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هاي  نسبت به سياست هاي گردشگري بررسي نگرش صاحبان اقامتگاه
  ي موردي: استان مازندران) با تغيير آب و هوا (مطالعه  مقابله

  فر غالمرضا خوش *
  25/03/1394ش:تاريخ پذير    02/12/1393تاريخ دريافت:

  
  چكيده

است، شناخت تغييرات آب و هوا و   عنوان يك صنعت معرفي شدهاز آنجا كه امروزه گردشگري به
يست. اجراي نيز نسبت به صنايع ديگر مستثني ن اين صنعتدر هاي مقابله  حمايت از سياست

از انجام اين  هاي مقابله در صنعت گردشگري مستلزم همكاري و مشاركت ذينفعان است. هدف سياست
هاي گردشگري نسبت به تغيير آب و هوا و حمايتشان از  تحقيق، بررسي نگرش صاحبان اقامتگاه

هاي گردشگري در شهرهاي نور،  نفر از صاحبان اقامتگاه 121هاي آماري  هاي مقابله بود. نمونه سياست
رگان تعيين و به روش محمودآباد و بابلسر در استان مازندران بودند كه با استفاده از جدول مو

ي  نامه پرسشاي متناسب انتخاب شدند. روش تحقيق پيمايشي بوده و از گيري تصادفي طبقه نمونه
محقق ساخته براي گردآوري اطالعات استفاده شد. اعتبار تحقيق با استفاده از اعتبار صوري و پايايي آن 

هاي تحقيق حاكي از آن است كه  يافتهبا استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ مورد تأئيد قرار گرفت. 
هاي گردشگري شناخت محدودي نسبت به اين پديده داشتند. تصورات غلطي نسبت صاحبان اقامتگاه

هاي  به اصطالح تغيير آب و هوا در بين پاسخگويان وجود داشت. هم چنين، پاسخگويان از سياست
گرش نسبت به تغيير آب و هوا برحسب مقابله حمايت داشتند. نتايج تحقيق همچنين نشان داد كه ن

هاي مقابله تفاوتي وجود  سن، تحصيالت، سابقه اشتغال متفاوت بود اما در مورد حمايت از سياست
ي مثبت اما ضعيفي وجود  هاي مقابله نيز رابطه نداشت و در نهايت، بين نگرش و حمايت از سياست

  .داشت
  هاي مقابله، استان مازندران. تگردشگري، تغيير آب و هوا، سياسواژگان كليدي: 

  
  
 

                                           
  )khoshfar@gmail.com(تان استاديار گروه علوم اجتماعي و سياسي، دانشگاه گلس *
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  بيان مسالهمقدمه و 
ها و  هاي جهاني عصر ماست. اكثر دولت تغيير آب و هوا يكي از جدي ترين چالش
عنوان يك مساله اجتماعي و زيست محيطي دانشمندان در سراسر جهان، تغيير آب و هوا را به

آن مواجه است. صنعت گردشگري نيز با  جامعه جهاني و منابع موجود در آندانند كه  مهم مي
) 2: 2010و همكاران ( 1پذيرد. مك كريچر هم بر اين پديده تاثير دارد و هم از آن تاثير مي

 گذارد: اول اينكه، تغيير آب و هوا به دو صورت بر صنعت گردشگري تاثير مي« معتقدند كه
دوم اينكه، انتشار  دهد و ميهاي گردشگري را تغيير  ههاي اقليمي و سطح دريا، جاذب تغيير مدل

هاي فسيلي در بخش حمل  اي حاصل از صنعت گردشگري مانند مصرف سوخت گازهاي گلخانه
». هاي گرمايشي و سرمايشي و روشنايي سهم مستقيمي در تغيير آب و هوا دارد و نقل، سيستم

انتشار  سهمي كه صنعت گردشگري جهان در تغيير آب و هوا دارد، بسيار نگران كننده است.
ها و  كربن ناشي از حمل و نقل، توليد كاال بدون در نظر گرفتن انرژي مصرفي در ساختمان

، سهم صنعت گردشگري در گرم شدن جهاني 2005درصد است. در سال  5امكانات رفاهي، 
). 49: 2003، 2هاي اخير افزايش داشته (گراهام درصد بوده كه اين روند در سال 14تا  5بين 

)، فعاالن صنعت گردشگري 2008( 3ي محيط زيست و گردشگري سازمان ملل نامهبراساس بر
هاي كاهش و سازگاري با تغيير آب و هوا را  ها موظف هستند تا سياست همراستا با ساير گروه

و  4توماسهاي ملي، سياست گذاري و صنعت اعمال كنند ( در محدوده اهداف و برنامه
ها بايد خود را با تغيير آب و هوا سازگار نمايند و سهم  آن ). به عبارت ديگر،5:  5،2008وينل

 اي كاهش دهند. خود را در انتشار گازهاي گلخانه

هاي مقابله در صنعت گردشگري مستلزم همكاري و مشاركت ذينفعان است.  اجراي سياست
ركت شود. مشا امروزه شهروندي پايدار، ابزاري مؤثر در تحقق اهداف توسعه پايدار محسوب مي

گيري و اجرا امور  فكري، همكاري، تصميم شهروندان به معني دخالت همه جانبه آنان اعم از هم
دهد تا در فرايند مديريت جامعه  اقتصادي، سياسي و زيست محيطي است كه به آنان امكان مي

). بديهي است كه ميزان اين 17: 1388مشاركت فعال داشته باشند (رحماني و مجيدي،
پذيرد. جوامع انساني با داشتن  عمل شهروندان تاثير ميگرش و تمايل بهمشاركت از ن

هاي متفاوتي نسبت به  ها و نگرش هاي فرهنگي مختلف، ارزش هاي اجتماعي و ويژگي فعاليت
ويژه گردشگري گردشگري به). 78: 1390طبيعت و محيط زيست دارند (عابدي سروستاني، 

 هاي اخير رشد چشمگيري داشته شرفت اقتصادي در دههعنوان عامل مهم پيبومي در ايران به
طور طور عام و محدوده مورد مطالعه اين تحقيق بهاست. در اين رابطه، استان مازندران به
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     عنوان يكي از خاص، با برخورداري از منابع متنوع طبيعي و بازار ميليوني گردشگران، به
). رشد 1392است (محمودي و پازوكي نژاد،  هاي گردشگري كشور مطرح بوده ترين قطباصلي

هاي اقتصادي، اجتماعي و  هاي اخير با تاثيرگذاري عميق بر بنيان هاي گردشگري در دهه فعاليت
زيست محيطي، فرايند توسعه در مناطق مذكور و محدوده مورد مطالعه اين تحقيق، را با 

اي  نافع عمدتاً اقتصادي مجموعههاي جدي رو به رو ساخته است. به طوري كه در كنار م چالش
هاي  هاي گردشگري در حوزه هاي اجتماعي و زيست محيطي ناشي از رشد فعاليت از هزينه

 ،با داشتن آب هواي معتدل، دريا و رودخانهشهر بابلسر نمايان شده است.  گردشگري استان
استان (رامسر) گردشگري  قطبدو يكي از  . شهرمحمودآبادداراي جاذبه گردشگري است

ترين شهر ساحلي به است. اين شهر نزديك محمودآبادشهر  ،مركز اين شهر .مازندران است
ساحلي،  يها ران، پاركسواحل زيبا با امكانات ويژه براي مساف. وجود پايتخت كشور است

شهر محبوبيت فراواني ميان مسافران داخلي و خارجي هاي انبوه سبب گشته تا اين  جنگل
 نوراست و مركز آن شهر   اين شهر درمركز استان واقع شده ).64: 1392باشد (فتاحي،  داشته
ي و كوهستاني است كه به تبع آباين شهر داراي دو قسمت جلگه  ز نظر پستي و بلندي. ااست

هاي پوشيده از  ديد جنوبي شهر به سمت كوه .آن آب و هواي معتدل، مرطوب، سرد را دارد
). 52- 3: 1392است (حبيبي، مشرف  درياي خزراز سمت شمال نيز به  برگ و درختان پهن

مندي از دهد انگيزه اصلي گردشگران در سفر به اين مناطق بهره مطالعات ميداني نشان مي
صالحي و همكاران، ( نامند هاي طبيعي است كه همين علت آن را طبيعت گردي مي مؤلفه

). بنابراين، اهميت انتخاب اين سه شهر براي اين بررسي، وجود مناطق طبيعي است كه 1391
  نمايد.  اهميت حفظ محيط زيست در آن را دو چندان مي

ها و باورهاي اجتماع ريشه دارد  بسياري بر اين باورند كه مشكالت زيست محيطي در ارزش
اد اجتماع نسبت به محيط زيست و مشكالت زيست محيطي از و به همين دليل بايد دانست افر

كنند، چه شناختي نسبت به آن دارند و تا چه اندازه،  جمله تغيير آب و هوا چگونه فكر مي
). با توجه به اهميت مساله، 406: 1،2000طبيعت و محيط زيست برايشان دغدغه است (استرن

  اين تحقيق درصدد بررسي سواالت زير است:
هاي مقابله  ير آب و هوا و سياستهاي گردشگري نسبت به تغي صاحبان اقامتگاهنگرش  .1

  چگونه است؟
هاي مقابله بر اساس  چه تفاوتي بين نگرش نسبت به تغيير آب و هوا و حمايت از سياست .2

  اي وجود دارد؟ متغيرهاي زمينه
وا و حمايت هاي گردشگري نسبت به تغيير آب و ه چه ارتباطي بين نگرش صاحبان اقامتگاه .3

  هاي مقابله در بخش گردشگري وجود دارد؟ از سياست
                                           

1 Stern 
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 پيشينه تحقيق 

هاي گردشگري در  ) به بررسي نگرش صاحبان اقامتگاه1392نژاد (محمودي و پازوكي
هاي تحقيق نشان داد كه  هاي سازگاري با تغيير آب و هوا پرداختند. يافته مازندران از سياست

ترين پيامد شغلي تغيير آب قابله بوده و كاهش گردشگر را مهمهاي م پاسخگويان حامي سياست
ها نيز نسبت به تغيير آب و هوا مثبت بوده و  و هوا معرفي كرده بودند. نگرش صاحبان اقامتگاه

هاي محلي تغيير اب و هوا و  هاي مقابله، پيام ترين عامل تبيين كننده حمايت از سياستمهم
  بود. نگرش نسبت به تغيير آب و هوا 

) نگرش مديران گردشگري را نسبت به تغيير آب و هوا 2004( 1بيكندر خارج از كشور نيز 
هاي مقابله با آن در فيجي مورد بررسي قرار داد. روش بررسي تركيبي بود (مصاحبه و  و سياست

ها نشان داد كه در بين مناطق مختلف ميزان شناخت تغيير آب و هوا  هاي آن پيمايش). يافته
تر اوت بود و در مناطقي كه رويدادهاي تغيير آب و هوا مانند وقوع سيالب يا طوفان شديدمتف

عبارت ديگر، تغيير آب و هوا پيامدهاي منفي براي گردشگري داشت و نيز از بود، به
چنين نتايج نشان داد كه تحصيالت و سن با  شد. هم هاي مقابله بيشتر حمايت مي سياست

هاي مقابله ارتباط مستقيم داشت. بيكن در تحقيق ديگري كه در سال  ميزان حمايت از سياست
در نيوزيلند انجام داد، به بررسي نگرش صاحبان مراكز گردشگري نسبت به نقش  2005

نفر مصاحبه شد.  23هاي كاهش و سازگاري پرداخت. روش بررسي مصاحبه بود كه با  سياست
ي در اين منطقه با علل وقوع تغيير آب و تحقيق بيكن نشان داد كه حاميان صنعت گردشگر

هوا (كنترل آلودگي، فاضالب و مديريت منابع آبي) آشنايي نداشتند. استفاده از انرژي يا انتشار 
هاي  اي براي حاميان اين صنعت دغدغه نبود و مهمترين مشكل اجراي سياست گازهاي گلخانه

هاي  هاي تغيير اّب و هوا و هزينهكاهش و سازگاري در صنعت گردشگري عدم آگاهي از پيامد
ي گردشگري و تغييرات آب و هوا  ها بود. يكي ديگر از محققاني كه به رابطه اجراي اين سياست
ي بين گردشگري و تغيير آب  ) بود كه به بررسي رابطه2010و همكاران ( 2پرداختند، چائوهان

عنوان نمونه گردشگري بههاي  در هند پرداختند. روش بررسي پيمايشي بود و شركت و هوا
ي مستقيمي بين تغيير آب و  ها نشان داد كه رابطه مورد بررسي انتخاب شده بودند. تحليل داده

اي، تحصيالت، قوميت، پايگاه اجتماعي و  هوا و گردشگري وجود داشت. در بين متغيرهاي زمينه
هوا تاثير داشت و از  پاسخگويان نسبت به تغيير آب و هاي فرهنگي بر نگرش اقتصادي و زمينه

و  3توسعه گردشگري پايدار، منابع مالي بود. اسكاتظر پاسخگويان، يكي از موانع مهم ن
) به بررسي تصور صاحبان مراكز گردشگري نسبت به تاثيرات تغيير آب و هوا 2012همكاران (

از ها دريافتند كه بسياري از پاسخگويان درك روشني  در مناطق گردشگري پرداختند. آن
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تاثيرات تغيير آب و هوا نداشتند، اين تصورات برحسب منطقه انتخاب شده براي گردشگري نيز 
اي  متفاوت بود و متغيرهاي جمعيت شناختي، ميزان درآمد، ترجيحات فردي و تبليغات رسانه

در انتخاب وسيله نقليه و مكان مناسب براي گردشگري تاثير داشتند. در يكي از جديدترين 
هتلداران نسبت به تغيير آب و هوا و ) به بررسي نگرش 2013( 1انجام شده، ناواراتاناتحقيقات 

به  نفر 34حبه عميق و مشاهده بود كه گردشگري پايدار در تايلند پرداخت. روش بررسي مصا
ها نشان داد كه پاسخگويان نسبت به  عنوان نمونه انتخاب شده بودند. يافتهصورت تصادفي به
ان بودند و با توجه به روند تغيير آب و هوا محققان توصيه كرده بودند كه محيط زيست نگر

  كار بگيرند. هاي بازاريابي مؤثرتري را براي جذب گردشگران به هاي گردشگري، استراتژي شركت
طور كلي، مروري بر تحقيقات انجام شده نشان داده اند كه مسأله تاثير تغيير آب و هوا بر به

هاي  ايران مورد توجه قرار نگرفته و محققان صرفاً به بررسي تاثير فعاليت صنعت گردشگري در
كه، گردشگران تمركز نمودند. در حالي اند و بيشتر بر گروهگردشگري بر محيط زيست پرداخته

در مقابل و در تحقيقات خارجي، تاثير تغيير آب وهوا بر صنعت گردشگري از لحاظ اجراي 
ش از ديدگاه ذينفعان اين حوزه و گردشگران مورد توجه قرار هاي سازگاري و كاه سياست

گرفته است. با توجه به اهميت گردشگري در استان مازندران و مخصوصاً ظرفيت بااليي كه از 
نظر درآمد اقتصادي سرشاري كه در گردشگري ساحلي براي اين استان وجود دارد و تاثير 

هاي گردشگري از  ميزان شناخت صاحبان اقامتگاهتغيير آب وهوا بر اين منطقه، الزم است تا 
  هاي مقابله مورد بررسي قرار گيرد.  پديده تغيير آب و هوا، گردشگري پايدار و سياست

  
  مباني نظري

حمل و نقل و محل اقامت گردشگران از عواملي است كه سهم به سزايي در انتشار گازهاي 
در واقع، تا اوايل قرن بيستم، اكثر سفرها   ).2011اي و تغيير آب و هوا دارد (چائوهان،  گلخانه

هاي آرام حركت مانند پياده روي و  كردند اما تغيير گذار از شيوه كربن كمتري را توليد مي
هايي بود كه به تخصص  هاي سريع با توليد كربن باال مبتني بر فناوري دوچرخه سواري به شيوه

). پيامد گسترش اين سفرهاي 167: 1392د، فني باال احتياج داشت (محمودي و پازوكي نژا
اي  درصد گازهاي گلخانه 23سريع، استفاده از كربن در حمل و نقل است كه مسبب انتشار 
رود  هايي است كه انتظار مي ناشي از مصرف سوخت انرژي شده و همين هم منبع رشد آالينده

 اوري ).5: 2007ائول، برسد (دوبايس و پدرصد باالتر از سطح فعلي  80به  2030تا سال 
اند كه هاي فراغتي جهاني و مهم توسعه يافته انواع جديدي از محيط) معتقد است كه 1393(

شوند. از هاي بسياري از جاهاي ديگر داشته و موجب تشديد مصرف انرژي و آب مي بازديدكننده
ريزي شده  رنامهشان همواره دچار فرسودگي بها در طرح ساخت آنجايي كه بسياري از اين مكان

                                           
1 Navaratana 
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هايي هستند كه كه بيشتر توسط  ها مكان شوند. اين مكانهستند، مرتباً بازسازي مي
شوند. اين خبرگي در  جايي هستند، تجربه ميبازديدكنندگان خارجي كه دائم در حال جابه

شود. اين  هاي زيادي در جهان مي رفتن و گسترش حركت، سبب ساخت و تجديد ساخت مكان
  شوند.  مصرف بيش از حد انرژي تعريف ميمناطق با 

تواند به درك بهتر مساله  در گردشگري پايدار، آگاهي از مخاطرات و ارزيابي آن نيز مي
هاي مقابله كمك نمايد. اين چارچوب شامل سازگاري با  تغيير آب و هوا و حمايت از سياست

بله با تغيير آب و هوا بايد به اي است. مقا بيني جوي و كاهش گازهاي گلخانهتغييرات قابل پيش
). شيوه زندگي مصرف گرا و 221: 2001، 1بخشي از مسئوليت شخصي فرد تبديل شود (جونز

ي شروع بايد اصالح الگوي  هاي زيست محيطي است و نقطه فرامصرفي انرژي دليل اصلي بحران
يت محيط زيست و مدير ريزي و مديريت منابع طبيعي رنامهمصرف و فراغت باشد. امروزه در ب

(توماس و وينل، شود  عنوان يكي از عوامل تغيير و اصالح نگاه ميبه انسان و رفتارهاي او به
اي براي رشد و  هاي تازه در جهان امروز كه كارشناسان به دنبال مدل). بنابراين، 5: 2008

گزينه  ديگر يك، توسعه اقتصادي و مبارزه با تغييرات آب و هوايي هستند، مديريت پايدار
د (اسكات و همكاران، شو انتخابي نيست بلكه شرطي اساسي براي بقا و موفقيت محسوب مي

سازگاري و كاهش در صنعت گردشگري، مستلزم تغييرات اساسي در نظام توليد و  ).1: 2007
ها بر اساس  وري گردشگري است. آب و هوا منبع بالقوة گردشگري از جهت تناسب مكانبهره
هاي  هاي اجرايي مانند سيستم هاي گردشگري است و تاثير زيادي بر هزينه فعاليتاي از  دامنه

هاي بيمه دارد.  گرمايشي، سرمايشي، برف سازي، آبياري، عرضه مواد غذايي و آب و هزينه
صنعت گردشگري نسبت به تغييرات آب و هوايي بسيار حساس است. تغيير آب و هوا، طول 

). 3 :2007اسكات و همكاران، دهد. ( را تحت تاثير قرار ميمدت و كيفيت فضاهاي گردشگري 
هاي گردشگري (مانند تفريحات تابستاني و زمستاني) تاثيرات  لذا تغيير در طول و كيفيت فصل

سازد.  وري گردشگري را متاثر ميزيادي بر روابط بين اهداف دارد و لذا سودمندي و بهره
المللي تغيير آب و هوا و گردشگري ين كنفرانس بينهاي جهاني از جمله اول برگزاري كنفرانس

 2007كه توسط سازمان جهاني جهانگردي و نيز دومين كنفرانس آن در سال  2003در سال 
هاي اصلي صنعت گردشگري در مقابله با  در داوس سوئيس مبين آن است كه يكي از چالش

) 2006( 5و پائول 4). دوبايس2: 2009، 3و بات2تغيير آب و هوا، انجام اقدام فوري است (گاتيا
هاي بلند مدت است و آگاهي از تاثيرات  هاي كوتاه مدت كارآمدتر از واكنش معتقدند كه واكنش

هاي  تغيير آب و هوا با مسئوليت پذيري و نظارت بيشتر بر رفتارها توام خواهد بود. سياست
                                           

1 Jones 
2 Gaita 
3 Both 
4 Dubois 
5 Paul 
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تواند به كاهش  ت كه ميكاهش تغيير آب و هوا شامل تغييرات فني، اقتصادي و اجتماعي اس
تغيير رفتار  اي كمك كند. روند كاهش با كاهش مصرف انرژي مثالً انتشار گازهاي گلخانه
هاي  هاي تجديد شونده، استراتژي وري از انرژي، افزايش استفاده از انرژيمسافرتي، بهبود بهره

اب كارگزاران ريزي مقاصد گردشگري پايدار و مديريت آن، انتخ خنثي سازي كربن، برنامه
صنعت گردشگري از مقاصد و معرفي محصوالت مسافرتي و ساير تغييرات در عملكردهاي 

تاثيرات گردشگري بر محيط زيست را «) معتقد است 2005( 1تجاري حاصل شود. كوپر
(حمل و نقل در مكان) و انتقال (به مقصد) تقسيم نمود.  توان برحسب تاثيرات در مكان مي

رف درگرم شدن جهاني را بايد مورد ارزيابي قرار داد. البته برآورد سهم سهم اين الگوي مص
). 99(ص. » واقعي گردشگري در انتشار كربن به دليل نبود اطالعات كافي نامشخص است

تواند جريان  تغييرات رفتاري (گردشگران) و نيز تغييرات ساختاري (صنعت گردشگري) نيز مي
كه  ) معتقدند164: 2012و همكاران ( 2س نمايد. اسكوتارياي را معكو انتشار گازهاي گلخانه

ريزي  توان برنامه منظور داشتن سفر پايدار مديريت مقصد الزم است. براساس اين مديريت ميبه
عنوان پيش شرط پايداري توسعه گردشگري گيري را به راهبردي و مشاركت ذينفعان در تصميم

ريزي براي سفر پايدار گردشگر آگاهي از  ي با برنامهكار گرفت و انطباق يك رويكرد مشاركتبه
بخشد و سهم مسئوليت پذيري براي انتخاب راهبردي مديريت سفر  فرهنگ پايداري را رونق مي

  كند. و گردشگري جايگزين را ترويج مي
 شوند: ها به شرح ذيل بسط داده مي بر اساس مباني نظري تحقيق فرضيه

  
  ها فرضيه

هاي مقابله  هاي گردشگري نسبت به تغيير آب و هوا با سياست امتگاهبين نگرش صاحبان اق .1
 رابطه وجود دارد.

هاي مقابله بر اساس متغيرهاي  بين نگرش نسبت به تغيير آب و هوا و حمايت از سياست .2
  اي تفاوت وجود دارد. زمينه

  
  روش شناسي تحقيق

صاحبان مراكز گردشگري طور كه قبالً مطرح شد، هدف از اين مطالعه، بررسي نگرش همان
نسبت به تغيير آب و هوا در شهرهاي بابلسر، نور و محمودآباد بوده است. در اين تحقيق، از 

هاي توصيفي و تحليلي از نوع پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق را كليه  روش
حجم جامعه  . از آنجايي كهدهند ها تشكيل مي ردشگري در اين شهرهاي گ صاحبان اقامتگاه

                                           
1 Cooper 
2 Scuttari 
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         نفر انتخاب شد كه در نهايت، 127نفر) مشخص بود با رجوع به جدول مورگان، 200(

مورد در بابلسر) تكميل شد.  40مورد در محمودآباد و  41مورد در نور،  40( نامه پرسش 121
ي محقق ساخته بوده است. اعتبار سواالت نيز از طريق  نامه پرسشابزار گردآوري اطالعات 

صورت كه از نظر متخصصان و صاحب نظران در حوزه اعتبار صوري مورد تاييد قرار گرفت. بدين
هاي مورد انتظار استفاده شده است.  با ويژگي نامه پرسشموضوع مورد مطالعه در مورد انطباق 

كه همزمان با اوج جريانات گردشگري در  1392ها از ابتداي شهريور ماه سال  نامه پرسش
صورت مصاحبه ساخت يافته ود، در ميان جامعه آماري توزيع شد. نحوه پرسشگري بهها ب حوزه

بود. تعريف متغيرهاي تحقيق به دو صورت نظري و عملي انجام شد. به لحاظ مفهومي، نگرش 
نسبت به تغيير آب و هوا در سه بعد شناختي، احساسي و رفتاري است. بعد شناختي به دانش 

شود. بعد احساسي  بوط ميهاي احتمالي مر و هوا، علل، تاثيرات و راه حلي تغيير آب  فرد درباره
بودن تغيير آب و هوا و تاثيرات آن رابطه دارد. بعد رفتاري از تفسير و ارزيابي اطالعات  با دغدغه

هايي است كه افراد  پذيرد. بعد رفتاري همان كنش بدست آمده از طريق بعد شناختي تاثير مي
ا تاثيرات تغيير آب و هوا را كاهش دهند. اين بعد از نگرش ممكن است مستقل دهند ت انجام مي

هاي بعد  ). گويه4:  2007و همكاران،  1از بعد شناختي و احساسي اتفاق افتد (لورنزوني
بود. در سنجش  62/0اند. ميزان پايايي اين بعد احساسي در قالب طيف ليكرت سنجيده شده

گويه استفاده شد و با استفاده از ضريب آلفا  12يير آب و هوا از بعد شناختي نگرش نسبت به تغ
گويه براي سنجش بعد رفتاري استفاده شده  8بود. همچنين، از  65/0ميزان پايايي اين بعد 

هاي مقابله با تغيير آب وهوا شامل تغييرات  بود. سياست 75/0است كه ميزان پايايي آن نيز 
 اي كمك كند تواند به كاهش انتشار گازهاي گلخانه مي فني، اقتصادي و اجتماعي است كه

گويه در قالب طيف ليكرت استفاده  6). براي تعريف عملياتي اين متغير از 99:  2005(كوپر، 
  بود.  68/0شد كه ميزان روايي آن بر اساس ضريب آلفا 

  

  : تعريف عملياتي نگرش نسبت به تغيير آب و هوا1جدول 

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر

                                           
1 Lorenzoni 

  ها گويه ابعاد
اي، دي اكسيد كربن  (گرم شدن زمين، تغييرات جوي، اثرات گازها گلخانهشناخت اصطالحات  شناختي

 ، اشعه فرابنفش خورشيد و متان)

  احساسي
 تغيير آب و هوا نگران كننده است

  گرم شدن زمين تاثيرات منفي بر سالمت من و خانواده ام دارد
  ها عامل اصلي گرم شدن زمني هستيمما انسان

  رفتاري

 ريد كاالهاي برقي با برچسب انرژيخ
  دهم در تابتان به هزينه خنك كردن اقامتگاه مسافران حساسيت به خرج مي

  كنم در زمستان به هزينه گرم كردن مكان اقامتي توجه مي
  دهم به مصرف آب در اقامتگاه حساسيت به خرج مي

  كنم گوشت قرمز مصرف مي
  هاي خشك ي زبالهمحدود كردن خريد چيزهاي لوك و تجملي، تفكك
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  ايهاي مقابله : تعريف عملياتي حمايت از سياست2جدول 

  تحقيق حاضرمنبع: محاسبات 
  

  اي تحقيق : تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي زمينه3جدول 

  هاي تحقيق حاضر منبع: يافته
  

  ها تجزيه و تحليل داده
ه سوال اساسي تحقيق حاضر درصدد پاسخگويي به س هاي تحقيق حاضر عمدتاً نتايج و يافته

جمعيت شناختي  –تدا الزم است تصويري اجمالي از وضعيت اجتماعي باست. در هرصورت، ا
 دهد كه اي نشان مي هاي مورد بررسي ارايه شود. در اين خصوص، بررسي متغيرهاي زمينه نمونه

  سال و داراي تحصيالت در سطح ديپلم بودند.  50تا  41درصد پاسخگويان بين  40بيش از 
سال به  15تا  11درصد بين  21سال و  10تا  5درصد پاسخگويان اعالم كرده بودند كه  33

  مصرف بهينه انرژي
  استفاده از انرژي تجديد شونده

  ها ها و رستوران عايق بندي هتل
  وضع ماليات بر كربن

  مديريت گردشگري ساحلي
  هاي انرژيدادن يارانه حامل

  سطح   تعريف عملياتي  نام متغير
  مقوالت  اندازه گيري

  هاي عمر اعداد مربوط به تعداد سال  ايفاصله  هاي سپري شده درزندگي تعداد سال  سن

  ميزان تحصيالت
وضعيت سواد برمبناي باالترين سطح از 

فرد به آن مشغول تحصيالت رسمي كه 
  بوده يا به اتمام رسانده است

  هاي تحصيل تعداد سال ايفاصله

هايي كه فرد به حرفه  تعداد سال  سابقه اشتغال
 ايفاصله گردشگري اشتغال دارد

هاي  عدد مربوط به تعداد سال
  اقامت

  آپارتمان يا پالژ  اسمي  نوع مكان ميزباني  نوع اقامتگاه
تعداد واحد 

  ها اعداد مربوط به تعداد مكان ايفاصله  مكان در اختيار براي ميزباني تعداد  اقامتي

متوسط مسافران 
  در تابستان

تعداد افرادي كه در فصل تابستان در 
  تعداد افراد به عدد ايفاصله  كنندواحد اقامتي حضور پيدا مي

متوسط مسافران 
  در تعطيالت

تعداد افرادي كه در ايام تعطيل سال در 
  تعداد افراد به عدد ايفاصله  كنندمتي حضور پيدا ميواحد اقا

از زمان تاسيس يا  هايي كه تعداد سال  قدمت اقامتگاه
  تعداد افراد به عدد ايفاصله  گذردساخت اقامتگاه مي
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واحد اقامتي هستند و  10درصد نيز اعالم كرده بودند داراي كمتر از  71اين كار اشتغال دارند. 
درصد  72سال است.  20نيز اعالم كرده بودند قدمت اقامتگاه شان كمتر از درصد  66

     كمتر از درصد نيز 82فر در فصل تابستان و ن 50پاسخگويان نيز ابراز كرده بودند كمتر از 
  نفر در ايام تعطيل سال، مسافر دارند. 50
نطور كه در : هماهاي گردشگري نسبت به تغيير آب و هوا نگرش صاحبان اقامتگاه. 1

قسمت روش شناسي مطرح شد، نگرش پاسخگويان داراي سه بعد اساسي شناختي، احساسي و 
ها  رفتاري بوده است كه در اين جا، ابتدا نتايج مربوط به هر بعد، مطرح و سپس نگرش كلي آن

 ارايه خواهد شد.

هوا، در بعد شناخت تغيير آب و الف) بعد شناختي نگرش نسبت به تغيير آب و هوا: 
شد و نتايج حاصل از  ارايهدهندگان اي از اصطالحات و پيامدهاي مرتبط به پاسخ مجموعه

  .))1(ها نشان داد كه وضعيت شناخت پيامدها بهتر از اصطالحات بود (جدول  بررسي پاسخ
  

  هاي بعد شناختي نگرش نسبت به تغيير آب و هوا : توزيع فراواني گويه4جدول 

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر
  

) و شناخت پديده 5(از 32/2ها نيز نشان داد كه شناخت گاز متان با  مقايسه ميانگين گويه
ميانگين بعد  ) داراي كمترين و بيشترين ميزان ميانگين بودند.5(از 13/3جهاني با  گرم شدن

  توان گفت شناخت نزديك به متوسط است. ) بود كه مي5(از  96/2شناختي نگرش، 
توزيع فراواني بعد احساسي  )5(: جدول ب) بعد احساسي نگرش نسبت به تغيير آب و هوا

  دهد. نگرش را نشان مي
  
  
  
  
  

  انحراف معيار  ميانگين  اصال  كم  تاحدودي  زياد  خيلي زياد  مفهوم
  23/1  13/3  1/9  4/26  1/23  8/24  5/16  گرمايش زمين
  33/1  3  2/13  8/29  19  19  19  تغييرات جوي
  94/0  40/2  8/19  6/30  8/38  7/10  -  ايگازهاي گلخانه

  15/1  66/2  4/17  8/29  8/29  7/15  4/7  دي اكسيد كربن
  26/1  64/3  5/21  27  28  6/11  6/11  اشعه فروسرخ
  05/1  32/2  6/25  32  8/29  3  -  گاز متان
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  : توزيع فراواني بعد احساسي نگرش نسبت به تغيير آب و هوا5جدول 

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر
  

با » تغييرات آب و هوا نگران كننده است« ها نشان داد كه گويه مقايسه ميانگين گويه
) 5(از 74/3با ميانگين » انسان عامل اصلي گرم شدن زمين است« ) و گويه5(از 61/3 ميانگين

) 5(از  94/2بعد احساسي نيز برابر با  داراي كمترين و بيشترين ميزان ميانگين بودند. ميانگين
  بود. 

توزيع فراواني بعد رفتاري  )6(جدول ج) بعد رفتاري نگرش نسبت به تغيير آب و هوا: 
  دهد. نگرش را نشان مي

  
  : توزيع فراواني بعد رفتاري نگرش نسبت به تغيير آب و هوا6جدول 

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر
  

مصرف « دهد گويه هاي مختلف نشان مي ، مقايسه ميانگين گويه)6(هاي جدول  طبق يافته
هاي سرمايشي اقامتگاه در  نهحساسيت نسبت به هزي«ي  ) و گويه5(از  66/2با » گوشت قرمز

) به ترتيب داراي كمترين و بيشترين مقدار ميانگين هستند. 5(از  51/3با نمره » تابستان

 كامالً  گويه
تاحدودي   موافقم  موافقم

 كامالً  مخالفم  قممواف
انحراف   ميانگين  مخالفم

  معيار
تغيير آب و هوا نگران 

  32/1  62/3  8/5  1/33  5/2  6/11  1/47  كننده است.

گرم شدن زمين تاثيرات
منفي بر سالمت  من و 

  خانواده ام دارد.
3/43  4/17  6/6  24  8/5  74/3  39/1  

ها عامل اصلي  ما انسان
  48/1  61/3  5  1/23  7/10  24  2/37  گرم شدن زمين هستيم

  يارانحراف مع  ميانگين  اصال  كم  تاحدودي  زياد  خيلي زياد  گويه
  26/1  30/3  13  14  5/16  41  15  خريد كاالي برقي
  38/1  51/3  12  12  15  32  28  ها هزينه خنك كننده
  08/1  46/3  1/4  18  20  46  15  ها هزينه گرم كننده
  23/1  45/3  9  15  19  5/35  5/21  مصرف آب

  85/2  22/3  14  13  38  28  6  تنظيم دماي اسپيلت
  12/1  66/2  4/17  28  6/30  19  5  مصرف گوشت قرمز

  11/1  09/3  6  27  31  23  4/12  عدم خريد كاالهاي لوكس
  26/1  23/3  11  17  4/31  19  5/21  تفكيك زباله
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توان گفت در حد متوسط است. بر اساس اين  ) بود كه مي5(از  24/3ميانگين بعد رفتاري نيز 
نسبت به تغيير آب هاي گردشگري، نگرش نسبي  توان گفت كه صاحبان اقامتگاه بندي، ميجمع

  و هوا دارند. 
هاي مقابله را  ، توزيع فراواني حمايت از سياست)7(جدول  هاي مقابله:  . حمايت از سياست2

  دهد.نشان مي
  

  هاي مقابله : توزيع فراواني حمايت از سياست7جدول

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر
  

ها  بندي هتل) و عايق5(از  30/4) مصرف بهينه انرژي با ميانگين 7هاي جدول ( طبق يافته
ن را داشتند. ) به ترتيب بيشترين و كمترين مقدار ميانگي5(از  48/2ها با ميانگين  و رستوران

  ) يعني در حد متوسط است. 5(از  61/3هاي مقابله نيز  ميانگين حمايت از سياست
  

هاي  ها در نگرش نسبت به تغيير آب و هوا و حمايت از سياست تفاوت بررسي :الف. 3
) در فيجي 2004در تحقيقات انجام شده توسط بيكن (اي: مقابله برحسب متغيرهاي زمينه

) 2010) در هند، مك كريچر و همكارانش (2010چائوهانو همكاران (يلند، ) در نيوز2005و (
كه نگرش نسبت به تغيير  ) در انگلستان، دريافتند2011در هنگ كنگ، اسكات و همكاران (

اي متفاوت است. در  هاي مقابله برحسب متغيرهاي زمينه و ميزان حمايت از سياست آب و هوا
نگرش نسبت به تغيير آب و هوا برحسب متغيرهاي نتايج فوق، منظور مقايسه با اين قسمت و به

  شود. اي بررسي مي زمينه
  
  
  

 كامالً  گويه
تاحدودي   موافقم  موافقم

 كامالً  مخالفم  موافقم
انحراف   ميانگين  مخالفم

  ارمعي
  61/0  30/4  0  0  8  53  39  مصرف بهينه انرژي

استفاده از انرژي تجديد 
  91/0  95/3  5/2  7/1  24  41  6/30  شونده

ها وعايق بندي هتل
  93/0  48/2  8/0  1/9  1/33  5/35  4/12  ها رستوران

  93/0  41/3  0  19  1/33  5/35  4/12  وضع ماليات بر كربن
  93/0  72/3  7/1  3/3  5/21  3/41  3/32  مديريت گردشگري ساحلي

  94/0  81/3  0  10  6/25  2/37  3/27  هاي انرژي دادن يارانه حامل
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 اي (آزمون آنووا) : بررسي تفاوت نگرش نسبت به تغيير آب و هوا برحسب متغيرهاي زمينه8جدول 

  معني دار است. 05/0در سطح  **معني دار است.  01/0در سطح *
  منبع: محاسبات تحقيق حاضر

  
 اي (آزمون آنووا) ي زمينههاي مقابله برحسب متغيرها : بررسي تفاوت حمايت از سياست9جدول

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر
  

هاي گردشگري نسبت به تغيير آب و هوا  متفاوت بودن نگرش صاحبان اقامتگاه برخالف
ي متفاوتي بين اين متغيرها و حمايت از  گونه رابطهاي، هيچ برحسب متغيرهاي زمينه

  هاي مقابله وجود ندارد.  سياست
  

هاي  ها در نگرش نسبت به تغيير آب و هوا و حمايت از سياست تفاوت بررسي :ب. 3
هاي گردشگري  اقامتگاهدرصد انرژي مصرفي در  40در حدود برحسب  نوع اقامتگاه:  مقابله

سه چهارم كل انرژي . شود هاي فسيلي تامين مي درصد ديگر از سوخت 60طريق برق و  از
. بنابراين، يابد به روشنايي، گرمايش فضا، تهيه آبگرم و تهويه هوا اختصاص ميآن مصرفي 

واند در كاهش توليد كربن و حفظ محيط زيست تاثير داشته باشد. با ت آگاهي از اين مساله مي
  شود.  استفاده از آزمون تي به بررسي اين مساله پرداخته مي

  
  

  سطح معني داري  مقدار آزمون  متغير مستقل
  **01/0  53/3  گروه سني

  *00/0  98/3  سطح تحصيالت
  *00/0  25/5  اشتغال سابقه

  *00/0  89/4  تعداد واحد اقامتي
  06/0  54/2 تعداد مسافر در تابستان
  **03/0  67/2 تعداد مسافر در سال

  سطح معني داري  مقدار آزمون  متغير مستقل
  87/0  23/0 گروه سني

  83/0  41/0 سطح تحصيالت
  06/0  13/2 سابقه اشتغال

  99/0  03/0  تعداد واحد اقامتي
  91/0  06/0  تعداد مسافر در تابستان
  90/0  26/0  تعداد مسافر در سال
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هاي مقابله برحسب نوع اقامتگاه و نگرش نسبت به تغيير  : تفاوت ميانگين حمايت از سياست10جدول 
  آب و هوا (آزمون تي)

  معني دار است.  01/0در سطح *
  منبع: محاسبات تحقيق حاضر

  
ه تغيير آب دهد كه برخالف متغير نگرش نسبت ب نشان مي )10(نتايج آزمون تي در جدول 
هاي مقابله برحسب نوع آقامتگاه تفاوت معني داري با اطمينان  و هوا، متغير حمايت از سياست

هايي به  دهد كه صاحبان اقامتگاهها براي اين متغير نشان مي درصد دارد. مقايسه ميانگين 99
  كنند. هاي مقابله حمايت مي پارتمان بيشتر از سياستآصورت 

   
ا برحسب ميزان نگرش نسبت به تغيير آب و هوا و حمايت از تفاوت شهره :ج. 3

با استفاده از آزمون آنووا نگرش نسبت به تغيير آب و هوا  )11(در جدول  :هاي مقابله سياست
  اي بررسي شد. برحسب متغيرهاي زمينه

  
هاي مقابله برحسب  : بررسي تفاوت نگرش نسبت به تغيير آب و هوا و حمايت از سياست11جدول

 اي  تغيرهاي زمينهم

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر
  

و  33/20 بابراساس آزمون فيشر، مقدار آزمون براي نگرش نسبت به تغيير آب و هوا برابر 
دهد نگرش نسبت به تغيير آب و هوا در بين صاحبان  بود كه نشان مي 00/0سطح معني داري= 

ها نيز نشان داد كه شهر  هاي نور، محمود آباد و بابلسر متفاوت است. مقايسه ميانگين اقامتگاه
و هوا ست محيطي بهتري براي مقابله با تغيير آب ت بهتر، دغدغه بيشتر و عملكرد زينور شناخ

هاي مقابله بين سه شهر مورد نظر متفاوت نبود.  دارند. در مقابل، ميزان حمايت از سياست
  .دهد بود كه اين مطلب را نشان مي 30/0و سطح معني داري=  19/1مقدار آزمون= 

  

  سطح معني داري  زمونمقدار آ  ميانگين  متغير وابسته
 پالژ آپارتمان

  11/0  50/2  76  32/83 نگرش نسبت به تغيير آب و هوا
  01/0  18/6  54/35  36/36  هاي مقابله حمايت از سياست

  سطح معني داري  مقدار آزمون  متغير مستقل  متغيروابسته
  00/0  33/20  شهرها  نگرش نسبت به تغيير آب و هوا

  30/0  19/1  شهرها  هاي مقابله حمايت از سياست
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بيكن  هاي مقابله: ي بين نگرش نسبت به تغيير آب و هوا و حمايت از سياست رابطه .4
) در هنگ كنگ، دريافتند كه بين نگرش 2010( مك كريچر و همكاران ،) در نيوزيلند2005(

عبارتي، هرچه هاي مقابله رابطه وجود دارد. به نسبت به تغيير آب و هوا و حمايت از سياست
تري هاي مقابله نيز وضعيت مطلوب شناخت تغيير آب و هوا بهتر باشد، حمايت از سياست

  شود.  ه از آزمون پيرسون به بررسي اين رابطه پرداخته ميخواهد داشت. در اين قسمت با استفاد
  

هاي مقابله (آزمون  : بررسي رابطه بين نگرش نسبت به تغيير آب و هوا و حمايت از سياست12جدول 
  پيرسون)

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر
  

هاي  بين نگرش نسبت به تغيير آب و هوا و حمايت از سياستبراساس آزمون پيرسون، 
           و سطح  21/0داري= ي معني دار اما ضعيفي وجود دارد (سطح معني مقابله رابطه

شاهد حمايت از توان عمالً  دهد با تقويت نگرش مي ). اين نشان مي01/0داري= معني
كاهش سهم صنعت گردشگري در  كاهش تغيير آب و هوا در استان و هاي مقابله براي سياست

  تغيير آب و هوا استان بود.
  

  گيري  نتيجه
هاي گردشگري نسبت به تغيير  در اين بررسي، سعي شده است تا نگرش صاحبان اقامتگاه

رد بررسي قرار گيرد. نتايج اين تحقيق هاي مقابله مو آب و هوا و ميزان حمايت شان از سياست
هاي گردشگري نگرش نسبي نسبت به اين پديده دارند. اما  نيز نشان داد كه صاحبان اقامتگاه

تصورات غلطي نسبت به اصطالح تغيير آب و هوا در بين پاسخگويان وجود داشت. در مقابل، 
چنين حمايت پاسخگويان از  همباال بود.  هاي مقابله نسبتاً سطح حمايت پاسخگويان از سياست

اي تفاوتي نداشت. اين در حالي بود كه نگرش  هاي مقابله برحسب متغيرهاي زمينه سياست
اي متفاوت بود. هرچه سطح  ها نسبت به تغيير آب و هوا برحسب متغيرهاي زمينه آن

گرش هاي گردشگري ن كند، صاحبان اقامتگاه تحصيالت، سن و سابقه اشتغال افزايش پيدا مي
در اين بررسي مشخص شد كه پاسخگوياني  كنند. تري نسبت به تغيير آب و هوا پيدا ميمطلوب

سال دارند،  10تا  5سال سن دارند و سابقه اشتغال  40تا  31كه فوق ديپلم هستند، بين 
چنين، با  شناخت بهتر، دغدغه بيشتر و عملكرد بهتري در برابر تغيير آب و هوا داشتند. هم

هاي  تعداد واحدهاي اقامتي و تعداد مسافرين در طول سال، با توجه به افزايش هزينهافزايش 

  سطح معني داري  مقدار آزمون  متغير مستقل  متغير وابسته
  01/0  21/0  نگرش نسبت به تغيير آب و هوا  هاي مقابله حمايت از سياست
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شدند تا كنترل بيشتري بر مصرف انرژي، آب، توليد زباله  ها وادار مي مصرفي صاحبان اقامتگاه
ي مستقيم اما ضعيف بين نگرش  داشته باشند. يكي ديگر از نتايج اين تحقيق، وجود رابطه

هاي مقابله بود. نگرش نسبت به تغيير آب و هوا  آب و هوا و حمايت از سياست نسبت به تغيير
داري ندارد، بين نوع اقامتگاه و نگرش تفاوت وجود پاسخگويان بر اساس اقامتگاه تفاوت معني

درصد اطمينان  95هاي ميانگين دو منطقه نيز اين مويد اين نكته است. اما با  دارد. رتبه
هاي مقابله  هايي از نوع آپارتمان، حمايت بيشتري از سياست بان اقامتگاهتوان گفت كه صاح مي

دهد. نگرش نسبت به تغيير آب و هوا در بين صاحبان  دارند كه ميانگين اين تفاوت را نشان مي
ها نيز نشان داد كه شهر  هاي نور، محمود آباد و بابلسر متفاوت است. مقايسه ميانگين اقامتگاه

دغدغه بيشتر و عملكرد زيست محيطي بهتري براي مقابله با تغيير آب و هوا  نور شناخت بهتر،
   هاي مقابله بين سه شهر مورد نظر متفاوت نبود.  دارند. در مقابل، ميزان حمايت از سياست

) در تايلند 2013) در هند، ناواراتانا (2010) در فيجي، چائوهان و همكاران (2004بيكن (
هاي گردشگري نسبت به تغيير آب و هوا  هتلداران و صاحبان اقامتگاهنيز دريافتند كه نگرش 

) در فيجي دريافت كه 2004چنين بيكن ( كردند. هم هاي مقابله حمايت مي مثبت و از سياست
ي مثبت داشت در حالي كه در بررسي  هاي مقابله رابطه تحصيالت و سن با حمايت از سياست
هاي  ) نيز دريافتند كه نگرش صاحبان اقامتگاه2010( حاضر چنين نبود. چائوهان و همكاران

گردشگري نسبت به تغيير آب و هوا برحسب تحصيالت و سن متفاوت بود كه اين نتيجه با 
  نتيجه تحقيق حاضر هم سو بود. 

توان گفت كه نگرش  هاي توصيفي و استنباطي مي بندي كلي و بر اساس يافتهدر يك جمع
گيري رفتار  اي از عوامل در شكل ننده در رفتار نيست و مجموعهتنها عامل مؤثر و تعيين ك

هاي ملي بر  هاي كالن و سياست گذاري گيري واقعي تاثير گذارند، بنابراين، الزم است در تصميم
دهد كه بين  شود، توجه گردد. شواهد تجربي نشان مي عواملي كه موجب تقويت رفتار مي

را براي  »عمل –شكاف بين ارزش «ا محققان اصطالح نگرش و رفتار فاصله وجود داشته و لذ
هاي متفاوتي هستند كه سعي در تشريح و توضيح چرايي اين فاصله  برند. مدل كار ميآن به

دارند. برخي بر روي فقدان ارتباط تمركز داشتند و برخي ديگر، موانع بين تاثيرات و پيامدهاي 
نيز  ند بلكه عوامل تاثيرگذار بر آنچيده هستدهند. نه فقط رفتارها پي خواسته را توضيح مي

عوامل زير را جز مقاومت فردي  )1385( ) و كريمي1384متعدد هستند. كريمي و صفاري نيا (
اند: ترس از نا آشنايي، به اين معنا كه افراد دوست دارند بيشتر با در تغيير نگرش دانسته
ند. رو به رو شدن با موارد ناآشنا موجب هاي آشنا سروكار داشته باش موضوعات، افراد و پديده

ها را در مقابل  زده و آن ها دامن گردد و در نتيجه، حس عدم اعتماد را در آن اضطراب مي
ها پيوند  كند. از سوي ديگر، براي انسان، افرادي كه با آن پذيرش موضوعات جديد مقاوم مي

ويژه اگر اين ر نگرش باشد. بهتواند يكي از داليل مقاومت در مقابل تغيي عاطفي دارد مي
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شود تا فرد اعتماد به نفس كمي داشته باشد و تا زماني كه فرد يا  وابستگي زياد باشد موجب مي
پذيرد و يا  گروهي كه با آن وابستگي دارد موضوعي را تاييد نكند فرد آن موضوع جديد را نمي

كند كه بتوانند از  و ميهايي را جستج پذيرد. در نهايت، انسان موقعيت به دشواري مي
هايي را  كنند موقعيت ها اجتناب كنند، افراد هنگامي كه احساس كمبود و يا تنش مي محروميت
 ).2- 81(صص. اندكنند كه در گذشته در آن احساس راحتي، شادي يا رفع نياز كرده انتخاب مي

هاي گردشگري  يكي ديگر از نتايج اين تحقيق، پايين بودن سطح حمايت صاحبان اقامتگاه
اي است كه  جا بايد توجه داشت كه تغيير آب و هوا پديده هاي مقابله بود. در اين از سياست

ها بستگي دارد. تغيير آب و هوا براي صنعت  اتفاق افتاده و شدت آن به اقدامات انسان
 نفعان در اين صنعت براي مقابله گردشگري هم يك فرصت است و هم يك تهديد. بنابراين، ذي

و رويارويي با اين پديده سه گزينه در اختيار دارند. اول اين كه بايد سطح شناخت و آگاهي 
خود را نسبت به تغيير آب و هوا، علل، پيامدها و راهكارهاي مقابله با آن را توسعه دهند. دوم 

را  هاي فني اعتماد كنند. و در نهايت، خود كه، در مواجه با تغيير زيست محيطي به قابليت اين
). يكي ديگر از نتايج اين بررسي، 10: 2006(دوبايس و پائول،  با نگرش محتاطانه انطباق دهند

هاي گردشگري از لحاظ مكان اقامتگاه در نگرش و حمايت از  وجود تفاوت بين صاحبان اقامتگاه
پاسخگوياني كه اقامتگاه شان  طور كه نتايج تحقيق نشان دادهاي مقابله بود. همان سياست

كردند. صاحبان  هاي مقابله بيشتر حمايت مي آپارتمان بود نسبت به دارندگان پالژ از سياست
   اي در پايداري  كنندههاي گردشگري از جهت دارا بودن مكان اقامت نقش تعيين اقامتگاه

زيست محيطي منطقه داشتند. ساخت مكان اقامت متناسب با معيارهاي زيست محيطي، وجود 
تواند سهم مهمي  صرف بهينه انرژي و آب و برخوردار از سالمت زيست محيطي، ميامكاناتي با م

در اين زمينه هاي زيست محيطي و پاكي محيط زيست داشته باشد.  در كاهش ميزان آالينده
خصوص در استان مازندران كه در كشور، به گردشگريشود، جهت توسعه پيشنهاد مي

 گردشگري ردشگري وجود دارد، به نكات قوت و ضعفاستعدادهاي طبيعي بيشتري در زمينه گ
از طرف توجه خاصي ها،  هاي طبيعي و اكوسيستم و اثرات متقابل آن با محيط زيست و پوشش

  .هاي خصوصي صورت پذيرد مراكز دولتي و بخش
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