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 چکیده

ز اکنند. یمیلی، کربن بسیار کمی را تولید های فسایسه با سوختهای تجدیدپذیر در مقانرژی

     د در محیطی باینوآوری زیستپذیر به عنوان یک های تجدیداین رو، اشاعه و کاربرد انرژی

ن یزامررسی، های مقابله با تغییر آب و هوا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این بسیاست

ار حث قرورد بپذیر مهای تجدیدهای گردشگری نسبت به انرژیامتگاهشناخت و گرایش صاحبان اق

 ا،هی دادهدآورتفاده شد. ابزار گرکمی و از پیمایش به عنوان روش بررسی اس گرفت. رویکرد بررسی،

حمودآباد، های مگردشگری در شهراقامتگاه  121 اقامتگاه، 2793و از پرسشنامه محقق ساخته بود 

 ن تحقیق عبارتندهای ایترین یافتهاستفاده شد. مهمگیری تصادفی ساده نمونه با روش بابلسر نور و

ین سن، بهای نو، عدم وجود رابطه های گردشگری به انرژیاز: گرایش مثبت صاحبان اقامتگاه

د یر و وجودیدپذهای تجایش به انرژیرسابقه اشتغال، قدمت اقامتگاه و نوع اقامتگاه با گتحصیالت، 

طح سدر ت عدم تفاودر نهایت،  اقامتی و گرایش به این نوع انرژی وتعداد واحدهای  رابطه بین

 . در شهرهای بررسی شدهپذیر های تجدیدگرایش به انرژی

 های گردشگری، استان مازندران.پذیر، اقامتگاه: انرژی تجدیدکلیدی هایواژه
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 مقدمه

یک سو و تمرکز اصلی بشر بر  ف انرژی ازرشد روز افزون جمعیت و به تبع آن روند فزاینده مصر

های فسیلی برای تامین انرژی و محدود بودن آن منابع از سوی دیگر، منجر به ظهور مساله سوخت

یش جدید به نام بحران انرژی شده است. البته در این میان، تشدید تغییر آب و هوا به دلیل افزا

تا است موجب شده های فسیلی، سوخت ناشی از سوختنای مانند کربن حجم گازهای گلخانه

منابع انرژی های (. 2: 1391)رازقی و همکاران،  جامعه جهانی به منابع انرژی تجدید پذیر رو آورند

تجدیدپذیر شامل باد، انرژی خورشیدی، انرژی زیستی )بیوانرژی(، زمین گرمایی و نیروی برق آبی 

از طریق محیط زیست طبیعی در دسترس هستند، ن منابع که . ای (2: 1391)منظور و نیاکان،  است

ن امکان پذیر است. درواقع، استحصال آ طی قابل قبول هستند و از نظر فنی،از لحاظ زیست محی

به  و (140:  1388)مدوز و همکاران،  های نو کارایی داشته و به سرعت قابل اجرا هستندانرژی

. ر انسان بر محیط زیست کمک می کنندثیتأو کاهش  های آیندهنسلحفظ منابع طبیعی برای 

 های تجدید شونده را بشناسند:مردم باید انرژیبه چهار دلیل » معتقدند (2011) 2و کاندپال 1برومن

نزدیک به  هایبرای بشر است؛ دوم این که، سیارهقابل سکونت سیاره زمین تنها سیاره  اول این که،

بیش از اندازه که مشتری به دلیل دوری از خورشید  گرمای بیش از حد و زمین مانند زهره به دلیل

ناشی  ثیر منفی انسان بر جو کره زمینبیشترین تاسوم این که،  ؛غیر قابل سکونت هستنداست، سرد 

ع بمنجایی که ؛ در نهایت، از آناست کربن و متان ، مخصوصاًایگازهای گلخانه تولید بیش از حداز 

 یترهای کارآمدباید جایگزین استو پسماندها های فسیلی وختسوختن سای، گازهای گلخانهاصلی 

تجدیدپذیر وابستگی  انرژی (.2479)ص.  «به منابع انرژی داشتنسبت  نگرشی نویافت و آنها برای 

های مالی مانند ها و توسعه طرحموجب کاهش هزینه و  دهدهای فسیلی را کاهش میبه سوخت

های شغلی در این فرصتو یابد؛ منفی زیست محیطی کاهش میشود؛ تاثیرات تخفیف مالیاتی می

  (.2:  2009و همکاران،  3)پائولینا نمایدرا تقویت میبخش و صنایع وابسته به آن 

برخی از مناطق به دلیل شرایط جغرافیایی و نوع اقتصاد حاکم بر آن، بیشتر در معرض تغییرات 

قرار گرفتن در ناحیه خشک و نیمه خشک جغرافیایی، باال ایران نیز به دلیل آب و هوایی قرار دارند. 

بودن خطر وقوع بالیای طبیعی، اقتصاد وابسته به نفت و شهرهایی با آلودگی باالی جوی جز 

درصد از عرضه انرژی در  4/0تنها و باشد ذیر کنوانسیون تغییر آب و هوا میکشورهای آسیب پ

درصد از کل انرژی مصرفی بخش  5/0از طرفی، فقط کشور از انرژی تجدید پذیر حاصل شده است. 

. (4: 1391)منظور و نیاکان،  های مصرف کننده کشور توسط منابع تجدید پذیر تامین می شود

درصد  1/2های نو باید به سهم مصرف انرژی 1400یران تا سال براساس روند رشد توسعه پایدار ا

                                                           
1 Broman 

2 Kandpal 

3 Paulina 
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 برای الزم انگیزة ایجاد برای راهبرد تدوینبنابراین،  .(3: 1391)اسالملوئیان و استادزاد، افزایش یابد

 که این از اطمینان حصولو کشور  اقتصاد ۀصحن در و تجدیدپذیر جایگزین هایانرژی انواع ظهور

 در کشور اقتصاد در تجدیدپذیر و جایگزین هایانواع انرژی حضور تسهیل برای کافی ایسرمایه منابع

مهوری اسالمی ایران در یخش اهداف کالن نظام ج، از اهد داشتخو وجود نیاز مورد هایزمان

ای برای رشد و های تازهدر جهان امروز که کارشناسان به دنبال مدل است.گذاری انرژی سیاست

توسعه اقتصادی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی هستند، مدیریت پایدار دیگر یک گزینه انتخابی 

 . (21: 1385)عبدلی و یدقار، شودبقا و موفقیت محسوب مینیست بلکه شرطی اساسی برای 

هایشان را به توانند هزینهی تجدیدپذیر و بهره وری انرژی میهاراکز اقامتی با استفاده از انرژیم

 یبررس حاضر، قیتحق انجام از هدف .(77: 2010و همکاران،  1تات )لی میزان زیادی پایین بیاورند

 صنعت در ریدپذیتجد یهایانرژ کاربرد به نسبت یگردشگر یهااقامتگاه صاحبان دگاهید

 که رندیگیم قرار کار یمبنا قسمت نیا در یقاتیتحق اساس، نیبرا. است مازندران استان یگردشگر

 نگرش کل طور به ای یگردشگر بخش در ریدپذیتجد یانرژ کاربرد درک و نگرش تصورات، بحث به

 با که شودیم اشاره یقاتیتحق به ابتدا. اندپرداخته شونده دیتجد یهایانرژ کاربرد به نسبت یعموم

 به خود قیتحق در( 1390) یراز و قراگوزلو. پرداختند مساله نیا به ینظر و یاسناد لیتحل کردیرو

 یبررس روش. بودند کرده دیتاک داریپا ینیکارآفر تفکر براساس ریدپذیتجد منابع تیریمد تیاهم

 را نو یهایانرژ از استفاده توسعه بخش در ینیکارآفر یروندها تا داشتند تالش و بوده یاسناد آنها

 وابسته ینیکارآفر به پاک یهایانرژ یفناور توسعه سندگان،ینو نیا نظر از. دهند قرار یبررس مورد

( 1391) استادزاد و انیاسالملوئ. است ارتباطات و اطالعات ،ینیکارآفر یبرا یاساس ابزار دو و است

 هدف. دادند انجام یاسناد روش به رانیا داریپا توسعه در نو یهایانرژ سهم عنوان با را یبررس

 داریپا رشد ریمس در نو یهایانرژ نهیبه سهم نییتع یبرا مناسب ییالگو یطراح ق،یتحق نیا یاصل

 دیتجد یهایانرژ سهم و دیتول مصرف، نهیبه یرهایمس و بود نهیبه کنترل الگو، نیا اساس. بود

( 1391) اکانین و منظور. شد نییتع آن بدون و یطیمح ستیز مالحظات با ریناپذ دیتجد و شونده

 رانیا در ریپذ دیتجد یهایانرژ توسعه یراهکارها و موانع یبررس به یاسناد لیتحل روش با

 یانسازم و یگذار مقررات ،یقانون ،یمال موانع کردن برطرف سندگان،ینو نیا نظر از. پرداختند

 و رقابت بهبود ،یقیتشو یهااستیس از تا است الزم و شده ریپذ دیتجد یهایانرژ توسعه موجب

 ریپذ دیتجد یانرژ توسعه در هاتیفعال اسیمق در توجه شیافزا همراه به بازار یفضا ییزدا مقررات

 بوده توجه مورد شتریب صنعت و یکشاورز بخش در یانرژ ریپذ دیتجد منابع کاربرد. گردد استفاده

 یهایانرژ یریکارگ به توسعه بازدارنده عوامل یبررس به ،(1391) همکاران و یرازق مثالً،. است

 و یفیتوص یبررس روش. پرداختند تفرش شهرستان یدهقان یبردار بهره نظام در ریپذ دیتجد

 یعامل لیتحل جینتا. شدند انتخاب یا طبقه یریگ نمونه با روستا ساکنان از نفر 300. بود یشیمایپ

                                                           
1 Lee Thuot 
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 عوامل جز دانش ضعف و نهیهز ،ینسب تیمز نداشتن ،یفرد یهایژگیو مکان، که بود داده نشان

( به بررسی رابطه بین میزان 1393) الریجانی و همکاران. بود ها یانرژ نوع نیا توسعه بازدارنده

ژوهش با روش پذیرش اجتماعی سیستم های انرژی خورشیدی و عوامل موثر بر آن پرداختند. این پ

نفر از شهروندان تبریزی در آن شرکت داشتند. براساس یافته ها،  384پیمایش انجام شد و 

و دارای مشاغل دولتی بودند و متاهل بودند بیشتر از حصیالت عالی، درآمد باال ی که دارای شهروندان

 یفرهنگ -یاعاجتم عوامل یبررس به( 1395) یدانیزسیستم های خورشیدی استقبال کرده بودند. 

 جامعه. پرداخت رازیش شهر در یدیخورش یانرژ خصوص به ریپذ دیتجد یهایانرژ رشیپذ بر موثر

 سن سال 40 حداقل دارنده که یعاد مردم و ساختمان سازنده نیمهندس شامل قیتحق نیا یآمار

  ق،یتحق نیا در آمده دست به جینتا طبق. بودند رازیش شهر در ساختمان کننده مصرف که

 یعاد مردم و نیمهندس گروه دو نیب در یریپذ مشاهده و یسازگار تیقابل ،ینسب تیمز یرهایمتغ

 دییتا ینوآور یریپذ مشاهده و یریپذ آزمون یژگیو در گروه دو نیا تفاوت فرض و بود متفاوت

 یها ستمیس رشیپذ امر در التیتحص یژگیو فقط یشناخت تیجمع یها یژگیو از نیهمچن. نشد

 مدت منابع نوع نیا به نسبت یسنجنگرش ز،ین یخارج قاتیتحق بخش در. بود موثر یدیخورش

 مردم نگرش یبررس به انگلستان در( 2003) ندهاستیل مثاًل،. است بوده مطرح که است یدیمد

 درصد 46. داشتند حضور نفر 502 ش،یمایپ نیا در. پرداخت شونده دیتجد یهایانرژ به نسبت

 نیبهتر بودند معتقد درصد 81. دانستندیم یلیفس یهاسوخت یبرا مناسب نهیگز را نو یهایانرژ

( درصد 95) انیپاسخگو اکثر. است یاضاف یهاالمپ کردن خاموش ،یانرژ ییجو صرفه در روش

 دیتجد منابع ریسا مورد در یادیز زیچ که یحال در شناختندیم را باد و یدیخورش یهایانرژ

 نو یهایانرژ به نسبت مثبت نگرش انیپاسخگو درصد 81 ،یکل ورط به. بودند دهینشن شونده

 از استفاده به نسبت هاهتل رانیمد نگرش یبررس به ایاسترال در( 2007) همکاران و دالتون. داشتند

 آن در هاهتل رانیمد از نفر 167 و بود یشیمایپ یبررس روش. پرداختند شونده دیتجد یهایانرژ

 مانع نیبزرگتر اما بود مثبت یانرژ نوع نیا به نسبت انیپاسخگو گرشن کل، در. داشتند شرکت

. بود شده اعالم بازار یثباتیب عرضه، یهاتیمحدود وجود ،یگردشگر بخش در یانرژ نوع نیا توسعه

 یل. بود یریگرمس مناطق در و بزرگ یهاهتل به مربوط یانرژ نوع نیا از استقبال زانیم نیشتریب

 کاربرد و داریپا یگردشگر به روستا ساکنان نگرش یبررس به کانادا در( 2010) همکاران و تات

 صاحبان از نفر 20 با مصاحبه از و بود یفیک ،یبررس روش. پرداختند صنعت نیا در نو یهایانرژ

 به نسبت مثبت نگرش انیپاسخگو ،یکل طور به. شد استفاده  روستا در یگردشگر یهااقامتگاه

 صنعت، نیا در نو یهایانرژ کاربرد موانع از. داشتند یگردشگر رونق کنار در ستیز طیمح حفظ

( 2012) وسیسارد و سیکاستاک. بود بخش زهیانگ یهابرنامه فقدان ،یگذار هیسرما یمال یهانهیهز

. پرداختند ریپذ دیتجد یهایانرژ به نسبت گردشگران نگرش بر موثر عوامل یبررس به ونانی در

 ونیرگرس از و داشتند شرکت آن در گردشگران از نفر 320 بوده شیمایپ آنها یبررس روش
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 انیم مردان که داد نشان آنها یهاافتهی. شد استفاده کننده نییتع عوامل یشناسا یبرا کیلجست

 و التیتحص مقابل در. داستند یگردشگر صنعت در یانرژ نوع نیا کاربرد به یشتریب شیگرا سال

 نوع نیا کاربرد از یشخص تجربه داشتن ن،یچن هم. نداشتند یاکننده نییتع نقش درآمد زانیم

 و مویکاس. بودند کننده نییتع نگرش نیا در زین یطیمح ستیز اطالعات و دانش داشتن زین و یانرژ

 یطیمح ستیز تیریمد به دارانهتل از نفر 60 تعهد زانیم یبررس به یمالز در( 2012) همکارانش

 یارهایمع تیرعا به دارانهتل تعهد زانیم که داد نشان آنها جینتا. پرداختند یگردشگر یهااقامتگاه

 مورد مصرف کم و مناسب یانرژ زاتیتجه از استفاده و بوده مناسب ،اقامتگاه در یطیمح ستیز

 و داشته مطلوب تیوضع هاهتل در یانرژ تیریمد که دهدیم نشان نیا و بوده دارانهتل دییتا

 یبررس به( 2012) نگیف انگی. است داشته یادیز ریتاث مسافران و گردشگران جذب در امر نیهم

 شیمایپ یبررس روش. پرداخت شونده دیتجد یهایانرژ یفناور به نسبت وانیتا در نفر 273 نگرش

  از یآگاه که داد نشان او یبررس جینتا. شد استفاده اطالعات یگردآور یبرا پرسشنامه از و بود

 سهولت و یقبل تجربه داشتن ،یذهن یهنجارها خانوار، درآمد شونده، دیتجد ینرژا کاربرد منافع

 نگرش نیب رابطه یبررس به( 2014) والتر. داشت انیپاسخگو نگرش بر را ریتاث نیشتریب کاربرد

 نیا بر یمبتن عمل یهاتین و آن به مربوط یها طرح از یبرخ یمحل رشیپذ ،یباد یانرژ به نسبت

 پنج در شهروندان از نفر 919 که بود شیمایپ ها داده یگردآور هیاول ابزار. تپرداخ ها نگرش

 به نسبت نگرش که داد نشان قیتحق یهاافتهی. داشتند شرکت آن در سیسوئ در واقع یروستا

 شرکت توسط باد یانرژ یها طرح یمحل رشیپذ. است یمحل رشیپذ عامل نیترمهم یباد یانرژ

 هاطرح نیا یمحل یایمزا به داشتند یباد یانرژ به نسبت مثبت ای و ینسب نگرش که یکنندگان

 یهاتین بر یکم ریتاث یمحل افراد رشیپذ و یباد یانرژ به نسبت نگرش نیچن هم. بود وابسته

 اعتماد ن،یقوان مانند یعوامل نقش یبررس به( 2015) همکاران و پالوچ بوک. داشتند هاطرح رشیپذ

 و بود یفیک یبررس روش. پرداختند آلمان در یستیز یها سوخت یاعاجتم رشیپذ در مشارکت و

 نیا یها افتهی. شد استفاده لیتحل یبرا محتوا لیتحل روش از و ها داده یوراگرد یبرا مصاحبه از

 روستاها نیا در یستیز سوخت از یبردار بهره یبرا نفعانیذ حضور صرفا که داد نشان محققان

 آن کردن یاتیعمل و اجرا مرحله در هم نفعیذ یهاگروه نیب در شارکتم و اعتماد بلکه ستین یکاف

 بر نیقوان انواع و یاجتماع هیسرما که نیا اول. داشت یبررس نیا مهم جهینت دو. دارد تیاهم

 عمدتا یرسم ریغ نیقوان و یاجتماع هیسرما نکهیا دوم و دارد ریتاث ییروستا اجتماع درون مشارکت

 یزمان. شود داشته نگه توازن حالت در دیبا که است یجمع کنش و یهبرر نیب رابطه بر یمتک

. کند یم فراهم اطالعات کسب یبرا را نهیزم و است تیشفاف بر یمبتن که ردیگیم شکل اعتماد

 زننده پل و وندهندهیپ یوندهایپ از یمنسجم شبکه و شده هاتیفعال در مشارکت موجب امر نیا

 که گفت توانیم شده، انجام قاتیتحق بر یمرور با. کند فراهم ریپذ دیجدت یانرژ داریپا توسعه یبرا

 قالب در قاتیتحق اکثر و گرفته قرار توجه مورد ریاخ یهاسال یط رانیا در نو یهایانرژ دهیپد
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 توجه منابع نیا از یبردار بهره توسعه موانع و راهکارها بحث به و شده انجام یاسناد لیتحل و ینظر

 ازاتیامت صنعت مانند خاص یهابخش در یانرژ نوع نیا از یریگ بهره رسدیم نظر به. است شده

 یمعرف صنعت کی عنوان به یگردشگر امروزه که ییجاآن از. باشد داشته همراه به را خود خاص

 در یلیفس یهاسوخت مانند ریناپذ دیتجد منابع با یانرژ ریدپذیتجد منابع ینیگزیجا است، شده

 یطیمح ستیز مشکالت در را صنعت نیا سهم تواندیم هااقامتگاه و( یگردشگر) نقل و حمل بخش

 شیمایپ روش به و یکم کردیرو با که نیا جهت از یبررس نیا. دینما محدود هوا و آب رییتغ مانند

 شده انجام ریپذ دیتجد یهایانرژ از یگردشگر یهااقامتگاه صاحبان دگاهید از یآگاه منظور به

تحقیق با توجه به اهمیت مباحث بیان شده، . است رانیا در شده یبررس قاتیتحق از اوتمتف است

 باشد:درصدد پاسخگویی به سواالت زیر میحاضر 

در صنعت  های تجدید پذیرای گردشگری نسبت به کاربرد انرژیهنگرش صاحبان اقامتگاه .1

 گردشگری چیست؟

های تجدید پذیر برحسب متغیرهای ژیهای گردشگری نسبت به انرنگرش صاحبان اقامتگاه .2

 ( چگونه است؟، تعداد واحد اقامتی)سن، تحصیالت، نوع اقامتگاه ایزمینه

 

 روش شناسی تحقیق

همانطور که قبالً مطرح شد، هدف از این مطالعه، بررسی نگرش صاحبان مراکز گردشگری 

دآباد است. در این و محمو های بابلسر، نوردر شهرستان های تجدید پذیرکاربرد انرژینسبت به 

های توصیفی و تحلیلی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، از روش

که براساس نتایج طرح  باشندمیها های گردشگری در این شهرستانکلیه صاحبان اقامتگاهتحقیق 

اقامتگاه تشکیل می  2793رابر تعداد آنها ب 1390های عمومی کشور در سال آمارگیری اقامتگاه

نفر در محمودآباد و  41نفر در نور،  40نفر ) 121 که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده،  دهند

شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است که انتخاب  نفر در بابلسر( به عنوان نمونه 40

باخ ارزیابی شده که مقدار محاسبه شده برای پایایی سواالت آن با استفاده از ضریب آلفای کرون

بوده است. اعتبار سواالت نیز از طریق اعتبار  62/0های تجدید پذیر به انرژی گرایشمتغیر وابسته 

صوری مورد تایید قرار گرفت. بدین صورت که از نظر متخصصان و صاحب نظران در حوزه موضوع 

ها نتظار استفاده شده است. پرسشنامه گی های مورد امورد مطالعه در مورد انطباق پرسشنامه با ویژ

که همراه با اوج جریانات گردشگری در حوزه ها بود، در میان  1392از ابتدای شهریور ماه سال 

تعریف متغیرهای جامعه آماری توزیع شد. نحوه پرسشگری به صورت مصاحبه ساخت یافته بود. 

انواعی از  لحاظ مفهومی، انرژی تجدید پذیر به بهتحقیق به دو صورت نظری و عملی انجام شد. 

های تجدید پذیر قابلیت بازگشت مجدد به طبیعت را دارند. شود که برخالف انرژیانرژی اطالق می

سه با های زیست محیطی کمتری را در مقایباشند و آلودگیین منابع با محیط زیست سازگار میا
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گویه در قالب طیف لیکرت  7از (. 2: 1391و همکاران،  رازقی) نمایندسایر منابع انرژی ایجاد می

  .برای سنجش آن استفاده شده است

 

 تجزیه و تحلیل 

باشد. مع به دو سوال اساسی تحقیق حاضر می های تحقیق حاضر عمدتا درصدد پاسخگویییافته

مورد  هایجمعیت شناختی نمونه –تدا الزم است تصویری اجمالی از وضعیت اجتماعی الوصف، اب

درصد  40بیش از  دهد کهبررسی متغیرهای زمینه ای نشان میبررسی ارایه شود. در این خصوص، 

درصد پاسخگویان  33سال و دارای تحصیالت در سطح دیپلم بودند.  50تا  41پاسخگویان بین 

 71سال به این کار اشتغال دارند.  15تا  11درصد بین  21سال و  10تا  5اعالم کرده بودند که 

درصد نیز اعالم کرده بودند  66واحد اقامتی هستند و  10درصد نیز اعالم کرده بودند دارای کمتر از 

 سال است.  20قدمت اقامتگاه شان کمتر از 

یکی از اهداف این تحقیق،  های نو در صنعت گردشگری:یراوانی گرایش به انرژتوصیف ف

های های نو بود. بررسییگری نسبت به انرژهای گردشقامتگاهبررسی شناخت و گرایش دارندگان ا

( در 2007) دالتون و همکاران انگلستان، ( در2003) لیندهاستانجام شده مانند 

( در تایوان نشان داد که 2012و یانگ فینگ ) ،( در یونان2012) کاستاکیس و ساردیوس،استرالیا

ی گرایش پاسخگویان به بررسقسمت به  این های نو، مثبت است. دریگرش افراد نسبت به انرژن

 شود.های نو در صنعت گردشگری پرداخته مییکاربرد انرژ

 
 پذیرفراوانی پاسخ ها برحسب متغیر انرژی های تجدید  ع: توزی1جدول 

 ( میانگین6( کامال مخالفم، 5( مخالفم، 4( تاحدودی موافقم، 3(موافقم، 2(کامال موافقم، 1

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 (6) (5) (4) (3) (2) (1) گرینه
انرژی خورشیدی ارزانترین منبع انرژی برای 

 صنعت گردشگری است
6/30 3/27 4/7 19 7/5 38/3 

به دلیل هزینه باال صاحبان اقامتگاه های گردشگری 
 نمی توانند از انرژی های نو استفاده کنند

5/40 6/11 1/4 8/0 - 20/4 

دولت باید  از کاربرد انرژی های نو در صنعت 
 گردشگری حمایت کند

5/40 1/47 9/9 5/2 - 25/4 

انرژی های نو برای صاحبان اقامتگاه های 
 استگردشگری شناخته شده 

6/25 9/28 1/33 1/9 3/3 64/3 

دسترسی و نصب تجهیزان انرژی های نو 
 هزینه بر است

2/32 5/45 2/18 3/3 8/0 09/4 

 79/3 7/1 1/4 2/33 2/37 8/24 انرژی های نو در ایران موجود نیست تجهیزات

ردشگری باید خود را با انرژی های نو گصنعت 
 انطباق دهد

2/32 1/42 5/21 1/4 - 02/4 
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ای گردشگری نسبت به کاربرد هکه به طور کلی، صاحبان اقامتگاه دهدنشان می 1جدول 

ها نیز نشان اوانینگرش مثبت دارند. توزیع فر ها(های نو در صنعت گردشگری )اقامتگاهانرژی

ترین منبع انرژی برای صنعت گردشگری  انرژی خورشیدی را ارزاندرصد  6/30دهد می

ها در انع از استفاده از این نوع انرژیهای باال مهزینه درصد نیز متعقد بودند 5/40ستند، دانمی

 37کرده بودند و  آن را پرهزینه تلقی های نصب تجهیزاتدرصد نیز هزینه 45شود، ها میاقامتگاه

 48براین اساس، نزدیک به دانستند، های نو مواجه مید تجهیزات انرژیدرصد نیز کشور را با کمبو

های نو در صنعت گردشگری حمایت از کاربرد انرژی دولت بایددرصد پاسخگویان متعتقد بودند که 

با این نوع انرژی ها درصد معتقد بودند همکارانشان  33، ، در بحث شناخت این نوع انرژیکند

ای نو هیصنعت گردشگری باید خود را با انرژدرصد نیز معتقد بودند  1/42در نهایت، آشنایی دارند، 

انرژی خورشیدی ارزانترین منبع »دهد گویه های مختلف نیز نشان میسازگار نماید. مقایسه گویه

های نو ولت باید از کاربرد انرژید»و گویه 5از  38/3با میانگین « انرژی برای صنعت گردشگری است

به ترتیب دارای کمترین و بیشترین مقدار  5از  25/4با میانگین « در صنعت گردشگری حمایت کند

 میانگین بودند. 

فرض  در تحقیق حاضرهای تجدید پذیر: انرژیو  گرایش به  متغیرهای مستقلرابطه بین 

های تجدید انرژیبا گرایش به  اد واحد اقامتیتعد ،سابقه اشتغال ،شود بین سطح تحصیالت، سنمی

 دار وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد تحصیل کرده، جوان و دارای سابقه اشتغال باالرابطه معنی پذیر

تری نسبت به این ، شناخت مطلوب)از لحاظ کاهش هزینه( و آنهایی که واحد اقامتی کمتری دارند

 شود.بررسی این روابط پرداخته مینوع انرژی دارند. در جدول زیر به 

 
 (پیرسون)آزمون  و گرایش به انرژی های تجدید پذیر متغیرهای مستقلرابطه بین  :2جدول 

 معنادار است. 05/0در سطح **

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

 

های نو دیده شد. یعداد واحد اقامتی و گرایش به انرژ، تنها رابطه معنا دار بین ت 2طبق جدول 

است که به رابطه منفی و بسیار ضعیف اشاره دارد. یعنی  -17/0، مقدار آزمون برای این دو متغیر

 یابد. ی های نو نیز افزایش مییابد، گرایش به انرژویان کاهش میرچه تعداد واحد اقامتی پاسخگه

 سطح معنی داری مقدار آزمون متغیر مستقل متغیر وابسته

های گرایش به انرژی

 نو

 22/0 11/0 سن

 81/0 -02/0 تحصیالت

 12/0 14/0 سابقه اشتغال

 **05/0 -17/0 حد اقامتیتعداد وا
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درصد  40در حدود  برحسب  نوع اقامتگاه:های نو گرایش به انرژیبررسی تفاوت ها در 

دیگر از سوخت های فسیلی درصد  60طریق برق و  های گردشگری ازاقامتگاهانرژی مصرفی در 

گرم و تهویه هوا به روشنایی، گرمایش فضا، تهیه آبآن سه چهارم کل انرژی مصرفی . شودتامین می

کاهش تولید کربن  موجبتواند میها های نو در اقامتگاهیانرژ استفاده از بنابراین،. یابداختصاص می

     به رایش بررسی رابطه بین نوع اقامتگاه و گبا استفاده از آزمون تی به شود. در این قسمت، 

 شود.های نو پرداخته میانرژی

 
 )آزمون تی( : رابطه بین نوع اقامتگاه و گرایش به انرژی های نو3جدول 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

 

میانگین دو گروه از اقامتگاه های گردشگری تفاوتی با هم نداشته است و سطح ، 3طبق جدول 

های یگان اقامتگاه های گردشگری به انرژمعنی داری آزمون نیز حاکی از عدم تفاوت گرایش دارند

 نو برحسب نوع اقامتگاه است.

ه میانگین : با استفاده از آزمون مقایسهای نویگرایش به انرژ تفاوت شهرها برحسب میزان

( و بابلسر 22/27(، نور)میانگین= 27)میانگین=  )آنووا( مشخص شد که میانگین سه شهر محمودآباد

شهر برحسب  ( در گرایش به انرژی های نو چندان تفاوتی با هم نداشته و این سه85/27)میانگین= 

 ( . 38/0ناداری= و سطح مع 95/0)مقدار آزمون =  های نو، متفاوت نیستندمیزان گرایش به انرژی

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

و های اخیر، رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن، روند فزاینده مصرف انرژی از یک سو در سال

های فسیلی برای تامین انرژی و محدود بودن این منابع از سوی دیگر، تمرکز اصلی بشر بر سوخت

. تجدید (456: 1388)ثقفی،  ی شده استانرژ جدیدی در جهان به نام بحران منجر به ظهور مساله

ن داشته است که با حرکت به ف جهان، بسیاری از کشورها را بر آهرساله این بحران در نقاط مختل

سمت منابع جایگزین و تجدید پذیر انرژی، سبد مصرفی انرژی در کشور خود را تغییر داده و با 

ز منابع را به منظور توسعه استفاده هرچه بیشتر ااعمال تغییراتی در برنامه پیش روی خود، زمینه 

)فدایی و  های مختلف از جمله در بخش گردشگری فراهم نمایندانرژی تجدید پذیر در بخش

 (. 23: 1389همکاران، 

 متغیر وابسته
 میانگین

 مقدار آزمون
سطح معنی 

 پالژ آپارتمان داری

 40/0 -49/0 23/27 49/27 گرایش به انرژی های نو
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های گردشگری به ن گرایش و شناخت صاحبان اقامتگاهتحقیق حاضر با هدف بررسی میزا

در سه شهر استان مازندران )نور، محمودآباد، بابلسر(  های نو در صنعت گردشگریکاربرد انرژی

سال و  50تا  41درصد پاسخگویان بین  40های تحقیق نشان داد بیش از یافتهانجام شده است. 

سال و  10تا  5درصد پاسخگویان اعالم کرده بودند که  33دارای تحصیالت در سطح دیپلم بودند. 

ای کمتر درصد نیز اعالم کرده بودند دار 71اشتغال دارند.  سال به این کار 15تا  11درصد بین  21

 گرایشبه صورت کلی، های گردشگری، صاحبان اقامتگاه چنین همواحد اقامتی هستند.  10از 

 زیدانی ( و 1393) الریجانی پذیر انرژی در حرفه خود داشتند.مثبت به استفاده از منابع تجدید

( در استرالیا،کاستاکیس و 2007ان، دالتون و همکاران)( در انگلست2003) لیندهاست(، 1395)

( در تایوان نیز به این نتیجه رسیده بودند. از 2012( در یونان، و یانگ فینگ )2012) ساردیوس

ای اقامتی و گرایش به کاربرد دیگر نتایج این بررسی، وجود رابطه منفی و ضعیف بین تعداد واحده

د. به عبارت دیگر، با کاهش تعداد این واحدها، تمایل ی های نو در صنعت گردشگری بوانرژ

رسد به نظر میاز این منابع نیز افزایش می یافت. استفاده دارندگان اقامتگاه های گردشگری به 

ده خدمات های ارائه دهناین منابع و عدم آگاهی از سازمانهزینه بر بودن و نداشتن شناخت الزم از 

سن، » اما بین متغیرهای مستقل دیگراستفاده از این منابع باشد. های مربوط به آن از محدودیت

داری تجدید پذیر انرژی رابطه معنی  و گرایش به منابع« تحصیالت، سابقه اشتغال، قدمت اقامتگاه

( نیز بین 1395) ( در ایران بود. زیدانی1393) این یافته بر خالف بررسی الریجانیدیده نشد. 

( در یونان و  2012کاسیمو و ساردیوس)ژی های نو رابطه مثبت یافت. تحصیالت و گرایش به انر

های نو رابطه سن و تحصیالت با گرایش به انرژی ( در تایوان دریافتند که بین2012) یانگ فینگ

و نیز عدم تفاوت بین تگاه، سابقه اشتغال عدم وجود رابطه بین نوع اقامنداشته است. معناداری وجود 

تجدید پذیر انرژی از دیگر  استفاده از منابعد بررسی به لحاظ گرایش به های مورستان شهر

ای را به اه، میان و بلند مدت قابل مالحظههای این تحقیق بود. استفاده از این منابع، منافع کوتیافته

همراه دارد: امنیت عرضه انرژی، توسعه پایدار صنایع محلی، ایجاد اشتغال و پایداری زیست محیطی 

های این تحقیق، وجود رابطه افع هستند. بر اساس یکی از یافتهصنعت گردشگری برخی از این مندر 

و نیز طبق معنادار اما ضعیف بین تعداد واحد اقامتی و  گرایش به کاربرد انرژی های تجدید پذیر 

( 2012و همکارانش) ( در استرالیا، کاسیمو2007) بررسی محققان خارجی مانند دالتون و همکاران

داران و اقامتگاه های بزرگ ت تحقیقات آتی را بررسی نگرش هتلتوان مبنای حرکدر مالزی می

 نسبت به انرژی های تجدید پذیر قرار داد. 
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