمسئولیتپذیریاجتماعیصاحباناقامتگاههای
بومگردی چه میزان بوده است و صاحبان اقامتگاههای
بومگردی خود را بیشتر در مقابل گردشگران مسئولیتپذیر
میدانند یا روستاییان بومی را؟ پاسخ به این سؤاالت
میتواند در تقویت احساس مسئولیتپذیری اجتماعی
صاحباناقامتگاههایبومگردیروستاییمؤثرباشد.
تاکنــون مطالعــات متعــددی دربــارۀ مســئولیتپذیری
در بخشهــای گوناگــون گردشــگری انجــام شــده اســت
کــه ازجملــه آنهــا مــوارد زیــر اســت :یافتههــای کاســیم
ن میدهــد ،در طــول دهــه گذشــته،
( )2004نشــا 
میــزان آگاهــی از اهمیــت مســئولیتپذیری اجتماعــی و
زیسـتمحیطی صاحبــان هتلهــا افزایــش یافتــه اســت و
شــرکتهای گردشــگری ،بــا افزایــش آگاهــی ،نگرشهــای
زیسـتمحیطی ســابق خــود را تغییــر دادهانــد .همچنین،
ط زیســت
مشــخص شــد انجــام اقدامــات ســازگار بــا محیـ 
در رونــق و توســعه فعالیتهــای گردشــگری اهمیــت
فراوانــی دارد .در پژوهــش کیــم و یــون ( )2010مشــخص
شــد کــه مدیــران هتلهــا و ســکونتگاههای گردشــگری،
علیرغــم گذرانــدن دورههــای آموزشــی ،عمدت ـ ًا مســائل
زیســتمحیطی و اجتماعــی محیــط پیرامــون و جامعــه
میزبــان خــود را رعایــت نمیکننــد و به بســیاری از مســائل
ازجملــه صرفهجویــی در انرژیهــا ،آســیبنــزدن بــه
محیطزیســت اطــراف ،رعایــت چهارچوبهــای فرهنگــی
جامعــه ،مدیریــت ضایعــات ،بازیافــت ،رعایــت قوانیــن
اجتماعــی بیتوجهانــد کــه الزم اســت بــرای مســئولپذیر
بــودن در برابــر محیطزیســت اقدامــات بیشــتری انجــام
شــود .همچنیــن ،نتایــج مطالعــه مارتینــز و همــکاران
( )2013نشــان میدهــد کــه مســئولیتپذیری اجتماعــی
شــرکتها دارای ســاختاری چندبعــدی ازجملــه مســائل
اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســتمحیطی اســت .ایــن
مطالعــه بــا پیشــرفت در زمینــه دانــش مســئولیتپذیری
بــه نحــوه و چگونگــی کاربــرد عملــی آن درخصــوص
مفاهیــم توســعه پایــدار ،کــه عمدتـ ًا نظــری اســت ،کمــک

بررسیوتحلیلمسئولیتپذیریاجتماعیصاحبان
اقامتگاههای بومگردی (مطالعه موردی :خراسان رضوی)
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)1. Corporate Social Responsibility (CSR

مروری بر ادبیات موضوع

مسئولیتپذیری به معنای احساس تعهد و کنشی است که
افراد در برابر وظایفی دارند که پذیرفتهاند (Blackburn,
 .)2007: 6مسئولیتپذیری اجتماعی تأکید میکند
که افراد ،شرکتها و سازمانها بهشکلی خودجوش و
خودانگیخته به سود و زیان اجتماعی خود همراه با مسائل
مالی توجه میکنند (.)Rashid et al, 2014: 503
مسئولیتپذیریاجتماعی،براساسرویکردجدید،بهدرک
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میکنــد .مکنــزی و پیتــرز ( )2014نیــز در پژوهشــی نشــان
دادنــد کــه در ســالهای اخیــر عوامــل زیــادی ازجملــه
مســئولیتپذیری اجتماعــی در نحــوۀ مدیریــت هتلهــا
تأثیرگــذار بــوده اســت و بــر ایــن اســاس ،از دالیــل رعایــت
ل درنظرگرفتــن پــاداش
مســئولیتپذیر بــودن مدیــران هتـ 
و مزایــا بــوده اســت .ایــن امــر آنهــا را در برابــر فعالیتهــای
تجــاری گردشــگری مســئولیتپذیرتر کــرده اســت .مدیران
نیــز بــا اجــرای روش و ســبکهای مدیریتــی متفــاوت
در میــزان مســئولیتپذیری اجتماعــی کارکنــان خــود
تأثیرگــذار بودهانــد .یافتههــای اســمیت و آنــگ ()2015
نشــان میدهــد کــه ذینفعــان صنعــت گردشــگری ازجملــه
صاحبــان هتلهــا وظیــفۀ مهمــی در اجــرای برنامههــای
حفــظ مســئولیتپذیری اجتماعــی دارنــد و ایــن مقــدار
بیشــتر در بیــن اقامتگاههــا و هتلهــای کوچــک محلــی
یــا در ســطوح بــاالی بینالمللــی وجــود دارد .ایــن هتلهــا
تمایــل داشــتند بــا ســایر ذینفعــان ،غیــر از صنعــت
هتــلداری ،در زمینــه ســیاسآر (مســئولیتپذیری
اجتماعــی شــرکت) 1نیــز همــکاری کنند تــا اســتانداردهای
الزم و ضــروری خــود را اجــرا کننــد و بــه این ترتیــب با بهبود
مســائل اجتماعــی و محیطزیســت بــه محیــط پیرامــون
خــود آســیب نزننــد .کیــم و همــکاران ( )2015نیــز بــه ایــن
نتیجــه رســیدند که کارکنــان هتلهــای چینی ،در مقایســه
بــا همتایــان خــود (ســایر بخشهــای خدمــات) در کــره،
مســئولیتپذیری اجتماعــی را بیشــتر و کارآمدتــر رعایــت
میکننــد .یافتههــای زیِنتــارا و همــکاران ( )2015بیــان
میکنــد کــه رعایــت مســئولیتپذیری کارکنــان مکانهــای
گردشــگری و هتلهــا در افزایــش میــزان رضایتمنــدی
شــغلی آنــان بــه همــراه افزایــش مشــارکت در کار تأثیــر
داشــته اســت و همچنیــن ،در نتیجــه افزایــش ســطح
مســئولیتپذیری اجتماعــی ،میــزان آگاهــی کارکنــان از
اصــول نگهــداری و حفاظــت از محیطزیســت بیشــتر شــده
اســت .دوگروبــوآ ( )2016بــا پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه اســتفاده نکــردن از دســتورالعملهای رســمی
بینالمللــی ،دسترســی نداشــتن بــه اطالعــات و گزارشهــا
و اطالعرســانی نامناســب بــه ناکامــی در جــذب گردشــگر
منجــر شــده اســت .همچنیــن ،در ایــن تحقیــق مشــخص
شــد کــه مدیرانــی کــه مســئولیتپذیری اجتماعــی کمتــری
دارنــد عملکردشــان در برابــر مســائل زیســتمحیطی
ضعیــف اســت و الزامــات کمتــری را در مقابــل محیــط
رعایــت میکننــد .همچنیــن ،نتایــج بهدســتآمده
کاهــش رونــق صنعــت گردشــگری در ســالهای اخیــر را
ن میدهــد کــه ،بــا توجــه بیشــتر بــه مســئولیتپذیری
نشــا 
اجتماعــی و زیســتی ،اخیــر ًا نشــانههایی از تجدیــد حیــات

را آشــکار میکنــد .در مطالعــه ِملوبــو و الوالک (،)2018
مشــخص شــد کــه مفاهیــم مســئولیتپذیری در بیشــتر
کس ـبوکارهای کنونــی فقــط از جنــبۀ اقتصــادی بررســی
و شــناخته شــده اســت .در نــگاه مدیــران کســبوکارهای
گردشــگری ،مســئولیتپذیری اجتماعــی فقــط در قالــب
فضیلتهایــی چــون یکپارچگــی در کار ،فعالیتهــای
خیرخواهانــه ،جمعــی بــودن فعالیتهــا ،شــفافیت در کار،
تقویــت روحیــه بشردوســتانه ظهــور مییابــد .بااینحــال،
شــرکتهای خارجــی و داخلــی گردشــگری محلــی ،کــه
نگــران شــرایط زیســتمحیطی و شــرایط کاری کارکنــان
و رفــاه گردشــگران بودنــد ،توجــه خــود را بــه طرحهــای
مســئولیتپذیری اجتماعــی معطــوف کردنــد و آمــوزش
شــرکتها را بهمنظــور توســعه و تغییــر رفتــار آنهــا آغــاز
کردنــد.
ن میدهــد
همانطــور کــه مشــاهده شــد ،مطالعــات نشــا 
کــه مســئولیتپذیری از اصلیتریــن مســائل در صنعــت
هتــلداری و خدمــات گردشــگری بهشــمار میآیــد.
پذیری
ِ
بررســیها نشــان داد کــه در زمینــة مســئولیت
صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی در نواحــی روســتایی
تاکنــون پژوهشهــای چندانــی انجــام نشــده اســت.
پژوهشهــای انجامشــده نیــز عمدت ـ ًا اصــول کلــی نواحــی
شــهری و هتلهــا را تحلیــل و بررســی کــرده اســت .ایــن
موضــوع
امــر ســبب شــده کــه بررســی هرچــه دقیقتــر
ِ
پیــشرو لــزوم و اهمیــت بیشــتری بیابــد .شــاید بتــوان
گفــت کــه اغلــب پژوهشهــای انجامشــده را ،بــا توجــه بــه
اهمیتــی کــه پژوهشــگران خارجــی بــرای این موضــوع قائل
بودهانــد ،میتــوان در تدویــن مؤلفههــا و در بخشهــای
نظــری اســتفاده کــرده و بــهکار بــرد .آنچــه ایــن پژوهــش
را ،در مقایســه بــا پژوهشهــای دیگــر ،در جایــگاه برتــری
قــرار میدهــد بررســی ســطح مســئولیتپذیری اجتماعــی
صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی در نواحــی روســتایی
اســت کــه ،بــا توجــه بــه موضــوع ،کاری نــو و جدیــد تلقــی
میشــود .بــر ایــن اســاس ،ایــن مطالعــه میتوانــد بــه
توســعه دانــش در زمینــه اهمیــت مســئولیتپذیری
اجتماعــی صاحبــان اقامتگاههــای روســتایی کمــک کنــد.
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و روابط درونی نظامهای اجتماعی و محیطی در سطح کالن
و تغییر دگرگونی راهبردها برای بهینهسازی پیامدها در
نظامهای انسانی و زیستمحیطی توجه میکند .درواقع،
مسئولیتپذیری اجتماعی با رویکرد جدید و نوظهور در
هزارۀ جدید عاملی مهم در ایجاد تغییرات اساسی در سطح
اشخاص ،سازمانها و جوامع و اطمینان از توجه به اهمیت
تفاوتها و تغییرات در سطح جامعه و الگویی جامع و جدید
ن ِای ( )DNAواحدهای کسبوکار
ی ِا 
در قالب مدل د 
است که به دنبال خلق ارزش حاکمیت مطلوب ،مشارکت
اجتماعی مناسب و یکپارچگی و امانتداری محیطی
است)Visser, 2012( .
بر این اساس ،تاکنون بررسیهای متعددی درخصوص
مسئولیتپذیری ارائهکنندگان خدمات گوناگون در
جوامع و سازمانها انجام شده است .به همین دلیل،
گوناگون ابعاد پایداری
مسئولیتپذیری در حوزههای
ِ
بررسی شده است .با توجه به اینکه فعالیتهای
گردشگری با محیط انسانی و طبیعی پیوند دارند ،مبحث
مسئولیتپذیری اجتماعی بهمنظور حفاظت از منابع
جامعه انسانی محلی اهمیت فراوانی دارد (Orlitzky et
)al., 2011: 7؛ چراکه پایداری جامعه در بلندمدت ،به دلیل
اینکه گردشگری در نواحی روستایی دارای آثار اجتماعی
بسیاری مانند وارد کردن الگوهای رفتاری ،گویشی،
پوششی متفاوت است ،میتواند چالشهای موجود را در
مسیر دستیابی به توسعه کاهش دهد (Martinez-Conesa
 .)et al, 2017بنابراین ،مسئولیتپذیری اجتماعی در
فعالیتهای گردشگری به معنای داشتن اثرگذاری مثبت
در جامعه هدف است)Uddin et al, 2008: 199( .
به دلیل اهمیت مسئولیت اجتماعی ،تاکنون دیدگاههای
متعددی در این زمینه ارائه شده است .بهطوری که ،ازنظر
فریدمن و فردریک ،مسئولیت اجتماعی ،بهجای توجه
به ذینفعان ،فقط مجموعهای از واحدهای سازمانی را
فراهم کرده است .آن دو معتقدند که منابع موجود باید
برای دستیابی به اهداف وسیع اجتماعی استفاده شوند
نه فقط برای منافع افراد خاص و شرکتهای خصوصی
( .)Frederick, 1960; Friedman, 1962: 37همچنین،
در جایی دیگر فریدمن و الیدکا ( ،)1991درخصوص اینکه
چرا معمو ً
ال به مفهوم مسئولیت اجتماعی توجه نمیشود،
دالیل مختلفی را ارائه کردهاند .یکی از آن دالیل این بود
ی ِاسآر موجب میشود مدیران در حوزهای فراسوی
که س 
تخصص خود ،که کاهش و التیام مشکالت جامعه است،
وارد شوند .همچنین ،وود و اولمان معتقدند پیشینهای
طوالنی درخصوص مسئولیتپذیری اجتماعی وجود دارد
که با بحث مدیریت کیفیت درهمتنیده شده است .این
امر موجب شده مسائل و مباحث مختلفی ازجمله محل

کار ،نیروی کار ،مشتریان ،عرضهکنندگان ،محیطزیست،
جامعه ،اخالقیات ،حقوق بشر و بقای سازمانی در عرصه
مسئولیتپذیری اجتماعی مطرح شوند و مدیران را ملزم
کنند که به همۀ این موارد توجه کنند (;Wood, 1991
 .)Ulmann, 1985به عقیدۀ بو ِونز ،مسئولیتپذیری
اجتماعی به وظایف مدیران یا قوانین دولتی و
مسئولیتپذیری اجتماعیای میپردازدکه عمدت ًا در تضاد
با منافع سرمایهداراناند .گاهی سازمانها ناچار میشوند
هزینۀ رفتارشان را که بهلحاظ اجتماعی نامسئوالنه تلقی
شده است مستقیم ًا بپردازند (.)Bovens, 2005: 84
بنابراین ،این دیدگاهها نشان میدهد که هر نوع فعالیت و
کسبوکاراقتصادیبهواسطهداشتنآثاراجتماعیمیتواند
وظایفی انسانی ،فراتر از سود فردی و سازمانی ،در مقابل
جامعه خود داشته باشد .حوزۀ گردشگری نیز ،بهواسطه
گستردگی و کسبوکارهای متعدد شکلگرفته در آن برای
ارائه خدمات به گردشگران ،میتواند دارای مسئولیتهایی
در مقابل اجتماع محلی بهلحاظ اجتماعی باشد .زیرا،
برای مثال ،ورود و جذب گردشگر در مناطق روستايی با
مناسبسازی قواعد و رفتارهای اجتماعی به همراه افزايش
ط طبیعی ،اصالح ساختار اجتماعی و مسائل
كیفیت محی 
فرهنگی در مقیاسهای مختلف توسعهيافتگی میتواند
تأثیرات مطلوبی در مناطق ذکرشده داشته باشد (Cawley
 .)& Desmond, 1995: 318بنابراین ،مسئولیتپذیری
اجتماعی میتواند عامل اساسی بقای فعالیتهای
گردشگری باشد .به همین دلیل ،با توجه به اینکه همه
فعالیتهای گردشگری بهگونهای با جامعه ارتباط دارند،
مسئولیت اجتماعی ،صرفنظر از اندازه یا بخش سازمان،
بهموضوعیاجتنابناپذیرتبدیلشدهاست.
اقداماتمسئولیتاجتماعیدرکسبوکارهایگردشگری،
مؤلفههای فرهنگی
شامل بهکارگیری مسئوالنه
( ،)Goodwin, 2011حفاظت از میراث فرهنگی ،رفتار
عادالنه و مسئوالنه مدیران و کارکنان ،تأمینکنندگان و
مهمانان ،استفادۀ منصفانه از خدمات و منابع محلی،
مشارکت و همکاری با جوامع محلی و طراحی و ارتقای
رفتار در مقابل محیط و رعایت هنجارهای اجتماع محلی،
میتواند ابزار مناسبی برای بازاریابی و توسعه گردشگری
برای فعاالن گردشگری کوچک تا متوسط باشد (Erdem
 .)& Tetik, 2013: 86براساس اصول مسئولیتپذیری
اجتماعی ،رفتارها و فعالیتهای تفریحی غیرمسئوالنه
گردشگران و فعاالن اقتصادی گردشگری ممكن است
در محیط مقصد گردشگری تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
اجتماعی و فرهنگی منفی بگذارند .بر این اساس ،امروزه
رفتار مسئوالنه گردشگران و صاحبان کسبوکارها در مسیر
دستیابی به توسعه پایدار گردشگری ضرورت بسیاری
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یافته است و با توجه به دستورالعملهای بینالمللی باید
اصول پایداری رعایت شود ( .)Bien, 2002: 140رفتار
مسئوالنه در مقاصد گردشگری پیششرط ضروری توسعه
گردشگری نواحی روستایی است و محققان معتقدند آنچه
در بحث گردشگری پایدار روستایی و مسئولیتپذیری
اجتماعی اهمیت دارد بحث مشارکت مردم محلی در
اقتصاد گردشگری ،رعایت اخالقیات گردشگری ،توجه
به هنجارهای رفتاری ،احترام به ارزشهای جامعه ملی
و سودرسانی به آنهاست که در الگوی اکوتوریسم توسعه
پایدار بهوضوح مشاهده میشود (.)Buckley, 2012: 86
ازاینرو ،در اجتماعات محلی ،به دلیل حساس بودن مسائل
اجتماعی و وجود هنجارهای محلی و بومی ،توجه به اصول
و قواعد مسئولیتپذیری اجتماعی اهمیت فراوانی دارد.
بنابراین ،رفتار مسئوالنه صاحبان اقامتگاههای بومگردی از
عناصر اصلی در فرایند توسعه گردشگری است که اهمیت
بسیاریدرجوامعروستاییدارد؛زیرااقامتگاههایبومگردی
عمدت ًا در سکونتگاههای انسانی و بومی با قدمت باال احداث
میشوند .صاحبان اقامتگاههای بومگردی باید تالشهای
خودرابهحفاظتازجوامعمحلیدرمقیاسمحلیبهمنظور
کاهش خطرات و تهدیدهای اجتماعی معطوف سازند .زیرا
استفادۀ مطلوب از محیط روستا میتواند ضامن افزایش

تعداد گردشگر و جلب رضایت مردم محلی باشد و بیتوجهی
به آن به مسائلی منجر میشود که برنامههای توسعه
اقتصادی و اجتماعی روستا را با مخاطره روبهرو میکنند.
بهطور کلی ،تبلور مسئولیتپذیری اجتماعی صاحبان
اقامتگاهها اصلی ارزشمند و حیاتی بهشمار میرود که سبب
کاهش آسیبپذیری محیط اجتماعی روستاها میشود.
بنابراین ،با وجود اینکه مسئولیتپذیری اصلی مهم و
اساسی در ارائه خدمات گردشگری بهویژه هتلداری است،
به دلیل نوظهور بودن مسئله توسعه اقامتگاههای بومگردی
در محیطهای روستایی بهمنزله خدمات اسکان محلی به
گردشگران روستایی ،تاکنون به مسئله مسئولیتپذیری
اجتماعیصاحباناقامتگاههایبومگردیتوجهنشدهاست،
درحالیکه اقامتگاههای بومگردی در اجتماعات محلی
در حال فعالیت بوده و حضور گردشگر تأثیراتی اجتماعی
را به همراه خواهد داشت .بنابراین ،بسیار مهم است که
صاحبان اقامتگاههای بومگردی بهمنظور توسعه کسبوکار
و جذب گردشگری به محیطهای روستایی به اصول،
قواعد و هنجارهای اجتماعی روستای خود توجه داشته
باشند و آنها را رعایت کرده و کسبوکارشان را متناسب با
آن مدیریتکنند .بر این اساس ،مدل مفهومی پژوهش را
میتوان به صورت شکل  1ترسیم کرد.
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هــدف ایــن پژوهــش تحلیــل میــزان مســئولیتپذیری
اجتماعــی صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی در
روســتاهای اســتان خراســان رضوی اســت .ازایـنرو ،این
مطالعــه ،ازنظــر هــدف ،کاربــردی و ،براســاس ماهیــت،

توصیفی ـ تحلیلــی اســت .جامعــه آمــاری تحقیــق
صاحبــان  27اقامتــگاه بومگــردی روســتایی در اســتان
خراســان رضــوی اســت کــه بــه صــورت تمامشــماری
بهمنزلــه نمونــه مطالعــه و بررســی شــد (جــدول .)1

جدول  :1مشخصات اقامتگاههای بومگردی در استان خراسانرضوی

نام شهرستان

نام اقامتگاه

نام روستا

جاذبههای منحصربهفرد روستا

بجستان

آصف

مزار

معماري و بافت سنتي ،آثار تاریخی ،قلعۀ كهنه ،مسجد قديمي

ظرفیت
فاصله از
مدیریت
درجه
پذیرش ساالنه
شهر
بومی

14600

بومی

10950

بومی

10950

بومی

10950

ماژان

حصار سرخ

درختهای کهن ،باغهای سبز

3

13

بومی

11680

کنگ کهن

کنگ

جاذبههای طبیعی ،باغها ،بافت مسکونی تاریخی ،قلعه،
قبرستان قدیمی

2

29

بومی

10950

تربت حیدریه

شودالون

رود معجن

آبشار ،قلعۀ کهن قدیمی

3

15

بومی

7300

جوین

حموی

رازی

بافت تاریخی روستا

3

17

بومی

9125

رادکان

برج تاریخی ،رودخانه ،یخدان و حمام تاریخی

بومی

25500

بومی

10950

خلیلآباد

اشنو

جعفرآباد کویر نمک ،بافت تاریخی ،آبانبار و مسجد جامع ،کویر

3

25

بومی

7300

خواف

غیاثیه

مدرسۀ قدیمی ،حمام تاریخی ،بنای یادبود ،آبانبار ،قلعه،
مزار ،آسباد ،تفرجگاه طبیعی

3

5

بومی

14600

زعفرانیه کاروانسرا ،یخچال ،قلعۀ کهنه ،چاپارخانه ،حمام ،آبانبار

3

35

بومی

7300

ننه کلو بابا کلو

طبس

قنات ،رودخانه ،آبشار

3

15

بومی

12775

چشمه نقره

طرق

قلعۀ تاریخی ،بافت کهن روستا

3

10

بومی

18250

بادام

ایور

خانههای قلعهای ،جاذبههای کوهستانی ،کارگاههای
قالیبافی

3

13

بومی

14600

خانۀ پدری

چهارراه

رودخانۀ دائمی ،کوهستان

3

32

بومی

7300

بومی

18250

بومی

14600

بومی

12775

بومی

12775

بومی

14600

بومی

14600

بومی

14600

بومی

14600

بومی

14600

بومی

9125

سبنی
بردسکن

بیبی بانو

3
کبودان

بافت مسکونی قدیمی ،منطقۀ حفاظتشده ،کویر ،برج

سرکمر

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

بینالود

چناران

سبزوار

کاشمر
کالت

ارگ رادکان
کهندژ

زعفرانیه

گناباد

خواجه ابومنصور

خرگرد

نیشابور

3

ریاب

،خانههاي قديمي بادگيردار ،حوضخانه ،قلعه ،حمام
مسجد و آبانبار

3
3

10

3
3

قوژد

آثار باستاني و كاروانسرا ،بادگیر ،پارک جنگلی،
قبرستانی قدیمی

جادۀ ابریشم

درخت
سپیدار

قلعه ،قبرستان ،گبرها ،کاروانسرای قدیمی ،غار،
دیوارههای صخرهنوردی ،قنات تاریخی

2

باراب

خانرود

رودخانه ،باغها ،جاذبههای کوهستانی

2

12

جوری

جوری

بقعۀ تاریخی ،خانههای قدیمی

3

2

عارف و ماهرخ
مشهد

1

7

2

ریو
غور

3

18

3

قوامیه
خالو عیسی

3

20

هفتسنگ

مأخذ :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی (.)1398

3
2

30
55

بررسیوتحلیلمسئولیتپذیریاجتماعیصاحبان
اقامتگاههای بومگردی (مطالعه موردی :خراسان رضوی)
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شکل  :2معرفی اقامتگاههای بومگردی استان خراسانرضوی

از دالیــل اصلــی اهمیــت اقامتگاههــای بومگــردی اســتان
خراســان رضــوی اهمیــت چشــمگیر آنهــا در توســعه
فعالیتهای گردشــگری روســتایی اســت .اســتان خراســان
رضــوی ســاالنه بیــش از بیســت میلیــون گردشــگر داخلــی
و خارجــی دارد (ســازمان میــراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایــع دســتی ایــران 1)1398 ،کــه بخــش زیــادی از
ایــن جمعیــت از نقــاط روســتایی و جاذبههــای طبیعــی و
انســانی آنهــا دیــدن میکننــد و از مهمتریــن جاذبههــای
گردشــگری عالقهمنــدان گردشــگری ،بــرای اســتراحت و
ِ
گــذران اوقــات فراغــت ،اقامتگاههــای بومگــردی نواحــی
روســتایی اســت .ایــن اقامتگاههــا هتلموزههــای2
محلی ـ ســنتیاند کــه ســبک زندگــی و معمــاری ســنتی
در جامعــه روســتایی را نشــان میدهنــد .ایــن شــرایط
عالقهمنــدی گردشــگران بــه اســتفاده از آنهــا را بیشــتر
کــرده اســت.
1 . Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism
Organization, 2018
2. Hotel museum

در ایــن مطالعــه ،بهمنظــور گــردآوری دادههــای موردنیــاز
از دو روش کتابخانــهای (اســنادی) و میدانــی اســتفاده
شــد .بنابرایــن ،بــا روش اســنادی بــه بررســی ادبیــات
نظــری پژوهــش پرداختــه و درنهایــت مؤلفههــای پژوهــش
اســتخراج و متناســب بــا شــرایط منطقــه بازبینــی شــد .در
ایــن مطالعــه ،براســاس ادبیــات نظــری ،مســئولیتپذیری
اجتماعــی صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی در قالــب 9
مؤلفــه و  34متغیــر ســنجش و بررســی شــد .همچنیــن ،در
روش میدانــی ،در ابتــدا ســؤاالت طرحشــده پــس از تأییــد
روایــی توســط کارشناســان حــوزۀ گردشــگری در قالــب ابزار
پرسـشنامه در طیــف لیكــرت (خیلــی کــم ،کــم ،متوســط،
زیــاد و خیلــیزیــاد) در بیــن نمونههــا تکمیــل و ســپس
کدگــذاری شــد .پایایــی کل پرسـشنامۀ موردنظــر از طریــق
پیشآزمــون آلفــای کرونبــاخ بــا  30پرس ـشنامه بــه مقــدار
 0/82بهدســت آمــد کــه مطلوبیــت ایــن پرســشنامه را
نشــان میدهــد (جــدول .)2
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جدول  :2ابعاد و مؤلفههای پژوهش

()Seroka-Stolka, 2013; CSR Report, 2017; Saka et al., 2009
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مؤلفه

تعداد متغیرها ضریب پایایی

رعایت هنجارهای اجتماعی

6

0/66

رعایت هنجارهای اقتصادی

2

0/71

استفاده از فرهنگ بومی در طراحی

5

0/67

پوشش و تزئینات محلی

2

0/63

تکریم گردشگران

3

0/69

همکاری با جامعۀ محلی

3

0/66

آموزش و آگاهیبخشی

4

77/0

ارائۀ غذای سالم

3

68/0

ارائۀ خدمات و امکانات باکیفیت

6

72/0
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همچنیــن ،بهمنظــور تجزیهوتحلیــل یافتههــای
گردآوریشــده پــس از بررســی و تأییــد دادههــا ازنظــر
نرمــال بــودن بــا آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف 1در
نرمافــزار اسپــیاساس ( ،)SPSSاز آزمــون همبســتگی
بــرای بررســی میــزان شــدت ارتبــاط بیــن مؤلفههــای
پژوهــش و از مــدل آمــاری رگرســیون بــرای بررســی
اهمیــت ویژگیهــای صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی
در مســئولیتپذیری اجتماعــی آنهــا و از آزمــون t
تکنمونــهای نیــز بــرای مقایــسۀ میانگینهــای ابعــاد
اســتفاده شــده اســت .بهمنظــور مشــخص شــدن تفــاوت
میانگینهــا بیــن مســئولیتپذیری زنــان و مــردان نیــز از
آزمــون  tدونمونــهای مســتقل اســتفاده شــد.

یافتهها

بررســیها نشــان داد کــه ،ازلحــاظ مدیریــت ،تمــام
اقامتگاههــا بومــی و ،ازنظــر درجهبنــدی ،درجــه دو و
ســهاند و تنهــا اقامتــگاه ارگ رادکان درجــه یــک اســت.
براســاس نتایــج ،همــه صاحبــان اقامتگاههــا متأهــل و،
ازنظــر جنســیت 63 ،درصــد را مــردان و  37درصــد را
زنــانتشــکیلمیدهنــد.ازنظــرگروههــایســنی 55،درصــد
صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی در گــروه ســنی
 41تــا  50ســال قــرار دارنــد .همچنیــن ،ازنظــر ســطح
تحصیــات 55/6 ،درصــد از نمونههــای مــورد مطالعــه
م دارنــد کــه از ایــن بیــن فقــط کمتــر از  8درصد
مــدرک دیپلـ 
زمینــه تحصیلــی آنها بــا گردشــگری مرتبــط بود ه اســت.
در ادامــه ،مشــخص شــد کــه وضعیــت دسترســی بــه
خدمــات زیرســاختی (گاز ،آب و بــرق ،تلفــن ،دسترســی
بــه شــبکههای تلفــن همــراه ،امکانــات سرمایشــی و
گرمایشــی و راه آســفالته) و خدمــات بهداشــتی (حمــام،
1. Kolmogorov–Smirnov test

توالــت ،سیســتم دفــع فاضــاب) ،ف ّنــاوری اطالعــات
(دسترســی بــه شــبکههای تلفــن همــراه و اینترنــت) و
روشهــای رزرو (حضــوری ،تلفنــی و اینترنتی) در شــرایط
مناســبی قــرار دارنــد .همچنیــن 37 ،درصــد اقامتگاههــا
در برابــر مخاطــرات طبیعــی (مانند ســیل و زلزلــه) اصول و
اســتاندارهای ایمنــی در ساختوســاز را (براســاس ضوابط
ســازمان میــراثفرهنگــی و گردشــگری کشــور) رعایــت
کردهانــد .میــزان ورود گردشــگر بــه هریــک از اقامتگاههــا
نشــان داد کــه حــدود  44/4درصــد از اقامتگاههــا تعــداد
کمتــر از  50گردشــگر در هفتــه و حــدود  55/6درصــد بیــن
 50تــا  100گردشــگر در هفتــه پذیــرش دارنــد کــه هزینــه
اقامــت بــرای هــر نفــر در بیــن اقامتگاههــا متفــاوت اســت.
بهطــور کلــی ،بیشــترین میــزان قیمت بــرای اقامتــگاه ارگ
رادکان بــا نــرخ  85هــزار تومــان بــرای هــر نفــر و کمتریــن
آن بــرای اقامتــگاه بیبــی بانــو بــا قیمــت  20هــزار تومــان
درنظــر گرفتــه شــده اســت .درنتیجــه ،مشــخص شــد کــه
میانگیــن قیمــت در بیــن اقامتگاههــای اســتان حــدود
 45هــزار تومــان بــرای هــر نفــر در شــبانهروز بــا صبحانــه
بــوده کــه ایــن قیمــت در ایــام مختلــف ســال بــا توجــه بــه
مناســبتها متغیــر اســت.
تمــام اقامتگاههــا نیــز ،بهمنظــور جــذب گردشــگر،
تبلیغــات و اطالعرســانی متنوعــی در فضــای مجــازی
و فیزیکــی انجــام میدهنــد کــه ازجملــه میتــوان
بــه پیامرســانهای تلگــرام ،وبگاههــای اینترنتــی،
اینســتاگرام و اطالعرســانی محیطــی (ماننــد بنــر،
تابلوهــا) اشــاره کــرد .ازنظــر فاصلــه بــه نزدیکترین شــهر،
مشــخص شــد  11/1درصــد از اقامتگاههــا در فاصلــه کمتــر
از  10کیلومتــر 64/1 ،درصــد بین  10تا  20کیلومتــر و 24/8
درصــد در فاصلــه بیــشاز  20کیلومتــری قــرار گرفتهانــد.
شــرايط و موقعيــت خــاص برخــی از روســتاها ســبب
شــده اســت تــا ايــن نواحــی ازنظــر گردشــگری همــواره
جــاذب جمعیــت باشــند .در ایــن میــان ،اقامتگاههــای
بومگــردی تنهــا یکــی از عناصــر گردشــگری در روســتا
بهشــمار میرونــد کــه خــود تحتتأثیــر عوامــل دیگــر
چــون ویژگیهــا و چشـماندازهای طبیعــی ،بافــت ســنتی
و عناصــر شــاخص فرهنگــی اســت .بــه دلیــل اهمیــت
ایــن موضــوع ،روســتاهای مــورد مطالعــه ازنظــر برخــی از
قابلیتهــای موجــود بررســی شــدند کــه نتایــج نشــان داد
جاذبههــای طبیعــی (ماننــد وجــود چشـماندازها ،باغها)،
معمــاری (ماننــد بناهــای قدیمــی ،حمــام تاریخــی،
نــوع بافــت مســکونی) ،فرهنگــی (گویــش و لهجههــای
خــاص محلــی ،صنایــع دســتی) و تاریخــی (ماننــد
قبرســتانها ،سنگنوشــتهها) در تمامــی روســتاهای
مــورد مطالعــه وجــود دارد کــه ایــن خــود نقطــه قوتــی
در جــذب گردشــگر اســت .حــدود  80درصــد صاحبــان

239

بررسیوتحلیلمسئولیتپذیریاجتماعیصاحبان
اقامتگاههای بومگردی (مطالعه موردی :خراسان رضوی)

رعایت
هنجارهای
اجتماعی

احترام به ارزشهای بومی
و محلی

روستایی

66/4

0/62

جلوگیری از رفتارهای
ناهنجار گردشگران

روستایی

00/4

0/62

رعایت قوانین و مقررات

روستایی

48/4

0/70

مطابقت زمینههای توسعۀ
گردشگری با هنجارهای
جامعه

روستایی

59/4

63/0

تداخل نداشتن اقامتگاه با
طرحهای توسعۀ روستایی

روستایی

70/4

54/0

نبود آلودگی صوتی

روستایی

92/4

38/0

استفاده از نیروهای کار بومی روستایی

33/4

96/0

37/4

83/0

توجه به مبلمان محلی در
طراحی اقامتگاه

روستایی

29/4

81/0

استفاده از رنگهای محلی
در طراحی بنا

روستایی

33/4

87/0

59/4

69/0

استفاده از مصالح بومی

روستایی

59/4

69/0

کاربرد صنایع دستی بومی در
طراحی بنا

روستایی

55/4

64/0

استفاده از تزئینات محلی و
سنتی برای اقامتگاه

روستایی

44/4

69/0

روستایی

00/4

67/0

توجه به عالیق گردشگران گردشگران

40/4

69/0

احترام به نمادها و الگوهای
فرهنگی گردشگران

گردشگران

92/3

67/0

آشنایی گردشگران با آداب
و فنون بومی

روستایی

77/3

69/0

همكاری با انجمنهای محلی روستایی

00/4

62/0

مشارکت در طرحهای
توسعۀ محلی

روستایی

81/3

83/0

داشتن احساس تعلق مکانی
صاحب اقامتگاه به روستا

روستایی

70/4

52/0

رعایت
هنجارهای
فروش صنایع دستی بومی به
روستایی
اقتصادی
گردشگران

استفاده از
فرهنگ بومی بهکارگیری تجهیزات سنتی
روستایی
و بومی
در طراحی

پوشش و
محلی
تزئینات
استفاده از پوشش محلی
برای کارکنان اقامتگاه

تکریم
گردشگران

همکاری با
جامعۀ محلی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مؤلفهها

متغیر

منتفع

انحراف
میانگین
از معیار

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

اقامتگاههــای بومگــردی افــراد بومــی روســتا هســتند،
بهطــوری کــه حــدود  66/7درصــد همیشــه در اقامتــگاه
حضــور داشــته و ســایر صاحبــان بیــش از دو بــار در هفته در
اقامتــگاه فعالیــت دارنــد .بومــی بــودن صاحــب اقامتــگاه از
مهمتریــن معیارهــای مســئولیتپذیری پیشــرفت اســت.
ازایــنرو ،حــدود  37درصــد از صاحبــان اقامتگاههــای
بومگــردی بیــن  5تــا  10ســال و  63درصــد بیــش از
 10ســال در روســتا ســکونت داشــتهاند .ایــن پیشــینه
ســکونت در روســتا ســبب شــده اســت کــه تقریب ـ ًا تمامــی
صاحبــان اقامتگاههــا در تعــدادی از گروههــا و فعالیتهــای
داوطلبانــه روســتایی از قبیــل شــرکت در جلس ـههای حــل
مشــکالت روســتا ،عضویــت در ســمنهای حفاظــت از
محیطزیســت ،مشــارکت در جلســات شــورای روســتایی
ت داشــته باشــند .همچنیــن ،بــا توجه
و مــوارد دیگــر فعالیـ 
بــه هزینههــای زیــاد احــداث اقامتگاههــای بومگــردی در
نواحــی روســتایی ،دریافــت خدمــات و تســهیالت (نقــدی
و غیرنقــدی) ازســوی دولــت از ضروریــات انکارناپذیــر
اســت .در ایــن میــان ،برخــی از ســازمانها تســهیالتی از
قبیــل ارائۀ مجوزهــای فعالیــت ،وام اشــتغال روســتایی و
تبلیغــات را ارائــه میدهنــد کــه اقامتگاههــای مــورد مطالعه
نیــز بیــش از  80درصــد از ایــن خدمــات بهرهمنــد شــدهاند.
بــا توجــه بــه اینکــه اقامتگاههــای بومگــردی مــورد مطالعــه
در ســامانه میــراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
ثبــت شــدهاند ،حــدود  40درصــد از اقامتگاههــا پذیــرای
مهمــان خارجــی بودهانــد کــه بیشــترین تعــداد گردشــگر
خارجــی بــه اقامتگاههــای واقــع در روســتاهای رادکان
چنــاران و ریــاب مربــوط میشــود.
در بررســی وضعیــت ایجــاد اشــتغال اقامتگاههــای
بومگردی مشــخص شــد در مجموع  139اشــتغال مســتقیم
و  463اشــتغال غیرمســتقیم ایجــاد شــده اســت.
همچنیــن ،میانگیــن مؤلفههــا نشــان داد از  34متغیــر
مــورد بررســی تمامــی مــوارد بــاالی حــد متوســط بودنــد.
در ایــن میــان ،بــا توجــه بــه اینکــه از دالیــل مهــم انتخــاب
اقامتگاههــای بومگــردی توســط گردشــگران وجــود فضایــی
آرام و دور از هیاهــوی زندگــی شــهری بــوده کــه عمدت ـ ًا در
نواحــی روســتایی ایــن چنیــن فضایــی بــرای گردشــگران
فراهــم اســت ،نبــود آلودگــی صوتــی بــا میانگیــن  4/92در
بیــن متغیرهــا باالتریــن امتیــاز را بهدســت آورده اســت و
کمتریــن میانگیــن ( )3/25توجــه بــه مراســم و نمایشهــای
گ و ســنتهای
محلــی بــه دلیــل کمرنــگ شــدن فرهنــ 
گذشــتگان و محــدود بــودن زمــان اقامــت گردشــگر در
اقامتــگاه بومگــردی ،کــه فرصــت اجــرای نمایــش کمتــر
پیــش خواهــد آمــد ،و برگــزاری کالسهــای آموزشــی
مرتبــط بــا گردشــگری بــه دلیــل دسترســی نامناســب بــه
مربــی متخصــص در روســتا و نبــود کالسهــای مرتبــط بــا

گردشــگری روســتایی ،بــه دلیــل تجربــی بــودن آمــوزش
فراینــد گردشــگری و مهماننــوازی در روســتا ،بــوده اســت.
ایــن امــر میــزان قابلقبــول ســطح مســئولیتپذیری
اجتماعــی در بیــن صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی در
مقایســه بــا گردشــگران و جامــعۀ محلــی را نشــان میدهد.
جدول  :3میانگین مؤلفههای پژوهش (یافتههای تحقیق)1398 ،
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آگاهیبخشی زیستمحیطی روستایی-
به گردشگران و روستاییان گردشگر

00/4

67/0

گردشگران

25/3

59/0

گردشگران

48/4

70/0

اجرای مراسم و نمایش
محلی در اقامتگاه مقصد

روستایی

25/3

65/0

ارائۀ غذاهای سالم و محلی
به گردشگران

گردشگران

81/4

55/0

امکان ارائۀ نوشیدنیهای
محلی و دمنوش

گردشگران

51/4

64/0

استفاده از مواد محلی برای
تهیۀ غذا

روستایی

29/4

82/0

برخورداری از خدمات
عمومی

گردشگران

22/4

54/0

برخورداری از خدمات
بهداشتی و درمانی

گردشگران

18/4

47/0

دسترسی آسان به خدمات
ارتباطی و حملونقل

گردشگران

33/4

83/0

تخصیص فضای مناسب
و طبیعی برای پذیرایی از گردشگران
میهمانان

29/4

77/0

داشتن فضاهای مکمل
موردنیاز گردشگران

گردشگران

33/4

73/0

برخورداری از خدمات
ارتباطی (اینترنت) در
اقامتگاه

گردشگران

25/4

85/0

برگزاری کالسهای
آموزش و آموزشی مرتبط با گردشگر
آگاهیبخشی معرفی جاذبههای طبیعی،
فرهنگی و تاریخی روستا

ارائۀ غذای
سالم

ارائۀ خدمات
و امکانات
باکیفیت

انحراف
میانگین
از معیار

توزیــع میانگینهــای ابعــاد مســئولیتپذیری اجتماعــی
صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی
نتایــج حاصــل از بررســی میانگیــن مســئولیتپذیری در
بیــن صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی نشــان میدهــد
کــه مقادیــر بهدســتآمده یکســان توزیــع نشــدهاند.
همانطــور کــه در جــدول  4مشــاهده میشــود ،بیشــترین
ســطح مســئولیتپذیری اجتماعــی در اقامتــگاه غــور بــا
مقــدار  4/92بــوده اســت.
ت اجتماعی (یافتههای تحقیق)1398،
جدول :4توزیع فضایی میانگینهای مسئولی 

نام اقامتگاه

مسئولیت اجتماعی

نام اقامتگاه مسئولیت اجتماعی

آصف

4/24

چشمه نقره

44/4

سبنی

4/7

بادام

29/4

بیبی بانو

4/6

خانۀ پدری

56/4

سرکمر

47/4

قوامیه

29/4

ماژان

65/4

خالو عیسی

38/4

کنگ کهن

06/4

خواجه
ابومنصور

59/4

شودالون

56/4

ریو

53/4

حموی

35/4

غور

92/4

ارگ رادکان

5/4

عارف و
ماهرخ

87/4

کهندژ

15/4

جادۀ ابریشم

90/4

اشنو

32/4

باراب

21/4

غیاثیه

47/4

هفتسنگ

70/4

زعفرانیه

32/4

جوری

90/4

ننه کلو بابا کلو

03/4

ازآنجاکــه صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی از بیــن دو
گــروه جنســیتی زنــان و مــردان بودنــد و فــرض بــر ایــن
اســت کــه بهلحــاظ مســئولیتپذیری اجتماعــی بیــن ایــن
دو گــروه تفــاوت معنــاداری وجــود دارد ،در ادامــه میــزان
تفــاوت مســئولیتپذیری اجتماعــی زنــان و مــردان بــا
اســتفاده از آزمــون  tدونمونــهای مســتقل اندازهگیــری
شــد .هرچنــد بهلحــاظ میانگیــن هــر دو گــروه زنــان و
مــردان صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی بــاالی حــد
متوسـطاند ،زنــان اندکی از میانگیــن باالتــری برخوردارند
(جــدول .)5
جدول :5محاسبۀ میانگین گروههای مستقل (یافتههای تحقیق)1398،

مسئولیتپذیری
اجتماعی

جنسیت

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
میانگین

زنان

62/4

0/27

0/08

مردان

38/4

0/23

0/05

بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون لویــن 1مشــخص شــد که ســطح
معنــاداری باالتــر از مقــدار  0/05اســت ،یعنــی درمجمــوع
فــرض نابرابــری مســئولیتپذیری اجتماعــی بیــن زنــان و
مــردان تأییــد و فــرض برابــری میانگینهــا رد میشــود.
بنابرایــن ،واریانــس گروههــای مســتقل مــردان و زنــان
صاحــب اقامتــگاه بومگــردی در رعایــت مســئولیتپذیری
اجتماعــی بــا هــم برابــر نیســت .ایــن امــر تأثیــر جنســیت
در مســئولیتپذیر بــودن صاحبــان اقامتــگاه در برابــر
جامعــه و محیــط بهمنظــور افزایــش گردشــگران و بهبــود
توســعه اقامتــگاه را نشــان میدهــد کــه ،براســاس نتایــج،
مســئولیتپذیری زنــان در مقایســه بــا مــردان تــا حــدودی
ـج فاصلــه از ســطح
بیشــتر اســت .همچنیــن ،بررســی نتایـ ِ
اطمینــان 2نشــان داد کــه ،بــا توجــه بــه مثبــت بــودن حــد
1. Levene’s Test
2. Confidence Interval of Difference
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بــاال و پاییــن ،میــزان مســئولیتپذیری اجتماعــی زنــان

بیشــتر از مــردان اســت (جــدول .)6

آزمون لوین
دو گروه زنان و مردان

اجتماعی

فرض برابری میانگین
فرض نابرابری میانگین

برای برابری میانگینها  tآزمون

 fآمارۀ

Sig

0/90

0/35

 tآمارۀ

Sig

اختالف
میانگین

خطای اختالف
میانگین

مقدار فاصله از سطح اطمینان
%95
حد پایین

حد باال

2/52

0/018

2/48

0/090

0/04

0/45

2/41

0/027

2/48

0/10

0/03

0/46

جدول  :7مقایسه تفاوت میانگین مؤلفهها در دو گروه فاصله از شهر (کمتر و بیشتر از میانگین) با استفاده از آزمون  tدونمونهای (یافتههای تحقیق)1398 ،

برای برابری میانگینها  tآزمون
مقدار فاصله از سطح اطمینان %95

آزمون لوین

اختالف
میانگین

Sig

 tآمارۀ

0/76

0/30
0/31

حد باال

حد پایین

0/37

-0/50

0/06

0/36

-0/49

0/06

0/75

4941/44

-1615/09

1663

0/30

1/04

4742/37

-1416/02

1663

0/27

1/11

12197/55

-14891/67

1347

0/83

0/20

11493/26

-14187/38

1347

0/83

0/21

1/92

-0/81

0/55

0/41

0/83

1/78

-0/67

0/55

0/36

0/92

0/07

-0/36

0/14

0/18

1/36

0/11

-0/40

0/15

0/24

1/20

Sig

 fآمارۀ

0/058 0/811

0/78

0/075

0/53

0/39

0/11

2/73

0/044

0/48

فاصلۀ اقامتگاه از مرکز شهر
)کمتر از میانگین /بیشتر از میانگین(
فرض برابری میانگین
فرض نابرابری میانگین
فرض برابری میانگین
فرض نابرابری میانگین
فرض برابری میانگین
فرض نابرابری میانگین
فرض برابری میانگین
فرض نابرابری میانگین
فرض برابری میانگین
فرض نابرابری میانگین

درجۀ اقامتگاه

تعداد گردشگر

هزینۀ اقامت

اشتغالزایی مستقیم

مسئولیتپذیری اجتماعی

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

در ادامــه نیــز ،آزمــون  tدونمونــهای مســتقل براســاس
متغیــر فاصلــه اقامتگاههــای بومگــردی از شــهر بــا
متغیرهــای درجــه اقامتــگاه ،گردشــگری ســاالنه ،هزینــه
اقامــت ،اشــتغالزایی مســتقیم و مســئولیتپذیری
اجتماعــی محاســبه شــد .بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون
لویــن مشــخص شــد ســطح معنــاداری ،ب ـ ه غیــر از مؤلفــه
مســئولیتپذیری اجتماعــی ،در ســایر متغیرهــا باالتــر
از مقــدار  0/05بهدســت آمــده اســت کــه ایــن امــر فــرض
برابــری میانگینهــا را در فواصــل معیــن (کمتــر از میانگیــن
و بیشــتر از آن) تأییــد میکنــد .بــه عبارتــی ،میتــوان
گفــت کــه فاصلــه اقامتگاههــای بومگــردی از شــهر تأثیــری

در ایــن مؤلفههــا نــدارد و ،بــا توجــه بــه مقادیــر حــد پاییــن
و بــاال ،میانگینهــا تــا حــد زیــادی برابرنــد .همچنیــن،
بررســی ســطح نتایــج در فاصلــه اقامتــگاه از مرکــز شــهر
و تفــاوت در میــزان مســئولیتپذیری اجتماعــی نیــز
نشــان داد ،بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بهدس ـتآمده،
تفــاوت معنــاداری در میانگینهــای ایــن دو مؤلفــه ازلحــاظ
فاصلــه وجــود نــدارد .بهطــوری کــه میتــوان گفــت بیشــتر
گردشــگرانی کــه قصــد اقامــت در اقامتگاههــای بومگــردی را
دارنــد بــه کیفیــت اقامتــگاه و نــوع خدمــات ارائهشــده توجه
میکننــد (جــدول .)7

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :6مقایسۀ تفاوت میانگینهای مسئولیتپذیری در بین زنان و مردان با استفاده از آزمون  tدونمونهای (یافتههای تحقیق)1398 ،
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همچنین ،بررســی مســئولیتپذیری اجتماعــی صاحبان
اقامتگاههــای بومگــردی در مقایســه بــا روســتاییان و
گردشــگران نشــان داد کــه مقــدار میانگیــن بهدس ـتآمده
بــرای روســتاییان برابــر بــا  4/64و بــرای گردشــگران 4/44

اســت (جــدول  .)8بــر ایــن اســاس ،میتــوان بیــان کــرد
کــه توجــه صاحبــان اقامتگاههــا بــه روســتاییان بیشــتر از
گردشــگران اســت.

جدول  :8مقایسۀ تفاوت مسئولیتپذیری در بین جامعۀ روستایی و گردشگر با استفاده از آزمون  tدونمونهای (یافتههای تحقیق)1398 ،

t-test
مسئولیتپذیری صاحبان اقامتگاه

منتفعان

میانگین

انحراف استاندارد

خطای میانگین

روستاییان

4/64

0/25

0/070

گردشگران

4/44

0/21

0/055

همانطــور کــه نتایــج نشــان میدهــد ســطح معنــاداری
بهدســتآمده کمتــر از  0/05اســت کــه نشــان میدهــد
میــزان مســئولیتپذیری اجتماعــی صاحبــان اقامتگاههــا
بــه روســتاییان و گردشــگران از فــرض برابــر بــودن تبعیــت
نمیکنــد و بــا توجــه بــه فاصلــه از ســطح اطمینــان 95

درصــد کــه مقــدار حــد پاییــن و بــاال مثبــت اســت و میــزان
توجــه صاحبــان اقامتگاههــا بــه روســتاییان بیشــتر از
گردشــگران اســت .زیــرا اغلــب صاحبــان اقامتگاههــای
بومگــردی از افــراد روســتاییاند و بــه روســتای خــود
تعلقخاطــر دارنــد.

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

جدول  :9مقایسۀ تفاوت میانگین مؤلفهها در دو گروه منتفع (روستاییان و گردشگران) با استفاده از آزمون  tدونمونهای (یافتههای تحقیق)1398 ،

آزمون لوین
مسئولیتپذیری صاحبان اقامتگاه (روستاییان/
)گردشگران
مسئولیتپذیری صاحبان
اقامتگاه

فرض برابری میانگین
فرض نابرابری میانگین

 fآمارۀ

Sig

0/72

0/045

همچنیــن ،بهمنظــور بررســی رابطــه میــان متغیرهــای
اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم ،اشــتغال محلــی و
غیرمحلــی ،درآمــد در ســال و تعــداد گردشــگر و درجــه
اقامتــگاه بومگــردی بــا مســئولیتپذیری اجتماعــی از
آزمــون همبســتگی اســتفاده شــد .همانطــور کــه جــدول
 10نشــان میدهــد ،همبســتگی باالیــی بیــن متغیرهــای
قیدشــده و مســئولیتپذیری اجتماعــی وجــود دارد کــه
ایــن رابطــه بــه صورت معنــاداری مســتقیم و مثبت اســت.
بــا درنظــر گرفتــن ضریــب معنــاداری (کمتــر از ،)0/05
هــر شــش متغیــر دارای رابطــه معنــادار و مســتقیمی بــا
مســئولیتپذیریاند ،بهطــوری کــه بــا بهبــود یافتــن
مســئولیتپذیری صاحبــان اقامتــگاه ســایر ابعــاد نیــز
بهبــود یافتهانــد .بیشــترین میــزان همبســتگی در ُبعــد
مســئولیتپذیری اجتماعــی بــا تعــداد گردشــگران بــه
مقــدار  0/71بهدســت آمــده اســت .بــه عبــارت دیگــر،
میتــوان گفــت کــه هرچــه صاحبــان اقامتگاههــا
مســئولیتپذیری بیشــتری در ُبعــد اجتماعــی داشــته
باشــند ،بــه همــان نســبت میــزان اشــتغالزایی و تعــداد
گردشــگران نیــز بیشــتر خواهــد بــود.

برای برابری میانگینها  tآزمون
مقدار فاصله از سطح اطمینان %95

اختالف
میانگین

حدپایین

حدباال

0/352

0/018

0/0436

0/170

0/258

0/358

0/024

0/0436

0/174

0/261

 tآمارۀ

Sig

جدول  :10نتایج آزمون همبستگی پیرسِ ن متغیرها (یافتههای تحقیق)1398 ،

ابعاد

نوع همبستگی

مسئولیتپذیری
اجتماعی
ضریب
همبستگی

Sig

اشتغالزایی مستقیم

0/55

0/003

اشتغالزایی غیرمستقیم

0/49

0/04

0/62

0/02

اشتغالزایی غیرمحلی

0/47

0/015

درآمد ساالنه

0/52

0/034

0/71

0/012

0/61

0/020

اشتغالزایی محلی

تعداد گردشگران
درجۀ اقامتگاه

پیر ِسن

کندال

برای بررســی اهمیــت ویژگیهــای صاحبــان اقامتگاههای
بومگــردی در مســئولیتپذیری اجتماعــی آنهــا از
رگرســیون اســتفاده شــد .از بیــن مؤلفههــای موجود ســن،
تحصیــات و درآمــد اقامتــگاه بهمنزلــه متغیــر مســتقل و
مســئولیتپذیری اجتماعــی بهمنزلــه متغیــر وابســته وارد
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مدل  Rمقدار

ضریب
تعیین1

ضریب تعیین
تعدیلشده

خطای استاندارد
برآورد2

0/869

0/756

0/588

0/24874

1

در جــدول ( 11خالصــه مــدل)  1بیــن متغیــر ســن و
مســئولیتپذیری اجتماعــی همبســتگیای از نــوع
مســتقیموقــویوجــودداردوضریبتعیینتعدیلشــده 2برابر
بــا  0/39اســت کــه حاکــی از توانایــی بــاالی متغیــر مســتقل
مزبــور در تبییــن متغیــر وابســته اســت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مــدل شــدند .بهطــور کلــی ،ضریــب تعییــن ایــن مؤلفههــا
در میــزان مســئولیتپذیری صاحبــان اقامتگاههــا 0/756
اســت و نشــان میدهــد کــه در بــاال بــردن مســئولیتپذیری
اجتماعــی صاحبــان اقامتگاههــا مؤلفههــای ذکرشــده
تأثیــر بســیاری داشــته اســت .زیــرا بســیاری از صاحبــان
اقامتگاههــا ،کــه دارای تحصیــات ،تعــداد گردشــگر و
تجربــه بیشــترند و درآمــد آنهــا بــاال و فاصلــه کمــی بــا
شــهر دارنــد ،دارای مســئولیت بیشــتریاند .براســاس
نتایــج مــدل ،حــدود  75درصــد میــزان مســئولیتپذیری
اجتماعــی را متغیرهــای ســن ،تحصیــات و درآمــد تبییــن
میکننــد.

جدول  :11خالصه مدل (یافتههای تحقیق)1398 ،

جدول  :12سطح همبستگی ،ضریب تعیین و ضریب معناداری رگرسیون بین سن و مسئولیتپذیری اجتماعی (یافتههای تحقیق)1398 ،

 tمقدار

0/012

b

Std. Error

Beta

سن

مسئولیتپذیری
اجتماعی

0/84

0/39

3/34

0/23

0/477

4/7

تحصیالت

مسئولیتپذیری
اجتماعی

0/68

0/45

2/04

0/19

0/479

5/56

0/03

درآمد از
اقامتگاه

مسئولیتپذیری
اجتماعی

62/.

0/36

3/27

0/30

0/348

4/25

0/02

همچنیــن ،بیــن ســطح تحصیــات و میــزان
ی مســتقیم و
مســئولیتپذیری اجتماعــی همبســتگ 
معنــاداری وجــود دارد و ضریــب تعییــن تعدیلشــده
 0/45در ســطح معنــاداری کمتــر از  0/05بــر توانایــی بــاالی
متغیر مســتقل در تبییــن متغیر وابســته داللــت دارد .بین
درآمــد اقامتــگاه و میــزان مســئولیتپذیری اجتماعــی
ی مســتقیم و محکمــی وجــود دارد .ضریــب
همبســتگ 
تعییــن تعدیلشــده  0/36بــر توانایــی متغیــر مســتقل
مزبــور در تبییــن متغیــر وابســته داللــت دارد.

تحلیــل تفــاوت میانگیــن ابعــاد مســئولیتپذیری
اجتماعــی صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی

در ادامــه ،بهمنظــور بررســی تفــاوت میانگیــن بیــن
مؤلفههــای مســئولیتپذیری اجتماعــی صاحبــان

اقامتگاههــای بومگــردی بــا توجــه بــه نرمــال بــودن
مؤلفههــای پژوهــش از آزمــون آمــاری tتکنمونــهای
اســتفاده شــده اســت .بنابرایــن ،میانگیــن محاسبهشــدۀ
مؤلفههــای نهگانــه بــا میانگیــن فرضــی  3ســنجش
شــد و مشــخص شــد میانگیــن واقعــی بهدســتآمدۀ
پاس ـخگویان بیشــتر از  3بــه عنــوان حــد متوســط اســت.
ایــن نتیجــه گویــای ایــن اســت کــه صاحبــان اقامتگاههــای
بومگــردی بــه مؤلفههــای مســئولیتپذیری اجتماعــی
توجــه زیــادی دارنــد کــه ،از ایــن بیــن ،عامــل پنجــم
(آمــوزش و آگاهیبخشــی) بــا آمــارۀ  22/82و عامــل ســوم
(توجــه بــه فرهنــگ بومــی) بــا آمــارۀ  22/05بیشــترین
میانگیــن را داشــتهاند.

1. Model Summary
2. Adjusted R Square
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سجاسی قیداری و همکاران

جدول  :13مقایسه میانگین مؤلفههای پژوهش (یافتههای تحقیق)1398 ،
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اختالف
میانگین

سطح پایین

سطح باال

رعایت هنجارهای اجتماعی 13/03

4/22

0/48

0/00

1/22

1/03

1/42

رعایت هنجارهای اقتصادی 52/19

4/53

0/40

0/00

1/53

1/37

1/69

استفاده از فرهنگ بومی در
طراحی

22/05

4/54

0/36

0/00

1/54

1/39

1/68

همکاری باجامعۀ محلی

19/01

4/23

0/33

0/00

1/23

1/10

1/36

آموزش و آگاهیبخشی

22/82

4/20

0/27

0/00

1/20

0/09

1/31

ارائۀ غذای سالم

15/98

4/31

0/42

0/00

1/31

1/14

1/48

پوشش و تزئینات محلی

18/95

4/20

0/32

0/00

1/20

1/07

1/33

تکریم گردشگران

20/02

4/39

0/36

0/00

1/39

1/25

1/53

ارائۀ خدمات و امکانات
باکیفیت

20/11

4/35

0/34

0/00

1/35

1/21

1/49

متغیرهای پژوهش

بحث و نتیجهگیری

 tآمارۀ

انحراف سطح
میانگین
معیار معناداری

مقدار فاصله از سطح اطمینان ()%95

اســتان خراســان رضــوی ،بــه علــت وجــود مرقــد امــام
هشــتم شــیعیان ،از مهمتریــن قطبهــای گردشــگری
مذهبــی ایــران و جهــان اســام در کشــور بهشــمار مـیرود
و هرســاله گردشــگران داخلــی و خارجــی بیشــماری بــه
قصــد زیــارت وارد ایــن اســتان میشــوند .ایــن اســتان،
عالوهبــر داشــتن جاذبههــای مذهبــی (حــرم مطهــر)،
دارای جاذبههایــی اســت کــه ازنظــر طبیعــی و فرهنگــی
اهمیــت فراوانــی دارنــد و برخــی از مهمتریــن آنهــا
در نواحــی روســتایی واقــع شــدهاند .بهطــور کلــی ،در
تعــداد زیــادی از روســتاهای اســتان خراســان رضــوی
جاذبههــای طبیعــی (از قبیــل کوهســتان ،رودهــا،
آبشــارها) ،انســانی (ماننــد آثــار باســتانی ،بافــت تاریخــی)
وجــود دارد کــه توانایــی بســیاری در جــذب گردشــگر دارد.
درنتیجــه ،تــاش بــرای خدماترســانی بــه گردشــگران
روســتایی زمینهســاز شــکلگیری و توســعه اقامتگاههــای
بومگــردی در اســتان شــده کــه بســتر مناســبی بــرای توزیع
فضایــی گردشــگران در ســطح فضــای جغرافیایــی را فراهم
کــرده اســت .ازطرفــی ،اقامتگاههــای بومگــردی بــه علــت
بهرهگیــری از ســبک ســنتی و فرهنــگ بومــی روســتایی
از جاذبههــای گردشــگری بهشــمار میآینــد .بــا توجــه
بــه ایــن توانمنــدی کــه اقامتگاههــای بومگــردی بــرای
روســتاها فراهــم کردهانــد ،چــون بــا محیــط و جامعــه
روســتایی ارتبــاط مســتقیم دارنــد مدیریــت آنهــا بســیار
م اســت و هرگونه بهرهبرداری مســتقیم و غیرمســتقیم
مهـ 

از آن در محیــط و جامعــه میزبــان اثرگــذار اســت .بــر ایــن
اســاس ،در ایــن مطالعــه مســئولیتپذیری صاحبــان
اقامتگاههــا ازنظــر اجتماعــی در مقابــل دو گــروه هــدف
(جامعــه روســتایی و گردشــگران) بررســی شــد .میانگیــن
مؤلفههــا نشــان داد کــه توجــه بــه جامعــه گردشــگر بــرای
صاحبــان اقامتگاههــا اهمیــت بســیاری دارد .درواقــع،
صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی به ایــن درک رســیدهاند
کــه توجــه بــه ارزشهــای اجتماعــی محلــی اهمیت بســیار
زیــادی در رونــق و توســعه فعالیتهای گردشــگری روســتا
دارد .بنابرایــن ،بــرای صاحبــان اقامتگاههــای بومگــردی،
بــا توجــه بــه اینکــه پیشــینه روســتایی و بومــی در روســتا
دارنــد ،حفاظــت از ارزشهــای اجتماعی محلــی و توجه به
جنبههــای مختلــف زندگــی روســتاییان اهمیــت بســیاری
دارد .ازایــنرو ،مســئولیتپذیری در بیــن اقامتگاههــای
بومگــردی از جنبــه اجتماعــی ارزیابــی شــد و مشــخص
شــد در تمــام اقامتگاههــا میانگیــن بــاالی  4اســت .نتایــج
بهدسـتآمده بــا تحقیقــی کــه کاســیم ( )2007درخصوص
مســئولیتپذیری مدیــران گردشــگری انجــام داد مطابقت
دارد .البتــه ،ازنظــر مســئولیتپذیری اجتماعــی بیــن
اقامتگاههــا تفــاوت وجــود دارد .همچنین ،بررســی ســطح
مســئولیتپذیری اجتماعــی در بیــن زنــان و مردان نشــان
داد کــه تفــاوت معنــاداری بیــن زنــان و مــردان وجــود دارد.
ایــن امــر میتوانــد بــه دلیــل حساســیت و ویژگیهــای
شــخصیتی زنــان بــه ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی
بومــیباشــد کــه ایــن نتیجــه نیــز بــا نتایــج پژوهــش
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.) همســویی و مطابقــت دارد2017( پیوتــر و همــکاران
 نتایــج نشــان داد کــه متغیــر فاصلــه اقامتــگاه،همچنیــن
،از شــهر نمیتوانــد تأثیــر مســتقیمی در درجــه اقامتــگاه
 اشــتغالزایی مســتقیم، هزیــنۀ اقامــت،تعــداد گردشــگر
 بــا، درواقــع.و مســئولیتپذیری اجتماعــی داشــته باشــد
توجــه بــه بهبــود راههــای ارتباطــی و وســایل حملونقــل
 عامــل راه را نمیتــوان عاملــی محدودکننــده درنظر،ســریع
 آزمــون رگرســیون خطــی نشــان داد کــه متغیرهای.گرفــت
 درصــد از متغیــر75  تحصیــات و درآمــد حــدود،ســن
، درصــد39  متغیــر ســن.وابســته را پیشبینــی میکننــد
 درصد از تغییرات36  درصــد و درآمد حــدود45 تحصیــات
 بــرای، بــر ایــن اســاس.متغیــر وابســته را تبییــن میکننــد
افزایــش ســطح مســئولیتپذیری اجتماعــی صاحبــان
اقامتگاههــای بومگــردی در نواحــی روســتایی ضــروری
:اســت بــه مــوارد زیــر توجــه شــود
 آمــوزش اصــول گردشــگری مســئوالنه بــه صاحبــان مــرداقامتگاههــای بومگــردی؛
 زمینهســازی بــرای انتقــال تجربههــای موفــقاقامتگاههــای اســتان بــه ســایر اقامتگاههایــی کــه میانگیــن
کمتــری دارنــد؛
 بهســازی تزئینــات داخلــی اقامتگاههــای بومگــردیمتناســب بــا فرهنــگ روســتا؛
 توجــه بیشــتر بــه فرهنــگ بومــی و محلــی روســتاهایهــدف گردشــگری؛
 افزایــش امکانــات اقامتــگاه بومگــردی بهمنظــور افزایــشقــدرت انتخــاب گردشــگران در اســتفاده از خدمــات
ارائهشــده و
 اســتفادۀ بیشــتر کارکنــان اقامتگاههــا از پوشــش محلــی و.جشــنهای روســتایی
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