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  :هاکلید واژه

 شناسی،گونه گردشگري،

 پذیر،مسوولیت گردشگري

  .کوهن نهادي مدل

  چکیده

از  نهیاستفاده به قیخوب از طر يفرصت ها جادیاست که با هدف ا يگردشگر نوعی ازوالنه، ومس يگردشگر

 نیارائه شده است. ا یعیو حفاظت از منابع طب ياقتصاد-یاجتماع يایساکنان، مزا یزندگ تیفیارتقاء ک الت،یتعط

. دظاهر ش ،يدر بخش گردشگر يتجار يهابه فرصت دنیو بهبود بخش جادیا يآن،  برا تیاهم ییمفهوم پس از شناسا

این مقاله بر نگرش مصرف کنندگان داخلی محصوالت گردشگري نسبت به گردشگري پایدار در سه مقصد گردشگري 

شناسی انواع گردشگران با جان و سرعین) تمرکز دارد. ابتدا گونهشهري شمال و شمال غربی ایران (بابلسر، الهی

گیري از مدل نهادي کوهن و بومی سازي آن براي ایران، انجام شد و گردشگران به سه گروه نهادي، نیمه نهادي و بهره

قابل انه، در مها در مصرف روزپذیري آنبندي، میزان مسوولیتغیر نهادي تقسیم شدند، سپس با توجه به این تقسیم

نفر با استفاده از فرمول کوکران و به طور تصادفی  386اجتماع و محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه آماري، 

هاي تحلیل ها از تکنیکانتخاب شدند. براي تحلیل داده 1396از بین گردشگران داخلی این سه شهر در نیمه اول سال 

درصد جمعیت و 77/14دهد که گردشگران نهادي باشد. نتایج تحقیق نشان میعاملی و تحلیل واریانس استفاده 

 69/19بیشترین احساس مسوولیت را مقابل جوامع محلی و محیط زیست دارند. گروه نیمه نهادي با 67/3میانگین

 54/65تر هستند و گروه سوم یعنی گردشگران غیر نهادي با) پایین3از حد متوسط ( 86/2درصد جمعیت و میانگین

  احساس مسوولیت چندانی در مقابل رعایت حقوق جوامع محلی و محیط زیست ندارند. 2/2درصد جمعیت و میانگین

  

 مقدمه

میالدي تا کنون روند رشد و توسعه نسبتا خوبی را تجربه کرده است و از تنوع اقتصادي خوبی  1950ي صنعت توریسم از دهه

هاي صنعتی در دنیا تبدیل شده واسطه آن به یکی از سریع ترین و رو به رشد ترین بخشبرخوردار شده است، به طوري که به 

اند و به عنوان رقباي جدي براي مقاصد سنتی قبلی مانند اروپا و آمریکا است. در این مدت مقاصد گردشگري جدیدي ظهور کرده

 952المللی ، تعداد کل گردشگران ورودي در سطح بین2010در سال ، 1مطرح شده اند. طبق گزارش سازمان جهانی توریسم

 323به یک میلیارد و  2017میلیون نفر و در سال  239به یک میلیارد و  2016میلیون نفر بوده است که این رقم در سال 

ده است که این رقم باالترین درصد بو 6,8المللی ورودي، ، نرخ رشد تعداد گردشگران بین2017میلیون نفر افزایش یافت. در سال 

میلیارد  1340، به 2016میلیارد دالر در سال  1245نرخ رشد در هفت سال گذشته است. درآمد حاصل از گردشگري در جهان از 

هزار  938میلیون و  2، بالغ بر 2010، افزایش یافت. این در حالی است که تعداد گردشگران ایران در سال 2017دالر در سال 

هزار نفر رسید. میزان رشد  867میلیون و  4به  2017هزار نفر و در سال  942میلیون و  4به  2016ه است که در سال نفر بود

درصد بوده است. سهم درآمد ایران از  -1,5و  -5,6به ترتیب معادل  2017و  2016هاي  گردشگران ورودي ایران در سال

                                                             
 (ghmalek@umz.ac.ir) 

١ UNWTO 
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(توریسم هایالیت،  رقمی گزارش نشده است 2017بوده است. براي سال میلیارد دالر  3,713معادل  2016گردشگري در سال 

2018.( 

از  اما، اگر گردشگري چشم انداز اقتصادي خوبی در دراز مدت ارائه می دهد، شرایط گسترش آن موضوع بحث است و عواملی

  ).2006و بنزبا، بیچور -کنند (باجیتهدید میآن را  محیطیقبیل اقتصادي، نظارتی، اخالقی، فرهنگی، زیست

، مفهوم اکوتوریسم در محافل طبیعی در آمریکاي شمالی متولد شد تا مردم را به آسیب ناشی از استفاده 1980در اواسط دهه 

گسترش می  1992به ویژه پس از اجالس ریو سال  1پس از آن، مفهوم گردشگري پایدار .گسترده از مناطق طبیعی آگاه کند

مجموعه صنعت   2دار گردشگري را کاهش می دهد. با دید کل نگر به اکوتوریسم، گردشگري پایداریابد و مسائل توسعه پای

دهد. مفهوم دهد، همچنین فضاهاي طبیعی متعددي را اعم از شهري و روستایی مورد بررسی قرار میگردشگري را هدف قرار می

 تنها در کشورهاي بازدید شده بلکه از مبداء حمایت می کند میراث فرهنگی و معماري را ادغام می کند و از تغییر در رفتار، نه

 ).1995(بالنگی، 

گردید. در سال  "منشور گردشگري پایدار"برگزار شد و منجر به  1995به لحاظ نهادي، اولین کنفرانس در این زمینه در سال 

یک منشور جهانی اخالقی براي گردشگري این موضوع را بر عهده گرفت و با سازمان ملل متحد  سازمان جهانی گردشگري، 1999

سازمان بین المللی از جمله  27، با انتشار معیارهاي جهان براي گردشگري پایدار، توسط ائتالف 2008منتشر کرد. در اکتبر 

سازمان ملل متحد و سازمان جهانی گردشگري با هدف بهبود بخشیدن و درك بهتر توسعه گردشگري  و تسهیل انتشار آن در 

  3کسب و کارهاي گردشگري، یک گام جدید در پیش گرفته شده است. بین

به لحاظ حرفه اي، پیشنهاد گردشگري پایدار در سراسر جهان وجود دارد و در حال حاضر تحت تاثیر انگیزه هاي متفاوتی از 

؛ 1998: کلر، نمونه نگاه کنید بهبراي ( اي هاي مسافرت در حال توسعه قرار دارد.نهادهاي منطقه اي، ملی و بین المللی و حرفه

دهد که گردشگري پایدار گذرا نیست، بلکه ضرورتی ها نشان میاین تصمیم .)2007 ،و دپرن 2002، 5و کوشنر 4بالنگی، دوبوا

ت یکی از رهبران اروپا در صنع، 6توان به آکورکند. به عنوان مثال: میاي عاملین گردشگري را جذب میاست که به طور فزاینده

 ،موت( خود بهره برداري کندهتلداري، که تصمیم گرفته است که از اکولوژي به عنوان یکی از ابزارهاي مهم سیاست بازاریابی 

  ).2007و گیلن،  1998

این مفهوم در  ).2016(میهالیک،  توجه محققان در زمینه گردشگري را به خود جلب کرده است نهوالمفهوم گردشگري مسو

 ارائه شده بود مورد توجه قرار گرفت 2016براي عملکرد سال  2017که در سال گزارش ساالنه سازمان جهانی گردشگري 

خوب  يفرصت ها جادیاست که با هدف ا يطرح گردشگر کیوالنه، ومس يگردشگر). 2017(سازمان جهانی گردشگري، 

ابع و حفاظت از من ياقتصاد-یاجتماع يایساکنان، مزا یزندگ تیفیرتقاء کا الت،یاز تعط نهیاستفاده به قیاز طر يگردشگر

 در بخش يتجار يهابه فرصت دنیو بهبود بخش جادیا يآن،  برا تیاهم ییمفهوم پس از شناسا نیارائه شده است. ا یعیطب

 «فرانسه، گروهی از آژانس هاي مسافرتی اقدام به ایجاد یک برچسب در  ).2016دیگران، شد (مهد حافیظ و  ظاهر ،يگردشگر

ها اندکه اولین آنتوسط دولت به رسمیت شناخته شده است، کرده 2008که در سال  »براي یک گردشگري مسوولیت پذیر

هاي مسافرتی، لیستی از برچسب هايو... این برچسب، با هدف قرار دادن آژانس 8»وویاژور دو موند«، 7»شامینا وویاژ«اند از: عبارت

                                                             
  .ردیگیمورد استفاده قرار م داریپا يبه گردشگر کینزد اریبس يبه معنا ر،یپذ تیمسئول يگردشگر ایو  یاخالق ياصطالحات گردشگر ١

2 Sustainable tourism (ST ) 
٣ Available on http://www.sustainabletourismcriteria.org/ 
٤ Dubois  
٥ Kouchner  
٦ Accor 
٧ Chamina Voyages 
٨ Voyageurs du Monde 
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هاي پر اهمیت گردشگري فرانسه باید رعایت شود، ارائه کرد که یک نشانه قوي از دموکراتیزه کردن محیطی که در مکانزیست

 رسد عرضه گردشگري پایدار به شدت در حال افزایش استاین روش جدید سفر در بین عموم مردم است. بنا بر این به نظر می

  ).2009 ،لوکومپت و پریم آالز-افرانسو(

شامل تمام رفتارهاي مصرفی است که در آن فرد به عواقب عمومی مصرف شخصی  1کننده مسوول به لحاظ اجتماعیمصرف

خریداران مسوول، فراتر  ).1975(وبستر،  خود توجه می کند و از قدرت خرید خود براي ایجاد تغییر در جامعه استفاده می کند

هاي مختلف مردم می سنجند. این شامل خرید با از منافع خود عمل می کنند و تاثیر مصرف خود را بر محیط فیزیکی و گروه

توجه به درجه مسوولیت پذیري شرکت ها، و همچنین سایر رفتارهاي مسووالنه به عنوان مثال، ارجحیت دادن به محصوالت ملی 

  برخی کشورها است.  یا برعکس تحریم

گردشگرانی هستند که نسبت به محیط طبیعی و اجتماعی خود احساس مسوولیت ، در کشورهاي درحال توسعه از جمله ایران

 ها را به لحاظتوان آندهند؟ چگونه میاین است که این افراد چه سهمی از گردشگران داخلی را تشکیل میکنند، ولی سوال می

ه ساین مقاله بر نگرش مصرف کنندگان محصوالت گردشگري نسبت به گردشگري پایدار در ي کرد؟ گونه شناسی طبقه بند

ران شناسی انواع گردشگتمرکز دارد. به طور خاص، ابتدا گونه (بابلسر، الهیجان و سرعین) ایرانگردشگري شهري  اصلی مقصد

گیرد. یکنند، مورد بررسی قرار مها به گردشگري پایدار تا کسانی که نسبت به آن هیچ مسوولیتی احساس نمیترین آناز متمایل

ر مقابل اجتماع و محیط زیست ها در مصرف روزانه، دپذیري آنهاي گردشگران، میزان مسوولیتسپس با توجه به انواع گونه

  اند از:ها هستیم عبارتهایی که در این مقاله در پی پاسخ به آنگیرد. سوالمورد ارزیابی قرار می

  چگونه است؟ ایران شهري مهم گردشگري مقاصدشناسی انواع گردشگران در گونه-

در مصرف محصوالت گردشگري تا  حیط زیستي گردشگران در مقابل جامعه و مهامیزان مسوولیت پذیري هر یک از گونه-

  چه اندازه است؟

  مبانی نظري پژوهش

  پیشینه تحقیق

، مبانی نظري و پیشینه تجربی حول دو محور گونه شناسی گردشگران و گردشگري مسوولیت پذیر سواالت تحقیقبا توجه به 

  گیرد.قرار می

در سفر فرصت  ،کند. از نظر او، براي گردشگرشناسی مطرح میکوهن، اولین گونه شناسی گردشگران را از دیدگاه جامعه 

ي هیجانی دارد و هم جنبه شناختی. به اعتقاد وي، گردشگري ترکیبی هایی که هم جنبهشود. تجربههاي جدید فراهم میتجربه

کند. در گردشگري یم میتقس 5و غیر نهادي 4است. او گردشگران را از نظر نقش به دو گروه نهادي3و آشنایی2از درجات تازگی

د. کننهاي استاندارد شده و همچون یک بسته صنعتی به صورت انبوه محصوالت خود را عرضه مینهادي، تورها در قالب بسته

 گردشگري، از نوع این یا موسسات این هاي گردشگري است. مشکلریزي کامل سفر از ابتدا تا انتها به عهده سازمانکنترل و برنامه

 بیاید. پیش گردشگر براي ايناراحت کننده يتجربه هیچ کهآن بدون است،  گردشگران به تازگی در مقصد براي باور ردنک فراهم

  ).41: 2004است (کوهن،  کنترل شده زیادي حد تا نهادي، گردشگر براي تازگی با مواجهه واقع در

                                                             
١ Socially Responsible Consumer (SRC) 
٢ Novelty 
٣ Familiarity 
٤ Institutional 
٥ Non institutional 
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 براي بیشتري فرصت گردشگر .سروکار ندارد گردشگري، موسسات معمول روشهاي با نهادي، نوع برخالف غیرنهادي، گردشگر 

 نوع در که اياندازه به گردشگر مواجهات و محیط و نیست، شده ریزيبرنامه پیش از و استانداردشده سفر دارد.  تازگی يتجربه

 و کم نیز میزبان و اجتماع با گردشگر ارتباط کیفیت و ). میزان40-39: 2004شده، تحت نظارت نیست (کوهن،  کنترل نهادي

  .است نهادي نوع از بیشتر غیرنهادي نوع در میزبان، جامعه بر گردشگر تأثیر کیف

   کند:.می پیشنهاد را گردشگر نقش چهار او گونه شناسی، همین اساس بر

حباب در حصار  زیادي حد تا و دارد را ماجراجویی میزان کمترین او :1سازماندهی شده ايگردشگرتوده -

 سفر سیر خط  کند. می خریداري مدرن بزرگ بازار از – کاالها دیگر چون– مسافرتی بسته یک  .دارد قرار 2محیطی

گروه  این در ماند.می باقی خودش کشور کوچک محیط و در نیست گیرنده تصمیم  .است شده پیش بینی قبل از او

  در حد باالي خود و تازگی در حد پایین خود قرار دارد. "آشنایی"

 و کندنمی ریزيقبل برنامه از تماماً  تور که تفاوت این با است قبلی مدل به : شبیه3انفرادي جمعی گردشگر -

 از کمتر گاهی اما دارد، تسلط آشنایی هنوز .دارد مسافرتش برنامه و زمان بر را کنترل از مشخص مقداري گردشگر

 .است معمول و روزمره نوع از اغلب اما است بیشتر  تجربه تازگی گاهی اوقات است. قبلی موارد

 با و کندمی بیند معاشرتمی که مردمی کند. بامی ریزيبرنامه را سفرش خودش گردشگر نوع این :4 سیاح -

 هنوز او اما دارد، قبل نوع از را بیشتر حباب محیطی گذاشتن  کنار جرات سیاح .گویدمی سخن هاآن با خودشان زبان

 .باشدمی -شود سخت رفتن که زمانی -برگشت چگونگی مراقب

 را کشورش مرسوم زندگی از معمول غیر زندگی يشیوه ریسک گردشگر : این5خانه به دوش (بی هدف) -

 براي ايشده تعریف او هدف شود.می شریک میزبانانش با عاداتش و غذا سرپناه، روزمره، هايفعالیت در و پذیردمی

شود و می تجربه میزان باالترین درتازگی این سنخ،  ماند. درمی وفادار هایشسنت تریناساسی به تنها و ندارد سفر

 )39: 2004(کوهن،  شود.طور کامل ناپدید میآشنایی به

  :کرد تصویر یک شکل به صورت توانمی را کوهن دیدگاه

  

  کوهن گردشگر مختلف هاينقش در تازگی -آشنایی يتجربه نسبت  :)1شکل (

 هم هاي مشخص و بهنقش و هاپایگاه هنجارها، از منظمی نظام يتوسعه فرایند "گوید: که کوهن می چنان شدن نهادي

 به را خود جاي بینی ناپذیر،پیش و رفتارهاي خودانگیخته شدن، نهادي طریق است. از شده پذیرا آن را جامعه که است پیوسته

   ".یابدمی نظم اجتماعی رفتار شدن نهادي طریق از بنابرایندهد. می پیش بینی پذیر و یافتهنظام رفتار 

                                                             
١ Organized mass tourist  
٢ Environmental bubble 
٣ Individual mass tourist  
٤ Explorer 
٥ Drifter  
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 بازاریابی و تبلیغات موسسات هاي گردشگري،آژانس در که گردشگري يشده نهادي صورت قالب در فوق، تعریف به استناد با

 تجلی ... ) و ها رستوران نقل، و حمل هايشرکت ها،به گردشگران ( هتل خدمات دهنده هايسازمان و موسسات گردشگري،

 همه کنشگران براي یافته نظام نقشی رفتارهاي و هنجارها زمینه ساز و شده تعریف گردشگر هاي خاصنقش است، کرده پیدا 

 مقایسه در تعامالت و رویدادها ترتیب بدین .است) گردشگري صنعت کارکنان میزبانان، تور، دهندهی سازمان گردشگر، از (اعم

 کند می تأمین را بیشتري آسایش و امنیت نهادي گردشگري کوهن به تعبیر است.  پیش بینی پذیرتر نهادي غیر گردشگري با

 گردشگري غیرنهادي در که حالی در دهد.می قرار گردشگر اختیار در نهادمند و مدیریت شده صورت را به تازگی يتجربه و

 می تأثیر میزبان جامعه بر و کندمی برقرار میزبان تعامل اجتماع با بیشتر حتی و کندمی تجربه را بیشتري تنوع و تازگی گردشگر

    ).2017 ،و الوري 176-172: 1393زاده، زاده و رضوي(نگاه کنید به فروغ گذارد

 ستیز يهاهستند که به تمام مراحل سفر و نه فقط جنبه گردشگري پایدارگسترده از  دید کی) خواستار 2008( نیبرامول و ل

 یطیمح ستیاثرات ز -1 .توان مسائل اصلی را خالصه کرد. با در نظر گرفتن سه رکن گردشگري پایدار، میبپردازدی طیمح

منابع  نیاز ا يضرور ریاز حد و غ شیمصرف ب ایآب، هوا و خاك و  یکه منجر به آلودگ یعبارت است از اجتناب از هر عمل

برجسته  ندهیبه طور فزایی از حمل و نقل هوا یناش یآلودگ، 1گ بورگدر نشست هلسین .شودیم زبانیم تیبه ضرر جمع ابیکم

 پول اجتناب شودیا خروج است که از نشت  نیا یمسئله اصل ،ياز نظر اقتصاد -2 ).2007(النسینگ و دو وریس،  شده است

از  نیا .گرددیبرم زبانیم تیبه جمع يادیز زانیبه م ستیحاصل شود که پول صرف شده توسط تور نانیاطم یعنی(همان). 

خدمات متعلق به مردم  ایاستفاده از موسسات  ایواردات کاالها و خدمات از خارج از کشور  يبه جا یمحصوالت محل دیخر قیطر

-یاجتماع هیبه حفظ سرما دیامر با نیا ،یاجتماع رکندر رابطه با  -3 است. ریها امکان پذموسسات وابسته به آن ایو  یمحل

افزایش قیمت، تخریب  :گردشگري توده اغلب پیامدهاي نامطلوب براي جوامع میزبان دارد .انجامدیشده ب دیبازد تیجمع یفرهنگ

 يگردشگر نیبنابرا زندگی (همان). میراث طبیعی یا فرهنگی، از دست دادن ارزش ها و سنت هاي محلی، غربی شدن شیوه

بردن  نیاست و هدف آن از ب يسودآور لیصرفا به دل زهیانگ يداراي توده معمولی، گردشگر يبرا نیگزیجا کیبه عنوان  داریپا

  مشکالت ذکر شده در باال است.

) معتقدند که اگر گردشگري چشم انداز اقتصادي خوبی در دراز مدت ارائه می دهد، شرایط 2006بیچور و بنزبا (-باجی 

  ها این تهدیدات را در پنج مورد خالصه می کنند: ند. آنکنگسترش آن موضوع بحث است و عواملی آن را تهدید می

از بعد  اقتصادي، درآمد اغلب توسط واسطه ها به دست می آید و مردم محلی کمی از آن بهره مند می شوند.  -

  عالوه بر این، مشاغل در بخش گردشگري اغلب بی ثبات و فصلی هستند.

گیرند (کار کودکان، تخریب سازه هاي سنتی توجهی قرار میاز بعد نظارتی، قوانین بین المللی اغلب مورد بی -

 و غیره).

 عدالتی و...)هاي جمعیت، بیشود. (فحشا، جابجاییاز بعد اخالقی، حقوق بشر همیشه محترم شمرده نمی -

 از بعد فرهنگی، بعضا شاهد اثرات سوء در جوامع محلی هستیم. -

محیط زیست در واقع نگران کننده است. به عنوان مثال، از بعد زیست محیطی، تاثیر صنعت گردشگري بر  -

از گازهاي گلخانه اي اقتصاد  درصد 10تا  4از تولید ناخالص داخلی جهان را نشان می دهد. اما از  درصد 4این صنعت 

درصد   89اي از این مشکل به خاطر بخش حمل و نقل هوایی بین المللی است. جهانی را منتشر می کند، بخش عمده

 از گازهاي گلخانه اي گردشگري به سفرهاي بین محل اقامت و مقصد مربوط می شود.

                                                             
 راتیی، سوئد برگزار شد. با استفاده از داده ها در مورد تغHelsingborgدر  داریپا يکارشناس گردشگر 35از  یالملل نیجلسه ب کی، 2007در سپتامبر  ١

که توسط  یاقدامات هرا دربار ییها هیدادند و توص شنهادیرا پ داریپا يگردشگر نهیدر زم یقاتیبرنامه تحق کیآنها  ،يگردشگر انیجر شیو افزا ییآب و هوا

  انجام شود ارائه دادند. دیو دولت ها با عیصاحبان صنا
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  پیشینه تجربی پژوهش

 از برخورداري میزان و مقصد) در جایی جابه و خوراك اولیه (سرپناه، نیازهاي تأمین ي) نحوه1393فروغ زاده و رضوي زاده (

 مدل يرنمایهود به اتکا با .شد تعریف گردشگري بودن نهادي میزان از شاخصی مشهد، شهر در شده نهادي خدمات میزبانی

درصد) 3/68(نهادي و غیر نهادي قرار گرفتند. نتایج نشان داد که حدود دو سوم زائران  نیمه نهادي، دسته سه در گردشگران کوهن،

اند. نهادي به مشهد سفر کردهدرصد نیز به طور  10درصد به صورت نیمه نهادي و حدود  20به صورت غیر نهادي، کمی بیش از 

 خدمات از از دیگران بیش باالتر شغلی منزلت و تحصیالت درآمد، با افراد ها،شهري جوانتر، داد که افراد نشان نتایج همچنین

  .اند کرده استفاده مشهد شهر در گردشگري نهادي

 تسیز طیکه گردشگران حساس نسبت به مح ندکرد شنهادیرا پ یقاتیتحق 1فرا تحلیل کی)، 2008دولنیکار، کروش و النگ (

 يفرد يهایژگیموجود، و اتیاست که در ادب نیا سندگانینواین  يریگ جهینت کند. یم فیرا توص داران محیط زیست)(دوست

است  نیشناخته شده است ا ستیز طیدر مورد گردشگران مح تیکه در نها يریگ جهینت مورد مطالعه قرار گرفته است.  يزیناچ

  هاآن طشده توس شنهادیپ يها یژگیاز و یکی هستند. يریادگی يباال و در جستجو نسبتا کرده با درآمد لیها از قشر تحصکه آن

  روزانه خود هستند؟ یاز دست دادن راحت رشیها حاضر به پذآن ایاست که آ نیا داریگردشگران پا ییشناسا يبرا

 نیا وجود دارد. رابطه عکس ،یطیمح ستیز يها یو نگران یکاهش راحت رشیپذ نیب اند کهنشان داده)، 1981(بکر و دیگران

  ي.و نه فداکارهستند لذت ها به دنبال مفهوم آن رایشود، ز یم دتریشد ياحتماال در حوزه گردشگر وضعیت

یم پایدارمعرفی نظرگردشگري از را فرانسوي کنندگان مصرف شناسی ونهگ شنهادیپ)، 2009(لوکومپت و پریم آالز-فرانسوا

 به هاآن مورد دو که گردشگران، پروفایل پنج وجود دهنده نشان نفر، 545 از اي نمونه روي بر شده انجام تحلیل، و تجزیه .کند

 حساس پایدار گردشگري به که افرادي که دهد می نشان نتایج .است نامطلوب هاآن از مورد سه و شده توصیف پایدار عنوان

  .اندشده تایید اجتماعی لحاظ به که هستند محصوالتی کنندگان مصرف از  هستند،

  ننده مسوول به لحاظ اجتماعی پرداختند:کمصرف  به پنج ویژگی)، 2006لوکومپت و والت(-فرانسوا

با کارکنان و  يمسووالنه است، مانند کار کودکان، بدرفتار ریها غکه رفتار آن ییاز شرکت ها دیامتناع خر -

 .ستیز طیمح یآلودگ

. محصوالتی که منافع ملی را تامین علت خاص است کیها مربوط به آن متیاز ق یکه بخش یمحصوالت دیخر -

 کنند.کنند و به محیط زیست آسیب کمتري وارد میمی

 جوامع اطرافی با ایجاد ارتباط با دفاع از اشتغال محل جهیکوچک و در نت يبه کمک به کسب و کارها لیتما -

 اندازهاي تجاري.و ایجاد تنوع بیشتر چشم

خود، کشور خود و قاره  هیمحصوالت ناح دیدادن به خر حینشان دادن به مبداء محصوالت با ترج تیحساس -

 خود.

و  میاز حد مصرف نکن شیب یعنیاست.  يکه واقعا ضرور يکاهش حجم مصرف تا حد يخواست و اراده برا -

 .میها را بخرآنکه آن يجابه میکارها را خودمان انجام دهاز  یکه بعض میتالش کن

شناسی توان به این نکته اشاره کرد که هدف این تحقیق از یک طرف دستیابی به یک گونهبندي پیشینه تحقیق، میدر جمع

گردشگران در مقاصد گردشگري شهري و از طرف دیگر ایجاد مقیاسی که به کمک آن بتوان میزان مسوولیت پذیري گردشگران 

                                                             
١Meta-analysis  
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ه طور یکجا به هر دو بعد این موضوع پرداخته باشند، در بین تحقیقات داخلی وجود گیري کرد. متاسفانه تحقیقاتی که برا اندازه

و     )2009( آالز-و پري لوکومپت-فرانسوا ندارد و در بین تحقیقات خارجی نیز محدود است. از بین تحقیقات خارجی بیشتر از

توان به این از ویژگی این مقاله می .ده شده است) استفا1393زاده(زاده و رضويداخلی در بعد گونه شناسی گردشگري از فروغ

  سنجد.می هاآنهاي نکته اشاره کرد که میزان مسوولیت پذیري گردشگران را به تفکیک گونه

  معرفی شاخص هاي مورد مطالعه در این پژوهش

هاي مورد مطالعه در این پژوهش، عالوه بر مشخصات اجتماعی و جمعیت شناختی گردشگران، مانند: جنسیت، سن، شاخص

  شود:دیگر نیز می هايشاخص، تحصیالت و شغل، شامل دو گروه درآمدوضعیت تاهل، 

  :کوهنهاي گردشگران با استفاده و بومی سازي نظریه هاي استفاده شده براي شناسایی گونهشاخص

 صراحتاً  کوهن .یابدمی صورت متفاوتی غیرنهادي و نهادي گردشگري متفاوت، اجتماعی بسترهاي در کوهن، نظرات رغمبه

 هاییتفاوت داخلی گردشگري مورد در است ممکن خوانده است. بنابراین المللیبین گردشگران شناسیگونه را خود شناسیگونه

   .شود گردشگران هايانتخاب در هاییتفاوت به منجر گردشگري  هايبعضی انگیزه یا شود مشاهده

 هايتجربه باشد ترغیرنهادي هرچه و دارد، بیشتري امنیت احساس فرد باشد شده ترنهادي سفر بنا به تحلیل کوهن، هرچه

 در شهري داخلی گردشگري نوع تطبیق با ). 39: 2004است(کوهن،  بیشتر اجتماع میزبان و محیط با تعامل و پیش بینی نشده

 سفر در طول گردشگران نیاز مهمترین که بپذیریم اگر از گردشگري منطبق کرد.  شکل این با را مدل کوهن توانمی ایران

 از شاخصی مقصد در شده نهادي خدمات میزبانی از برخورداري میزان و نیازها این تأمین ينحوه ها است،آن زیستی نیازهاي

 آنجا از .است نیازها دیگر مهمتراز مقصد در تحرك و خوراك سرپناه، نیازهایی چون رفع لذا است.  گردشگري بودن نهادي میزان

 داد،نمی پوشش گردشگري خدمات از لحاظ برخورداري از را گردشگران متنوع طیف به خوبی غیرنهادي و نهادي يگونه دو که

  ).1393زاده، زاده و رضويشد(فروغ اضافه کوهن هايگونه به ایران در داخلی ي نیمه نهادي با توجه به مقتضیات گردشگري گونه

 وسیله نوع-4سفر،  نقلیه وسیله نوع-3اقامتگاه،  نوع-2سفر،  طول در غذا صرف چگونگی-1متغیر،  شش تحقیق از  این در 

، نیمه نهادي و یا نهادي میزان رايی بهایسفر، شاخص سازماندهی نحوه-6چگونگی یافتن محل اقامت، -5شهري،  درون نقلیه

  . )1 ودن گردشگران مشخص شده است (جدولب غیر نهادي

  هاهاي آنشناسی گردشگران و معرفمتغیرهاي مربوط به گونه : )1( جدول

  مقوالت طبقات  طبقات  متغیر

 نوع

 در اقامتگاه

  شهر

  ...و مسافرخانه دولتی، غیر و دولتی سرايویال، مهمان آپارتمان، هتل هتل،  نهادي

نیمه 

  نهادي

  ...و اي اجاره خانه سوئیت،  مدرسه، کمپ،

غیر 

  نهادي

  ...و خیابان حاشیه و پارك شخصی، چادر شخصی، خانه اقوام، منزل

 چگونگی

 محل یافتن

   سکونت، محل شهر از رزرو خدماتی، دفاتر و تور  نهادي

نیمه 

  نهادي

  هاها و واسطهدالل
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 در اقامت

   شهر

غیر 

  نهادي

سفر  تجربه وآشنایان، دوستان محل، به اتفاقی مراجعه مردم ، از جو و پرس

  قبلی و...

 چگونگی

 صرف

 غذا در

  سفر طول

  ...و آماده غذاي خرید رستوران، در صرف  نهادي

نیمه 

  نهادي

  پخت گاه و خرید گاه

غیر 

  نهادي

  غذا پخت و اولیه مواد آوردن اقوام، منزل در شدن مهمان

 نوع

نقلیه  وسیله

  سفر

  هواپیما ،آژانس مسافرتی (تور)  اتوبوس  نهادي

نیمه 

  نهادي

  ترمینال  بوس ازیا مینی اتوبوس، سواري

غیر 

  نهادي

  دوچرخه، موتورسیکلت پیاده، شخصی، وسیله

نحوه 

 سازماندهی

  سفر

 براي و کار بوده محل اداره توسط سازماندهی تور، کاروان، صورت به سفر اگر  نهادي

 هزینه  )نقل، خوراك و حمل گردشگري ( اسکان، خدمت سه یا دو استفاده

  .کردند

نیمه 

  نهادي

 ان بوده و کار محل اداره توسط سازماندهی تور، کاروان، صورت به سفر اگر

 هزینه) نقل، خوراك و حمل گردشگري (اسکان، خدمات از یکی استفاده براي و

  کردند

غیر 

  نهادي

 خوراك نقل، و حمل اسکان،( گردشگري خدمات از یک هیچ از سفر طول در

  .اند استفاده نکرده )

 وسیله

 نقلیه

 درون

  شهري

  اقامت محل وسیله تلفنی، و بیسیم و ویژه تاکسی  نهادي

نیمه 

  نهادي

  خطی تاکسی بوس، مینی اتوبوس،

غیر 

  نهادي

  مسیرها رفتن پیاده شخصی، مسافرکش اقوام، شخصی وسیله شخصی، وسیله

  ) با تغییرات جزئی1393زاده، زاده و رضويماخذ: (فروغ

  :هاي استفاده شده در رابطه با گردشگري پایدار و مسوولیت پذیرشاخص

ا و ب ،يو حرفه ا ينهاد ،یعلم اتیما با الهام از ادب و مسوولیت پذیر، داریپا يگردشگر يریاندازه گ یعمل اریدر رابطه با مع

-فرانسوا )،2005لوکومپت ( -فرانسوا خصوص نظریاتبه هاي نظري و پیشینه تجربی ارائه شده در این پژوهش،دیدگاهاستفاده از 

الت اسو  هاي مورد مطالعه،براي محدوده هاو بومی سازي آن) 2006لوکومپت و والت (-فرانسوا ) و2009( لوکومپت و پریم آالز

، سوال) 5( فرهنگی-، اجتماعیسوال) 7( محیطیزیست اثراتی که در ابعاد مختلفمتعددي را در رابطه با رفتار گردشگران و 
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تواند روي یک گردشگري پایدار و مسوولیت میسوال)  4( 1و تحمل سختی سفر سوال)4( ، سازماندهی سفرسوال)7( اقتصادي

  است. مورد تنظیم شده 27این سواالت در در مجموع  ایم.پذیر داشته باشد، ساخته

   تحقیق روش

تحلیلی است، که در انجام آن با توجه به ماهیت –شناسی توصیفیپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت و روش

 اي گردآوريمطالب و نوع موضوع مورد مطالعه، اطالعات به صورت مطالعات میدانی و استفاده از پرسشنامه و مطالعات کتابخانه

ان بابلسر، الهیجیعنی  شمال ایران شهري گردشگري اصلی مقصدسه ایرانی  گردشگران ،مطالعه ي آماري موردشده است. جامعه

آمارهاي  . با توجه بهانتخاب شدندبه عنوان حجم نمونه  با استفاده از فرمول کوکران ،گردشگر 386تعداد  بوده است.و سرعین 

سفردر رتبه دوازدهم،  701347، شهر الهیجان با 1393تعداد کل سفرهاي بیست شهر مقصد اصلی سفرهاي داخلی در تابستان 

سفر در رتبه شانزدهم از بیست شهر مقصد اصلی سفرهاي داخلی  556181سفر در رتبه پانزدهم، و سرعین با  589560بابلسر با 

هاي انتخاب شده در هر یک از این سه شهر، با نسبت تعداد سفرها در سال نمونه تعداد ).1393قرار دارند (مرکز آمار ایران، 

گردشگر براي  116گردشگر براي بابلسر و  123گردشگر براي الهیجان،  147به این ترتیب، تعداد ند. اهمشخص شد 1393

هاي در مکان این سه شهر سال 18باالي  ردشگراندر بین گپرسشنامه، عنوان نمونه انتخاب شدند. به همین تعداد سرعین به

  بوده است.  1396سال  نیمه اول. زمان انجام نمونه گیري در توزیع شد توریستی

ر را گردشگري پایدار و مسوولیت پذی دو موضوع گونه شناسی گردشگران و ، الزم بود که به منظور دستیابی به نتایج مطلوب

در بین  وها به همین ترتیب تهیه . پرسشنامهکنیمو براي هر یک به طور جداگانه اقدام به تهیه  پرسشنامه  کنیماز هم تفکیک 

   افراد نمونه توزیع شده است.

تحقیق  این مفهوم سازي طبق مدل کوهن، ورتماي د به اتکا با ها در زمینه  گونه شناسی گردشگراننحوه ارزش گذاري داده

 کرد.می امتیاز کسب 3کرد، میهاي مربوط به طبقه نهادي اشاره هاي خود به هر یک از مقوله)، اگر گردشگر در پاسخ1(جدول 

متغیر  6که . با توجه به اینداشتامتیاز  1هاي غیر نهادي امتیاز و هر یک از مقوله 2هاي نیمه نهادي اشاره به هر یک از مقوله

هاي نهادي انتخاب ها را از بین مقولهاي همه پاسخگردشگران در نظر گرفته شده است، لذا اگر پاسخ دهندهشناسی براي گونه

. طبقه بندي که ما نمودکسب میامتیاز  6حد اقل  کردمیهاي غیر نهادي انتخاب امتیاز و اگر از بین مقوله 18، حد اکثر کردمی

متر از ک در مجموع ایم با توجه به توضیحات فوق، پاسخ دهندگانی کهنظر گرفته شناسی گردشگران دردر این مقاله براي گونه

 14  امتیاز در طبقه نیمه نهادي و از بزرگتر یا مساوي  14کمتر از  امتیاز تا 10اند در طبقه غیر نهادي، از امتیاز کسب کرده 10

  .گرفتندامتیاز در طبقه گردشگران نهادي قرار  18تا  امتیاز

یکرت با اي لبا استفاده از طیف پنج گزینه گردشگري پایدار و مسوولیت پذیرسواالت مربوط به براي  هاگذاري دادهرزشنحوه ا

-4 ممتنع-3موافقم -2کامال موافقم -1ها به این ترتیب است: مفهوم گزینهانجام شده است.  1و حداقل امتیاز  5اکثر امتیاز حد

 دهد که ایننتایج نشان می ه است.شد استفادهآزمون آلفاي کرونباخ  زاها، جهت ارزیابی پایایی دادهکامال مخالفم . -5مخالفم 

 ،81/0گویه 7اقتصادي با ، 70/0گویه 5، اجتماعی و فرهنگی با 75/0گویه برابر 7محیطی با براي شاخص زیست هاضریب

  رهایتمام متغ يبرا بیدست آمده، ضرابه ریبا توجه به مقاد. بوده است 73/0و تحمل سختی سفر با71/0گویه 4سازماندهی سفر با 

  .باشدیباالتر از آن و در حد قابل قبول م  ایو  70/0در حدود 

 SPSSار افزتحلیل واریانس) در نرم آنووا یاها از آمارهاي توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی و آزمون براي تجزیه و تحلیل داده

  استفاده شده است.

                                                             
  زیسترفتارهاي گذشتن از قسمتی از راحتی در طول سفر به نفع جوامع محلی و محیط  ١
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   هاتجزیه و تحلیل یافته

  هاي فردي پاسخگویانویژگی

از  از افراد نمونهدرصد  70حدود  مرد و بقیه زن بودند. به لحاظ ترکیب سنی، درصد 63/53نفر نمونه مورد مطالعه،  386از 

از پاسخ دهندگان بیشتر از  درصد 23اند. درآمد حدود متاهل بوده درصد 72از نظر وضعیت تاهل، حدود  وساله  55الی  26بین 

 پلمید داراي مدرك درصد 33د ت حدوبه لحاظ تحصیالمیلیون تومان بوده است.  5/1کمتر از درصد 8میلیون تومان و حدود  7

از پاسخ دهندگان در بین بازاریان و  درصد 50اند. از نظر شغلی، حدود داراي مدرك باالتر بوده درصد 46م و حدود پلیفوق د ای

  اند. آزاد و معلمان بوده مشاغل

  شهرهاي مورد مطالعهگونه شناسی گردشگران داخلی در 

در  ،1مطرح شده در جدول شماره با نحوه استفاده از خدمات گردشگري هدر رابط، هاهاي استخراج شده از پرسشنامهپاسخ

ن و بابلسر، الهیجادر سه مقصد گردشگري ان داخلی براي تشخیص گونه شناسی گردشگر ،انتخاب شده نمونهنفر  386مورد 

، با توجه به شیوه امتیاز دهی تشریح شده در روش شناسی گردشگران به لحاظ گونه شناسی است. 2به صورت جدول   سرعین

درصد) در گروه گردشگران نهادي، 77/14(نفر از افراد نمونه 57در سه گروه نهادي، نیمه نهادي و غیرنهادي قرار گرفتند.  تحقیق،

  گیرند.درصد) در گروه غیر نهادي قرار می54/65(نفر  253درصد) نیمه نهادي و  69/19(نفر  76

  هاي گردشگران با الهام از نظریه کوهنطبقه بندي گونه :) 2( جدول

ك

  د

تعداد 

  (نفر)

(با توجه به توضیحات  امتیاز کسب شده  درصد

  تحقیق)ارائه شده در روش شناسی 

طبقه گردشگران از نظر 

  گونه شناسی

1  57  77/1

4  

18 ≥ امتیاز ≥   نهادي 14

2  76  69/1

9  

14 > امتیاز ≥   نهادينیمه  10

3  253  54/6

5 

> امتیاز    غیر نهادي    10 

  یافته هاي تحقیق حاضرماخذ: 

  با استفاده از روش تحلیل عاملی: مسوولیت پذیر يدر رابطه با گردشگر گانپاسخ دهنده يرفتارهاعامل  5معرفی 

انتخاب شده  گردشگري مسووالنه يارهایکه به عنوان مع یتمیآ 27که در پشت  یکشف عوامل مهم يگام، برا نیبه عنوان اول

و  نهمسووال يدر رابطه با گردشگر گانپاسخ دهنده يسنجش رفتارها يبرااین عوامل  استفاده شد. یعامل لیبودند، از روش تحل

هاي اصلی با استفاده از براي تحلیل عاملی از روش مولفه  .انتخاب شدند شده از طرف عموم مردم رفتهیپذ يجنبه ها ییساشنا

و  KMOهاي ها براي تحلیل عاملی از آزمونچرخش متعامد و نوع واریماکس استفاده شده است. براي تعیین مناسب بودن داده

گیري از تکنیک تحلیل عاملی مناسب است. ها براي بهرهدهد، انسجام درونی دادهمینشان نتایج بارتلت استفاده شد. 

)KMO=0,929 باشد که داللت بر تایید و تناسب تحلیل عاملی دارد. معنی دار می 00/0در سطح 756/9148) و آماره بارتلت  

را  انسواری از درصد 84ر با پنج عامل که ساختا کی لیتحل نیاز ا تم،یآ 7انجام شد و پس از حذف  یعامل لیتحل نیبنابرا

، )انسواری درصد 79/57اثرات مثبت زیست محیطی (که:  تفسیر کرد انگونهتوان این پنج عامل را می .خارج شد کند یم یابیباز
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پذیرش سختی سفر به ، )انسواری درصد 41/6(اثرات مثبت اقتصادي ، )انسواری درصد 09/12(فرهنگی -اثرات مثبت اجتماعی

را  )انسواری درصد 29/3(استفاده از سفر هاي سازماندهی شده و  )انسواری درصد 83/4( نفع محیط زیست و جوامع محلی 

   دهند.تشکیل می

سنجش عامل از مهمترین عوامل  5آیتم گردشگري پایدار، بعد از چرخش واریماکس،  20نتیجه تحلیل عاملی در مورد 

نشان  2هاي آن در شکل را مشخص کرده است که این عوامل و آیتم مسووالنه يگان در رابطه با گردشگردهندهپاسخ رفتارهاي 

  شده است:داده 

  

  

  هاي گردشگري پایدار منتج از تحلیل عاملیها و آیتمعامل): 2(شکل

  منبع: یافته هاي تحقیق حاضر

با استفاده از  محیط زیستو قابل جامعه میزبان مي گردشگران در هاگونه انواع میزان مسوولیت پذیري هر یک ازبررسی 

   آزمون آنووا:

هاي گردشگران در مقابل جامعه میزبان و محیط زیست در مصرف براي بررسی میزان مسوولیت پذیري هر یک از انواع گونه

  م:پردازیها میمولفههر یک از ا براي هاین آزموناستفاده شده است. در زیر به تشریح  از تحلیل واریانس محصوالت گردشگري

ایسه آید. با مقها به شمار میهاي گردشگري مسوولیت پذیر است و از مهمترین عاملمحیطی، یکی از مولفهاثرات مثبت زیست

 در رابطه با عامل اثرات مثبت زیست هاي سه گونه گردشگران نهادي، نیمه نهادي و غیر نهادي با کمک تحلیل واریانسمیانگین

تاثیر نسبتا مثبت دارد،  29/3شود که گروه نهادي با میانگین ) مشاهده می 3جامعه میزبان و محیط زیست، (جدولمحیطی روي 

 )41/2(در سطح قابل قبولی قرار ندارند. میانگین کل  2/2و 45/2هاي به ترتیبهاي نیمه نهادي و غیر نهادي با میانگینولی گروه

عامل ھای مھم

اثرات مثبت زیست محیطی

رفتار مسووالنھ در مقابل محیط 
طبیعی

حفاظت از مقاصد سفر برای 
نسل ھای آتی

حق زندگی برای گیاھان و 
جانوران

انتقال زبالھ بھ مکان مناسب

صرفھ جویی در مصرف آب

فرھنگی-اثرات مثبت اجتماعی

پذیرش جنبھ ھای مثبت فرھنگی 
جامعھ میزبان و تاثیر روی آن ھا

رضایت جامعھ میزبان از رفتار 
من در رابطھ با میراث فرھنگی

رضایت جامعھ میزبان از رفتار 
من در رابطھ با فرھنگ و آداب 

و رسم بومی

رکسب تجربھ بھ یادماندنی از سف

اثرات مثبت اقتصادی

خرید کاالھا و صنایع دستی 
محلی برای حمایت از کسب و 

کار آن ھا

ترجیح استفاده از غذاھای محلی 
برای رونق کسب و کار مردم 

بومی

تخصیص بخشی از بودجھ سفر 
برای ھزینھ اقامت برای راحتی 
خود و درامدزایی مردم محلی 

مھم است

تحریم کسب و کارھای سوء 
استفاده گر

ط پذیرش سختی سفر بھ نفع محی
زیست و جوامع محلی

ترجیح اقامت در خانھ ھای بومی 
و سنتی

افی عالقھ بیشتر بھ سفرھای اکتش
و اماکن فرھنگی در مقایسھ بار 

رفتن بھ کنار دریا

استفاده از غذا ھای بومی

رعایت کلیھ اصول اکوتوریسم 
در سفر

استفاده از سفر ھای سازماندھی 
شده

استفاده از سفر ھای سازماندھی 
)تور(شده 

رزرو اقامتگاه از مبداء در 
صورت عدم استفاده از تور

استفاده از تورھا یا اقامتگاه ھای 
رسمی دارای مجوز
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و تست تعقیبی  05/0کوچکتر  از00/0و سطح معنی داري برابر =87,052Fتر است. مقدار پایین 3نیز از حد متوسط یعنی عدد 
1Post Hocکند. ها را تایید می)، تفاوت بین میانگین3، (جدول  

  گردشگرانهاي گونه تفکیک مجیطی بهاثرات مثبت زیست   مؤلفه یکطرفه واریانس تحلیل :)3( جدول

    مجموع مربعات  انحراف معیار  میانگین  تعداد  طبقه بندي گردشگران

F 

  داريسطح معنی

  درون گروهی  بین گروهی 

    54/0  29/3  57  نهادي

  

39/55  

  

  

85/121  

  

  

  

05/87  

  

  

00/0  

  45/0  45/2  76  نیمه نهادي

  59/0  20/2  253  غیر نهادي

  67/0  41/2  386  کل

  یافته هاي تحقیق حاضرماخذ: 

 68/3)، گردشگران نهادي با میانگین4، در مورد مولفه اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی (جدولتحلیل واریانسطبق نتایج 

 07/3هايهاي نیمه نهادي و غیر نهادي با میانگیندهد و تاثیر گذاري گروهبیشترین تاثیر مثبت را روي جامعه میزبان نشان می

، با مقدار تحلیل واریانسدر سطح متوسط رو به باال است. نتایج 05/3متوسط قرار دارند. میانگین کل نیز با عدددر حد  02/2و 

F=36,754 و تست تعقیبی 00/0و سطح معنی داري Post Hoc، هاي نهادي با دو گروه هاي بین میانگین) تفاوت9(جدول

  کند.تایید نمی 12/0یر نهادي را با سطح معنی داريکنند. ولی تفاوت بین نیمه نهادي و غدیگر را تایید می

  هاي گردشگرانگونه تفکیک مؤلفه اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی به یکطرفه واریانس تحلیل :)4( جدول

    مجموع مربعات  انحراف معیار  میانگین  تعداد  طبقه بندي گردشگران

F 

  داريسطح معنی

Sig درون گروهی  بین گروهی  

    49/0  68/3  57  نهادي

  

40/28  

  

  

01/148  

  

  

75/36  

  

  

00/0  

  55/0  06/3  76  نیمه نهادي

  66/0  90/2  253  غیر نهادي

  68/0  05/3  386  کل

  یافته هاي تحقیق حاضرماخذ: 

 94/3میانگیندهد که تنها گردشگران نهادي با )، نشان می5دولدر مورد مولفه اثرات مثبت اقتصادي (ج تحلیل واریانسنتایج 

 85/2هاي به ترتیبهاي نیمه نهادي و غیر نهادي با میانگینتاثیر مثبت روي وضعیت اقتصادي جامعه میزبان دارند و گروه

و سطح معنی  F=231,156وا، با مقدار وتاثیري متوسط رو به پایین و پایین روي اقتصاد جامعه محلی دارند. نتایج آزمون آن09/2و

  کنند.ها را تایید میهاي بین میانگین) تفاوت5(جدول ،Post Hocو تست تعقیبی 00/0داري

  هاي گردشگرانگونه تفکیک مؤلفه اثرات مثبت اقتصادي به یکطرفه واریانس تحلیل :)5ل (جدو

                                                             
Scheffe test ١ 
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    مجموع مربعات  انحراف معیار  میانگین  تعداد  طبقه بندي گردشگران

F 

  داريسطح معنی

  گروهیدرون   بین گروهی 

    46/0  94/3  57  نهادي

  

85/169  

  

  

  

71/140  

  

  

15/231  

  

  

00/0  

  46/0  84/2  76  نیمه نهادي

  66/0  09/2  253  غیر نهادي

  89/0  51/2  386  کل

  ماخذ: یافته هاي تحقیق حاضر

هاي نهادي و نیمه دهد که گروهمی)، نشان 6در مورد مولفه استفاده از سفرهاي سازماندهی شده (جدول تحلیل واریانسنتایج 

کنند. ولی گروه غیر در حد رضایت بخشی از سفرهاي سازماندهی شده استفاده می 2/3و 84/3هاي به ترتیبنهادي با میانگین

فاصله زیادي دارند.  3با میزان قابل قبول یعنی عدد  35/1دهند، با میانگیندرصد افراد نمونه را تشکیل می 54/65نهادي که

هاي بین ) تفاوت6، (جدولPost Hocو تست تعقیبی 00/0و سطح معنی داري F=818,636وا، با مقدار وتایج آزمون آنن

  کنند.ها را تایید میمیانگین

  هاي گردشگرانگونه تفکیک استفاده از سفرهاي سازماندهی شده به  مؤلفه یکطرفه واریانس تحلیل :)6ل (جدو

    مجموع مربعات  انحراف معیار  میانگین  تعداد  طبقه بندي گردشگران

F 

  داريسطح معنی

  درون گروهی  بین گروهی 

    66/0  83/3  57  نهادي

  

05/408  

  

  

45/94  

  

  

63/818  

  

  

00/0  

  49/0  20/3  76  نیمه نهادي

  45/0  34/1  253  غیر نهادي

  14/1  84/2  386  کل

  ماخذ: یافته هاي تحقیق حاضر

را در مورد مولفه پذیرش سختی سفر به نفع جوامع محلی و محیط زیست را نشان تحلیل واریانس نتایج  7جدول شماره 

 93/2وضعیت قابل قبولی دارند. گردشگران نیمه نهادي با میانگین 8/3دهد. در مورد این مولفه نیز گردشگران نهادي با میانگینمی

در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. میانگین کل 24/2یر نهادي با میانگیندر حد متوسط رو به پایین قرار دارند و گردشگران غ

و تست تعقیبی 00/0و سطح معنی داري F=107,204وا، با مقدار وبا حد قابل قبول هنوز فاصله دارد. نتایج آزمون آن 6/2نیز با عدد

Post Hoc ،کنند.ها را تایید میهاي بین میانگین) تفاوت9(جدول  

  هاي گردشگرانگونه تفکیک به نفع جوامع محلی و محیط زیست به پذیرش سختی سفر  مؤلفه یکطرفه واریانس تحلیل:) 7ل (جدو

    مجموع مربعات  انحراف معیار  میانگین  تعداد  طبقه بندي گردشگران

F 

  داريسطح معنی

  درون گروهی  بین گروهی 

          46/0  79/3  57  نهادي
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    62/0  93/2  76  نیمه نهادي

28/123  

  

219/220  

  

204/107  

  

  84/0  23/2  253  غیر نهادي  00/0

  94/0  60/2  386  کل

  ماخذ: یافته هاي تحقیق حاضرماخذ: 

آزمون نشان  8لی و محیط زیست، جدول شماره هاي مسوولیت پذیزي گردشگران در مقابل جوامع محدر رابطه با کل شاخص

در مقابل جوامع  ،67/3دهند، با میانگیندرصد) از نمونه آماري را تشکیل می 77/14(نفر  57دهد که گردشگران نهادي که می

درصد) از نمونه آماري و با  69/19(نفر  76کنند. گروه نیمه نهادي با جمعیت محلی و محیط زیست احساس مسوولیت می

درصد) و  با  54/65(نفر جمعیت  253تر هستند و گروه سوم یعنی گردشگران غیر نهادي با از حد متوسط پایین 86/2میانگین

 55/2احساس مسوولیت چندانی در مقابل رعایت حقوق جوامع محلی و محیط زیست ندارند. میانگین کل هم با عدد 2/2میانگین 

و تست  00/0و سطح معنی داريF=237,035وا، با مقدار وج آزمون آنفاصله دارد. نتای 3هنوز با سطح قابل قبول یعنی عدد 

  کنند.ها را تایید میهاي بین میانگین) تفاوت8(جدول ،Post Hocتعقیبی 

هاي گونه تفکیک هاي مسوولیت پذیزي در مقابل جوامع محلی و محیط زیست بهکل شاخص یکطرفه واریانس تحلیل:)8( جدول

  گردشگران

    مجموع مربعات  انحراف معیار  میانگین  تعداد  گردشگرانطبقه بندي 

F 

  داريسطح معنی

  درون گروهی  بین گروهی 

    35/0  68/3  57  نهادي

  

78/111  

  

  

31/90  

  

  

03/237  

  

  

00/0  

  37/0  86/2  76  نیمه نهادي

  53/0  20/2  253  غیر نهادي

  72/0  55/2  386  کل

  ماخذ: یافته هاي تحقیق حاضر

  گردشگران هايپنج فاکتور به تفکیک گونه راياي آزمون شفه ب :جدول مقایسه)9ل (جدو

  داريسطح معنی  اختالف میانگین  هاي گردشگرانگونه  گونه گردشگران  

  

  

  محیطیاثرات مثبت زیست

  

  نهادي

  

  00/0  84/0  نیمه نهادي

  00/0  08/1  غیر نهادي

  00/0  -84/0  نهادي  نیمه نهادي

  00/0  24/0  نهاديغیر 

  00/0  -08/1  نهادي  غیر نهادي

  00/0  -24/0  نیمه نهادي

  00/0  61/0  نیمه نهادي  نهادي  
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-اثرات مثبت اجتماعی

  فرهنگی

  00/0  78/0  غیر نهادي  

  00/0  -61/0  نهادي  نیمه نهادي

  12/0  16/0  غیر نهادي

  00/0  -78/0  نهادي  غیر نهادي

  12/0  -16/0  نیمه نهادي

  

  

  اثرات مثبت اقتصادي

  نهادي

  

  00/0  09/1  نیمه نهادي

  00/0  85/1  غیر نهادي

  00/0  -09/1  نهادي  نیمه نهادي

  00/0  75/0  غیر نهادي

  00/0  -85/1  نهادي  غیر نهادي

  00/0  -75/0  نیمه نهادي

  

  

پذیرش سختی سفر به نفع 

  محیط زیست

  نهادي

  

  00/0  86/0  نیمه نهادي

  00/0  56/1  غیر نهادي

  00/0  -86/0  نهادي  نیمه نهادي

  00/0  69/0  غیر نهادي

  00/0  -56/1  نهادي  غیر نهادي

  00/0  -69/0  نیمه نهادي

  

  

استفاده از سفرهاي 

  سازماندهی شده

  نهادي

  

  00/0  -63/0  نیمه نهادي

  00/0  49/2  غیر نهادي

  00/0  -63/0  نهادي  نیمه نهادي

  00/0  85/1  غیر نهادي

  00/0  -49/2  نهادي  غیر نهادي

  00/0  -85/1  نیمه نهادي

هاي مسوولیت کل شاخص

پذیزي در مقابل جوامع محلی 

  و محیط زیست

  نهادي

  

  00/0  82/0  نیمه نهادي

  00/0  48/1  غیر نهادي

  00/0  -82/0  نهادي  نیمه نهادي

  00/0  66/0  غیر نهادي

  00/0  -48/1  نهادي  غیر نهادي
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  00/0  -66/0  نیمه نهادي

   ماخذ: یافته هاي تحقیق حاضر

  پیشنهادات و گیري نتیجه

 (بابلسر، الهیجان ایران و شمال غرب شمال مهم گردشگري شهريچند مقصد بندي گردشگران هدف از این مقاله شناخت گونه

ها قبل از سفر، هنگام سفر و بعد از و معرفی نوعی از مصرف کنندگان در زمینه گردشگري پایدار است که رفتار آن و سرعین)

. تجزیه و تحلیل داده ها، پنج عامل مهم که با رفتار مصرف کنندگان گردشگري مسووالنه مرتبط هستند را باشدسفر مسووالنه 

-3فرهنگی روي جامعه میزبان، -اثرات مثبت اجتماعی -2نه نسبت به محیط زیست،رفتارهاي مسووال-1اند که شامل: نشان داده

تحمل سختی سفر به نفع جوامع محلی و محیط -4رفتارهایی که در چارچوب قانون، منجر به رونق اقتصادي جامعه میزبان شود، 

این مقیاس که با استفاده از پیشینه هاي مسافرتی است. پذیرش استفاده از سفرهاي سازماندهی شده مانند آژانس-5زیست و 

هاي گردشگري پایدار را بهتر بشناسیم و ابزاري براي اندازه گیري این مفهوم کند تا ویژگیتحقیق ساخته شده است، کمک می

واملی عرسد که منعکس کننده موانع دستیابی به گردشگري پایدار باشد. آن اشاره شد، به نظر می دهد. پنج بعدي که بهارائه می

  ي جدیدي از سفر مسووالنه منجر شود.تواند به رسیدن به شیوهها میکه توجه به آن

هاي گردشگري در مقاصد گردشگري، با استفاده از نظریه کوهن و بومی سازي آن براي ایران، به سه بندي گونهبراي طبقه

درصد در 77/14ونه انتخاب شده در این پژوهش، تنهانفر نم386گروه گردشگران نهادي، نیمه نهادي و غیر نهادي رسیدیم. از 

گیرند. در رابطه با مجموع پنج عامل درصد در گروه غیر نهادي قرار می54/65درصد در گروه نیمه نهادي و69/19گروه نهادي،

، 67/3ندهد که گردشگران نهادي با میانگینشان می تحلیل واریانس 11مرتبط با گردشگران مسوولیت پذیر، جدول شماره 

) 3از حد متوسط ( 86/2بیشترین احساس مسوولیت را مقابل جوامع محلی و محیط زیست دارند. گروه نیمه نهادي با میانگین

احساس مسوولیت چندانی در مقابل رعایت حقوق جوامع  2/2تر هستند و گروه سوم یعنی گردشگران غیر نهادي با میانگین پایین

فاصله دارد. در مجموع، در  3هنوز با سطح قابل قبول یعنی عدد 55/2گین کل هم با عددمحلی و محیط زیست ندارند. میان

وضعیت موجود، در رابطه با پنج بعدي که براي دستیابی به گردشگري پایدار و مسوولیت پذیر اشاره شد، گردشگران نهادي و تا 

شگران غیر نهادي که اکثریت گردشگران را تشکیل حدودي در مواردي گردشگران نیمه نهادي، احساس مسوولیت دارند، ولی گرد

  درصد)، مسوولیت پذیري چندانی ندارند.54/65(دهندمی

 رفتارهاي خودانگیخته شدن، نهادي طریق از"مقایسه نتایج این تحقیق با پیشینه نظري از جمله نظریه کوهن که اعتقاد داشت

 نظم اجتماعی رفتار شدن نهادي طریق از دهد. بنابراینمی پیش بینی پذیر و یافتهنظام رفتار  به را خود جاي بینی ناپذیر،پیش و

شکل  ،درصد از گردشگران در محدوده مورد مطالعه 15حدود  گردشگران نهادي یعنی حداقل در بین دهد کهنشان می ".یابدمی

) که معتقد بودند اگر 2006بنزبا(بیچور و -باجیهاي دیدگاههمچنین با  شود.گیري نظم در رفتارهاي اجتماعی مشاهده می

لی ها، فصدهد، ولی در کوتاه مدت با مشکالتی از قبیل حضور واسطهانداز اقتصادي خوبی در دراز مدت ارائه میگردشگري چشم

  کند، همخوانی دارد.ثباتی مشاغل، قانون گریزي، مسائل اخالقی، فرهنگی و زیست محیطی ایجاد میبودن و بی

) که در شهر مشهد با تکیه بر مدل 1393زاده (زاده و رضوياین تحقیق با پیشینه تجربی ازجمله تحقیق فروغمقایسه نتایج 

نهادي و کمی درصد در گروه غیر 3/68نهادي قرار داده بودند و حدود نهادي و غیرکوهن گردشگران را در سه دسته نهادي، نیمه

نتایج تحقیق  درصد نیز در گروه نهادي بودند، تا حدود زیادي همخوانی دارد. 10نهادي و حدود درصد به صورت نیمه 20بیش از 

هایی از قبیل تحصیالت و درآمد ) که گردشگران حساس نسبت به محیط  زیست را با ویژگی2008دولنیکار، کروش و النگ (

یق همخوانی کنند، با نتایج این تحقها به نفع محیط زیست توصیف میباال، در جستجوي یادگیري و حاضر به پذیرش سختینسبتا 

دهد که افرادي که به گردشگري پایدار )، که نشان می2009آالز (همچنین با نتایج تحقیقات فرانسوا لوکومپت و پریم دارد.
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اند، همخوانی دارد. فرانسوا لوکومپت و هستند که به لحاظ اجتماعی تایید شدهحساس هستند، از مصرف کنندگان محصوالتی 

اند که عبارتند از: امتناع خرید از )، در تحقیق خود به پنج ویژگی مصرف کننده مسوول به لحاظ اجتماعی پرداخته2006والت (

 کنند و به محیط زیست آسیبی را تامین میرفتار غیر مسووالنه هستند، خرید محصوالتی که منافع ملهایی که داراي شرکت

کنند، حمایت از کسب و کارهاي کوچک و دفاع از اشتغال محلی، حساسیت نشان دادن نسبت به مبداء محصوالت کمتري وارد می

ها تا حدود زیادي در گردشگران نهادي در تحقیق حاضر مشاهده شده و خواست و اراده براي کاهش حجم مصرف. این ویژگی

   ت.اس

نها به هنگام ت ویژگیدستیابی به گردشگري پایدار، مستلزم حضور گردشگرانی است که رفتاري مسووالنه داشته باشند. این 

شود بلکه قبل و بعد از سفر هم باید به این مهم توجه شود. رعایت نکاتی که به عنوان پنج عامل مهم، با رفتار سفر محدود نمی

 گیري و ترویج گردشگران نهادي وبراي شکلتواند به فرهنگ سازي نه مرتبط هستند، میمصرف کنندگان گردشگري مسووال

  مسوولیت پذیر کمک کند:

برخورد مسووالنه در مقابل محیط طبیعی (دریا، غار، جنگل و مرتع)، حفاظت از مقاصد گردشگري براي : زیست محیطی-

جانوران، برخورد مسووالنه در رابطه با دفع زباله، صرفه جویی در  هاي آینده، قائل شدن حق زندگی و حیات براي گیاهان ونسل

 مصرف آب.

هاي مثبت فرهنگی جامعه میزبان و تاثیر مثبت روي آن، حفاظت از میراث فرهنگی فراگیري جنبه:فرهنگی-اجتماعی-

 ر.احترام به فرهنگ و آداب و رسوم مردم بومی، سعی در کسب تجربیات مثبت از سف، جامعه میزبان

هاي محلی و بومی جهت حمایت ها، استفاده از غذاخرید از فروشندگان محلی و جهت حمایت از کسب و کار آن: اقتصادي-

 ها، تحریم کسب و کارهاي قانون گریز، هاي محلی جهت حمایت از کسب و کار آنها، استفاده از اقامتگاهاز کسب و کار آن

 هاي سنتی در سفر، ترویجسعی در عادت به استفاده از خانه: جوامع محلیپذیرش سختی سفر به نفع محیط زیست و -

 سفرهاي اکتشافی در طبیعت و اماکن فرهنگی، رعایت اصول اکوتوریسم و احترام به طبیعت.

 شود،ترجیحا از سفرهاي سازمانده شده (تور) استفاده شود، اگر از تور استفاده نمی: استفاده از سفرهاي سازماندهی شده-

 محل اقامت از مبداء رزرو شود.

چه ارتباطی بین گردشگري -2. براي مناطق دیگر گردشگري کشور انجام تحقیقات مشابه -1 براي تحقیقات آتی: پیشنهاد

آیا دستیابی به گردشگري پایدار مستلزم داشتن گردشگرانی  -3 پایدار و مصرف کنندگان مسوول به لحاظ اجتماعی وجود دارد؟

  یر است؟مسوولیت پذ
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