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  چكيده
هاي گردشگري هدف پژوهش حاضر، بررسي عوامل مؤثر بر مديريت مصرف انرژي صاحبان اقامتگاه

عنوان چارچوب نظري شناختي تحليل رفتار حامي محيط زيست به است. براين اساس، مدل جامعه
و بابلسر هاي گردشگري شهرهاي نور، محمودآباد ي حاضر در بين صاحبان اقامتگاه انتخاب شد. مطالعه

و با استفاده از روش پيمايش انجام شده است. براي تعيين نمونه، از  1392استان مازندران در سال 
عنوان نمونه بررسي نفر به 121اقامتگاه  2793گيري تصادفي ساده استفاده شده است و از  ي نمونه شيوه
ترتيب از اعتبار صوري ها، به ي سؤالبوده و براي سنجش اعتبار و رواي نامه پرسشند. ابزار اين پژوهش شد

و ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. نتايج پژوهش حاضر، گوياي آن است كه از بين متغيرهاي 
مصرف انرژي بر مديريت مصرف شناختي، نگرش نسبت به مصرف انرژي و ادراك نسبت به مدل جامعه

غير مستقيم بر مديريت مصرف انرژي است.  تأثيرانرژي تأثير مستقيم دارند و دانش مصرف انرژي داراي 
  ندارد.  تأثيرهمچنين، امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي بر مديرت مصرف انرژي 

شناختي تحليل رفتار حامي محيط زيست، صاحبان  مديرت مصرف انرژي، مدل جامعه واژگان كليدي:
  اقامتگاه گردشگري، پيمايش، استان مازندران.

  
  و بيان مسئله مقدمه

ي  توسعهاكثر كشورهاي عضو اين سازمان،  1هاي سازمان جهاني گردشگريبراساس گزارش
د ان هاي خود جاي داده تراز با بخش كشاورزي و ساخت و ساز در برنامهگردشگري را هم

                                           
  )razi@umz.ac.ir(استاديار گروه علوم اجتماعي، دانشگاه مازندران نويسنده مسئول:  *

  كارشناس ارشد گردشگري، دانشگاه مازندران **
  اقتصادي توسعه، دانشگاه تبريز   -شناسي دانشجوي دكتري جامعه ***
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بيش از هر  . اهميت گردشگري)22- 25: 2014گزارش ساالنه سازمان جهاني گردشگري، (
 اين مناطقي  توسعهازي درآمد براي مناطق گردشگرپذير و افزايش شاخص س چيزي در روان

باشد. امروزه اين صنعت به يكي از منابع مهم اقتصادي تبديل شده است كه منجر به توليد   مي
ها،  زايي، افزايش درآمدهاي مالياتي، تأمين ارز و بهبود تراز پرداخت ناخالص ملي، اشتغال

. )13: 1392حيدري چيانه و ديگران، د (زيربنايي خواهد ش گذاري در تأسيسات سرمايه
عنوان استراتژي جهت كاهش فقر و رشد اقتصادي مورد توجه گردشگري بهي  توسعه

. عالوه بر پيامدهاي مثبت اقتصادي، )21- 22: 2014و همكاران،  2سياستمداران است (بازيند
خربي نظير مصرف بيش از حد بايد توجه داشت كه گردشگري داراي پيامدهاي اجتماعي م

زان توليد زباله، از  مي رفتن امنيت، افزايش منابع انرژي، افزايش ازدحام و ترافيك فضايي، از بين
 4؛ استيليدس و ترزيدو2014 3ترن و والترد (باش  مي هاي جانوري و گياهي بين رفتن زيستگاه

ان پيامدهاي  مي . از)1391ي،زاده فيروزجاي ؛ قدمي، علي قلي1392؛ شبيري و همكاران،2014
هاي جهاني منابع انرژي، تبديل به  مخربي گردشگري، مصرف انرژي به علت وجود محدوديت

انرژي در جوامع امروز به ي  لهموضوعي كليدي و مورد بحث گشته است به طوري كه مسأ
  .)13: 1392صورت موضوعي فراگير مطرح شده است (صالحي، 

 از ياريبس همانند زين كشور نيا تا است شده سبب رانيا خاص تيموقع و طيشرا
 ترازنامه آخرين . همچنين، بررسيدينما توجه خاص صورتبه يانرژي  لهمسا به ايدن يكشورها

فقط يك  ايران، در مصرفي اوليه انرژي كل از حاضر حال در دهد كه مي نشان انرژي منتشرشده
     هايانرژي را باقيمانده نود و نه درصد و دهند مي هاي تجديدپذيرتشكيلانرژي را درصد
: 1392داشت (ترازنامه انرژي كشور،  نخواهند جايگزيني مصرف، پس از هستند كه ناپذيرتجديد

443 -440(.  
محققان در مناطق گوناگون جهان نظير  دست بهي انجام شده ها نتايج مطالعات و بررسي

و همكاران  8)، ايكهلم2011همكاران ( و 7نگد )،2011( 6)، گرافتون2014و همكاران ( 5رايو
 )، آيوگان وهوكاا2010ُ(

 و مشكالتيكي از داليل بسيار مهم ظهور  دهد كه) نشان مي2009( 9
  .باشد  مي ف انرژيمصر نامناسبي الگو زاي ناشدر بحث مصرف انرژي  يكنون معضالت
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بر روي منابع انرژي برجاي ايي غالباً اثراتي  منطقهي  توسعهعنوان يك ابزار گردشگري به
دليل نياز به تسهيالت خواهد گذاشت. مصرف بيش از حد منابع انرژي از قبيل آب، برق و گاز به

پذير، امكانات حمل و نقل از جمله اثرات هاي گرمايشي مهمانو تجهيزات تجملي و سيستم
  .)118: 1386تواليي،د (باش مي مقصدي  عهمنفي گردشگري بر منابع انرژي جام

با توجه به اهميت بحث مصرف در عصر مدرن، همچنين نقش محوري انسان در مصرف و 
تر رفتار مصرفي انسان و فقدان عبارت صحيحتأثيرگذاري عوامل مختلف بر اين مفهوم و به

كارهاي تجربي در اين حوزه، اين پژوهش به بررسي عوامل مؤثر بر مديريت مصرف انرژي 
كه  اصلي پژوهش عبارت است از اين سؤالپردازد. در واقع،  مي ردشگريهاي گصاحبان اقامتگاه

  باشند؟  مي هاي گردشگري تأثير گذارچه عواملي بر مديريت مصرف انرژي صاحبان اقامتگاه
  

  پيشينه نظري
طور عام و رفتار مصرف يطي بهمح يسترفتار زي  لههاي مختلفي كه به مساها و مدلنظريه
 1پردازند، طي مراحل مختلف تاريخي ظهور نمودند. كولوس و آگيمن مي طور خاصانرژي به

هاي منتخب جهت تجزيه و تحليل رفتارهاي حامي محيط ) در بررسي خود از چارچوب2002(
  كند.زيست مراحل تحول تاريخي نظريات را به صورت زير مطرح مي

  ي خطي آمريكايي هاي اوليه الف. مدل
رفتار حامي محيط زيست مبتني بود بر يك پيشرفت خطي   مدل ترين و ساده  ترين قديمي

هاي  (نگرش محيطي ي زيست شد به آگاهي و دغدغه  مي محيطي كه منجر زيست  دانش
شد كه به رفتار حامي محيط زيست منجر   مي ي خود تصور نوبه هم به محيطي) كه آن زيست

مردم نسبت به مسايل و مشكالت  كردند كه آموزش  مي گرايانه فرض هاي عقل شود. اين مدل
و   2شود كه برگس  مي تر باعث رفتار حامي محيط زيست صورت خودكار بيش محيطي به زيست

  (اطالعات) شناخت و كنش عمومي ناميدند.  را مدل  ) آن1447، 1998همكاران (
ر ها اشتباه هستند. تحقيقات نشان دادند كه د ثابت شد كه اين مدل 1970ي از اوايل دهه

عبارت ديگر، شوند. به بسياري از موارد دانش و آگاهي به رفتار حامي محيط زيست منجر نمي
بين دانش و رفتار شكاف وجود دارد. بسياري از محققان تالش نمودند تا اين شكاف را تبيين 

ه شده ب ريزي ي رفتار برنامه ي كنش عقالني و نظريه ) در نظريه1975( 3باين فيش  نمايند. آيزن و
سازند كه براي يافتن يك   مي  خاطر نشان ها آن شكاف بين دانش و رفتار پرداختند.ي  لهمسئ

گيري  بايست نگرش نسبت به رفتار خاص را اندازه  مي ن نگرش و رفتار، محققيام همبستگي باال
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، 1رگيس( دشو  مي تر تر نگرش باعث همبستگي بيش مند گيري محدود و هدف نمايد. اندازه
  صورت منظم به«اند كه  باين معتقدند كه افراد اساساً دراين امر منطقي . آيزن و فيش)58: 1990

ي ناخودآگاه يا تمايل  تحت تاثير انگيزه«و » كنند  مي از اطالعات در دسترس خود استفاده
 تر روي تمايالت كند، بلكه بيش گيرند. دانش، مستقيماً رفتار را تعيين نمي  مي قرار» قدرتي  بيش

باين،  و فيش  آيزند (ده  مي هاي ما را شكل نيز به خود كنش ها آن گذارد كه  مي رفتاري تأثير
1980 :239( . 

شناسي اجتماعي بوده است.  رفتار در روان - نگرش  باين، نافذترين مدل و فيش  مدل آيزن
ن مدل قطعاً داراي اي  دادند. اگرچه  يك مدل رياضياتي را توسعه ها آن دليل كه اين   احتماالً به
خاطر  ولي به - كنند  مي كه افراد معقوالنه رفتار  فرض مثالً اين پيش -  هايي است محدوديت
  .)62: 1990رگيس، د (باش  مي اش مفيد و سادگي  شفافيت

  ب. مدل دگرخواهي، همدلي و رفتار حامي اجتماعي
ليل رفتار حامي مدل دگرخواهي، همدلي و رفتارهاي اجتماعي چارچوب ديگري براي تح

  گونه ) رفتار حامي اجتماعي را اين98- 99: 1987( 2لر مي و  برگ  باشد. ايزن  مي محيط زيست
ي اين  انگيزه» گردد  مي رفتار تعمدي اختياري كه باعث منفعت به ديگران«اند  تعريف كرده

باشد. دگرخواهي  ها آن مثبت، منفي يا هردوي  رفتار نامشخص بوده و ممكن است
افرادي كه  - 1اند كه:  فرض نموده 3. بوردن و فرانسيس ي رفتار حامي اجتماعي است يرمجموعهز

داراي رويكرد خودخواهانه و رقابتي هستند احتمال كمتري وجود دارد كه دست به رفتار 
ي  تر اند، احتمال بيش افرادي كه نيازهاي شخصي خود را ارضاء نموده - 2محيطي بزنند؛  زيست

، پول،  (وقت ي محيطي بزنند، چراكه منابع بيشتر كه دست به رفتار مسئوالنه زيستوجود دارد 
محيطي دست بزنند.  تر شخصي، اجتماعي و زيست تر، كم انرژي) دارند تا به مسايل بزرگ

ي خود را بر مبناي نظريات دگرخواهانه قرار داده و ها بسياري از محققان مدل و پيش فرض
مورد نياز است تا حداقل از رفتارهاي حامي محيط زيست حمايت مدعي شدند كه دگرخواهي 

  شود.
  زيست  شناختي تحليل رفتار حامي محيط ج. مدل جامعه

شناختي براي تبيين  شناختي و نيز روان ) از عوامل جامعه250: 2002( كولوس و آگيمن
از متغيرهايي است تركيبي  ها آن  كنند. مدل  مي يا فقدان آن استفاده  رفتار حامي محيط زيست

گذارند. اين   مي صورت مستقيم يا غيرمستقيم روي رفتار حامي محيط زيست تأثير كه به
تأثير همديگر قرار گرفته و تغيير يابند. امكانات  توانند تحت  مي متغيرها مستقل از يكديگر بوده و

ي هستند كه افراد محيطي: اين امكانات عوامل بيروني، فراساختاري و اقتصاد براي رفتار زيست
                                           

1 Regis  
2 Eisenberg and Miller  
3 Borden and Francis  
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سازند كه رفتارهاي افراد نسبت به محيط زيست مسئوالنه شود يا مانع آن شود.   مي را قادر
 باشند كه  مي تر دروني يطي: اين عوامل بيشمح يستهاي زيطي و انگيزهمح يستنگرش ز

محيطي گردند. ادراك فرد نسبت به رفتار  توانند باعث تقويت و حمايت رفتار زيست  مي
محيطي  بايست يك تقويت مثبتي دريافت نمايد تا رفتار خاص زيست  مي محيطي: فرد يستز

تواند دروني (نظير رضايت از انجام رفتار درست) باشد يا بيروني   مي دهد. اين ادراك ارايه
ي اقتصادي آن نظير دريافت پول به  نكردن يا بازيافت و جنبه ي اجتماعي آن نظير كثيف (جنبه

اتكو، دانش مستقيماً  يطي: در مدل فيمح يستشده) باشد. دانش ز آوري هاي جمع خاطر شيشه
صالحي، د (كن  مي كننده نگرش و ارزش عمل عنوان تعديل گذارد، ولي به روي رفتار تأثير نمي

1392 :94(.  
هاي در اين پژوهش براي بررسي عوامل مؤثر بر مديريت مصرف انرژي صاحبان اقامتگاه

شود، با اين  مي زيست استفاده  شناختي تحليل رفتار حامي محيط دل جامعهگردشگري، از م
تفاوت رفتار، امكانات، نگرش، ادارك، دانش خاصي در حوزه مصرف انرژي مد نظر است. رفتار 

عبارت ديگر، مديريت مصرف انرژي، امكانات و شرايط براي مديريت مصرف حامي مصرف يا به
نرژي، ادراك نسبت به مصرف انرژي و دانش مصرف انرژي از انرژي، نگرش نسبت به مصرف ا

شناختي تحليل  عهجمله متغيرهاي مورد نظر اين پژوهش است كه تحت عنوان مدل جام
  گيرد.  مي هاي گردشگري مورد آزمون قرارمديريت مصرف انرژي صاحبان اقامتگاه

اي و مديريت زمينه براين اساس، فرضيات اين پژوهش به قرار زير است: بين متغيرهاي
مصرف انرژي رابطه وجود دارد، بين امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي و مديريت 
مصرف انرژي رابطه وجود دارد، بين نگرش نسبت به مصرف انرژي و مديريت مصرف انرژي 
 رابطه وجود دارد، بين ادراك نسبت به مصرف انرژي و مديريت مصرف انرژي رابطه وجود دارد

 و در نهايت، بين دانش مصرف انرژي و نگرش نسبت به مصرف انرژي رابطه وجود دارد.

  
  روش شناسي 

ي  عهاست. جام شده استفاده پيمايش نوع از تحليلي و توصيفي هايروش از پژوهش، اين در
استان مازندران كه بر اساس نتايج طرح  در گردشگري هاياقامتگاه صاحبان را تحقيق آماري
 اقامتگاه تشكيل 2793برابر  ها آن تعداد 1390ي عمومي كشور در سال ها ري آقامتگاهآمارگي

و  محمودآباد در نفر 41نور،  در نفر 40نفر( 121 تصادفي، گيرينمونه استفاده از با كه دهندمي
 اصلي يدهد كه انگيزهمي نشان ميداني شدند. مطالعات انتخاب نمونه عنوانبابلسر) به در نفر 40

 را آن علت به همين كه است طبيعي هايهمؤلف از منديبهره مناطق اين به سفر در گردشگران
  ).98: 1392نژاد  نامند (محمودي و پازوكيمي گرديطبيعت
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سؤاالت آن با استفاده از ضريب آلفاي  1است. پايايي بوده نامه پرسش اطالعات گردآوري ابزار
 ي مديريت مصرف انرژي شده براي متغير وابسته حاسبهارزيابي شده است كه مقدار م 2كرونباخ

)، 806/0( ) و براي متغيرهاي مستقل، امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي845/0(
) و دانش مصرف 705/0)، ادراك نسبت به مصرف انرژي(879/0نگرش نسبت به مصرف انرژي(

 3باشد. اعتبار مي ايايي ابزار سنجشقابليت اعتماد يا پي  ده) است كه تأييد كنن829/0( انرژي
 نظر از كه صورتمورد تأييد قرار گرفته است. بدين 4ت نيز از طريق اعتبار صوريسؤاال

   با نامه پرسش انطباق مورد در پژوهش مورد موضوع يحوزه صاحبنظران در و متخصصان
  است.  استفاده شده انتظار مورد هايويژگي

داني استفاده شده است.  مي طالعات الزم در اين تحقيق از روشها و ابراي جمع آوري داده
آماري و انتخاب تصادفي منظم ي  عهبا مراجعه به جام 1392بدين منظور، در شهريور ماه سال 

آوري شدند. براي  ها و اطالعات الزم جمع، دادهنامه پرسشواسطه تكميل واحدهاي نمونه به
آماري علوم  افزار ها در نرمهاي آماري ابتدا دادهروشكارگيري  انجام تجزيه و تحليل و به

ها متناسب با سطح سنجش متغيرها ) پردازش گرديد، سپس تحليل دادهSPSS5( اجتماعي
ها و نتايج، هر يك از مفاهيم اصلي و مهم تحقيق به شرح زير ي يافته ارايهانجام گرفت. قبل از 

  گردد. مي تعريف
ي افراد جامعه ها اي از كنش ديريت مصرف انرژي، مجموعهالف. مديرت مصرف انرژي: م

هاي خاص نسبت به مصرف انرژي است كه در يك طيف وسيع از احساسات، تمايالت و آمادگي
لحاظ تعريف عملي،  . به)1392صالحي و امامقلي، د (شو  مي براي مديريت مصرف انرژي را شامل

هاي گردشگري در ت كه صاحبان اقامتگاهاي اسدر پژوهش حاضر مديريت مصرف انرژي، نمره
در قالب طيف ليكرت مطرح  نامه پرسشها در  كنند. اين گويه مي دريافت سؤالپاسخ به هفت 

  شده است.
ب. امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي: همانطور كه اشاره شد اين متغير تحت 

دهند   مي انرژي تنها درصورتي رخ عنوان عوامل بيروني مطرح است، بسياري از رفتارهاي مصرف
مثل عايق كاري، وسايل مصرف انرژي استاندارد و د. (ي الزم فراهم شده باشنها كه زيرساخت

 ها آن تري وجود دارد كه افراد از تر باشد، احتمال كم قدر اين خدمات ضعيف هرچه )كم مصرف
شوند  مي ايط، وسايلي را شامل. براين اساس، امكانات و شر)61: 1390امامقلي، د (استفاده كنن
هاي گردشگري اهميت زيادي دهي به رفتار حامي مصرف انرژي صاحبان اقامتگاه كه در شكل

                                           
1 Reliability 
2 Cronbach's Alpha Coefficient 

3 Validity 
4 Face Validity 
5 Sciences Statistical Package for the Social 
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در  نامه پرسشها در سؤالاستفاده شده است. اين  سؤال 6دارند. براي سنجش اين متغير از 
  قالب طيف ليكرت سنجش شد.

نسبت به مصرف انرژي مجموعه از ج. نگرش نسبت به مصرف انرژي: منظور از نگرش 
احساسات خوشايند و ناخوشايند كلي و عام در مورد مصرف انرژي است كه پاسخگو را وادار به 

. براي )101ب :1391صالحي و امامقلي، د (كن  مي رفتاري در جهت حفظ يا به هدر دادن انرژي
گري را نسبت به كه چگونگي نگرش صاحبان اقامتگاه گردش سؤال 4عملياتي كردن آن از 

  دهد.  مي مصرف انرژي مورد سنجش قرار
د. ادراك نسبت به مصرف انرژي: در پژوهش حاضر ادراك نسبت به مصرف انرژي، توانايي 

گذاري بر پيامدهاي مصرف انرژي مد نظر است. يعني توانايي كه فرد با تغيير در  تأثيرفرد در 
 مصرف انرژي و اصالح الگوي مصرف ي خويش سبب كاهشها رفتار، نگرش، ارزش و دغدغه

 يسؤال سهمنظور عملياتي كردن اين متغير از يك مقياس به. )120: 1392صالحي، د (شو  مي
  در قالب طيف ليكرت مورد سنجش واقع شده است. نامه پرسشها در سؤالاين  استفاده شد.

ست كه افراد ذ. دانش مصرف انرژي: به لحاظ نظري، دانش مصرف انرژي، اطالعات عملي ا
صالحي و امامقلي، د (هاي انساني بر روي مصرف انرژي دارنمصرف انرژي و تأثير كنشي  ارهدرب

اي است . به لحاظ تعريف عملي، در پژوهش حاضر دانش مصرف انرژي، نمره)130الف:1391
 كنند. مي دريافت سؤال 5كه پاسخگو در پاسخ به 

  
  نتايج تحقيق

ت مصرف انرژي متغير وابسته تحقيق است و با طرح هفت مديريت مصرف انرژي: مديري
مورد سنجش واقع شده است. جدول زير، وضعيت توزيع فراواني مديريت مصرف انرژي  سؤال

  دهد. مي هاي گردشگري را نشانصاحبان اقامتگاه
 

  : وضعيت مديريت مصرف انرژي1جدول 

  ي تحقيق حاضرها منبع: يافته
  

دهد كه بيشتر  مي نشان )1(مديريت مصرف انرژي در جدول ي  هگويان دربارنظر پاسخ
درصد  3/3پردازند. تنها  مي كثر اوقات به مديريت مصرف انرژيدرصد) ا 60گويان (حدود  پاسخ

  تجمعيدرصد فراواني   درصد فراواني فراواني مديريت مصرف انرژي
  3/8  3/8 10 هميشه

  8/67  5/59 72 اكثر اوقات
  7/96  9/28 35 گاهي

  100  3/3 4 ندرتبه
  -  0/0 0 اصال

  -  100 121 جمع كل
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پردازند. همچنين نتايج ستون فراواني تجمعي  مي ندرت به مديريت مصرف انرژي به ها آن از
       گويان، هميشه و اكثر اوقات به مديريت مصرف انرژيدرصد پاسخ 68دهد كه حدود   مي نشان
تري نسبت به مسئوالنه گويان داراي كنشدرصد پاسخ 68حدود عبارت ديگر، پردازند. به مي

 1و در حد نزديك به زياد 73/3نگين مديريت مصرف انرژي يام ند.هست مديريت مصرف انرژي
درصد است. اين بدين معناست كه صاحبان اقامتگاه گردشگري 52/0است و انحراف استاندارد 

  صرف انرژي دارند.ارزيابي مطلوبي از مديريت خودشان نسبت به م
امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي: امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي 

مورد سنجش قرار  سؤالاولين متغير مستقل مورد نظر در اين پژوهش است كه توسط شش 
جدول زير، وضعيت توزيع فراواني امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي ته است. گرف

  دهد. مي هاي گردشگري را نشانن اقامتگاهصاحبا
 

  : وضعيت امكانات و شرايط مديريت مصرف انرژي2جدول 

  ي تحقيق حاضرها منبع: يافته
  

 نشان )2(امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي در جدول ي  هگويان دربارنظر پاسخ
درصد) معتقدند در حد زياد امكانات و شرايط براي  61گويان (حدود دهد، بيشتر پاسخ مي

ند كه در حد كم معتقد ها آن درصد از7/1مديريت مصرف انرژي در دسترس وجود دارد. تنها 
دهد كه حدود   مي اين امكانات و شرايط وجود دارد. همچنين نتايج ستون فراواني تجمعي نشان

گويان معتقدند در حد زياد و خيلي زياد امكانات و شرايط براي مديريت مصرف درصد پاسخ 77
شرايط مديريت گردشگري ارزيابي مطلوبي از عبارت ديگر، صاحبان اقامتگاهانرژي وجود دارد. به
  مصرف انرژي دارند.

                                           
نهايي ي  رههاي اين تحقيق با استفاده از طيف ليكرت مورد سنجش قرار گرفت و نم هاي هر يك از مقياس الزم به ذكر است از آن جا كه گويه 1

(خيلي كم تا خيلي زياد) در نوسان است. لذا در  5تا  1اين طيف از  هاي آن متغير است، بنابراين، دامنه هر متغير حاصل ميانگين كل گويه
در ميانگين به معني زياد  4هاي توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) مالك، طبقات پنج گانه طيف ليكرت است. به طور مثال، عدد  آماره

  كند. آيد صدق مي است. اين امر در همه آن چه كه در صفحات بعد مي

  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  امكانات و شرايط
  7/15  7/15  19  خيلي زياد

  9/76  2/61  74  زياد
  3/98  5/21  26  متوسط
  100  7/1  2  كم

  -  0/0  0  خيلي كم
  -  100  121 جمع كل
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نگرش نسبت به مصرف انرژي: دومين متغير مستقل مورد نظر اين پژوهش نگرش نسبت 
مورد سنجش واقع شده است. جدول زير، وضعيت  سؤالمصرف انرژي است كه توسط چهار 

  د.ده مي هاي گردشگري را نشانتوزيع فراواني نگرش نسبت به مصرف انرژي صاحبان اقامتگاه
 

  : وضعيت نگرش نسبت به مصرف انرژي3جدول 

  اضري تحقيق حها منبع: يافته
  

     نشان )3(نگرش نسبت به مديريت مصرف انرژي در جدول ي  هگويان دربارنظر پاسخ
موافق نسبت به مديريت مصرف  درصد) نگرش كامالً 4/36گويان (بيش از دهد، بيشتر پاسخ مي

نگرش نسبت به مديريت مصرف انرژي ي  هگويان درباردرصد از پاسخ 1/4اند. تنها انرژي داشته
نگرش نسبت به مديريت ي  هگويان درباردرصد از پاسخ4/17اند و مخالف داشته مالًنظري كا

دهد كه حدود   مي اند. همچنين نتايج ستون فراواني تجمعي نشانمصرف انرژي بدون نظر بوده
نگرش نسبت به مصرف انرژي ي  هموافق دربار گويان، نظري موافق و كامالًدرصد پاسخ61

محورانه نسبت به مديريت مصرف انرژي دارند ديگر، اين افراد نگرشي زيستعبارت اند. بهداشته
  اند.محورانه نسبت به مصرف انرژي داشته -  هاي تكنوداراي نگرش ها آن درصد از23و حدود 

ادراك نسبت به مصرف انرژي: ادراك نسبت به مصرف انرژي سومين متغير پژوهش است 
ه است. جدول زير، وضعيت توزيع فراواني ادراك مورد سنجش واقع شد سؤالكه توسط سه 

  دهد. مي هاي گردشگري را نشاننسبت به مصرف انرژي صاحبان اقامتگاه
  
  
  
  
  
 

  : وضعيت ادراك نسبت به مصرف انرژي4جدول 

  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني فراواني نگرش نسبت به مصرف انرژي
  4/36  4/36  44  كامال موافق
  3/60  24  29  موافق
  7/77  4/17  21  بي نظر
  9/95  2/18  22  مخالف

  100  1/4  5  كامال مخالف
  -  100  121  جمع كل

  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ادراك نسبت به مصرف انرژي
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  ي تحقيق حاضرها منبع: يافته
  

 نشان )4(ادراك نسبت به مديريت مصرف انرژي در جدول ي  هگويان دربارنظر پاسخ
انرژي  درصد) ادراك موافق نسبت به مديريت مصرف 4/74گويان (حدود دهد، بيشتر پاسخ مي

ادراك نسبت به مديريت مصرف انرژي ندارند. ي  ارهنظر مخالفي درب ها آن كدام از اند. هيچداشته
اند. ادراك نسبت به مديريت مصرف انرژي بدون نظر بودهي  هگويان درباردرصد از پاسخ 4/7

 گويان، نظريدرصد پاسخ 93دهد كه حدود   مي همچنين نتايج ستون فراواني تجمعي نشان
اند. نكته قابل توجه در مورد ادراك نسبت به مصرف انرژي داشتهي  هموافق دربار موافق و كامالً

بر  ها آن هاي گردشگري معتقدند كه توانايياين متغير اين است كه اكثر صاحبان اقامتگاه
  گذار است.تأثيرپيامدهاي مصرف انرژي 

ش دانش مصرف انرژي است كه خرين متغير مورد نظر در اين پژوهآدانش مصرف انرژي: 
مورد سنجش واقع شده است. جدول زير، وضعيت توزيع فراواني دانش مصرف  سؤالتوسط پنج 

  دهد. مي هاي گردشگري را نشانانرژي صاحبان اقامتگاه
 

  : وضعيت دانش مصرف انرژي5جدول 

  ي تحقيق حاضرها منبع: يافته
  

هاي گردشگري داراي شود، همه صاحبان اقامتگاه مي مالحظه )5(همانطور كه در جدول 
درصد داراي 8/0وت است طوري كه با هم متفا ها آن اند اما سطح دانشدانش مصرف انرژي بوده

        داراي دانش در حد متوسط،  درصد 9/14درصد داراي دانش كم،  5/2دانش خيلي كم، 

  2/18  2/18  22  موافق كامالً
  6/92  4/74  90  موافق
  100  4/7  9  بي نظر
  -  0/0  0 مخالف

  -  0/0  0 مخالفكامالً
  -  100  121 جمع كل

  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  دانش مصرف انرژي
  24  24  29  خيلي زياد

  8/81  9/57  70  زياد
  7/96  9/14  18  متوسط
  2/99  5/2  3  كم

  100  8/0  1 خيلي كم
  -  100  121 جمع كل
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  داراي دانش مصرف انرژي خيلي زيادي  ها آن درصد از24درصد داراي دانش زياد و  9/57

گويان داراي آگاهي درصد از پاسخ82دهد كه در حدود   مي اند. درصد فراواني تجمعي نشانبوده
  اند.زياد و خيلي زياد بوده

  دهد. مي در نهايت جدول زير آمارهاي توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق را نشان
  

  : آمارهاي توصيفي متغيرهاي مستقل پژوهش6جدول 

  ي تحقيق حاضرها منبع: يافته
  

هش در نگين متغيرهاي مستقل پژويام دهد، در عين حال كه مي نشان )6(هاي جدول يافته
حد زياد و نزديك به زياد است، اما نسبت پاسخ در ميان متغيرها مصرف انرژي برابر نيست. از 

توان استنباط كرد كه متغيرهاي فوق به ترتيبي كه در  ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي
نسبت اداراك «اند. لذا  جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده

ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص  باالترين شدت پاسخ» به مصرف انرژي
ي  ارهتري دربداده است. اين بدين معنا، صاحبان اقامتگاه گردشگري داراي ارزيابي مطلوب

نگرش «ادراك خودشان نسبت به مصرف انرژي در مقايسه با ساير متغيرها دارند. همچنين، 
كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان دارا » مصرف انرژينسبت به 

ي  ارهاست. اين بدين معنا است كه صاحبان اقامتگاه گردشگري داراي ارزيابي نامطلوب درب
نگرش خودشان نسبت به مصرف انرژي در مقايسه با ساير متغيرها هستند. شايان ذكر است، 

  دهد. مي متغيرهاي مستقل مصرف انرژي را نشان نانگي مي نمودار زير، مقايسه
  

  
  

  چولگي  انحراف معيار  واريانس  5ميانگين از   متغيرهاي مستقل
  229/0  50/0  25/0  11/4  ادراك نسبت به مصرف انرژي

  -462/0  62/0  38/0  02/4  دانش مصرف انرژي
  -259/0  65/0  42/0  91/3  امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي

  -511/0  73/0  53/0  70/3  نگرش نسبت به مصرف انرژي
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  نگين متغيرهاي مستقل مصرف انرژيامي : مقايسه1نمودار 
  ي تحقيق حاضرها منبع: يافته

  
      بودن متغير وابسته ها الزم است كه نرمالها: قبل از آزمون فرضيهآزمون فرضيه

زمون نرماليتي متغير وابسته از آزمون (مديريت مصرف انرژي) آزمون شود. در اينجا، براي آ
شده با تابع (در اين آزمون، تابع توزيع تجمعي مشاهده 1اينمونهاسميرنف تك - كولموگروف

داري براي اين متغير برابر با شود) استفاده شده است. سطح معنا مي توزيع مورد انتظار مقايسه
عبارت ديگر، است، به 05/0يشتر از آمده، ب دستداري بهاست. چون مقدار سطح معنا 075/0

شده با توزيع مورد انتظار يكسان است؛ يعني توزيع تابع مورد نظر، توزيع نرمالي توزيع مشاهده
هاي پارامتري استفاده متغيرها صرفا از آزموني  ههاي مربوط به رابطاست؛ بنابراين آزمون

رهاي مستقل و متغير وابسته ها بيانگر اين است كه متغيفرضخواهد شد. همچنين، پيش
بين متغيرهاي مستقل و ي  هاي دارند. در نتيجه، آزمون مناسب براي سنجش رابطمقياس فاصله

متغير وابسته آزمون پيرسون است. براين اساس، جدول زير ضريب پيرسون متغيرهاي مستقل 
  دهد.   مي و متغير وابسته را نشان

  
  قل و متغير وابسته: آزمون همبستگي متغيرهاي مست7جدول 

  ي تحقيق حاضرها منبع: يافته
دهد كه بين امكانات و شرايط براي مديريت  مي نشان )7(اول: نتايج جدول ي  يهون فرضآزم

درصد اطمينان رابطه وجود دارد. ضريب  95مصرف انرژي و مديريت مصرف انرژي در سطح 
دهد كه شدت رابطه در حد متوسط است. همچنين، جهت رابطه مثبت و  مي آزمون نشان

يگر، با بهبود امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي، عبارت دباشد. به مي مستقيم
شود. براين اساس،  مي ترهاي گردشگري مسئوالنهمديريت مصرف انرژي صاحبان اقامتگاه

  گيرد. مي تجربي قرار تاييداول پژوهش مورد ي  يهفرض

ي و دهد بين نگرش نسبت به مصرف انرژ مي دوم: نتايج جدول فوق نشاني  يهآزمون فرض
     درصد اطمينان رابطه وجود دارد. ضريب آزمون نشان 99مديريت مصرف انرژي در سطح 

                                           
1 One-SampeleKolmogrov Smirnov 

  متغير وابسته
  متغيرهاي مستقل

  مديريت مصرف انرژي
  داريسطح معني  ضريب آزمون پيرسون

  011/0  232/0 امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي

  000/0  541/0  نگرش نسبت به مصرف انرژي

  005/0  256/0  ادراك نسبت به مصرف انرژي
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دهد كه شدت رابطه بيش از متوسط است. همچنين، جهت رابطه مستقيم و مثبت است.  مي
هاي گردشگري نسبت به محورانه صاحبان اقامتگاه - عبارت ديگر، با افزايش نگرش زيستبه

دوم ي  يهشود. براين اساس، فرض مي ترمسئوالنه ها آن مصرف انرژي مصرف انرژي، مديريت
  گيرد. مي تجربي قرار تاييدپژوهش مورد 
سوم: نتايج جدول فوق حاكي از اين است كه بين ادراك نسبت به مصرف ي  يهآزمون فرض

درصد اطمينان رابطه وجود دارد. ضريب آزمون  99انرژي و مديريت مصرف انرژي در سطح 
باشد. همچنين، جهت رابطه مثبت  مي دهد كه شدت رابطه در سطح متوسط مي رسون نشانپي

هاي گردشگري از توانايي عبارت ديگر، با افزايش ادراك صاحبان اقامتگاهو مستقيم است. به
 ها آن گذاري بر پيامدهاي مصرف انرژي، مديريت مصرف انرژيي تأثير ارهخودشان درب

  گيرد. مي تجربي قرار تاييدسوم پژوهش مورد ي  يه. براين اساس، فرضتر خواهد شدمسئوالنه
گذارد، ولي  اتكو، دانش مستقيماً روي رفتار تأثير نمي چهارم: در مدل فيي  يهآزمون فرض

ي  يهكند. براين اساس، جدول زير آزمون فرض  مي نگرش و ارزش عملي  دهكنن عنوان تعديل به
  دهد. مي ش مصرف انرژي و نگرش نسبت به مصرف انرژي را نشانچهارم مبني بر رابطه بين دان

  
  : آزمون همبستگي دانش مصرف انرژي و نگرش نسبت به مصرف انرژي8جدول 

  ي تحقيق حاضرها منبع: يافته
  

دهد كه بين دانش مصرف انرژي و نگرش نسبت به مصرف انرژي  مي نشان )8(نتايج جدول 
رابطه وجود دارد. شدت رابطه در حد متوسط است و جهت رابطه مثبت و مستقيم است. 

عبارت ديگر، با افزايش دانش مصرف انرژي، نگرش نسبت به مصرف انرژي مسئوالنه خواهد  به
طور غير مستقيم ندارد، بلكه به تأثيريت مصرف انرژي بر مدير شد. براين اساس، دانش مستقيماً

  باشد.  مي مديريت مصرف انرژيي  دهتسهيل كنن
ان ارتباط زمي تحليل رگرسيون تك متغيره: با استفاده از رگرسيون خطي ساده (دومتغيره)
شود. نتايج  مي بين يكايك متغيرهاي مستقل با متغير وابسته (مديريت مصرف انرژي) بررسي

ازاي مديريت مصرف انرژي نشان داد كه بهي  دهصل از اجراي آزمون، ضرايب رگرسيوني ساحا
واحد افزايش در  291/0يك واحد افزايش در امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي، 

ازاي يك واحد افزايش در نگرش نسبت شود. همچنين، به مي بينيمديريت مصرف انرژي پيش
شود. در نهايت،  مي بينيواحد افزايش در مديريت مصرف انرژي پيش 327/0به مصرف انرژي، 

واحد افزايش در مديريت  415/0به ازاي يك واحد افزايش در ادراك نسبت به مصرف انرژي، 

  داريسطح معني  ضريب آزمون پيرسون  متغيرها

  000/0  314/0  نگرش نسبت به مصرف انرژي  دانش مصرف انرژي
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شود. از مجموع متغيرهاي بررسي شده، متغير نگرش نسبت به  مي بينيمصرف برق پيش
رصد بيشترين رابطه را با مديريت مصرف انرژي دارد د29مصرف انرژي با ضريب تعيين برابر با 

كمترين رابطه را با  4/5و امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي با ضريب تعيين برابر با 
  مديريت مصرف انرژي دارد.

زمان استفاده شده تحليل رگرسيون چندمتغيره: براي رگرسيون چندمتغيره از روش هم
بودن همبستگي براي سنجش مستقل 1واتسون - دوربيني  هماراست. عالوه بر اين، از آ

دهد  مي ) نشان99/1واتسون (- دوربيني  ارهها استفاده شده است. در اينجا، مقدار آمباقيمانده
جدول زير، مدل رگرسيوني  )انديعني از هم مستقلد. (ندارن 2ها با هم همبستگيكه باقيمانده

 دهد. مي يريت مصرف انرژي نشانمتغيرهاي مستقل را براي تبيين مد

  
  : ضريب رگرسيوني متغيرهاي مستقل و رفتار مصرف برق9جدول 

  ي تحقيق حاضرها منبع: يافته
  

دهد كه ضريب همبستگي  مي شود، نتايج نشان مي مالحظه )9(همانطور كه در جدول 
است. عالوه بر اين،  599/0شده براي تبيين مديريت مصرف انرژي برابر با متغيرهاي بررسي

ي  لهوسيدهد كه نسبتي از واريانس متغير مديريت مصرف انرژي كه به مي ضريب تعيين نشان
داري نيز داللت يا آزمون معنا Fدرصد است. نسبت 36شده نزديك به متغيرهاي پژوهش تبيين

عبارت بر آن دارد كه مدل رگرسيوني پژوهش، مدل مناسبي براي تبيين متغير وابسته است. به
درصد 36ان نزديك به يزم ديگر، متغيرهاي پژوهش قادرند كه تغييرات متغير وابسته را به

كنترل دهد كه اگر تأثير متغيرهاي مستقل  مي (عرض از مبدأ) نشان توضيح دهند. مقدار ثابت
ضرايب ي  دهدهناست. جدول زير، نشان 406/0مديريت مصرف برق برابر با ي  يهشود، مقدار پا

  مديريت مصرف انرژي است.ي  دهكننتأثير رگرسيون متغيرهاي مستقل تبيين
  

  : ضرايب تأثير مدل نهايي رگرسيون متغيرهاي مستقل و رفتار مصرف برق10جدول 

                                           
1 Durbin-Watson 

 خواهد بود. 2با يكديگر همبستگي نداشته باشند، اين آماره نزديك به  ها باشد. اگر باقيمانده مي 4تا  0بين   رهمقدار اين آما 2
و ا نوسان  0ب تولراس بين ساير متغيرهاي مستقل تبيين نشده است. ضري دست بهتولرانس نسبتي از واريانس يك متغير مستقل است كه  3

 ي مستقل كمتر است.ها ان هم خطي بين متغيريزم دارد. بنابراين، هر چه مقدار تولرانس به يك نزديك تر باشد،

  مقدار ثابت  Fآزمون  F  sigمقدار آزمون   ضريب تعيين  ضريب همبستگي
599/0  359/0  252/16  000/0  406/0  

ضريب بتا   متغيرها مستقل
)β(  

ضريب   T  Sigدار آزمون مق
  3تولرانس

  895/0  154/0  436/1  113/0  امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي
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  حاضر ي تحقيقها منبع: يافته
  

طور متغيرهاي مستقل پژوهش بهي  هشود، اگر هم مي مالحظه )10(همانطور كه در جدول 
را با مديريت مصرف  تأثيرهمزمان وارد شوند، نگرش نسبت به مديريت مصرف انرژي، بيشترين 

انرژي دارد و در مقابل، متغيرهاي امكانات و شرايط براي مديريت مصرف انرژي و دانش مصرف 
ي بر مديريت مصرف انرژي ندارند. همچنين، متغير نگرش نسبت تأثيرسيون چند متغير در رگر

  تري است.  قويي  هبيني كنندبه مصرف انرژي به نسبت ساير متغيرها، پيش
تأثيرات خالص متغيرها بر مديريت مصرف انرژي ي  دهدهنضريب بتا استانداردشده نيز نشان

اهميت نسبي حضور هر متغير در مدل است. ي  دهدهنانو سطح معناداري آن نش Tاست. مقدار 
 05/0 باشد، سطح خطاي آن كوچكتر از 176/2بيشتر از  Tبدين شكل كه اگر قدرمطلق مقدار 

داري در تبيين تغييرات متغير وابسته خواهد بود. درنتيجه، متغير مورد نظر تأثير آماري معنا
خطي متغيرها كم است. الزم به ذكر است كه هم زان مي دهد كه مي دارد. ضريب تولرانس نشان

  تأثيرات متغيرهاي مثبت است.
  

  گيرينتيجه
انسان و ظهور هويت  دست بهي زمين در عصر حاضر مصرف بيش از حد منابع كره

وجود آمدن بحران زند باعث به مي ي بزرگي به طبيعت زده وگرايش، كه ضربه مصرف
ي انسان را به مخاطره انداخته است. بحران انرژي و يطي فراواني شده كه زندگمح يستز

يطي هستند كه كشورهاي جهان مح يستهاي زرويه از منابع انرژي از جمله بحرانبيي  دهاستفا
. روند رشد )1392را به سوي مديريت توليد و مديريت مصرف انرژي وادار كرده است (صالحي، 

رف كل انرژي همواره رشد صعودي داشته است دهد كه مص مي مصرف انرژي در ايران نيز نشان
ايران به يك كشور  1395و اگر اين روند رو به رشد مصرف داخلي انرژي ادامه يابد، تا سال 

دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي د (هاي نفتي تبديل خواهد شفرآوردهي  دهكننوارد
ند رشد مصرف انرژي در ايران نيز شود كه رو مي . بر اين اساس، مالحظه)1392برق مازندران، 

اي است كه نياز به مديريت و ايفاي نقش مردم در سطح كنش فردي و جمعي ضرورتي گونهبه
  انكار ناپذير است. 

همانطور كه اشاره شد، هدف پژوهش حاضر تبيين عوامل مؤثر بر مديريت مصرف انرژي 
شناختي تحليل رفتار  مدل جامعه هاي گردشگري است كه براي اين تبيين ازصاحبان اقامتگاه

انتخاب شده براي ي  يهتجربي نظر تاييدزيست استفاده شده است. نتايج حاكي از   حامي محيط

  875/0  000/0  851/6  544/0 نگرش نسبت به مصرف انرژي
  914/0  032/0  176/2  169/0 ادراك نسبت به مصرف انرژي

  878/0  217/0  241/1  098/0  دانش مصرف انرژي
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درصد از تغييرات مديريت مصرف انرژي 36اين پژوهش است. همچنين، اين متغيرها نزديك به 
  را تبيين كردند.

شود و آن مربوط  مي پژوهش مطرحمهمي در اين  سؤالتجربي مدل نظري،  تاييدبا وجود 
كه بين دو متغير امكانات و شرايط براي به تحليل رگرسيون چند متغيره است، در حالي

مديريت مصرف انرژي و مديريت مصرف انرژي رابطه وجود دارد، سطح معناداري حاصل از 
نرژي بر دهد متغير امكانات و شرايط براي مديريت مصرف ا مي رگرسيون چند متغيره نشان

اي، تبيين ندارد. براين اساس، براي پي بردن به چرايي چنين نتيجه تأثيرمديريت مصرف انرژي 
رابطه اين دو متغير با كنترل ساير متغيرهاي تحقيق ضرورتي انكار ناپذير است. براين ي  ارهدوب

مديريت مصرف گذار بر  تأثيراساس، جدول زير رابطه بين دو متغير را با كنترل ساير متغيرهاي 
  دهد. مي انرژي را نشان

  
  : آزمون همبستگي امكانات و شرايط و مديريت مصرف انرژي11جدول 

  ي تحقيق حاضرها منبع: يافته
  

د كه بين دو متغير شرايط و امكانات براي مديريت مصرف ده مي نشان )11(نتايج جدول 
انرژي و مديريت مصرف انرژي با كنترل دو متغير نگرش نسبت به مصرف انرژي و ادراك نسبت 

   ها دست آمده در آزمون فرضيهبه مصرف انرژي رابطه وجود ندارد. براين اساس، رابطه به
دو متغير نگرش نسبت به مصرف انرژي و  يرتأثاي كاذب بوده است و آن رابطه تحت رابطه

    تجربي واقع  تاييداول پژوهش مورد ي  يهباشد. براين اساس، فرض مي ادراك نسبت به آن
  شود. نمي

اول تحقيق مبني بر وجود رابطه بين امكانات و شرايط ي  يهفرض تاييدنكته قابل توجه عدم 
شاره شد امكانات و شرايط عوامل بيروني، ا و رفتار مصرف اانرژي است. همانطور كه قبالً
سازند كه رفتارهاي افراد نسبت به محيط   مي فراساختاري و اقتصادي هستند كه افراد را قادر

زيست مسئوالنه شود يا مانع آن شود. با اين وجود در مورد صاحبان اقامتگاه گردشگري امكانات 
شود و نه مانعي براي مديريت مصرف و شرايط نه عامل مسئوالنه شدن مديريت مصرف انرژي 

اي مستلزم انجام تحقيقات بيشتري در اين خصوص انرژي است. بررسي وجود چنين رابطه
  است.

انتخاب شده براي اين پژوهش كه تركيبي از متغيرهايي است كه بر ي  يهبا توجه به نظر
ريزان حوزه نامهبسزائي دارند، ضرورت توجه سياستمداران و بر تأثيرمديريت مصرف انرژي 

  Sig  ضريب آزمون پيرسون  متغيرهاي كنترل  متغيرها

  154/0  132/0  نگرش و ادراك  مديريت مصرف انرژي  شرايط و امكانات
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     هاي كاربردي و عملي براي مديريت مصرف انرژي را بيش از پيش نشانانرژي به آموزش
دهد. به اين معني كه هر چقدر افراد با ابعاد مختلف مديريت مصرف انرژي، آشنايي بيشتري  مي

مر حاكي از آن تري نسبت به مديريت مصرف انرژي پيدا كردند. اين اپيدا كردند، رفتار متعهدانه
هاي كاربردي تواند با حفظ رويكرد قبلي خود و از طريق آموزش  مي است كه سازمان گردشگري

هاي گردشگري در جهت مصرف و عملي مديريت مصرف انرژي به تغيير رفتار صاحبان اقامتگاه
در ايجاد بهينه بپردازند. عالوه براين با توجه به اهميت شرايط و امكانات مديريت مصرف انرژي 

طور خاص ضروري است يطي به طور عام و مديريت مصرف انرژي بهمح يسترفتار مسئوالنه ز
ي الزم جهت مديريت مصرف انرژي ها كه سازمان گردشگري به اهميت ايجاد زيرساخت

  ها توجه ويژه نمايد. صاحبان اقامتگاه
و بيروني بر روي عوامل خارجي  تأثيرشود  مي همچنين، براي كارهاي آينده پيشنهاد

هايي گردشگري با دقت بيشتر و با متغيرهاي بيشتر مديريت مصرف انرژي صاحبان اقامتگاه
  مورد سنجش قرار گيرد.
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