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Abstract  
The purpose of this study is to analyze the level of responsibility of tourism 

entrepreneurs in 6 tourist villages of Binalood city of Khorasan Razavi 

province. The present research is applied and the method of doing it is 

descriptive-analytical. The statistical population of the study is the tourist 

destination villages of Binalood city that have the highest volume of tourists 

and entrepreneurial activities. The sample size is based on statistics obtained 

from the city's Department of Industry and Mines, Cultural Heritage and 

Tourism Organization of Khorasan Razavi Province and in consultation with 

village managers, owners of 196 entrepreneurial businesses in the field of 

restaurants, teahouses and resorts. The data extracted from the researcher-

made questionnaire were analyzed using statistical analysis methods in 

SPSS software. The results of Friedman test showed that the humanitarian 

index has the highest and the economic index has the lowest average rank 

from the respondents' point of view. On the other hand, high chi-square 

coefficient shows a significant difference between the indicators. The results 

of Kruskal-Wallis test show the highest level of social responsibility of 
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tourism entrepreneurs in Abreh and Jagharq and the lowest level in Zashk. 

In terms of moral index, there is no significant difference between villages, 

but in other indicators (legal, humanitarian, economic, environmental) the 

level of responsibility of tourism entrepreneurs in the studied villages is 

different. 

Introduction 

In recent years, the tourism-oriented villages of Mashhad-Torqabeh Shandiz, 

due to its pristine and beautiful nature and many natural tourist attractions, has 

become a space for creating and developing entrepreneurial activities in rural 

tourism, and is increasingly witnessing activities related to We are. Therefore, 

due to the great importance of the responsibility of tourism entrepreneurs in 

reducing the negative effects and increasing the positive effects of rural 

tourism, it is necessary to examine their level of responsibility. Therefore, the 

purpose of this study is to investigate the level of social responsibility of 

tourism entrepreneurs. Accordingly, the present study seeks to answer the 

following questions: 1- What is the status of social responsibility of tourism 

entrepreneurs? 2- Is there a difference between the dimensions of social 

responsibility of tourism entrepreneurs or not? 

Materials and Methods 

The present study is descriptive-analytical. Indicators have been studied in 

three areas of entrepreneurship social responsibility towards the environment, 

tourists (guests) and local community (host). The analysis unit in this study is 

tourism entrepreneurs who have engaged in economic activities in the study 

villages. To examine the responsibility of tourism entrepreneurs, villages were 

selected that offer more amenities and services such as restaurants, teahouses 

and resorts. For this reason, the villages of Jagharq, Abreh Olya, Hesar Sorkh, 

Kong, Zashk and Naghandar were selected as the study population. The 

sample size was 196 owners of restaurants, teahouses and resorts. The validity 

of the questionnaire was assessed by 8 university professors and its reliability 

was assessed based on Cronbach's alpha coefficient. Alpha coefficients, in all 

dimensions higher than 0.5, indicate the validity and internal consistency of 

the research structures. In order to analyze the collected data according to the 

objectives of the research, SPSS software was used. In the data analysis 

section, due to the non-normality of the data, non-parametric Friedman and 

Kruskal-Wallis tests were used. 

Discussion and Results 

According to the results, the responsibility of entrepreneurs varies both in 

scale and in the destination villages. Tourism entrepreneurs in the 

humanitarian and legal dimensions have the highest level of social 

responsibility and the lowest level of responsibility related to the economic 
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and then environmental dimension. The most important issue is that tourism 

entrepreneurs have not been able to create many job opportunities for 

Indigenous people, and due to gender orientation, fewer women have been 

used in the business environment. In the environmental dimension, 

entrepreneurs have less commitment to the use of recyclable items, as a 

result of their activities have caused pollution in the environment. The level 

of responsibility of tourism entrepreneurs towards the local community, 

tourists, environment showed that the highest level of responsibility of 

tourism entrepreneurs towards tourists. Because the goal of all tourism 

entrepreneurs and business owners is to make more profit. The results also 

showed the lowest level of responsibility of tourism entrepreneurs towards 

the environment. According to the results, the social responsibility of 

tourism entrepreneurs in Abardeh and then Jagharq villages is higher than 

other villages, and in Zashk village, the level of responsibility of tourism 

entrepreneurs is lower than other villages. The conclusion indicates that 

more entrepreneurship and tourism businesses have been created in the 

villages of Abreh and Jaghargh along these villages, and also from a better 

geographical location than other villages of Abreh and Jagherq with more 

tourists and entrepreneurship, and as a result the responsibility of tourism 

entrepreneurs. And business owners to attract tourists and their satisfaction 

is more, but the village of Zashk at the end of the Mashhad-Torqabeh 

Shandiz tourism axis has fewer tourists and more has the second houses of 

urban dwellers. 

Conclusions 

Accountability studies have shown that entrepreneurs can be successful in 

their business if they take responsibility for everyone (environment, 

community and customers). Accordingly, it is necessary for tourism 

entrepreneurs to act more responsibly to improve the performance of their 

business and to include social responsibility in their business, and the good 

performance of tourism entrepreneurs is a reflection of their observance of this 

principle. Tourism entrepreneurship is sustainable when it satisfies the local 

community and tourists and does the least damage to the environment. 

Keywords: Social Responsibility, Tourism Entrepreneurs, Rural Tourism, 

Binalood City. 
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 ردشگریگ کارآفرینان پذیری مسئولیت سط  تحلیل و بررسی
  (بینالود شهرستان: موردی مطالعه) روستایی

 ایران د،مشه مشهد، فردوسی دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا گروه استاد    شايان حمید
  

 قیداري سجاسی حمداله
ستادیار  ستایی،  ریزیبرنامه و جغرافیا گروه ا شگاه  رو سی  دان شهد،  فردو   شهد، م م

 ایران
  

 جعفري فهیمه
شجوی  ستایی،  ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دان شگاه  رو سی  دان ش  فردو   هد،م

 ایران مشهد،

  چكیده
. است تاييروس نواحي اقتصاد احيای و کارآفريني تحريک جهت مناسب رهيافت يک روستايي گردشگری 

 ژوهشپ هدف. کنند ايفا گردشووگران و محلي جامعة به نسووبت را مسووئوليتهايي کارآفرينان اسووت الزم اما
ضر  سئوليت  سطح  تحليل حا شگری  کارآفرينان پذيریم ستای  ۶ در گرد شگری  رو ستان    گرد  بينالود شهر
 اهایروست پژوهش آماری جامعة. است تحليلي و توصيفي آن روش و کاربردی نوع از حاضر پژوهش. است
 حجم. داشتند را نانهکارآفري فعاليتهای و گردشگر حجم بيشترين که بود، بينالود شهرستان گردشگری مقصد
سب  19۶ صاحبان  نمونه ستوران،  حوزۀ در کارآفرينانه وکارهایک ستراحتگاه  و چايخانه ر س . بودند ا  اسبرا
 ديدگاه  از ایرتبه  ميانگين  ميزان کمترين اقتصوووادیْ شووواخص و باالترين،  بشوووردوسوووتانهْ    شووواخص نتايج، 

  فرينان کارآ  اجتماعي  پذيری مسوووئوليت  سوووطح بيشوووترين نتايج . دادند  اختصووواص خود به  را پاسوووخگويان  
 فاوتت اخالقي نظرشاخص از دهند؛مي شانن زشک در را سطح پايينترين و جاغرق و ابرده در را گردشگری
شردوستانه،   قانوني،) شاخصها   درساير  ولي ندارد، وجود روستاها  بين معناداری ( محيطيزيست  و اقتصادی  ب

 .است متفاوت موردمطالعه، درروستاهای گردشگری کارآفرينان پذيریمسئوليت سطح

 هرستانش روستایی، گردشگری گردشگری، کارآفرینان اجتماعی، پذیریمسئولیت ها:کلیدواژه
  .بینالود
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 مقدمه 
ر حال سرعت دی اقتصاد جهان است، که به  هابخشامروزه گردشگری يکي از بزرگترين  

 کنديمی در اقتصوواد و تحريک رشوود اقتصووادی بازی  اعمدهرشوود اسووت و نقش بسوويار  
يمبا توجه به مطالعات صووورت گرفته، روسووتا در کنار شووهر  .(2013، 1عثمان و سوونتوزا)

ي و ی فرهنگهاجاذبهنقش بسوويار مهمي در صوونعت گردشووگری داشووته باشوود، زيرا   تواند
 دنکنيمطبيعي روسووتا زمينة بسوويار مسوواعدی برای توسووعة گردشووگری روسووتايي فراهم   

ستايي را يک رهيافت ج    (.200۵، 2يموتيت) شگری رو ه ايگزين برای نيل باز اين رو، گرد
ستايي     سعه پايدار رو بنابراين، با توجه به روند روزافزون . (201۷، 3وو وگائو ) داننديمتو

شاورزی،     ستاها و افول ک ستايي   ارائتخريب رو ة راهبردهای جديد برای احيای نواحي رو
يت    عال نابع طبيعي و          از طريق ايجاد ف به م با توجه  يا متحول کردن اين نواحي  های مکمل 

 . (2003همکاران، و  ۴هلندضروری است ) هاآنانساني 
ی مکمل  اقدام  مناسوووب در راسوووتای حمايت و تحريک  هاتيفعاليکي از راهبردها و 

سعة ی محلي و سرماية روستايي در فرآيند توهاليپتانسی از برداربهرهطريق کارآفرينيْ از 
سعة کارآفريني در    2012همکاران، و  ۵گالومر) شود يمزا مطرش درون ساس، تو (. براين ا

ند يمگردشوووگری در مقياس کوچک     يدار از طريق تقويت هويت و         توا پا عة  در توسووو
ی گردشووگری روسووتايي، حفظ روسووتاييان در  هاتيفعالفرهنگ محلي و تنوع بخشووي به 

 ی اقتصوووادیها بنگاه دليل کوچک بودن   منطقه و همچنين کاهش فشوووارهای محيطي به     
ستور کار         شد )د شته با ستايي نقش دا (. به بيان ۶برای گردشگری اروپا   21گردشگری رو

، تة اشوووتیال، افزايش درآمد و توليد ثرو   ن يزمديگر، کارآفريني روسوووتايي فراهم کنندۀ    
، ۷ندرسونهبهبود کيفيت زندگي و کمک به افراد محلي برای مشارکت در اقتصاد است )

باتلر 2002 کاران،  و  8؛  به             .(199۷هم خاصوووي  جه  ها تو يب در اکثر کشوووور بدين ترت
و تقويت کارآفريني و گردشگری و ايجاد   شود يمکارآفريني و کارآفرينان گردشگری  
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رهای در حال ويژه کشوپيشرفت و توسعة کشورها، بهبستر مناسب برای توسعة آن از ابزار 
، زيرا يک فعاليت کارآفرينانه منجر به توسعة اقتصادی، اجتماعي و ديآيمشمار توسعه، به

یال، نوآوری در      جاد اشوووت له اي عال محيطي )از جم پذيری و حفظ محيط      ها تي ف بت  قا ، ر
 (. 2002، 1لورهو) شوديمزيست( 

شتر محققان از کارآفرين  صادی و ابزاری برای      ي بهبي سعة اقت شد و تو عنوان موتور ر
ياد    سوووازمتحول  ؛2008، 2نيم؛ چي2002ل، ورهو) کنند يمی و پويايي اقتصووواد محلي 
در اين راسووتا، کارآفرينان روسووتايي  (.2010همکاران، و  ۴اوربانو ؛2002، 3ديزيپانيلردک
عنوان مواد اوليه و اسوووتخدام افراد   با اسوووتفاده از توليدات روسوووتايي به       کنند يمتالش 

سعة           شند و تو ستايي با ضمين کنندۀ ارزش افزودۀ منابع رو ستايي در فرآيند توليد، ت رو
زای اين مناطق را از طريق سووهيم شوودن منابع انسوواني تا حد زيادی تسووهيل کنند   درون

ة خدمات خود، مانند     ارائ آفرينان گردشوووگری با   (. در اين زمينه، کار  2011، ۵ناندانوار  )
گي ی از زنداگوشهی منطقه، هاارزشرويارويي گردشگران با جامعة محلي و آشنايي با 

به آن    عة محلي را  ند يمها عرضووووه  جام ، ۷و کالرک دلتوني م؛ 200۶، ۶سوووونيمور) کن
و  اسوووت(. بنابراين، امروزه کارآفريني در گردشوووگری اهميت زيادی پيدا کرده      2001

ستايي       سعة نواحي رو شگری برای تو شد     توانديمنقش کارآفرينان گرد سيار حياتي با ب
هال ) کارآفريني و گردشوووگری          2001، 8رابرت و  که  عان کرد  يد اذ با يان  (. در اين م

شته    دنتوانيمروستايي عالوه بر اينکه   اثرات مثبت زيادی برای جامعة روستايي در بر دا
شند   ستدالل  9طوريکه جورج يانگ ای نيز بر جای گذارند. بهتاثيرات منفي دنتوانيمبا ا

(. لذا منتقدان 201۶، 10يهاليمکرد که اثرات گردشووگری هم نعمت و هم آفت هسووتند )
پذيری بيشتری در مورد اثرات گردشگری   ، خواهان مسئوليت 1980ة دهگردشگری در  
(. در اين راسووتا، 201۶ي، هاليمد )ی طبيعي و انسوواني ميزبان شوودن هاطيمحو رفتارها در 
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وکارهای مرتبط با صووونعت گردشوووگری      يکي از مشوووکالت موجود در زمينة کسوووب  
چگونگي کمّي کردن آثار منفي فرهنگي و اجتماعي گردشوووگری به نوعي اسوووت که      
سازگار با نياز رشد اين صنعت باشند و از آنجاکه برخي منافع و مضراتي که اين صنعت 

ست و  برای محيط ستند  هامتيقمحيط اجتماعي به همراه دارد در  زي ی بازار منعکس ني
يتِ يکي از اقشووواری اسوووت که           1991، 1)چوی عال نان ف عاليت کارآفري ند يم( ف در  توا

مرتبط و  یهابخشافزايش يا کاهش اثرات منفي گردشگری نقش داشته باشد. يکي از    
 تواننديمکارآفرينان فعال در حوزه گردشوووگری، کارآفريني در اين حوزه اسوووت، که 

 يي داشته باشند.هاتيمسئولنسبت به محيط، جامعة ميزبان و ميهمان 
سياری، به  سئوليت  در مطالعات ب صل م ش کارگيری و تعهد به ا يوه پذيری اجتماعي را 

، 3؛ دادس و جوپه 2011، 2)توآن دانند يمو جزئي از اصوووول پايداری در گردشوووگری    
نا    ؛ 200۵ ندو گا نان گردشوووگری الزم اسووووت در        2010، ۴آر کارآفري يب،  بدين ترت  .)
به  ماعي، اقتصووووادی، اخالقي، زيسووووت  ها جن ناگون اجت بدی دارای   ی گو کال محيطي و 

ی باشوود که به جامعه زياني اگونهاحسوواس مسووئوليت باشووند. همچنين عملکرد آنان به   
شوند، فعا        ست ن سيب به محيط زي سد، از قوانين اطاعت کنند، موجب آ ها در ليت آننر

 کنندگان و مشووتريانداشووته باشوود و منافع مصوورف   ريتأثاقتصوواد جامعة محلي و مردم 
(. بنابراين موفقيت کارآفرينان 2002)گردشوووگران( در نظر گرفته شوووود )بابائي اهری،  

ی اجتماعي نسوووبت به جامعة ميزبان، ريپذتيمسوووئولگردشوووگری بدون رعايت اصوووول 
های اخير  نخواهد بود. در سوووال  ريپذ امکان  گردشوووگران و مقصووودهای گردشوووگری   

ي دليل برخورداری از طبيعتو شانديز به طرقبه و  روستاهای محور گردشگری شهر مشهد
به فضوووايي برای ايجاد و توسوووعة      ها جاذبه  بکر و زيبا و   ی طبيعي گردشوووگری فراوان 

ن، شاهد وطور روز افزاست و بهی کارآفريني گردشگری روستايي تبديل شدههاتيفعال
با آن هسوووتيم. اين افزايش  ها تي فعال افزايش  اينکه اثرات   رغميعل ها تي فعال ی مرتبط 

طور مستقيم ی نامناسب کارآفرينان بههاتيفعالمثبتي را در پي داشته اما برخي رفتارها و 
ای روی جامعة محلي و محيط زيسوووت بر جای گذاشوووته  و غيرمسوووتقيم، تاثيرات منفي
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 ی کارآفرينان  ريپذ تي مسوووئول، با توجه به اهميت بسووويار زياد        اسوووت؛ به همين جهت   
تايي،        بت گردشوووگری روسووو کاهش اثرات منفي و افزايش اثرات مث گردشوووگری در 

ی آنان مورد بررسووي قرار گيرد. لذا هدف از ريپذتيمسووئولضووروری اسووت که سووطح  
ست.             شگری ا سئوليت پذيری اجتماعي کارآفرينان گرد سطح م سي  ضر برر مطالعة حا

( وضووعيت 1زير اسووت:  االتوسوودنبال پاسووخگويي به براين اسوواس، پژوهش حاضوور به
( آيا ميان ابعاد 2 ی اجتماعي کارآفرينان گردشوووگری چگونه اسوووت   ريپذ تي مسوووئول
 ی اجتماعي کارآفرينان گردشگری تفاوت وجود دارد يا خير ريذپتيمسئول

 پیشینة پژوهش
ی ها فرصوووتی گردشوووگری در ايجاد درآمد و    ها تي فعال با در نظر گرفتن اثرات مثبت   

ست هاوهيش شیلي، گردشگری روستايي توانايي بااليي برای ارتقای      ايي دارد ی زندگي رو
به تیييرات مثبت در توزيع درآمد در اين مناطق       مد  يمو  به  انجا مد،   و  عنوان ابزاری کارا

، 1لئو) کند يمی در ايجاد ارزش افزودۀ تجاری برای توليدکنندگان محلي ايفا       اژهيونقش 
ستايي منبع با ارزشي برای     200۵، 2چيوچويپ؛ 200۶ شتیال (. در واقع گردشگری رو يي زاا

و ايجاد درآمد و وسيلة مهمي برای توسعة اجتماعي و اقتصادی جوامع روستايي و حمايت 
لذا با توجه به مشووکالت  .(2002، 3فوکاتاز محيط زيسووت و فرهنگ روسووتايي اسووت ) 

ستايي و ايجاد کسب        ستايي، گردشگری رو شتیال در نواحي رو و  وکارهای گردشگری ا
، که با ديآيمحسوواب وی اصوولي توسووعة اقتصووادی به کارآفريني در نواحي روسووتايي نير

و گردشگری يکي   آورديماستفاده از تیيير و نوآوری، رشد توليد و خدمات را به وجود   
شارکت      هابخشاز  ست که به درجة بااليي از م صادی ا ه نياز ی کارآفرينانهاتيفعالی اقت

کاران،  و  ۴دارد )بکمن نت   ؛ 200۵هم بار کارآفريني    بدي  (.200۵، ۵دبورو و  يب  ن ترت
مباحث مطروحه در حوزۀ کارآفريني در چند سووال اخير اسووت. از    نيترمهمروسووتايي از 
سازماني جديد که يک توليد يا     ۶نظر ورتمن ست از ايجاد  ستايي عبارت ا ، کارآفريني رو
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و/ يا از فناوری جديد      کند يمکند، يا بازار جديدی را ايجاد       خدمت جديد را معرفي مي    
 . (2002، 1وتيهر) دينمايمدر محيط روستايي استفاده 

ستايي تنوع زيادی دارد؛ در حقيقت، به  سد يمنظر کارآفريني در نواحي رو که افراد  ر
وکارها در نواحي روسوووتايي توافق دارند: مربوط در زمينة توسوووعة کسوووب مؤسوووسووواتو 

عنوان راهبردی کليدی برای جلوگيری از تخليه شووودن مناطق     سوووياسوووتمداران به آن به      
ستايي   شاورزان آن را به نگرنديمرو شاورزی  ؛ ک يمعنوان ابزاری برای افزايش درآمد ک

 تواند يمبينند، که   ر نزديکي محل خود مي عنوان يک گزينة شووویلي د  ؛ زنان آن را به  نند يب
عنوان يک فرصووت شوویلي در اسووتقالل و درآمد فراهم کند، و جوانان به آن به هاآنبرای 

ی است الهيوسعنوان ، کارآفريني بههاگروهکنند. برای تمام اين يممحل سکونتشان توجه 
د بخشووود و يک اقتصووواد و   و جوامع را بهبو ها خانواده کيفيت زندگي افراد،    تواند يمکه  

(. بدين ترتيب، ارتباط تنگاتنگي  199۴همکاران، و  2محيط سووالم را تقويت کند )تيسووون 
ة علّي طرابشواهد محکمي مبني بر وجود  بين کارآفريني و توسعة روستايي وجود دارد و   

کاهش فقر وجود دارد )     کارآفريني، رشوووود اقتصووووادی و  زيرا (، 200۷، 3یچوودبين 
ی هانشيبو  هادهيای متمرکز برای کشوووف هایاسوووتراتژکارگيری امل بهکارآفريني شووو

نيازهای افراد را ارضا کند   توانديمجديد برای ايجاد يک محصول يا سرويسي است که      
 را حل کند.  هاآنو يا مشکالت 

وکار، نوآوری، ی کسووبهافرصووتی کليدی کارآفريني شووامل: شووناسووايي هايژگيو
يک   ( و2018، ۴سيادي ريسووووتی و تدبير اسوووت )  ريگجهت ی، خالقيت،  ريپذ سوووکير

و با هدف  نديبيمعنوان فردی تعريف شووود که فرصووت را در بازار  به توانديمکارآفرين 
بازار کار       يازهای  نه   کند يمبرآورده کردن ن يمی جديد مطرش   ها دهي اتنها  . کارآفرينان 

کنند و سووپس  را شووناسووايي مي هافرصووت. کارآفرينان کننديمرا عملي  هاآن، بلکه کنند
ه طيف به منظور دسووتيابي ب هافرصووتی يا توسووعة اين برداربهرهابزارهای مختلفي را برای 

ی خاصووي هسووتند، يعني  هايژگيوگيرند. کارآفرينان دارای کار ميوسوويعي از پيامدها به
 ،پذيریاز به پيشووورفت و ريسوووکنيخالقيت و نوآوری، تعيين و تداوم، نياز به اسوووتقالل، 
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(. در اين راسوووتا،  2018، سياديريسووووت، انگيزه برای پيشووورفت )خالقيت، اعتماد به نفس
تيب ی کارآفرينانه دارد. بدين ترهاتيفعالصووونعت گردشوووگری پتانسووويل بااليي در خلق 

)يانگ و  کننديمای، نقش مهمي در توسووعه گردشووگری بازی طور فزايندهکارآفرينان به
به 2008، 1الو به                طوری(.  عة محلي  جام ندن  يا ما نان گردشوووگری موجب ن کارآفري که 

( و 200۶، 2سوووونيمور) شوووونديمی منطقه هاارزشبا  هاآنگردشوووگران و آشووونا کردن 
 .شوديميي و در نهايت کاهش بيکاری زااشتیالکارآفريني گردشگری موجب 

 يي که در سوووطحهاشووورکتی تجاری هاتيفعالکارآفريني گردشوووگری بسوووياری از 
يي که خدمات گردشگری مانند:  هاشرکت ، رديگيماقتصاد خرد و کالن هستند را در بر   

تل، حمل    مان       ه غذايي، مه مات مواد خد قل،  نه،    ون مات    ها آژانسخا خد ی مسووووافرتي، 
سب اندام، توليد و تجارت         سالمتي و تنا شگاه  سرگرمي، با توراپراتورها، اوقات فراغت، 

 دهنديمنايع دسووتي، گردشووگری ورزشووي، با  موزه محلي و ... را ارائه  آثار هنری و صوو
سو ) ستند، يعني    2012همکاران، و  3رو شگری برقرار کنندۀ تعادل ه (؛ و کارآفرينان گرد

قة            با جوامع محلي و آداب و سووونن در منط يک  ماس مسوووتقيم و نزد يک طرف ت از 
بع محلي با کيفيت باال را به و از طرف ديگر، ممکن اسووت منا کننديمگردشووگری برقرار 

 (.2012همکاران، و  روسو) کاال و خدمات گردشگری تبديل کنند
با توجه به اهميت بسيار زياد کارآفريني و نقشي که کارآفرينان گردشگری در توسعة      

بهبود شرايط اجتماعي و اقتصادی محلي شوند، اين   بازی کنند و باعث تواننديمروستايي  
ستايي نمودار   اثرات مثبت زماني شگری نقش   دنشو يمدر جامعة رو که کارآفرينان گرد

وسووعة  تنها به تها نهصووورت ممکن اسووت فعاليت آنخوبي ايفا کنند، در غير اينخود را به
روسووتايي منجر نشووود، بلکه ممکن اسووت اثراتي منفي نيز بر جامعة روسووتايي، مقصوودهای 
گردشوووگری و يا حتي گردشوووگران بر جای گذارند، که در برخي موارد غير قابل جبران 
سو باعث رضايت        ستي با اقدامات خود از يک  است. بنابراين، کارآفرينان گردشگری باي

آسوويب را به محيط زيسووت   نيترکمجامعة محلي و گردشووگران شوووند و از طرف ديگر  
شگری بايد دارای حس      ستاهای گردشگری وارد کنند. به بيان ديگر، کارآفرينان گرد رو

 ردشگران و مقصدهای گردشگری باشند.مسئوليت پذيری نسبت به جامعة محلي، گ
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سئوليت     سئوليت يا م ساس مطالب فوق، م شاره به     1پذيریبر ا کارآفرينان گردشگری ا
سبت به جامعة ميزبان، ميهمان و محيط دارد.       سخگو بودن و تعهد ن سي، پا شنا حس وظيفه 
 مآغازگر و طراش مفهوم مسوووئوليت اجتماعيْ هاواد بوون آمريکايي بود، کسوووي که مفهو

مطرش کرد. به  کننديمی که در آن فعاليت اجامعهمسوووئوليت اجتماعي تجار را در مقابل      
عقيدۀ بوون، مسوووئوليت اجتماعي، تعهد تجار در راسوووتای احترام به قواعد و هنجارهای              

  هاميتصم ی عمومي در هااست يس ی مردم، پيروی از هاسنت و  هاارزشموجود در جامعه، 
  .(200۴، 2سروايروگوندهاست )ی آنهاتيفعالو 

براسووواس مفهوم مسوووئوليت پذيری اجتماعي، از آنجايي که کارآفرينان گردشوووگری 
و مانند سوواير اعضووای جامعه نسووبت به محيط پيرامون  رونديمشوومار عضوووی از اجتماع به

خود مسئوليت دارند ضروری است که عالوه بر بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعي خود، 
اردهای زندگي اجتماعي افراد جامعه را در دسوووتور کار خود قرار دهند         ارتقای اسوووتاند    

شگری  نيچنهم(. 2010، 3)الوچنا سخگويي  به ست يبايم، کارافرينان گرد منظور نيل به پا
ی جامعه درخصوووص محيط هادغدغهنفعان و سوواير افراد جامعه به اجتماعي در مقابل ذی

زيسووت، امور اجتماعي و بشوور دوسووتي اهميت بدهند و بسووته به فرهنگ سووازماني خاص   
ست يس خود، برای تدوين  سازماني مربوط به  هاا سئول ی  ند ی اجتماعي اقدام کنريپذتيم

شده که مسئوليت پذيری    دييتأ(. در مطالعات جديد نيز اين امر 2009، ۴آالس و )يوبيوس
 کنديمی از فرهنگ، اجتماع و اقتصووواد حاکم بر جامعه حمايت  انده ايفزطور اجتماعي به  

ی اجتماعي کارآفرينان گردشووگری يک ريپذتيمسووئول(. به بيان ديگر، 2010، ۵)آزمات
محيطي و توسووعة ی اجتماعي، زيسووتهاينگرانی برای پاسووخگويي به امقابلهاسووتراتژی 

 (.2010، ۶پايدار است )هايدگر
ا منظور ارائة يک مدل ب    ی اجتماعي را به  ريپذ تي مسوووئولی مختلفي از ها هن يزمکارول  

هم ترکيب کرد. وی مسوووئوليت اجتماعي هر سوووازمان را در چهار بعد مطرش کرد، که           
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سئوليت اجتماعي هر      عبارت صادی، قانوني، اخالقي، و اجتماعي. او م سئوليت اقت اند از: م
 :دانديمة زير لفومبنگاه را برآيند چهار 

 نيازهای اقتصادی، (1

 رعايت قوانين و مقررات عمومي، (2

 رعايت اخالق کسب و کار، (3

 ی بشر دوستانه.هاتيمسئول (۴

شگری موظف    ساس، کارآفرينان گرد صادی جامعه را برآورده  بر اين ا اند نيازهای اقت
ياز آن را         ی مردم را از فرايند  ها گروهکنند وانواع   نيتأم کنند، کاالها و خدمات مورد ن

سووازند )مولفة اول(؛ همچنين آنها وظيفه دارند به بهداشووت و ايمني کارکنان  مندهرهبکار 
صرف  ست را نيااليند، ازمعامالت درون و م ني سازما کنندگان خود توجه کنند، محيط زي

بپرهيزند، دنبال انحصوووار نروند و مرتکب تبعي  قومي، جنسووويتي و غيره نشووووند )مولفة  
کارهای گردشگری، اخالق کسب و کار است، دراين    دوم(؛ مسئوليت صاحبان کسب و    

ی هاتيمسووئولقلمرو اصووولي چون صووداقت، انصوواف و احترام جا دارد )مولفة سوووم(؛    
( يعني مشارکت کارآفرينان گردشگری جهت بهبود کيفيت   1991، 1بشردوستانه )کارول  

 .(زندگاني جامعة ميزبان، حفظ محيط زيست و کسب رضايت گردشگران )مولفة چهارم
کارول، عالوه بر     مدل  نان      ريپذ تي مسوووئولنوع  ۴براسوووواس  کارآفري ماعي  ی اجت

ی نسووبت به محيط زيسووت نيز مورد توجه ريپذتيمسووئولگردشووگری، ضووروری اسووت تا 
 نيتريلاصو ۀ کنندنيتأمکارافرينان گردشوگری باشود، زيرا محيط زيسوت محل زندگي و    

 ريپذبيآسووو( و از ابعاد حسووواس و 38: 1390نيازهای انسوووان اسوووت )ادهمي و اکبرزاده، 
روسووتاهاسووت و حفظ آن يک وظيفة عمومي اسووت و همگان در برابر آن دارای تعهد و   
مسوووئوليت هسوووتند. يکي از راهکارهای اجتناب از آسووويب رسووواندن به محيط زيسوووت و 

سان جلوگيری از تخريب آن، تیيير رفتار  سوی ابعاد     هاان سمت و  ست   انهيراگعتيطببه  ا
د بع  ی اجتماعي ريپذ تي مسوووئولی ها جنبه  نيترمهم(؛ لذا يکي از  200۵، 2پاول  و )کيمبيتا 

محيطي يکي از عناصوور کليدی در حفاظت محيط زيسووت اسووت. رفتار مسووئوالنة زيسووت 
در جوامع مدرن و در حال توسعه است. در اين راستا،     ست يز طيمحفرآيند توسعة پايدار  
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را باشووود، زي  سوووتيز طيمحردشوووگری بايد جهت حفاظت از       های کارآفرينان گ   فعاليت  
ستفادۀ مطلوب از   شد )هاووی ضامن ماندگاری فعاليت آن  توانديم ست يزطيمحا ، 1ها با

با توجه به ارتباط مسوووتقيم کارآفرينان گردشوووگری روسوووتايي با محيط زيسوووتِ   (.199۵
حيط زيست  به می کارآفرينان گردشگری نسبت   ريپذتيمسئول روستاها ضروری است تا    
 نيز مورد بررسي قرار گيرد.

ی اجتماعي کارآفرينان گردشووگری در سووه  ريپذتيمسووئولاما بايد توجه داشووت که 
 حوزه قابل بررسي است:

نان گردشوووگری از             (1 کارآفري به محيط: دراين سوووطح،  ماعي  پذيری اجت يت  مسوووئول
که  کننديمو تالش  دنرويمی مربوط به سووودآوری و الزامات قانوني فراتر هاضوورورت

سطح، حتي اگر فعاليتي اخالقي      صول اخالقي را در رابطه با محيط رعايت کنند. در اين  ا
 (.2010)با اقتباس از جابور،  دندهيمبر ضد سودآوری فعاليتشان باشد، آن را انجام 

ی عمدۀ مسوووئوليت اجتماعي اين     ها يژگيونفعان: از  مسوووئوليت پذيری اجتماعي ذی     (2
ع نفی ذیها طرفنفع بايد مورد توجه قرار گيرند. مفهوم     ی ذیها طرفة اسوووت که کلي   

و/  گذارنديم ريتأثی آن هاتيفعاليي از مردم که به نحوی بر سازمان و  هاگروهصورت  به
ی مختلف با يکديگر هاسازمان تعريف شده است و در    رنديگيمقرار  هاآن ريتأثيا تحت 

ستي     1392 همکاران،تفاوت دارند )بهروزی و  شگری باي ساس، کارآفرينان گرد (. براين ا
 طوريکه فعاليتنفع، که همان جامعه ميزبان هسووتند، را مدنظر قرار دهند، بهی ذیهاطرف
 از جامعة ميزبان بهره گيرند. تشانيفعالها در راستای منافع جامعه ميزبان باشد و در آن
عنوان يکي پذيری به مشتری: امروزه رعايت مسئوليت اجتماعي به مشتری به   مسئوليت  (3

سازمان بدل شده     نظران معتقدند با توجه به است. همچنين برخي صاحب  از ضروريات هر 
سئوليت اجتماعي          ستند رعايت م سيار حساس ه سائل اخالقي ب شتريان امروزی به م اينکه م

ی کسووب سووود اسووت )اسووفيداني، هاشوورطي از پيش به مشووتريان يک هاشوورکتاز جانب 
ه يي کهاشووورکت(. به بيان ديگر، مشوووتريان تمايل به خريد محصووووالت و خدمات 1391

سئوليت اجتماعي را رعايت   سبت      کنندينمم ستي ن شگری باي ندارند. لذا کارآفرينان گرد
ايت رض به مشتريان خود، يعني گردشگران، اصول اخالقي را رعايت کنند و جهت جلب    

 ها تالش کنند تا بتوانند به سود دهي بيشتری دست يابند.آن

                                                           
1. Havvey 
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در اين راسوووتا، تاکنون مطالعات متعددی در ارتباط با گردشوووگری و گردشوووگری           
به              يات نظری کمتر  ما در ادب ته ا کارآفريني گردشوووگری صوووورت گرف تايي و  روسووو

پذيری ليتاسووت. دربارۀ مسووئو ی کارآفرينان گردشووگری پرداخته شووده ريپذتيمسووئول
کز تمر هاشووورکتی مسوووئوليت پذيری اجتماعي هامدلاجتماعي، اکثر مطالعات به ارائه    

ند کرده ند وکانگي   200۵، 1)هندری  ا ي، در داخل و خارج   طورکلبه (. 2010، 2؛ واسووويلي
است،   ی در گردشگری انجام گرفته ريپذتيمسئول کشور، تحقيقات مختلفي در خصوص   

 است.شده ختهها پرداکه در ادامه به آن
شتي و همکاران )   شان دادند که به  139۶شفيعي رودپ کارگيری مفهوم (، در پژوهشي ن

روند رشد اين صنعت را تسريع بخشد.      توانديممسئوليت اجتماعي در صنعت گردشگری    
عنوان راهبرد معرفي و شووناخته  با وجود اين، مسووئوليت اجتماعي در سووازمان يادشووده به  

 یهاافته( در مقالة خود ذکر کردند که نتايج و ي139۶ی و دلير )داريقيسجاس  است.  نشده 
اين پژوهش حاکي از آن اسوووت که گردشوووگران روسوووتاهای نمونه در برخورداری از          

 قرار دارند. 3ی اجتماعي، باالتر از سطح مطلوب ميانگين عددی ريپذتيمسئولی هامولفه
س    شان   ( در 139۷ی )موريتعربی و داريقيسجا ش ست يافتند  پژوه ه ک به اين نتيجه د

، يطيمحستيابعاد ز یهامؤلفه در برخورداری از ]مورد مطالعه[ نمونه يخانوارهای روستاي
ضعيف، در مؤلفه    ،اقتصادی در وضعيت متوسط     بعد یهااخالقي و اجتماعي در وضعيت 

نه و ا؛ نتايج پژوهش دربان آسوووتبعد قانوني در وضوووعيت خوبي قرار دارند یهاو در مؤلفه
عد ب گردشوگران شوامل سوه    یريپذتيکه وضوعيت مسوئول  ( نيز نشوان داد  1398همکاران )

اکنان  زندگي س  و همچنين کيفيتاست   يطيمحست يفرهنگي و ز وووو اقتصادی، اجتماعي 
 توانيم ضعيف است.   کالبدی، محيطي و اقتصادی نسبتا    روستا شامل چهار بعد اجتماعي،  

دگي سووواکنان  زن کيفيت گردشوووگران وی ريپذتيکرد که بين مسوووئول یريگجهيچنين نت
ستقيم وجود دارد  سئول ، زيرا ارتباط م   کيفيت رگردشگران د  یريپذتيپايين بودن ميزان م

ترين متیير اقتصادی مهم یريپذتيزندگي ساکنان نيز اثرگذار است، همچنين متیير مسئول  
و پس از اين متیير،  شووووديوب مزندگي سووواکنان روسوووتا محسووو      کيفيت  تاثيرگذار در  

 .محيطي در مراتب بعدی اهميت قرار داردفرهنگي و سپس زيست و متیيرهای اجتماعي

                                                           
1. Hendry 

2. Vasilind  & kangi 
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پذيری اجتماعي که از ميان چهار بعد مسئوليت دهديم( نشان 201۷) 1نتايج پژوهش تازال 
ني ی اقتصووادی و سووپس قانوريپذتيمسووئول)اقتصووادی، قانوني، اخالقي و بشووردوسووتانه(، 

 در سطح بااليي قرار دارد. هاشرکت
( نيازهای 1ی شووامل ريپذتيمسووئول( در پژوهشووي بين چهار نوع از 1991) 2کارول

( کار و ۴( رعايت اخالق کسوووب و 3( رعايت قوانين و مقررات عمومي، 2اقتصوووادی، 
کار وی ديگر کسب هاتيمسئول از نظر وی، همة  مسئوليت بشردوستانه تفاوت قائل شد.    

 3. يوهي اينووو و سوويوکي لوو نديآيمحسوواب به هاسووازمانبر پاية مسووئوليت اقتصووادی 
( در پژوهشوووي نشوووان دادند که هر کدام از ابعاد مختلف مسوووئوليت اجتماعي بر 2011)

گانه بر سووود دهي کوتاه مدت و آينده ند و همة ابعاد پنجمؤثر هاشوورکتعملکرد مالي 
ارند. همچنين چهار صووونعت مرتبط با گردشوووگری )هواپيمايي، تفرجگاه،  مثبت د ريتأث

هتل و رسوتوران( عملکردشوان از طريق هر يک از ابعاد مسوئوليت اجتماعي در درجات    
 . ابدييممختلف بهبود مستمر 

( در مطالعة خود به اين نتايج دسووت يافت که در راسووتای تعيين نقش   2011) ۴ترانگ
ل به ونقو خطوط حمل هاهتلدر گردشگری بهتر است مديران تورها،   مسئوليت اجتماعي  

 ۵کولزميتارائة گزارش تشووويق شوووند تا به طور کامل آثار خود بر جامعه را درک کنند.  
گردشووگری و مسووئوليت اجتماعي شوورکت پرداخت و با  به بررسووي( در پژوهشووي 2013)

ر دۀ مسووئوليت اجتماعي شوورکت ی تحقيقات اخير دربارهاشوورفتيپيک مرور انتقادی از 
شگری، جهاتي را برای تحقيقات آتي ارائه   سيد که    کنديممديريت گرد و به اين نتيجه ر

ساسان  د.شوعنوان روشي برای اداره و مديريت گردشگری تلقي مي مسئوليت اجتماعي به 
به بررسي ماهيت کارآفريني اخالقي در صنعت گردشگری با ايجاد ساختي       (201۷) ۶پور
يده  جه، درک      آلا کارافريني گردشوووگری و در نتي کارآفريني اخالقي     ترقيعمبرای 

شگری   شان  پردازديمگرد شگری     دهديم. نتايج ن صنعت گرد که کارآفريني اخالقي در 
عنوان عنصووری ی آينده، و تواضووع و خيرخواهي بهريگجهتبراسوواس مراقبت و روابط، 

                                                           
1. Tuzla 

2. carrole 

3. Joey Inoueau and Siuki Luo 

4. Trang 

5. TimColes 

6. SusannPower et al 
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ی کارآفريني مانند هايژگيوای از ی سنتيهادگاهيد هاافتهشود. اين يکليدی محسوب مي
  .کشنديمي را به چالش طلبفرصتپذيری و خودخواهي، ريسک

  مسووئوالنه بر پايداری و کيفيت زندگي گردشووگری ريتأثبه بررسووي ( 201۷) 1پائول متيو
  ريهدف اصووولي اين مطالعه بررسوووي تأث      ؛ همچنينپردازديم مردم در مقاصووود گردشوووگری  

بر کيفيت زندگي جوامع در مقاصوود گردشووگری و تحليل نقش    ريپذتيگردشووگری مسووئول 
نفری   ۴32 ةيک نظرسنجي براساس يک نمون   از .است ای پايداری درک شده مقصد   واسطه 
قش مهمي  ن پذيرْمسئوليت  یگردشگر  که ه مقصد توريستي مختلف در هند مشخص شد    از س 

  ۀشد خود کيفيت زندگي درکبه سهم  کند که در تدوين پايداری درک شده مقصد ايفا مي  
 های تحقيق مفاهيمي را برای مديريت    بنابراين، يافته    ؛دهد تاثير قرار مي  را تحت  جامعة محلي  
 .  کندمي هئها اراهمچنين پايداری اجتماعي و رفاه آن وکار گردشگری وموفق کسب

مسئوليت اجتماعي    ريتأث( به بررسي  2018) 3( و سونگشان و همکاران  201۷)2لوجان سو 
شگران پرداختند و تحليل       سئوالنة محيطي گرد صد بر رفتار م شگران  بار    یاسه يمقامق گرد

سئوليت   شان داد که م رضايت کلي    گردشگری،  اجتماعي مقصد بر اثرات  اول و تکراری ن
 .گذارديم ريتأثساکنان  مستقيم بر رفتار مسئوالنة محيطيطور مستقيم و غيرجامعه و به

با بررسوووي           دهد يمبررسوووي پيشوووينه نشوووان     که تاکنون مطالعات اندکي در ارتباط 
اسوووت. از طرف ديگر، با توجه به پذيری کارآفرينان گردشوووگری انجام شووودهمسوووئوليت

ستايي و اثراتي که       شگری رو سعة کارآفريني گرد بر جای گذارد و با  توانديماهميت تو
ستايي پايدار زماني محقق     شگری رو شگری  که آثار م شود يمعلم به اينکه گرد نفي گرد

کاهش و آثار مثبت آن تقويت شووود، بررسووي مسووئوليت پذيری کارآفرينان گردشووگری 
 ی دارد.اژهيواهميت 

 4روش
سئوليت          سطح م سي  ست تا با برر سعي برآن ا نان  پذيری اجتماعي کارآفريدر اين پژوهش 

گردشگری در شهرستان بينالود، با استفاده از ديدگاه کارآفرينان گردشگری، گامي اساسي         

                                                           
1. Paul .Mathew 

2. Lujun Su 

3. Songshan (Sam) Huang, Joanna Pearce 
4. Method 
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در جهت توسعة روستايي و گردشگری مناطق روستايي در شهرستان بينالود برداشته شود.            
ضر     ساس، مطالعة حا صيفي براين ا شي انجام      ووووو از نوع تو ست که به روش پيماي تحليلي ا

شرايط منطقه،      شده  سنادی و با توجه به  ست. پس از انجام بررسي ا ر  ی مطالعه دهاشاخص ا
مطابق با آنچه در   هاشوواخص( و 1بعد مسووئوليت اجتماعي اسووتخراج شوودند )جدول  ۵قالب 

ی اجتماعي کارآفرينان  ريپذتيمسووئولچهارچوب نظری تحقيق اشوواره شوود در سووه حوزۀ   
 اند.نسبت به محيط، گردشگران )مهمان( و جامعة محلي )ميزبان( بررسي شده

ي تحقیقهاشاخص. معرفي ابعاد و 1جدول   
هاشاخص ابعاد  

ی ریپذتیمسئول
 اقتصادی

وکار و تسهیل توسعة کسب -ی شغلی برای جامعة محلی )مردم محلی(هافرصتایجاد 
نیتأمخرید کاال و خدمات از  -محلی( کارآفرینی محلی )مردم  -محلی( کنندگان محلی )مردم

تنوع در ارائة خدمات و  -رعایت عدالت در قیمت محصوالت و خدمات )گردشگران(
محلی( حذف فقر در جامعة محلی )مردم -امکانات به گردشگران )گردشگران(  

ی ریپذتیمسئول
 زیست محیطی

 -ی جایگزین و پاک )محیط(هایانرژاستفاده از  -عدم آلودگی و حفاظت از منابع )محیط(
 -محصوالت بازیافتی( )محیط() ستیزخریداری اقالم و ملزومات سازگار با محیط 

حفظ  -جویی )محیط(مدیریت آب و میزان صرفه -جویی در مصرف انرژی )محیط(صرفه
مدیریت پساب فاضالب  -یت پسماند )محیط(مدیر -حیات وحش )محیط( تنوع زیستی و

محلی و  مردم) یصوتآلودگی  -ی )محیط(اگلخانهمدیریت انتشار گازهای  -)محیط(
 گردشگران(

پذیری مسئولیت
دوستانهبشر  

 -محلی و گردشگر( فعالیتی منصفانه و درست نسبت به جامعة محلی و گردشگر )مردم
 محلی مسئولیت در قبال محصول )مردم -(و گردشگر محلی رعایت انصاف و صداقت )مردم

 جادیا -محلی( وکار )مردماستفاده از زنان و جوانان محلی در فضای کسب -(و گردشگر
)گردشگر(آرام  یطیامن و مح یفضا  

ی ریپذتیمسئول
 قانونی

تعهد در پرداخت  -و گردشگر( محلی )مردم و مصرف کننده یحقوق مشتر رعایت
ستیز یاستاندارهارعایت  -رعایت و احترام به قوانین و مقررات -مالیات و  یطیمح

)محیط و گردشگر( بهداشت  

مسئولیت 
 پذیری اخالقی

و مشارکت یآگاه یةباالبردن روح درتالش  و  یمنیا طیبه بهبود شرا تعهد -محلی )محلی( 
 غاتیتعهد به تبل -)گردشگر( انیمشتر قیعالاحترام  -)گردشگر( در محل کار یبهداشت شغل

ستیو ز یو شناساندن گردشگران در مورد اصول اخالق احترام به  -)محیط( منطقه یطیمح
محلی( ی )مردممحل ةجامع یو اجتماع یسنت یهاارزش  

(Geva, 2008); (McKinley, 2008); (Nandanwar, 2011); (Haugh & Pardy, 1999); 
(Coles, et al., 2013); (Carroll, 1991); (QuXiao,SeokiLeebHaiyanSong, 2013); 
(Linda J.Skitka, 2012); (kim et al., 2018); (Luis GarayTamajón, 2013) 
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به بررسوووي ميداني از طريق ابزارهای          مانند   آورجمعدر قسووومت پيمايشوووي،  ی داده 
اسووت. واحد تحليل در اين پژوهش کارآفرينان سوواخته پرداخته شووده ه محققپرسووشوونام 

ی اقتصوووادی  ها تي فعال گردشوووگری اسوووت، که در محدودۀ روسوووتاهای موردمطالعه به          
ه طرقب و . جامعة آماری در اين پژوهش روستاهای محور گردشگری شهر مشهداندپرداخته

صنا        سازمان ميراث فرهنگي،  ساس معرفي  شانديز برا سان      و  شگری خرا ستي و گرد يع د
 (.1بود )شکل  139۷رضوی در سال 

. موقعیت سیاسي محدودة مورد مطالعه1شكل   

 

سئوليت   به سي م شدند      منظور برر ستاهايي انتخاب  شگری، رو پذيری کارآفرينان گرد
ستراحتگاه       ستوران و چايخانه و ا شتری مانند ر که امکانات و خدمات رفاهي و پذيرايي بي

. به همين دليل روستاهای جاغرق، ابرده عليا، حصار سر ، کنگ، زشک و      دهنديمارائه 
عنوان جامعة مورد مطالعه انتخاب شدند. حجم نمونه براساس آمار ادارۀ صنعت و    نقندر به

معدن شهرستان و همچنين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری استان خراسان رضوی و         
روسووتای  ۶، تعداد کارآفرينان گردشووگری در مشووورت با مديران روسووتاهای موردمطالعه

شد که فراواني  مورد بود که از ميان اين تعداد کسب  2۴1مورد مطالعه  وکارهايي انتخاب 
 هااهاسووتراحتگو  هاخانهيچا، هارسووتورانهمين دليل آن در مسووير روسووتاها بيشووتر بود و به
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شدند و تعداد آن به   شگری با  نفر کاهش يافت، و اين تعد 19۶انتخاب  اد کارآفرين گرد
 (.2)جدول  اندشدهروستا توزيع  ۶استفاده از قاعدۀ تسهيم در بين 

وکار گردشگري روستايي نمونه ]مورد مطالعه[. جمعیت ساکن، تعداد گردشگر و صاحبان کسب2جدول   
 تعداد کارآفرین تعداد گردشگر خانوار جمعیت روستا
 41 28536 761 2412 جاغرق

 39 25000 1004 3177 ابرده علیا
 35 17295 432 1463 کنگ
 27 16565 266 855 نقندر

 31 3500 501 1627 حصارسرخ
 23 8000 582 1836 زشک
 196 98896 3546 11370 کل

 1398، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 1395مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 

بعد )اقتصوووادی، اخالقي،     ۵گويه در قالب     31شوووده در بردارندۀ   پرسوووشووونامة طراحي   
ينان   ی کارآفر ريپذ تي مسوووئولمحيطي و قانوني( بود. ابزار سووونجش  بشوووردوسوووتانه، زيسوووت   

،  2، کم 1ای ليکرت )خيلي کم گردشوووگری براسووواس ابزار پرسوووشووونامه با مقياس پنج گزينه
نفر از استادان    8 دييتأي شد. روايي پرسشنامه از طريق    ( طراح۵و خيلي زياد  ۴، زياد 3متوسط  

دانشگاهي و پايايي آن براساس ضريب آلفای کرونبا  سنجيده شد. ضرايب آلفا در همة ابعاد  
 ی پژوهش است.هاسازهۀ اعتبار و سازگاری دروني مناسب دهندنشان 0.۵باالتر از 
شوووده، با توجه به اهداف پژوهش، از نرم      ی گردآوریها دادهوتحليل  منظور تجزيه به 
يل       SPSSافزار  يد. در بخش تحل فاده گرد مال نبودن      ها دادهاسوووت يل نر از   ها دادهبه دل
 ی ناپارامتری فريدمن و کروسکال واليس استفاده شد.هاآزمون

 هايافته
ا بيشترين آنان برابر ب نفر از پاسخگويان   19۶ی توصيفي بيانگر آن است که از ميان   هاافتهي

درصوودشووان ليسووانس  3۴.۷سووال و از نظر تحصوويالت،  ۴0-31درصوود در گروه سووني  ۵2
سيت،  اندبوده ضعيت     9۶.9. از نظر جن صد مرد و از نظر و سخگويان  تأهلدر ، اکثريت پا

صد(   88.8) صاحبان کسب و      38.8. همچنين ميزان درآمد ماهيانة بودند متأهلدر صد  در
. بودنددرصووود( بومي  ۶0ميليون تومان و اکثريت آنان )  ۴تا   3بين کارهای گردشوووگری   
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اند ولي محل فعاليت آنان در شهرستان بينالود است.    افراد غير بومي در شهر مشهد ساکن   
شان  هاافتهي ؛ اندکردهنفر شیل ايجاد   ۶تا  3ها برای درصد آن  ۶3.3که  دهديمی تحقيق ن

سب    صاحبان ک شگری، اين تعداد کارکنان به وکاالبته، طبق اظهارات  صورت  رهای گرد
صل    ستند و در ف شگران افزايش    دائم ه ستان و بهار، که تعداد گرد ، ابندييمهايي مانند تاب

بد ي يمتعداد کارکنان نيز افزايش     درصووود صووواحبان     ۵1وکار،  . در مورد نوع کسوووبا
 (.3)جدول  بودنددار استراحتگاه و کافه

 پاسخگوياني توصیفي هاافته. ي3جدول 

 درصد کمترین درصد بیشترین مؤلفه
 2 سال 70-61 52 سال 40تا  31 سن

 7.1 فوق لیسانس و باالتر 34.7 لیسانس تحصیالت
 3.1 زن 96.9 مرد جنس
 11.2 مجرد 88.8 متأهل هلاتوضعیت 

 3.1 میلیون 1 38.8 میلیون 4تا  3بین  میزان درآمد
 40 غیربومی 60 بومی بومی یا غیر بومی

 8.2 نفر 2 63.3 نفر 6تا  3 تعداد اشتغال ایجادشده )مستقیم(
 22.4 داررستوران 51 استراحتگاه وکارنوع کسب

 1398ی پژوهش، هاافتهماخذ: ی 

صوواحبان ) دهندگانپاسووخی تحقيق، دراولين گام توزيع فراواني هاافتهجهت تحليل ي
گوية  ۶از ميان  دهديمنشان   ۵ی جدول هاافتهوکارهای گردشگری( محاسبه شد. ي   کسب 

ردشگری به  وکارهای گی صاحبان کسب  ريپذتيمسئول مربوط به بعد اقتصادی، بيشترين   
و کمترين آن به  ۴.0۶با ميانگين « رعايت عدالت در قيمت محصوووالت و خدمات»گوية 
ية   يت اقتصووووادی و تالش جهت حذف فقر در بين مردم محلي       »گو عال جام ف ( 3.۶2« )ان

ی کارآفرينان گردشگری در تمامي ابعاد ريپذتيمسئولختصاص دارد. در مجموع، سطح ا
 (.۴است )جدول گانة مورد بررسي بيشتر از حد متوسط بودهشش
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 ي شاخص اقتصاديهاهيگو. بررسي وضعیت 4جدول 

 
 1398ی پژوهش، هاافتهماخذ: ی

شان  طيمحست يزی بعد هاافتهي شترين   10از ميان  دهديمي ن سئول گويهْ بي ی ريپذتيم
و  ۴.23کارافرينان گردشوووگری به گوية حفظ تنوع زيسوووتي و حيات وحش با ميانگين          

ست )محصوالت بازيافتي(      سازگار با محيط زي کمترين آن به خريداری اقالم و ملزومات 
 (.۵اختصاص دارد )جدول  3.۵۴با ميانگين 

 خص زيست محیطيي شاهاهيگو. بررسي وضعیت 5جدول 

 
 1398ی پژوهش، هاافتهماخذ: ي

 

احترام به عاليق مشووتريان »( به گوية ۴.3۶گوية بعد اخالقي، بيشووترين ميانگين ) ۶از ميان 
يانگين ) « )گردشوووگران( ية   3.۵۴و کمترين م به گو ندن         »(  ناسوووا یات و شووو به تبلي تعهد 

صول اخالقي و     شگران در مورد ا صاص دارد. درمجموع،  « ي منطقهطيمحست يزگرد اخت
 ی کارآفرينان گردشگری در تمامي ابعاد پنج گانة مورد بررسي بيشتر  ريپذتيمسئول سطح  

 (.۶است )جدول از حد متوسط بوده
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 ي شاخص اخالقيهاهيگو. بررسي وضعیت 6جدول 

 
 1398ی پژوهش، هاافتهماخذ: ي 

 جاديا»گوية  ی بهريپذتيمسووئولگوية مربوط به بعد بشووردوسووتانه، بيشووترين  ۵از ميان 
يانگين    «گردشوووگران یآرام برا يطيامن و مح یفضوووا به  ۴.32با م گوية   و کمترين آن 

( اختصوواص دارد. درمجموع، سووطح  3.9۴« )کسووب و کار یاسووتفاده از زنان در فضووا »
حد متوسط   گانه بيشتر از ی پنجهاهيگومامي ی کارآفرينان گردشگری در ت ريپذتيمسئول 
 (.۷است )جدول بوده

 ي شاخص بشردوستانههاهيگو. بررسي وضعیت 7جدول 

 
 1398ی پژوهش، هاافتهماخذ: ي 

قانوني از ميان     عد  به گوية   ريپذ تي مسوووئولبيشوووترين  گويه،  ۴در مورد ب ر تعهد د »ی 
مال   يانگين   « اتي پرداخت  به گوية    ۴.28با م به قوانين و     »و کمترين آن  يت و احترام  رعا

نان    ريپذ تي مسوووئول( اختصوووواص دارد. درمجموع، سوووطح ۴.02« )مقررات کارآفري ی 
 (.8است )جدول بوده« زياد»ی قانوني در حد هاهيگوگردشگری در تمامي 

 . بررسي وضعیت گويه هاي قانوني8جدول 

 
 1398پژوهش، ی هاافتهماخذ: ي
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ی استفاده انمونهتک  tی کارآفرينان گردشگری از آزمون ريپذتيمسئولبرای بررسي 
 99در سووطح  هاشوواخصدر همة  3اسووت. تفاوت ميانگين عددی از ميانگين نظری شووده

ست. بنابراين     صد معنادار ا شگری     توانيمدر شاره کرد که کارآفرينان گرد به اين نکته ا
دارای  ۴.1۶سبتا بااليي دارند. البته شاخص بشردوستانه با ميانگين     ی نريپذتيمسئول سطح  

( دارای کمترين ميزان، ولي در حد 3.81بيشووترين ميانگين عددی و شوواخص اقتصووادی ) 
 (.9است )جدول قابل قبول، از ديدگاه پاسخگويان بوده

 کارآفرينان گردشگري. معناداري تفاوت از حد مطلوب ابعاد مسئولیت پذيري 9جدول شماره 

 t آماره میانگین ابعاد تحقیق
میزان 

 معناداری

اختالف 
 میانگین

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

 0.86 0.76 0.81 0.001 32.84 3.81 اقتصادی
 1.22 1.09 1.16 0.001 34.49 4.16 بشردوستانه

 0.95 0.83 0.89 0.001 29.92 3.89 محیطی
 1.18 1.07 1.13 0.001 40.65 4.13 قانونی
 1.08 0.99 1.04 0.001 43.70 4.04 اخالقی

 1.04 0.97 1.01 0.001 57.40 4.01 کل
 1398ی پژوهش، هاافتهماخذ: ي 

يت و    به برای بررسوووي اهم ند رت عاد  ب نان      ريپذ تي مسوووئولی اب کارآفري ماعي  ی اجت
ستفاده شده     ها تفاوت معناداری در سطح است، که بين آن گردشگری از آزمون فريدمن ا

ی قانوني و بشردوستانه از باالترين و شاخص هاشاخص کهیطوربهدرصد وجود دارد.  99
ر معنادا دو تفاوتی برخوردار بودند. آمارۀ کایارتبهاقتصووادی از کمترين ميزان ميانگين 

 (.10)جدول  دهديمرا نشان  هاشاخصی ارتبهدر ميانگين  001/0در سطح 
پذيری اجتماعي کارآفرينان گردشووگری نسووبت به جامعة محلي،  بررسووي مسووئوليت 

ها تفاوت که بين آن دهديمگردشووگران، محيط زيسووت براسوواس آزمون فريدمن نشووان   
پذيری کارآفرينان    که مسوووئوليت  طوریدرصووود وجود دارد. به  99معناداری در سوووطح  

سبت به محيط زيست دارای کمترين        سبت به گردشگران دارای باالترين و ن گردشگری ن
 (.11ميزان است )جدول 
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 کارآفرينان گردشگريي ريپذتیمسئولي هامولفهي ارتبه. معناداري تفاوت میانگین 10جدول 
 یارتبهمیانگین  میانگین عددی تعداد ی مورد مطالعههاشاخص

 4.49 4.13 4 قانونی
 3.72 4.04 5 اخالقی

 4.47 4.16 5 بشردوستانه
 2.28 3.81 6 اقتصادی
 2.48 3.89 10 محیطی

 3.56 4.01 30 کل
 130.374 دوکای

 5 درجه آزادی
 0.001 سطح معناداری

 1398ی پژوهش، هاافتهمأخذ: ي

 ي کارآفرينان گردشگريريپذتیمسئولي ابعاد ارتبه. معناداري تفاوت میانگین 11جدول 
 یارتبهمیانگین  ی مورد مطالعههاشاخص

 1.13 پذیری نسبت به محیط زیستمسئولیت
 2.72 پذیری نسبت به جامعة محلیمسئولیت

 2.98 پذیری نسبت به گردشگرانمسئولیت
 176.080 دوکای

 3 درجه آزادی
 0.001 سطح معناداری

 1398ی پژوهش، هاافتهمأخذ: ي

اسووت تا تفاوت موجود در سووطح با اسووتفاده از آزمون کروسووکال واليس سووعي شووده 
ی کارآفرينان گردشووگری در بين روسووتاهای مقصوود گردشووگری مورد    ريپذتيمسووئول

که در شوواخص قانوني، روسووتای حصووار و    دهديمنشووان  13ارزيابي قرار گيرد. جدول 
ستای ابرده در رتبه باالتری     صاد هاشاخص . در اندقرارگرفتهسپس رو ی و ی اخالقي، اقت

شاخص        ستای ابرده و در  ستانه رو شردو ستای طيمحست يزب ری جاغرق در رتبه باالت ي رو
  ، روسووتای ابرده و سووپس روسووتای جاغرق در رتبه  هاشوواخصسووت. در کل اگرفتهقرار 

وط است. با ی به روستای زشک مربريپذتيمسئولسطح  نيترنييپا. اندگرفتهباالتری قرار 
توجه به سووطح معناداری، فقط در شوواخص اخالقي تفاوت معناداری بين روسووتاها وجود  
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بين روستاهای مورد مطالعه تفاوت وجود دارد، که بايستي    هاشاخص ندارد، ولي در ساير  
 ار گيرد.داليل آن مورد بررسي قر

 ي کارآفرينان گردشگري به تفكیک روستاريپذتیمسئولي هارتبه. میانگین 12جدول 

 اقتصادی بشردوستانه اخالقی قانونی روستاهای مورد مطالعه
زیست 
 محیطی

 کل

 57.19 64.84 55.78 50.91 51.31 43.75 جاغرق
 46.42 55.61 46.61 53.06 41.83 47.39 کنگ
 66.82 55.37 63.39 65.05 62.89 58.47 ابرده
 55.05 49.86 50.98 54.31 45.26 59.67 حصار
 21.73 19.73 22.32 34.23 50.50 19.91 زشک
 33.54 38.19 46.08 25.27 44.31 55.00 نقندر

 23.827 20.889 16.564 19.859 6.923 20.065 کای اسکوئر
 5 5 5 5 5 5 درجه آزادی

 0.001 0.001 0.005 0.001 0.226 0.001 سطح معناداری
 1398ی پژوهش، هاافتهماخذ: ي

 ي کارآفرينان گردشگري به تفكیک روستاهاريپذتیمسئولي ابعاد هارتبهمیانگین  .2شكل 
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 گیريبحث و نتیجه
ابعاد و هم  اسيهم در مق نانيکارآفر یريپذتيآن است که مسئول   ديپژوهش مو یهاافتهي

ستاها  ست. کارآفر    یْرو صد متفاوت ا شگر  نانيمق ستانه و قانون    یگرد شردو  يدر ابعاد ب
مربوط  یريپذتيسطح مسئول   نيترنييو پا ياجتماع یريپذتيمسئول  زانيم نيشتر يب یدارا

 نانياسوووت که کارآفر نيمسوووئله ا نيتر. مهمهسوووتند يطيحو سوووپس م یبه بعد اقتصووواد
شگر  سته  یگرد صت  جاداي باعثاند نتوا وند و بهش  يافراد بوم یبرا یاديز يشیل  یهافر

س  شيگرا ليدل ضا  یاز زنان کمتر يتيجن سب  یدر ف شده   ک ستفاده  ست. در بعد  وکار ا ا
قا    یتعهد کمتر  نان يکارآفر  يطيمح فاده از اقالم  فت ي باز  بل در اسوووت ند  ا   ،جه يدر نت ؛دار
و  یاتک نمونه تي آزمون جياسووت. نتاشووده طيدر مح يآلودگ جاديآنان باعث ا تيفعال
به  نيانگي در م که  نشووووان داد دمني فر فاوت ها  شوووواخص یارت  سوووطح. دارد وجود ت

 طيمح و گردشووگران ،يمحل ةنسووبت به جامع یگردشووگر نانيکارآفر یريپذتيمسووئول
نسووبت به  یگردشووگر نانيکارآفر یريپذتيسووطح مسووئول نيشووتريب که نشووان داد سووتيز

ست   صاحبان کسب   یگردشگر  نانيکارآفر ةهدف هم رايز ،گردشگران ا وکار کسب  و 
 یگردشگر نانيو جذب گردشگران، کارآفر شتريکسب سود ب ، پس برایاست شتريسود ب
 داشته باشند.  یشتريب یريپذتينسبت به گردشگران مسئول کننديم يسع

شان داد ن يهمچن جينتا سئول   نيترنييپا که ن  یگردشگر  اننيکارآفر یريپذ تيسطح م
سبت به مح  ست. در نها  ست يز طين ستاها    انجام یهاليتحل جينتا ،تيا سطح رو  یشده در 

 داد کهشان  ن سيبا استفاده از آزمون کروسکال وال   نالوديدر شهرستان ب   یمقصد گردشگر  
 ريابرده و جاغرق از سووا یدر روسووتا یرگردشووگ نانيکارآفر ياجتماع یريپذ تيمسووئول

 یردشگر گ نانيکارآفر یريپذ تيزشک سطح مسئول    یاست و در روستا   شتر يروستاها ب 
سا  ستاه  ريکمتر از  ست رو ست به نتيجة. ا ست  انگريب آمدهد ستاها  که آن ا ابرده و  یدر رو
دهجاد شيروستاها ا نيا ريدر مس یشتريب یگردشگر یوکارهاو کسب ينيفرآجاغرق کار

ارند؛ برخورد گريد ینسوووبت به روسوووتاها یبهتر ييايجیراف تياز موقع نياسوووت و همچن
 ،جه يو در نت هسوووتند  شوووتريب ينيگردشوووگر و کارآفر  یابرده و جاغرق دارا  یروسوووتاها  

سئول  صاحبان کسب   یگردشگر  نانيفرآکار یريپذتيم کار جهت جذب گردشگر و  وو 
 یمحور گردشوووگر یزشوووک در انتها یروسوووتا يول اسوووت، شوووتريب زيآنان ن تيرضوووا
شهد  شگر کمتر  زيشاند  و طرقبه -م ش    یهاخانه یدارا رْشت يو ب دارد یگرد شهرن  نانيدوم 
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ها توسوط کارول  شورکت  ياجتماع یريپذتيمسوئول  يحاضور فقط با بررسو   قياسوت. تحق 
تفاوت   یريپذتيچهار نوع مسووئول نيبکه  ديرسوو جهينت نيکه به ا ،( هم راسووتاسووت1991)

سئول  ،ولوجود دارد. از نظر کار صاد  یريپذتيم سئول  يةها بر پاشرکت  یاقت  ،يقانون تيم
 یريپذتيمسووئول که حاضوور نشووان داد قيتحق جيو بشووردوسووتانه قرار دارد، اما نتا ياخالق

ابعاد در  گرينسووبت به د شوووديمحسوووب م ياجتماع یريپذ تيمسووئول يةکه پا یاقتصوواد
کوه   ديو رسووو جوه ينت نيبوه ا  (201۷توازال،  ي )قرار دارد. در پژوهشووو یترنييسوووطح پوا 

سئول  صاد  یريپذتيم سپس قانون  یاقت سطح باال شرکت  يو   ني. بديرندگميقرار  ييها در 
سئول    ،بيترت ضر از نظر م صاد  یريپذتيپژوهش حا س  ريپژوهش میااين با  یاقت  يول ،تا

 هم راستاست. يقانون یريپذتياز نظر مسئول
ساس ي  س  ريپذتيمسئول ی پژوهش، هاافتهدر نهايت، برا بت ی کارآفرينان گردشگری ن

ی ريپذتيمسووئولو جامعة محلي  سووتيز طيمحبه گردشووگران بيشووتر اسووت و نسووبت به   
کارآفرينان گردشووگری در منطقة مورد مطالعه بيشووتر   دهديمکمتری دارند و اين نشووان 

ستند. همچنين ي    به سود ه ست که کارآفرينان د هاافتهدنبال کسب  ر ی پژوهش بيانگر آن ا
خصوص از زنان کمتر در  ، بهکننديمانجام فعاليت اقتصادی، کمترْ از مردم محلي استفاده   

، و همچنين برای فعاليت خود به خريد محصوالت  شود يمبهره گرفته  وکارکسب فضای  
ست و درن    ست يزطيمحکنند، که با يمبازيافتي کمتر توجه  ينکه تعهدی هايت اسازگار ني

، ي ندارند. بر اين اسوواسطيمحسووتيزنسووبت به آشوونايي گردشووگران با اصووول اخالقي و 
در  تواننديمکارآفرينان در صوووورتي  انددادهی نشوووان ريپذتيمسوووئولمطالعات مربوط به 

شتريان        کسب  ست و هم جامعة محلي و م سبت به محيط زي شند که هم ن وکارشان موفق با
سئول  سبت به تمامي ابعاد      ی دريپذتيم شند و همچنين ن شته با صادی،   يطيمحست يزا ، اقت

نباشند.   دنبال کسب سود و منفعت خود  باشند و به عبارتي فقط به  ريپذتيمسئول اجتماعي 
شگری جهت بهبود عملکرد      ست تا کارآفرينان گرد ساس، الزم ا سب براين ا شان وک  کار

و  کار خود بگنجانندوی اجتماعي را در کسوووبريپذتيمسوووئولعمل کنند و  ترمسوووئوالنه
 عملکرد خوب کارآفرينان گردشگری بازتابي از رعايت اين اصل توسط آنان است. 

يدار        پا ماني  ند   يمکارآفريني گردشوووگری ز عة محلي و           ما جام يت  که موجب رضوووا
گردشگران شود و کمترين آسيب را به محيط زيست وارد کند. براين اساس، جهت افزايش         

 :شوديمی کارآفرينان گردشگری راهکارهای زير پيشنهاد ريپذتيمسئولبهبود سطح و 
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 خصوووص جوانان و زنان در اسووتفاده از مردم محلي روسووتاهای مقصوود گردشووگری به
عال  به        ها تي ف نان و  یال آ نة اشوووت کارآفريني و فراهم کردن زمي طور کلي گسوووترش ی 

 ی اقتصادی مبتني بر رفاه مشتريان؛ريپذتيمسئول

   ارائة خدمات متنوع به گردشووگران و فراهم کردن رضووايت آنان جهت فراهم آوردن
 گردشگری پايدار؛

 ها از طريق آموزش؛تعهد در باال بردن مهارت کارکنان و قانونمند کردن آن 

  ستاييان به صوص برا آموزش و تقويت روحية فرهنگ کارآفريني در بين رو ی زنان خ
 و جوانان با مهارت؛

  رام به آداب و رسووووم و فرهنگ جامعة محلي به اين دليل که مردم سووواکن در          توجه و احت
 بسيار پايبند هستند؛ شانيمذهبو به اعتقادات  بودهروستاهای هدف دارای آداب و رسوم سنتي 

 ها و تالش در توليد زبالة کمتر؛ی بهتر زباله و بازيافت آنآورجمع 

   ظت از     ريپذ تي مسوووئولتقويت حس ماعي در حفا با آموزش   سووووتيزطيمحی اجت
شگری به  سطح      کارآفرينان گرد شک و نقندر که  ستاهای ز سئول ويژه در رو ی ريپذتيم

 ي کارآفرينان گردشگری پايين است؛طيمحستيز

             ملزم کردن کارآفرينان )با لحا  کردن جريمه( برای اسوووتفاده از مواد قابل تجديد و
 و جايگزين مانند انرژی خورشيدی؛ پاکی هایانرژفاده از بازيافت شدني، و همچنين است

         ي و توزيع آن در بينطيمحسوووتيزتهية تابلوهايي مربوط به رعايت اصوووول اخالقي 
 گردشگران؛

              بديل با ت طه  لت در راب قانوني از سووووی دو مال برخوردهای  به  ها نيزماع ی زراعي 
 .ی تجاری و رستورانهانيزم
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