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 چكيده
هاي يك درصد در توليد كربن ناشي از سوختن سوخت امروزه، صنعت گردشگري به ميزان بيست و 

ي مختلف اجتماعي در حمايت از ها ضرورت مشاركت بخش. نقش دارد) انرژي بخش( فسيلي
هاي مقابله با تغييرات آب و هوا، سبب شد تا بخش گردشگري از طريق بيانيه داووس، متعهد  سياست

شناخت در اين راستا، . آب و هوا تبديل شود شود كه به يكي از پيشگامان پاسخ جهاني به تغييرات
. اي برخوردار شده است اين صنعت از اهميت فزايندهدر ي مقابله ها تغيير آب و هوا و  حمايت از سياست

هاي مقابله در صنعت گردشگري مستلزم همكاري و مشاركت ذينفعان است، اجراي سياستاز آنجا كه 
هاي  ن، در صدد بررسي ميزان حمايت صاحبان اقامتگاهتحقيق حاضر، براي نخستين بار در ايرا

جامعه آماري تحقيق . باشد ميي مقابله با تغيير آب و هوا و عوامل موثر بر آن ها گردشگري از سياست
اقامتگاه گردشگري در شهرهاي نور، محمودآباد و بابلسر در استان مازندران  121حاضر را صاحبان 

هاي آن از  آوري داده ن تحقيق از روش بررسي پيمايش و براي جمعبراي انجام اي. دهند ميتشكيل 
هاي گردشگري  گاه هاي تحقيق حاكي از آن است كه صاحبان اقامت يافته. نامه استفاده شده است پرسش

ترين پيامد شغلي تغيير  عنوان مهم هاي مقابله با تغيير آب و هوا بوده و كاهش گردشگر به سياست ميحا
وسايل  ي هاي تهيه عالوه بر اين، نتايج تحقيق نشان داد كه افزايش هزينه. ي شده استآب و هوا معرف

هم . ترين پيام محلي تغيير آب و هوا در گردشگري بيان شده بود سرمايشي در تابستان، به عنوان مهم
درنهايت، . هاي گردشگري نسبت به تغيير آب و هوا مثبت بوده است چنين، نگرش صاحبان اقامتگاه

ي حمايت از  ترين عوامل تبيين كننده هاي محلي تغيير آب و هوا و نگرش نسبت به آن از مهم پيام
  .هاي مقابله در شهرهاي مورد بررسي بود سياست
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 هاي مقابله، مازندران  هاي محلي، سياست گردشگري، تغيير آب و هوا، پيام :واژگان كليدي

  
  مقدمه

، بيانگر آن است كه گرم شدن سيستم آب و )2007(گزارش هيات جهاني تغيير آب و هوا 
ات نابرابر و توزيع نامتوازني دارد، به واسطه ي افزايش متوسط دماي آب و تأثيرهواي جهان كه 

مشهود  در مناطق قطبي و كوهستاني، كامالً ها و يخ ها جهان، ذوب شدن گسترده ي برف هواي
فزايش دماي جهاني ناشي از سوختن حاكي از آن است كه ا ميشواهد عل. باشد و مستند مي

بدون ترديد، مسايل مربوط به صنعت . هاي فسيلي يك پديده انسان ساخت است سوخت
گردشگري نيز بخشي از مسايل و مباحث مربوط به تغيير آب و هوا است، چرا كه بعد از 

آلودگي كشورهاي اياالت متحده، چين، روسيه و هند پنجمين جايگاه را در روند رو به گسترش 
درصد گاز كربن از حمل و نقل  40در اين صنعت، ). 3: 2011و همكاران، 1پالوويتز( جهان دارد

 ها درصد آن ناشي از مصرف انرژي در اقامتگاه 21درصد از حمل و نقل جاده اي و  32هوايي و 
اين صنعت به تنهايي ). 284: 2002، 2جوزينگ( شود ميي گردشگري توليد ها و براي فعاليت

سئول پنج درصد دي اكسيدكربن و گازهاي گلخانه اي توليد شده در جهان است كه از اين م
، 4و پائول 3دوبايس( ي گردشگري استها و ديگر اقامتگاه ها ميزان يك درصد متعلق به هتل

نجمن جهاني سفر و جهانگردي، در پنج بخش به بررسي پيامدهاي مهم زيست ا .)5: 2007
ي ها باران، آسيب ديدگي اليه ازون، گرمايش زمين :دام كرده استاقصنعت گردشگري محيطي 
ي ها پروژهدر كاهش و آلودگي منابع خشكي مورد نظر ، كم و آلوده شدن منابع آب ،اسيدي

، فعاالن )2008( هم چنين، براساس برنامه محيط زيست و گردشگري سازمان ملل. گردشگري
ي كاهش و سازگاري با ها ظف هستند تا سياستمو ها صنعت گردشگري هم راستا با ساير گروه

 ي ملي، سياست گذاري و صنعت اعمال كنندها ي اهداف و برنامه تغيير آب و هوا را در محدوده
به عبارت ديگر، آنها بايد خود را با تغيير آب و هوا سازگار نمايد و ). 5:  6،2008و وينل 5توماس(

هر دو جنبه، مستلزم تغييرات اساسي . هش دهندسهم خود را در انتشار گازهاي گلخانه اي كا
كاهش و ( ي مقابله با تغيير آب و هواها سياست. در نظام توليد و بهره وري گردشگري است

و  7اسكات( در صنعت گردشگري مانند ساير صنايع را بايد مورد توجه قرار داد) سازگاري
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تواند به  ميو ارزيابي آن نيز  معتقد است آگاهي از مخاطرات) 2001( 1جونز). 2007همكاران،
اين چارچوب . ي مقابله كمك نمايدها درك بهتر مساله تغيير آب و هوا و حمايت از سياست

مقابله با . اي است شامل سازگاري با تغييرات قابل پيش بيني جوي و كاهش گازهاي گلخانه
گرا و  زندگي مصرف ي شيوه. تغيير آب و هوا بايد به بخشي از مسئوليت شخصي فرد تبديل شود

شروع بايد اصالح الگوي  ي ي زيست محيطي است و نقطهها فرامصرفي انرژي دليل اصلي بحران
امروزه در برنامه ريزي و مديريت منابع طبيعي  و مديريت محيط زيست . مصرف و فراغت باشد

اس و وينل، توم( شود ميبه انسان و رفتارهاي او به عنوان يكي از عوامل تغيير و اصالح نگاه 
اي براي رشد و  هاي تازه در جهان امروز كه كارشناسان به دنبال مدلبنابراين، ). 5: 2008
ديگر يك گزينه ، اقتصادي و مبارزه با تغييرات آب و هوايي هستند، مديريت پايدار ي توسعه

اسكات و همكاران، ( دشو بلكه شرطي اساسي براي بقا و موفقيت محسوب مي ،انتخابي نيست
سازگاري و كاهش در صنعت گردشگري، مستلزم تغييرات اساسي در نظام توليد و  ).1: 2007
بر اساس  ها منبع بالقوة گردشگري از جهت تناسب مكان ،آب و هوا. وري گردشگري است بهره
ي ها ي اجرايي مانند سيستمها زيادي بر هزينه تأثيري گردشگري است و ها اي از فعاليت دامنه

. ي بيمه داردها سازي، آبياري، عرضه مواد غذايي و آب و هزينه مايشي، برفگرمايشي، سر
تغيير آب و هوا، طول . صنعت گردشگري نسبت به تغييرات آب و هوايي بسيار حساس است

 .)3: 2007اسكات و همكاران، (دهد  ميقرار  تأثيرمدت و كيفيت فضاهاي گردشگري را تحت 
ات تأثير) مانند تفريحات تابستاني و زمستاني( ي گردشگريها لذا تغيير در طول و كيفيت فصل

. سازد ميزيادي بر روابط بين اهداف دارد و لذا سودمندي و بهره وري گردشگري را متاثر 
ي مقابله در صنعت گردشگري مستلزم همكاري و مشاركت ذينفعان ها اجراي سياستبنابراين، 

. شود ميتحقق اهداف توسعه پايدار محسوب  امروزه شهروندي پايدار، ابزاري موثر در. است
گيري و  مشاركت شهروندان به معني دخالت همه جانبه آنان اعم از همفكري، همكاري، تصميم

دهد تا در فرايند  ميامور اقتصادي، سياسي و زيست محيطي است كه به آنان امكان  ياجرا
بديهي است كه ). 17: 1388 رحماني و مجيدي،( مديريت جامعه مشاركت فعال داشته باشند

  .پذيرد مي تأثيرميزان اين مشاركت از نگرش و تمايل به عمل شهروندان 
 

  مباني نظري
ي گردشگري از ها هدف از انجام اين تحقيق، بررسي ميزان حمايت صاحبان اقامتگاه

 ي محلي تغيير آب و هوا در گردشگري،ها عواملي مانند پيام تأثيري مقابله و بررسي ها سياست
ي كاهش تغيير آب وهوا ها سياست. پيامدهاي شغلي تغيير آب و هوا و نگرش نسبت به آن است
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اي  تواند به كاهش انتشار گازهاي گلخانه ميشامل تغييرات فني، اقتصادي و اجتماعي است كه 
وري از  تغيير رفتار مسافرتي، بهبود بهره روند كاهش با كاهش مصرف انرژي مثالً. كمك كند

ي خنثي سازي كربن، برنامه ها ي تجديد شونده، استراتژيها افزايش استفاده از انرژيانرژي، 
ريزي مقصد در گردشگري پايدار و مديريت آن، انتخاب كارگزاران صنعت گردشگري و معرفي 

). 99:  2005، 1كوپر( محصوالت مسافرتي و ساير تغييرات در عملكردهاي تجاري حاصل شود
ميلر  ؛2004بيكن،( ي مقابله متفاوت بوده استها ان حمايت از سياستدر تحقيقات پيشين، ميز

 ناواراتانا،؛ 2013؛ گابريل،2011 ساتون و توبين،؛ 2010؛ شوم و همكاران،2010 و همكاران،
2013 .(  
گسترده يا تخريب چشم اندازها ممكن است به  جوي  هاي محلي يا فشار ناشي از وقايع يامپ

:  2011 كاليتون،و  دوهرتي( شخصي تغيير آب و هوا درك شود و ات مستقيمتأثيرعنوان 
روان شناختي، اهميت وابستگي شخصي در تغيير نگرش را مهم  –ي اجتماعي ها نظريه). 265
نوع اطالعات و يا محتواي آن، عامل تعيين معتقدند كه ) 2011(و گيفورد  اسكانل. دانند مي

 مسئوليت پذيريبلكه بيشتر، وابستگي ذهني،  ،يستگذاري آن پيام نتأثيربراي   ميمه ي كننده
طور كه وابستگي شخصي به پيام و عالقه  به آن  بنابراين، همان. و بيان پيامدها، مهم هستند

ماهيت محلي  ،ها چه پيام چنان. يابد ميافزايش  نيز تالش براي پردازش آن، يابد ميافزايش 
يي كه ها فعاليت ديگر، عبارت به. دبور خواهند موثرت گاه ، آنب و هوا را آشكار كنندآتغيير 

ي محلي براي كاهش انتشار ها ات و فرصتتأثيردر درك  ،كنند مياي را ايجاد  وابستگي منطقه
چون آنها با  ،كنند ميي محلي تعهد بيشتري را ايجاد ها در اين صورت، پيام. شوند ميموثر واقع 

نسبت نگرش افراد  ،ي پياميها اين چارچوبهم چنين، . وابستگي شخصي بيشتري توام هستند
 دوهرتي و كاليتون، و 2011 اسكانل و گيفورد،( كنند مياصالح را نيز  به كاهش تغيير آب و هوا

2011.(  
ات احتمالي تغيير آب و هوا بر وضعيت اقتصادي تأثيرپيامدهاي شغلي تغيير آب و هوا به 

تحقيقات . مل شده ناشي از آن اشاره داردي متحها ي گردشگري و  هزينهها صاحبان اقامتگاه
تغيير آب و هوا و گرمايش جهاني بر  تأثيرانجام شده در اروپا و آمريكاي شمالي بيشتر به 

ي مناسب براي تفريحات زمستاني ها مثالً كاهش تعداد ماه. گردشگري زمستاني پرداخته بودند
؛ 2002 و بروكي، االسر( گردشگريي ها ي اقتصادي صاحبان اقامتگاهها يا تابستاني و هزينه

  ). 2007 و همكاران، النگ مي؛ ا 2007 ،3و فريدمن 2موئن؛ 2005 سيرون و دوبايس،
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نگرش، ارزيابي گرايش و رفتار سازگارانه، احساسات و تمايالت يك فرد را به سوي يك 
داشتن را در وضعيت چارچوب فكري براي دوست  ها نگرش، انسان. دهد ميموضوع يا ايده شرح 

: 1373كريمي،( دهد مييا دوست نداشتن چيزها براي حركت به سمت آنها يا دوري از آنها قرار 
ي فرضي هستند كه به ارزيابي يا جهت گيري ارزشي شخص ها سازه ها در حقيقت، نگرش).  9

نگراني نسبت . نسبت به يك چيز مانند شي ، ايده، شخص،گروه، كنش، خود و غيره اشاره دارد
سطح آگاهي افراد نسبت به يط زيست به طور كلي و تغيير آب و هوا به طور خاص، به مح

مسائل جهاني محيط زيست و نوع تصورات نسبت به گرم شدن و تغيير آب و هوا ذينفعان در 
گذار بر حمايت از  تأثيرصنعت گردشگري از سوي محققان متعددي به عنوان عامل 

و  1مك كريچر؛ 2005و  2004 بيكن،( فته استي مقابله مورد بررسي قرارگرها سياست
، )1(نشان داده شده در نمودار در مدل ). 2013 ناواراتانا،؛ 2013 ،گابريل ؛2010 همكاران،

  .متغير وابسته مورد توجه قرار گرفته است بر هي گفته شدها هر يك از متغير تأثير
  

 
  له در گردشگريي مقابها عوامل مختلف بر حمايت از سياست تأثير: 1نمودار

 نگارندگان: منبع

 
عوامل سه گانه مورد بررسي در تحقيق حاضر در نمودار  تأثيرشود،  ميهمانطور كه مالحظه 

  :بر اساس اين مدل، فرضيات تحقيق عبارتنداز. نشان داده شده است) 1(
  .ي مقابله تاثير داردها نگرش مثبت نسبت به تغيير آب و هوا بر حمايت از سياست) الف
  . دارد تأثيري مقابله ها ي محلي تغيير آب و هوا بر  حمايت از سياستها پيام) ب
  . دارد تأثيري مقابله ها پيامدهاي شغلي تغيير آب و هوا بر حمايت از سياست) ج
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  روش شناسي تحقيق
 يها گردشگري از سياست يها صاحبان اقامتگاههدف از اين مطالعه، بررسي ميزان حمايت 

دهد  ميمطالعات ميداني نشان . در شهرهاي بابلسر، نور و محمودآباد است تغيير آب و هوا
ي طبيعي است كه به ها مندي از مولفه اصلي گردشگران در سفر به اين مناطق بهره ي انگيزه

اهميت انتخاب اين سه شهر براي اين  ،بنابراين. نامند ميهمين علت آن را طبيعت گردي 
. نمايد ميكه اهميت حفظ محيط زيست در آن را دو چندان بررسي، وجود مناطق طبيعي است 

 ي جامعه. ي توصيفي و تحليلي از نوع پيمايشي استفاده شده استها در اين تحقيق، از روش
دهند كه با استفاده  ميي گردشگري در اين شهرها تشكيل ها آماري تحقيق را صاحبان اقامتگاه

به ) نفر در بابلسر 40نفر در محمودآباد و  41نور،  نفر در 40(نفر  121از نمونه گيري تصادفي، 
نيز از  سؤاالتاعتبار . نامه بوده است ابزار گردآوري اطالعات پرسش. عنوان نمونه انتخاب شدند
نظران  بدين صورت كه از نظر متخصصان و صاحب. ييد قرار گرفتأطريق اعتبار صوري مورد ت

ي مورد انتظار استفاده ها نامه با ويژگي باق پرسشموضوع مورد مطالعه در مورد انط ي در حوزه
كه همزمان با اوج جريانات  1392از ابتداي شهريور ماه سال  ها نامه پرسش. شده است

گري به صورت  نحوه پرسش. بود، در ميان جامعه آماري توزيع شد ها گردشگري در حوزه
به . ت نظري و عملي انجام شدتعريف متغيرهاي تحقيق به دو صور. يافته بود ساخت ي  مصاحبه

ي مقابله تغيير آب و هوا شامل تغييرات فني، اقتصادي و اجتماعي ها سياستلحاظ مفهومي، 
براي ). 99:  2005كوپر، (اي كمك كند  تواند به كاهش انتشار گازهاي گلخانه مياست كه 

زان روايي آن بر گويه در قالب طيف ليكرت استفاده شد كه مي 6تعريف عملياتي اين متغير از 
ها  ها احساسات عاطفي هستند كه مردم پيرامون پديده نگرش. درصد بود 58اساس ضريب آلفا 

ي شغلي تغيير آب و ها پيامد. بوددرصد  73ميزان روايي اين متغير، ). 43: 1373كريمي،( دارند
. اشاره دارد ها ي متحمل شده ناشي از تغيير آب و هوا براي صاحبان اقامتگاهها هوا به هزينه

 63ميزان روايي آن، . براي سنجش اين متغير از چهار گويه در قالب طيف ليكرت استفاده شد
ات تأثيريي هستند كه وقوع تغيير آب و هوا و ها پيامي محلي تغيير آب و هوا ها پيام. درصد بود

با تغيير  بخشند و در ايجاد دغدغه و كارآمد سازي شخصي براي مقابله ميآن را عينيت محلي 
  ).  59: 2011و همكاران، 1ويت مارش( آب و هوا موثر هستند

  
  
  

                                           

1 Whitmarsh 
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  تجزيه و تحليل

بخش اول شامل توصيف متغيرهاي . شود ميي تحقيق حاضر در دو بخش ارائه ها يافته
 .يابد ميگيري اختصاص  و نتيجه ها بخش دوم به تحليل داده. زمينه اي و متغير اصلي است

 اي در اين تحقيق با توجه به حوزه تحقيق متغيرهاي زمينه :زمينه ايي ها توصيف متغير - الف
سابقه اشتغال، تعداد واحد اقامتي، تعداد مسافر در تابستان، تعداد : عبارتند از) گردشگري(

گويان را برحسب  ، توزيع فراواني پاسخ)1(كه جدول ) مسافر در تعطيالت و قدمت اقامتگاه
  .متغيرهاي زير نشان مي دهد

  برحسب متغيرهاي زمينه اي ها توزيع فراواني پاسخ: 1دول ج
  سال به باال 15  سال 15-11  سال 10-5  سال 5كمتر از   1سابقه اشتغال

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

21  17.4  40  33.1  26  21.5  33  27.3  
تعداد واحد 

  2اقامتي
  واحد 15از  بيشتر  واحد 15-11  واحد 10-5  واحد 5كمتر از 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

43  35.5  44  36.4  12  9.9  21  17.4  

تعداد مسافر در 
  3تابستان

  نفر با باال 61  نفر 60-41  نفر 40-20  نفر 20كمتر از 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

19  15.7  54  44.6  17  14  29  24  
ر تعداد مسافر د
  4تعطيالت

  نفر با باال 61  نفر 60-41  نفر 40-20  نفر 20كمتر از 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

17  14  61  50.4  23  19  18  14.9  
  سال بيشتر 15  سال 15-11  سال 10-5  سال 5كمتر از   5قدمت اقامتگاه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

14  11.6  30  24.8  24  19.8  50  41.3  
  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع

                                           

  .پاسخي نداده بودند) درصد 0.8( نفر 1  1
  .پاسخي نداده بودند) درصد 0.8( نفر 1  2
  .پاسخي نداده بودند) درصد 1.7( نفر 2  3
  پاسخي نداده بودند) درصد 1.7( نفر 2  4
  .ندپاسخي نداده بود) درصد 2.5( نفر 3  5
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ي مقابله ها در تحقيقات پيشين، ميزان حمايت از سياست :مقابلهي ها حمايت از سياست)ب

ساتون و ؛ 2010 ؛ شوم و همكاران،2010 ميلر و همكاران،؛ 2004بيكن،( متفاوت بوده است
 به فراوانيجدول اساس  ر اين قسمت برد). 2013 ؛ ناواراتانا،2013 ؛ گابريل،2011 توبين،

  ).2جدول ( شود ميي مقابله پرداخته ها بررسي ميزان حمايت پاسخگويان از سياست
  

  ي مقابلهها براي متغير حمايت از سياست ها توزيع فراواني پاسخ: 2جدول 
كامال  گويه

  موافقم
تاحدودي   موافقم

  موافقم
كامال   مخالفم

  مخالفم
درصد 
  موافقان

انحراف   ميانگين
  معيار

  0.61  4.30  91.7  0  0 8.3 52.9 38.8  مصرف بهينه انرژي
استفاده از انرژي 
  تجديد شونده

30.6 41.3 24 1.7  2.5  71.9  3.95  0.91  

و  ها عايق بندي هتل
  ها رستوران

12.4 35.5 33.1 9.1  0.8  24.8  3.72  0.93  

وضع ماليات بر كربن بر 
حسب ميزان مصرف 

  ي فسيليها سوخت

12.4 35.5 33.1 19  0  24.8  3.41  0.93  

مديريت گردشگري 
 ساحلي

32.3 41.3 21.5 3.3  1.7  73.6  3.72  0.93  

ي ها دادن يارانه حامل
انرژي براي  ذينفعان 
گردشگري در صورت 
رعايت استانداردهاي 

  مصرف

27.3 37.2 25.6 9.9  0  64.5  3.81  0.94  

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

نيم طيف ليكرت كه از پنج گزينه تشكيل شده است، داراي سه حالت داهمان طور كه مي
اي داراي جهت مثبت باشد و در صورتي كه  در حالي كه گويه. موافق، بي نظر و مخالف است

گوئيم اين شخص با اين گويه  ميي موافق و كامالً موافق را شامل شود، ها پاسخ يكي از حالت
ي مخالف و كامالً مخالف را انتخاب نمايد ها ي از گويهموافق است و در صورتي كه پاسخگو يك

گزينه نظر مثبت و در  5گزينه از  2گوئيم پاسخگو با اين گويه مخالف است؛ براين اساس  مي
گوئيم پاسخگو با گويه پيشنهادي  ميو پايين تر  مخالفي نه موافق و نه ها صورت انتخاب گزينه

باشد نظر مثبت و در غير اين  60د موافقان باالي بنابراين، درصورتي كه درص. موافق نيست
باشد نشانگر نظر مثبت است  3هم چنين، اگر ميانگين باالي . شود ميصورت عدم موافقت تلقي 

در صورتي كه جهت گويه منفي باشد . گر همگني پاسخگويان استو انحراف معيار پايين نشان
  . اين روند معكوس است
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مصرف بهينه انرژي، استفاده از انرژي تجديد «يها گزينه، با توجه به مطالب بيان شده
ي انرژي براي  ذينفعان گردشگري در ها شونده، مديريت گردشگري ساحلي و دادن يارانه حامل

ستون درصد موافقان . درصد است 60داراي امتياز باالي » صورت رعايت استانداردهاي مصرف
. مقابله باال است یها ي گردشگري از سياستها دهد كه سطح حمايت صاحبان اقامتگاه مينشان 

نيز، چون  ها مقدار انحراف معيار گويه. كند ميييد أنيز اين يافته را ت) 56/3(اي  ميانگين رتبه
مقادير ميانگين  .پايين است، نشان دهنده همگني پاسخِ مشاركت كنندگان در مطالعه مي باشد

كنند و مقادير انحراف معيار نيز  ميي مقابله حمايت ها دهد پاسخگويان از سياست مينيز نشان 
  .دهد ميهمگني پاسخگويان را نشان 

ميلر و در فيجي و نيوزيلند؛ ) 2005و  2004(بيكن  :نگرش نسبت به تغيير آب و هوا) ج
در تايلند، نگرش ) 2013( در برزيل، ناواراتانا) 2013( گابريل در انگلستان،) 2010( همكاران

را نسبت به تغيير آب و هوا و ) گردشگران، مديران مراكز اقامتي( اين صنعتذينفعان در 
به توزيع فراواني نگرش نسبت به تغيير  )3(جدول . ي مقابله با آن را بررسي كردندها سياست

  . پردازد ميآب و هوا 
  

  براي متغير نگرش نسبت به تغيير آب و هوا ها توزيع فراواني پاسخ:  3جدول
كامال  گويه

  وافقمم
تاحدودي   موافقم

  موافقم
كامال   مخالفم

  مخالفم
انحراف   ميانگين

  معيار
تغيير آب و هوا نگران 

  .كننده است
47.1 11.6 2.5  33.1  5.8  3.62  1.32  

گرم شدن زمين 
ات منفي بر سالمت  تأثير

 .من و خانواده ام دارد

46.3 17.4 6.6  24  5.8  3.74  1.39  

عامل اصلي  ها ما انسان
 زمين هستيمگرم شدن

37.2 24 10.7  23.1  5.0  3.61  1.48  

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

 درصد با گويه 46، »تغيير آب و هوا نگران كننده است«درصد پاسخگويان با گويه  47
درصد نيز با  37و در نهايت، » ات منفي بر سالمت من و خانواده ام داردتأثيرگرم شدن زمين «

مقدار ميانگين نيز . موافق بودند ، كامالً»اصلي گرم شدن زمين هستيمعامل  ها ما انسان«گويه 
باشد، نشان دهنده نگرش مثبت پاسخگويان نسبت به تغيير آب و هوا  مي 3از آنجايي كه باالي 

له أاست و پايين بودن مقدار انحراف معيار نيز حاكي از همگني پاسخگويان در رابطه با اين مس
  . است

 معتقدند) 5: 2011(اسكانل و گيفورد  :تغيير آب و هوا در گردشگري ي محليها پيام) د
تواند فاصله رواني از مساله تغيير  مييي كه به لحاظ جغرافيايي محلي هستند ها تمركز بر پيام«
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، توزيع فراواني اين )4(جدول » آب و هوا را كاهش دهد و ميزان تعهد افراد را افزايش دهد
  .دهد ميمتغير را نشان 

 
  ي تجربه شخصي تغيير آب و هواها برحسب گويه ها وضعيت پراكندگي پاسخ: 4جدول 

كامال  گويه
  موافقم

تاحدودي   موافقم
  موافقم

كامال   مخالفم
  مخالفم

انحراف   ميانگين
  معيار

در تابستان مجبور 
شديم  خنك كننده 
بيشتري خريداري 

  كنيم

45.5 32.2 19.0 2.5  0.8  4.19  0.88  

 در زمستان تعداد
وسايل حرارتي را 
  افزايش داديم

33.1 41.3 20.7 4.1  0.8  4.01  0.88  

تعداد مسافران  
  كمتر شده است

19 14.9 39.7 23.3  4.1  3.22  1.12  

مدت اقامت 
مسافران كاهش 
  داشته است

13.2 38.8 32.2 12.2  2.5  3.47  0.96  

در تابستان مجبور 
شديم خنك كننده 
بيشتري خريداري 

  كنيم

45.5 32.2 19.0 2.5  0.8  4.19  0.88  

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  
ي گردشگري، به نوعي ها گاه ي صاحبان اقامت دهد كه تقريباً همه مينشان  )4(ي جدول ها يافته

. يي در پي داشته استها اند و براي آنها هزينه تغيير آب و هوا را در منطقه خود تجربه كرده
خگويان اذعان كرده بودند كه در تابستان مجبور به درصد پاس 45.5). 4.21= ميانگين كل(

درصد پاسخگويان نيز  41.3طور،  همين. ي سرمايشي بيشتري شده بودندها خريد سيستم
درصد نيز معتقد  40نزديك به . مجبور شده بودند وسايل حرارتي در زمستان را افزايش دهند

ذعان كرده بودند مدت اقامت درصد نيز ا 39بودند از تعداد مسافران كاسته شده است و 
دهد گويه ي مختلف نيز نشان ميها ميانگين گويه ي مقايسه. مسافران كاهش داشته است

در تابستان مجبور «كمترين ميانگين و گويه  5از  3.22با » تعداد مسافران  كمتر شده است«
انگين را داشته ، باالترين مقدار مي 5از  4.19با ميانگين » شديم كلر بيشتري خريداري كنيم

  . است
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؛ سيرون و 2002 االسرو بروكي،(برخي از محققان  :پيامدهاي شغلي تغيير آب و هوا) ذ
، در بررسي خود )2007 و همكاران، النگ مي؛ ا 2007 ،2و فريدمن 1موئن؛ 2005دوبايس،

ي مناسب براي تفريحات زمستاني يا ها كاهش تعداد ماهدريافتند كه تغيير آب و هوا در 
در جدول . داشته است تأثيري گردشگري ها ي اقتصادي صاحبان اقامتگاهها بستاني و هزينهتا
  .شود ميبه بررسي اين عامل پرداخته  )5(
 
  

  براي متغير پيامدهاي شغلي تغيير آب و هوا ها توزيع فراواني پاسخ: 5جدول 
كامال  گويه

  موافقم
تاحدودي   موافقم

  موافقم
كامال   مخالفم

  مخالفم
انحراف   نميانگي

  معيار
  0.97  4.21  0.8  6.7 16.8 30.3 45.4كاهش گردشگر   

كاهش مدت 
  اقامت   

27.7 51.3 17.6 3.4  0  4.03  0.76  

افزايش 
  ي اقامتگاهها هزينه

35.5 41.3 19 4.1  0  4.08  0.84  

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

كاهش مدت  درصد 51.3درصد پاسخگويان كاهش گردشگر،  45، )5( براساس جدول
ي اقامتگاه را از پيامدهاي شغلي تغيير آب و هوا اعالم ها درصد نيز افزايش هزينه 41.3اقامت و 

دهد كه كاهش گردشگر مهم ترين پيامد شغلي تغيير آب و  ميستون ميانگين نيز نشان . كردند
  . هوا است و پايين بودن انحراف معيار نيز نشان دهنده همگني پاسخگويان است

ي اخير، يكي از عواملي كه باعث شد ها در سال :ي مقابلهها يين حمايت از سياستتب)ر
پايدارسازي در صنعت گردشگري مورد توجه قرار گيرد، پيامدهاي مصرف انرژي و حمل و نقل 

بنابراين، ارزيابي پيامدهاي تغيير آب و هوا، . در اين صنعت در تشديد تغيير آب و هوا بود
 تأثيرتواند بر پايدارسازي گردشگري  ميش نسبت به تغيير آب و هوا ي محلي و نگرها پيام

  .شود ميي موجود در آن پرداخته ها ، به بررسي اين رابطه و تفاوت)6(در جدول . داشته باشد
 
 
 
 
  

                                           

1 Moen 
2 Fredman 
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ي ها مدل نهايي رگرسيون متغيرهاي مستقل تبيين كننده حمايت از سياست تأثيرضرايب  :6جدول 
  مقابله

  سطح معني داري  مقدار آزمون تي بتاضرايب متغيرها
  0.23  1.19  مقدار ثابت

  0.00  4.65 0.51 ي محلي تغيير آب و هواهاپيام
  0.02  - 2.29 0.20 نگرش نسبت به تغيير آب و هوا
  0.02  2.33 -0.24 پيامد شغلي نغيير آب و هوا

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

ي محلي تغيير آب و هوا، اولين متغيري بود ها مدهد، متغير پيا ميهمانطور كه جدول نشان 
در مقابل، . ي مقابله  داشته استها كه وارد مدل شده و بيشترين رابطه را با حمايت از سياست

متغير پيامد شغلي تغيير آب و هوا آخرين متغيري بوده كه وارد مدل شده و كمترين رابطه را 
ي محلي تغيير آب و هوا ، ها ب بتا، متغير پيامبراساس ضراي. با متغير وابسته نشان داده است

دهد كه هر  ميسطح معني داري جدول نيز نشان .  باشد ميقوي ترين متغير وارد شده به مدل 
مقدار ضريب .  ي مقابله دارندها سه متغير مستقل رابطه معني داري با متغير حمايت از سياست

غير وابسته به وسيله ي متغيرهاي مستقل درصد تغيير مت 16نيز نشان داد كه ) 0.16(تعيين 
ي محلي تغيير آب و هوا، پيامد شغلي و نگرش نسبت ها به عبارت ديگر، پيام. قابل تبيين است

ي مقابله را تبيين ها درصد تغيير پذيري ميزان حمايت از سياست 16به تغيير آب و هوا فقط 
  . كنند مي

  
  و پيشنهادها نتيجه گيري

است كه بسياري از تهديدهاي زيست محيطي، تخريب منابع و  ر شدهامروزه كامالً آشكا
درحال حاضر، دانشمندان بر . ي غير منطبق با محيط زيست استها نتيجه فعاليت ها آلودگي

اين مهم اتفاق نظر دارند كه عامل تغيير آب و هوا، انسان ساخت بوده و مقابله با اين مخاطره 
غيير در دانش و نگرش افراد نسبت به آثار و پيامدهاي محيطي نيازمند زمينه سازي ت زيست

يكي از صنايعي كه خود . بر روي محيط زيست و تحقق توسعه پايدار است ها تصميم گيري
، 21رسد از آغاز قرن  ميبه نظر . عامل و قرباني تغيير آب و هوا است، صنعت گردشگري است

برگزاري اولين . ود را نشان داده استمساله تغيير آب و هوا و گردشگري به تدريج اهميت خ
كه توسط سازمان جهاني  2003كنفرانس بين المللي تغيير آب و هوا و گردشگري در سال 

مبين آن است كه يكي  ،در داوس سوئيس 2007جهانگردي و نيز دومين كنفرانس آن در سال 
 قدام فوري استاانجام ي اصلي صنعت گردشگري در مقابله با تغيير آب و هوا، ها از چالش
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ي كوتاه مدت ها معتقدند كه واكنش) 2006( 4و پائول 3دوبايس). 2: 2009، 2و بات1گاتيا(
ات تغيير آب و هوا با مسئوليت پذيري تأثيري بلند مدت است و آگاهي از ها كارآمدتر از واكنش

  . و نظارت بيشتر بر رفتارها توام خواهد بود
حقيق، سعي شده است تا ميزان حمايت شان از له، در اين تأبا توجه به اهميت مس  

ي تحقيق، ها براساس يافته. ي مقابله و عوامل موثر بر آن مورد بررسي قرار گيردها سياست
ي مقابله در سطح باال قرار ها ي گردشگري نسبت به سياستها ميزان حمايت صاحبان اقامتگاه

 در انگلستان،) 2010( و همكارانميلر اين نتيجه با نتيجه به دست آمده توسط . داشته است
و  2004(اما با بررسي بيكن  ،در تايلند هم سو بوده) 2013( در برزيل، ناواراتانا) 2013( گابريل
هم چنين نگرش پاسخگويان نسبت به تغيير آب و . در فيجي و نيوزيلند مغايرت داشت) 2005

ي ها دشگري، متحمل شدن هزينهي محلي تغيير آب و هوا در گرها هوا مثبت بود و در بين پيام
تهيه وسايل سرمايشي در تابستان مهم ترين پيام و در بين پيامدهاي شغلي تغيير آب و هوا، 

عوامل مذكور بر  تأثيردر بررسي . كاهش گردشگر مهم ترين دغدغه پاسخگويان بوده است
نگرش نسبت به ي محلي تغيير آب و هوا در گردشگري و ها ي مقابله، پيامها حمايت از سياست

اين يافته با نتايج به دست . تغيير آب و هوا قوي ترين متغيرهايي بودند كه وارد مدل شده بودند
 دوهورتي و كاليتون، و 2011 ؛ اسكانل و گيفورد،1390 صالحي و پازوكي نژاد،( آمده توسط

 راتانا،ناوا و 2013 گابريل، ؛2010 مك كريچر و همكاران،؛ 2005و  2004 بيكن،(و ) 2011
چنداني بر متغير وابسته  تأثيرمتغير پيامدهاي شغلي تغيير آب و هوا . هم سويي داشت) 2013

ي انجام شده ها نداشته است در حالي كه اين نتيجه برخالف نتيجه به دست آمده در بررسي
النگ و  ميا ؛2007 موئن و فريدمن،؛ 2005 ؛ سيرونو دوبايس،2002 االسرو بروكي،( توسط
  .بود) 2007 ان،همكار
له تغيير آب و أبه طور كلي، بررسي حاضر به عنوان نخستين تحقيقي كه در ارتباط با مس 

دهد كه  ميي حمايتي در بخش گردشگري در ايران انجام شده است، نشان ها هوا و سياست
جامعه ايراني هر چند در سطح محدود و محلي نسبت به تغييرات جهاني تغييرات آب و هوا 

وجود اين حساسيت و آگاهي از پيامدهاي . بوده و تا حدودي از پيامدهاي آن آگاه استحساس 
گذاران عرصه گردشگري و نيز تغييرات آب و هوا فراهم  آن فرصت مناسبي را براي سياست

ي مناسب و عملي الزم را براي ها زمينه ها نمايد، تا با ارتباط مستمر با صاحبان اقامتگاه مي
 .هت مقابله با تغييرات آب و هوا بردارنداقدامات عملي ج

                                           

1 Gaita 
2 Both 
3 Dubois 
4 Paul 
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