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چکیده
انرژیهای تجدیدپذیر در مقایسه با سوختهای فسیلی ،کربن بسیار کمی را تولید میکنند .از
این رو ،اشاعه و کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یک نوآوری زیستمحیطی باید در
سیاست های مقابله با تغییر آب و هوا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .در این بررسی ،میزان
شناخت و گرایش صاحبان اقامتگاههای گردشگری نسبت به انرژیهای تجدیدپذیر مورد بحث قرار
گرفت .رویکرد بررسی ،کمی و از پیمایش به عنوان روش بررسی استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها،
پرسشنامه محقق ساخته بود و از  2793اقامتگاه 121 ،اقامتگاه گردشگری در شهرهای محمودآباد،
نور و بابلسر با روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .مهمترین یافتههای این تحقیق عبارتند
از :گرایش مثبت صاحبان اقامتگاههای گردشگری به انرژیهای نو ،عدم وجود رابطه بین سن،
تحصیالت ،سابقه اشتغال ،قدمت اقامتگاه و نوع اقامتگاه با گرایش به انرژیهای تجدیدپذیر و وجود
رابطه بین تعداد واحدهای اقامتی و گرایش به این نوع انرژی و در نهایت ،عدم تفاوت در سطح
گرایش به انرژیهای تجدیدپذیر در شهرهای بررسی شده.
واژههای کلیدی :انرژی تجدیدپذیر ،اقامتگاههای گردشگری ،استان مازندران.

 1نویسنده مسئول :استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران ()razi@umz.ac.ir
 2دانشجوی دکتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه مازندران
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مقدمه
رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن روند فزاینده مصرف انرژی از یک سو و تمرکز اصلی بشر بر
سوخت های فسیلی برای تامین انرژی و محدود بودن آن منابع از سوی دیگر ،منجر به ظهور مساله
جدید به نام بحران انرژی شده است .البته در این میان ،تشدید تغییر آب و هوا به دلیل افزایش
حجم گازهای گلخانهای مانند کربن ناشی از سوختن سوختهای فسیلی ،موجب شده است تا
جامعه جهانی به منابع انرژی تجدید پذیر رو آورند (رازقی و همکاران .)2 :1391 ،منابع انرژی های
تجدیدپذیر شامل باد ،انرژی خورشیدی ،انرژی زیستی (بیوانرژی) ،زمین گرمایی و نیروی برق آبی
است (منظور و نیاکان . )2 :1391 ،این منابع که از طریق محیط زیست طبیعی در دسترس هستند،
از لحاظ زیست محیطی قابل قبول هستند و از نظر فنی ،استحصال آن امکان پذیر است .درواقع،
انرژیهای نو کارایی داشته و به سرعت قابل اجرا هستند (مدوز و همکاران )140 : 1388 ،و به
حفظ منابع طبیعی برای نسلهای آینده و کاهش تأثیر انسان بر محیط زیست کمک می کنند.
برومن 1و کاندپال )2011( 2معتقدند «به چهار دلیل مردم باید انرژیهای تجدید شونده را بشناسند:
اول این که ،سیاره زمین تنها سیاره قابل سکونت برای بشر است؛ دوم این که ،سیارههای نزدیک به
زمین مانند زهره به دلیل گرمای بیش از حد و مشتری به دلیل دوری از خورشید که بیش از اندازه
سرد است ،غیر قابل سکونت هستند؛ سوم این که ،بیشترین تاثیر منفی انسان بر جو کره زمین ناشی
از تولید بیش از حد گازهای گلخانهای ،مخصوصاً کربن و متان است؛ در نهایت ،از آنجایی که منبع
اصلی گازهای گلخانهای ،سوختن سوختهای فسیلی و پسماندها است باید جایگزینهای کارآمدتری
برای آنها یافت و نگرشی نو نسبت به منابع انرژی داشت» (ص .)2479 .انرژی تجدیدپذیر وابستگی
به سوختهای فسیلی را کاهش میدهد و موجب کاهش هزینهها و توسعه طرحهای مالی مانند
تخفیف مالیاتی میشود؛ تاثیرات منفی زیست محیطی کاهش مییابد؛ و فرصتهای شغلی در این
بخش و صنایع وابسته به آن را تقویت مینماید (پائولینا 3و همکاران.)2 : 2009 ،
برخی از مناطق به دلیل شرایط جغرافیایی و نوع اقتصاد حاکم بر آن ،بیشتر در معرض تغییرات
آب و هوایی قرار دارند .ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در ناحیه خشک و نیمه خشک جغرافیایی ،باال
بودن خطر وقوع بالیای طبیعی ،اقتصاد وابسته به نفت و شهرهایی با آلودگی باالی جوی جز
کشورهای آسیب پذیر کنوانسیون تغییر آب و هوا میباشد و تنها  0/4درصد از عرضه انرژی در
کشور از انرژی تجدید پذیر حاصل شده است .از طرفی ،فقط  0/5درصد از کل انرژی مصرفی بخش
های مصرف کننده کشور توسط منابع تجدید پذیر تامین می شود (منظور و نیاکان.)4 :1391 ،
براساس روند رشد توسعه پایدار ایران تا سال  1400سهم مصرف انرژیهای نو باید به  2/1درصد
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افزایش یابد (اسالملوئیان و استادزاد .)3 :1391،بنابراین ،تدوین راهبرد برای ایجاد انگیزة الزم برای
ظهور انواع انرژیهای جایگزین و تجدیدپذیر در صحنۀ اقتصاد کشور و حصول اطمینان از این که
منابع سرمایهای کافی برای تسهیل حضور انواع انرژیهای جایگزین و تجدیدپذیر در اقتصاد کشور در
زمانهای مورد نیاز وجود خواهد داشت ،از اهداف کالن نظام جمهوری اسالمی ایران در یخش
سیاستگذاری انرژی است .در جهان امروز که کارشناسان به دنبال مدلهای تازهای برای رشد و
توسعه اقتصادی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی هستند ،مدیریت پایدار دیگر یک گزینه انتخابی
نیست بلکه شرطی اساسی برای بقا و موفقیت محسوب میشود (عبدلی و یدقار.)21 :1385،
مراکز اقامتی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی میتوانند هزینههایشان را به
میزان زیادی پایین بیاورند (لی تات 1و همکاران .)77 :2010 ،هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی
دیدگاه صاحبان اقامتگاههای گردشگری نسبت به کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در صنعت
گردشگری استان مازندران است .براین اساس ،تحقیقاتی در این قسمت مبنای کار قرار میگیرند که
به بحث تصورات ،نگرش و درک کاربرد انرژی تجدیدپذیر در بخش گردشگری یا به طور کل نگرش
عمومی نسبت به کاربرد انرژیهای تجدید شونده پرداختهاند .ابتدا به تحقیقاتی اشاره میشود که با
رویکرد تحلیل اسنادی و نظری به این مساله پرداختند .قراگوزلو و رازی ( )1390در تحقیق خود به
اهمیت مدیریت منابع تجدیدپذیر براساس تفکر کارآفرینی پایدار تاکید کرده بودند .روش بررسی
آنها اسنادی بوده و تالش داشتند تا روندهای کارآفرینی در بخش توسعه استفاده از انرژیهای نو را
مورد بررسی قرار دهند .از نظر این نویسندگان ،توسعه فناوری انرژیهای پاک به کارآفرینی وابسته
است و دو ابزار اساسی برای کارآفرینی ،اطالعات و ارتباطات است .اسالملوئیان و استادزاد ()1391
بررسی را با عنوان سهم انرژیهای نو در توسعه پایدار ایران به روش اسنادی انجام دادند .هدف
اصلی این تحقیق ،طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژیهای نو در مسیر رشد پایدار
بود .اساس این الگو ،کنترل بهینه بود و مسیرهای بهینه مصرف ،تولید و سهم انرژیهای تجدید
شونده و تجدید ناپذیر با مالحظات زیست محیطی و بدون آن تعیین شد .منظور و نیاکان ()1391
با روش تحلیل اسنادی به بررسی موانع و راهکارهای توسعه انرژیهای تجدید پذیر در ایران
پرداختند .از نظر این نویسندگان ،برطرف کردن موانع مالی ،قانونی ،مقررات گذاری و سازمانی
موجب توسعه انرژیهای تجدید پذیر شده و الزم است تا از سیاستهای تشویقی ،بهبود رقابت و
مقررات زدایی فضای بازار به همراه افزایش توجه در مقیاس فعالیتها در توسعه انرژی تجدید پذیر
استفاده گردد .کاربرد منابع تجدید پذیر انرژی در بخش کشاورزی و صنعت بیشتر مورد توجه بوده
است .مثالً ،رازقی و همکاران ( ،)1391به بررسی عوامل بازدارنده توسعه به کارگیری انرژیهای
تجدید پذیر در نظام بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش پرداختند .روش بررسی توصیفی و
پیمایشی بود 300 .نفر از ساکنان روستا با نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند .نتایج تحلیل عاملی
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نشان داده بود که مکان ،ویژگیهای فردی ،نداشتن مزیت نسبی ،هزینه و ضعف دانش جز عوامل
بازدارنده توسعه این نوع انرژی ها بود .الریجانی و همکاران ( )1393به بررسی رابطه بین میزان
پذیرش اجتماعی سیستم های انرژی خورشیدی و عوامل موثر بر آن پرداختند .این پژوهش با روش
پیمایش انجام شد و  384نفر از شهروندان تبریزی در آن شرکت داشتند .براساس یافته ها،
شهروندانی که دارای حصیالت عالی ،درآمد باال و دارای مشاغل دولتی بودند و متاهل بودند بیشتر از
سیستم های خورشیدی استقبال کرده بودند .زیدانی ( )1395به بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی
موثر بر پذیرش انرژیهای تجدید پذیر به خصوص انرژی خورشیدی در شهر شیراز پرداخت .جامعه
آماری این تحقیق شامل مهندسین سازنده ساختمان و مردم عادی که دارنده حداقل  40سال سن
که مصرف کننده ساختمان در شهر شیراز بودند .طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق،
متغیرهای مزیت نسبی ،قابلیت سازگاری و مشاهده پذیری در بین دو گروه مهندسین و مردم عادی
متفاوت بود و فرض تفاوت این دو گروه در ویژگی آزمون پذیری و مشاهده پذیری نوآوری تایید
نشد .همچنین از ویژگی های جمعیت شناختی فقط ویژگی تحصیالت در امر پذیرش سیستم های
خورشیدی موثر بود .در بخش تحقیقات خارجی نیز ،نگرشسنجی نسبت به این نوع منابع مدت
مدیدی است که مطرح بوده است .مثالً ،لیندهاست ( )2003در انگلستان به بررسی نگرش مردم
نسبت به انرژیهای تجدید شونده پرداخت .در این پیمایش 502 ،نفر حضور داشتند 46 .درصد
انرژیهای نو را گزینه مناسب برای سوختهای فسیلی میدانستند 81 .درصد معتقد بودند بهترین
روش در صرفه جویی انرژی ،خاموش کردن المپهای اضافی است .اکثر پاسخگویان ( 95درصد)
انرژیهای خورشیدی و باد را میشناختند در حالی که چیز زیادی در مورد سایر منابع تجدید
شونده نشنیده بودند .به طور کلی 81 ،درصد پاسخگویان نگرش مثبت نسبت به انرژیهای نو
داشتند .دالتون و همکاران ( )2007در استرالیا به بررسی نگرش مدیران هتلها نسبت به استفاده از
انرژیهای تجدید شونده پرداختند .روش بررسی پیمایشی بود و  167نفر از مدیران هتلها در آن
شرکت داشتند .در کل ،نگرش پاسخگویان نسبت به این نوع انرژی مثبت بود اما بزرگترین مانع
توسعه این نوع انرژی در بخش گردشگری ،وجود محدودیتهای عرضه ،بیثباتی بازار اعالم شده بود.
بیشترین میزان استقبال از این نوع انرژی مربوط به هتلهای بزرگ و در مناطق گرمسیری بود .لی
تات و همکاران ( )2010در کانادا به بررسی نگرش ساکنان روستا به گردشگری پایدار و کاربرد
انرژیهای نو در این صنعت پرداختند .روش بررسی ،کیفی بود و از مصاحبه با  20نفر از صاحبان
اقامتگاههای گردشگری در روستا استفاده شد .به طور کلی ،پاسخگویان نگرش مثبت نسبت به
حفظ محیط زیست در کنار رونق گردشگری داشتند .از موانع کاربرد انرژیهای نو در این صنعت،
هزینههای مالی سرمایه گذاری ،فقدان برنامههای انگیزه بخش بود .کاستاکیس و ساردیوس ()2012
در یونان به بررسی عوامل موثر بر نگرش گردشگران نسبت به انرژیهای تجدید پذیر پرداختند.
روش بررسی آنها پیمایش بوده  320نفر از گردشگران در آن شرکت داشتند و از رگرسیون
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لجستیک برای شناسای عوامل تعیین کننده استفاده شد .یافتههای آنها نشان داد که مردان میان
سال گرایش بیشتری به کاربرد این نوع انرژی در صنعت گردشگری داستند .در مقابل تحصیالت و
میزان درآمد نقش تعیین کنندهای نداشتند .هم چنین ،داشتن تجربه شخصی از کاربرد این نوع
انرژی و نیز داشتن دانش و اطالعات زیست محیطی نیز در این نگرش تعیین کننده بودند .کاسیمو و
همکارانش ( )2012در مالزی به بررسی میزان تعهد  60نفر از هتلداران به مدیریت زیست محیطی
اقامتگاههای گردشگری پرداختند .نتایج آنها نشان داد که میزان تعهد هتلداران به رعایت معیارهای
زیست محیطی در اقامتگاه ،مناسب بوده و استفاده از تجهیزات انرژی مناسب و کم مصرف مورد
تایید هتلداران بوده و این نشان میدهد که مدیریت انرژی در هتلها وضعیت مطلوب داشته و
همین امر در جذب گردشگران و مسافران تاثیر زیادی داشته است .یانگ فینگ ( )2012به بررسی
نگرش  273نفر در تایوان نسبت به فناوری انرژیهای تجدید شونده پرداخت .روش بررسی پیمایش
بود و از پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شد .نتایج بررسی او نشان داد که آگاهی از
منافع کاربرد انرژی تجدید شونده ،درآمد خانوار ،هنجارهای ذهنی ،داشتن تجربه قبلی و سهولت
کاربرد بیشترین تاثیر را بر نگرش پاسخگویان داشت .والتر ( )2014به بررسی رابطه بین نگرش
نسبت به انرژی بادی ،پذیرش محلی برخی از طرح های مربوط به آن و نیتهای عمل مبتنی بر این
نگرش ها پرداخت .ابزار اولیه گردآوری داده ها پیمایش بود که  919نفر از شهروندان در پنج
روستای واقع در سوئیس در آن شرکت داشتند .یافتههای تحقیق نشان داد که نگرش نسبت به
انرژی بادی مهمترین عامل پذیرش محلی است .پذیرش محلی طرح های انرژی باد توسط شرکت
کنندگانی که نگرش نسبی و یا مثبت نسبت به انرژی بادی داشتند به مزایای محلی این طرحها
وابسته بود .هم چنین نگرش نسبت به انرژی بادی و پذیرش افراد محلی تاثیر کمی بر نیتهای
پذیرش طرحها داشتند .بوک پالوچ و همکاران ( )2015به بررسی نقش عواملی مانند قوانین ،اعتماد
و مشارکت در پذیرش اجتماعی سوخت های زیستی در آلمان پرداختند .روش بررسی کیفی بود و
از مصاحبه برای گرداوری داده ها و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل استفاده شد .یافته های این
محققان نشان داد که صرفا حضور ذینفعان برای بهره برداری از سوخت زیستی در این روستاها
کافی نیست بلکه اعتماد و مشارکت در بین گروههای ذینفع هم در مرحله اجرا و عملیاتی کردن آن
اهمیت دارد .دو نتیجه مهم این بررسی داشت .اول این که سرمایه اجتماعی و انواع قوانین بر
مشارکت درون اجتماع روستایی تاثیر دارد و دوم اینکه سرمایه اجتماعی و قوانین غیر رسمی عمدتا
متکی بر رابطه بین رهبری و کنش جمعی است که باید در حالت توازن نگه داشته شود .زمانی
اعتماد شکل میگیرد که مبتنی بر شفافیت است و زمینه را برای کسب اطالعات فراهم می کند.
این امر موجب مشارکت در فعالیتها شده و شبکه منسجمی از پیوندهای پیوندهنده و پل زننده
برای توسعه پایدار انرژی تجدید پذیر فراهم کند .با مروری بر تحقیقات انجام شده ،میتوان گفت که
پدیده انرژیهای نو در ایران طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و اکثر تحقیقات در قالب
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نظری و تحلیل اسنادی انجام شده و به بحث راهکارها و موانع توسعه بهره برداری از این منابع توجه
شده است .به نظر میرسد بهره گیری از این نوع انرژی در بخشهای خاص مانند صنعت امتیازات
خاص خود را به همراه داشته باشد .از آنجایی که امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت معرفی
شده است ،جایگزینی منابع تجدیدپذیر انرژی با منابع تجدید ناپذیر مانند سوختهای فسیلی در
بخش حمل و نقل (گردشگری) و اقامتگاهها میتواند سهم این صنعت را در مشکالت زیست محیطی
مانند تغییر آب و هوا محدود نماید .این بررسی از جهت این که با رویکرد کمی و به روش پیمایش
به منظور آگاهی از دیدگاه صاحبان اقامتگاههای گردشگری از انرژیهای تجدید پذیر انجام شده
است متفاوت از تحقیقات بررسی شده در ایران است .با توجه به اهمیت مباحث بیان شده ،تحقیق
حاضر درصدد پاسخگویی به سواالت زیر میباشد:
 .1نگرش صاحبان اقامتگاههای گردشگری نسبت به کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در صنعت
گردشگری چیست؟
 .2نگرش صاحبان اقامتگاههای گردشگری نسبت به انرژیهای تجدید پذیر برحسب متغیرهای
زمینهای (سن ،تحصیالت ،نوع اقامتگاه ،تعداد واحد اقامتی) چگونه است؟
روش شناسی تحقیق
همانطور که قبالً مطرح شد ،هدف از این مطالعه ،بررسی نگرش صاحبان مراکز گردشگری
نسبت به کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در شهرستانهای بابلسر ،نور و محمودآباد است .در این
تحقیق ،از روش های توصیفی و تحلیلی از نوع پیمایشی استفاده شده است .جامعه آماری این
تحقیق کلیه صاحبان اقامتگاههای گردشگری در این شهرستانها میباشند که براساس نتایج طرح
آمارگیری اقامتگاههای عمومی کشور در سال  1390تعداد آنها برابر  2793اقامتگاه تشکیل می
دهند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 121 ،نفر ( 40نفر در نور 41 ،نفر در محمودآباد و
 40نفر در بابلسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است که
پایایی سواالت آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده که مقدار محاسبه شده برای
متغیر وابسته گرایش به انرژیهای تجدید پذیر  0/62بوده است .اعتبار سواالت نیز از طریق اعتبار
صوری مورد تایید قرار گرفت .بدین صورت که از نظر متخصصان و صاحب نظران در حوزه موضوع
مورد مطالعه در مورد انطباق پرسشنامه با ویژگی های مورد انتظار استفاده شده است .پرسشنامه ها
از ابتدای شهریور ماه سال  1392که همراه با اوج جریانات گردشگری در حوزه ها بود ،در میان
جامعه آماری توزیع شد .نحوه پرسشگری به صورت مصاحبه ساخت یافته بود .تعریف متغیرهای
تحقیق به دو صورت نظری و عملی انجام شد .به لحاظ مفهومی ،انرژی تجدید پذیر به انواعی از
انرژی اطالق میشود که برخالف انرژیهای تجدید پذیر قابلیت بازگشت مجدد به طبیعت را دارند.
این منابع با محیط زیست سازگار میباشند و آلودگیهای زیست محیطی کمتری را در مقایسه با
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سایر منابع انرژی ایجاد مینمایند (رازقی و همکاران .)2 :1391 ،از  7گویه در قالب طیف لیکرت
برای سنجش آن استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل
یافتههای تحقیق حاضر عمدتا درصدد پاسخگویی به دو سوال اساسی تحقیق حاضر میباشد .مع
الوصف ،ابتدا الزم است تصویری اجمالی از وضعیت اجتماعی – جمعیت شناختی نمونههای مورد
بررسی ارایه شود .در این خصوص ،بررسی متغیرهای زمینه ای نشان میدهد که بیش از  40درصد
پاسخگویان بین  41تا  50سال و دارای تحصیالت در سطح دیپلم بودند 33 .درصد پاسخگویان
اعالم کرده بودند که  5تا  10سال و  21درصد بین  11تا  15سال به این کار اشتغال دارند71 .
درصد نیز اعالم کرده بودند دارای کمتر از  10واحد اقامتی هستند و  66درصد نیز اعالم کرده بودند
قدمت اقامتگاه شان کمتر از  20سال است.
توصیف فراوانی گرایش به انرژیهای نو در صنعت گردشگری :یکی از اهداف این تحقیق،
بررسی شناخت و گرایش دارندگان اقامتگاههای گردشگری نسبت به انرژیهای نو بود .بررسیهای
انجام شده مانند لیندهاست ( )2003در انگلستان ،دالتون و همکاران ( )2007در
استرالیا،کاستاکیس و ساردیوس ( )2012در یونان ،و یانگ فینگ ( )2012در تایوان نشان داد که
نگرش افراد نسبت به انرژیهای نو ،مثبت است .در این قسمت به بررسی گرایش پاسخگویان به
کاربرد انرژیهای نو در صنعت گردشگری پرداخته میشود.
جدول  :1توزیع فراوانی پاسخ ها برحسب متغیر انرژی های تجدید پذیر
()5
() 4
() 3
()2
( )1
گرینه
انرژی خورشیدی ارزانترین منبع انرژی برای
5/7
19
7/4 27/3 30/6
صنعت گردشگری است
به دلیل هزینه باال صاحبان اقامتگاه های گردشگری
نمی توانند از انرژی های نو استفاده کنند

() 6
3/38

40/5

11/6

4/1

0/8

-

4/20

40/5

47/1

9/9

2/5

-

4/25

25/6

28/9

33/1

9/1

3/3

3/64

32/2

45/5

18/2

3/3

0/8

4/09

تجهیزات انرژی های نو در ایران موجود نیست

24/8

37/2

33/2

4/1

1/7

3/79

صنعت گردشگری باید خود را با انرژی های نو
انطباق دهد

32/2

42/1

21/5

4/1

-

4/02

دولت باید از کاربرد انرژی های نو در صنعت
گردشگری حمایت کند
انرژی های نو برای صاحبان اقامتگاه های
گردشگری شناخته شده است
دسترسی و نصب تجهیزان انرژی های نو
هزینه بر است

)1کامال موافقم)2 ،موافقم )3 ،تاحدودی موافقم )4 ،مخالفم )5 ،کامال مخالفم )6 ،میانگین
منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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جدول  1نشان میدهد که به طور کلی ،صاحبان اقامتگاههای گردشگری نسبت به کاربرد
انرژیهای نو در صنعت گردشگری (اقامتگاهها) نگرش مثبت دارند .توزیع فراوانیها نیز نشان
میدهد  30/6درصد انرژی خورشیدی را ارزان ترین منبع انرژی برای صنعت گردشگری
میدانستند 40/5 ،درصد نیز متعقد بودند هزینههای باال مانع از استفاده از این نوع انرژیها در
اقامتگاهها میشود 45 ،درصد نیز هزینههای نصب تجهیزات آن را پرهزینه تلقی کرده بودند و 37
درصد نیز کشور را با کمبود تجهیزات انرژیهای نو مواجه میدانستند ،براین اساس ،نزدیک به 48
درصد پاسخگویان متعتقد بودند که دولت باید از کاربرد انرژیهای نو در صنعت گردشگری حمایت
کند ،در بحث شناخت این نوع انرژی 33 ،درصد معتقد بودند همکارانشان با این نوع انرژی ها
آشنایی دارند ،در نهایت 42/1 ،درصد نیز معتقد بودند صنعت گردشگری باید خود را با انرژیهای نو
سازگار نماید .مقایسه گویههای مختلف نیز نشان میدهد گویه «انرژی خورشیدی ارزانترین منبع
انرژی برای صنعت گردشگری است» با میانگین  3/38از  5و گویه«دولت باید از کاربرد انرژیهای نو
در صنعت گردشگری حمایت کند» با میانگین  4/25از  5به ترتیب دارای کمترین و بیشترین مقدار
میانگین بودند.
رابطه بین متغیرهای مستقل و گرایش به انرژیهای تجدید پذیر :در تحقیق حاضر فرض
میشود بین سطح تحصیالت ،سن ،سابقه اشتغال ،تعداد واحد اقامتی با گرایش به انرژیهای تجدید
پذیر رابطه معنی دار وجود دارد .به عبارت دیگر ،افراد تحصیل کرده ،جوان و دارای سابقه اشتغال باال
و آنهایی که واحد اقامتی کمتری دارند (از لحاظ کاهش هزینه) ،شناخت مطلوبتری نسبت به این
نوع انرژی دارند .در جدول زیر به بررسی این روابط پرداخته میشود.
جدول  :2رابطه بین متغیرهای مستقل و گرایش به انرژی های تجدید پذیر (آزمون پیرسون)
متغیر مستقل

مقدار آزمون

سطح معنی داری

متغیر وابسته

سن

0/11

0/22

گرایش به انرژیهای

تحصیالت

-0/02

0/81

نو

سابقه اشتغال

0/14

0/12

تعداد واحد اقامتی

-0/17

**0/05

**در سطح  0/05معنادار است.
منبع :یافته های تحقیق حاضر

طبق جدول  ، 2تنها رابطه معنا دار بین تعداد واحد اقامتی و گرایش به انرژیهای نو دیده شد.
مقدار آزمون برای این دو متغیر -0/17 ،است که به رابطه منفی و بسیار ضعیف اشاره دارد .یعنی
هرچه تعداد واحد اقامتی پاسخگویان کاهش مییابد ،گرایش به انرژی های نو نیز افزایش مییابد.
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بررسی تفاوت ها در گرایش به انرژیهای نو برحسب نوع اقامتگاه :در حدود  40درصد
انرژی مصرفی در اقامتگاههای گردشگری از طریق برق و  60درصد دیگر از سوخت های فسیلی
تامین میشود .سه چهارم کل انرژی مصرفی آن به روشنایی ،گرمایش فضا ،تهیه آبگرم و تهویه هوا
اختصاص مییابد .بنابراین ،استفاده از انرژیهای نو در اقامتگاهها میتواند موجب کاهش تولید کربن
شود .در این قسمت ،با استفاده از آزمون تی به بررسی رابطه بین نوع اقامتگاه و گرایش به
انرژیهای نو پرداخته میشود.
جدول  :3رابطه بین نوع اقامتگاه و گرایش به انرژی های نو (آزمون تی)
متغیر وابسته
گرایش به انرژی های نو

میانگین
آپارتمان

پالژ

27/49

27/23

مقدار آزمون
-0/49

سطح معنی
داری
0/40

منبع :یافته های تحقیق حاضر

طبق جدول  ،3میانگین دو گروه از اقامتگاه های گردشگری تفاوتی با هم نداشته است و سطح
معنی داری آزمون نیز حاکی از عدم تفاوت گرایش دارندگان اقامتگاه های گردشگری به انرژیهای
نو برحسب نوع اقامتگاه است.
تفاوت شهرها برحسب میزان گرایش به انرژیهای نو :با استفاده از آزمون مقایسه میانگین
(آنووا) مشخص شد که میانگین سه شهر محمودآباد (میانگین=  ،)27نور(میانگین=  )27/22و بابلسر
(میانگین=  ) 27/85در گرایش به انرژی های نو چندان تفاوتی با هم نداشته و این سه شهر برحسب
میزان گرایش به انرژیهای نو ،متفاوت نیستند (مقدار آزمون =  0/95و سطح معناداری= . )0/38
نتیجهگیری و پیشنهادها
در سال های اخیر ،رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن ،روند فزاینده مصرف انرژی از یک سو و
تمرکز اصلی بشر بر سوخت های فسیلی برای تامین انرژی و محدود بودن این منابع از سوی دیگر،
منجر به ظهور مساله جدیدی در جهان به نام بحران انرژی شده است (ثقفی .)456 :1388 ،تجدید
هرساله این بحران در نقاط مختلف جهان ،بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که با حرکت به
سمت منابع جایگزین و تجدید پذیر انرژی ،سبد مصرفی انرژی در کشور خود را تغییر داده و با
اعمال تغییراتی در برنامه پیش روی خود ،زمینه را به منظور توسعه استفاده هرچه بیشتر از منابع
انرژی تجدید پذیر در بخش های مختلف از جمله در بخش گردشگری فراهم نمایند (فدایی و
همکاران.)23 :1389 ،
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تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان گرایش و شناخت صاحبان اقامتگاههای گردشگری به
کاربرد انرژیهای نو در صنعت گردشگری در سه شهر استان مازندران (نور ،محمودآباد ،بابلسر)
انجام شده است .یافتههای تحقیق نشان داد بیش از  40درصد پاسخگویان بین  41تا  50سال و
دارای تحصیالت در سطح دیپلم بودند 33 .درصد پاسخگویان اعالم کرده بودند که  5تا  10سال و
 21درصد بین  11تا  15سال به این کار اشتغال دارند 71 .درصد نیز اعالم کرده بودند دارای کمتر
از  10واحد اقامتی هستند .هم چنین صاحبان اقامتگاههای گردشگری ،به صورت کلی ،گرایش
مثبت به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در حرفه خود داشتند .الریجانی ( )1393و زیدانی
( ،)1395لیندهاست ( )2003در انگلستان ،دالتون و همکاران( )2007در استرالیا،کاستاکیس و
ساردیوس ( )2012در یونان ،و یانگ فینگ ( )2012در تایوان نیز به این نتیجه رسیده بودند .از
دیگر نتایج این بررسی ،وجود رابطه منفی و ضعیف بین تعداد واحدهای اقامتی و گرایش به کاربرد
انرژی های نو در صنعت گردشگری بود .به عبارت دیگر ،با کاهش تعداد این واحدها ،تمایل
دارندگان اقامتگاه های گردشگری به استفاده از این منابع نیز افزایش می یافت .به نظر میرسد
هزینه بر بودن و نداشتن شناخت الزم از این منابع و عدم آگاهی از سازمانهای ارائه دهنده خدمات
مربوط به آن از محدودیتهای استفاده از این منابع باشد .اما بین متغیرهای مستقل دیگر« سن،
تحصیالت ،سابقه اشتغال ،قدمت اقامتگاه» و گرایش به منابع تجدید پذیر انرژی رابطه معنی داری
دیده نشد .این یافته بر خالف بررسی الریجانی ( )1393در ایران بود .زیدانی ( )1395نیز بین
تحصیالت و گرایش به انرژی های نو رابطه مثبت یافت .کاسیمو و ساردیوس( ) 2012در یونان و
یانگ فینگ ( )2012در تایوان دریافتند که بین سن و تحصیالت با گرایش به انرژیهای نو رابطه
معناداری وجود نداشته است .عدم وجود رابطه بین نوع اقامتگاه ،سابقه اشتغال و نیز عدم تفاوت بین
شهرستان های مورد بررسی به لحاظ گرایش به استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی از دیگر
یافتههای این تحقیق بود .استفاده از این منابع ،منافع کوتاه ،میان و بلند مدت قابل مالحظهای را به
همراه دارد :امنیت عرضه انرژی ،توسعه پایدار صنایع محلی ،ایجاد اشتغال و پایداری زیست محیطی
در صنعت گردشگری برخی از این منافع هستند .بر اساس یکی از یافتههای این تحقیق ،وجود رابطه
معنادار اما ضعیف بین تعداد واحد اقامتی و گرایش به کاربرد انرژی های تجدید پذیر و نیز طبق
بررسی محققان خارجی مانند دالتون و همکاران ( )2007در استرالیا ،کاسیمو و همکارانش()2012
در مالزی میتوان مبنای حرکت تحقیقات آتی را بررسی نگرش هتلداران و اقامتگاه های بزرگ
نسبت به انرژی های تجدید پذیر قرار داد.
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