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گردشــگری مســئوالنه ،پایــداری
مقصــد ،گردشــگری ،هتلهــا،
آژانسهــای مســافرتی

چکیده

یکــی از عواملــی کــه بهتازگــی در پایدارســازی مقاصــد گردشــگری بررســی
شــده گردشــگری مســئوالنه اســت .هــدف اصلــی مقالــۀ حاضــر ،بررســی نقــش
گردشــگری مســئوالنه در پایــداری مقصــد گردشــگری اســت .جامعــۀ آمــاری
پژوهــش حاضــر را مدی ـران و مشــتریان هتلهــا و آژانسهــای مســافرتی کالنشــهر
تبریــز تشــکیل دادنــد کــه تعــداد مدیـران  150نفــر بــود و تعــداد مشــتریان بــا توجــه
بــه نامحدودبــودن بــا اســتفاده از فرمــول کوکـران  384نفــر بهدســت آمــد .پژوهــش
حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر روش اجــرا پیمایشــی اســت .ابــزار
گــردآوری اطالعــات در ایــن تحقیــق ،پرســشنامه اســت .فرضیههــا بــا اســتفاده
از آزمــون رگرســیون بررســی شــدند و دادههــای گردآوریشــده بــا کمــک نرماف ـزار
لیــزرل تحلیــل شــدند و نتایــج حاصــل نشــان داد کــه مســئولیتپذیری اقتصــادی
تأثیــر مثبــت و معنــیداری در پایــداری اقتصــادی ،پایــداری اجتماعــی ،پایــداری
فرهنگــی و پایــداری محیطــی دارد .همچنیــن مســئولیتپذیری اجتماعــی تأثیــر
مثبــت و معنـیداری در پایــداری اقتصــادی ،پایــداری اجتماعــی ،پایــداری فرهنگــی
و پایــداری محیطــی دارد و نیــز مســئولیتپذیری فرهنگــی تأثیــر مثبــت و معنـیداری
در پایــداری اقتصــادی ،پایــداری اجتماعــی ،پایــداری فرهنگــی و پایــداری محیطــی
دارد .همچنیــن مســئولیتپذیری محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در پایــداری
اقتصــادی ،پایــداری اجتماعــی ،پایــداری فرهنگــی و پایــداری محیطــی دارد.

مقدمه
صنعــت گردشــگری یکــی از صنایعــی اســت کــه
شــدت رقابــت در آن باالســت و ســازمانها همــواره در
تــاش بـرای یافتــن راهحلهــا و مزایایــی در راســتای موفقیــت
در ایــن صنعتانــد .از طرفــی ،هــدف مقاصــد گردشــگری
همــواره رســیدن بــه پایــداری بیشــتر و باالتــر بــا اســتفاده از
ّفناوریهــا و ابــزار جدیــد اســت .گردشــگری مســئوالنه 1از
ســالهای متمــادی توجــه صاحبنظــران حــوزۀ گردشــگری
را بــه خــود جلــب کــرده اســت؛ امــا کاربــرد و نقــش آن
در پایدارســازی مقاصــد چنــدان بررســی نشــده اســت.
گردشــگری مســئوالنه میتوانــد عاملــی ب ـرای رشــد و بقــای
جوامــع بهشــمار آیــد .جوامــع محلــی نیــاز دارنــد کــه بــا
کمــک ایــن ابــزار از مزایــای گردشــگری بهرهمنــد شــوند.
گردشــگری مســئوالنه تضمینکننــدۀ بهرهمنــدی تمامــی
بخشهــای مقصــد از مزایــای گردشــگری اســت .در واقــع

مســئولیتپذیری در گردشــگری بــرای تأکیــد بــر اهمیــت
توزیــع عادالنــه و متــوازن مزایــای گردشــگری بــه مــردم محلی
و ایمنســازی محیــط زیســت بــهکار میرونــد (,Connell
 .)2000گردشــگری مســئوالنه بــا گردشــگری پایــدار مرتبــط
اســت و شــامل ســه حــوزه میشــود کــه عبارتانــد از.1 :
تأثیــر گردشــگری در محیــط؛  .2توزیــع متــوازن مزایــای
اقتصــادی؛  .3کاهــش تأثی ـرات منفــی اجتماعــی و فرهنگــی.
بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور و همچنیــن ماهیــت پویــای
صنعــت گردشــگری و تحقیقــات انجامشــده ،بیانگــر وجــود
خــأ دانشــی و نظــری در حــوزۀ گردشــگری مســئوالنه در
هتلهــا و آژانسهــای مســافرتی اســت کــه بــه پایــداری
مقصــد گردشــگری منجــر خواهــد شــد .در مقالــۀ حاضــر،
نقــش گردشــگری مســئوالنه در پایــداری مقصــد گردشــگری
در هتلهــا و آژانسهــای مســافرتی بررســی شــده اســت.
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سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

مبانی نظری پژوهش
گردشــگری مســئوالنه :ادبیــات موجــود در حــوزۀ
گردشــگری مســئوالنه بیــان میکنــد کــه گردشــگری
مســئوالنه هرچــه هســت ـ مفهــوم ،نظریــه یــا اقــدام ـ
( )Leslie, 2012دربردارنــدۀ ذینفعــان و اهــداف گوناگــون
اســت و بــه گردشــگری اجتماعــی یــا قطبــی یــا گردشــگری
محیطــی صمیمیتــر ،خلــق محیــط بهتــر بــرای گــردش و
تفری��ح ی��ا زندگ��ی اش��اره دارد ( .)RTP, 2002همچنیــن
ادبیــات موجــود بــر مصــرف یــا تولیــد مســئوالنه تمرکــز
دارد ( )Budeanu, 2005; Stanford, 2008و روابطــی
همچــون جمعیــت گردشــگر ـ میزبان ،مســئولیت فــردی
و اجتماعــی و نیــز فــرض اقتصــادی و مــدل دولتــی دربــارۀ
پایــداری را نشــان میدهــد .مســئولیتپذیری درگردشــگری
بــه رفتــار و عمــل مســئوالنه اطــاق میشــود .پژوهشهــای
متعــددی از ایــن دیــدگاه حمایــت کردهانــد (Bramwell et
 .)al., 2008; Hall, 2012در واقــع گردشــگری مســئوالنه
یکــی از روشهــا بــرای مســافرت اســت کــه مکانــی بهتــر
ب ـرای زندگــی و گــردش را خلــق میکنــد .در واقــع بهمنزلــۀ
دیدگاهــی شــناخته میشــود کــه تمامــی تأثیــرات مضــر
گردشــگری را کاهــش میدهــد و بــه رشــد فرهنگــی،
محیط��ی و اقتص��ادی مقص��د کم��ک میکن��د (Gao et al.,
ً
 .)2017گردشــگری مســئوالنه معمــوال مســئولیتهای
اخالقــی گردشــگران را از چهــار منظــر اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگ��ی و محیط��ی بررس��ی میکن��د (.)Lee et al., 2017
ب��ه ب��اور ول��ر ( ،)1999پژوهشــگر حــوزۀ گردشــگری،
گردشــگری مســئوالنه اغلــب بهمنزلــۀ سیاســت بازاریابــی
در نظـ�ر گرفتـ�ه میشـ�ود تـ�ا مکانیـ�زم برنامهریـ�زی اخالقـ�ی
( .)Grimwood et al., 2015اسپنســلی و همــکاران)2002(1
بیــان کردهانــد کــه گردشــگری مســئوالنه آغــازی اســت
بــرای دســتیابی بــه فرصتهــای مناســب درکســب وکارهــای
گردشــگری از طریــق تقویــت تجــارب مســافرت گردشــگران،
کیفیــت زندگــی مــردم محلــی ،مزایــای اجتماعــی ـ اقتصــادی و
حمای��ت از مناب��ع طبیع��ی در مقاص��د گردش��گری (Hanafiah
 .)et al., 2016مفهــوم گردشــگری مســئوالنه دربردارنــدۀ
تمامــی شــکلهای گردشــگری اســت کــه بــه محیــط فرهنگــی،
اصالــت و ماهیــت میزبــان احتــرام میگــذارد و عالیــق کل
بخشه��ا را در نظ��ر میگی��رد (Smith 1992; Stanford,
 .)2000بــه بــاور کـراال ،گردشــگری مســئوالنه بهمنزلــۀ راهبــرد
مدیریــت گردشــگری اســت کــه اســتقبالکنندۀ برنامهریــزی،
توســعۀ محصــول ،مدیریــت و بازاریابــی بهمنظــور دســتیابی
بــه تأثیـرات مثبــت اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و محیطــی
اس��ت (.)Mukherjee, 2013
1. Spenceley

از نظــر دت )1996( 2گردشــگری مســئوالنه
توانمندســاختن جوامــع محلــی ب ـرای لذتبــردن از کیفیــت
بهتــر زندگــی از طریــق افزایــش مزایــای اجتماعی ـ اقتصــادی
و مدیریــت بهبودیافتــۀ منابــع طبیعــی اســت .لسلــی
( )2012گردشــگری مســئوالنه را بهمنزلــۀ «یــک ویژگــی
رفتــاری مبتنــی بــر اصــول پایــهای احتــرام بــه دیگــران و
محیطشــان» تعریــف میکنــد .همچنیــن بیــان میکنــد کــه
گردشــگری مســئوالنه عمــل مســئوالنه را در نظــر میگیــرد
(آنچــه ب ـرای خــود میپســندی ،ب ـرای دیگ ـران نیــز بپســند).
متیــو و ســریجش )2017( 3گردشــگری مســئوالنه را ارزیابــی
جوامــع محلــی درگیــر در مقاصــد گردشــگری تعریــف
کردهانــد؛ اینکــه ایــن جوامــع تــا چــه حــد در برنامههــای
گردشــگری مشــارکت دارنــد .هریســون و هازبنــدز)1996( 4
یکــی از اولیــن تعاریــف را بــرای گردشــگری مســئوالنه
بــه شــرح زیــر ارائــه کردهانــد« :روش برنامهریــزی،
سیاســتگذاری و توســعۀ گردشــگری بهمنظــور تضمیــن
منافعــی کــه بهصــورت بهینــه بیــن جمعیــت ،دولــت،
گردشــگران و ســرمایهگذاران متأثــر ،توضیــح شــده اســت».
اسپنسـ�لی ( )2008بیــان میکنــد کــه هــدف
فعالیتهــای گردشــگری مســئوالنه تمرکــز بــر کاهــش
تأثی ـرات منفــی بخــش انبــوه گردشــگری در محیــط اســت.
همچنیــن وی اضافــه میکنــد کــه گردشــگری مســئوالنه در
پــی توضیــح مســئلۀ گرمشــدن زمیــن ،نابرابــری اجتماعــی
و کاهــش منابــع طبیعــی اســت .کارونــا 5و همکارانــش
ً
( )2014بیــان کردنــد کــه گردشــگری مســئوالنه معمــوال
بهمنزلــۀ مجموعــۀ گســتردهای از تعامــات گردشــگری
ادراک میشــود کــه جوامــع محلــی را درگیــر میکنــد و
بــه آن صــورت میرســاند و نیــز تأثیــرات منفــی محیطــی
و اجتماعــی راکاهــش میدهــد .همچنیــن بیــان میکننــد
کــه تحقیقــات دربــارۀ گردشــگری مســئوالنه بــه پذیــرش
روشهــای مختلــف از بــاال بــه پاییــن تمایــل دارد؛ «یعنــی
صــدای مشــتری» .6میهالی��ک ( )2016بیــان مــیدارد کــه
رفتــار گردشــگری مســئوالنه مبتنــی بــر مفهــوم گردشــگری
پای��دار اس��ت (.)Bob, 2016
گودویــن ،یکــی از صاحبنظ ـران جنبــش گردشــگری
مســئوالنه ،ادعــا میکنــد کــه دیــدگاه گردشــگری مســئوالنه
تمرکــز خــود را بــر الــزام بــه مســئولیتپذیری ،اقــدام
مســئوالنه و مســئولبودن مصرفکننــدگان ،تأمینکننــدگان
و دولــت میداند.گردشــگری مســئوالنه تأثیــر جریانهــای
2. Deat
3. Matthew & Sreejesh
4. Harrison & Husbands
5. Caruana
ً
 .6صــدای مشــتری در اینجــا منظــور تجــارب گردشــگرانی اســت کــه قبــا بــه
مقصــد خاصــی ســفر کردهانــد.

نقش گردشگری مسئوالنه در پایداری مقصد گردشگری
در هتلها و آژانسهای مسافرتی

 -3راهنما (دستورالعمل)های محیطی:
زمانــی کــه درحــال توســعۀ گردشــگری هســتید ،تأثیرات
محیطــی را کاهــش دهید.
از منابع طبیعی بهطور پایدار استفاده کنید.
تنوع زیستی را حفظ کنید.
پایــداری مقصــد گردشــگری :گردشــگری مســئوالنه
بــا گردشــگری پایــدار مرتبــط اســت و بــا دو حــوزۀ گســتردۀ
 .۱تأثیــر گردشــگری در محیــط و  .۲توزیــع متــوازن مزایــای
اقتصــادی بیــن تمامــی بخشهــای یــک مقصــد گردشــگری
و کاهــش تأثیــرات اجتماعــی ـ فرهنگــی منفــی رابطــه دارد
(.)Valli Moosa, 2003
مقصــد گردشــگری مجموعــهای از محصــوالت و
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 -2راهنما (دستورالعمل)های اجتماعی:
جوامــع محلــی را در برنامهریــزی و تصمیمگیــری
دخالــت دهیــد.
تأثیــرات محلــی فعالیتهــای گردشــگری را ارزیابــی
کنیــد.
به تنوع فرهنگی و اجتماعی احترام بگذارید.
در قبال میزبان احساس مسئولیت کنید.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

مهــم گردشــگری را بــرای تقویــت مثبتهــا و کاهــش
منفــی بیــان میکنــد .گردشــگری مســئوالنه دربــارۀ
مســئولیتپذیری همــه بهمنظــور پایدارترســاختن
گردشـ�گری اسـ�ت ( .)Goodwin, 2011: 31گردشــگری
مســئوالنه اســتراتژیها و سیاســتهای پایــداری مناســبی را
ارائــه میکنــد و رفتــار مناســبی (اقدامــات پایــدار) را بــا توجــه
ب��ه مفه��وم گودوی��ن ب��روز میده��د (.)Fennell, 2008
بــا بررســی مبانــی نظــری گردشــگری مســئوالنه میتــوان
دســتورالعملها و راهنماییهــای الزم بــرای ایــن موضــوع
را در سـ�ه دسـ�تۀ جداگانـ�ه تقسـ�یمبندی کـ�رد (Valli Moosa,
:)2003
 -1راهنما (دستورالعمل)های اقتصادی:
قبــل از توســعۀ گردشــگری در مقصــد ،تأثیــرات
اقتصــادی آن ســنجیده شــود.
فوایــد اقتصــادی محلــی از طریــق افزایــش ارتباطــات و
کاهــش محدودیتهــا انجــام شــود.
بــه جوامــع مربوطــه اطمینــان دهیــد کــه از منافــع
گردشــگری ســهم خواهنــد داشــت.
از بازاریابی محلی و توسعۀ محصول کمک بگیرید.
کسـبوکار متــوازن را توســعه ببخشــید و قیمــت عادالنــه
داشــته باشید.

خدمــات گردشــگری اســت کــه بهمنزلــۀ یــک اســم و
نــام (برنــد مقصــد) در شــکلگیری تجربیــات متفــاوت
بــرای بازدیدکننــدگان ،پیشــینۀ فرهنگــی ،هــدف از بازدیــد
و تجربیــات گذشــتۀ آنهــا شــکل میگیــرد (زارعــی و
همــکاران 1391 ،بـ�ه نقـ�ل از Destadli & Jacobsen,
( .)2011 ;Zabkar et al., 2010کشــورها ،نواحـی ،شــهرها
و ســایر مناطقــی کــه گردشــگران را جــذب میکننــد ،محــل
اصلــی فعالیــت گردشــگران هســتند و بیشــتر وقــت و هزینــۀ
گردشــگران در ایــن نواحــی صــرف میشــود ،اصلیتریــن
محــل تمرکــز جاذبههــا ،اقامتهــا و ســایر تســهیالت و
خدمــات گردشــگری هســتند و تأثیــرات مهــم گردشــگری
(اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی) در آنجــا رخ
میدهنــد (نادعلیپــور و همــکاران.)1390 ،
گردشــگری پایــدار برپایــۀ آگاهــی از پایــداری و
اخالقیــات اســت کــه کلیــۀ ذینفعــان در طــرف (عرضــه
و تقاضــا) از آن حمایــت محیطــی و اطالعاتــی میکننــد.
گردشــگری پایــدار بایــد بــه رضایــت بــاالی گردشــگران و
تأمیـ�ن نیازهـ�ای بـ�ازار منجـ�ر شـ�ود (.)Mihalic, 2013
دســتیابی بــه انــواع مختلفــی از بازدیدکننــدگان (گردشــگران)
تأثیــرات جمعــی دســتهای از فعالیتهــا در مقصــد مدنظــر
اس��ت ( .)Middleton, 1998گردشــگری پایــدار جــز بــا
حفــظ محیــط اجتماعــی و فرهنگــی طبیعــی حاصــل نخواهــد
شـ�د ( .)Fennell, 2015انــواع پایــداری کــه میتوانــد
حاصــل شــود عبارتانــد از:
 .1پایــداری اقتصــادی :صنعــت بــا رشــد ســودآوری
مواجــه اســت .ایــن حالــت شــامل توســعۀ گردشــگری بــا
حفــظ قابلیتهــا همــگام اســت.
 .2پایــداری محیطــی :در ایــن حالــت ،صنعــت بــا
حفــظ تنــوع زیســتی و منابــع طبیعــی ســازگار اســت .بایــد
بــر ظرفیــت طبیعــی و ســاخت محیطــی ب ـرای ســازگاری بــا
توریســم تمرکــز شــود.
 .3پایــداری اجتماعــی :صنعــت بــه افزایــش کنتــرل
مــردم بــر زندگــی و هویــت محلــی خــود کمــک میکنــد.
همچنیــن جوامــع را بــرای جــذب گردشــگری بــدون
تأثیرگــذاری معکــوس بــا تخریــب فرهنگــی محلــی حمایــت
میکن��د (.)Valli Moosa, 2003
گردشــگری پایــدار نیازهــای گردشــگران حاضــر و
جوامــع میزبــان را بــا محافظــت و ارتقــای فرصتهــای
آینــدگان بــرآورده میکنــد (علیپــور و همــکاران.)1394 ،
گردشــگری پایــدار از نظــر زارعــی و همکارانــش شــامل جنبــه
اســت کــه عبارتانــد از .1 :حفاظــت از محیــط زیســت؛
 .2حفــظ منابــع و می ـراث فرهنگــی؛  .3حرمــت و احت ـرام بــه
جوامــع (زارعــی و همــکاران.)1391 ،
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مبانی تجربی پژوهش
درخصــوص گردشــگری مســئوالنه و پایــداری

گردشــگری و جوانــب آن ،تحقیقاتــی انجــام شــده کــه
خالصــۀ آن در جــدول  ۱مشــاهده میشــود:

جدول  :۱پیشینۀ تحقیقات انجامشده مرتبط با موضوع

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

ردیف

نویسنده و سال

عنوان

نتایج

1

رانجیت)2021(1

بررسی گردشگری مسئوالنه درحکم اقدامی برای
اکوتوریسم پایدار

جامعۀ محلی ،گردشگر یا نهادهای مربوطه همگی موظف به فعالیتکردن
بهمنزلۀ شریک مسئول در راستای حفظ اکوتوریسم بوده و همگی باید واقف
به وظایف خود در راستای توسعۀ پایدار باشند.

2

کوریان)2020( 2

بررسی تأثیر گردشگری مسئوالنه در توسعۀ پایدار
مقاصد گردشگری

نتایج پژوهش آنان بیان کرد که حمایت مردم محلی و سازمانهای مردمنهاد
عامل موفقیت بزرگی برای گردشگری مسئوالنه است .ابعاد مهم گردشگری
مسئوالنه ،که با توسعۀ پایدار کمک میکنند ،عبارتاند از :ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و محیطی.

3

گانتایت 3و
همکاران ()2019

بررسی توسعۀ مقاصد پایدار از طریق محرکهای
مسئوالنه گردشگری

نتایج نشان داد که طرح گردشگری مبتنیبر رهنمودهای گردشگری مسئوالنه
سهم شایان توجهی در دستیابی به رونق اقتصادی ،برابری اجتماعی و کیفیت
زیست محیطی دارد.

4

جورج و همکاران
()2019

بررسی نقش گردشگری مسئوالنه در پایداری
محیطی

نتایج بیان کرد که با تلفیق گردشگری سبز با گردشگری پایدار میتوان
شکافهای توسعۀ پایدار را پر کرد.

5

سو4و همکاران
()2018

مسئولیتپذیری اجتماعی مقصد چه تأثیری را در
رفتار مسئولیتپذیرانه محیطی میتواند داشته باشد.

ارائۀ مدلی یکپارچه برای نشاندادن تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی در
مسئولیتپذیری محیطی.

6

متیو و سریجش
()2017

بررسی تأثیر گردشگری مسئوالنه در پایداری
مقصد و کیفیت زندگی در مقاصد گردشگری

از دیدگاه ساکنان ،گردشگری مسئوالنه نقشی حیاطی را در شکلگیری
پایداری مقاصد ایفا میکند که آن هم به نوبۀ خود کیفیت زندگی در آن مناطق
را تحت تأثیر قرار میدهد.

7

گودوین ()2016

گردشگری مسئوالنه :بهکارگیری گردشگری برای
توسعۀ پایدار

ارائۀ تجارب بهمنظور حرکت در راستای گردشگری مسئوالنه .موارد الزم
برای مسئولیتپذیرکردن گردشگران و میزبانان .کمک به توسعۀ هرچه بیشتر
گردشگری .کمک به مسئولیتپذیری در گردشگری

8

ستیانینگسی و
همکاران ()2015

ارائۀ مدلی از عوامل تأثیرگذار گردشگری سبز
زیستمحیطی در پایداری مقصد

مدل سیاستگذاری ارائهشده میتواند درحکم راهنمای توسعۀ گردشگری در
اندونزی استفاده شود.

میهالیک ()2014

بررسی چگونگی تأثیر گردشگری
مسئوالنه در پایداری

بررسی چشماندازهای تئوریک از منظر اقتصاد سیاسی و رفتاری بهمنظور
دستیابی به مدل یکپارچۀ پایداری ـ مسئولیتپذیری که شامل سه مرحلۀ
آگاهی ،دستورالعمل و اقدام بود

10

گودوین ()2011

بررسی ارتباط بین گردشگری مسئوالنه و
پایدارترکردن مقاصد گردشگری

گردشگری مسئوالنه پایداری را در پی دارد

11

اسپنسلی و همکاران
()2002

بررسی دستیابی به مزایای گوناگون مرتبط با آغاز
گردشگری مسئوالنه

 66درصد از ارائهکنندگان تورهای گردشگری ادعا میکنند که آغاز یک
گردشگری مسئوالنه بهصورت مثبتی جوامع محلی را تحت تأثیر قرار میدهد.

12

رخش ماه و
همکاران ()1396

بررسی نقش مدیریت شهری در توسعۀ پایدار
گردشگری

مؤلفههای مدیریت شهری از عوامل تأثیرگذار در شاخصهای توسعۀ پایدار
گردشگری هستد

13

حسنزاده ()1394

بررسی ارتباط بین گردشگری سبز (مسئوالنه) با
گردشگری پایدار

نشاندادن تأثیرات مثبت گردشگری سبز در محیط زیست و
توسعۀ پایدار گردشگری

14

علیپور و همکاران
()1394

بررسی مدیریت پایدار گردشگری در شهر بجنورد

به علت ضعفهای مدیریت شهری ،فقدان یکپارچگی مدیریت در
بهرهبرداری پایدار از جاذبهها ،کمبود امکانات ،فقدان دسترسی و
اطالعرسانی ،فقدان همکاری و هماهنگی نهادهای گوناگون شهری در تأمین
بهداشت و نظافت شهر ،بخش گردشگری از توسعۀ پایدار فاصله گرفته است.

15

شهابیان ()1390

بررسی نقش و تأثیرات گردشگری شهری در توسعۀ گردشگری شهری درعینحال که تأثیرات مثبت اقتصادی انکارناپذیری در جامعه
دارد ،در کنار خود آثار متنوع اقتصادی ،اجتماعی و محیطی را نیز شامل میشود.
پایدار شهری

16

پورجهان ()1390

هدایت و برنامهریزی ،مدیریت و هماهنگی ذینفعان ازجمله وظایفی است که اجرای
درست آن میتواند به دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار گردشگری کمک کند.

9

بررسی نقش سازمانهای مدیریت مقصد در
توسعۀ پایدار گردشگری

1 . Ranjith
2 . Kurian
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نقش گردشگری مسئوالنه در پایداری مقصد گردشگری
در هتلها و آژانسهای مسافرتی

متغیرهــای هریــک از دو مؤلفــۀ گردشــگری مســئوالنه و
پایــداری مقصــد مــدل پژوهــش بــه شــرح زیــر تدویــن شــد.
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مدل مفهومی پژوهش
پــس از بررســی و مطالعــۀ مقــاالت گوناگــون و بررســی

 .11مســئولیتپذیری فرهنگــی در پایــداری فرهنگــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .12مســئولیتپذیری فرهنگــی در پایــداری محیطــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .13مســئولیتپذیری محیطــی در پایــداری اقتصــادی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .14مســئولیتپذیری محیطــی در پایــداری اجتماعــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .15مســئولیتپذیری محیطــی در پایــداری فرهنگــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .16مســئولیت پذیــری محیطــی در پایــداری محیطــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
روششناسی پژوهش
جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر را مدی ـران و مشــتریان
هتلهــا و آژانسهــای مســافرتی تبریــز تشــکیل دادنــد کــه
تعــداد مدیــران  150نفــر بــود و تعــداد مشــتریان ،بــا توجــه
بــه نامحدودبــودن ،بــا اســتفاده از فرمــول کوک ـران  384نفــر
بهدســت آمــد .پژوهــش حاضــر ،از نظــر هــدف کاربــردی
و از نظــر روش اجــرا پیمایشــی اســت .دادههــا بــا اســتفاده
از پرســشنامۀ اســتاندارد تغییریافتــه مبتنــی بــر پژوهــش
گــردآوری شــدند .روایــی آن را اســاتید و خبــرگان صنعــت
بررســی کردنــد و پایایــی آن بــا اســتفاده از آزمــون آلفــای
کرونبــاخ  0/9بهدســت آمــد .فرضیههــا بــا اســتفاده از آزمــون
رگرســیون بررســی شــدند و دادههــای گردآوریشــده بــا

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :۱مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضیۀ اصلی پژوهش
گردشــگری مســئوالنه در پایــداری مقصــد گردشــگری
تأثیــر دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش
 .1مســئولیتپذیری اقتصــادی در پایــداری اقتصــادی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .2مســئولیتپذیری اقتصــادی در پایــداری اجتماعــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .3مســئولیتپذیری اقتصــادی در پایــداری فرهنگــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .4مســئولیتپذیری اقتصــادی در پایــداری محیطــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .5مســئولیتپذیری اجتماعــی در پایــداری اقتصــادی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .6مســئولیتپذیری اجتماعــی در پایــداری اجتماعــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .7مســئولیتپذیری اجتماعــی در پایــداری فرهنگــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .8مســئولیتپذیری اجتماعــی در پایــداری محیطــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
 .9مســئولیتپذیری فرهنگــی در پایــداری اقتصــادی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
.10مســئولیتپذیری فرهنگــی در پایــداری اجتماعــی مقصــد
گردشــگری تأثیــر دارد.
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نرماف ـزار لیــزرل تحلیــل شــدند .در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور وابســته از دو پرســشنامۀ زیــر اســتفاده شــد کــه هــر دو
گــردآوری دادههــا و بررســی تأثیــر متغیرهــای مســتقل در براســاس طیــف پنجگزینــهای لیکــرت طراحــی شــدند.

مسئولیتپذیری اقتصادی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :۲پرسشنامۀ گردشگری مسئوالنه

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

مسئولیتپذیری اجتماعی
مسئولیت پذیری فرهنگی
مسئولیت پذیری محیطی

1

فرصتهای شغلی زیادی در منطقه ایجاد شده است.

2

توسعۀ مهارتی در منطقه روند روبهرشدی داشته است.

3

نهادهای محلی از برنامههای گردشگری بهخوبی حمایت کردهاند.

4

گردشگران محصوالت محلی زیادی را خریداری میکنند.

5

جامعۀ محلی (عموم مردم) ،مشارکت زیادی در برنامههای گردشگری داشتهاند.

6

اطالعرسانی عمومی درخصوص فرصتهای گردشگری بهخوبی صورت گرفته است.

7

حمایت خوبی از نهادهای محلی برای مشارکت در طرحهای گردشگری انجام شده است.

8

فرصتهای رشد زیادی در نتیجۀ گردشگری در منطقه ایجاد شده است.

9

عادات و رسوم و فرهنگ منطقه بهخوبی ترویج یافته است.

10

ً
فرهنگ مردم منطقه کامال در تدوین برنامههای گردشگری در نظر گرفته شده است.

11

برنامههای گردشگری با توجه به میراث محلی مردم منطقه تدوین شدهاند.

12

از خانههای گردشگری بهخوبی حفاظت شده است.

13

حفاظتهای محیطی از منطقه بخوبی انجام گرفته است.

14

ضایعات محیطی در منطقه بهخوبی مدیریت شدهاند.

15

حمایتهای محیطی انجامشده از برنامههای گردشگری مناسب بوده است.

16

به مسائل اجتماعی منطقه بهخوبی توجه شده است.

نقش گردشگری مسئوالنه در پایداری مقصد گردشگری
در هتلها و آژانسهای مسافرتی
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جدول  :۳پرسشنامۀ پایداری مقصد

پایداری اقتصادی
پایداری اجتماعی
پایداری فرهنگی
پایداری محیطی

3

نهادهای محلی در منطقه رشد چشمگیری داشتهاند.

4

صنعت گردشگری ،مشاغل و منافع جدیدی برای مردم منطقه ایجاد کرده است.

5

برنامههای گردشگری باعث توانمندسازی مردم منطقه شدهاند.

6

در نتیجۀ گردشگری در منطقه مزایای بسیاری برای مردم منطقه ایجاد شده است.

7

برنامههای محلی متنوعی برای سرگرمکردن گردشگران ارائه شدهاند.

8

برنامههای گردشگری منطقه ،باعث توسعۀ زیرساختهای منطقه شده است.

9

شرایط و کیفیت زندگی مردم محلی رشد و تغییر چشمگیری یافته است.

10

از لحاظ جذب گردشگری ،چشماندازهای جدید و تازهای برای مردم منطقه ایجاد شده است.

11

از میراث محلی مردم منطقه بهخوبی حفاظت شده است.

12

چشماندازهای ایجادشده در زمینۀ گردشگری از کیفیت باالیی برخوردار بودهاند.

13

به مسائل زیستمحیطی منطقه توجه زیادی شده است.

14

آلودگی آبوهوای منطقه بهنسبت گذشته تاحدودی کاهش یافته است.

15

برنامههای گردشگری تأثیرات توسعۀ تجاری بسزایی برای منطقه داشتهاند.

ّ
از وجــود یــا فقــدان رابطــۀ علــی میــان متغیرهــای تحقیــق و
یافتههای پژوهش
بــرای بررســی مــدل پژوهــش ،نخســت از تحلیــل بررســی تناســب دادههــای مشاهدهشــده بــا مــدل مفهومــی
عاملــی تأییــدی بهمنظــور ســنجش روابــط متغیرهــای پنهــان پژوهــش ،مــدل پژوهــش بــا اســتفاده از مــدل معــادالت
ســاختاری نیــز آزمــون شــد .نتایــج آزمــون مــدل در شــکلهای
بــا گویههــای ســنجش آنهــا اســتفاده شــده اســت.
پــس از تعییــن مدلهــای اندازهگیــری ،بهمنظــور  ۲و  ۳مشــاهده میشــود.
ارزیابــی مــدل مفهومــی تحقیــق و همچنیــن اطمینانیافتــن

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

2

اقتصاد گردشگری منطقه بهشکلی یکپارچه درآمده است.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

1

استانداردهای زندگی مردم منطقه بهنسبت گذشته رشد چشمگیری داشته است.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شکل  :۲اندازهگیری مدل کلی و نتایج فرضیهها در حالت استاندارد

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :۳اندازهگیری مدل کلی و نتایج فرضیهها در حالت معنیدار

برای تعیین پایایی پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول  ۲آمده است.
جدول  :۲ضرایب آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ

متغیرها

۰/992963

مسئولیتپذیری اقتصادی

۰/997700

مسئولیتپذیری اجتماعی

۰/998130

مسئولیتپذیری فرهنگی

۰/999107

مسئولیتپذیری محیطی

۰/994863

پایداری اقتصادی

۰/989063

پایداری اجتماعی

۰/984939

پایداری فرهنگی

۰/894491

پایداری محیطی

نقش گردشگری مسئوالنه در پایداری مقصد گردشگری
در هتلها و آژانسهای مسافرتی

ّ
بــرای بررســی رابطــۀ علــی بیــن متغیرهــای مســتقل و
وابســته و تأییــد کل مــدل از روش تحلیــل مســیر اســتفاده شــد

کــه نتایــج حاصــل از آن بــه شــرح جــدول  ۳اســت:

مسئولیتپذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری اقتصادی دارد.

۰/۲۵

۴/۷۲

تأیید

مسئولیتپذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری اجتماعی دارد.

۰/0۴

۱/۱۵

رد

مسئولیتپذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری فرهنگی دارد.

۰/0۶

۱/۵۳

رد

مسئولیتپذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری محیطی دارد.

۰/0۰

۰/۲۱

رد

مسئولیتپذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری اقتصادی دارد.

۰/۲۲

۳/۵۵

تأیید

مسئولیتپذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری اجتماعی دارد.

۰/۱۶

۲/۴۴

تأیید

مسئولیتپذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری فرهنگی دارد.

۰/۲۹

۴/۸۰

تأیید

مسئولیتپذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری محیطی دارد.

۰/۳۹

۷/۰۴

تأیید

مسئولیتپذیری فرهنگی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری اقتصادی دارد.

۰/۱۶

۲/۴۴

تأیید

مسئولیتپذیری فرهنگی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری اجتماعی دارد.

۰/۲۰

۳/۱۵

تأیید

مسئولیتپذیری فرهنگی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری فرهنگی دارد.

۰/0۲

۰/۵۸

رد

مسئولیتپذیری فرهنگی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری محیطی دارد.

۰/0۵

۱/1۶

رد

مسئولیتپذیری محیطی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری اقتصادی دارد.

۰/23

۴/۰۲

تأیید

مسئولیتپذیری محیطی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری اجتماعی دارد.

۰/۴۲

۹/۸۶

تأیید

مسئولیتپذیری محیطی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری فرهنگی دارد.

۰/۳۵

۷/۱۳

تأیید

مسئولیتپذیری محیطی تأثیر مثبت و معنیداری در پایداری محیطی دارد.

۰/۲۲

۵/۸۹

تأیید

 .3در فرضیــۀ ســوم ،ادعــا شــده بود کــه مســئولیتپذیری
اقتصــادی تأثیــر مثبــت و معنـیداری در پایــداری فرهنگــی دارد
کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن ایــن دو نشــان میدهــد بــا
توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد معن ـیداری مســیر بیــن دو متغیــر
کوچکتــر از  ۱/۹۶اســت؛ ازای ـنرو ایــن فرضیــه رد شــد.
 .4در فرضیــۀ چهــارم ،ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری اقتصــادی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری محیطــی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن ایــن
دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد معن ـیداری
مســیر بیــن دو متغیــر کوچکتــر از  ۱/۹۶اســت؛ ازای ـنرو ایــن
فرضیــه رد شــده اســت.
 .5در فرضیــۀ پنجــم ،ادعا شــده بــود که مســئولیتپذیری
اجتماعــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در پایــداری اقتصــادی

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

فرضیهها

استاندارد

معناداری

نتیجه
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جدول  :۳نتایج فرضیهها

 )1در فرضیــۀ اول ادعــا شــده بــود کــه مســئولیتپذیری
اقتصــادی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در پایــداری اقتصــادی
دارد .مطابــق بــا جــدول  ،۳تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن
ایــن دو نشــان میدهــد کــه عــدد معن ـیداری مســیر بیــن دو
متغیــر بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛ ازایــنرو ایــن فرضیــه تأییــد
میشــود .از طرفــی عــدد معنــیداری بهدســتآمده مثبــت
اســت؛ بنابرایــن ایــن اثــر مســتقیم اســت.
 .2در فرضیــۀ دوم ،ادعــا شــده بــود کــه مســئولیتپذیری
اقتصــادی تأثیــر مثبــت و معنـیداری بــردر پایــداری اجتماعــی
دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن ایــن دو نشــان میدهــد
بــا توجــه بــه جــدول  ۳عــدد معنـیداری مســیر بیــن دو متغیــر
کوچکتــر از  ۱/۹۶اســت؛ازاینرو ایــن فرضیــه رد شــده
اســت.
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دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن ایــن دو نشــان میدهــد
بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد معنــیداری مســیر بیــن دو
متغیــر بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛ ازای ـنرو ایــن فرضیــه تأییــد
میشــود .از طرفــی ،عــدد معنــیداری بهدســتآمده مثبــت
اســت؛ بنابرایــن ایــن اثــر مســتقیم اســت.
 .6در فرضیــۀ ششــم ،ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری اجتماعــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری اجتماعــی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن
ایــن دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد
معنــیداری مســیر بیــن دو متغیــر بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛
ازایــنرو ایــن فرضیــه تأییــد میشــود .از طرفــی عــدد
معنــیداری بهدســتآمده مثبــت اســت ،بنابرایــن ایــن اثــر
مســتقیم اســت.
 .7در فرضیــۀ هفتــم ،ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری اجتماعــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری فرهنگــی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن ایــن
دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد معنـیداری
مســیر بیــن دو متغیــر بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛ ازای ـنرو ایــن
فرضیــه تأییــد میشــود .از طرفــی ازآنجاکــه عــدد معنـیداری
بهدســتآمده مثبــت اســت ،ایــن اثــر مســتقیم اســت.
 .8در فرضیــۀ هشــتم ،ادعا شــده بــود که مســئولیتپذیری
اجتماعــی تأثیــر مثبــت و معنـیداری در پایــداری محیطــی دارد
کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن ایــن دو نشــان میدهــد بــا
توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد معنــیداری مســیر بیــن دو متغیــر
بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛ ازای ـنرو ایــن فرضیــه تأییــد میشــود.
از طرفــی ازآنجاکــه عــدد معنــیداری بهدســتآمده مثبــت
اســت ،بنابرایــن ایــن اثــر مســتقیم اســت.
 .9در فرضیــۀ نهــم ،ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری فرهنگــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری اقتصــادی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن
ایــن دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد
معنــیداری مســیر بیــن دو متغیــر بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛
ازایــنرو ایــن فرضیــه تأییــد میشــود .از طرفــی ازآنجاکــه
عــدد معن ـیداری بهدس ـتآمده مثبــت اســت ،بنابرایــن ایــن
اثــر مســتقیم اســت.
 .10در فرضیــۀ دهــم ،ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری فرهنگــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری اجتماعــی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن
ایــن دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد
معنــیداری مســیر بیــن دو متغیــر بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛
ازایــنرو ایــن فرضیــه تأییــد میشــود .از طرفــی ازآنجاکــه
عــدد معن ـیداری بهدس ـتآمده مثبــت اســت ،بنابرایــن ایــن
اثــر مســتقیم اســت.

 .11در فرضیــۀ یازدهــم ،ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری فرهنگــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری فرهنگــی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن ایــن
دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد معنـیداری
مســیر بیــن دو متغیــر کوچکتــر از  ۱/۹۶اســت؛ ازایــنرو
ایــن فرضیــه رد شــد.
 .12در فرضیــۀ دوازدهــم ،ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری فرهنگــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری محیطــی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن ایــن
دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد معنـیداری
مســیر بیــن دو متغیــر کوچکتــر از  ۱/۹۶اســت؛ ازایــنرو
ایــن فرضیــه رد شــده اســت.
 .13در فرضیــۀ ســیزدهم ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری اقتصــادی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن ایــن
دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد معنـیداری
مســیر بیــن دو متغیــر بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛ ازایــنرو
ایــن فرضیــه تأییــد میشــود .از طرفــی ازآنجاکــه عــدد
معنــیداری بهدســتآمده مثبــت اســت ،بنابرایــن ایــن اثــر
مســتقیم اســت.
 .14در فرضیــه چهاردهــم ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری اقتصــادی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن
ایــن دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد
معنــیداری مســیر بیــن دو متغیــر بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛
ازایــنرو ایــن فرضیــه تأییــد میشــود .از طرفــی ازآنجاکــه
عــدد معن ـیداری بهدس ـتآمده مثبــت اســت ،بنابرایــن ایــن
اثــر مســتقیم اســت.
 .15در فرضیــه پانزدهــم ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری اقتصــادی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن ایــن
دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد معنــیداری
مســیر بیــن دو متغیــر بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛ ازایــنرو ایــن
فرضیــه تأییــد میشــود .از طرفــی ازآنجاکــه عــدد معن ـیداری
بهدسـتآمده مثبــت اســت ،بنابرایــن ایــن اثــر مســتقیم اســت.
 .16در فرضیــه شــانزدهم ادعــا شــده بــود کــه
مســئولیتپذیری محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
پایــداری اقتصــادی دارد کــه تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن
ایــن دو نشــان میدهــد بــا توجــه بــه جــدول  ،۳عــدد
معنــیداری مســیر بیــن دو متغیــر بزرگتــر از  ۱/۹۶اســت؛
ازایــنرو ایــن فرضیــه تأییــد میشــود .از طرفــی ازآنجاکــه
عــدد معن ـیداری بهدس ـتآمده مثبــت اســت ،بنابرایــن ایــن
اثــر مســتقیم اســت.

نقش گردشگری مسئوالنه در پایداری مقصد گردشگری
در هتلها و آژانسهای مسافرتی
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نتیجهگیری و پیشنهادها
صنعــت گردشــگری یکــی از مباحــث و مقولههایــی
اســت کــه امــروزه بــه رشــد و رفــاه هرچــه بیشــتر کشــورها
کمــک شــایانی کــرده اســت .کشــورهایی کــه توانایــی مدیریت
صحیــح ورودیهــا و خروجیهــای ایــن مقولــه را داشــته
باشــند ،ب هراحتــی میتواننــد بــا ایجــاد زمینههــای اشــتغال،
هرچــه بیشــتر بــه رشــد و رفــاه خــود کمــک کننــد .در واقــع
کشــورهایی کــه در زمینــۀ گردشــگری حرفــی بــرای گفتــن
دارنــد بهنوعــی میخواهنــد بــه پایــداری در گردشــگری
برســند و آن را بهمنزلــۀ مزیــت رقابتــی خــود درآورنــد .یکــی از
مباحثــی کــه امــروزه در بحــث گردشــگری بیشــتر مدنظــر قـرار
میگیــرد ،مســئوالنهکردن گردشــگری اســت .ازای ـنرو توجــه
بــه مسئولیتپذیرشــدن گردشــگران و مســئولیتپذیرکردن
آنــان میتوانــد جــزو مؤلفههایــی باشــد کــه میتوانــد
بــه بهبــود گردشــگری کشــورها کمــک کنــد؛ بنابرایــن در
ایــن پژوهــش بــه بررســی تأثیــر گردشــگری مســئوالنه در
پایــداری گردشــگری مقصــد پرداختــه شــده اســت .در ایــن
پژوهــش ،تأثیــر چهــار مؤلفــۀ گردشــگری مســئوالنه ،یعنــی
مســئولیتپذیری اقتصــادی ،مســئولیتپذیری اجتماعــی،
مســئولیتپذیری فرهنگــی و مســئولیتپذیری اقتصــادی را
در مؤلفههــای پایــداری مقصــد ،یعنــی پایــداری اقتصــادی،
پایــداری اجتماعــی ،پایــداری فرهنگــی و پایــداری محیطــی
بررســی و نتایــج زیــر حاصــل شــد:
 مســئولیتپذیری اقتصــادی در پایــداری اقتصــادیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .همانطــور
کــه میهالیــک ( )2014نیــز بررســی کــرد ،چشــماندازهای
اقتصــادی گردشــگری مســئوالنه از نظــر اقتصــادی ،سیاســی و
رفتــاری در پایــداری مقصــد تأثیــر بس ـزایی دارد.
 مســئولیتپذیری اقتصــادی در پایــداری اجتماعــیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .اسپنســلی
و همــکاران ( )2002بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آغــاز
گردشــگری مســئوالنه در جوامــع محلــی مقاصــد گردشــگری
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
 مســئولیتپذیری اقتصــادی در پایــداری فرهنگــیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .میهالیــک
( )2014بــه ایــن نتیجــه رســید کــه جنبههــای رفتــاری
مســئولیتپذیری در پایــداری مقصــد تأثیــر بســزایی دارد.
 مســئولیتپذیری اقتصــادی در پایــداری محیطــیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .همانطــور
کــه متیــو و ســریجش ( )2017نیــز بررســی کردنــد ،از
دیــدگاه ســاکنان ،گردشــگری مســئوالنه نقــش حیاتــی را در
شــکلگیری پایــداری مقصــد ایفــا میکنــد کــه آن هــم
بهنوبــۀ خــود کیفیــت زندگــی مــردم منطقــه را تحــت تأثیــر

قــرار میدهــد .همچنیــن سیتاســینگ ســی و همــکاران
( )2015بــا بررســی عوامــل تأثیرگــذار در گردشــگری ســبز
زیس ـتمحیطی در پایــداری مقصــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه گردشــگری پایــدار میتوانــد بهمنزلــۀ راهنمــا بــرای
توســعه بــهکار رود.
 مســئولیتپذیری اجتماعــی در پایــداری اقتصــادیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .همانطــور
کــه میهالیــک نیــز اشــاره کــرده اســت ،مســئولیتپذیری
اجتماعــی باعــث بهدسـتآوردن آگاهــی در زمینــۀ گردشــگری
بــرای جوامــع محلــی میشــود و درنتیجــه بــه اجــرای بهتــر
زیرســاختهای الزم ب ـرای جــذب گردشــگران کمــک کــرده و
گردشــگری را در منطقــۀ مدنظــر پایدارتــر میکنــد.
 مســئولیتپذیری اجتماعــی در پایــداری اجتماعــیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــا توجــه
بــه پژوهشهــای اسپنســلی و همــکاران ( )2002و نیــز
پژوهشهــای انجامشــده در ایــن حــوزه ،مشــخص شــد کــه
درنظرگرفتــن فرهنــگ محلــی و مشــارکتدادن افـراد محلــی در
امــر پایهریــزی زیرســاختهای گردشــگری میتوانــد باعــث
رشــد هرچــه بیشــتر فرهنــگ منطقــه شــود و جامعــۀ محلــی را
بــا رشــد چشــمگیری روب ـهرو کنــد.
 مســئولیتپذیری اجتماعــی در پایــداری فرهنگــیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
ارزشگــذاری بــر جوامــع محلــی و مشــارکتدادن آنــان در
تصمیمگیریهــای اساســی و پایــهای میتوانــد باعــث رشــد
فرهنگــی منطقــۀ گردشــگری مدنظــر شــود.
 مســئولیتپذیری اجتماعــی در پایــداری محیطــیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .طبــق
پژوهــش میهالیــک ( ،)2014مســئولیتپذیری در کلیــۀ
جوانــب گردشــگری میتوانــد باعــث بهدســتآمدن آگاهــی
در زمینــۀ گردشــگری و مقصــد گردشــگری شــود و بــه رشــد
هرچــه بیشــتر منطقــه کمــک کنــد.
 مســئولیتپذیری فرهنگــی در پایــداری اقتصــادیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد؛ بــا توجــه
بــه ماهیــت مســئولیتپذیری فرهنگــی ،کــه نقــش آن توجــه بــه
فرهنــگ غنــی منطقــه و درنظرگرفتــن اماکــن دیدنــی و صنایــع
دســتی محلــی و اینچنیــن مــواردی اســت .پژوهشــگرانی
ماننــد اسپنســلی و همــکاران ( )2002و گودویــن ()2011
نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه توجــه بــه ایــن مقولههــا در
تدویــن زیرســاختهای الزم بــرای گردشــگری مــیتوانــد
اوضــاع اقتصــادی منطقــه را بهبــود بخشــد و درنتیجــه باعــث
رشــد اقتصــادی کشــور شــود.
 مســئولیتپذیری فرهنگــی در پایــداری اجتماعــیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــا توجــه بــه
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بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده ،پیشــنهادهای
ارائهشــده بدینشــرح اســت :مشــارکتدادن جوامــع
محلــی در برنامههــای گردشــگری ،اطالعرســانی عمومــی
درخصــوص فرصتهــای گردشــگری ،ترویــج درســت و
مناســب فرهنــگ منطقــه ،درنظرگرفتــن فرهنــگ منطقــه در
تدویــن برنامههــای گردشــگری ،حفاظــت از خانههــای
ث فرهنگــی ،انجــام حفاظتهــای
گردشــگری و میــرا 
محیطــی درســت و حفــظ مناســب منطقــه ،راهانــدازی
مشــاغل جدیــد در حــوزۀ گردشــگری ،تدویــن و تهیــۀ
برنامههــای محلــی متنــوع بــرای ســرگرمکردن گردشــگران،
تدویــن برنامههــای گردشــگری بــا توجــه بــه وضعیــت
اقتصــادی و اجتماعــی منطقــه.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

مطالــب اشارهشــده ،مســئولیتپذیری فرهنگــی درخصــوص
ایــن مناطــق میتوانــد زمینهســاز رشــد اجتماعــی هرچــه
بیشــتر مــردم محلــی و جوامــع محلــی باشــد.
 مســئولیتپذیری فرهنگــی در پایــداری فرهنگــیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــا توجــه
بــه مطالعــات قبلــی انجامشــده در کل ارتباطــات فرهنگــی
همــواره میتوانــد باعــث رشــد فرهنگــی یــک منطقــه و نیــز
یــک جامعــه شــود.
 مســئولیتپذیری فرهنگــی در پایــداری محیطــیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــا
توجــه بــه پژوهشهــای انجامشــده و نتایــج حاصــل از
تأثیــر مســئولیتپذیری فرهنگــی در پایــداری اجتماعــی
و اقتصــادی میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا رشــد جوامــع
منابع
محلــی و مقاصــد از نظــر اجتماعی ـ اقتصــادی نیــز رشــد
پورجهــان ،ســاره ( .)1390نقــش ســازمانهای
منطق ـهای ایجــاد خواهــد شــد؛ ازای ـنرو پایــداری محیطــی
مدیریــت مقصــد در توســعۀ پایــدار گردشــگری .همایــش
نیــز ایجــاد میشــود.
 مســئولیتپذیری محیطــی در پایــداری اقتصــادی گردشــگری و توســعۀ پایــدار ،همــدانحس ـنزاده ،فریبــا ( .)1394گردشــگری ســبز ،محیــط
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .همانطــور
کــه میهالیــک ()2014 و نیــز ســایر مطالعــات مرتبط بررســی زیســت و توســعۀ پایدار .فضــای گردشــگری.۴۷-۳۹ ،)۱۴(۴ .
رخــش مــاه ،آمنــه ،رخــش مــاه ،اســماعیل و کســاالیی،
کردنــد ،توجــه بــه منطقــۀ گردشــگری ،تهیــۀ زیرســاختهای
الزم ب ـرای آن و در واقــع مســئولیتپذیری محیطــی میتوانــد افســانه ( .)1396بررســی نقــش مدیریــت شــهری در توســعۀ
بهخودیخــود باعــث جــذب گردشــگران بیشــتر بــه منطقــه پایــدار گردشــگری (مطالعــۀ مــوردی :شــهر یاســوج).
شــده و درنتیجــه رشــد و پایــداری اقتصــادی مقصــد را در پــی جغرافیــا و برنامهریــزی شــهری چش ـمانداز زاگــرس،)۳(۹ .
.65-89
داشــته باشــد.
زارعــی ،عظیــم ،قربانــی ،فاطمــه و پدرامنیــا،
 مســئولیتپذیری محیطــی در پایــداری اجتماعــیمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــا توجــه مینــو ( .)1391عوامــل مؤثــر بــر واکنشهــای رفتــاری
بــه پژوهشهــای انجامشــده نتیجهگیــری میشــود کــه بازدیدکننــدگان از مقصدهــای گردشــگری مطالعــات
دخال ـتدادن مــردم محلــی در گردشــگری میتوانــد باعــث مدیریــت گردشــگری.۱۶۶-۱۴۱ ،)4(7 .
شــهابیان ،پویــان ( .)1390بررســی نقــش و اثــرات
رشــد جامعــه از نظــر اقتصــادی و فرهنگــی شــود.
 مســئولیتپذیری محیطــی در پایــداری فرهنگــی گردشــگری شــهری در توســعۀ پایــدار شــهری .آرمانشــهر،مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــا توجــه .۱۳۲-۱۲۱ .)۷(۴
علیپــور ،عبــاس ،باینــدور نصراللــه بگلــو ،مــژگان
بــه مطالعــات انجامشــده و مطالــب ارائهشــده مشــخص
شــد کــه در نظــر گرفتــن شـرایط مقصــد گردشــگری و توجــه ( .)1394مدیریــت پایــداری گردشــگری (مطالعــۀ مــوردی:
کافــی بــه توســعۀ زیرســاختها میتوانــد بــه کمــک بــه شــهر بجنــورد) .راهبــرد اجتماعــی فرهنگــی ،)4(14 ،ص
رشــد اجتماعــی و اقتصــادی مــردم محلــی باعــث رشــد .115-135
نادعلیپــور ،زهــرا ،فرزیــن ،محمدرضــا ،ضرغــام
فرهنــگ منطقــه شــود.
 مســئولیتپذیری محیطــی در پایــداری محیطــی بروجنــی ،حمیــد و ضیایــی ،محمــود ( .)1390عوامــل مؤثــرمقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــا توجــه بــر مزیــت رقابتــی مقصدهــای گردشــگری ای ـران .پایاننامــۀ
بــه مطالعــات میهالیــک ( )2014و ســایر پژوهشــگران بــا در کارشناســی ارشــد دانشــکدۀ مدیریــت و حســابداری.
جریــان قــرار دادن گردشــگران درمــورد اینکــه گردشــگری دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.
منبــع درآمــدی ب ـرای منطقــه بهشــمار م ـیرود ،آنــان ســعی
خواهنــد کــرد بیشــتر بــه جوامــع محلــی کمــک کننــد؛
درنتیجــه پایــداری محیطــی مقصــد افزایــش خواهــد یافــت.
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