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  چكيده
ي خود  ها الگوي توسعه گردشگري نيز مانند ساير بخشي پايدار، الزم است تا صنعت  عصر توسعهر د

ايجاد توازن پايدار ميان اثرات اقتصادي گردشگري و منابع . را همرويه با پارادايم پايداري بازتعريف كند
قدرت رقابتي خود را از ) ها(افتد كه مقصد غيرقابل تجديد گردشگري توليد گردشگر زماني اتفاق مي

براي گردشگران، متمايز بودن، تأثير بر كيفيت تجربيات گردشگران و رفاه لحاظ دارا بودن جاذبه 
جايي از آنجايي كه اثرات نيرومندي بر پايداري اقتصادي،  تحرك و جابه. شهروندان بومي ارتقا بخشند

محيط زيستي و اجتماعي منطقه دارد، يكي از اركان اساسي تجديد ساخت و تعيين راهبرد گردشگر در 
تواند رشد نمايد و  بدون زيرساختار و خدمات مناسب براي سفر، صنعت گردشگري نمي .مقصد است

رشد . پايدار گردشگر ناممكن است سفر) زيرساختار و امكانات( بدون بهبود فني در بخش حمل و نقل
شود تا  ي مصرفي مدرن، سبب مي حساسيت و آگاهي نسبت به گردشگري و حمل و نقل پاك در جامعه

هايي در گردشگري و سفر داشته  بيش از گذشته مصرف اخالقي را در پيش گيرند و انتخابگردشگران 
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي نگرش صاحبان . زيست استباشندكه دوستدار و حامي محيط

تحقيق از نوع كمي و با روش . پايدار و عوامل مؤثر بر آن است سفرهاي ي گردشگري نسبت بهها اقامتگاه
هاي گردشگري در شهرهاي نور،  نفر از صاحبان اقامتگاه 121ي آماري،  جامعه .ش انجام شدپيماي

. گيري تصادفي ساده انتخاب شدند محمودآباد و بابلسر در استان مازندران است كه با روش نمونه
 هاي گردشگري گرداوري شد كه از ديدگاه صاحبان اقامتگاه نامه پرسشهاي مورد نياز از طريق  داده

ي آن براساس نظر اساتيد مرتبط و پايايي آن بر اساس آلفاي  نامه پرسشروايي ظاهري و محتوايي 
هاي گردشگري  هاي تحقيق حاكي از آن است كه صاحبان اقامتگاه يافته. تاييد گرديد) 62/0(كرونباخ 

تحصيالت  رايش نيز بر حسب سن و سطحپايدار از سوي گردشگران دارند و اين گ سفرگرايش مثبت به 
تعداد مسافران در تابستان يا تعطيالت غير از تابستان كمترين رابطه را  اشتغال و ي سابقه. متفاوت است
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 سفرهاي  اعمال سياستتوان گفت  با توجه به نتايج تحقيق، مي. پايدار داشت سفربا گرايش به نظام 
  .ها است ن ذينفعان در اين بخشپايدار، رشد حمل و نقل و گردشگري پايدار مستلزم همكاري نزديك بي

  .ي گردشگري، مازندرانها پايدار، پيمايش، اقامتگاه سفرگردشگري، :واژگان كليدي
  

  مقدمه
عنوان عاملي جهت بهبود كيفيت زندگي جوامع در حال به ، گردشگرير جهان معاصرد

ها و ي صنعت گردشگري موجب تنوع درآمد در كشورهاي صنعتي، توسعه. شود توسعه تلقي مي
شود و در كشورهاي در حال توسعه فرصتي براي صادرات  كاهش ناهماهنگي در اقتصاد مي

خاكساري و ( طوري كه نرخ رشد آن از اشكال سنتي صادرات بيشتر استكند به ايجاد مي
، سهم كلي صنعت گردشگري در 1آمار سازمان جهاني گردشگري و سفر طبق )1392همكاران، 

گذاري در اين صنعت در همان درصد و سهم سرمايه 5/2، 2013سال  توليد ناخالص داخلي در
در اين ميان، . درصد برسد 3/7به  2014رود اين رقم در سال  درصد بود كه انتظار مي 1/4سال 

ي صورت گرفته در ايران تالش شده است سهم صنعت گردشگري در درآمد ها ريزي طبق برنامه
طبق آمار سازمان جهاني گردشگري و سفر، سهم كلي . ردزايي كشور بيشتر مورد توجه قرار گي

رود  بود كه انتظار مي  درصد 1/6، 2013صنعت گردشگري در توليد ناخالص ملي ايران در سال 
چنين، سهم مستقيم اين صنعت در ايجاد هم. درصد برسد 5/7به  2014اين رقم در سال 

      به 2014رود اين رقم در سال  يدرصد بود كه انتظار م 5/2 2013اشتغال كشور در سال 
حال، رونق گردشگري در هر مكان جغرافيايي نبايد پيامدهاي منفي با اين. درصد برسد 6/2

امروزه، گردشگري پايدار در تمام ابعاد آن . محيطي درپي داشته باشد اقتصادي، اجتماعي، زيست
منظور حفاظت از محيط پايدار به ي هاي توسعه و رفتن به مقصد در چارچوب برنامه سفرويژه  به

  .زيست مناطق گردشگري مورد توجه خاصي قرار گرفته است
بيني شده  كنند، اما پيش ميليارد كيلومتر حركت مي 23امروزه، شهروندان در دنيا ساالنه 

چنانچه محدوديتي در منابع وجود نداشته باشد، اين ميزان حركت تا چهار  2050كه تا سال 
، 1970ي  تا اواخر دهه) 1393اوري، ( ميليارد كيلومتر افزايش يابد 106ه برابر يعني ب
معرفي و همواره بر پيامدهاي مطلوب ) آلودگي( عنوان فعاليتي طاليي و بدون دودگردشگري به
، تا اينكه )1392محمودي و پازوكي نژاد، (شد  ويژه منافع اقتصادي آن تاكيد ميو منافع آن به

زيستي، اجتماعي و هاي تحقيقي متعدد، پيامدهاي محيط ها و گزارش تهياف 1980ي  از دهه
ي مذكور پيامدهاي محيط  در دهه. فرهنگي نامطلوب گردشگري را مورد تاييد قرار دادند

قدمي و عليقليزاده، ( ي محققان اين حوزه مبدل شد زيستي ناشي از گردشگري به تنها دغدغه
 23       هاي سريع و پرمصرف كربن،سفرگسترش  تحقيقات نشان داده است پيامد) 1391

                                           
1 World Tourism and Travel Council(WTTC) 
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ترين منبع رشد چنين دهد كه سريع اي جهان را تشكيل ميدرصد توليد گازهاي گلخانه
 .)1393اوري، ( رسد درصد يعني باالتر از روند فعلي مي 80به  2030گازهايي است كه تا سال 

و هند پنجمين جايگاه را در صنعت گردشگري بعد از كشورهاي اياالت متحده، چين، روسيه 
درصد گاز كربن از حمل و نقل  40در اين صنعت، . روند رو به گسترش آلودگي جهان دارند

ها و  درصد آن ناشي از مصرف انرژي در اقامتگاه 21اي و  درصد از حمل و نقل جاده 32هوايي، 
  ).1392نژاد، محمودي و پازوكي (شود  هاي گردشگري توليد مي فعاليت

 ،2بائومن(شود  تعيين مي» 1سياليت يا نقدينگي«معاصر تا حد زيادي با ويژگي  جهان
چنين مفهومي را اغلب براي توصيف تغيير  .)1: 3،2011؛ به نقل از كوهن و كوهن2000

هاي سريع فني،  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پرشتاب ناشي از فرايند جهاني شدن، پيشرفت
اين عوامل به افزايش سرعت در امور زندگي، . گيرند كار ميههاي ارتباطي و اطالعاتي ب جهش

اضمحالل اهميت زمان و امكان، تكثر فرهنگي، تمايززدايي از قلمروهاي اجتماعي و تكه تكه 
كه اين روندها در جهان در حال گسترش هستند،  با اين. شود هاي زندگي منجر مي شدن سبك

ي شدن ابعاد زندگي و از سوي ديگر با افزايش درك از يك سو با مصرف زدگي منفعالنه و كاالي
در چنين  .)2: 2011، به نقل از كوهن و كوهن،1992، 4بك( حسي از خطر نيز همراه بودند

 هايي فراتر از محله تغيير يافته است و ها و همسايگي به زندگي در مكان جهاني، زندگي در محله
، خويشاوندان نزديك و طقي دورتر از خانوادهگردش در منا، مصرف و افراد همواره در حال سفر

   .)1393اوري، ( برند ها به سر مي همسايه
سريع، استفاده از كربن در حمل و نقل است كه مسبب انتشار  سفرهايپيامد اين گسترش 

 ناشي از مصرف سوخت انرژي شده و همين هم منبع رشد ايدرصد گازهاي گلخانه 23
 درصد باالتر از سطح فعلي برسد 80به  2030رود تا سال  ميهايي است كه انتظار  آالينده

در معرض اطالعات در اين راستا، گردشگر متعهد كسي است كه  .)5: 2007، 5دوبايس و پائول(
روشني از صحيح و تواند به درك  ميگيرد و بهتر  ميمحيطي قرار  هاي زيست و سياستگذاري

دهد و رفتارهاي  ك زندگي خود را تغيير مي، سبگردشگر متعهد. مخاطرات جهاني دست يابد
مانند كاهش مصرف، توليد كمتر زباله و استفاده كمتر از خودرو شخصي و گردشگري حمايتي 

هاي مختلفي از دينفعان در اين زمينه نقش ايفاء  ترديد، گروهبي. گيرد پاك را در پيش مي
ي گردشگري در مقاصد گردشگري ها توان به صاحبان اقامتگاه ها مي كنند كه از جمله آن مي

هاي  عنوان يكي از مقاصد اصلي گردشگري داخلي، داراي اقامتگاهاستان مازندران به. اشاره نمود
توانند در امر پايداري گردشگري  ها بالتبع، مي متعدد گردشگري است و صاحبان اين اقامتگاه

                                           
1 Fluidity or “liquidity 
2 Bauman 
3 Cohen and Cohen 
4 Beck 
5 Dubois and Paul 
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هاي گردشگري نسبت به  گاهتحقيق حاضر، نگرش صاحبان اقامت. نقش مهم و مؤثري ايفاء كنند
  . جايي پايدار گردشگر را مورد بررسي قرار داده است جابه

  
  اهميت و ضرورت پژوهش

. يكي از اين عناصر مكان است. زندگي متحرك با مصرف كربن باال عناصر مختلفي دارد
آرام هاي  آيد، كمتر طرفدار دارند و از شيوه عمل ميها كمتر بازديد به هايي كه از آن مكان

مناطق بازديدكنندگان  بيش از آن چيزي هستند كهها  مكان. شود حركت در آن استفاده مي
هر از هايي هستند كه  گردآورندگان مكان خبرگان وافراد، . كنند ديگر با پرواز به آنجا تجربه مي

 يجه،و در نتاين خبرگي . كنند هاي سريع حركت از آنجا بازديد مي از شيوهچندگاهي با استفاده 
. شود جهان ميها در  مكان بسياري از سبب ساخت و تجديد ساخت ،حركتتر فزونگسترش 

بندي و زنند، موضوع شناسند، برچسب مي ميبا مصرف بيش از حد انرژي  را معموالًاماكن اين 
روها، ها، پياده اندازها، باشگاهوجود سواحل، چشمهاي مكان شامل  مشخصه. كنند آوري ميجمع
هاي كنار  هاي مطبوع، تاريخ منحصر به فرد، كنسرت موسيقي، خيزاب ها، كوهستان انرستور

هاست  هاي شاخص و فضاي مهماني آن غذا، ساختمان دريا، بقاياي تاريخي، مشاغل مناسب،
هاي حفظ منابع محيط  پيشگري از اثرات منفي گردشگري از جمله ضرورت .)1393اوري، (

هاي گردشگري  از آنجا كه فعاليت. مناطق گردش پذير است زيستي و حتي فرهنگي، اجتماعي
تواند باعث تخريب محيط زيست و منابع طبيعي شود، بايد راهي براي مديريت استفاده  مي

عبارت ديگر، راهي براي براي به .)1391نيك بين و كرمي،( پايدار از اين منابع طراحي شود
ها، ترويج و فرهنگ سازي  يكي از اين راه. گريرويه كربن در صنعت گردشجلوگيري از توليد بي

در حقيقت، اعتقاد بر اين است كه در عصر حاضر براي حل . جايي پايداراست در زمينه جابه
هاي جديدي تربيت  مشكالت مدرن از جمله تغيير اقليم الزم است تا افراد جامعه با شخصيت

  .شوند كه بتوانند مسئوليت اين مشكالت را بر عهده گيرند
  

  مباني نظري
اي را در نظريه و پژوهش اجتماعي  عنوان يك موضوع، اهميت برجستهبه وسفر جايي جابه
هاي مختلف علوم  جايي فضايي در رشته مفهوم جابه .دست آورده استهاي اخير به در سال

جايي صرفاً  جابه. هاي مختلف است هاي بسيار متفاوت در مقياس اجتماعي ناظر به پديده
اي از  ايي افراد براي كار، بازي يا ناشي از اجبار و ضرورت نيست، بلكه طيف گستردهج جابه

، 1ريگ( شود ها را نيز شامل مي ها، دانش و ايده كاالها، محصوالت، سرمايه، بيماري، سازمان
جايي و نظريه  اي گسترده به جابه انديشمندان اخيراً خواستار رويكرد چندرشته .)118: 2007

                                           
1 Rigg 
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) 2006(و اوري  2يا به تعبير شلر 1»چرخش تحرك«. يق تر اين مفهوم هستندپردازي عم
ترين تالش براي به زير چتر گرفتن انواع مختلف  ، روشن»ها جايي پارادايم جديد جابه«

هنجار و  ي امري به ها و به چالش كشيدن گرايش به تلقي ثبات و عدم تحرك به مثابه جايي جابه
هاي نوپديد  اين پارادايم معطوف به كيفيت. زاست ي امري مشكل هجايي و تحرك به مثاب جابه
شده است ... جايي همچون هواپيما، اينترنت، فرهنگ كاميپوتر، سفرهاي مجازي، آي پد و  جابه

. هاي جديد زندگي و تعامل تحقق يافته است هاي تكنولوژيكي و شيوه ي پيشرفت كه به واسطه
هاي زيمل و در واكنش به افزايش درك  وامگيري از انديشه با 1990ي  پارادايم مزبور از دهه

جايي براي افراد و جامعه و همچنين تحول كيفي و كمي در ماهيت  اهميت تاريخي و فعلي جابه
ها  جايي حاميان پارادايم جديد جابه. ي گذشته شكل گرفت جايي در طي چند دهه تجربي جابه

ي متاخر نيازمند تغيير كانون توجه  شرايط مدرنتيههاي علمي اجتماعي در  اند كه پژوهش مدعي
هاي  ها هستند و بايد به جريان خود از واحدهاي تحليل بسيار ايستا همچون جوامع و دولت ملت

همچنين اين  .)2000؛ اوري، 2006شلر و اوري، (افراد، كاالها و اطالعات توجه داشته باشند 
جايي  طور سنتي ايستا بوده، جابهاجتماعي به چرخش در واكنش به اين امر مطرح شد كه علوم

ها براي كار كردن و  مند انسانهاي نظام جايي تلقي كرده و اهميت جابه 3ي سياه عنوان جعبهبه
زندگي خانوادگي، اوقات فراغت و لذت و براي امور سياسي و اعتراض را ناديده گرفته يا اهميت 

 ي موجودات ايستا ها اغلب به مثابه سنتي انسان در رويكرد. چنداني براي ان قائل نشده است
هاي خاصي پيوند خورده يا در جهان جهاني شده و  شدند كه به مكان تلقي مي) غير پويا(

دهنده و جايي به نيروها و عوامل شكل پارادايم جابه. هستند 4آشفته، خانه به دوش و بي مكان
ها توجه  جايي هايي ناشي از اين جابه حدوديتها و م ها و يا الزام جايي محدود كننده اين جابه

: 2006(اوري . س داردشنا جامعه ريشه در كارهاي جان اوري) جايي جابه( پارادايم تحرك. دارد
شناسي  جامعه«در كتاب » جايي است كل جهان در حال جابه«با طرح اين ادعا كه ) 207

منظور بررسي شناسي به راي جامعهاي را ب بيانه» ها در قرن بيست و يك تحرك: فراسوي جوامع
ي  ، و وابستگي متقابل پيچيده5ها، اطالعات و ضايعات ها، ايماژه هاي مختلف افراد، ابژه تحرك
  . هاي مختلف مطرح كرد هاي ها و پيامدهاي اجتماعي تحرك بين آن

 تحركي  به درستي اشاره كرده است، مطالعه) 2013(6طور كه سيگاد با اين حال همان
جايي اغلب مورد غفلت قرار  تي در معناي تغيير محل سكونت اوليه در مطالعات جابهسكون

هاي روزانه، شهري، مجازي و تخيلي يا  جايي بر جابه) 2000(  براي مثال اوري. گرفته است
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به » جايي جابه«ي تخصصي  نشريه. اند سكونتي نپرداخته تحركتوريسم تاكيد كرده ولي به 
جايي سكونتي از زمان  اي در ارتباط با جابه و نقل پرداخته و هيچ مقالهمسائل مربوط به حمل 

ها  المللي، مهاجرتهاي بين جايي جابه. منتشر نكرده است 2006ي اول آن در سال  چاپ شماره
ندرت سكونتي به تحركجايي بررسي شده اما  هاي بزرگ مقياس گاهاً در مطالعات جابهسفرو 

  . مورد توجه قرار گرفته است
طوري كه اي داشته به رشد فزاينده الملليبين ها و سفرهاي جايي ز طرف ديگر، مطالعه جابها

اين . را تحت شعاع خود قرار داده است تركوتاه هاي سكونتي با فاصلهي تحرك  پژوهش درباره
المللي شايد ناشي از جهاني شدن و افزايش حجم و به چشم آمدن هاي بين سفرتوجه به 

اي مهاجرت و همچنين نيرومندي سياسي مسائل مرتبط با مهاجرت در كشورهاي ه جريان
شك در طي چند المللي بيطور كلي، اگرچه حجم مطلق جريان مهاجرت بينبه. غربي باشد

جايي درون يك كشور  المللي نسبت به جابههاي بين جايي ي گذشته رشد داشته، اما جابه دهه
   .)2013، 1يگرانكولتر و د( عموميت كمتري دارد

هاي  گذار از شيوهكردند اما تغيير ها كربن كمتري را توليد مي سفرتا اوايل قرن بيستم، اكثر 
هاي سريع با توليد كربن باال مبتني بر  سواري به شيوهروي و دوچرخهآرام حركت مانند پياده

قع، امروزه چنين در وا) 1392ساتن، ( هايي بود كه به تخصص فني باال احتياج داشت فناوري
اي اين سيستم را  صورت فزايندهكنند كه به اي تكيه مي هايي به نرم افزارهاي رايانه سيستم

شود، آن را تغيير  كند و وقتي سيستم دچار مشكل مي كند، تنظيم مي گرداند، كنترل مي مي
داخته شوند و قطعات به دور ان اگر سيستمي خراب شود در اكثر موارد تعمير نمي. دهد مي
هاي  جايي هميشه نيازمند سيستم هاي جديد حمل و نقل براي جابه سيستم. شوند مي

ها مبتني بر  اند و بسياري از آنكارشناسي هستند، با اين وجود در حال حاضر بسيار تخصصي
      هاي  همراه آن مهندسان مشاور و متخصص و شركتهاي دانشگاهي هستند و به برنامه
   .)1393اوري، ( دمات دهنده نيز ظهور كردندكننده و ختوليد

 سفربنابراين، . ي گردشگري يك پيش نياز است تا يك بخش الينفك از آن در توسعه سفر
عمدتاَ از ديدگاه  سفرريزي  اي دارد و در برنامه ريزي گردشگري نقش حاشيه گردشگر در برنامه

 .)2012، 2اسكوتاري و همكاران( شود هاي دسترسي به مكان به گردشگر توجه مي كاهش هزينه
عنوان يك اصل الهام بخش ، پارادايم پايداري را بهسفرريزي  ريزي گردشگري و برنامه برنامه

براي رسيدن به اهدافي مانند حفاظت از محيط زيست، افزايش كارايي و عدالت در نظر 
عنوان راهي براي به گردشگرپايدار  سفربه اين منظور، هر دو رشته متمركز بر اصل . گيرند مي

باشند در حالي كه  كاهش پيامدهاي منفي گردشگري بر محيط زيست، اقتصاد و جامعه مي
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ريزي  برنامه .)1391پور، صالحي و حسن( هنوز بر تامين نيازهاي گردشگران نيز تاكيد دارند
واقع،  در. اي است ريزي منطقه ، بخش الينفك گردشگري پايدار و برنامهسسفر پايدار گردشگر

اي در حمل  گردشگر نيز سهم فزاينده سفرحمل و نقل نه فقط پيامد مهم گردشگري است بلكه 
پايدار در انتخاب راهبردي مقصد  سفرادغام ) 2010، 1دوبايس و ديگران( و نقل جهاني دارد

هايي  شود، كارآمدي اين فرايند به برآورد تأثير حمل و نقل و توسعه مقياس مستقيم حاصل نمي
   .)2012اسكوتاري و همكاران،( ابسته است كه بايد براي مقصد مناسب و كارآمد باشدو

ي مفهوم نظام حمل و نقل  توان به واسطه ي حمل و نقل گردشگري را مي ساختار چندگانه
گردشگران از  سفريعني يك نظام پيچيده متشكل از  ،)2005، 3پيج(  تحليل كرد 2گردشگر

اي  جزء منطقي و تجربي ساختار پيچيدهاين دو . قليه و تجربه سفرق انواع مختلف وسايل نطري
. جزء منطقي شامل خطوط ارتباطي، امكانات و تجهيزات حمل و نقل و جريانات است: دارند

؛ به نقل از 4،2007براردي( مسير و خطوط ارتباطي شامل خطوط مواصالتي وخطوط ويژه است
شامل امكانات نقل  ت و تجهيزات حمل و نقل معموالًامكانا .)163: 2012اسكوتاري و همكاران، 

واسطه كه در مسيرهاي ارتباطي به 5جريانات) 2005پيج، ( مكان و بازديد از مناطق است
، انواع مختلف تحرك و شوند استفاده از ابزارهاي مختلف حمل و نقل ايجاد و ساخته مي

عنوان جريانات به    ه مكان كه جريانات گذار يا دسترسي ب: كنند جايي را تعيين مي جابه
داخلي گردشگر در  سفرداخلي كه  سفرشود؛  بين مناطق اصلي و دور تعريف مي مستقيم

تخيلي است كه امكانات مختلف حمل و  سفري  هاي سفر يك نوع زنجيره برنامه تعطيالت است؛
هايي كه  مكان –ها تقاطع .)2007، 6اسكيلزباچ و ديگران( دهد نقل را به يك ديگر پيوند مي

هاي سفر ايفاء  نقش مهمي در برنامه –كنند گردشگران در آن وسيله نقليه خود را عوض مي
استفاده از چندين نوع وسيله نقليه را فراهم  ريزي شده مثالً كند و امكان رشد سفر برنامه مي
  .كند مي

ه براي اول اين كه، حمل و نقلي ك. بستگي دارد كاربرپيچيدگي جزء تجربي سفر به 
اسكوتاري به نقل از 1999هال، ( شود با ديگر كاربران متفاوت است گردشگران در نظر گرفته مي

شدت به سطح در مورد حمل و نقل غير انحصاري، تجربه سفر به .)164: 2012و همكاران، 
تمايز دوم بين . ي نوع وسيله نقليه يا انتخاب مسير وابسته است رقابت بين كاربران درباره

گردشگران يك روزه است كه از وسايل نقليه براي رفتن به مقصد استفاده / دشگران ساكنگر
بازديدكنندگان يك روزه كه هدف اصلي شان گردش و / كنند و گردشگران در گردش مي
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اسكوتاري و به نقل از 2007برادري، ( هاي مختلف است سياحت كردن و رفتن به مكان
گردشگري در زمان تعطيالت با ) 2007( يلزباچ و ديگرانطبق نظراسك .)164: 2012همكاران، 

كردن وسيله نقليه و بازديد از مناطق جذاب ارزش تجربي سفر را افزايش ها، عوض توقفگاه
  . دهد مي

زيستي، اقتصادي و ترديد، اين دو جزء نظام حمل و نقل گردشگر با تأثيرات محيطبي
ريزي گردشگر  ز انواع اين تأثيرات اغلب در برنامهچند كه برخي اهر. اجتماعي قطعي همراه است

هاي حمل و نقل  اين واقعيت در ادبيات تحقيقي تأثير محيط زيستي نظام. افتد مقصد اتفاق مي
ها و صدا، مصرف انرژي و فضا  اي، آلودگي ناشي از آالينده توليد گازهاي گلخانه - گردشگر

ي آشكار براي ابعاد اجتماعي، اقتصادي حمل و گردشگر پيامدها سفر. وسايل نقليه انعكاس دارد
توان  گردشگر يا وسايل نقليه خاص را مي سفرالگوهاي مصرف انرژي در فرايند  مثالً. نقل دارد

 .)164: 2012سكوتاري و همكاران، ؛ به نقل از ا2002، 1بيكن( تحليل كرد براساس مقصدها
؛ به 2002، 2گازلينگ و همكاران(اش كيبزرگترين تأثير گردشگري از نقطه نظر ردپاي اكولوژي

توان براي تفكيك مصرف منابع گردشگران و  ا مير) 164: 2012اسكوتاري و همكاران، نقل از 
هايي كه براي  زيستي وسايل نقليه مختلف، برحسب هزينهتأثير محيط. كار گرفتبوميان به
هاي سازگار با  ريزي تخاب برنامهو تمايالت مسافران براي ان. شود پي دارد محاسبه ميجامعه در

و جذاب ) 164: 2012اسكوتاري و همكاران، به نقل از  2007، 3كلي و همكاران( محيط زيست
هاي مديريت توليد كربن  يعني سياست. بودن مقاصد سفر براي مسافران را مدنظر قرار دادند

هاي حمل و نقل  ريبراساس پيامدهاي محيط زيستي سناريوهاي مختلف توسعه جريانات و فناو
   .)2010، 4دوبايس و همكاران( شود تعريف مي

توان  براساس اين مديريت مي. پايدار، مديريت مقصد الزم است سفرمنظور داشتن فرايند به
عنوان پيش شرط پايداري گيري را به ريزي راهبردي و مشاركت ذينفعان در تصميم برنامه
اسكوتاري و همكاران، ؛ به نقل از 2000، 5كلباركگادفري و ( كار بستي گردشگري به توسعه
پايدار گردشگر آگاهي از  سفرريزي براي  انطباق يك رويكرد مشاركتي با برنامه و )164: 2012

پذيري براي انتخاب راهبردي مديريت حمل بخشد و سهم مسئوليت فرهنگ پايداري را رونق مي
) الف. پايدار وجود دارد سفربراي توسعه  دو نوع مكانيسم. كند و نقل جايگزين را ترويج مي

هاي نرم، انگيزه  جا، مقصود از مكانيسمدر اين .هاي سخت مكانيسم)هاي نرم و ب مكانيسم
استفاده از وسايل حمل و نقل به غير از وسايل نقليه شخصي است مانند حمل و نقل عمومي، 

مسافران خواه  معموالً. يجاي هاي جابه مترو، داشتن تعطيالتي بدون توليد كربن، كارت
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؛ به نقل 2000استرالدينگ، ( دهند هاي نرم را ترجيح مي گردشگران و غير گردشگران استراتژي
بازدارنده هستند  هاي سخت، معموالً مكانيسم .)165: 2012از اسكوتاري و همكاران، 

مانند ( شود هايي كه بر استفاده از وسايل نقليه شخصي اعمال مي ها يا هزينه محدوديت
با فرض مدل ) گيري از امكانات ها و عوارض بهره پاركينگ هاي هاي ترافيكي، هزينه محدوديت

مكانيسم ديگر و اثربخشي تأثيراتش، مستقيماً به  بر مقصد و حاكميت، انتخاب يك مكانيسم
گيري مديريت  گردشگر بستگي دارد كه براي حمايت از فرايندهاي تصميم سفرهاي  تحليل

 ي مصرف بهينه وابسته است كهها موفقيت يك راهبرد به سياست. راحي شده استترافيك ط
؛ 2009، 1ون اسكل و يوتويلد( براي گردشگران است سفرهاي جايگزين  مروج استفاده از شيوه

  .)165: 2012به نقل از اسكوتاري و همكاران، 
 

  پيشينه تحقيق
هاي اصلي  عنوان مولفهعان بهدر ادبيات گردشگري پايدار همواره بر نقش كليدي ذينف

زيستي به ارزيابي اثرات محيط) 1388( قرخلو و همكاران .گردشگري پايدار تاكيد شده است
براي گرداوري  نامه پرسشروش بررسي پيمايش بوده و از . گردشگري در شهر رامسر پرداختند

ها بيانگر  يافته. بودنفر از ساكنان محلي و گردشگران  200نمونه آماري . اطالعات استفاده شد
ترين آن  زيستي فراواني داشته كه مهمي گردشگري در اين شهر، اثرات محيط آن بود كه توسعه

متقي و . انداز ساحلي بودهاي ساحلي و از بين رفتن چشم تخريب پوشش گياهي، آلودگي آب
ردشگران شهر در بين گ زيستيمحيطو رفتار  ها ها، نگراني فرصتنيز به بررسي ) 1391( همتي
و  زيستيمحيط، نگراني زيستيمحيطرفتارهاي  ، بررسيپژوهشاين هدف از . پرداختند بوشهر
 نامه پرسش 300بدين منظور، . بودهاي موجود براي گردشگران و رابطه بين اين متغيرها  فرصت

به مناطق ساحلي شهر بوشهر سفر كرده  1391وز سالبين گردشگران ساحلي كه در ايام نور
كه  بود نتايج گوياي اين. آوري گرديد كامل جمع نامه پرسش 267ودند، توزيع شد و در نهايت، ب

ي  گردشگران رابطه زيستيمحيطنوبه خود با رفتار ها هر يك به و فرصت زيستيمحيط نگراني
ها براي انجام رفتارهاي  لذا، حساس كردن مردم و افزايش نگراني آن. معنادار و مثبتي دارند

همچنين، صالحي . رسد نظر ميهاي الزم ضروري به زمان با آن ايجاد فرصت و هم زيستيطمحي
رفتارهاي زيست، عنوان گردشگران ساحلي و حفظ محيطدر بررسي خود با) 1391( و همكاران

با استفاده از . دادندمورد بررسي قرار  در استان مازندران را گردشگران ساحلي زيستيمحيط
گردشگران ساحلي استان مازندران  طور تصادفي بين به نامه پرسش 330عداد روش پيمايش، ت

باالتري دارند،  زيستيمحيطنتايج نشان داد كه گردشگران ساحلي كه نگرش . توزيع گرديد
گردشگران  زيستيمحيط همچنين، رفتارهاي .ددهن بيشتري نشان مي زيستيمحيطرفتارهاي 
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      از سوي ديگر، نگراني، ارزش و دانش . رابطه نداردها  و فرصت زيستيمحيطبا نگراني 
زيستي دنبال اهميت يافتن مشكالت محيطبه. رابطه دارد زيستيمحيط با نگرش زيستيمحيط

به اين سو،  1990ي  مخصوصاً گرم شدن جهاني كه علت اصلي آن توليد كربن باال بود، در دهه
غالب اين . در مناطق مختلف آغاز شد داري گردشگري پاي توسعهاي در  تحقيقات گسترده

 1ميلر و همكاران. صورت نگرش سنجي انجام شده استصورت گرفته و به غربتحقيقات در
رويكرد . به بررسي شناخت عمومي از مفهوم گردشگري پايدار در انگلستان پرداخت) 2010(

نتايج . ر داشتندنفر در آن حضو 14بررسي كيفي بود و از روش بحث گروهي استفاده شد كه 
زيست پايين است و بررسي نشان داد كه سطح آگاهي افراد نسبت به مسائل جهاني محيط

تصورات غلطي نسبت به گرم شدن و تغيير آب و هوا وجود داشت اما سطح نگراني شان نسبت 
         در بحث رفتارهاي گردشگري، . هاي ايجاد شده توسط گردشگري باال بود به آلودگي

ها كاهش يابد اما تمايل داشتند كه از وسايلي براي  سفردهندگان تمايل نداشتند تعداد پاسخ
در بحث انجام رفتارهاي گردشگري پايدار، تمايل كمي در . تر باشداستفاده كنند كه ارزان سفر

 .زيست وجود داشتشان بر محيطدهندگان به دليل آگاهي اندك از تأثير رفتارهايبين پاسخ
به بررسي نگرش دانشجويان رشته گردشگري نسبت به ) 2010( 2رو همكارانمك كريچ

نتايج نشان داده بود كه نگرش پاسخگويان بر حسب . زيست و تغيير آب و هوا پرداختندمحيط
عالوه بر . متفاوت بود) سن، جنسيت، پايگاه اجتماعي و اقتصادي( شناختي متغيرهاي جمعيت

اكثر دانشجويان معتقد بودند كه گردشگري سهم زيادي در اين، نتايج تحقيق نشان داد كه 
چنين نگراني در تغيير . انتشار كربن دارد و از تأثيرات تغيير آب و هوا بر گردشگري نگران بودند

 720به بررسي نگرش ) 2011( 3ديويد. درصد از دانشجويان مشهود بود 70رفتارهاي مصرفي 
روش بررسي پيمايش بود و از . نسبت به گردشگري پايدار پرداخت 4نفر از اهالي شهر مورو

زيستي اين محقق دريافت كه ساكنان تأثيرات محيط. اينترنتي استفاده شده بود نامه پرسش
سطح تحصيالت، طول مدت اقامت، . شناختند و نسبت به آن نگران بودند گردشگري را مي

دار داشته  ي معني رابطه گردشگري پايدار ش ساكنان نسبت بهشناخت ذهني گردشگري با نگر
به بررسي تصور صاحبان مراكز گردشگري نسبت به تأثيرات ) 2012( 5اسكات و همكاران. است

ها دريافتند كه بسياري از پاسخگويان درك  آن. تغيير آب و هوا در مناطق گردشگري پرداختند
رحسب منطقه انتخاب شده براي روشني از تأثيرات تغيير آب و هوا نداشتند، اين تصورات ب

شناختي، ميزان درآمد، ترجيحات فردي و  گردشگري نيز متفاوت بود و متغيرهاي جمعيت
 .ي نقليه و مكان مناسب براي گردشگري تأثير داشتند اي در انتخاب وسيله تبليغات رسانه

                                           
1 Miller  
2 McKercher 
3 David 
4 Morro 
5 Scott  
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عقايد،  هاي ذهني براي درك و ارزيابي از شاخص در تحقيقات انجام شده در داخل، عمدتاً
طور خاص بررسي پايدار به سفرطرز فكر و نگرش ساكنان و گردشگران استفاده شده است و 

زيستي نسبت به هاي محيط در تحقيقات مرور شده بيشتر نگرش، رفتار و دغدغه. نشده است
زيستي گردشگري تنها از منظر همچنين، تأثيرات محيط. مقصد مورد توجه بوده است

با مروري بر مباني نظري و ادبيات . محلي مورد ارزيابي قرار گرفته بود گردشگران و ساكنان
  :توان فرضيات زير را در نظر گرفت تحقيق مي

 پايدار گرايش مثبت دارند سفرهاي گردشگري نسبت به اقامتگاه صاحبان.  
 پايدار بر حسب سن و ميزان  سفرنظام هاي گردشگري به  ميزان گرايش صاحبان اقامتگاه

 .ت متفاوت استتحصيال

  پايدار برحسب تعداد مسافران در تابستان و  هاي گردشگري به سفر صاحبان اقامتگاهگرايش
  . تعطيالت غير از تابستان متفاوت است

  
  ي مورد بررسي محدوده

عنوان يكي ار عوامل مهم پيشرفت ويژه گردشگري داخلي در ايران بهگردشگري به
طور عام و در اين رابطه، استان مازندران به. ته استهاي اخير رشد ياف اقتصادي، در دهه

طور خاص، با برخورداري از منابع متنوع طبيعي و بازار محدوده مورد مطالعه اين تحقيق به
 هاي گردشگري كشور مطرح بوده است ترين قطب عنوان يكي از اصليميليوني گردشگران، به

 يها يبا با امكانات ويژه براي مسافران، پاركسواحل زوجود  .)81: 1391زاده، قدمي و عليقلي(
شهر محبوبيت فراواني ميان مسافران داخلي و  هاي انبوه سبب گشته تا اين جنگلساحلي، 
دهد انگيزه اصلي  مطالعات ميداني نشان مي .)64: 1392فتاحي، ( داشته باشدخارجي 

همين علت آن را ست كه بههاي طبيعي ا مندي از مولفه گردشگران در سفر به اين مناطق بهره
هاي اخير با تأثيرگذاري عميق بر  هاي گردشگري در دهه رشد فعاليت. نامند طبيعت گردي مي

ي  محيطي، فرايند توسعه در مناطق مذكور و محدوده هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست بنيان
كه در كنار  طوريبه. رو ساخته است هاي جدي روبه ي اين تحقيق، را با چالش مورد مطالعه

محيطي ناشي از رشد  هاي اجتماعي و زيست اي از هزينه منافع عمدتاً اقتصادي مجموعه
تحقيق حاضر در . هاي گردشگري استان نمايان شده است هاي گردشگري در حوزه فعاليت

. استان مازندران انجام شده و قلمرو مكاني اين تحقيق شهرهاي بابلسر، محمودآباد و نور است
شهر بابلسر داراي خورشيدي،  1385آخرين سرشماري مركز آمار ايران در سال  ي برپايه

 ي بابلرود و در كرانه ي رودخانه سيرهكتار در م  1350ي با پهنه بوده ونفر جمعيت 124338
در اين منطقه با توجه به نزديكي ) 1392درگاه ملي آمار ايران، . (قرار دارد درياي خزرجنوبي 

در اين . آن به تهران و دسترسي آسان داراي موقعيت مطلوبي در جهت جذب گردشگر است
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هاي حيات  هاي سرسبز و محيط هاي طبيعي، دشت شهر وجود دريا، اماكن متبركه، جنگل
 شود ن مقاصد تفريحي و سياحتي مزيتي براي جذب گردشگر محسوب ميعنواوحش به

ور ، سومين شهر مورد بررسي در اين تحقيق، يعني ننهايتاً) 131: 1392خاكساري و همكاران، (
 نوشهر شهرهاي كه كيلومتر مربع در غرب استان مازندران واقع شده 2675با مساحتي معادل 

آن قرار دارند اين شهر شمال  در مازندران درياي و وبجن در تهران غرب،استان در چالوس و
اين شهر داراي دو  ز نظر پستي و بلنديا. استنوراست و مركز آن شهر  درمركز استان واقع شده

 .دارد را وهستاني است كه به تبع آن آب و هواي معتدل، مرطوب، سردي و كآبقسمت جلگه 
درياي برگ واز سمت شمال نيز به  هاي پوشيده از درختان پهن ديد جنوبي شهر به سمت كوه

  .)52-3: 1392حبيبي، (است مشرف  خزر
  
  شناسي تحقيق روش

هاي  طور كه قبالً مطرح شد، هدف از اين مطالعه، بررسي نگرش صاحبان اقامتگاه همان
در اين تحقيق، . پايدار در شهرهاي بابلسر، نور و محمودآباد است سفرهايگردشگري نسبت به 

ي آماري تحقيق را  جامعه. شده است هاي توصيفي و تحليلي از نوع پيمايشي استفاده از روش
دهند كه با استفاده از  هاي گردشگري در اين شهرها تشكيل مي ي صاحبان اقامتگاه كليه
    ) نفر در بابلسر 40نفر در محمودآباد و  41نفر در نور،  40( نفر 121گيري تصادفي،  نمونه

اعتبار سواالت نيز از . بوده است مهنا پرسشابزار گردآوري اطالعات . عنوان نمونه انتخاب شدندبه
بدين صورت كه از نظر  .)1380پور، رفيع( طريق اعتبار صوري مورد تاييد قرار گرفت

با  نامه پرسشمتخصصان و صاحب نظران در حوزه موضوع مورد مطالعه در مورد انطباق 
كه  1392ه سال ها از ابتداي شهريور ما نامه پرسش. هاي مورد انتظار استفاده شده است ويژگي

ي آماري توزيع  زمان با اوج جريانات گردشگري در مناطق مورد بررسي بود، در ميان جامعه هم
تعريف متغيرهاي تحقيق به دو  .صورت مصاحبه ساخت يافته بودي پرسشگري به نحوه. شد

ها احساسات عاطفي هستند كه مردم  نگرشلحاظ مفهومي، به. صورت نظري و عملي انجام شد
. شناسي اجتماعي معاصر هستند ها متمايزترين مفهوم در روان نگرش. ها دارند رامون پديدهپي

نگرش يك حالت رواني و عصبي آمادگي است كه : براي نگرش تعاريف متعددي نقل شده است
هاي فرد در برابر كليه اشيا يا  يافته و تأثيري هدايتي يا پويا بر پاسخ از طريق تجربه سازمان

معناي آن است پايدار به سفر .)43: 1373كريمي،( شود، دارد ي كه به آن مربوط ميهاي محيط
- كه تحرك و انگيزه سفر گردشگر براي رسيدن به مقصد با كمترين توليد كربن، حفظ محيط

زيرا گردشگري پايدار مستلزم دسترسي به مكان . زيست سالم، مصرف بهينه انرژي همراه باشد
ايتم استفاده گرديده  6از  براي سنجش اين مفهوم) ، بي تا1نس دانوبترا(پايدار است  سفرو 

                                           
1 Trans Danub 
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ميزان پايايي اين مفهوم با استفاده از . اند ها در قالب طيف ليكرت سنجيده شده اين گويه. است
  .برآورد شد 62/0ضريب آلفا كرونباخ، 

  
  اي تحقيق تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي زمينه: 1جدول 

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

  تجزيه و تحليل
ل شامل توصيف متغيرهاي بخش او. شود هاي تحقيق حاضر در دو بخش ارائه مي يافته

 .گيري اختصاص دارد ها و نتيجه بخش دوم به تحليل داده. اي و متغير اصلي است زمينه
سال و  50تا  41درصد پاسخگويان بين  40بيش از : اي توصيف متغيرهاي زمينه )الف

        تا  5درصد پاسخگويان اعالم كرده بودند كه  33. داراي تحصيالت در سطح ديپلم بودند
درصد پاسخگويان نيز  72. سال به اين كار اشتغال دارند 15تا  11درصد بين  21سال و  10

نفر در ايام  50كمتر از  درصد نيز 82فر در فصل تابستان و ن 50ابراز كرده بودند كمتر از 
  .تعطيل سال، مسافر دارند

  
  ايها برحسب متغيرهاي زمينه توزيع فراواني پاسخ: 2جدول 

  سطح   نظريتعريف   نام متغير
  تعريف عملياتي  گيرياندازه

هاي سپري شده در تعداد سال  سن
اعداد مربوط به تعداد   اي فاصله زندگي

  هاي عمر سال

  ميزان تحصيالت

وضعيت سواد بر مبناي باالترين 
سطح از تحصيالت رسمي كه فرد 

به آن مشغول بوده يا به اتمام 
 .رسانده است

هاي  تعداد سال  اي فاصله
  تحصيل

تعداد سالهايي كه فرد به حرفه   سابقه اشتغال
عدد مربوط به تعداد   ايفاصله  گردشگري اشتغال دارد

  سالهاي اقامت

متوسط مسافران 
  در تابستان

تعداد افرادي كه در فصل تابستان 
در واحداقامتي حضور پيدا 

  كنند مي
  تعداد افراد به عدد  ايفاصله

متوسط مسافران 
  در تعطيالت

دي كه در ايام تعطيل تعداد افرا
ها  سال به واحدهاي اقامتي آن

  آيند مي
  تعداد افراد به عدد  ايفاصله

هاي سپري شده در تعداد سال  سن
اعداد مربوط به تعداد   اي فاصله زندگي

  هاي عمر سال
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  تحقيق حاضرمحاسبات : منبع
  

دول زير به توزيع فراواني ج :پايدار سفرهاي گردشگري نسبت به  نگرش صاحبان اقامتگاه)ب
  .دهد را نشان ميپايدار  سفرهاي گردشگري نسبت به  نگرش صاحبان اقامتگاه

  
  پايدار سفرهاي گردشگري نسبت به  نگرش صاحبان اقامتگاه:  3جدول

، مخالفم كامالً) 5تاحدي مخالفم، ) 4نظر، بي) 3تاحدي موافقم، ) 2موافقم،  كامالً)1 تحقيق حاضرمحاسبات : منبع
  انحراف معيار) 7ميانگين ) 6
  

حمل و نقل ريلي در صنعت «دهد آيتم  هاي مختلف نشان مي مقايسه ميانگين گويه
داراي كمترين مقدار ) 5از ( 29/3با ميانگين » شود گردشگري موجب تغيير آب و هوا مي

 05/4با ميانگين » رفتن به مكان اقامت اهميت دارد نوع وسيله نقليه براي«ي  ميانگين و گويه
ها ي مجموع امتياز گويه از طرف ديگر، با محاسبه. داراي بيشترين مقدار ميانگين بود) 5از (

هاي  ها مشخص شد كه نگرش صاحبان اقامتگاه براي هر پاسخگو و سپس محاسبه ميانگين

  غالسابقه اشت
سال به  15  سال15- 11  سال10- 5  سال5كمتر از 

  باال
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد
21  4/17  40  1/33  26  5/21  33  3/27  

تعداد مسافر در 
  تابستان

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

19  7/15  54  6/44  17  14  29  24  

تعداد مسافر در 
  تعطيالت

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

17  14  61  4/50  23  19  18  9/14  

  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2( )1( هاگويه
براي انتخاب مكان اقامت ميزان

  مسافت مكان مهم است
4/36 38  2/18  6/6  8/0  02/4  94/0  

نوع وسيله نقليه براي رفتن به
  مكان اقامت اهميت دارد

1/23 3/60  7/15  8/0   -  05/4  44/0  

وضع ماليات بايد بر حسب ميزان
مصرف سوخت وسايل نقليه 

  انجام شود

4/12 5/35  1/33  19/0   -  41/3  93/0  
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عدد ميانگين و  با توجه به. است 91/3ار حراف معيو ان  83/21پايدار،  سفرگردشگري نسبت به 
توان بيان  ساخته شده است، مي 5تا  1گويه با امتياز  7كه اين شاخص بر اساسبا توجه به اين

. است 21است و ميانگين نظري نيز  35و حداكثر آن  7گو نمود كه حداقل امتياز هر پاسخ
پايدار  سفرهاي گردشگري نسبت به  توان نتيجه گرفت كه نگرش صاحبان اقامتگاهبنابراين مي

باالتر از 83/21قرار دارد؛ چون عدد ميانگين "بسيار مطلوب"باالتر از متوسط است و در گروه 
  .است 21عدد 

  
  ميزان تأثيرگذاري نوع حمل و نقل در صنعت گردشگري بر تغيير آب و هوا: 4جدول 

  تحقيق حاضرمحاسبات : منبع
 

مل و نقل ها بيانگر آن است كه ح مقايسه ميانگين پاسخگويان در مورد هر يك از ايتم
داراي بيشترين و  5از  29/3و حمل و نقل ريلي با ميانگين  5از  74/3اي با ميانگين  جاده

با اين كه بر اساس ادبيات تحقيق در اين زمينه، حمل . كمترين مقدار ميانگين كسب شده است
هوا  بكربن كه از عوامل تشديد تغيير آو نقل هوايي بيشترين تأثير را در توليد گاز دي اكسيد 

است دارد اما اين نوع حمل و نقل در ايران براي گردشگري چندان رايج نيست و در مقابل 
گردشگران و مسافران براي رفتن به مناطق مختلف  سفراي و ريلي براي  حمل و نقل جاده

  . گردشگري كاربرد دارد
ي اخير، ها در سال:پايدار سفرهاي گردشگري نسبت به  تبيين نگرش صاحبان اقامتگاه) ج

يكي از عواملي كه باعث شد تا پايدار در صنعت گردشگري مورد توجه قرار گيرد، پيامدهاي 
بنابراين، ارزيابي . مصرف انرژي و حمل و نقل در اين صنعت در تشديد تغيير آب و هوا بود

در . تواند بر گردشگري پايدار تأثير بگذارد مي سفرنگرش ذينفعان در اين صنعت نسبت به 
  .شود هاي موجود در آن پرداخته مي زير، به بررسي اين رابطه و تفاوت جدول
  
  
  
  
  

خيلي  ها گويه
خيلي   كم  تا حدودي  زياد  زياد

راف انح ميانگين  كم
  معيار

  04/1  32/3  7/1  8/19  5/40 8/19  2/18 حمل و نقل هوايي
  94/0  74/3  8/0  3/8  6/30  4/36  24 ايحمل و نقل جاده
  10/2  29/3  3/3  1/28  7/34 2/18  9/14 حمل و نقل ريلي
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  كنندهضرايب تأثير مدل نهايي رگرسيون متغيرهاي مستقل تبيين:5جدول 
  پايدار سفرنگرش نسبت به 

  تحقيق حاضرمحاسبات : منبع
  

اولين متغيري بود كه وارد مدل شده و سن دهد، متغير  نشان مي 5طور كه جدول همان
ترين قوياين متغير ، تابراساس ضرايب ب. پايدار داشته است سفربيشترين رابطه را با حمايت از 

  ) 20/0( باشد متغير وارد شده به مدل مي
براساس آزمون : پايدار و تحصيالت سفرها در نگرش نسبت به  بررسي تفاوت)د

و  02/0= ، سطح معناداري 76/83= مقدار آزمون( جايي پايدار كااسكوئر، نگرش نسبت به جابه
عبارت ديگر، هرچه سطح به. وده استبرحسب سطح تحصيالت متفاوت ب)  100= درجه آزادي

پايدار و صنعت حمل و نقل پاك در گردشگري  سفريابد، گرايش به  تحصيالت افزايش مي
  .شود بيشتر مي

  
  گيري و پيشنهادات نتيجه

زيستي حيطهاي كالن در بهبود و پيشگيري از مسائل م ريزي و اجراي سياست امروزه، برنامه
ي ديگر براي  جنبه. رسد نظر ميردشگري الزم و ضروري بهصنعت گوجود آمده ناشي از به

شناسي اجتماعي مربوط  شناسي و روان ي جامعه ها و اثرات منفي، به حوزه كاهش اين آسيب
 زيستي و نگرش ذينفعان در اين صنعت استمنظور از اين جنبه مبحث رفتارهاي محيط. است

گردشگري  هاي نگرش صاحبان اقامتگاه در اين تحقيق، .)36- 37: 1391صالحي و همكاران، (
پايدار در مقصد و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسي قرار  نظام سفر استان مازندران نسبت به

سال و داراي  50تا  41درصد پاسخگويان بين  40 هاي اين تحقيق، براساس يافته. گرفت
سال و  10تا  5كه درصد پاسخگويان اعالم كرده بودند  33. تحصيالت در سطح ديپلم بودند

درصد پاسخگويان نيز ابراز كرده  72.سال به اين كار اشتغال دارند 15تا  11درصد بين  21
نفر در ايام تعطيل سال،  50درصد نيز كمتر از  82نفر در فصل تابستان و  50بودند كمتر از 

  .مسافر دارند

  داري سطح معني مقدار آزمون تي ضرايب بتا متغيرها
       مقدار ثابت

  05/0  93/1  20/0 سن
  65/0  44/0  04/0 سابقه اشتغال

  77/0  - 28/0  - 03/0 تعداد مسافر در تابستان
  35/0  - 92/0  - 09/0 تعداد مسافر در تعطيالت
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 سفريش مثبت به نظام هاي گردشگري گرا ها نشان داد كه صاحبان اقامتگاه چنين يافتههم
مك كريچرو ، )2010( ميلرو همكارانهاي محققاني مانند  اين يافته با يافته. پايدار دارند

چنين، محققاني هم. سو بودهم) 2012( و اسكات و همكاران) 2011(ديويد ، )2010( همكاران
پايدار  دريافتند گرايش به گردشگري) 2011( و ديويد) 2010( مانند مك كريچرو همكاران

پايدار بر  سفردر بررسي حاضر نيز، گرايش به . ي مستقيم با سن و سطح تحصيالت دارد رابطه
تعداد مسافران در هم چنين، سابقه اشتغال و . حسب سن و سطح تحصيالت متفاوت بود

  . پايدار داشته است سفرتابستان يا تعطيالت غير از تابستان كمترين رابطه را با گرايش به نظام 
هاي  بين مكاني و در عصر حاضر، رفتن به مكان سفرنعت گردشگري مبتني بر تحرك و ص

هاي فسيلي براي تامين انرژي  اي است كه بيش از پيش وابسته به سوخت دور با وسايل نقليه
زيستي مانند تغيير آب و در واقع، اين صنعت خود عامل و قرباني مخاطرات محيط. خود هستند

از . داند را بهترين راه براي توجيه داشتن زندگي كم كربن نمي 1ترس) 2009( گيدنز. هوا است
بسياري از اين . هاي قطعي وجود داشته باشد نظر او، براي زندگي با كربن باال بايد جايگزين

در واقع . هاي كم كربن را نبايد از طريق ايجاد هراس نسبت به آينده، توسعه داد جايگزين
ايد توسعه پيدا كند كه در برابر سيستم حمل و نقل موجود چالشي مسافرت و حمل و نقلي ب

- هاي نوآوري و به اين امر، مستلزم بررسي ويژگي) 1393( از نظر اوري. شوند بزرگ محسوب مي

نوآوري شامل تركيباتي جديد از . ي آي روند الگوسازي است خصوص ماهيت پيچيده و جامعه
ها است نوآوري از  ها، مواد خام و سازمان فناوريها،  عناصر موجود در ماشين آالت، متن

شود كه اقدامات را در سطوح  هاي متفاوتي ناشي مي 3ايجاد شده بين عامليت 2"سازگاري"
بعد از چنين نوآوري، جهان در جهات . دهند المللي، تقويت و گسترش ميمحلي، ملي و بين

نوآوري با . كند با آن، تغيير مي مهمي يعني با مجموعه جديدي از محصوالت و خدمات متناسب
نوعي بازتركيب عناصري از زندگي، خواه موتورهاي عظيم بخار يا خودروهاي كوچك، 

هاي  هم اكنون، اين نوآوري. شود نمايشگرهاي كامپيوتري، اشيا سيال هوشمند، دگرگون مي
ه بخشي از پيش شوند و ب سرعت معمول و رايج ميفاتح در زندگي افراد نقش كانوني دارند و به

زندگي در برخي از فضاها مانند خانه، شهر، آزمايشگاه، محل كار، حومه شهر و  4نوينزمينه 
  .شوند نظاير آن، تبديل مي

  
پايدار و رشد حمل و نقل  هاي سفر ر باال مطرح شد اعمال سياستبر اساس بحث اوري كه د

ت پيش نياز رسيدن به راه و گردشگري پايدار و همكاري نزديك بين ذينفعان در اين صنع

                                           
1 Fear 
2 Synchronization 
3 Agents 
4 New 
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هاي حمل و  به اين منظور، ذينفعان و سياستگذاران در بخش. هاي مناسب و نوين است حل
اي در فرايند رسيدن به تحرك و  زيست، اقتصاد، فناوري، گردشگري و توسعه منطقهنقل، محيط

و ارتباطات عواملي نظير سفر راحت . گردشگري پايدار با هم همكاري و مشاركت داشته باشند
هاي كوتاه و  ويژه در مورد مسافتخوب و نيز تعيين زمان ورود و خروج به مناطق گردشگري به

ارتقاء زيرساختارهاي . كنند جايي پايدار ايفاء مي نه چندان طوالني، نقش مهمي در زمينه جابه
ار خصوص در بخش راه آهن و حمل و نقل عمومي و سيستم حمل و نقل دوستدحمل و نقل به

. نمايد پايدار الزم مي سفرهاي هوشمند و لجستيكي در نظام  زيست و استفاده از فنĤوريمحيط
الزم است تا . هاي ارتباطي ارائه شود ي حمل و نقل عمومي بايد از طريق فناوري اطالعات درباره

وقفه در اختيار گردشگران قرار بي سفري مقاصد سفر و خدمات  كل اطالعات مناسب درباره
بايد دسترسي مستقيم به اين ) و نيز مشتريان(كاركنان بخش حمل و نقل و گردشگري . گيرد

توانند خدمات مربوط  حتي در حين سفر نيز افراد مي. اطالعات مثال از طريق رايانه داشته باشند
ي  درباره( از طريق اطالعات خصوصي شود مثالً هاي نوين فراهم مي به مشتريان كه با سيستم

هاي  از طريق تلفن) هاي گردشگري در طول مسير طات در حمل و نقل عمومي يا جاذبهارتبا
در نهايت، الزم است تا در مقاصدي كه گردشگران با قطار، . همراه در اختيار داشته باشند

و  و تجهيزات ايمنياتوبوس يا دوچرخه و بدون خودرو شخصي قصد سفر دارند، امكانات 
  . كند مهيا باشد كربن را توليد مي امكاناتي كه كمترين ميزان
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