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  گردي بوم

  چکیده

 جلب خود به را ها توجه همواره که است هایی نگرانی از یکی زیست، محیط و روستایی گردشگري تنگاتنگ ارتباط

 پیش از یا شده ایجاد کارهاي و کسب دوام به کمک بر عالوه محیطی زیست پذیري  مسئولیت میان، این در. است کرده

 همان محیطی زیست پذیري ت مسئولی چراکه. دارد اهمیت گردشگر جذب و محیط حفظ در اندازه همان به موجود،

 کمک روستا در شده ایجاد هاي اقامتگاه حیات تداوم به دارد اهمیت روستایی کارهاي و کسب اندازي راه در که قدر

 گردي بوم هاي اقامتگاه صاحبان محیطی زیست پذیري مسئولیت بررسی مطالعه این هدف اساس، این بر. کرد خواهد

 رضوي خراسان استان در گردي بوم اقامتگاه صاحب 27 حاضر پژوهش در آماري جامعه بنابراین. باشد می روستایی

 اساس بر ها تحلیل و تجزیه. است تحلیلی توصیفی انجام روش لحاظ به و کاربردي هدف نظر از پژوهش. باشد می

 تحلیلی بخش در و آوري جمع اي کتابخانه منابع از استفاده با اطالعات این توصیفی بخش در که است ترکیبی هاي داده

 ،t-test روش از اطالعات تحلیل براي که آمد دست به) مصاحبه و پرسشنامه تکمیل(میدانی هاي یافته از استفاده با

 بین در محیطی زیست پذیري مسئولیت کلی بطور که داد نشان نتایج. شد استفاده خطی رگرسیون و همبستگی

 نتایج اساس بر. است برخوردار) 3 متوسط سطح از باالتر(آلی ایده سطح از مطالعه مورد گردي بوم هاي اقامتگاه صاحبان

 اقامتگاه صاحبان که شد مشخص گردشگران، و روستاییان گروه دو در t آزمون در ها میانگین آمده دست به اي مقایسه

 طبق بر همچنین. اند داشته بیشتري پذیري مسئولیت احساس روستایی، جامعه و محیط به نسبت گردي بوم هاي

 غیرمستقیم، مستقیم،(شده ایجاد اشتغال میزان و محیطی زیست پذیري مسئولیت بین شد مشخص همبستگی آزمون

 رگرسیون آزمون در نهایت، در. دارد وجود معنادار ارتباط اقامتگاه درجه و گردشگران تعداد درآمد، ،)غیرمحلی و محلی

 مسئولیت میزان بر گردي بوم هاي اقامتگاه صاحبان درآمد سطح و تحصیالت سن، متغیرهاي که شد مشخص خطی

  .است بوده اثرگذار ها آن محیطی زیست پذیري

  

  مقدمه

 بشـمار  هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی    توسعه زیرساخت و اشتغال ،ترین منابع درآمد مهم از یکی حاضر حال در گردشگري صنعت

 & Christou(داده اسـت هـاي زنـدگی افـراد را تحـت تـأثیر قـرار        و تمامی جنبه که به صورت فراگیر و جهانی درآمده آید می

Sharpley, 2019: 39.( اجتمـاعی یـاد   و اقتصـادي  توسـعه  و بازسـازي  براي کارآمد کاتالیزوري عنوان به گردشگري از امروزه 

حلـی   گردشـگري بـه عنـوان راه    از موجود هاي چالش رفع در جهتدر بسیار از کشورهاي در حال توسعه  که طوري به. شود می
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رونـق  توانـد باعـث    که میگردشگري  انواعترین  یکی از مهم در همین راستا ).Sharpley, 2002: 233(کنند کارآمد استفاده می

 یـک  عنـوان  بـه  روسـتایی  گردشگري. شد مطرح بعد به 1950 دهه از باشد که ، گردشگري روستایی میگردشگري داخلی شود

 بخشی تنوع و توسعه در موثري نقش روستاها، هاي محدودیت و ها مزیت شناسایی و اصولی ریزي برنامه با تواند می اساسی راهبرد

اي از افراد کم درآمد و فقیـر   باتوجه به اینکه بخش عمده ).Shang & antestis, 2014(باشد داشته برعهده اي منطقه اقتصاد به

 و زیربنـایی  خـدمات  فـراهم شـدن   درآمـد،  و اشـتغال  ایجـاد  بـه  دتوان می گردشگري کنند، رونق در نواحی روستایی زندگی می

 ).Butler & et al, 1997: 22(منجـر گـردد  افـزایش آگـاهی    و رونق صنایع دستیاقتصاد روستایی،  هاي فعالیت به بخشی تنوع

هـاي طبیعـی،    هاي دوم، مناظر و جلـوه  ناگونی در روستا نظیر خانهروستایی به اشکال گو انگردشگر بهامروزه خدمات ارائه شده 

در این نواحی شـده   هاي گردشگري گردي وجود دارد که سبب توسعه فعالیت هاي بوم هاي تفریحی، اقامتگاه ها، مجتمع رستوران

هاي گردشگري روسـتایی   ترین جنبهگردي یکی از مهم هاي بوم در این بین اقامتگاه. )Macleod & Gillespie, 2010(است

ایجـاد محیطـی   تزئینات بومی در بنا،  کاربردغذاي سنتی،  طبخهاي بومی،  برگزاري جشن از قبیلخدماتی  که دنرو به شمار می

 يهـا  اقامتگـاه ). Saka & et al, 2009(دهنـد  و موارد مشابه را به گردشگران ارائه می فضاي ساده زیستی طراحی، انگیزخاطره 

مبنا پایـه گـذاري   هاي بومی طراحی و بر این  شیوه به که است ها در روستاهاي گردشگري مکان ارزشمندترینیکی از  گردي بوم

صـاحبان   ایـن راسـتا،   در ).Erdem & Tetik, 2013(داشته باشند منطقه فرهنگ و تطبیع بر را منفی راث کمترین که اند شده

رعایـت   را در برابـر محـیط پیرامـون    محیطـی  زیسـت  تعهـدات  زم اسـت ال عنوان متولیـان اصـلی امـر،    هبگردي  هاي بوم اقامتگاه

هاي تأیید کننده اثرات مثبت اقامتگاه، رعایت اصول و استانداردهاي موجـود   یکی از پیش فرضهمچنین  .)kasim, 2006(کنند

ها نقشی بسیار مهـم در ایـن امـر     پذیر بودن صاحبان اقامتگاه ها است که مسئولیت از سوي صاحبان آن زیست محیطیدر زمینه 

و عـدم رعایـت آن بـه     در ارتبـاط بـوده   با رفتار مسئوالنهاي  چراکه بازخوردهاي مثبت گردشگري روستایی به طور فزاینده. دارد

 ,Rodríguez & et al(اسـت  بطـورکلی ناپایـداري محـیط   و  تخریب محیط زیست، از بین رفتن منابع، آلودگی محیطمعناي 

در  اقامتگـاه مهمانان  منفی و مثبت عواقب اصلی مسئول حاضر حال در گردي روستایی هاي بوم صاحبان اقامتگاه ).824 :2007

بـر  ناپـذیري   و جبـران تـأثیر منفـی    ،این مسـئله  به توجهی باشد و بی آن می زیست پیرامون روستاهاي هدف گردشگري و محیط

محـیط، رعایـت اصـول    گـردي در   هـاي بـوم   اقامتگـاه  تـأثیر باتوجـه بـه    .)Budeanu, 2005: 90(دارد روسـتایی  زیسـت  محیط

در راستاي بررسی پژوهش حاضر  ،لذا. )Adriana, 2009: 2004(رسد ضروري بنظر میدر بین صاحبان اقامتگاه  محیطی زیست

رضـوي   گردي نسبت به جامعـه میزبـان و مهمـان در اسـتان خراسـان      بوم هاي اقامتگاه محیطی صاحبان  زیست پذیري مسئولیت

گـردي   هـاي بـوم   صاحبان اقامتگاهو گردي چه میزان بوده  هاي بوم محیطی صاحبان اقامتگاه پذیري زیست  باشد که مسئولیت می

اثرگـذاري متغیرهـاي    مشخص نماید دانند یا روستاییان بومی؟ و همچنین یر میپذ خود را بیشتر نسبت به گردشگران مسئولیت

  ح مسئولیت پذیري زیست محیطی به چه میزان می باشد؟بر سط) سن، تحصیالت و درآمد(صاحبان اقامتگاه هاي بوم گردي

  

  ادبیات موضوع

  پیشینه تحقیق

، تـاکنون مطالعـات متعـددي در ایـن     مهمان نـوازي  در گردشگري به ویژه به نقش  محیطی - زیستبا توجه به اهمیت مباحث 

دهنـده   نشـان ) 2007(نتایج مطالعه کاسیم .اي از مهمترین تحقیقات اشاره شده است حوزه انجام شده است که در ادامه به نمونه

آیند و به طور مستقیم با محیط و فضـاهاي   ترین بخش در صنعت گردشگري به حساب می ها مهم ها و اقامتگاه این است که هتل

پذیر بودن از سوي مدیران سبب باالرفتن میـزان رضـایت مشـتریان و سـاکنین بـومی        پیرامون خود در ارتباط هستند و مسئول

هاي گردشـگري را بـه    ها و بخش که سایر شرکت هاي محیط کمک کرده و هم این چراکه این عمل هم به حفظ زیبایی. شود یم

نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند کـه وابسـتگی   ) 2007(رودریگز و همکاران. دهد محیطی سوق می رعایت قوانین زیست

بـه ایـن   ) 2009(اردوغـان و توسـان  . پذیري زیست محیطی وجـود دارد  تشدیدي بین رونق صنعت هتل داري و رعایت مسئولی

 هـاي تولیـد شـده،    زبالـه  مـدیریت  آب، از حفاظـت  انـرژي،  وري بهره در پایینی عملکرد گردشگري مؤسسات نتیجه رسیدند که
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هـاي گردشـگري    اقامتگـاه بطور کلـی  . ندارند زیست محیط از حفاظت الزم را در زمینه رعایت اصول همچنین دانش ارتباطات و

شـده، نسـبت بـه اسـتخدام نیروهـاي مسـئول و حسـاس در         حفاظت مناطق در محیطی زیست یکپارچگی حفظ منظور به باید

کـه   شـد انجـام داد، مشـخص   ) 2011(گاررو-اي که لوپز همچنین در مطالعه .محیطی اقدام نمایند و زیست مدیریتی هاي زمینه

هـا از   بر اساس الگوهاي حفاظت از محیط زیست پایه گذاري شـده اسـت و بـین ادراك آن   هاي گردشگري  عملکرد مدیران هتل

همچنـین نتـایج نشـان داد عملکـرد مثبـت زیسـت       . ها به محیط رابطه مثبت و معنـاداري وجـود دارد   محیط زیست و توجه آن

انجـام داد  ) 2011(دیگر که تورکی همچنین در مطالعه. محیطی مدیران گردشگري توسعه عملکرد مالی را به دنبال داشته است

هاي گردشگري اطالعات مفیدي در زمینه محیط زیست اطراف خـود دارنـد کـه ایـن اطالعـات بـراي        مدیران هتل شدمشخص 

ها بسیار مهم است چراکه این اطالعات منجر بـه افـزایش حساسـیت در زمینـه حفـظ محـیط و منـابع         ایجاد مزیت رقابتی هتل

در تحقیق خود نشـان داد کـه حفاظـت از    ) 2011(دیوید. ت مشتریان و کارکنان را به دنبال داشته استشود و افزایش رضای می

در واقـع  . و هم جامعه باید به آن توجـه کـافی داشـته باشـند     گذاران سرمایه زیرا هم. است دوگانه وظیفه یک پایدار گردشگري

 محلـی  فرهنگـی  و اجتمـاعی  طبیعـی،  منابع اساس بر روستایی مناطق گردشگري توسعه به طبیعی طور به گردشگري اکولوژي

فعالیـت   یک باید صاحبان کسب و کارها و گردشگران، یعنی سیستم، این بازیگران که رود می انتظار وجود این با. کند می کمک

نشان دادند که توجه مدیران و صاحبان کسب و کارهاي ) 2010(وانگ و باکلی .دهند ادامه را مسئوالنه و فعال پایدار گردشگري

ها، مقابله با  هاي محیطی، افزایش تعداد گردشگر، کاهش آتش سوزي گردشگري به ابعاد زیست محیطی منجر به کاهش آلودگی

هـاي اجتمـاعی، فـراهم آوري     تهدیدات انسانی، اختصاص بخشی از درآمد حاصل از گردشگري به محیط زیست، افزایش سرمایه

 طـور  بـه  هـا  نگـرش  در پژوهش خود نشـان دادنـد کـه برخـی    ) 2012(کووان و آکان. شده است... امکانات و خدمات گسترده و 

باشـد،   درآمد، در بین جامعه محلی و صاحبان گردشگري متفاوت می و شغل ایجاد در گردشگري نگرش مزایاي ویژه به مشترك

اما جامعه . ها، مراتع و مناظر بکر طبیعی دارند از حد از جنگل ن کسب و کار گردشگري به استفاده بیشبه این صورت که صاحبا

کنند، چرا که مباحث پایداري  دهند و از محیط اطراف خود حمایت می ها واکنش نشان می محلی و روستایی عمدتا در مقابل آن

در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه      ) 2015(مولینـا آذریـن و همکـاران    .محیطی براي روستاییان از اهمیت باالتري برخوردار است

. شود ها و درآمدهاي گردشگري می هزینه در رقابتی مزیت بهبود به منجر محیطی زیست مدیریت و کیفیت رسیدند که مدیریت

 پیـدا  عملکـردي  مـدیریت  رسـیدن بـه   در کمتـري  موانع زیست محیطی، هاي برنامه گردشگري با اجراي هاي هتل این، بر عالوه

انجام دادند نشان داد کـه ادراکـات صـاحبان کسـب و کارهـاي گردشـگري       ) 2016(نتایج تحقیقی که هان و همکاران .کنند می

 گـذارد و عملکـرد   مـی  تـاثیر مثبـت   هـا  آن محیطـی  زیست رفتار اهداف روي بر توریستی تجربیات و اقلیمی تغییرات به نسبت

 بـه  محیطـی  اثرات منجر به کاهش مسئوالنه گردشگري به طور کلی توسعه. دهد می قرار تاثیر تحت را ها آن رفتار و گردشگران

در تحقیق خود به این نتیجـه رسـیدند   ) 2016(ژانگ و همکاران. شود گردشگري شناخته می هاي فعالیت عواقب نامطلوب عنوان

حفاظـت از  (ردشـگري از دوجنبـه مثبـت   محیطـی توسـعه گ   پذیري مدیران گردشگري نسبت به پیامدهاي زیسـت  که مسئولیت

مـدیران بـه محـیط    ) شخصـی (مندي فردي دهد که عالقه نتایج همچنین نشان می. قابل شناسایی است) فاجعه(و منفی) محیط

 حـوزه  از خـارج  و داخل در محیط مدیریت سیاست به تواند می کند که زیست نقش میانجی در بروز رفتارهاي مسئوالنه ایفا می

هـاي الزم بـراي توسـعه و رونـق گردشـگري و       کـه زمینـه   دهد می نشان) 2017(مطالعه کیمارو و نودلوو. کند کمک گردشگري

باشد که این  پذیر می امکان) مردم محلی و صاحبان کسب و کار(کاهش فقر در نواحی محروم، تنها در قالب مشارکت همه اقشار

به همین ترتیب در این پژوهش مشخص شـد کـه   . شود فراهم میمحیطی و اجتماعی  پذیري زیست امر عمدتا از طریق مسئولیت

نتـایج تحقیـق   . باشد هاي توریستی می هاي اصلی توسعه فعالیت فرض و اجتماعی یکی از پیش محیطی- زیستپذیري   مسئولیت

آن  نشان داد که احساسات گردشگران نسبت به محیط زیسـت و میـزان تخریـب آن بـر انتخـاب مجـدد      ) 2017(سو و همکاران

یکـی از   :دسـت آمـده نشـان داد   ه هاي ب در این زمینه نیز یافته. مکان به عنوان مقصد گردشگري تأثیر بسیار زیادي داشته است

 قابـل  طـور  محیطی جامعه میزبان بوده است کـه بـه   پذیر بودن زیست هاي گردشگري مسئولیت متغیرهاي مهم در رونق فعالیت

در مطالعه خود نشان دادند رابطه مثبتی بین ) 2017(کولز و همکاران. گذاشتند تاثیر اه توریست مقصد شناسایی در اي مالحظه

پـذیري   هـاي گردشـگري وجـود دارد کـه ایـن امـر ناشـی از رعایـت مسـئولیت          عملکردهاي محیطی و اقتصادي در بین شرکت
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کـه رعایـت    شـد چنین مشـخص  هم. باشد که پایداري گردشگري را به دنبال داشته است محیطی صاحبان گردشگري می زیست

محیطی از سوي صاحبان کسب و کارهاي گردشگري منجر به افزایش جذب اعتبارات سبز از سوي دولـت، کنتـرل    اصول زیست

نشان داد که توسعه ) 2018(هورث و بیرکی  نتایج مطالعه. گردد محیطی و ایجاد ارزش افزوده در این زمینه می هاي زیست هزینه

پـذیري زیسـت محیطـی و اجتمـاعی مـدیران بسـتگی دارد کـه         مجارستان تا میزان زیادي به مسئولیت هاي گردشگري فعالیت

اي منجر بـه   محیطی در سطح گسترده پذیري زیست بطور کلی مسئولیت. دهند محیطی را تحت تأثیر قرار می هاي زیست سیستم

حیط و جامعه، کنترل جمعیت و فشار جمعیت بـر  هاي مخرب، شناسایی اثرات گردشگري بر م کاهش تولید زباله، کاهش رقابت

موضوع انجـام   با ارتباط در مستقیمی مطالعه تاکنون است، مشخص پژوهش پیشینه بررسی از که همانطور. گردد می... محیط و 

 روسـتایی  گردشگري توسعه اثرات به بی توجهی روستایی، سبب مناطق در گردشگري توسعه اهمیت طرف دیگر از. است نشده

بـر ایـن   . کنـد  پذیري صاحبان گردشگري را ضـروري مـی   و مسائلی که در این رابطه به وجود آمده است، بررسی مسئولیت شده

باشد که تـاکنون   گردي روستایی می هاي بوم محیطی صاحبان اقامتگاه پذیري زیست اساس مطالعه حاضر نیز به بررسی مسئولیت

  .کمتر مورد توجه قرار گرفته است

  

  نظريمبانی 

 چگـونگی  کننـد، بنـابراین   مـی  کـار  و کسـب  انـدازي  راه بـه  اقدام شخصی انگیزه بخش گردشگري با کارآفرینان که این فرض با

 ،رواینـ  از). Cohen & Winn, 2007(شـود  تبیین مـی  سود کسب براي اي وسیله به عنوان حفظ محیط فرآیند در آنها مشارکت

و  محـیط  راسـتاي  در کـه شـد   کارهـایی  و کسب توسعه به منجر اقتصادي هاي فعالیت در سودکسب  هاي انگیزهرقابت و  وجود

بنابراین کسب و کارهایی که عـالوه  . است پایدار توسعه فرآیند در کارآفرینان مشارکت چگونگی باشند که تبیین کننده اجتماع

بر سود اقتصادي، به اصول و استانداردهاي زیست محیطی و اجتماع پذیري توجه داشته باشند، جزو کسب و کارهاي مسـئوالنه  

 و شـهرت  افـزایش  راسـتاي  در و بوده اطراف محیطبه  خسارات کاهش جهت مشخصامسئوالنه  کارهاي و کسب واقع در. باشند

تـر، غیـر    پـاك  تولیـد  مختلـف  عناوین کارهاي مسئوالنه عمدتا تحت و کسب ).Larson, 2000(قرار دارند و کارهاکسب  اعتبار

اینگونـه   اولیـه  و تمرکـز  شـوند  مـی  زیست شـناخته  محیط کارآیی بهبود رهیافت هاي مبتنی بر و صنعتی، شدن، اکولوژي مادي

   ).Parrish, 2010(است مضر کاهش تولیدات کارها بر

 مالحظات کاهش رعایت به غیرقابل تغییر، منجر محیط یک عنوان به هاي طبیعی جاذبه مورد در گذشته نادرست تصورات اغلب

هـاي   برنامـه  صنعت گردشگري ،1980 دهه اواخر تا و شد گردشگري توسعه و ریزي برنامه درپذیري  مسئولیتو  زیست محیطی

هاي گسترده انسان در طبیعـت   اما پس از نمایان شدن آثار تخریب. کرد نمیخود را در راستاي رسیدن به اهداف پایداري دنبال 

از پیش مورد توجه برنامه ریزان و گردشـگران قـرار    مباحث پایداري و مسئول پذیر بودن در برابر محیط بیش 1980پس از دهه 

 و وظـایف  مجموعـه  محیطـی  زیست پذیري مسئولیت .)Elkington & et al, 2002, Utting, 2000, Welford, 2016(گرفت

 کنـد، انجـام   مـی  فعالیت آن در که اي جامعه به کمک و مراقبت و حفظ جهت در بایستی سازمان یا یک گروه که است تعهداتی

 بـر  عـالوه  کـه  شـود  مـی  مانند گردشگري اقداماتی اجراي به نسبت تعهد رفتن باال موجب محیطی، پذیري زیست مسئولیت .دهد

 زمینـه  راهکارهـایی،  اتخـاذ  با تا هستند درصدد همواره ها دولت می شود و زیست محیط حفاظت از و بهبود موجب فردي، منافع

 مجموعـه  محیطـی،  پـذیري زیسـت   بنابراین مسئولیت .)Brohman, 1996: 49(فراهم آورند کشور در را آن ارتقاي و گیري شکل

 بـراي  خـاص  هـاي  آمـادگی  و احساسات، تمـایالت  از وسیع طیف یک در که است زیست محیط به نسبت جامعه افراد هاي کنش

 اخـالق اسـتفاده از محـیط،    ،محیطـی  زیسـت  پـذیري  مسـئولیت  ،دیگـر  به عبارت. شود می شامل را زیست محیط به نسبت رفتار

فرهنـگ  حفاظـت از   بر دوم درجه در و طبیعی محیط سالمت حفظ بر اول درجه در و است منابع حفظ و برداري بهره تخصیص،

 کـاربردي  اخـالق  هـاي  شاخصه ترین سابقه با از یکی پذیري زیست محیطی مسئولیت). ISO, 2015(است متمرکز جامعه محلی

 شـناخت  زیسـت،  محـیط  بـا  انسـان  رابطه نوع همچون مسائلی به و کند می بحث  محیط با انسان رفتار چگونگی درباره که است

). Fahlquist, 2008(پـردازد  مـی ... و طبیعـی  منـابع  از حفاظـت  آن، بـه  نسـبت  احسـاس مسـئولیت   انسـان،  سـوي  از طبیعـت 

زنـدگی   و زیسـت  محیط و طبیعت ارزش است، زیستی اخالق و رفتار گسترده از مفهوم بخشی محیطی، زیست پذیري مسئولیت



  ١١٩    ...گرديهاي بوم  ی صاحبان اقامتگاهح مسئولیت پذیري زیست محیططسنجش س: کسب و کارهاي مسئوالنه

 Saka & et(است مخلوقات تمام بلکه ها، انسان بین متقابل احترام الزمه تنها نه که طبیعت است با هماهنگی و توازن در پایدار

al, 2009: 2475 .(هایی است که به طور مستقیم بـا محـیط و طبیعـت در ارتبـاط      باتوجه به اینکه گردشگري از جمله فعالیت

 گردشـگري،  در تقاضـاي  تغییـر  افزایش با زیرا .محیطی در این مقوله جایگاه باالیی دارد زیستپذیري  مسئولیتاست، لذا مفهوم 

 Oviedo(از گذشته مورد توجه گردشگران در جامعه میزبان قرار گرفته اسـت  محیطی خدمات گردشگري بیش زیست هاي جنبه

& et al, 2008: 105 .( ایـن محـیط   .گیـرد  مـی  طبیعی صـورت  جغرافیایی محیط بستر روستایی در گردشگرياز سویی دیگر 

 محـیط  گردشگري روستایی و بنابراین. پذیرد می تاثیر آن از گذار است و تاثیر گردشگري بر نوعی به که است عواملی از متشکل

خـدمات   از روسـتایی  ذینفعـان گردشـگري   .پـذیرد  هاي گردشگري در این محیط انجام مـی  فعالیت و اند آمیخته هم در طبیعی

 نظـر  بـه  .سـت زیسـت متمرکـز ا   بر محـیط  عمدتا فضایی نظر از گردشگري اثرات بنابراین. برند استفاده می مقصد گردشگري در

را بـر محـیط    خاصـی  اثـرات  گردشـگري  هـاي  باتوجه به نقش تفریح و گشـت و گـذار در طبیعـت، فعالیـت     )1996(دیویسون

کلیه افرادي که در حوزه هاي گردشـگري روسـتایی درحـال ارائـه خـدمات بـه        ،لذا .)Choi & Sirakaya, 2006(گذارند می

  . گردشگران هستند، ضرورت دارد به اصول زیست محیطی در چارچوب کسب و کارهاي مسئوالنه توجه داشته باشند

باشـد کـه از    مـی  ییروسـتا  هاي گردشگري کلیدي در فرایند توسعه زمینه و خدمات نوین گردي یکی از عناصر هاي بوم  اقامتگاه

گردي عمـدتا در   هاي بوم زیرا اقامتگاه. )Aluchna, 2010: 614(جوامع روستایی برخوردار استپایداري  اهمیت بسیار باالیی در

و در تالش براي حفظ فرهنگ بومی و محیط زیست  شدهاي انسانی بومی احداث  جغرافیایی بکر طبیعی و سکونتگاه هاي محیط

هـاي خـود را بـراي     گردي باید تـالش  هاي بوم صاحبان اقامتگاهبنابراین  .در عین گسترش فعالیت گردشگري روستایی می باشد

زیـرا  . محیطـی مبـذول دارنـد    محلی در مقیاس محلی جهت کاهش خطرات و تهدیدات زیسـت  زیست و جوامع حفاظت از محیط

نجـر بـه   تواند ضامن افزایش تعداد گردشگر و جلب رضایت مردم محلی باشد و عدم توجه بـه آن م  اده مطلوب از محیط میاستف

بـه طـور کلـی    . )Melgar, 2013(هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی روستا را با مخاطره روبه رو سـازد  گردد که برنامه مسائلی می

رود که سـبب کـاهش    ها به عنوان یک اصل ارزشمند و حیاتی به شمار می مگاهمحیطی صاحبان اقا پذیري زیست تبلور مسئولیت

این مسئولیت پذیري زیست محیطـی مـی توانـد همزمـان نسـبت بـه جامعـه         .گردد پذیري به محیط طبیعی روستاها می آسیب

وارد شـده و از طـرف   به طوریکه از طریق حفظ استانداردها، کمترین آسیب به محیط زیسـت روسـتا   . محلی و گردشگران باشد

  .دیگر خدمات منطبق با اصول زیست محیطی به گردشگران ارائه شود

  
  مدل مفهومی تحقیق - 1شکل 

  روش شناسی تحقیق

دهـد از نظـر روش بررسـی     گردي را مـورد بررسـی قـرار مـی     هاي بوم پذیري اقامتگاه  که پژوهش حاضر مسئولیت باتوجه به این

جامعـه آمـاري    ،بنـابراین . اي و میدانی بدست آمده اسـت  اطالعات الزم از طریق مطالعات کتابخانهباشد و  توصیفی و تحلیلی می

نمونـه هـاي تحقیـق از بـین صـاحبان      دهـد و   گردي در استان خراسان رضـوي تشـکیل مـی    هاي بوم پژوهش را تمامی اقامتگاه

روسـتاي گردشـگري مـورد     19گردي در  اقامتگاه بوم 27صاحبان  ،بنابراین. گردي و به روش تمام شماري است ومهاي ب اقامتگاه

هاي طبیعی  گردي احداث گردیده عمدتا داراي جاذبه نشان داد که روستاهایی که در آنها اقامتگاه بوم بررسی. ارزیابی قرار گرفت

بناهاي قدیمی، حمام تـاریخی، نـوع بافـت    (، معماري...)اندازها، باغات و  وجود چشم(هاي طبیعی جاذبهو انسانی فراوانی از جمله 
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در تمـامی  ...) هـا و  ها، سـنگ نوشـته   قبرستان(و تاریخی) هاي خاص محلی، صنایع دستی گویش و لهجه(، فرهنگی...)مسکونی و

  ).1جدول (باشد ب گردشگر مینقطه قوتی در جذروستاهاي مورد مطالعه وجود دارد که این خود 

مولفه دسته بنـدي شـد و اطالعـات     5شاخص در قالب  20اي استخراج شد که در نهایت  هاي پژوهش به روش کتابخانه شاخص

در ابتدا سواالت طرح شـده   همچنین در روش میدانی،. ها مورد بررسی جمع آوري شد به صورت میدانی از بین صاحبان اقامتگاه

و  زیـاد  متوسط، کم، کم، خیلی(لیکرت طیف یی توسط کارشناسان حوزه گردشگري، در قالب ابزار پرسشنامه درپس از تأیید روا

با مقـدار   SPSSپایایی پرسشنامه مورد نظر از طریق آلفاي کرونباخ در نرم افزار . ها توزیع و تکمیل شد در بین نمونه )زیاد خیلی

  ). 1جدول (ها دارد ، به دست آمد که نشان از مطلوبیت باالي مولفه84/0

  هاي پژوهش ابعاد و مولفه  -1جدول

  مولفه 
ــداد  تعــ

  شاخص

  ضریب پایایی
  رفرنس

  Seroka-Stolka (2013)  75/0  6  زیست عدم آلودگی محیط

 CSR Report(2017)  69/0  5  زیست حفاظت از محیط

 Saka & et al(2009)  82/0  4  منابعصرفه جویی در مصرف 

 & Whang  90/0  3  رعایت اصول پایداري محیط
Woolee(2006) 

 Han & et al(2016)  73/0  2  محیطی ارزیابی پیامدهاي زیست

 در بـین ) 5 تـا  1 میـانگین عـددي   تغییـرات  دامنـه  بـا (محیطی زیست پذیري  مسئولیت موجود وضعیت شناسایی و تحلیل براي

همچنین با استفاده از آزمـون همبسـتگی و رگرسـیون خطـی،     . شد انجام اي تک نمونه t آزمون گردي، هاي بوم اقامتگاهصاحبان 

استفاده  گردي بوم هاي اقامتگاه فردي صاحبان هاي ویژگی و محیطی  پذیري زیست  شدت ارتباط و اثرگذاري بین بعد مسئولیت

  .شده است

  منطقه مورد مطالعه 

بیشتر و همچنین انگیزه توزیـع گردشـگران    اسکان براي هایی محل به نیاز استان خراسان رضوي، در سفر و گردشگري توسعه با

 متعددي گردي بوم هاي اقامتگاه ها، سال این طی در گردشگري روند گسترش با ،لذا. ت پیدا کردضرور استاندر پهنه جغرافیایی 

 بـا  گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان نظر زیر ها اقامتگاه این تمام. شد استان تاسیس روستاهاي گردشگري در

 شـده  گردشـگران سـاخته   به آسایش و ارائه خدمات اسکان و راحتی و منطقه هر سنتی و بومی فرهنگ پاسداشت و حفظ هدف

 شـکلی  بـه  و محیطـی  زیسـت  ضوابط ممکن سطح باالترین رعایت با بومی و طبیعی هاي محیط در گردي بوم هاي اقامتگاه .است

 بـه  توجـه  و محلی جامعه با تعامل حداکثر ضمن و شده تاسیس روستا طبیعی سیماي و تاریخی بافت بومی، معماري با سازگار

 1هـاي  ها به عنوان هتل مـوزه  این اقامتگاه .نمایند می فراهم شده تعریف و قبول قابل کیفیتی با را گردشگران حضور زمینه اقلیم،

منـدي   این شرایط عالقـه . اند دهنده سبک زندگی و معماري سنتی در جامعه روستایی محلی با معماري سنتی هستند که نمایش

اغلـب اقامتگـاه هـا تاسـیس شـده، در روسـتاهاي بـا         .)2جدول (ها را بیشتر کرده است گردشگران به اسکان و ماندگاري در آن

  . اي بالقوه می باشدپتانسیل و ظرفیت گردشگري به عنوان فرصت ه

  رضوي گردي در استان خراسان هاي بوم هاي اقامتگاه ویژگی -2جدول 

  درجه  هاي منحصر به فرد روستا جاذبه  نام روستا  نام اقامتگاه  نام شهرستان
فاصــله 

  از شهر
  مدیریت

ظرفیــــــت  

پـــــــذیرش 

  ساالنه

کهنـه،   سنتی، آثار تاریخی، قلعـه  بافت و معماري  مزار  آصف  بجستان

  قدیمی مسجد

  14600  بومی  20  3

  10950  18بافت مسـکونی قـدیمی، منطقـه حفاظـت شـده،        کبودان  سبنی  بردسکن

                                                             
1
 - Hotel museum 
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  10950  کویر، برج  بانو بی بی

  10950  سرکمر

 حصــــــار  ماژان  بینالود

  سرخ

  11680  13  سبز کهن، باغات درخت

هاي طبیعی، باغات، بافت مسکونی تاریخی،  جاذبه  کنگ  کنگ کهن

  قلعه، قبرستان قدیمی

2  29  10950  

ــت  تربــــــ

  حیدریه

  7300  15  3  قدیمی کهن ، قلعهمعجن آبشار رود  معجن رود  شودالون

  9125  17  بافت تاریخی روستا  رازي  حموي  جوین

  25500  7  1  برج تاریخی، رودخانه، یخدان و حمام تاریخی  رادکان  ارگ رادکان  چناران

  10950  3  کهندژ

 مســجد و انبـار  تـاریخی، آب  نمـک، بافـت   کـویر   جعفرآباد  اشنو  خلیل آباد

  جامع، کویر

25  7300  

 یـادبود، آب  تاریخی، بنـاي  ، حمامقدیمیمدرسه   خرگرد  غیاثیه خواف

  باغ تفرجگاه، کوچه آسباد، قلعه، انبار،

5  14600  

 کهنه، چاپارخانـه، حمـام   ، یخچال، قلعهکاروانسرا  زعفرانیه  زعفرانیه  سبزوار

  انبار سنتی، آب

35  7300  

  12775  15  قنات، رودخانه، آبشار  طبس  ه کلو بابا کلونن

  18250  10  تاریخی، بافت کهن روستا قلعه  طرق  نقره چشمه کاشمر

ــه  ایور  بادام ــه  خان ــه اي، جاذب ــاي قلع ــتانی،  ه ــاي کوهس ه

  بافی  هاي قالی کارگاه

13  14600  

  7300  32  دائمی، کوهستانرودخانه   چهارراه  پدري خانه  کالت

 قلعـه،  حوضـخانه،  بـادگیردار،  قـدیمی  هـاي  خانه  ریاب  قوامیه گناباد

  انبار آب و مسجد حمام،

2  10  18250  

  14600  3  خالو عیسی

خواجـــــــــه 

  ابومنصور

12775  

  12775  ریو

کاروانسرا، بادگیر، پـارك جنگلـی،    و باستانی آثار  قوژد  غور

  قدیمی قبرستانی

30  14600  

  14600  عارف و ماهرخ

درخـــــت   ابریشم جاده  مشهد

  سپیدار

قـدیمی، غـار،    قلعه، قبرستان، گبرها، کاروانسراي

  تاریخی نوردي، قنات صخره هاي دیواره

2  55  14600  

  14600  هفت سنگ

  14600  12  هاي کوهستانی رودخانه، باغات، جاذبه  خانرود  باراب

  9125  2  3  قدیمی هاي بقعه تاریخی، خانه  جوري  جوري  نیشابور

  1398سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خراسان رضوي، : مأخذ

  تجزیه و تحلیل 

 پارامترهـاي  بیـانگر  کـه  دهـد  مـی  نشـان  گردي خراسـان رضـوي را   هاي بوم صاحبان اقامتگاه به مربوط توصیفی زیر آمار جدول

 بـین  درصـد  7/3 از نظر شرایط سنی نتایج نشان داد کـه   .باشد می مجزا صورت به ...تحصیالت، سن، درآمد وتوصیفی همچون 

. سال قـرار دارنـد   61 تا 51 بین درصد 4/7 و سال 50 تا 41 بین درصد 6/55 سال، 40 تا 31 بین درصد 3/33 سال، 30 تا 20

مشـکالت فراوانـی بـه همـراه دارد، لـذا عمـده چـارچوب مـدیریتی         هـا و   گـردي سـختی   که مدیریت اقامتگاه بوم باتوجه به این

بـه   مناسـبی بـومی روسـتا هسـتند و دسترسـی     نیـز  اغلب صاحبان اقامتگاه . دهند هاي مورد مطالعه را مردان شکل می اقامتگاه

هـا   افراد داراي مقطع دیپلم و فوق دیپلم از سـایر گـروه   شداند، به لحاظ شرایط تحصیلی مشخص  داشتهنامکانات عالی آموزشی 

کـه   اسـت   بـوده  مرتبط گردشگري با ها آن تحصیلی زمینه درصد 8 از باشد که از بین افراد در مقاطع عالی تنها کمتر بیشتر می



١٢٢     توسعه گردشگري و فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي                                                              4شماره . 8دوره . 1398زمستان  

اي وابسـته تحصـیالت   هـ  اي در زمینه اخالق گردشگري و فعالیت ها به طور تخصصی و حرفه دهد صاحبان اقامتگاه این نشان می

هـاي   هـا و فعالیـت   هـا در گـروه   که تقریبا بیشتر صاحبان اقامتگاه شدهاما سابقه سکونت در روستا سبب  .اند دانشگاهی نیاموخته

زیست، مشـارکت در   هاي حفاظت از محیط داوطلبانه روستایی از قبیل شرکت در جلسات حل مشکالت روستا، عضویت در سمن

اماکن گردشگري طبق قـوانین و مقـررات الزم اسـت اصـول و اسـتاندارها را رعایـت        .داشته باشند  فعالیت ...شوراي روستایی و 

هـاي   انـد تـا سـبک    هاي باتوجه به اینکه بیشتر به شیوه بومی و محلی سـاخته شـده   این مورد در زمینه ساختمان اقامتگاهکنند، 

هایی که در افـزایش تعـداد ورودي گردشـگران     از جمله ویژگی. ارددرصد باقوانین موجود همخوانی و مطابقت د 37جدید، تنها 

وضعیت (متگاهاهر اق این درجه بندي بر اساس اصول استانداردباشد که  ها تأثیر دارد، درجه اقامتگاه می خارجی و داخلی اقامتگاه

گرمایشـی و راه آسـفالته و خـدمات    هاي تلفن همراه، امکانـات سرمایشـی و    دسترسی به خدمات زیرساختی، دسترسی به شبکه

 .اسـت  1هـا تنهـا اقامتگـاه ارگ رادکـان داراي درجـه       از بین اقامتگـاه . شود توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین می )بهداشتی

هـاي تلگـرام،    رسـان  رسانی و تبلیغات بوده که ایـن مهـم از طریـق پیـام     هاي تعداد گردشگران اطالع ترین راه -از مهمهمچنین 

اصـله بـه   از نظـر ف  .مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     ...) بنـر، تابلوهـا و   (هاي اینترنتی، اینستاگرام و اطالع رسانی محیطی سایت

از نظـر  . انـد  قرار گرفتـه  شهرها کیلومتري 20کمتر از  در فاصله) 1/64(ها از نیمی از اقامتگاه ترین شهر مشخص شد بیش نزدیک

مهمان دارند که هزینه اقامت براي  50از  درصد در هفته بیش 6/55ها مشخص شد که  اهتعداد مهمان ورودي به هریک از اقامتگ

ترین آن به اقامتگـاه   تومان و کم 85000باشد بطوریکه بیشترین میزان قیمت به اقامتگاه ارگ رادکان با نرخ  هرکدام متفاوت می

  .ها متغیر است مختلف سال باتوجه به مناسبتتومان اختصاص دارد که این قیمت در ایام  20000بانو با قیمت  بی بی

  هاي توصیفی پژوهش یافته – 3جدول 

  درصد  جنسیت  درصد  گروه سنی

  37  زن  7/3  سال  30الی  20

  63  مرد  3/33  سال 40الی 31

  سطح تحصیالت  6/56  سال 50الی 41

  2/22  سیکل  4/7  سال 60الی  51

  6/55  دیپلم  مخاطرات برابر در بودن ایمن

  5/18  دیپلم فوق  37  شدهایمن 

  4  لیسانس  63  ایمن نشده

  ها ورود گردشگر به هر یک از اقامتگاه  ارتباط رشته تحصیلی با گردشگري

  4/44  گردشگر در هفته 50کمتر از   8  گردشگري با مرتبط

  6/55  گردشگر در هفته 100تا  50بین   92  گردشگري با غیرمرتبط

  اقامتگاه درجه

  03/0  1درجه 

  18  2درجه 

  74  3درجه 

از سـوي دولـت ارائـه     کـه  )نقدي و غیرنقـدي (تسهیالت گردي از هاي بوم درصد صاحبان اقامتگاه 80که  شدهمچنین مشخص 

 درصـد  23 مورد اشتغالزایی صورت گرفته که ازین تعـداد  602 دهد که بررسی سطح اشتغال نشان می. اند مند بوده د بهرهشو می

باتوجه به اینکه ماندگاري و رونـق   .است بودهگردي  هاي بوم متگاهبه وسیله اقااشتغال غیر مستقیم  درصد 77اشتغال مستقیم و 

. هاي گردشگري به طور مستقیم به طبیعت و کیفیت استفاده از آن دارد، لذا توجه به محیط زیست امري ضـروري اسـت   فعالیت

گردي تاحد زیادي اصول الزم را رعایـت کـرده انـد     هاي بوم متگاهها نشان داد که صاحبان اقا در این مطالعه نیز میانگین شاخص

 66/4آب بـا میـانگین    منـابع  از بهینـه  متغیر اسـتفاده باتوجه به بحث کمبود منابع آبی در روستا و خشکسالی، که در این میان 

ا و نوشیدنی در ظـروف پالسـتیکی   به دلیل راحت بودن سرو غذ ها پذیرایی در پالستیکی ظروف از استفاده باالترین امتیاز و عدم

نشـان دهنـده    هـا  در کل مقدار میانگین. است را به دست آورده) 77/3(کمترین میانگین و عدم احتیاج به شستشوي مجدد آن،

. باشـد  هاي بوم گردي نسبت به گردشگران و جامعه محلی مـی  پذیري در بین صاحبان اقامتگاه میزان قابل قبول سطح مسئولیت

همچنـین بررسـی   . باشـند  می) 3(امی موارد باالي حد متوسط متغیر مورد بررسی تم 20ها نشان داد از  گین شاخصمیانبررسی 
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منابع و کمتـرین آن   جویی به صرفه در منابع باالترین میانگین جویی هاي پژوهش نشان داد که صرفه ها در بین شاخص میانگین

  .کرده استمحیطی اختصاص پیدا  زیست پیامدهاي به ارزیابی

  هاي پژوهش میانگین شاخص -4جدول

  میانگین  منتفع  متغیر  ها شاخص
میانگین 

  شاخص

انحــراف 

  از معیار

ــدم  ــودگی عــ آلــ

  محیط

  33/4  روستایی  ها و تفکیک آن مدیریت زباله

39/4  

55/0  

  و فاضالب اب هامدیریت پس
  گردشگر-روستایی

14/4  66/0  

  69/0  59/4  زیست  محیط پاکیزگی به اهمیت

  64/0  48/4  روستایی  زباله  تولید کاهش

  64/0  51/4  گردشگر-روستایی  عدم آلودگی محیط زیست

  جویی در استفاده از مواد شوینده شیمیایی صرفه

  روستایی

33/4  78/0  

  حفاظت از محیط

  62/4  سوخت در درختان از استفاده عدم

40/4  

68/0  

  84/0  22/4  ...)فتوولتائیک و (تجدیدپذیرهاي  استفاده از انرژي

  گردشگران به سبز و بومی رفاهی خدمات ارائه
  گردشگران

48/4  57/0  

  57/0  48/4  اقامتگاه در سبز فضاي ایجاد

  رسانی و خسارت به محیط زیست عدم آسیب

  روستایی

51/4  64/0  

در  صــرفه جــویی 

  منابع مصرف

  66/4  استفاده بهینه از منابع آب

45/4  

62/0  

  68/0  37/4  هاي جایگزین به منظر کاهش مصرف آب روش

  70/0  48/4  جمع آوري منابع آبی باران در چاه

  57/0  11/4  هاي روبه آفتاب ساختن پنجره

رعایــــت اصــــول 

  پایداري

  62/4  محیطی در طراحی  رعایت اصول زیست

28/4  

49/0  

  52/0  45/4  طراحی اقامتگاهاستفاده از مصالح بومی روستا در 

  69/0  77/3  گردشگر-روستایی  ها عدم استفاده از ظروف پالستیکی در پذیرایی

ارزیابی پیامـدهاي  

  زیست محیطی

  احداث اقامتگاه حساس به اصول زیست محیطی در
  روستایی

88/3  
94/3  

64/0  

  62/0  00/4  بومی مدیریت مخاطرات  بکارگیري شیوه هاي

  1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ

  زنان و مردان بین محیطی زیست پذیري مسئولیتهاي  میانگین تفاوت

هاي بوم گردي از بین دو گروه جنسیتی زنان و مردان بودند، و فرض بـر ایـن شـد کـه      از آنجایی که صاحبان اقامتگاه ،همچنین

و با توجه به تایید فـرض نرمـال    وجود دارد، در ادامهمحیطی  پذیري زیست مسئولیت به لحاظ بین این دو گروه تفاوت معناداري

میزان تفاوت زنان و مردان با استفاده از آزمون تی دو نمونه مستقل انجـام  ، بر اساس آزمون کلموگروف اسمیرنوف بودن داده ها

شـود امـا زنـان بـه      در مقدار میانگین مشخص نمی دهد، بین زنان و مردان اختالف قابل توجهی همانطورکه نتایج نشان می. شد

  ). 5جدول (ر محیط زیست احساس مسئولیت دارنددلیل حساس بودن در کار و باتوجه به اخالقیاتی که دارند بیشتر در براب

 هاي مستقل محاسبه میانگین گروه -5جدول 

  خطاي میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  جنسیت  

  محیطی زیستپذیري  مسئولیت
  014/0  18/0  71/4  زنان

  031/0  22/0  32/4  مردان

  1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ

اي  دو نمونه استودنت t آماري آزمون از بین زنان و مردان، پذیري زیست محیطی سطح مسئولیت براي گیري تصمیم خصوص در

 تفـاوت  هـا  اقامتگـاه  زن و مـرد  صاحبان دو گروه محیطی زیستپذیري  مسئولیتي ها مؤلفه آیا بین شود مشخص تا شد استفاده

گروه زنان و مـردان   دو بین را زیادي شکاف اختالفات ،میانگین که به دست آمده نشان می دهد نتایج. یاخیر دارد وجود معنادار

 قویـا  معنـاداري  احتمـال  مقـدار  بـه  باتوجـه  نتیجهاین . دهد مین محیطی نشان پذیري زیست مسئولیت سطح در صاحب اقامتکاه
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 بنـابراین،  و شود پذیرفته نمی برابري میانگین وجود فرض لذا، و است 05/0بیشتر از  Sigمقدار که  چرا شود، می ارزیابی معنادار

تفـاوت   کرد بیان توان میو مثبت بودن حدباال و منفی بودن حدپایین  گردي هاي بوم صاحبان اقامتگاه از 95% اطمینان ضریب با

هاي  پذیري زیست محیطی وجود ندارد وهر دو جنس نسبت به مسئولیت معناداري از نظر آماري بین زنان و مردان در مسئولیت

  .)6جدول (باشند زیستی حساس می

 اي نمونه دو t آزمون از استفاده با مردان و زنان بین درپذیري  مسئولیتهاي  میانگین تفاوت مقایسه -6جدول 

  

  

  زنان و مردانگروه  2

  ها میانگین برابري براي t-test  آزمون لوون 

 f  Sigآماره 
ــاره  آم

t  
Sig  

اخـــــــتالف 

  میانگین

ــتالف   ــاي اخـ خطـ

  میانگین

مقدار فاصله از سـطح اطمینـان   

95%  

  حدباال  حدپایین

محــــــیط 

  زیستی

ــري  ــرض برابــ فــ

  میانگین 
034/0  85/0  

47/0  63/0  55/0  11/0  18/0-  29/0  

ــابرابري   ــرض نـ فـ

  میانگین 
48/0  63/0  55/0  11/0  18/0-  29/0  

  1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ

-زیسـت  پـذیري  ت مستقیم و مسـئول  زایی اقامت، اشتغال گردشگر، هزینه اقامتگاه، تعداد درجه عواملتفاوت میانگین  در ادامه

، 59/0، 3/0 داري عـدد معنـی   به توجه با. محاسبه شده شده است) بیشتر و کمتر از میانگین(محیطی نسبت به فاصله از اقامتگاه 

 اما بررسی سـطح نتـایج در فاصـله   . تفاوت معناداري بین فاصله کمتر و بیشتر وجود نداردفاصله اقامتگاه از شهر  ،73/0و  84/0

، 05/0زیستی نشان داد که باتوجه به سطح معنـاداري کمتـر از    محیطپذیري  مسئولیتشهر و تفاوت در میزان  مرکز از اقامتگاه

تـوان گفـت، هرچـه میـزان فاصـله       به طوریکه می. هاي این مولفه از لحاظ فاصله وجود داشته است تفاوت معناداري در میانگین

محیطـی صـاحبان    زیسـت پـذیري   مسـئولیت شـگران و میـزان اقامـت،    اقامتگاه از شهر کمتر باشد، به دلیل افـزایش تعـداد گرد  

 ). 7جدول (شود ها بیشتر می اقامتگاه

 از اسـتفاده  بـا  )از میـانگین  بیشترکمتر و (در دو گروه فاصله از شهر محیطی زیست پذیري مسئولیت میانگین تفاوت مقایسه -7جدول 

 يا نمونه دو t آزمون

  

/ کمتـر از میـانگین  (شهرفاصله اقامتگاه از مرکز 

  )بیشتر از میانگین

  

  ها میانگین برابري براي t-test  آزمون لوون 

  t  Sigآماره  f Sigآماره 
اخــتالف 

  میانگین

مقدار فاصله از سطح اطمینـان  

95%  

  حدباال  حدپایین

  درجه اقامتگاه
  فرض برابري میانگین 

65/0  3/0  
24/6  26/0  07/0  42/0-  54/0  

  64/0  23/0  12/0  12/0  18/7  فرض نابرابري میانگین 

  تعداد گردشگر
  فرض برابري میانگین 

24/0  59/0  
65/5  078/0  1635  4/1489-  5/3789  

  4/4635  -3/1424  1547  14/0  33/2  فرض نابرابري میانگین 

  هزینه اقامت
  فرض برابري میانگین 

19/0  84/0  
4/4  2/0  1253  54/12192-  5/13159  

  3/14623  -30/13471  1140  21/0  25/2  فرض نابرابري میانگین 

ــتغال ــی  اشــ زایــ

  مستقیم

  فرض برابري میانگین 
71/0  73/0  

37/2  13/0  62/0  16/0-  01/2  

  11/1  -21/0  47/0  19/0  57/4  فرض نابرابري میانگین 

ــئولیت ــذیري  مس پ

  محیط زیستی

  فرض برابري میانگین 
31/0  021/0  

47/3  045/0  01/0  05/0-  34/0  

  32/0  -03/0  012/0  11/0  22/8  فرض نابرابري میانگین 

  1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ

دهـد   محیطی را در بین روستاییان و گردشگران مورد توجه قرار می زیستپذیري  مسئولیتهاي تحقیق،  که مولفه باتوجه به این

بـراي  اقامتگـاه   صـاحبان  محیطی زیست پذیري میزان رعایت مسئولیتباشد، در ادامه  و این میزان براي این دو گروه متفاوت می

مشخص است، مقدار میانگین به دسـت آمـده    8طور که در جدول  همان. است هشدمحاسبه  روستایی و گردشگران هر دو گروه



  ١٢۵    ...گرديهاي بوم  ی صاحبان اقامتگاهح مسئولیت پذیري زیست محیططسنجش س: کسب و کارهاي مسئوالنه

توان بیان نمود کـه توجـه صـاحبان     میبر این اساس . به دست آمده است 27/4و براي گردشگران  51/4براي روستاییان برابر با 

  . باشد از گردشگران می بیشترها به محیط زیست و روستاییان  اقامتگاه

 اي نمونه دو t آزمون از استفاده جامعه روستایی و گردشگر با بین در پذیري مسئولیت تفاوت مقایسه -8جدول 

t-test  خطاي میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  منتفعین  

ــذیري مســئولیت  محیطــی زیســت پ

  صاحبان اقامتگاه

  010/0  12/0  51/4  روستاییان

  025/0  16/0  27/4  گردشگران

  1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ

 زیسـت  ذیريپـ   که صاحبان اقامتگاه با دو جامعه روستایی و گردشـگر در ارتبـاط هسـتند، الزم اسـت مسـئولیت      باتوجه به این

توجه به جامعه روستایی از این لحاظ که نوع رفتارشان در جـذب گردشـگر   . الزم را نسبت به هر دو جامعه رعایت کنند محیطی 

ین جهـت کـه اسـتفاده    ا تأثیر دارد و هم اینکه به عنوان بهره برداران از محیط هستند اهمیت دارد و توجه به جامعه گردشگر از

. باشـد  مـی  05/0ها نشان داد که سطح معناداري بدست آمـده کمتـر از    بررسی. باشد کننده اصلی اقامتگاه است حائز اهمیت می

کند و باتوجه به فاصله  ها به روستاییان و گردشگران از فرض برابر بودن تبعیت نمی بدین معنی که میزان توجه صاحبان اقامتگاه

بـه دلیـل   هـا بـه روسـتاییان     توجه صاحبان اقامتگاه باشد، میزان درصد که مقدار حدپایین و باال مثبت می 95از سطح اطمینان 

  .باشد از گردشگران می حافظان اصلی محیط روستا بیشتر

  اي نمونه دو t آزمون از استفاده با) روستاییان و گردشگران(منتفع گروه دو در ها مولفه میانگین تفاوت مقایسه -9 جدول

  

   )گردشگران/روستاییان

  ها میانگین برابري براي t-test  آزمون لوون 

ــاره  آم

f 
Sig  آمارهt  Sig  

ــتالف  اخـــــ

  میانگین

مقدار فاصله از سطح اطمینان 

95%  

  حدباال  حدپایین

ــئولیت  محیطــی زیســت پــذیري مس

  اقامتگاه صاحبان

ــري   ــرض برابـ فـ

  میانگین 
68/0  036/0  

364/0  00/0  0235/0  184/0  264/0  

فـــرض نـــابرابري 

  میانگین 
421/0  00/0  0234/0  189/0  275/0  

  1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ

مسـتقیم، غیرمسـتقیم،    ایـی  ز متغیرهاي اشتغال محیطی و  زیست پذیري  مسئولیت رابطه :که داد نشان آزمون همبستگی نتایج

متوسـط تـا   شدت  با و مثبت و مستقیم جهت در و معنادار اقامتگاه، گردشگران و درجه ساالنه، تعداد محلی، درآمد غیرو  محلی

افـزایش پیـدا نمایـد، بـه همـان میـزان صـاحبان         درآمـد  به این معنی که هرچه میزان اشتغال ایجاد شده و مقدار .باشد باال می

بیشـترین   داري سـطح معنـی   و همبسـتگی  ضـریب  مقـدار  بـه  توجـه  بـا . پذیري خواهند کـرد  اقامتگاه بیشتر احساس مسئولیت

محلـی   زایـی  اشتغال و کمترین آن با متغیر 56/0با مقدار  مستقیم ایی ز اشتغال و یمحیط زیست پذیري مسئولیت همبستگی بین

  . دارد وجود 30/0با مقدار 

  متغیرها پیرسون همبستگی آزمون نتایج -10جدول 

  ابعاد
ــوع  نـــــ

  همبستگی

  محیطی زیستپذیري  مسئولیت

  Sig  ضریب همبستگی

  ایی مستقیمز شتغالا

  پیرسون

56/0  007/0  

  08/0  22/0  زایی غیر مستقیم اشتغال

  06/0  30/0  محلی زایی اشتغال

  024/0  42/0  زایی غیر محلی اشتغال

  074/0  38/0  درآمد ساالنه

  تعداد گردشگران
  کندال

53/0  039/0  

  066/0  54/0  درجه اقامتگاه
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  1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ

دهـد   که در نتایج همبستگی کل نشان می شد استفاده خطی از رگرسیون وابسته متغیر بر مستقل متغیرهاي ارزیابی تأثیر براي

کـه  گزارش شده که بر این اساس باید بیان کـرد   53/0ضریب تعیین تعدیل یافته نیز برابر با . است 81/0مقدار وابستگی برابر با 

 در .درآمـد قابـل تبیـین اسـت    محیطی توسط متغیرهاي سن، سطح تحصیالت و مقدار  پذیري زیست از تغییرات مسئولیت 53/0

 سـه  هـر  کـه  شـدند  رگرسیونی معادله وارد میزان سن، تحصیالت و درآمد، محیطی و زیست پذیري مسئولیت متغیر مرحله، این

دهـد و   را از خود نشان می 58/0سن همبستگی  متغیر در داد که نشان نتایج. اثرگذار بودند متغیرهاي مهمترین عنوان متغیر به

مقدار بتا در این رابطه برابـر   .است 05/0 کمتر از پذیر بودن صاحب اقامتگاه با معناداري درصد از مسئولیت 21/0قادر به توضیح 

افراد افـزوده   به مسئولیت پذیري 30/0به این معنی که با تغییر یک واحد سن به سمت شرایط مطلوب، به میزان . است 30/0با 

سـطح   متغیـر  دهـد  مـی  نشان خود ازرا  محیطی زیستپذیري  مسئولیت با همبستگین یتر - یشب که متغیريدر ادامه . شود می

پـذیري افـراد را بـا سـطح      درصد از تغییرات مربوط به مسـئولیت  35/0در واقع این متغیر به تنهایی قادر است . است تحصیالت

. آیـد  پـذیري صـاحبان اقامتگـاه بـه شـمار مـی       پس مهمترین متغیر اثرگـذار در مسـئولیت  . تبیین کند 05/0معناداري کمتر از 

بـه سـطح    36/0است، به این معنی که بـا افـزایش یـک واحـد سـطح تحصـیالت        36/0همچنین مقدار بتا در این رابطه برابر با 

. محیطی بررسـی شـد   پذیري زیست با مسئولیت 71/0ی درآمد با همبستگ در نهایت متغیر .شود پذیري افراد افزوده می مسئولیت

پذیري افراد را بـا سـطح معنـاداري کمتـر از      درصد از تغییرات مربوط به مسئولیت 26/0در واقع این متغیر به تنهایی قادر است 

واحـد میـزان درآمـد    است، به این معنی که با افزایش یک  32/0مقدار بتاي بدست آمده در این رابطه برابر با . تبیین کند 05/0

  . شود پذیري افراد افزوده می به سطح مسئولیت 32/0

  )Model Summary(خالصه مدل  -11جدول 

 r R Squareمقدار   مدل
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1  81/0  53/0  623/0  25687/0  

  1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ

  محیطی زیستپذیري  ناداري رگرسیون بین سن و مسئولیتضریب مع سطح همبستگی، ضریب تعیین و -12جدول 

متغیـــــر  

  مستقل

ر 
ـــ

ــ
ــ

غی
مت

ته
س

واب
  

ی  
تگ

ــ
س

مب
ه

ن
سو

یر
پ

 

ضــریب تعیــین 

  یتعدیل

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients  مقدار

t  

ــطح  ســــ

معنــاداري 

Sig  b Std. Error Beta 

  سن

ت
ولی

ـئ
سـ

م
ي  

یر
ــذ

ــ
پـ

ت
س

زی
 

ـی 
ح

م

ی
ط

  

58/0  21/0  21/3  45/0  30/0  4/4  06/0  

  014/0  3/6  36/0  31/0  41/5  35/0  78/0  تحصیالت

  006/0  8/7  32/0  40/0  26/6  26/0  71/0  درآمد

  1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ

   گردي هاي بوم صاحبان اقامتگاه محیطی زیستپذیري  تحلیل تفاوت میانگین ابعاد مسئولیت

محیطـی   زیست پذیري مسئولیت ابعاد جدول براي همه به باتوجه .شد استفاده استودنت t   آزمون از مذکور فرضیات آزمون براي

 ارزیـابی  3 متوسط سطح از باالتر ابعاد این همه وضعیت موجود گرفت نتیجه توان می لذا، و است 05/0مقدار معناداري کمتر از 

بـین   در محیطی پذیري زیست مسئولیت ابعاد وضعیت که گرفت نتیجه توان درصد می 95 اطمینان ضریب با بنابراین،. است شده

 اصـول  منـابع، رعایـت   جـویی  زیسـت، صـرفه   محـیط  از زیست، حفاظت محیط عدم آلودگی مسئولیت شامل ها صاحبان اقامتگاه

بـین صـاحبان    رد که است گویاي این نتیجه این. است سطح متوسط از باالتر محیطی زیست پیامدهاي محیط و ارزیابی پایداري

 از حفاظـت  عامـل  بـین،  این ها باال بوده که از بین صاحبان اقامتگاه در محیطی زیست هاي مولفه گردي، توجه به هاي بوم اقامتگاه

  .اند میانگین را داشته بیشترین 91/28زیست با آماره  محیط

  محیطی پذیري زیست براي وضعیت موجود سطح مسئولیت tنتایج آزمون  -13جدول 

ــطح انحـــــراف    میانگینTآماره   متغیرهاي پژوهش  Confidence Interval %95اخـــتالف ســــ
of the Difference  
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  سطح باال  سطح پایین  میانگین  معناداري  معیار

  39/1  11/1  25/1  00/0  35/0  25/4  24/18  زیست آلودگی محیطعدم 

  6/1  34/1  49/1  00/0  25/0  49/4  91/28  زیست حفاظت از محیط

  45/1  29/1  35/1  00/0  26/0  35/4  27/26  صرفه جویی منابع

  54/1  19/1  37/1  00/0  44/0  37/4  00/16  رعایت اصول پایداري محیط

  29/1  99/0  14/1  00/0  37/0  14/4  96/15  محیطی ارزیابی پیامدهاي زیست

  1398هاي تحقیق،  یافته: مأخذ

  هاو پیشنهاد گیري نتیجه

تحت تأثیر قرار داده است وظهـور   زیست پیرامون او را محیط و انسان حاضر عصر در زمین کره طبیعی منابع حد از بیش مصرف

 را انسان زندگی و شده فراوانی محیطی زیست بحران آمدن وجود به باعث و زده طبیعت به بزرگی ضربه که ،گرایی صرفهویت م

در این راستا یکی از فعالیت هاي انسانی که ارتباط عمیقی با محیط زیست دارد گردشگري و خـدمات   .است انداخته مخاطره به

لذا انتظار می رود کلیه انسان ها در هر سطحی به رعایت استاندارهاي زیست محیطی پردازند که یکی از . مرتبط با آن می باشد

محیطـی    پـذیري زیسـت    سـطح مسـئولیت   تبیـین  حاضـر  پژوهش هدف ،لذا .آن ها صاحبان اقامتگاه هاي بوم گردي می باشد

انتخاب شهر مشهد بـه عنـوان مقصـد گردشـگري     در این راستا . در استان خراسان رضوي است گردشگري هاي اقامتگاه صاحبان

. اسـت  ادهتحت تأثیر قرار داستان  سایر نواحی هاي گردشگري را در مشهد و توسعه فعالیت خارجیبسیاري از مسافران داخلی و 

در واقع نواحی روسـتایی بـه   . شان گردیده استبه به دور نبوده و مزایاي زیادي نصیخرچدر این بین نواحی روستایی نیز از این 

توان به باغـات، کویرهـا، کوهسـتان، رودهـا،      هاي فراوانی از جمله طبیعی و انسانی، که به عنوان نمونه می دلیل دارا بودن جاذبه

اشاره داشت، همواره در طول سـال پـذیراي مهمانـان و گردشـگران بـه      ... ستانی، بافت تاریخی، غذاهاي سنتی و آبشارها، آثار با

، احـداث اقامتگـاه   هـاي قـدیمی و تـاریخی هسـتند     داراي بافت روستاهاتعداد زیادي از  همچنین باتوجه به اینکه. روند شمار می

با برخورداري از سبک سنتی و فرهنـگ بـومی   شود که  شناخته می ساخت انسانهاي  گردي به عنوان یکی از مهمترین جاذبه بوم

امـروزه بـا توجـه بـه     . باشـند  گردشگران را براي سپري کردن اوقات فراغت در طول هسته پذیرا مـی روستایی احداث شده اند و 

ر تاریخی و شرایط طبیعـی آن را  مشکالت زندگی شهري و احساس نیاز به گشت و گذار، توجه به نواحی روستایی و دیدن از آثا

هـا از   انـد، مـدیریت آن   گردي براي روستاها فراهم کرده هاي بوم این توانمندي که اقامتگاه هکاین به نظر .بیش از پیش کرده است

زیست و جامعه روستایی دارند از اهمیت بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت و هرگونـه بهـره        این جهت که ارتباط مستقیم با محیط

بـر ایـن اسـاس ایـن     . زیست روستا و جامعه میزبان اثر گـذار خواهـد بـود    رداري از آن به طور مستقیم و غیر مستقیم بر محیطب

جامعه روستایی و (محیطی، نسبت به دو گروه هدف ها از نظر زیست پذیري صاحبان اقامتگاه مطالعه در راستاي بررسی مسئولیت

مقصـد   محـیط  بـر  اسـت  ممکـن  گردشـگران  تفریحـی  مخـرب  هـاي  فعالیـت  و رفتارهـا  اینکه به توجه با .شداقدام ) گردشگران

 و هـا  اولویـت  از زیسـت  محـیط  بـر  گردشـگري  منفی اثرات میزان کاهش بگذارند، منفی غیرمستقیم و مستقیم تأثیر گردشگري

 توسـعه  بـه  دسـتیابی  در گردشـگران  محیطـی  مسئوالنه زیسـت  رفتار امروزه لذا، .آید می شمار به حوزه این در اصلی هاي نگرانی

 میـزان  بـه  بسـتگی  گردشگران محیطی زیست مسئوالنه رفتار گردشگري، در زمینه است یافته ضرورت زیادي گردشگري، پایدار

نـواحی   گردشـگري  مقاصـد  ایـن  از یکـی . دارد گردشـگري  مقصـد  در هنجارهـا  ریایت میزان و بر محیط گردشگران رفتار تأثیر

بـر ایـن اسـاس بررسـی      .گرفـت  پی در اي مسئوالنه رفتار آن حفظ جهت در باید و بوده فراوانی اهمیت داراي که است روستایی

در ابتـدا میـانگین   . هاي تحقیق، استخراج و مبناي سواالت پرسشـنامه قـرار گرفـت    نظري و همچنین مشاهدات میدانی شاخص

دهنـد   محیطی اهمیت فراوانی می گردي به مباحث زیست بومهاي  هاي تحقیق بدست آمد که صاحبان اقامتگاه هرکدام از شاخص

در  .دهنده اهمیت محیط زیست در توسـعه گردشـگري اسـت    ها باالي سطح متوسط بدست آمده است که نشان و تمام میانگین

ر زیادي را زیست نقش بسیا اند که توجه به محیط رضوي به این درك رسیده گردي استان خراسان هاي بوم واقع صاحبان اقامتگاه

هاي گردشگري در روستا دارد چراکه هرچه بر کیفیت محیط زیست افزوده شود، گردشگران بیشـتري   در رونق و توسعه فعالیت

کـه داراي   گـردي باتوجـه بـه ایـن     هـاي بـوم   براي صاحبان اقامتگاه. براي گذران اوقات فراغت به آن روستا مراجعه خواهند کرد
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هـاي مختلـف زنـدگی روسـتاییان در بـین       ستا هستند، حفاظت از محیط زیست و توجه به جنبهپیشینه روستایی و بومی در رو

محیطـی مـورد    گردي از جنبه زیست هاي بوم پذیري در بین اقامتگاه در این راستا مسئولیت. ها داراي اهمیت زیادي است شاخص

ها  بی بی بانو و ارگ رادکان است و در سایر اقامتگاههاي  بیشترین میانگین مربوط به اقامتگاهارزیابی قرار گرفت که مشخص شد 

هـاي   صاحبان اقامتگاه. باشد نتایج کارهاي مدیریتی در بین زنان و مردان همواره یکسان نمی .بدست آمده است 4میانگین باالي 

طی هر کدام نشـان  محی پذیري زیست باشد که بررسی سطح مسئولیت گردي در پژوهش حاضر بین دو گروه زنان و مردان می بوم

در خصـوص   )2008(سـیگاال وجود ندارد که با نتایج تحقیقـی کـه    استانداردهاداد تفاوت معناداري بین زنان و مردان در رعایت 

طـور کـه بیـان شـد،      همان .انجام داد، همسویی داردگردشگري  در نقش تورگردان بررسی براي زنجیره تأمین مدیریت رویکرد

محیطـی در بـین     پذیري زیست  به همین منظور میزان سطح مسئولیت. باشند گردي زنان و مردان می بومهاي  صاحبان اقامتگاه

پـذیري زنـان تاحـدودي بیشـتر از مـردان اسـت کـه ایـن           مسئولیت :و نتایج به دست آمده نشان داد شدزنان و مردان مقایسه 

زیست روستا و مردم بومی را باال برده است که این نتیجه نیز بـا   تواند به دلیل روحیاتی که زنان دارند، میزان توجه به محیط می

هـا   هـاي فـردي بـر رونـد عملکـر آن      باتوجه به اینکه ویژگـی . همسویی و مطابقت دارد) 2014(نتایج پژوهش پارك و همکاران 

تحصـیالت و درآمـد بـر    هاي شخصی چون سن، سطح  اثرگذار خواهد بود، در این تحقیق برخی از رابطه و تأثیر برخی از ویژگی

هر کدام از عوامل به میزان قابل توجهی در تبیـین مـدل تـأثیر     محیطی سنجش شد که نتایج نشان داد پذیري زیست مسئولیت

درصـد از   21کند که این میزان براي متغیر سن برابـر بـا    بینی می درصد از متغیر وابسته را پیش 53دارند و به طور کلی حدود 

بینی کند که این بخش بـا نتـایج    تواند پیش درصد از متغیر وابسته را می 26درصد و درآمد حدود  35یالت بینی، تحص کل پیش

محیطـی   زیست پذیري مسئولیت سطح افزایش براي این راستا در .همسویی داردمطابقت و ) 2007(برامر و همکارانپژوهشی که 

  :شود می پیشنهاد زیر موارد روستایی، در نواحی گردي هاي بوم صاحبان اقامتگاه

  گردي هاي بوم آموزش اصول و راهکارهاي حفاظت از محیط زیست روستا براي صاحبان اقامتگاه -

  و حفاظت از آن صاحبان اقامتگاه هاپذیري محیط روستا به  هایی در خصوص آسیب ارائه آموزش -

  محیطی کاهش پیامدهاي نامطلوب زیست زیست روستا و اقدام در راستاي بررسی اثرات اقامتگاه بر جامعه و محیط -

  .ها ترویج فرهنگ عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف و تجزیه ناپذیر در راستاي حفاظت از طبیعت در بین کارکنان اقامتگاه -
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Responsible Businesses: Measuring the environmental responsibility level of Ecolodges   
Case Study: Khorasan Razavi 
 
Abstract 
The close relationship between rural tourism and the environment is one of the concerns that has 
always attracted attention. The tourism industry is currently one of the most important sources of 

income. Therefore, the owners of Ecolodges as the main caretakers of tourism have a lot of 
responsibilities in business and providing services in accordance with environmental standards to 
tourists. Therefore, the purpose of this study is to investigate the environmental responsibility of the 

owners of rural ecosystems. Therefore, the statistical population of the present study is 27 owners of 

Ecolodges in Khorasan Razavi province. The research is applied in terms of purpose and in terms of 

descriptive-analytical method. The analysis is based on combined data collected in the descriptive part 

of this information using library resources and in the analytical section using field findings 
(questionnaire and interview) and linear regression was used. The results showed that overall 

environmental responsibility among the owners of the ecosystems studied is ideally higher (above 
average level 3). Based on the results of the two-sample t -tests, it was found that the villagers had 
more attention than the tourists. According to the correlation test, there was a significant relationship 

between environmental responsibility and employment (direct, indirect, local and non-local), income, 
number of tourists, and degree of residence. This means that the more employment created and the 

higher the income, the more homeowners will feel more responsible. Finally, linear regression test 
revealed that the variables of age, education and income level of the eco-dwellers had an impact on 
their environmental responsibility. 
Keywords: Tourism Development, Responsibility, tourism enterprise, Responsible tourism, Ecolodge 
 
Extend Abstract 
Introduction 
Owners of Ecolodges, as key caretakers, need to comply with environmental obligations to the 
environment. Also one of the assumptions confirming the positive impacts of the residences is the 
compliance of their owners with environmental principles and standards, which makes the 
responsibility of the owners of the residences very important. Positive feedback from rural tourism is 
increasingly associated with responsible behavior and failure to comply with it means environmental 
degradation, depletion of resources, environmental pollution, and environmental instability in general. 
Rural ecosystem owners are now primarily responsible for the positive and negative consequences of 
residency guests in the targeted tourism and environmental surrounding villages, and neglecting this 
has a negative and irreversible impact on the rural environment. Due to the impact of Ecolodges 
residences on the environment, compliance with the environmental principles among the owners of the 
residences seems necessary. 
 
Methodology 
Since the present study examines the responsibility of Ecolodges, it is descriptive and analytical in 
terms of method and the necessary information is obtained through library and field studies. Thus, the 
sample of the research is among the owners of Ecolodges in a number of ways. Therefore, the owners 
of 27 Ecolodges in 19 tourism villages were evaluated. The survey showed that the villages in which 
Ecolodges residences were built mainly had many natural and human attractions including natural 
attractions (landscapes, gardens, etc.), architecture (old buildings, historical baths, residential texture, 
etc.). There are cultural, (dialects and special dialects of local, handicrafts) and historical (cemeteries, 
stone inscriptions, etc.) in all the villages studied, which is a strong point in attracting tourists. 
 
Results and discussion 
The average of the indices showed that the owners of Ecolodges residences have largely complied 
with the requirements, in view of the lack of water resources in the countryside and drought, the 
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optimal use of water resources with a mean of 4.66 highest and the absence of plastic containers. The 
lowest average (3.77) was obtained in canteens because of the convenience of serving food and drinks 
in plastic containers and not having to re-wash it. Overall, the averages indicate an acceptable level of 
responsibility among the owners of Ecolodges towards tourists and the local community. Examination 

of the mean indices showed that out of the 20 variables studied, all cases were above the average (3 .
)There is no significant difference in the mean between men and women, but women are more 

responsive to the environment because of their sensitivity to work and to their ethics. The average 
value obtained was 4.51 for the villagers and 4.27 for the tourists. On this basis, it can be stated that 
the residents' attention to the environment and the villagers is more than tourists. The results of 
correlation test showed that the relationship between environmental responsibility and direct, indirect, 
local and non-local employment variables, annual income, number of tourists and accommodation 
quality was significant and in direct and positive direction with moderate to high intensity. This means 
that the more employment created and the higher the income, the more homeowners will feel more 
responsible. Regarding the correlation coefficient and significance level, the highest correlation was 
between environmental responsibility and direct employment with 0.56 and the lowest with 0.30 local 
employment variable. Linear regression was used to evaluate the effect of independent variables on 
the dependent variable, which showed that the amount of dependency was 0.81 in the total correlation 
results. The adjusted coefficient of variation was reported to be 0.53, which indicates that 0.53 of the 
environmental liability changes can be explained by the variables of age, level of education, and 
amount of income. 
Conclusion 
The highest averages are for the Bani Banu and Radkan Residences, while the other averages are 
above 4. Owners of Ecolodges were between the two groups of men and women, which showed that 
there was no significant difference between men and women in adhering to the standards. Owners of 
Ecolodges are men and women. For this purpose, the level of environmental responsibility was 
compared between men and women, and the results showed that women's responsibility is somewhat 
higher than men. Given that individual characteristics will affect their behavior, each of these factors 
has a significant influence on the model explanation and generally predicts about 53% of the 
dependent variable, which is 21% for the age variable. Of all the forecasts, education can predict 35% 
and income about 26% of the dependent variable. 
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