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ـ مسئوالنه:  ترسیم نقشه دانش گردشگری پایدار 

تحلیل شبکه همکاری و هم تألیفی با رویکرد علم سنجی
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چکیده
ــی  ــگری بررس ــد گردش ــازی مقاص ــی در پایدارس ــه به تازگ ــی ک ــی از عوامل یک
ــش  ــی نق ــر، بررس ــۀ حاض ــی مقال ــدف اصل ــت. ه ــئوالنه اس ــگری مس ــده گردش ش
گردشــگری مســئوالنه در پایــداری مقصــد گردشــگری اســت. جامعــۀ آمــاری 
ــران و مشــتریان هتل هــا و آژانس هــای مســافرتی کالن شــهر  پژوهــش حاضــر را مدی
تبریــز تشــکیل دادنــد کــه تعــداد مدیــران 150 نفــر بــود و تعــداد مشــتریان بــا توجــه 
بــه نا محدودبــودن بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 384 نفــر به دســت آمــد. پژوهــش 
ــزار  ــت. اب ــی اس ــرا پیمایش ــر روش اج ــردی و از نظ ــدف کارب ــر ه ــر از نظ حاض
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــت. فرضیه ه ــش نامه اس ــق، پرس ــن تحقی ــات در ای ــردآوری اطالع گ
ــزار  ــک نرم اف ــا کم ــده ب ــای گردآوری ش ــدند و داده ه ــی ش ــیون بررس ــون رگرس از آزم
ــادی  ــئولیت پذیری اقتص ــه مس ــان داد ک ــل نش ــج حاص ــدند و نتای ــل ش ــزرل تحلی لی
ــداری  ــی، پای ــداری اجتماع ــادی، پای ــداری اقتص ــی داری در پای ــت و معن ــر مثب تأثی
ــر  ــی تأثی ــئولیت پذیری اجتماع ــن مس ــی دارد. همچنی ــداری محیط ــی و پای فرهنگ
مثبــت و معنــی داری در پایــداری اقتصــادی، پایــداری اجتماعــی، پایــداری فرهنگــی 
و پایــداری محیطــی دارد و نیــز مســئولیت پذیری فرهنگــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری 
در پایــداری اقتصــادی، پایــداری اجتماعــی، پایــداری فرهنگــی و پایــداری محیطــی 
ــداری  ــی داری در پای ــت و معن ــر مثب ــی تأثی ــئولیت پذیری محیط ــن مس دارد. همچنی

ــداری محیطــی دارد.  ــداری فرهنگــی و پای ــداری اجتماعــی، پای اقتصــادی، پای
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گردشــگری مســئوالنه، پایــداری 
هتل هــا،  گردشــگری،  مقصــد، 

مســافرتی آژانس هــای 

مقدمه 
 صنعــت گردشــگری یکــی از صنایعــی اســت کــه 
در  و ســازمان ها همــواره  باالســت  آن  در  رقابــت  شــدت 
تــالش بــرای یافتــن راه حل هــا و مزایایــی در راســتای موفقیــت 
ــگری  ــد گردش ــدف مقاص ــی، ه ــد. از طرف ــن صنعت ان در ای
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــتر و باالت ــداری بیش ــه پای ــیدن ب ــواره رس هم
ــئوالنه1 از  ــگری مس ــت. گردش ــد اس ــزار جدی ــا و اب فّناوری ه
ــگری  ــوزۀ گردش ــران ح ــه صاحب نظ ــادی توج ــال های متم س
ــش آن  ــرد و نق ــا کارب ــت؛ ام ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ را ب
در پایدار ســازی مقاصــد چنــدان بررســی نشــده اســت. 
ــرای رشــد و بقــای  ــی ب ــد عامل گردشــگری مســئوالنه می توان
ــا  ــه ب ــد ک ــاز دارن ــی نی ــع محل ــد. جوام ــمار آی ــع به ش جوام
ــوند.  ــد ش ــگری بهره من ــای گردش ــزار از مزای ــن اب ــک ای کم
تمامــی  بهره منــدی  تضمین کننــدۀ  مســئوالنه  گردشــگری 
ــع  ــت. در واق ــگری اس ــای گردش ــد از مزای ــای مقص بخش ه

ــت  ــر اهمی ــد ب کی ــرای تأ ــگری ب ــئولیت پذیری در گردش مس
توزیــع عادالنــه و متــوازن مزایــای گردشــگری بــه مــردم محلی 
 ,Connell( ــد ــه کار می رون ــت ب ــط زیس ــازی محی و ایمن س
2000(. گردشــگری مســئوالنه بــا گردشــگری پایــدار مرتبــط 
ــد از: 1.  ــه عبارت ان ــود ک ــوزه می ش ــه ح ــامل س ــت و ش اس
تأثیــر گردشــگری در محیــط؛ 2. توزیــع متــوازن مزایــای 
اقتصــادی؛ 3. کاهــش تأثیــرات منفــی اجتماعــی و فرهنگــی. 
ــای  ــت پوی ــن ماهی ــور و همچنی ــب مذک ــه مطال ــه ب ــا توج ب
صنعــت گردشــگری و تحقیقــات انجام شــده، بیانگــر وجــود 
ــئوالنه در  ــگری مس ــوزۀ گردش ــری در ح ــی و نظ ــأ دانش خ
هتل هــا و آژانس هــای مســافرتی اســت کــه بــه پایــداری 
ــر،  ــۀ حاض ــد. در مقال ــد ش ــر خواه ــگری منج ــد گردش مقص
نقــش گردشــگری مســئوالنه در پایــداری مقصــد گردشــگری 
ــت. ــده اس ــی ش ــافرتی بررس ــای مس ــا و آژانس ه در هتل ه
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مبانی نظری پژوهش
ادبیــات موجــود در حــوزۀ  گردشــگری مســئوالنه: 
گردشــگری  کــه  می کنــد  بیــان  مســئوالنه  گردشــگری 
مســئوالنه هرچــه هســت ـ مفهــوم، نظریــه یــا اقــدام ـ 
)Leslie, 2012( دربردارنــدۀ ذی نفعــان و اهــداف گوناگــون 
اســت و بــه گردشــگری اجتماعــی یــا قطبــی یــا گردشــگری 
ــردش و  ــرای گ ــر ب ــط بهت ــق محی ــر، خل ــی صمیمی ت محیط
ــن  ــاره دارد )RTP, 2002(. همچنی ــی اش ــا زندگ ــح ی تفری
ــز  ــئوالنه تمرک ــد مس ــا تولی ــرف ی ــر مص ــود ب ــات موج ادبی
روابطــی  و   )Budeanu, 2005; Stanford, 2008( دارد 
همچــون جمعیــت گردشــگر ـ میزبان، مســئولیت فــردی 
ــارۀ  ــی درب ــدل دولت ــادی و م ــرض اقتص ــز ف ــی و نی و اجتماع
ــگری  ــئولیت پذیری در گردش ــد. مس ــان می ده ــداری را نش پای
بــه رفتــار و عمــل مســئوالنه اطــالق می شــود. پژوهش هــای 
 Bramwell et( متعــددی از ایــن دیــدگاه حمایــت کرده انــد
ــئوالنه  ــگری مس ــع گردش al., 2008; Hall, 2012(. در واق
ــر  ــی بهت ــه مکان ــت ک ــافرت اس ــرای مس ــا ب ــی از روش ه یک
ــۀ  ــع به منزل ــد. در واق ــق می کن ــردش را خل ــی و گ ــرای زندگ ب
دیدگاهــی شــناخته می شــود کــه تمامــی تأثیــرات مضــر 
فرهنگــی،  رشــد  بــه  و  می دهــد  کاهــش  را  گردشــگری 
 Gao et al.,( ــد ــک می کن ــد کم ــادی مقص ــی و اقتص محیط
مســئولیت های   

ً
معمــوال مســئوالنه  گردشــگری   .)2017

اخالقــی گردشــگران را از چهــار منظــر اقتصــادی، اجتماعــی، 
.)Lee et al., 2017( فرهنگــی و محیطــی بررســی می کنــد
ــگری،  ــوزۀ گردش ــگر ح ــر )1999(، پژوهش ــاور ول ــه ب ب
گردشــگری مســئوالنه اغلــب به منزلــۀ سیاســت بازاریابــی 
ــی  ــزی اخالق ــزم برنامه ری ــا مکانی ــود ت ــه می ش ــر گرفت در نظ
)Grimwood et al., 2015(. اسپنســلی و همــکاران1)2002( 
بیــان کرده انــد کــه گردشــگری مســئوالنه آغــازی اســت 
ــای  ــب و کاره ــب درکس ــای مناس ــه فرصت ه ــتیابی ب ــرای دس ب
گردشــگری از طریــق تقویــت تجــارب مســافرت گردشــگران، 
کیفیــت زندگــی مــردم محلــی، مزایــای اجتماعــیـ  اقتصــادی و 
 Hanafiah( حمایــت از منابــع طبیعــی در مقاصــد گردشــگری
et al., 2016(. مفهــوم گردشــگری مســئوالنه دربردارنــدۀ 
تمامــی شــکل های گردشــگری اســت کــه بــه محیــط فرهنگــی، 
ــق کل  ــذارد و عالی ــرام می گ ــان احت ــت میزب ــت و ماهی اصال
 Smith 1992; Stanford,( بخش هــا را در نظــر می گیــرد
2000(. بــه بــاور کــراال، گردشــگری مســئوالنه به منزلــۀ راهبــرد 
ــزی،  ــتقبال کنندۀ برنامه ری ــه اس ــت ک ــگری اس ــت گردش مدیری
ــتیابی  ــور دس ــی به منظ ــت و بازاریاب ــول، مدیری ــعۀ محص توس
بــه تأثیــرات مثبــت اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و محیطــی 

 .)Mukherjee, 2013( اســت 

1. Spenceley

مســئوالنه  گردشــگری   )1996( دت2  نظــر  از 
ــت  ــردن از کیفی ــرای لذت ب ــی ب توانمندســاختن جوامــع محل
بهتــر زندگــی از طریــق افزایــش مزایــای اجتماعی ـ اقتصــادی 
لس لــی  اســت.  طبیعــی  منابــع  بهبود یافتــۀ  مدیریــت  و 
ــی  ــک ویژگ ــۀ »ی ــئوالنه را به منزل ــگری مس )2012( گردش
ــران و  ــه دیگ ــرام ب ــه ای احت ــول پای ــر اص ــی ب ــاری مبتن رفت
ــه  ــد ک ــان می کن ــن بی ــد. همچنی ــف می کن ــان« تعری محیطش
ــرد  ــر می گی ــئوالنه را در نظ ــل مس ــئوالنه عم ــگری مس گردش
)آنچــه بــرای خــود می پســندی، بــرای دیگــران نیــز بپســند(. 
متیــو و ســریجش3 )2017( گردشــگری مســئوالنه را ارزیابــی 
جوامــع محلــی درگیــر در مقاصــد گردشــگری تعریــف 
ــای  ــد در برنامه ه ــه ح ــا چ ــع ت ــن جوام ــه ای ــد؛ این ک کرده ان
گردشــگری مشــارکت دارنــد. هریســون و هازبنــدز4 )1996( 
یکــی از اولیــن تعاریــف را بــرای گردشــگری مســئوالنه 
برنامه ریــزی،  »روش  کرده انــد:  ارائــه  زیــر  شــرح  بــه 
سیاســت گذاری و توســعۀ گردشــگری به منظــور تضمیــن 
منافعــی کــه به صــورت بهینــه بیــن جمعیــت، دولــت، 
ــر، توضیــح شــده اســت«.  گردشــگران و ســرمایه گذاران متأث
هــدف  کــه  بیــان  می کنــد   )2008( اسپنســلی 
بــر کاهــش  فعالیت هــای گردشــگری مســئوالنه تمرکــز 
ــت.  ــط اس ــگری در محی ــوه گردش ــش انب ــی بخ ــرات منف تأثی
ــئوالنه در  ــگری مس ــه گردش ــد ک ــه می کن ــن وی اضاف همچنی
ــی  ــری اجتماع ــن، نابراب ــدن زمی ــئلۀ گرم ش ــح مس ــی توضی پ
و کاهــش منابــع طبیعــی اســت. کارونــا5 و همکارانــش 
 
ً
ــوال ــئوالنه معم ــگری مس ــه گردش ــد ک ــان کردن )2014( بی
گردشــگری  تعامــالت  از  گســترده ای  مجموعــۀ  به منزلــۀ 
ادراک می شــود کــه جوامــع محلــی را درگیــر می کنــد و 
ــی  ــی محیط ــرات منف ــز تأثی ــاند و نی ــورت می رس ــه آن ص ب
ــد  ــان می کنن ــن بی ــد. همچنی ــش می ده ــی را  کاه و اجتماع
ــرش  ــه پذی ــئوالنه ب ــگری مس ــارۀ گردش ــات درب ــه تحقیق ک
ــی  ــل دارد؛ »یعن ــن تمای ــه پایی ــاال ب ــف از ب ــای مختل روش ه
ــه   ــی دارد ک ــان م ــک )2016( بی ــتری«6. میهالی ــدای مش ص
ــگری  ــوم گردش ــر  مفه ــی  ب ــئوالنه مبتن ــگری مس ــار گردش رفت

 .)Bob, 2016( پایــدار اســت
ــن، یکــی از صاحب نظــران جنبــش گردشــگری  گودوی
ــدگاه گردشــگری مســئوالنه  ــد کــه دی مســئوالنه، ادعــا می کن
اقــدام  بــه مســئولیت پذیری،  الــزام  بــر  را  تمرکــز خــود 
مســئوالنه و مســئول بودن مصرف کننــد گان، تأمین کننــد  گان 
و دولــت می داند. گردشــگری مســئوالنه تأثیــر جریان هــای 

2. Deat

3. Matthew & Sreejesh

4. Harrison & Husbands 

5. Caruana 

ــه   ب
ً
ــال 6. صــدای مشــتری در اینجــا منظــور تجــارب گردشــگرانی اســت کــه قب

ــد.  ــفر کرده ان ــی س ــد خاص مقص
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کاهــش  و  مثبت هــا  تقویــت  بــرای  را  گردشــگری  مهــم 
دربــارۀ  مســئوالنه  گردشــگری  می کنــد.  بیــان  منفــی 
پایدار ترســاختن  به منظــور  همــه  مســئولیت پذیری 
گردشــگری اســت )Goodwin, 2011: 31(. گردشــگری 
ــبی را  ــداری مناس ــت های پای ــتراتژی ها و سیاس ــئوالنه اس مس
ارائــه می کنــد و  رفتــار مناســبی )اقدامــات پایــدار( را بــا توجــه 
 .)Fennell, 2008( بــه مفهــوم گودویــن بــروز می دهــد
ــوان  ــئوالنه می ت ــگری مس ــری گردش ــی نظ ــی مبان ــا بررس ب
دســتور العمل ها و راهنمایی هــای الزم بــرای ایــن موضــوع 
 Valli Moosa,( را در ســه دســتۀ جداگانــه تقســیم بندی کــرد

:)2003
1- راهنما )دستورالعمل(های اقتصادی: 

تأثیــرات  مقصــد،  در  گردشــگری  توســعۀ  از  قبــل 
ســنجیده  شــود. آن  اقتصــادی 

فوایــد اقتصــادی محلــی از طریــق افزایــش ارتباطــات و 
ــود. ــام ش ــا انج ــش محدودیت ه کاه

بــه جوامــع مربوطــه اطمینــان دهیــد کــه از منافــع 
داشــت. خواهنــد  ســهم  گردشــگری 

از بازاریابی محلی و توسعۀ محصول کمک بگیرید.
کســب وکار متــوازن را توســعه ببخشــید و قیمــت عادالنــه 

ــته باشید. داش

2- راهنما )دستورالعمل(های اجتماعی:
تصمیم گیــری  و  برنامه ریــزی  در  را  محلــی  جوامــع 

ــد. ــت دهی دخال
ــی  ــگری را ارزیاب ــای گردش ــی فعالیت ه ــرات محل تأثی

ــد. کنی
به تنوع فرهنگی و اجتماعی احترام بگذارید.

در قبال میزبان احساس مسئولیت کنید.

3- راهنما )دستورالعمل(های محیطی:
زمانــی کــه درحــال توســعۀ گردشــگری هســتید، تأثیرات 

محیطــی را کاهــش دهید.
از منابع طبیعی به طور پایدار استفاده کنید. 

تنوع زیستی را حفظ کنید. 

ــئوالنه  ــگری مس ــگری: گردش ــد گردش ــداری مقص پای
ــتردۀ  ــوزۀ گس ــا دو ح ــت و ب ــط اس ــدار مرتب ــگری پای ــا گردش ب
ــای  ــوازن مزای ــع مت ــط و ۲. توزی ــگری در محی ــر گردش ۱. تأثی
ــگری  ــد گردش ــک مقص ــای ی ــی بخش ه ــن تمام ــادی بی اقتص
ــه دارد  ــی رابط ــی منف ــی ـ فرهنگ ــرات اجتماع ــش تأثی و کاه

 .)Valli Moosa, 2003(
و  محصــوالت  از  مجموعــه ای  گردشــگری  مقصــد 

و  اســم  یــک  به منزلــۀ  کــه  اســت  گردشــگری  خدمــات 
متفــاوت  )برنــد مقصــد( در شــکل گیری تجربیــات  نــام 
ــد  ــدف از بازدی ــی ، ه ــینۀ فرهنگ ــدگان ، پیش ــرای بازدیدکنن ب
و  )زارعــی  می گیــرد  شــکل  آن هــا  گذشــتۀ  تجربیــات  و 
 Destadli & Jacobsen, از  نقــل  بــه   1391 همــکاران، 
Zabkar et al., 2010; 2011(. )کشــورها، نواحــی ، شــهرها 
ــل  ــد، مح ــذب می کنن ــگران را ج ــه گردش ــی ک ــایر مناطق و س
ــۀ  ــت و هزین ــتر وق ــتند و بیش ــگران هس ــت گردش ــی فعالی اصل
گردشــگران در ایــن نواحــی صــرف می شــود، اصلی تریــن 
محــل تمرکــز جاذبه هــا ، اقامت هــا و ســایر تســهیالت و 
ــگری  ــم گردش ــرات مه ــتند و تأثی ــگری هس ــات گردش خدم
)اقتصــادی ، اجتماعــی و زیســت محیطــی( در آنجــا رخ 

 .)1390 همــکاران،  و  )نادعلی پــور  می دهنــد 
و  پایــداری  از  گاهــی  آ برپایــۀ  پایــدار  گردشــگری 
ــه  ــرف )عرض ــان در ط ــۀ ذی نفع ــه کلی ــت ک ــات اس اخالقی
و تقاضــا( از آن حمایــت محیطــی و اطالعاتــی می کننــد. 
ــگران و  ــاالی گردش ــت ب ــه رضای ــد ب ــدار بای ــگری پای گردش
 .)Mihalic, 2013( تأمیــن نیازهــای بــازار منجــر شــود
ــدگان )گردشــگران(  ــواع مختلفــی از بازدیدکنن ــه ان دســتیابی ب
ــر  ــد مدنظ ــا در مقص ــته ای از فعالیت ه ــی دس ــرات جمع تأثی
ــا  ــز ب ــدار ج ــگری پای ــت )Middleton, 1998(. گردش اس
حفــظ محیــط اجتماعــی و فرهنگــی طبیعــی حاصــل نخواهــد 
می توانــد  کــه  پایــداری  انــواع   .)Fennell, 2015( شــد 

حاصــل شــود عبارت انــد از: 
ــا رشــد ســودآوری  ــداری اقتصــادی: صنعــت ب 1. پای
ــا  ــگری ب ــعۀ گردش ــامل توس ــت ش ــن حال ــت. ای ــه اس مواج

ــت. ــگام اس ــا هم ــظ قابلیت ه حف
ــا  ــت ب ــت، صنع ــن حال ــی: در ای ــداری محیط 2. پای
ــد  ــت. بای ــازگار اس ــی س ــع طبیع ــتی و مناب ــوع زیس ــظ تن حف
ــا  ــازگاری ب ــرای س ــی ب ــاخت محیط ــی و س ــت طبیع ــر ظرفی ب

ــود.  ــز ش ــم تمرک توریس
ــرل  ــش کنت ــه افزای ــت ب ــی: صنع ــداری اجتماع 3. پای
ــد.  ــک می کن ــود کم ــی خ ــت محل ــی و هوی ــر زندگ ــردم ب م
بــدون  گردشــگری  جــذب  بــرای  را  جوامــع  همچنیــن 
ــا تخریــب فرهنگــی محلــی حمایــت  تأثیرگــذاری معکــوس ب

.)Valli Moosa, 2003( می کنــد 
و  حاضــر  گردشــگران  نیازهــای  پایــدار  گردشــگری 
ارتقــای فرصت هــای  بــا محافظــت و  جوامــع میزبــان را 
آینــدگان بــرآورده می کنــد )علی پــور و همــکاران، 1394(. 
گردشــگری پایــدار از نظــر زارعــی و همکارانــش شــامل جنبــه 
اســت کــه عبارت انــد از: 1. حفاظــت از محیــط زیســت؛ 
2. حفــظ منابــع و میــراث فرهنگــی؛ 3. حرمــت و احتــرام بــه 

جوامــع )زارعــی و همــکاران، 1391(.
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مبانی تجربی پژوهش 
پایــداری  و  مســئوالنه  گردشــگری  درخصــوص 

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

جدول ۱: پیشینۀ تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع  

نتایجعنواننویسنده و سالردیف

رانجیت1)2021(1
بررسی گردشگری مسئوالنه درحکم اقدامی برای 

اکوتوریسم پایدار

جامعۀ محلی، گردشگر یا نهادهای مربوطه همگی موظف به فعالیت کردن 
به منزلۀ شریک مسئول در راستای حفظ اکوتوریسم بوده و همگی باید واقف

 به وظایف خود در راستای توسعۀ پایدار باشند.

کوریان2 )2020(2
بررسی تأثیر گردشگری مسئوالنه در توسعۀ پایدار 

مقاصد گردشگری

نتایج پژوهش آنان بیان کرد که حمایت مردم محلی و سازمان های مردم نهاد 
عامل موفقیت بزرگی برای گردشگری مسئوالنه است. ابعاد مهم گردشگری 
مسئوالنه، که با توسعۀ پایدار کمک می کنند، عبارت اند از: ابعاد اقتصادی، 

اجتماعی و محیطی.

3
گانتایت3 و 

همکاران )2019(
بررسی توسعۀ مقاصد پایدار از طریق محرک های 

مسئوالنه گردشگری

نتایج نشان داد که طرح گردشگری مبتنی بر 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 می توان 

شکاف های توسعۀ پایدار را پر کرد.

5
سو4و همکاران 

)2018(
مسئولیت پذیری اجتماعی مقصد چه تأثیری را در 
رفتار مسئولیت پذیرانه محیطی می تواند داشته باشد.

ارائۀ مدلی یکپارچه برای نشان دادن تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی در 
مسئولیت پذیری 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 شکل گیری 
پایداری مقاصد ایفا می کند که آن هم به نوبۀ خود کیفیت زندگی در آن مناطق 

را تحت تأثیر قرار می دهد.

گودوین )2016(7
گردشگری مسئوالنه: به کارگیری گردشگری برای 

توسعۀ پایدار

ارائۀ تجارب به منظور حرکت در راستای گردشگری مسئوالنه . موارد الزم 
برای مسئولیت  پذیرکردن گردشگران و میزبانان. کمک به توسعۀ هرچه بیشتر 

گردشگری. کمک به مسئولیت پذیری در گردشگری

8
ستیانینگ سی و 

همکاران )2015(
ارائۀ مدلی از عوامل تأثیرگذار گردشگری سبز 

زیست محیطی در پایداری مقصد
مدل سیاست گذاری ارائه شده می تواند درحکم راهنمای توسعۀ گردشگری در 

اندونزی استفاده شود.

9
میهالیک )2014(

بررسی چگونگی تأثیر گردشگری
 مسئوالنه در پایداری

بررسی چشم اندازهای تئوریک از منظر اقتصاد سیاسی و رفتاری به منظور 
دستیابی به مدل یکپارچۀ پایداری ـ مسئولیت پذیری که شامل سه مرحلۀ 

گاهی، دستورالعمل و اقدام بود آ

گودوین )2011(10
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
66 درصد از ارائه کنندگان تورهای گردشگری ادعا می کنند که آغاز یک 

گردشگری مسئوالنه به صورت مثبتی جوامع محلی را تحت تأثیر قرار می دهد.

12
رخش ماه و 

همکاران )1396(
بررسی نقش مدیریت شهری در توسعۀ پایدار 

گردشگری
مؤلفه های مدیریت شهری از عوامل تأثیرگذار در شاخص های توسعۀ پایدار 

گردشگری هستد

حسن زاده )1394(13
بررسی ارتباط بین گردشگری سبز )مسئوالنه( با 

گردشگری پایدار
نشان دادن تأثیرات مثبت گردشگری سبز در محیط زیست و 

توسعۀ پایدار گردشگری

14
علی پور و همکاران 

)1394(
بررسی مدیریت پایدار گردشگری در شهر بجنورد

به علت ضعف های مدیریت شهری، فقدان یکپارچگی مدیریت در 
بهره برداری پایدار از جاذبه ها، کمبود امکانات، فقدان دسترسی و 

اطالع رسانی، فقدان همکاری و هماهنگی نهادهای گوناگون شهری در تأمین 
بهداشت و نظافت شهر، بخش گردشگری از توسعۀ پایدار فاصله گرفته است.

شهابیان )1390(15
بررسی نقش و تأثیرات گردشگری شهری در توسعۀ 

پایدار شهری
گردشگری شهری درعین حال که تأثیرات مثبت اقتصادی انکارناپذیری در جامعه 
دارد، در کنار خود آثار متنوع اقتصادی، اجتماعی و محیطی را نیز شامل می شود.

پورجهان )1390(16
بررسی نقش سازمان های مدیریت مقصد در 

توسعۀ پایدار گردشگری
هدایت و برنامه ریزی، مدیریت و هماهنگی ذی نفعان ازجمله وظایفی است که اجرای 

درست آن می تواند به دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار گردشگری کمک کند.

1 . Ranjith
2 . Kurian
3 . Gantait
4. Su
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مدل مفهومی پژوهش 
پــس از بررســی و مطالعــۀ مقــاالت گوناگــون و بررســی 

و  مســئوالنه  گردشــگری  مؤلفــۀ  دو  از  هریــک  متغیرهــای 
پایــداری مقصــد مــدل پژوهــش بــه شــرح زیــر تدویــن شــد. 

شکل ۱: مدل مفهومی پژوهش

فرضیه های پژوهش 
فرضیۀ اصلی پژوهش

ــگری  ــد گردش ــداری مقص ــئوالنه در پای ــگری مس گردش
ــر دارد. تأثی

فرضیه های فرعی پژوهش
ــداری اقتصــادی مقصــد  1. مســئولیت پذیری اقتصــادی در پای

گردشــگری تأثیــر دارد. 
2. مســئولیت پذیری اقتصــادی در پایــداری اجتماعــی مقصــد 

گردشــگری تأثیــر دارد.
ــد  ــی مقص ــداری فرهنگ ــادی در پای ــئولیت پذیری اقتص 3. مس

گردشــگری تأثیــر دارد.
ــد  ــی مقص ــداری محیط ــادی در پای ــئولیت پذیری اقتص 4. مس

گردشــگری تأثیــر دارد.
5. مســئولیت پذیری اجتماعــی در پایــداری اقتصــادی مقصــد 

گردشــگری تأثیــر دارد. 
6. مســئولیت پذیری اجتماعــی در پایــداری اجتماعــی مقصــد 

گردشــگری تأثیــر دارد.
ــد  ــی مقص ــداری فرهنگ ــی در پای ــئولیت پذیری اجتماع 7. مس

گردشــگری تأثیــر دارد.
ــد  ــی مقص ــداری محیط ــی در پای ــئولیت پذیری اجتماع 8. مس

گردشــگری تأثیــر دارد.
ــد  ــادی مقص ــداری اقتص ــی در پای ــئولیت پذیری فرهنگ 9. مس

گردشــگری تأثیــر دارد. 
10.مســئولیت پذیری فرهنگــی در پایــداری اجتماعــی مقصــد 

گردشــگری تأثیــر دارد.

ــد  ــی مقص ــداری فرهنگ ــی در پای ــئولیت پذیری فرهنگ 11. مس
گردشــگری تأثیــر دارد.

ــد  ــی مقص ــداری محیط ــی در پای ــئولیت پذیری فرهنگ 12. مس
گردشــگری تأثیــر دارد.

13. مســئولیت پذیری محیطــی در پایــداری اقتصــادی مقصــد 
گردشــگری تأثیــر دارد. 

14. مســئولیت پذیری محیطــی در پایــداری اجتماعــی مقصــد 
گردشــگری تأثیــر دارد.

ــد  ــی مقص ــداری فرهنگ ــی در پای ــئولیت پذیری محیط 15. مس
گردشــگری تأثیــر دارد.

16. مســئولیت پذیــری محیطــی در پایــداری محیطــی مقصــد 
گردشــگری تأثیــر دارد.

روش شناسی پژوهش 
ــران و مشــتریان  جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر را مدی
ــه  ــد ک ــکیل دادن ــز تش ــافرتی تبری ــای مس ــا و آژانس ه هتل ه
ــه  ــا توج ــتریان، ب ــداد مش ــود و تع ــر ب ــران 150 نف ــداد مدی تع
ــر  ــران 384 نف ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ــودن، ب ــه نا محدودب ب
ــردی  ــدف کارب ــر ه ــر، از نظ ــش حاض ــد. پژوه ــت آم به دس
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــت. داده ه ــی اس ــرا پیمایش ــر روش اج و از نظ
از پرســش نامۀ اســتاندارد تغییریافتــه مبتنــی بــر پژوهــش 
ــت  ــرگان صنع ــاتید و خب ــی آن را اس ــدند. روای ــردآوری ش گ
ــای  ــون آلف ــتفاده از آزم ــا اس ــی آن ب ــد و پایای ــی کردن بررس
کرونبــاخ 0/9 به دســت آمــد. فرضیه هــا بــا اســتفاده از آزمــون 
بــا  داده هــای گردآوری شــده  و  بررســی شــدند  رگرســیون 
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نرم افــزار لیــزرل تحلیــل شــدند. در ایــن پژوهــش، به منظــور 
ــتقل در  ــای مس ــر متغیره ــی تأثی ــا و بررس ــردآوری داده ه گ

وابســته از دو پرســش نامۀ زیــر اســتفاده شــد کــه هــر دو 
ــدند. ــی ش ــرت طراح ــه ای لیک ــف پنج گزین ــاس طی براس

جدول ۲: پرسش نامۀ گردشگری مسئوالنه

ی
صاد

اقت
ی 

یر
پذ

ت 
ولی

سئ
م

فرصت های شغلی زیادی در منطقه ایجاد شده است.1

توسعۀ مهارتی در منطقه روند رو به رشدی داشته است. 2

نهادهای محلی از برنامه های گردشگری به خوبی حمایت کرده اند.3

گردشگران محصوالت محلی زیادی را خریداری می کنند. 4

ی
اع

تم
اج

ی 
یر

پذ
ت 

ولی
سئ

م

جامعۀ محلی )عموم مردم(، مشارکت زیادی در برنامه های گردشگری داشته اند. 5

اطالع رسانی عمومی درخصوص فرصت های گردشگری به خوبی صورت گرفته است. 6

حمایت خوبی از نهادهای محلی برای مشارکت در طرح های گردشگری انجام شده است.7

فرصت های رشد زیادی در نتیجۀ گردشگری در منطقه ایجاد شده است.8
ی

نگ
ره

ی ف
یر

پذ
ت 

ولی
سئ

م

عادات و رسوم و فرهنگ منطقه به خوبی ترویج یافته است. 9

 در تدوین برنامه های گردشگری در نظر گرفته شده است.10
ً
فرهنگ مردم منطقه کامال

برنامه های گردشگری با توجه به میراث محلی مردم منطقه تدوین شده اند.   11

از خانه های گردشگری به خوبی حفاظت شده است. 12
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یط

ح
ی م
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م

حفاظت های محیطی از منطقه بخوبی انجام گرفته است. 13

ضایعات محیطی در منطقه به خوبی مدیریت شده اند. 14

حمایت های محیطی انجام شده از برنامه های گردشگری مناسب بوده است. 15

به مسائل اجتماعی منطقه به خوبی توجه شده است. 16
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جدول ۳: پرسش نامۀ پایداری مقصد

ی
صاد

اقت
ی 

دار
پای

استانداردهای زندگی مردم منطقه به نسبت گذشته رشد چشمگیری داشته است. 1

اقتصاد گردشگری منطقه به شکلی یکپارچه درآمده است. 2

نهادهای محلی در منطقه رشد چشمگیری داشته اند. 3

صنعت گردشگری، مشاغل و منافع جدیدی برای مردم منطقه ایجاد کرده است. 4

ی
اع

تم
اج

ی  
دار

پای

برنامه های گردشگری باعث توانمندسازی مردم منطقه شده اند. 5

در نتیجۀ گردشگری در منطقه مزایای بسیاری برای مردم منطقه ایجاد شده است. 6

برنامه های محلی متنوعی برای سرگرم کردن گردشگران ارائه شده اند. 7

برنامه های گردشگری منطقه، باعث توسعۀ زیرساخت های منطقه شده است. 8

ی
نگ

ره
ی ف

دار
پای

شرایط و کیفیت زندگی مردم محلی رشد و تغییر چشمگیری یافته است. 9

از لحاظ جذب گردشگری، چشم اندازهای جدید و تازه ای برای مردم منطقه ایجاد شده است. 10

از میراث محلی مردم منطقه به خوبی حفاظت شده است. 11

چشم اندازهای ایجادشده در زمینۀ گردشگری از کیفیت باالیی برخوردار بوده اند. 12

ی
یط

ح
ی م

دار
پای

به مسائل زیست محیطی منطقه توجه زیادی شده است.   13

آلودگی آب وهوای منطقه به نسبت گذشته تاحدودی کاهش یافته است. 14

برنامه های گردشگری تأثیرات توسعۀ تجاری بسزایی برای منطقه داشته اند. 15

یافته های پژوهش
بــرای بررســی مــدل پژوهــش، نخســت از تحلیــل 
ــان  ــای پنه ــط متغیره ــنجش رواب ــور س ــدی به  منظ ــی تأیی عامل

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــنجش آن ه ــای س ــا گویه ه ب
به منظــور  اندازه گیــری،  مدل هــای  تعییــن  از  پــس 
ــن  ــن اطمینان یافت ــق و همچنی ــی تحقی ــدل مفهوم ــی م ارزیاب

ــق و  ــای تحقی ــان متغیره ــی می
ّ
ــۀ عل ــدان رابط ــا فق ــود ی از وج

ــی  ــدل مفهوم ــا م ــده ب ــای مشاهده ش ــب داده ه ــی تناس بررس
پژوهــش، مــدل پژوهــش بــا اســتفاده از مــدل معــادالت 
ســاختاری نیــز آزمــون شــد. نتایــج آزمــون مــدل در شــکل های 

۲ و ۳ مشــاهده می شــود.
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شکل ۳: اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار

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

جدول ۲: ضرایب آلفای کرونباخ

متغیرها آلفای کرونباخ

مسئولیت پذیری اقتصادی  ۰/992963

مسئولیت پذیری اجتماعی  ۰/997700

مسئولیت پذیری فرهنگی ۰/998130

مسئولیت پذیری محیطی ۰/999107

پایداری اقتصادی ۰/994863

پایداری اجتماعی ۰/989063

پایداری فرهنگی  ۰/984939

پایداری محیطی  ۰/894491

شکل ۲: اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد
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ــتقل و  ــای مس ــن متغیره ــی بی
ّ
ــۀ عل ــی رابط ــرای بررس ب

وابســته و تأییــد کل مــدل از روش تحلیــل مســیر اســتفاده شــد 
ــه شــرح جــدول ۳ اســت:  کــه نتایــج حاصــل از آن ب

جدول ۳: نتایج فرضیه ها

نتیجهمعناداریاستانداردفرضیه ها

تأیید۰/۲۵۴/۷۲مسئولیت پذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری اقتصادی دارد. 

رد۰/0۴۱/۱۵مسئولیت پذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری اجتماعی دارد.

رد۰/0۶۱/۵۳مسئولیت پذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری فرهنگی دارد.

رد۰/0۰۰/۲۱مسئولیت پذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری محیطی دارد.

تأیید۰/۲۲۳/۵۵مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری اقتصادی دارد.

تأیید۰/۱۶۲/۴۴مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری اجتماعی دارد.

تأیید۰/۲۹۴/۸۰مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری فرهنگی دارد.

تأیید۰/۳۹۷/۰۴مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری محیطی دارد.

تأیید۰/۱۶۲/۴۴مسئولیت پذیری فرهنگی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری اقتصادی دارد.

تأیید۰/۲۰۳/۱۵مسئولیت پذیری فرهنگی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری اجتماعی دارد.

رد۰/0۲۰/۵۸مسئولیت پذیری فرهنگی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری فرهنگی دارد.

رد۰/0۵۱/1۶مسئولیت پذیری فرهنگی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری محیطی دارد.

تأیید۰/23۴/۰۲مسئولیت پذیری محیطی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری اقتصادی دارد.

تأیید۰/۴۲۹/۸۶مسئولیت پذیری محیطی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری اجتماعی دارد.

تأیید۰/۳۵۷/۱۳مسئولیت پذیری محیطی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری فرهنگی دارد.

تأیید۰/۲۲۵/۸۹مسئولیت پذیری محیطی تأثیر مثبت و معنی داری در پایداری محیطی دارد.

1( در فرضیــۀ اول ادعــا شــده بــود کــه مســئولیت پذیری 
ــادی  ــداری اقتص ــی داری در پای ــت و معن ــر مثب ــادی تأثی اقتص
بیــن  آمــاری  بــا جــدول ۳، تجزیه وتحلیــل  دارد. مطابــق 
ــن دو  ــیر بی ــی داری مس ــدد معن ــه ع ــد ک ــان می ده ــن دو نش ای
ــد  ــه تأیی ــن فرضی ــن رو ای ــت؛ ازای ــر از ۱/۹۶ اس ــر بزرگ ت متغی
می شــود. از طرفــی عــدد معنــی داری به دســت آمده مثبــت 

ــر مســتقیم اســت. ــن اث ــن ای اســت؛ بنابرای
2. در فرضیــۀ دوم، ادعــا شــده بــود کــه مســئولیت پذیری 
اقتصــادی تأثیــر مثبــت و معنــی داری بــردر پایــداری اجتماعــی 
ــد  ــان می ده ــن دو نش ــن ای ــاری بی ــل آم ــه تجزیه وتحلی دارد ک
بــا توجــه بــه جــدول ۳ عــدد معنــی داری مســیر بیــن دو متغیــر 
رد شــده  فرضیــه  ایــن  اســت؛ازاین رو  از ۱/۹۶  کوچک تــر 

اســت.

3. در فرضیــۀ ســوم، ادعــا شــده بود کــه مســئولیت پذیری 
اقتصــادی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در پایــداری فرهنگــی دارد 
ــا  ــد ب ــان می ده ــن دو نش ــن ای ــاری بی ــل آم ــه تجزیه وتحلی ک
ــر  ــن دو متغی ــی داری مســیر بی ــه جــدول ۳، عــدد معن توجــه ب

کوچک تــر از ۱/۹۶ اســت؛ ازایــن رو ایــن فرضیــه رد شــد.
کــه  بــود  شــده  ادعــا  چهــارم،  فرضیــۀ  در   .4
مســئولیت پذیری اقتصــادی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در 
ــن  ــن ای ــاری بی ــل آم ــه تجزیه وتحلی ــی دارد ک ــداری محیط پای
ــی داری  ــه جــدول ۳، عــدد معن ــا توجــه ب دو نشــان می دهــد ب
مســیر بیــن دو متغیــر کوچکتــر از ۱/۹۶ اســت؛ ازایــن رو ایــن 

ــت. ــده اس ــه رد ش فرضی
5. در فرضیــۀ پنجــم، ادعا شــده بــود که مســئولیت پذیری 
ــادی  ــداری اقتص ــی داری در پای ــت و معن ــر مثب ــی تأثی اجتماع
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دارد کــه تجزیه وتحلیــل آمــاری بیــن ایــن دو نشــان می دهــد 
ــن دو  ــیر بی ــی داری مس ــدد معن ــدول ۳، ع ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــه تأییــد  ــر از ۱/۹۶ اســت؛ ازایــن رو ایــن فرضی ــر بزرگ ت متغی
ــت  ــت آمده مثب ــی داری به دس ــدد معن ــی، ع ــود. از طرف می ش

اســت؛ بنابرایــن ایــن اثــر مســتقیم اســت.
کــه  بــود  شــده  ادعــا  ششــم،  فرضیــۀ  در   .6
ــی داری در  ــت و معن ــر مثب ــی تأثی ــئولیت پذیری اجتماع مس
ــن  ــاری بی ــل آم ــه تجزیه وتحلی ــی دارد ک ــداری اجتماع پای
ایــن دو نشــان می دهــد بــا توجــه بــه جــدول ۳، عــدد 
ــت؛  ــر از ۱/۹۶ اس ــر بزرگ ت ــن دو متغی ــیر بی ــی داری مس معن
از طرفــی عــدد  تأییــد می شــود.  ایــن فرضیــه  ازایــن رو 
ــر  ــن اث ــن ای ــت، بنابرای ــت اس ــت آمده مثب ــی داری به دس معن

مســتقیم اســت.
کــه  بــود  شــده  ادعــا  هفتــم،  فرضیــۀ  در   .7
ــی داری در  ــت و معن ــر مثب ــی تأثی ــئولیت پذیری اجتماع مس
پایــداری فرهنگــی دارد کــه تجزیه وتحلیــل آمــاری بیــن ایــن 
دو نشــان می دهــد بــا توجــه بــه جــدول ۳، عــدد معنــی داری 
مســیر بیــن دو متغیــر بزرگ تــر از ۱/۹۶ اســت؛ ازایــن رو ایــن 
فرضیــه تأییــد می شــود. از طرفــی ازآنجاکــه عــدد معنــی داری 

ــت. ــتقیم اس ــر مس ــن اث ــت، ای ــت اس ــت آمده مثب به دس
8. در فرضیــۀ هشــتم، ادعا شــده بــود که مســئولیت پذیری 
اجتماعــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در پایــداری محیطــی دارد 
ــا  ــد ب ــان می ده ــن دو نش ــن ای ــاری بی ــل آم ــه تجزیه وتحلی ک
ــر  ــن دو متغی ــیر بی ــی داری مس ــدد معن ــدول ۳، ع ــه ج ــه ب توج
بزرگ تــر از ۱/۹۶ اســت؛ ازایــن رو ایــن فرضیــه تأییــد می شــود. 
از طرفــی ازآنجاکــه عــدد معنــی داری به دســت آمده مثبــت 

اســت، بنابرایــن ایــن اثــر مســتقیم اســت.
کــه  بــود  شــده  ادعــا  نهــم،  فرضیــۀ  در   .9
مســئولیت پذیری فرهنگــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در 
پایــداری اقتصــادی دارد کــه تجزیه وتحلیــل آمــاری بیــن 
ایــن دو نشــان می دهــد بــا توجــه بــه جــدول ۳، عــدد 
ــت؛  ــر از ۱/۹۶ اس ــر بزرگ ت ــن دو متغی ــیر بی ــی داری مس معن
ــه  ــی ازآنجاک ــود. از طرف ــد می ش ــه تأیی ــن فرضی ــن رو ای ازای
ــن  ــن ای ــی داری به دســت آمده مثبــت اســت، بنابرای عــدد معن

ــت. ــتقیم اس ــر مس اث
کــه  بــود  شــده  ادعــا  دهــم،  فرضیــۀ  در   .10
مســئولیت پذیری فرهنگــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در 
ــن  ــاری بی ــل آم ــه تجزیه وتحلی ــی دارد ک ــداری اجتماع پای
ایــن دو نشــان می دهــد بــا توجــه بــه جــدول ۳، عــدد 
ــت؛  ــر از ۱/۹۶ اس ــر بزرگ ت ــن دو متغی ــیر بی ــی داری مس معن
ــه  ــی ازآنجاک ــود. از طرف ــد می ش ــه تأیی ــن فرضی ــن رو ای ازای
ــن  ــن ای ــی داری به دســت آمده مثبــت اســت، بنابرای عــدد معن

ــت. ــتقیم اس ــر مس اث

کــه  بــود  شــده  ادعــا  یازدهــم،  فرضیــۀ  در   .11
مســئولیت پذیری فرهنگــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در 
پایــداری فرهنگــی دارد کــه تجزیه وتحلیــل آمــاری بیــن ایــن 
دو نشــان می دهــد بــا توجــه بــه جــدول ۳، عــدد معنــی داری 
ــن رو  ــت؛ ازای ــر از ۱/۹۶ اس ــر کوچک ت ــن دو متغی ــیر بی مس

ــد. ــه رد ش ــن فرضی ای
کــه  بــود  شــده  ادعــا  دوازدهــم،  فرضیــۀ  در   .12
مســئولیت پذیری فرهنگــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در 
پایــداری محیطــی دارد کــه تجزیه وتحلیــل آمــاری بیــن ایــن 
دو نشــان می دهــد بــا توجــه بــه جــدول ۳، عــدد معنــی داری 
ــن رو  ــت؛ ازای ــر از ۱/۹۶ اس ــر کوچک ت ــن دو متغی ــیر بی مس

ــت. ــده اس ــه رد ش ــن فرضی ای
کــه  بــود  شــده  ادعــا  ســیزدهم  فرضیــۀ  در   .13
مســئولیت پذیری محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در 
پایــداری اقتصــادی دارد کــه تجزیه وتحلیــل آمــاری بیــن ایــن 
دو نشــان می دهــد بــا توجــه بــه جــدول ۳، عــدد معنــی داری 
مســیر بیــن دو متغیــر بزرگ تــر از ۱/۹۶ اســت؛ ازایــن رو 
ایــن فرضیــه تأییــد می شــود. از طرفــی ازآنجاکــه عــدد 
ــر  ــن اث ــن ای ــت، بنابرای ــت اس ــت آمده مثب ــی داری به دس معن

ــت. ــتقیم اس مس
کــه  بــود  شــده  ادعــا  چهاردهــم  فرضیــه  در   .14
مســئولیت پذیری محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در 
پایــداری اقتصــادی دارد کــه تجزیه وتحلیــل آمــاری بیــن 
ایــن دو نشــان می دهــد بــا توجــه بــه جــدول ۳، عــدد 
ــت؛  ــر از ۱/۹۶ اس ــر بزرگ ت ــن دو متغی ــیر بی ــی داری مس معن
ــه  ــی ازآنجاک ــود. از طرف ــد می ش ــه تأیی ــن فرضی ــن رو ای ازای
ــن  ــن ای ــی داری به دســت آمده مثبــت اســت، بنابرای عــدد معن

ــت. ــتقیم اس ــر مس اث
کــه  بــود  شــده  ادعــا  پانزدهــم  فرضیــه  در   .15
مثبــت و معنــی داری در  تأثیــر  مســئولیت پذیری محیطــی 
ــن  ــن ای ــاری بی ــل آم ــه تجزیه وتحلی ــادی دارد ک ــداری اقتص پای
ــی داری  ــدد معن ــدول ۳، ع ــه ج ــه ب ــا توج ــد ب ــان می ده دو نش
ــن  ــن رو ای ــت؛ ازای ــر از ۱/۹۶ اس ــر بزرگ ت ــن دو متغی ــیر بی مس
ــی داری  ــی ازآنجاکــه عــدد معن ــد می شــود. از طرف ــه تأیی فرضی
به دســت آمده مثبــت اســت، بنابرایــن ایــن اثــر مســتقیم اســت.
کــه  بــود  شــده  ادعــا  شــانزدهم  فرضیــه  در   .16
مســئولیت پذیری محیطــی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در 
پایــداری اقتصــادی دارد کــه تجزیه وتحلیــل آمــاری بیــن 
ایــن دو نشــان می دهــد بــا توجــه بــه جــدول ۳، عــدد 
ــت؛  ــر از ۱/۹۶ اس ــر بزرگ ت ــن دو متغی ــیر بی ــی داری مس معن
ــه  ــی ازآنجاک ــود. از طرف ــد می ش ــه تأیی ــن فرضی ــن رو ای ازای
ــن  ــن ای ــی داری به دســت آمده مثبــت اســت، بنابرای عــدد معن

ــت. ــتقیم اس ــر مس اث
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نتیجه گیری و پیشنهادها
صنعــت گردشــگری یکــی از مباحــث و مقوله هایــی 
ــورها  ــتر کش ــه بیش ــاه هرچ ــد و رف ــه رش ــروزه ب ــه ام ــت ک اس
کمــک شــایانی کــرده اســت. کشــورهایی کــه توانایــی مدیریت 
صحیــح ورودی هــا و خروجی هــای ایــن مقولــه را داشــته 
ــتغال،  ــای اش ــاد زمینه ه ــا ایج ــد ب ــی می توانن ــند، به راحت باش
ــع  ــد. در واق ــک کنن ــود کم ــاه خ ــد و رف ــه رش ــتر ب ــه بیش هرچ
ــن  ــرای گفت ــی ب ــگری حرف ــۀ گردش ــه در زمین ــورهایی ک کش
در گردشــگری  پایــداری  بــه  به نوعــی می خواهنــد  دارنــد 
برســند و آن را به منزلــۀ مزیــت رقابتــی خــود درآورنــد. یکــی از 
مباحثــی کــه امــروزه در بحــث گردشــگری بیشــتر مدنظــر قــرار 
ــه  ــن رو توج ــت. ازای ــگری اس ــئوالنه کردن گردش ــرد، مس می گی
مســئولیت پذیرکردن  و  گردشــگران  مسئولیت پذیرشــدن  بــه 
می توانــد  کــه  باشــد  مؤلفه هایــی  جــزو  می توانــد  آنــان 
بــه بهبــود گردشــگری کشــورها کمــک کنــد؛ بنابرایــن در 
ــئوالنه در  ــگری مس ــر گردش ــی تأثی ــه بررس ــش ب ــن پژوه ای
ــن  ــت. در ای ــده اس ــه ش ــد پرداخت ــگری مقص ــداری گردش پای
ــی  ــئوالنه، یعن ــگری مس ــۀ گردش ــار مؤلف ــر چه ــش، تأثی پژوه
اجتماعــی،  مســئولیت پذیری  اقتصــادی،  مســئولیت پذیری 
مســئولیت پذیری فرهنگــی و مســئولیت پذیری اقتصــادی را 
ــادی،  ــداری اقتص ــی پای ــد، یعن ــداری مقص ــای پای در مؤلفه ه
ــی  ــداری محیط ــی و پای ــداری فرهنگ ــی ، پای ــداری اجتماع پای

ــد:  ــل ش ــر حاص ــج زی ــی و نتای بررس
- مســئولیت پذیری اقتصــادی در پایــداری اقتصــادی 
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. همان طــور 
ــم اندازهای  ــرد، چش ــی ک ــز بررس ــک )2014( نی ــه میهالی ک
اقتصــادی گردشــگری مســئوالنه از نظــر اقتصــادی ، سیاســی و 

ــر بســزایی دارد.  ــداری مقصــد تأثی ــاری در پای رفت
- مســئولیت پذیری اقتصــادی در پایــداری اجتماعــی 
ــاداری دارد. اسپنســلی  ــر مثبــت و معن مقصــد گردشــگری تأثی
و همــکاران )2002( بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آغــاز 
گردشــگری مســئوالنه در جوامــع محلــی مقاصــد گردشــگری 

ــاداری دارد.  ــت و معن ــر مثب تأثی
پایــداری فرهنگــی  اقتصــادی در  - مســئولیت پذیری 
ــاداری دارد. میهالیــک  ــت و معن ــر مثب مقصــد گردشــگری تأثی
)2014( بــه ایــن نتیجــه رســید کــه جنبه هــای رفتــاری 
مســئولیت پذیری در پایــداری مقصــد تأثیــر بســزایی دارد. 
پایــداری محیطــی  در  اقتصــادی  - مســئولیت پذیری 
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. همان طــور 
کــه متیــو و ســریجش )2017( نیــز بررســی کردنــد، از 
ــی را در  ــش حیات ــئوالنه نق ــگری مس ــاکنان، گردش ــدگاه س دی
ایفــا می کنــد کــه آن هــم  شــکل گیری پایــداری مقصــد 
ــر  ــت تأثی ــه را تح ــردم منطق ــی م ــت زندگ ــود کیفی ــۀ خ به نوب

همــکاران  و  ســی  سیتاســینگ  همچنیــن  می دهــد.  قــرار 
ــبز  ــگری س ــذار در گردش ــل تأثیرگ ــی عوام ــا بررس )2015( ب
ــن نتیجــه رســیدند  ــه ای ــداری مقصــد ب زیســت محیطی در پای
کــه گردشــگری پایــدار می توانــد به منزلــۀ راهنمــا بــرای 

ــه کار رود.  ــعه ب توس
- مســئولیت پذیری اجتماعــی در پایــداری اقتصــادی 
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. همان طــور 
کــه میهالیــک نیــز اشــاره کــرده اســت، مســئولیت پذیری 
گاهــی در زمینــۀ گردشــگری  اجتماعــی باعــث به دســت آوردن آ
ــر  ــرای بهت ــه اج ــه ب ــود و درنتیج ــی می ش ــع محل ــرای جوام ب
زیرســاخت های الزم بــرای جــذب گردشــگران کمــک کــرده و 

ــد.  ــر می کن ــر پایدارت ــۀ مدنظ ــگری را در منطق گردش
- مســئولیت پذیری اجتماعــی در پایــداری اجتماعــی 
ــه  ــا توج ــاداری دارد. ب ــت و معن ــر مثب ــگری تأثی ــد گردش مقص
نیــز  و   )2002( همــکاران  و  اسپنســلی  پژوهش هــای  بــه 
ــه  ــد ک ــخص ش ــوزه، مش ــن ح ــده در ای ــای انجام ش پژوهش ه
درنظرگرفتــن فرهنــگ محلــی و مشــارکت دادن افــراد محلــی در 
ــث  ــد باع ــگری می توان ــاخت های گردش ــزی زیرس ــر پایه ری ام
رشــد هرچــه بیشــتر فرهنــگ منطقــه شــود و جامعــۀ محلــی را 

ــه رو کنــد.  ــا رشــد چشــمگیری روب ب
- مســئولیت پذیری اجتماعــی در پایــداری فرهنگــی 
دارد.  معنــاداری  و  مثبــت  تأثیــر  گردشــگری  مقصــد 
ــان در  ــارکت دادن آن ــی و مش ــع محل ــر جوام ــذاری ب ارزش گ
ــد  ــث رش ــد باع ــه ای می توان ــی و پای ــای اساس تصمیم گیری ه

فرهنگــی منطقــۀ گردشــگری مدنظــر شــود. 
- مســئولیت پذیری اجتماعــی در پایــداری محیطــی 
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. طبــق 
کلیــۀ  در  مســئولیت پذیری   ،)2014( میهالیــک  پژوهــش 
ــی  گاه ــت آمدن آ ــث به دس ــد باع ــگری می توان ــب گردش جوان
ــد  ــه رش ــود و ب ــگری ش ــد گردش ــگری و مقص ــۀ گردش در زمین

ــد.  ــک کن ــه کم ــتر منطق ــه بیش هرچ
اقتصــادی  پایــداری  - مســئولیت پذیری فرهنگــی در 
ــا توجــه  ــاداری دارد؛ ب ــت و معن ــر مثب مقصــد گردشــگری تأثی
بــه ماهیــت مســئولیت پذیری فرهنگــی، کــه نقــش آن توجــه بــه 
فرهنــگ غنــی منطقــه و درنظرگرفتــن اماکــن دیدنــی و صنایــع 
ــگرانی  ــواردی اســت. پژوهش ــن م ــی و این چنی دســتی محل
ــن )2011(  ــکاران )2002( و گودوی ــلی و هم ــد اسپنس مانن
ــن مقوله هــا در  ــه ای ــن نتیجــه رســیدند کــه توجــه ب ــه ای ــز ب نی
ــد  ــی  توان ــگری م ــرای گردش ــاخت های الزم ب ــن زیرس تدوی
ــود بخشــد و درنتیجــه باعــث  اوضــاع اقتصــادی منطقــه را بهب

رشــد اقتصــادی کشــور شــود. 
- مســئولیت پذیری فرهنگــی در پایــداری اجتماعــی 
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. بــا توجــه بــه 
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مطالــب اشاره شــده، مســئولیت پذیری فرهنگــی درخصــوص 
ــه  ــی هرچ ــد اجتماع ــاز رش ــد زمینه س ــق می توان ــن مناط ای

بیشــتر مــردم محلــی و جوامــع محلــی باشــد. 
- مســئولیت پذیری فرهنگــی در پایــداری فرهنگــی 
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. بــا توجــه 
ــی  ــات فرهنگ ــده در کل ارتباط ــی انجام ش ــات قبل ــه مطالع ب
ــز  ــد باعــث رشــد فرهنگــی یــک منطقــه و نی همــواره می توان

ــک جامعــه شــود.  ی
- مســئولیت پذیری فرهنگــی در پایــداری محیطــی 
بــا  تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.  مقصــد گردشــگری 
توجــه بــه پژوهش هــای انجام شــده و نتایــج حاصــل از 
تأثیــر مســئولیت پذیری فرهنگــی در پایــداری اجتماعــی 
ــع  ــد جوام ــا رش ــه ب ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــادی می ت و اقتص
ــد  ــز رش ــادی نی ــر اجتماعی ـ اقتص ــد از نظ ــی و مقاص محل
ــداری محیطــی  ــن رو پای ــه ای ایجــاد خواهــد شــد؛ ازای منطق

نیــز ایجــاد می شــود. 
- مســئولیت پذیری محیطــی در پایــداری اقتصــادی 
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. همان طــور 
کــه میهالیــک )2014(  و نیــز ســایر مطالعــات مرتبط بررســی 
کردنــد، توجــه بــه منطقــۀ گردشــگری، تهیــۀ زیرســاخت های 
الزم بــرای آن و در واقــع مســئولیت پذیری محیطــی می توانــد 
ــه  ــه منطق ــتر ب ــگران بیش ــذب گردش ــث ج ــود باع به خودی خ
شــده و درنتیجــه رشــد و پایــداری اقتصــادی مقصــد را در پــی 

داشــته باشــد. 
- مســئولیت پذیری محیطــی در پایــداری اجتماعــی 
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. بــا توجــه 
کــه  می شــود  نتیجه گیــری  انجام شــده  پژوهش هــای  بــه 
ــث  ــد باع ــگری می توان ــی در گردش ــردم محل ــت دادن م دخال

رشــد جامعــه از نظــر اقتصــادی و فرهنگــی شــود. 
- مســئولیت پذیری محیطــی در پایــداری فرهنگــی 
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. بــا توجــه 
بــه مطالعــات انجام شــده و مطالــب ارائه شــده مشــخص 
شــد کــه در نظــر گرفتــن شــرایط مقصــد گردشــگری و توجــه 
ــه  ــک ب ــه کم ــد ب ــاخت ها می توان ــعۀ زیرس ــه توس ــی ب کاف
ــد  ــث رش ــی باع ــردم محل ــادی م ــی و اقتص ــد اجتماع رش

ــود.  ــه ش ــگ منطق فرهن
- مســئولیت پذیری محیطــی در پایــداری محیطــی 
مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. بــا توجــه 
بــه مطالعــات میهالیــک )2014( و ســایر پژوهشــگران بــا در 
ــگری  ــه گردش ــورد این ک ــگران درم ــرار دادن گردش ــان ق جری
ــان ســعی  ــرای منطقــه به شــمار مــی رود، آن ــع درآمــدی ب منب
ــد؛  ــک کنن ــی کم ــع محل ــه جوام ــتر ب ــرد بیش ــد ک خواهن
درنتیجــه پایــداری محیطــی مقصــد افزایــش خواهــد یافــت. 

پیشــنهادهای  به دســت آمده،  نتایــج  بــه  توجــه  بــا 
جوامــع  مشــارکت دادن  اســت:  بدین شــرح  ارائه شــده 
ــی  ــانی عموم ــگری، اطالع رس ــای گردش ــی در برنامه ه محل
درخصــوص فرصت هــای گردشــگری، ترویــج درســت و 
ــه در  ــگ منطق ــن فرهن ــه، درنظرگرفت ــگ منطق ــب فرهن مناس
تدویــن برنامه هــای گردشــگری، حفاظــت از خانه هــای 
حفاظت هــای  انجــام  فرهنگــی،  میــراث   و  گردشــگری 
محیطــی درســت و حفــظ مناســب منطقــه، راه ا نــدازی 
مشــاغل جدیــد در حــوزۀ گردشــگری، تدویــن و تهیــۀ 
ــگران،  ــرگرم کردن گردش ــرای س ــوع ب ــی متن ــای محل برنامه ه
تدویــن برنامه هــای گردشــگری بــا توجــه بــه وضعیــت 

اقتصــادی و اجتماعــی منطقــه. 
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