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 چکیده
درادبیاتتوسعهورویکردهایوابستهبهآن،شاخصکیفیتمحیطیوارتقایآندرجوامعروستایی،خصوصاً

ازاهمیتبس اییبرخورداراست.چراکهبی بهروستاهایگردشگری، من لةیکیازتوجهیبهکیفیتمحیط،

پ توسعة اساسی سیستماج ای برآشفتگی و محیطی نابهنجار تغییرات به اقتصادی،ایدار، های

زیست ـ اجتماعی منجرمیمحیطیاینفرهنگیو ازاینگونهروستاها هدفشناساییشود. اینپژوهشبا رو

وارزیابیآندرروستاهایهدفگردشگریاستانتهرانبهانجامرسیدهاست.هایکیفیتمحیطیشاخص

پژوهش واکاوی ـ توصیفیروش بر مبتنی بهتحلیلی نظری شاخصادبیات شناسایی کیفیتمنظور های

سپسمعیارهاییمحیطیروستاهایگردشگریاستکهدراینخصوصیازدهشاخصشناساییشدهاست.

نامةعینی)مشاهداتپژوهشگر(وذهنیتدوینشدهاست.پسازپرسشمرتبطباهرشاخصتهیهودرقالب

ت محتوایی روایی ارزیابیپرسشعیین کیفیتمحیطی وضعیتموجود ازلحاظ موردمطالعه روستاهای نامه،

نخستاوزانشاخصشده درمرحلةتحلیلی، روشاند. با ازطریق»ها معیاریبستگیبینهماهمیتمعیارها

CRITIC».اتریستصمیمباتعدادیبستگیودربرگیرندةمهمهایاینروشدرزمرةمدلتعیینشدهاست

 وگ ینهاست. تعیینوزنشاخصمعیار ازنظروضعیتپساز روستاهایموردمطالعه هایکیفیتمحیطی،

 با ARASوشارزیابینسبتتجمعیر»کیفیتمحیطی، بهبندیشدهرتبه« نتایج بنابر ازدستاند. آمده

پذیریوهویتهایسرزندگی،تعلقوطبهشاخصترتیبمربآمدهبهدستها،بیشترینوزنبهدهیشاخصوزن

همچنینرتبه است. تناسباتبصریبوده نشانمیبندیروستاهایموردو کیفیتمحیطیمطالعه دهدکه

تراستوروستایهویرکمترینکیفیتمحیطیرادارد.روستایجلی جندازسایرروستاهامناسب
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 مقدمه 

به که هستند روستاهایی گردشگری هدف جاذبهروستاهای داشتن وعلت تاریخی طبیعی، های

اندتاهاشناساییشدهفرهنگیخاصتوسطسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستان

هافراهمشود.بنابراینهایموردنیاززمینةتوسعةگردشگریروستاییدرآنکردنزیرساختبافراهم

ارتقایکیفیتگردشگریدرچارچوباهدافموضو مهمدربرنامه ری یبرایایننواحیروستایی،

 ازآنجاکهگردشگریوتوسعةروستاییبه63،ص1394توسعةپایداراست)سجاسیوهمکاران، .)

وابسته برنامهانیکدیگر بدون گردشگری پایدار توسعة شکنندةد، نواحیحساسو در ری یصحیح

برساختاروپیکرةروستاهایهدفگردشگریتحمیلمی ازروستاییآثارمحیطیمتعددیرا کند،

هایمعیشتی،تضادبینبافترفتنبرخیازمکانتوانبهتخریببافتسنتی،ازبینجملةاینآثارمی

،ص1392،هااشارهکرد)قدیریمعصوموهمکارانرفتناراضیزراعیوباغمیوازبینجدیدوقدی

اینموضو درروستاهایکالن36 حوزه(. بههایکالنشهرهانمودبیشتریدارد؛زیرا واسطةشهری،

جریاننیروهایمختلفنشئت و حضور متفاوتسکونتگاهیو قطبکالننظام از درگرفته شهری،

ایجادکردهاست.بهدیگرسخن،مناطقکالنونکان ازشهریهایروستاییخودسیماییمتفاوترا

توسعهاستکهیافتهودرحالهایاصلیتجمعنیروهایعمدةبازاردرغالبکشورهایتوسعهکانون

می حوزهباعث ویژگیشود اثرگذار، فرایندهای و نیروها از متأثر مناطق، این روستایی هایهای

زیست ـ اجتماعی و اقتصادی حوزهفرهنگی، سایر با متفاوتی پیامدهای و هایسکونتگاهیمحیطی

(.67،ص1389داشتهباشند)اکبرپورونجفی،

گونهروستاهابایدبامحیطسازگارباشدوهایگردشگریبرایتوسعةاینروارزیابیظرفیتازاین

ا عامل تا نینجامد افتکیفیتآن دستبه بهساسیدر پایدار توسعة )مشیریویابیبه آید شمار

(.درچارچوبرهیافتتوسعةپایدارمناطقروستایی،برخالفگذشته،توسعة1،ص1390همکاران،

رویکردیکل نظامروستاییمبتنیبر و شکلنگر بنیادی، ابعاد دربردارندة نظاممنداستکه دهندة

هاست.باتوجهبهتعاریفومضامینتوسعةپایدار،پیشرفتونمیانآنپیوندیموزتوسعةروستاییو

شوند)پورطاهریواقتصادی،رفاهاجتماعیوکیفیتمحیطیاج ایاساسیاینتوسعهمحسوبمی

 ص1389همکاران، مثبتدر2، ذهنی تصویر خلق و روستاییان زندگی کیفیتمحیط ارتقای .)

توسعةپایدارگردشگریدرروستاهایهدفاهمیتفراوانیدارد.بنابراینگردشگرانبرایبازاررقابتی

شدهوتصویرذهنیگردشگرانکیفیتهایتأثیرگذاردرتقویتارزشادراكترینشاخصیکیازمهم

(.بهسخندیگر،موضو 61،ص1394)سجاسیوهمکاران،محیطیاینمقصدهایگردشگریاست

کالبدیازاهدافراهبردی ـ لحاظکارکردمحیطی،پویاوسرزندهبهخلقفضاهایروستاییمطلوب

عالوه راهکار، این استو بوده گردشگری هدف روستایی کیفیتمناطق وارتقای کالبد احیای بر

هایروستایی،بهاف ایشعواملجذبگردشگرانورونقصنعتگردشگریارتقایکیفیتاینمحیط

ایتأثیرگذاربرعنوانجنبهخواهدانجامید.بنابراینکیفیتمحیط،بهدرروستاهایهدفگردشگری

بایدمدنظرقرارگیرد تحقیقات(.Huang, 2012, p. 5)تقاضایگردشگری، درطیپنجسالاخیر،
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تأثیریلتحل»توانبههامیترینآنداخلیوخارجیمحدودیدراینزمینهصورتگرفتهکهازمهم

درسال«شیروان(زوارمدهستان:موردیمطالعة)کالبدیمحیطکیفیتاف ایشدرروستاییمبلمان

تبییننقشکیفیتمحیطی»،1394درسال«سنجشکیفیتمحیطروستاهایگردشگری»،1397

مقصدهایگردشگریروستاییدرتقویتتصویرذهنیگردشگران)مطالعةموردی:روستاهایمقصد

قصران بخشرودبار گردشگری ») سال 1393در گردشگری، مقصدهای محیطی کیفیت ارزیابی

تأثیرتوریسممسئوالنهبرپایداری»و2018درسال(«موردی:محورقلعهرودخانةروستایی)مطالع

هایاشارهکرد.درتمامیپژوهش2017درسال«وکیفیتمحیطزندگیمردمدرمقاصدگردشگری

زاویهانجام با پژوهشگران شاخصشده، و محدود غیریکای محیطیهایی کیفیت ارزیابی به پارچه

اند.هایموردمطالعهپرداختهمکان

سال روستاهایهدفگردشگریاستانتهرانبهدر کالنهایاخیر، تهرانعلتمجاورتبا شهر

گسترده بهتغییرات داشته، میطوریای کالبدیکه و محیطی اجتماعی، اقتصادی، سیمای توان

تظاهرتفاوتیبهنسبتگذشتهبرایآنم اینروستاها بارزترینتغییراتدر یکیاز ترسیمنمود. ها

هایارزیابیکیفیتهاست.براینمبناالزماست،ضمنشناساییشاخصعینیدرکیفیتمحیطیآن

امپارچهاقدصورتیکهایکیفیتمحیطیاینروستاهابهمحیطی،برایتبیینوضعموجودشاخص

هایسنجشکیفیتمحیطدرروستاهایهدفترینشاخصکرد.حالاینسوالمطرحاستکهمهم

اندوروستاهایهدفگردشگریاستانتهرانازلحاظکیفیتمحیطیدرگردشگریاستانتهرانکدام

چهجایگاهووضعیتینسبتبهیکدیگرقراردارند.



 یط در روستاهای هدف گردشگریهای کیفیت مح کنندة شاخص مبانی نظری تبیین

هایگوناگونزندگیدرگذشتهسببشدههابهابعادوجنبهری یکارکردیبرنامه ـ رویکردکالبدی

 دهة اواخر از تحت1960که آگاهی، و نیازها اجتماعی،تأثیر رفاه مثل نوینی مفاهیم جدید، های

برنامه قلمرو در اجتماعی عدالت و زندگی مطکیفیت بحرانری ی وقو  البته شود. هایرح

جانبةکیفیتعنوانبخشیازمفهومهمهمحیطیدرجهاننی درطرحموضو کیفیتمحیطبهزیست

هایاساسیتبعچنینرویکردهاییوباتوجهبهبرآوردننیازهاوانگی هتأثیرنبودهاست.بهزندگیبی

محیط در انسان مفهوم روستایی، تمحیطکیفی»هایشهریو اهدافعالیدربه« از یکی عنوان

(.20،ص1390ری یموردتوجهقرارگرفت)رفیعیانوهمکاران،ادبیاتبرنامه

ایمتضمنهایتوسعهیافتنکیفیتمحیطدربطنبرنامهها،محوریتری یسکونتگاهامروزهدربرنامه

هایروستاییزندگیساکنانسکونتگاه«حیطکیفیتم»روسمتتوسعةپایداراست.ازاینحرکتواقعیبه

ایحیاتیبراینیلبهتوسعةپایدارشدهومسئلهری یروستاییپذیرفتههایبرنامههدفاصلیسیاست

 ص1382روستاییاست)محسنی، به42، سکونتگاهطوری(؛ پایدار مدیرانتوسعة هایروستاییدرکه

عنوانانداز،کیفیتمحیطیرابهگ ینیوانتخابرسالتوچشمایخود،باهدفهایتوسعهگیریتصمیم

(.24،ص1391دهند)افتخاریوبدری،یکیازاج ایچهارگانةتوسعةپایدارموردتوجهقرارمی
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رفاهاجتماعیاستکهدرآنابعادوکیفیتمحیطیبهبودیکیازابعادتوسعهپایدارروستایی

اکیفیتمحیطیدرهممیآمی دوباحکمرانیخوب،کیفیتزندگیرادراجتماعیرفاهاجتماعیب

نهادی، و طریقمشارکتفراگیر توجهبهتوسعهیافتگیاز با مکانها زماندر میگذر دهد.استقرار

پایدارروستاییةیکیازاهدافراهبردیتوسعمحیطینی کیفیتسالمتیابیبهدست،دیگرازسوی

ارتقابخشیبرعالوه،بهبعدمیالدی70ةویژهازدهبه،کهبشردرطولحیاتخویششودقلمدادمی

 به زندگی، بیشبعدکمّی نی  دابعدکیفیرا قرار است.ازپیشمدنظر توانگفتکهبنابراینمیده

(.59،ص1392پور،)جمعهپایداراستةتوسعةهمهدفوهموسیلمحیطیکیفیت

به مهممن کیفیتمحیط، از یکی لة پایدار توسعة عوامل توانایی(Huang, 2012, p. 1)ترین ،

کردنتناقضاتبینتوسعةسیاستحل دارد. محیطرا حفاظتاز بستگیبینهمهایگردشگریو

کند.گردشگریمستقیموغیرمستقیمازمیهایبسیاریایجادهاوچالشگردشگریومحیطفرصت

می تأثیر ومحیط میپذیرد تأثیر محیط ازبر محصولی و جاذبه محیط رویکرد یک در گذارد.

(.دراینرویکرد،یکیازRasekhi and Mohammadi, 2015, p. 61شود)گردشگریدرنظرگرفتهمی

هنگامیجاذبه است. محیط کیفیت از رضایت گردشگری اولیة تقاضایهای بر مؤثر عوامل به که

.(Huang, 2012, p. 4)ریاستکیفیتمحیطنی درنظرگرفتهشودشود،ضروگردشگریاشارهمی

ارتباطبا کیفیتمحیطارزیابیمحیطدر است: شده کیفیتمحیطارا ه تعاریفمتعددیدربارة

ایازکیفیتزندگیاست.کیفیتمحیطجنبه(Johnson, 1997, p. 589)ال اماتیانیازهایبشریاست

آسایشورضایتمردمازعواملکالبدیکهدربرگیرندةاحساسر اجتماعی ـ فاه، و ـ فضایی، اقتصادی،

محیطیمحلزندگیاستزیست همکاران، ص1392)تقواییو کیفیتمحیطینه44، حاصل(. تنها

 ,Van Kampدهندةهرمنطقهاست،بلکهادراكکلیآنمنطقهنی هست)هایتشکیلکیفیتبخش

2003, p. 7 برایاندازهعبارتبه(. کیفیتمحیطیشاخصیاستکه محیطبرایگیریمناسبی، بودن

بودنتمامیمحیطیابرخی؛یعنیکیفیتمحیطیمعیاریاستکهمناسبرودکارمیبهزیستنانسان

درمقیاسروستاعناصریچوناتمسفروآببرایزیستانسان،عناصرمحیطیرانشانمی دهد،مثالً

محیطاجتماعی)حاجیاقتصادروستای یو همکاران، ص1389نژادو روستایی67ِ، محیطشهرییا .)

مندیرابهساکنانوافرادباکیفیت،ازطریقخصوصیاتکالبدی،اجتماعییانمادین،حسرفاهورضایت

هایاقتصادی،اجتماعیوکند.چنینمحیطیمتضمنزندگیباکیفیتوپشتیباناصلیفعالیتالقامی

(.15،ص1387صالحی،فرهنگیاست)امین

برنامه کیفیتمحیطیروستاهایگردشگریبرایرقابتباری یدر روستایی، هایتوسعةپایدار

محیطیتقاضایگردشگریهایزیستزیرااف ایشآگاهی؛سایرمقاصدگردشگریاهمیتفراوانیدارد

گردشگریسوقدادهوکیفیتمحیطتبدیلبهسمتکیفیتبهترواف ایشرقابتمیانمقاصدرابه

بهمسئله گیریبرایمسافرتمسئلةکهکیفیتمحیطیمقصددرتصمیمطوریایجاریشدهاست.

می تلقی مؤلفهMihalic, 2000, p. 65)شودمهمی مقاصد(. رقابت برای محیطی کیفیت های

زیرساخ فرهنگی، میراث محیطی، حفاظت شامل روستایی منابعتگردشگری و گردشگری های

تواندازطریق(.بنابراینیکمحیطروستاییجذابوپویامیChin et al., 2014, p. 35طبیعیاست)
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هاوتوسعةتأسیساتونقلیمطلوب،احداثاقامتگاهارا ةخدماتوسهولتدسترسیبهامکاناتحمل

ای همگی چراکه آورد؛ فرآهم را گردشگر جذب زمینة محیطزیربنایی با عوامل ارتباطن در واند

دهدوتوسعةگردشگری،هاراشکلمیبسیاریازجاذبهاند.محیطگردشگریومحیطبههموابسته

صادقلو،به و )سجاسی است وابسته معرضبازدید در کیفیتمحیطِ به روستایی، مقاصد در ویژه

ص1395 ،32( گارتنر جاذبه1996(. از یکی نی  ا( مقصدهای کیفیتمحیط را گردشگری ولیة

(.روستاهایهدفگردشگریزمانیبیشترینمطلوبیترابرایساکنانHuang, 2012, p. 4داند)می

درعنوانزیستگاهوبرایگردشگرانبهبه من لةمقصدگردشگریخواهندداشتکهانتظاراتآنانرا

زیست گوناگون کابعاد و اقتصادی اجتماعی، اینمحیطی، از هریک چنانچه سازند. برآورده البدی

عواملدراینروستاهایگردشگریفاقدکیفیتمطلوبباشند،درادراكواحساسافرادازمحیطو

مندیآندرنتیجهسطحرضایت کاکاوند، )براتیو بود خواهند تأثیرگذار ص1392ها الگوی25، .)

 گردشگریفرایندیاستمبتنیبر مناطقبرآوردهتوسعةپایدار ساختننیازهایگردشگرانفعلیو

کند؛بنابراینباتوجهبهاینالگونیازهایهایآیندهراحمایتوتقویتمیکهفرصتمی بان،درحالی

زیبایی اجتماعی، قابلاقتصادی، گردشگری روستاهای محیط اکولوژیکی و است،شناسی تأمین

یکدرحالی آکه انرژی، حیاتبپارچگیفرهنگی، زیستگاه، فرایندهایاصلیاکولوژیک،وهوا، وحش،

نی حفظمی تنو زیستیو... رویکردهایگوناگونیبرای7،ص1390شود)افتخاریوهمکاران، .)

شاخص مانندمطالعة خاصی علمی حوزة از منتج هریک که دارد وجود محیط کیفیت های

شناسیوحاصلکاربردمفاهیمشناسی،جامعهروانشناسی،معماری،طراحیمحیطی،جغرافیا،انسان

ایازابعادتأثیرگذاربرشناساییبهپاره1وبسطموضوعاتمربوطبهآنافقفکریاست.درجدول

 (.67،ص1389شود)برگرفتهازرفیعیانوهمکاران،ابعادمؤثربرکیفیتمحیطیاشارهمی


 اه پژوهشگران: معیارهای کیفیت محیط از دیدگ1جدول 

 ابعاد مؤثر بر کیفیت محیط پژوهشگران

پذیریبودن(،اختالطاجتماعیوانعطافدسترستنو ،نفوذپذیری)قابل(1961جیکوب )

سرزندگی،معنی،تناسب،دسترسی،نظارتواختیار(1981)1لینچ

حسی،رنگتعلقغنایبصری،پذیری،تناسباتنفوذپذیری،تنو ،خوانایی،انعطاف(1985بنتلی)

محیطیزیبایی،دسترسی،پایداریزیست(1379گلکار)

خوانایی،دسترسی،آسایش،زیبایی،حفاظت،سرزندگی،تجانس،معنی،ایمنی(1973ساوورث)

دسترسی،بهداشت،ایمنی،سرزندگی(1997ریچونپل)

پذیری،تنو دسترسی،نفوذپذیری،خوانایی،انعطاف(2001استوارتلیپتون)

زیبایی،دسترسی،امنیت،سرزندگی،بهداشتوسالمتی(2003مارینوبونا یتو)

پذیری،تنو دسترسی،نفوذپذیری،خوانایی،انطباق(2003)2کارمونا

نفوذپذیری،دسترسی،خوانایی،تنو (2008دمپسی)
                                                           

(،انتشاراتدانشگاهتهران1376(،ترجمهسیدحسینبحرینی)1981تئوریشکلشهر)ـ1
 (1390ومژدهفرهمندیان)(،ترجمهرضابصیری2003ارزشطراحیشهری)ـ2
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تکهیازدهشاخصاثرگذارهایعلمیبیانگرآناسهایتخصصیدرهریکازنظامبررسیحوزه

شمارهمراهمصادیقتخصصیآندرهرنظاممبناییبرایارزیابیکیفیتمحیطبهدرمفهومعامبه

شاخصمی گردشگری، هدف روستاهای محیطی کیفیت ارزیابی به عنایت با عامروند. های

 اند:شدهبامفاهیمتخصصیحوزةگردشگریبهشرحزیرتعریفشدهشناسایی

 ,Levine and Garb)رسیدنبهمقصدیاکاهشه ینهدرمقصداستدسترسیآسانسترسی:د

2002, p. 180  Lauمنظورحفظکیفیتزندگیاست)دسترسیتواناییبرآوردننیازهایاساسیبه(.

and Chiu, 2004, p. 91).توانترکیبیازدوعنصردانست:اولترینتعریف،دسترسیرامیدرانت اعی

ونقلیاشبکةارتباطبیننظرودیگریشبکةحملموقعیتیازیکسطحزمیننسبتبهمقاصدمورد

اززمینوGutierrez, 2001نقاطدریکسطح) الگویاستفاده دسترسیتابعیازهردو بنابراین، .)

دهتوسطشمناسببرایارزیابیخدماتارا هیونقلاست.یعنیدسترسیمعیارعملکردسیستمحمل

سهولتدسترسیبه(.Morris, 1979, p. 91)هایگوناگونیازکاربراناستونقلبهدستهسیستمحمل

،ص1390)قدمی،هایمهمکیفیتمحیطزندگیاستهاوخدماتگوناگونیکیازشاخصفعالیت

تاییازبرایشبکةارتباطیوشبکةدسترسیبهخدماتشهریوروس«دسترسی»(.دراینصورت1

(.همچنیندسترسی14،ص1387شود)قریب،کاربردهمیقبیلبرق،گاز،آبوشبکةفاضالبنی به

کهدسترسیبهدهد،درحالیونقلمعنامیشود.تحركبهسیستمحملدرتقابلباتحركنی مطرحمی

درمحیطروستاییدسترسیوتحرك(.Bhat, 2000, p. 3الگوهایاستفادهاززمیناختصاصدارد)

هاوعبارتیراه.به(Evans, 2009, 366)شودهایراهمطرحمیهاوزیرساختازطریقطراحیساختمان

(.اگر41،ص1392اند)تاجدینیومیرسعیدقاضی،هایارتباطیبازتابکالبدیمفهومدسترسیشبکه

بارتقایکیفیمحیطخواهدشد.هاباعناصرعملکردیروستاآسانباشد،موجارتباطشبکةراه

قابلنفوذپذیری: اولیة شروط از فضا عملکردهای به دسترسی یا بافت بودن دسترس قابل

مطلوبیتآنتأثیرمی استکهدر بودنفضا استفاده همکاران، )رفیعیانو ص1391گذارد ،39.)

می مردم به محیط آن که است امکانی می ان محیط ازنفوذپذیری تا دیگردهد جای به جایی

شدهازنفوذپذیریبهسهولت،تنو (.سایرتعاریفارا ه15،ص1382دسترسیداشتهباشند)بنتلی،

هایشهریوتراکممسیرهایورودوخروجوهمچنینزمانوفاصلةدسترسیبهنقاطمختلفبافت

نماید)امینوروستاییاشارهمی بدر، و هرباف40،ص1391زاده  تشهریوروستایینفوذپذیر(.

تقاطع بندارایمسیرهایدسترسیزیاد، مقیاسبلوكبستهایمتعدد، و عناصرهایمحدود و ها

(.58-57،ص1393سازبشراست)محمدی،دست

کننددركو...محیطخواناراتعریفمیفهموقابلمفاهیمیهمچونساده،منسجم،قابلخوانایی:

(Koseoglu and Erinsel Onder, 2011, p. 1191 اینبه(. خوانایی از منظور بتواناعبارتی که ست

پیوسته،درذهنبهیکدیگرارتباطهمهارا،درقالبیبهآسانیاج ایشهرییاروستاییراشناختوآنبه

رعمدةگیرینقشةشناختیدرذهنافراد،پنجعنص(.لینچ،بااشارهبهشکل12،ص1374داد)لینچ،

:(Ingram and Benford, 1996:822)شناساییمناظررابدینشرحپیشنهاددادهاست
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رسد.نظرمیواسطةچارچوبیمتمای موجودیتیواحدبهالف(مناطق:بخشیازمحیطاستکهبه

یابد.راهنمیهایمختلفشهراستکهناظربهدرونآنب(نشانه:عواملیدرتشخیصقسمت

ه:مرک توجهدرالگویگستردهاست،مثلتقاطع،میدانیانبشخیابان.ج(گر

د(لبه:عاملیخطیاستکهبهدیدةناظرباراهتفاوتدارد.

مهم راه: استه(  ,Tavassolian and Nazari)ترینعناصرساختاریوفکریدرشهروروستا

اند.هایحرکتشودکهشریانیهاو...مروها،کانالها،پیاده(وشاملخیابان2015

( لینچ فراهم1960براساسگفتة را روستایی و فضایشهری حفظ دركو امکان خوانایی ،)

(.Mahdzar, 2014, p. 310)شودهامحسوبمیهایعمدةآنکندوازکیفیتمی

تواناییزندهسرزندگی: سرزندگی، توسعةیکمحیطاستعریفکالسیکاز رشدو تماندنو

(Kordjazi, 2014, p. 98.)یا شهری محیط شکل اندازه چه تا که است معنی بدین سرزندگی

ةهایانساناستوچگونهبقایهمروستاییحامیعملکردهایحیاتی،نیازهایبیولوژیکیوتوانایی

می ممکن را موجودات )لینچ، ص1376سازد فی یکی،166، در عناصر بین ازتعامل سرزندگی .)

میاجت شکل و... اقتصادی فرهنگی، کامالًماعی، عاملی سرزندگی که است روشن بنابراین گیرد.

هاییبرایپویاییهانیازاست؛مانندفرصتایازشاخصنامشهوداستوبرایتعیینآنبهمجموعه

ضایمناسبلحاظفاقتصادی،پویاییاجتماعیوفرهنگی،روندتوسعةپایینبهباالوقلمروفی یکیبه

(.Selezneva, 2011, pp. 20-21)برایتعاملاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

ساختوتغییردرآندهیفضایانسانپذیریسامان:درمعماریمنظورازانعطافپذیری انعطاف

پذیریبه(.انعطاف66،ص1382فر،هایجدیداست)عینییابیبهشرایط،نیازهاوکاربستبرایدست

پذیربهنیازهایمتغیرکاربرانمحیطکند.محیطانعطافایدةسازگاریوتغییردرطیزماناشارهمی

می پاسخ شبانی، و )طغیانی ص1394دهد بی8، انعطاف(. مقولة به زمانتوجهی طی در پذیری

بازدهینامناسب،مشکالتزیست بهعبارتیناپایداریمحیطیوبهمشکالتیازقبیلعمرکم، همراهرا

دارد)بایرام اقتصادیوزیست1،ص1392زاده، تأثیراتاجتماعی، بنابراینامکانانطباقبا محیطی(.

گویایتغییرکندکهپاسخگونهکندتامحیطبانیازهایمتفاوتومتغیرافراددرطیزمانبهکمکمی

گذارد)زندیهوهمکاران،رپایداریمحیطمیپذیریتأثیربس اییدتمامنیازهایآنانباشد.اینانعطاف

ص1390 انعطاف96، واکنشآسان(. برای رویکردی گردشگری، مقاصد برای خصوصاً بهپذیری، تر

بههایمحیطارا همیآشفتگی تداراکاتتواندتأمینایمدیریتیاستکهمیعبارتیشیوهکند. کنندة

(.امروزهDwyer et al., 2014, p. 377)هم یترقابتیباشدیابیبگردشگریدرمواجهبامشکالتدست

فعالیت گردشگریمحیط ذا قمقاصد است. شده پویا و پیچیده ةبسیار و عملکرد راهبردمشتریان،

توانشدتدرحالتغییرندونمیزیستوبسیاریازعواملدیگربه،وضعیتمحیطمقاصدرقابتیسایر

درمحیطمشا ثباتمطلقرا هرگونهتغییروتحولدرةمقاصدگردشگریبایدآمادروازاینهدهکرد.

(.1393)نیکویی،سرعتانطباقدهندمحیطپیرامونخودباشندوبتوانندخودراباتغییراتبه

گوییبهنیازها،عواطفواحساساتمتفاوتومتعددمردماینکیفیتالزمةپاسخپذیری: تنوع
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بیشتراف ایدوامکانحضورهرچهوفضاییازعواملیاستکهبرجاذبةمحیطمیاست.تنو فعالیتی

اف ایشمیافراددرآن کهتضادوپیچیدگی(.درصورتی39،ص1391دهد)رفیعیانوهمکاران،را

شودبلکهازیکنواختیتنهاباعثآشفتگینمیایاستفادهشودکهنظمکلیفضاحفظشود،نهگونهبه

دلپذیرترمیوگیریمیجل را فضا نماید)اربابکندو رنجبر، ص1388زادگانو تنو شالودة52، .)

متنو  سیستمی هرچه و است پایداری و درثبات و زمان طی در آن پویایی و پایداری شود، تر

شودهایمختلفحفظمیمکان مقاصدیکهتنو 54،ص1393)محمدی، درزمینةگردشگری، .)

باشندگونهفعالیت کاربریمختلطداشته وشکلو چنینمقاصدیها هایمتنو ساختمانیدارند.

انگی ه دراوقاتگوناگونبا وجودانوا هایمتنو بهخودجذبمیگردشگرانمتفاوترا زیرا کند؛

هاو...ازراهکارهایجلبگردشگراست.ونقل،تنو جاذبهامکاناتتفریحی،وسایلحمل

هایارتباطانسانبامحیطحستعلقبهمکاناستکهازترینشاخصهیکیازمهمپذیری: تعلق

(.تعلقبهمکانسطحیاز1،ص1393نیاوجباریان،)علیهایباکیفیتاستمعیارهایارزیابیمحیط

مکاناحساسیکی ایناحساستعلقحسمکاناستکهدرآنفردبا تقدیرمشتركدارد. بودنو

دهدبرایویمهمباشدشودنمادهایمکانبرایفردمحترمباشدوآنچهبرایمکانرخمیببمیس

برایسرمایه(.کم71،ص1395)میرغالمیوآیشم، گذاریدرمنطقةشدنحستعلقرغبتافرادرا

زندگی خانهمحل بهبود )مثالً کاهشمیشان شودهایشان( منطقه ترك باعث است ممکن و دهد

هاازعبارتیتعلقمکانیدرزندگیمردمومراقبتآن(.به515،ص1392زادهوهمکاران،)رستمعلی

احساستعلقبهمکان(.Najafi and Kamal, 2012, p. 7638)گذاردشانتأثیریمثبتمیمحلزندگی

ریرادراجتما هایمحیطی،اجتماعیواقتصادیازجملهگردشگدنبالآنمشارکتاجرایبرنامهوبه

،ص1393بخشد)زنگنه،سازدوکیفیتمحیطزندگیرابهبودمیمحلیباتوفیقچشمگیرهمراهمی

دهدکههایمتعددنشانمی(.احساستعلقبینگردشگرانومقصدنی وجوددارد.نتایجپژوهش112

گذاردداریمیتومعنیتأثیرمثباحساستعلقبهمقاصدگردشگریدررضایتووفاداریگردشگر

(.34،ص1394)کاظمیوهمکاران،

آکسفوردزیبایی لغت فرهنگ در زیبایی» : مشتق« استدانشِ شده تعریف احساس از شده

(Nezhadmasoum, 2015, pp. 27.)چی کهوقتیهمهطوریادراكزیباییبهحالتنظمن دیکاست؛به

یکبه کلدر عنوانبخشیاز چشمپارچگیو آنبههماهنگیاست، شودصورتزیباییدركمیانداز

(Crawford et al., 2015, p. 202.)(نظم،الگو،ریتم،تعادلوارتباطهارمونیکرااج ای1996اسمیت)

زیبایی )میضروری جانNezhadmasoum, 2015, pp. 29داند اولین1987)النگ(. به ارجا  با )

لمس،بو،طعم،باکند.زیباییحسیبهزیباییحسی،بصریونمادیناشارهمیشناسیبندیزیباییطبقه

ودیدندرگیراستکهنقشمهمیدرواکنشبهمحیطدارد؛درحالی رسمیونمادینکهزیباییصدا

مراتب،روابطفضاییوتازگیروستاییدارد.شکل،نسبت،مقیاس،رنگ،سلسله ـ تمرک برطراحیشهری

زیبایینمادینبههمگی بستگیالگوهایمحیطیاستکهموجبهممعنایصفاتزیباییرسمیاست.

(.یکجنبةNezhadmasoum,2015, p. 30شودوازنظرنیازهایهویتیحا  اهمیتاست)لذتمردممی
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روبه کیفیتزیباییایناستکههنگام از ازحسمهم اندازه چه روستا یدن،هایمتفاوتدروشدنبا

بریم؛مثالًساختمانوفضاهایمختلفازلحاظمقیاسیاهارمونیکردنلذتمیشنیدن،بو یدنولمس

 زیباییارزشمحیط،(.Taylor, 2009, p. 199)آیندنظرمیبصریدرمجاورتیکدیگرمعقولومتناسببه

برد.کنندراباالمیبازدیدمی شهروندانوگردشگرانیکهازمحیط

دستمحیطمحیطی:  مت زیستسال فضاهایی و انسانی جوامع طبیعت، از بشرزیست ساز

محیط غالباً است. شده وسیعتشکیل در بهزیست آن مفهوم میترین جنبهکار شامل و هایرود

 ,Faraji rad and Aghajani, 2010فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعیوفی یکییاطبیعیاست)

p. 39)ویژهدرروستاهاستپذیربهتیکیازابعادحساسوآسیبزیس.محیط ،ص1395)کاظمی،

چراکهتأمینمعیشتونیازمناطقروستاییبهمنابعزیست143 محیطیوابستگیبسیاریدارد.(؛

شودزیستومنابعآنیکیازابعادمهمتوسعةپایدارروستاییمحسوبمیبنابراینحفاظتازمحیط

محیطیروستاهاترینمشکالتزیستکهعمده(.باتوجهبهاین116،ص1394بیگی،)شرفیوعلی

(،1395،143کیفیتیوآلودگیمنابعآب،خاك،پوششگیاهی،پسماندوفاضالباست)کاظمی،بی

ها،حفظمنابعهاییچونکاهشآلودگیزیستروستاییمؤلفهتوسعةپایداربرایحفظکیفیتمحیط

کند.هایجایگ ینوطبیعی،وبازیافتزبالهرادنبالمیاربردانرژیطبیعی،ک

عنایتبهاینتعریفکههویت و تناسبات بصری با نه»: بلکهعنصریمنظر عنصریعینی، تنها

،کهمنظرایرانیراازنمونة«ذهنیوفرهنگیبادخالتتاریخ،اعتقاداتدینی،اقلیم،سنتوامثالآناست

یابد.مفهومهویت(،هویتمنظرمعنامی72،ص1383کند)منصوری،ایتالیاییآنمتمای میچینیو

اتصالتاریخیبهگذشتهرادربرداردوادراكانسانازشهریاروستاازطریقکالبدواساساًمحیطمادی

تئوریشکل»نچدراندکهلی(.هویتوساختارازاج ایمعنی51،ص1388بار،گیرد)آتشینصورتمی

من لةمفهومیکند.هویتبهعنوانیکیازمعیارهایسنجششکلخوبشهرمطرحمیبه«خوبشهر

ازمکانجامعبهافرادکمکمی بهیادآورندوآنرا  ,Pazhuhan)هایدیگربازشناسندکندتامکانرا

2015, p. 88.)وکالبدیاستکهعاملیبرایتوسعهوایازعناصرطبیعی،اجتماعیهویتتعاملپیچیده

بافتکالبدیو(.Torabi and Sima, 2013, p. 48) شودارتقایمعیارهایکیفیتمحیطیدرنظرگرفتهمی

مهم فضاییاز شکلساختار زیرا هویتروستاییاست، ابعاد افکار،گیریبافتفی یکیتحتترین تأثیر

فعالیتایده باورها، وفرهنگجها، بافتفی یکیامکانتشخیصبصریها درواقع، دارد. امعةمحلیقرار

ارتباطیبینعلتبیکهامروزه،به(.درحالیPhazhuhan, 2015, p. 86آورد)هویتروستاییرافراهممی

هایبصریدرروستاهایهایمحیطی،بحرانهویتوناهماهنگیهایروستاییبازمینهغالبساختمان

تناسببابسترموجود،کاربردالحاقاتناهماهنگباوسازهایبیشود.ساختشاهدهمیهدفگردشگریم

ونبودالگوییپیوستهازنمونه استکهدرخالفجهتهایاینناهماهنگیسیمایبصریدرنماها ها

کنند.انجامد،عملمیعملکردوهویتروستایی،کهبهجذبگردشگرمی

فرامنیتبهامنیت:  آزادیمعنای و حقوق تعرضبه تهدید، هرگونه قانونیاغتاز و هایمشرو 

رودودربیانمعیارهایکیفیتشمارمیشهرونداناست.امروزهامنیتیکیازنیازهایاساسیانسانبه
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(.در51:1391هایمهممدنظرقرارگرفتهاست)رفیعیان،عنوانیکیازشاخصمطلوبمحیطهموارهبه

هاییاشارهشدهکهنیازهایامنیتیافرادبنیازهایانسانیکهمازلومطرحکردهنی بهکیفیتمراتسلسله

کنند.درتأمینایننیازنبایدازنقشوتأثیرعواملمحیطیغافلشد.ازآنجاکهبرخیمناطقراتأمینمی

پذیریافرادوطراحیینآسیباند،بنابراینل ومتوجهبهارتباطببیشتردرمعرضخطرناشیازبروزجرم

می محیطآشکار همکاران، )سلیمانیو ص1394شود اینزمینهخصوصیاتفی یکیبرخی34، در .)

هاییکهمحلکند،مانندنبودنورکافیدرمعابر،مخروبهستکهامنیتافرادراتهدیدمیایفضاهابهگونه

امک فضاهاییکه استیا اراذل یا معتادان دیدهتجمع و دیدن آنان در است)قراییوشدن کمتر ها

(.امنیتوگردشگرینی درتعاملیدوجانبهتأثیراف ایشیوکاهشیبریکدیگر19،ص1389همکاران،

دارند؛بهاینمعناکهاف ایشیاکاهشامنیتباعثرونقیارکودگردشگریخواهدشد.بنابراینتوسعة

(.37،ص1392دوستوهمکاران،هویژهبهمقولةامنیتاست)رضاصنعتگردشگریمنوطبهتوج



 منطقة موردمطالعه

لحاظداشتنمناطقگوناگونکوهستانی،دشتیوبیابانیجایگاهیویژهدرگردشگریاستانتهرانبه

شهرستان در تهران استان در گردشگری هدف روستاهای دارد. پاکدشت،روستایی قبیل از هایی

اند.اینپراکندگینشانازتفاوت،پیشوا،ری،دماوند،فیروزکوه،تهرانوشمیراناتواقعشدهورامین

وهواییروستاهایهدفگردشگریاستانتهراندارد.اصوالًتوسعةگردشگریدرمناطقروستاییآب

بهبرپایةظرفیت اکولوژیکیآنمنطقهاست. ومبنایعبارتیساختارهایطبیعیپایههایطبیعیو

بهرهشکل با اینبخش، بنابرایندر پهنهگیریگردشگریروستاییاست. وهواییبندیآبگیریاز

ازهرپهنةاقلیمی(وبادرنظرگرفتنمعیارهاییازقبیلجمعیتثابتوجاذبة1)شکل گردشگری،

اند.براینمونهانتخابشده2دوازدهروستامطابقباجدول






 بندی اقلیمی استان تهران و روستاهای موردمطالعه : پهنه1شکل 
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 : روستاهای نمونه 2جدول 

 اقلیم های گردشگری جاذبه
جمعیت 

 )نفر(

روستای 

 هدف
 شهرستان

 تهران سنگان 377مرطوبآبشارسنگان؛رودخانةفصلیسنگان

شدةجاجرود؛قنات؛باغاتانار؛تپةمنطقةحفاظت

؛یخچالقدیمیتاریخییوردبالغ؛آسیابآبی
 پاکدشت توچال 1613خشک

رودخانةنمرود؛دشتبورنیک؛غاربورنیک؛پلنمرود؛

بانی؛تپةباستانیشیردرهبرجدیده
 فیروزکوه هرانده 415خشکنیمه

،حوضشاه؛کتیبةآبشارساتنگةواشی؛آبشارساواشی؛

بانیقاجار؛تپةباستانیوقبرپیرزا؛برجدیده
 فیروزکوه جلی جند 574خشکنیمه

هایآبداغ؛چشمهدریاچةهویر؛غارجولدره؛کوهقره

پیسمعدنی)کورچشمه،جواهرچشمه،سپیدکمر،چشمه

وانارچال(؛آبشارعوشکمر؛برجانگمار

 دماوند هویر 303مرطوب

زادهدوبرادارانرودخانةتاررود؛حمامتاریخی؛امام

)ثبتآثارملی(؛قلعةمروان
 دماوند مراء 1081خشکمهنی

انبار؛حماموحسینیةجادةدرختی؛قلعةباستانی؛آب

زادهعلیمحمود؛بقعةامامتاریخی؛بقعةسلطان
ورامینخاوه1012خشک

شمیراناتقلعهپس147مرطوبنیمهرودخانةدربند؛درةاوسون؛آبشاردوقلو

سجدساله؛سدلتیان؛م1500الحیات؛چنارچشمةعین

زادهموسی؛تپةجامعامامحسنعسگری) (؛امام

باستانیسرقلعه

937مرطوبنیمه
لواسان

ب رگ
شمیرانات

؛آبشارپسچویکدشتهویج؛دشتسبواستان؛قلةساکا؛

آبشارموآب؛باغاتگیالس؛حمامتاریخیوقلعةسربند
شمیراناتافجه1257مرطوبنیمه

ارخمیره؛تپةرودخانهوآبشاربرگجهان؛غ

خانه؛قلعهدخترتنگل
629مرطوبنیمه

برگ

جهان
شمیرانات

هایتاریخیتپهآبشارناران؛آبشارکفترلو؛باغاتگیالس؛

(گوشواره،جوهک،شیرتاسه،ساکاوقلعهپیرزن)
شمیراناتکند1119مرطوبنیمه

 های پژوهش منبع: یافته
 

 شناسی پژوهش  روش

روشت پژوهشبه ارزیابیشاخص ـ وصیفیاین و هدفشناسایی با و کیفیتمحیطتحلیلی های

 روشتوصیفی، در است. شده انجام گردشگری هدف کتابخانهروستاهای مطالعات با ونخست ای

شاخص نظری ادبیات گردشگریبررسی هدف روستاهای در محیطی کیفیت ارزیابی اصلی های

به عام عبارتصورت که شدند اندشناسایی زیبایی،از خوانایی، نفوذپذیری، سرزندگی، دسترسی،
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پذیری،تنو ،امنیت،هویتوتناسباتبصری.سپس،براساسمصادیقپذیری،سالمتی،تعلقانعطاف

)تکمیل روشذهنی دو از ترکیبی با موردمطالعه، روستای دوازده در گردشگری حوزة تخصصی

پرسش ن د در 180نامه و گردشگر اینن262نفر عینی)مشاهداتمیدانی(، و روستایی( مردم فر

عملیاتیشاخص برای گرفتند. قرار ارزیابی سنجشو مورد شاخصها هریکاز باکردن مطابق ها

اقدامشدهاست.3هایجدولگویه


 های کیفیت محیط روستاهای هدف گردشگری : تعریف عملیاتی شاخص3جدول

 گویه شاخص گویه شاخص

زیبایی

 سب فضایسرانةیاینگیسب 

بنات  ینات)هاساختماننمایوزیبایی

 رنگ(و

 هانورپردازی

 طبیعیاندازهایچشم

 (بدمنظرنماهای)بصریآلودگیفقدان

(زیباییهایسمبلکاربرد)سمبولیسم

فرش(سازیمحیط)آسفالتیاسنگبه

پذیریتنو 

فعالیتتنو  و کاربری خدماتتنو )ها

 (دستیصنایعخوراك،مانندگردشگری

هایگاهمعماری)تنو اقامتومسکنتنو 

 گردشگری(

 فراغتیوتفریحیفضاهایتنو 

گردشگریهایجاذبهتنو 

سرزندگی

جامعه درمشارکتوتعامل)پذیری

 (گردشگریهایفعالیت

 افرادمالقاتوفراغتیوسرگرمیفضاهای

شفرو)فعالشبانةوروزانهکاربردهای

 (دستیصنایعوسوغات

 (گردشگریدرآمدواشتغالاقامتگاه،)رفاه

 گردشگرانحضور

وهاجشنبرگ اری)فرهنگیرویدادهای

 (گوناگونهایآیین

گذاریدرزمینةگردشگریسرمایه

هویتو

تناسبات

بصری



 (تاریخیآثارحفظ)گذشتهباارتباط

 معماریکیفیت

 رهنگیفباارزشعواملانتقالوارتباط

 جدیدوقدیمبافتبینرابطه

 بومیوسازساختالگوهای

زمینهایکاربریتناسبوسازگاری

دومهایخانهتوسطاراضیرفتنازبین)

 (گردشگری

سایتمقتضیومناسبکاربری عدم)ها

 (گردشگریهایسایتباگورستانمجاورت

طبیعتباسازهممصالح

دسترسی



 هااختزیرسوخدماتبهدسترسی

شهرستان،مرک )فضاهابهدسترسی

 ...(وگردشگریهایجاذبه

 عمومیونقلحملشبکةبهدسترسی

هایراهبهدسترسی)جاییجابهسهولت

(ارتباطی

نفوذپذیری



 خیابانپهنایوروهاپیادهعرض

مسیرهایمی ان)ترددموانعنبود

 (پرپیچوغیرسوارهوبستبن

 بارترافیکی

ارت فقدان)مختلفنقاطباباطسهولت

(ممنو نظامیاراضی
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پذیریانعطاف

 فضاازگوناگونهایاستفاده

نقاطبهسالمندانومعلوالندسترسی

 مختلف

هافعالیتومصارفدرپذیریانعطاف

 (ظرفیتتحمل)

نیازهایبهتوجهبافضادرتغییراتامکان

(گردشگریمقاصدسایربارقابت)افراد

خوانایی

وجاذبهراه)مسیرراهنمایعال م هایها

 (گردشگری

گرهوهانشانهوجود نمادینعناصر)ها

 (گردشگرانبرایبهترخواناییبرای

مسیرهایگذارینام)فضاشناساییسهولت

(روستا

امنیت

 جنایتودزدینبود

ازترسبدونعابرینبرایترددراحتی

 م احمت

 خیابانروشنایی

 یسپلبهدسترسی

ومردمبرایجانیومالیامنیت

 گردشگران

 روزشبانهدرساعاتفضاازاستفاده

 رهاشدهکارهنیمهومتروكفضاهاینبود

 غیراخالقیرفتارهاینبود

توسطمرتعجنگلوسوزیآتش)ایمنی

(گردشگر

سالمتی

 (فضوالتوزباله)نامطبو بوهاینبود

 صوتیآلودگی

هایازسوختمحیط)استفادهازحفاظت

 پاك(

 آبوهواآلودگی

هایآبوزبالهآوریجمعسیستم

 سطحی

محیطپاکی گی

پذیریتعلق

 مکانحسیاپذیرینقش

 مهاجرت

وپارچکییکحس)محیطبهعالقه

(مشترکاتوجود



تعییناهمیتمنظورازروشهاتعیینشدهاست.بدیندرمرحلةتحلیلی،نخستاوزانشاخص

هایکارآمدبرایپرهی یکیازروشتردیداقدامشدهاست.بی1معیاریبستگیبینهمهاازطریقمعیار

برداشت ازطریقاز روشاهمیتمعیارها تعییناوزانمعیارها معیاریبستگیبینهمهایذهنیدر

 اختصار به میCRITICاستکه نامیده سال در همکاران و دیاکوالکی روشرا این 1995شود.

زیر شرح مختلفبه مراحل است. معیارها اوزان تعیین برای عینی کامالً روشی و دادند پیشنهاد

.شودتشکیلمی

شود.هاتشکیلمیدرمرحلةنخست،ماتریستصمیمباترکیبیازمعیارهاوگ ینه

 شود:اتریستصمیماولیهازطریقتابعزیراستانداردمیمدرمرحلةدوم،

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑗
𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑗

𝑚𝑖𝑛
 

بستگیبینمعیارهابایدمحاسبههمدرفرایندتعیینوزنمعیارهاهمانحرافمعیاروهمضریب

                                                           
1- CRiteria Importance Through Inter Criteria Correlation (CRITIC) Method 
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ضریب و انحرافمعیار بعدیتعیین بنابراینمرحلة است.همشوند. ارزیابی معیارهای بین بستگی

آید:دستمیازطریقتابعزیربه𝑤𝑗ارامینمعیjاساسوزنبراین

𝑤𝑗 =
𝐶𝑗

∑ 𝐶𝑗
𝑚
𝑖=1

 

شود:کمیتیاستکهازطریقتابعزیربرآوردمی𝐶𝑗دراینتابع

𝐶𝑗 = 𝜎𝑗 ∑(1 − 𝑟𝑖𝑗)

𝑚

𝑖=1

 

امینمعیاراستiامینوjنبستگیبیهمنی ضریب𝑟𝑖𝑗امینمعیاروjانحرافمعیار𝜎𝑗کهدرآن

وشارزیابیهایوضعموجودبااستفادهازر(.درگامبعدی،براساسداده45،ص1397)پورطاهری،

ARASیا1نسبتتجمعی زاوادسکاسوتورسکیساندبندیشدهروستاهایهدفگردشگریرتبه، .2

 سال 2010در تجمعی نسبت ارزیابی به(ARAS)روش رورا یک تصمیمعنوان گیریشجدید

بندی،بااستفادهازیکتابعبهینگی،منظوررتبهطراحیکردند.اینروشبه3(MCDMچندمعیاره)

کند.درواقعهارابرحسبمی انتأثیرگذارینسبیوزنمعیارهامشخصمیمی انکارایینسبیگ ینه

بهمی اینروش، از دتوان و مؤثرترین و جدیدترین از یکی سادهرعینعنوان درترینروشحال ها،

(.102،ص1397)پورطاهری،گیریچندمعیارهبهرهبردتصمیم



 های پژوهش  یافته

هایسنجشکیفیتمحیطیروستاهایهدفمنظورارزیابیشاخصترگفتهشد،بهطورکهپیشهمان

شاخص ابتدا شدهگردشگری، شناسایی مستندات تحلیل با مربوط بدینهای اند. براساسمنظور،

هایمرتبطدرقالبیازدهشاخصکیفیتمحیطیتعریفشدهوسپسگویه مطالعاتنظری،متغیرها

گردشگریروستاییبرایهریکازشاخص بهبا ها است. ترکیبگویهدستآمده هرسپسبا در ها

پنج طیف میانگین براساس مطاگ ینهشاخصماتریسارزیابی روستا دوازده برای ای جدول 4بق

 جدول در است. شده برآورد و شرایط4محاسبه مبیّن بیشتر مقادیر و است سود نو  از اعداد ،

ترکیفیتمحیطیدرروستاهایموردمطالعهاست.مطلوب

هایبستگیبینمعیاری،اوزاناهمیتهریکازشاخصهمدرادامه،باروشاهمیتمعیارهاازطریق

روستاهای همانکیفیتمحیطیدر است. کهدادههدفگردشگریتعیینشده 5هایجدولطور

تعلقنشانمی شاخصدهد، سایر تناسباتبصرینسبتبه هویتو سرزندگی، بیشترینپذیری، ها

اهمیترادارند.






                                                           

1- Additive Ratio ASsessment (ARAS) 

2- Zavadskas and Turskis 

3- Multiple Criteria Decision Making 
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 : ماتریس وضع موجود روستاهای هدف گردشگری استان تهران4جدول
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افجه 3.7 2.1 3.5 4.67 3.5 3 3.83 2 4 4.5 3

 برگجهان 3.1 1.9 2.66 4.33 3 2 4 3 3 3 1.75

 کند 2.7 1.2 3 3 2.5 2 3.5 2 4 3.5 1.75

 لواسان 3.1 1.9 3.83 4.33 3 2.67 3.67 2 3.5 3 2.25

 قلعهپس 1.7 2.5 2.16 3 2.5 1.33 3 2 1.5 4.5 4

 سنگان 2.8 1.1 2.33 3.67 3 1.67 2.83 1.67 2 3.5 3

 خاوه 3 1.4 4.16 3.33 3 3.33 4.17 1.67 3 3 4.75

 توچال 2.7 1.4 3.83 2 2.5 3.33 3.33 1.67 4 2.5 3

 هرانده 3 1.7 4.66 3.67 3 3 4.33 2.67 3.5 4.5 4

 جلی جند 3.5 2.6 3.5 3.33 3.5 2.33 4.33 3 4.5 4 3.75

 هویر 1.9 1.5 2.66 2 1.5 2 3 2 2.5 1.5 4.25

 مراء 3 1.4 3.83 3.67 4 2.67 4.17 1.67 2 4 1.75


 Criticهای کیفیت محیط روستاهای هدف با روش  : وزن نهایی شاخص5جدول

 شاخص وزن

027753/0  دسترسی

119003/0  سرزندگی

037844/0  نفوذپذیری

097245/0  زیبایی

106084/0  خوانایی

094289/0  پذیریانعطاف

108065/0  سالمتی

079123/0  پذیریتنو 

11482/0  پذیریتعلق

106601/0  امنیت

109173/0  هویتوتناسباتبصری

جمعکل 1

 

کند.عملمیCRITICهایحاصلازروشبراساسوزن ARASبندیدراینپژوهشروشرتبه

شنی ،ابتداماتریسوضعموجودشکلگرفتهو،باتوجهبهطیمراحلمختلفمنظورانجاماینروبه

صورتصعودی،روستاهای{وترتیبآنبه1و0دربازة} SiشدةهایمحاسبهارزشARASروش
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ازلحاظکیفیتمحیطرتبه جدولموردمطالعه است) نتایججدول6بندیشده بنابر روستای6(. ،

دستآوردهاست.کیفیتمحیطرادربینروستاهاینمونهبهجلی جندرتبةنخست


 بندی روستاهای هدف براساس بیشترین مقدار بهینگی : رتبه6جدول 

 ها مؤلفه K S بندی رتبه

 افجه 0852/0 6534/0 2

 برگجهان 0719/0 5519/0 6

 کند 0647/0 4964/0 10

 لواسانب رگ 0741/0 5682/0 5

 قلعهپس 0677/0 5195/0 8

 سنگان 0611/0 4686/0 11

 خاوه 0770/0 5908/0 4

 توچال 0676/0 5183/0 9

 هویر 0572/0 4388/0 12

 مرا 0701/0 5380/0 7

 جلی جند 0885/0 6791/0 1

 هرانده 0844/0 6478/0 3

 

 گیری نتیجه

بیشتردرهایکیفیتمحیطصورتگرفتهتاکنونمطالعاتیکهدرزمینةشناساییوارزیابیشاخص

حوزةشهریبودهودرحوزةگردشگریروستاییکمترپژوهشیانجامشدهاست.ایندرحالیاست

کیفیت بر تمرک  روستایی،که حیات استمرار روستایی، فضاهای سرزندگی و کارایی هایمحیطی

به و روستاگری ی از جاذبهجلوگیری از بازدید و حضور به اشتیاق آن بدنبال زندگی بدیلیهای

هاومعیارهایسنجشکیفیتمحیطروستاهایهمراهدارد.درمطالعةپیشروشاخصروستاییرابه

هدفگردشگریشناساییوسپسوضعموجودکیفیتمحیطیاینروستاهاارزیابیشدهاست.برای

یازدههایمدنظرازمطالعاتپیشینومبانینظریاستفادهشدهومجموعاًشناساییصحیحشاخص

انعطاف خوانایی، زیبایی، نفوذپذیری، سرزندگی، زیستشاخصدسترسی، سالمت محیطی،پذیری،

تناسباتبصریبهتعلق هویتو امنیت، است.عنوانچارچوبنظریپژوهشبهپذیری، دستآمده

معیارهایمرتبطباگردشگریروستاییمطرحشدهودرروستاهاینمونةبرایهریکازشاخص ها

،کهمبنیبرتعیینCRITICتعییناوزانمعیارهاازروشپژوهشسنجیدهشدهاست.ازآنجاکهبرای

ازطریق نتایجاینوزنهماهمیتمعیارها استفادهشده، دهندةدهینشانبستگیبینمعیاریاست،
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بنابرضرورترسیدگیهرچه بیشتربهشاخصیاستکهوزنباالتریدارد. شاخصنتایجاینروش،

بینشاخص ازهاییازدهسرزندگیدر تعریفلینچ برداشتاز با همچنین بیشتریدارد. وزن گانه

توانگفتکهسرزندگیگردشگرییعنیمقصدگردشگریتاچهاندازهحامینیازهایسرزندگیمی

فراهممی ایندرحالیاستاولیةگردشگراناستوچگونهرضایتساکنانوگردشگرانرا کهکند.

از نشان که است پایین بسیار سرزندگی کیفیت از موردمطالعه روستاهای برخورداری میانگین

وبی استراحتگاهی اقامتی، امکانات قبیل از گردشگران اولیة نیازهای به رسیدگی عدم و توجهی

صادیبودنساکنانروستاییازدرآمدزایی،اشتغالومشارکتدرتوسعهورونقاقتبهرههمچنینبی

ایننتیجهبانتایجتحقیقحبیبیوهمکاران) کندسواستکهبیانمی(هم1395گردشگریدارد.

گذارد.شاخصدوم،کهوزنسرزندگیدرارتقایکیفیتمحیطزندگیبیشترازحدمتوسطتأثیرمی

 تعلقباالیی اف ایدارد، برای بیشتر توجه مؤید نتیجه این است. روستایی مردم حسپذیری ش

(1390شاناست؛چراکهبهگفتةجوان)خاطرمردمروستاهایهدفگردشگریبهمحیطزندگیتعلق

کنندگانومحیطاستواینحسبههایارتباطیاستفادهگیریپایهخاطرعاملمهمیدرشکلتعلق

هایباکیفیتمنجرخواهدشد.ایجادمحیط

م بین همبستگی روش از حاصل وزن اعمال رتبهبا روش در کریتیک عیاری ،ARASبندی

رتبه محیطی کیفیت موجود وضع براساس مدنظر شدهروستاهای محاسباتبندی براساس اند.

کندکهمیبندیمشخص{است.نتایجرتبه1تا0یامی انمطلوبیتهرگ ینهبین}kگرفته،صورت

ورتبةنخست،باالترینسطح6791/0روستایجلی جنددرشهرستانفیروزکوه،بامی انمطلوبیت

می انمطلوبیت با ورتبةدوازدهم،4388/0کیفیتمحیطیوروستایهویردرشهرستاندماوند،

کمترینسطحکیفیتمحیطیرادارند.

هایسنجشکیفیتمحیطروستاهایدهیشاخصنتایجکلیپژوهشحاکیازآناستکهوزن

کر روش مبنای بر گردشگری، راههدف بهترین اولویتیتیک، ارزیابی و شناسایی برای هایحل

ارتقایشاخص رسیدگیو چراکهاینروشبا بستگیبینمعیاریازهمهایکیفیتمحیطیاست.

هایعینیوتریراازدادهکندونتایجدقیقهایذهنیدرتعییناوزانمعیارهاجلوگیریمیبرداشت

ازوضعموجودارا همی میدستمیرونتایجیکهازاینروشبهایندهد. من لةالگویبهتوانآیدرا

کاربرد.مطلوبکیفیتمحیطیمقاصدگردشگریروستاییبه

یافته به توجه مؤلفهبا اهمیت ترتیب بر مبنی و پژوهش محیطهای کیفیت سنجش های

شود:پیشنهادهایزیربرایروستاهایهدفگردشگریارا همی

وز1 زیرمعیارهای. بیشتر شناسایی و رسیدگی اهمیت می ان بیانگر سرزندگی مؤلفة باالی ن

سرزندگیبرایروستاهایهدفگردشگریاست.زیراروستاهایهدفگردشگریاستانتهرانعمالً

اندوفاصلةزیادیتارسیدنبهسطحمناسبیازدرمسیرجذبوتوسعةگردشگریگامیبرنداشته

گرد معیارهایسرزندگی بهبود روستاها این محیط کیفیت ارتقای برای بنابراین دارند. شگری

هایگردشگری،برگ اریسرزندگیازقبیلخدماتاقامتیوپذیرایی،مشارکتمردممحلیدرفعالیت

 رویدادهایفرهنگیو...درجهترسیدنبهتوسعةپایدارگردشگریروستاییبسیارضروریاست.
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پذیریهایکیفیتمحیطیاهمیتشاخصتعلقوعاتمهمدیگردراوزانشاخص.یکیازموض2

براساسدیدگاهرستمعلی (،1392زادهوهمکاران)دربینساکنانروستاهایهدفگردشگریاست.

سرمایهکم برای را افراد رغبت تعلق حس زندگیشدن محل در بهبودگذاری برای )مثالً شان

کاهشمیخانه تعلقدههایشان( بنابراین شود. منطقه ترك باعث است ممکن و درد افراد خاطر

هایگردشگریو...راگذارییامشارکتدرفعالیتروستاهایهدفگردشگریعواملیازقبیلسرمایه

همچنیناحساستعلقبهمقاصدگردشگریدررضایتووفاداریگردشگرمیتأثیرقرارتحت دهد.

معنی روستاهایهدفگردشگریجدییمیدارتأثیرمثبتو بایددر بنابرایناینمسئله ترگذارد.

 ارزیابیشودتااقداماتالزمدرجهتارتقایاینکیفیتصورتگیرد.

ل وم3 گردشگری، هدف روستاهای در بصری تناسبات و هویت کیفیت اهمیت به توجه با .

 وشرایطدرنظرداشتن درجغرافیایی روستایی هویت ساختهمچنین و جدیدتوسعه وسازهای

میبیش برآوردهشودازپیشآشکار در امر این از. گردشگران موردانتظار تناسبات و هویت ساختن

 کند.هایروستاهایهدفگردشگرینقشمهمیایفامیمحیط
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 منابع
-35،ص12رة،سالششم،شمانامةباغنظرفصل«.تداومهویتدرمنظرشهری(.»1388بار،محمد)آتشین

56. 

بازخوانیمفهومتضاددرارتقایتنو بصریفضاهایعمومی(.»1388علیرضاورنجبر،احسان) زادگان،ارباب

 .56-49،ص3،شمارة2دورةنامهآرمانشهر.فصل«.شهری

سیدعلی) بدری، و عبدالرضا 1391افتخاری، اایروستاینمونهایالگویتوسعههاینظریهبنیان(. نتشارات.

 استانداریگیالن.چاپاول.

مهدی) پورطاهری، و داود مهدوی، عبدالرضا، »1390افتخاری، روستاهای(. ارزیابیپایداریگردشگریدر

گردشگری ـ تاریخی پایدار توسعة پارادایم بر تأکید با ایران گردشگریفصل«.فرهنگی مطالعات ،نامة

 .39-1،ص14شمارة

اسماعیلاکبرپور،محمدونجف »(1389)ی، «.شهرهاهایروستاییحوزةکالنمفهومتوسعةپایداردرمحیط.

 .79-64،ص130،شمارةنامةمسکنومحیطروستافصل

نامةهویتفصل«.هایشهریهاینفوذپذیریدربافتتحلیلشاخص(.»1391زاده،بهراموبدر،سیامک)امین
 .48-39،ص12،سالششم،شمارةشهر

)ینام فرزین »1387صالحی، مجتمع(. سکونتدر کیفیتمحیط اراارتقای و بلندمرتبه راهکارهای ةهای

 ارشد،دانشگاهتربیتمدرس،تهران.نامةکارشناسیپایان«.مناسب

اولینکنفرانس(.مسکنپایداریوالگوهایانعطافپذیریدرمجتمعهایمسکونی.1392زاده،حمید)بایرام

 هایکاربردیپرمانگروهپژوهش،مشهد:معماریوفضاهایشهریپایدار

ارزیابیتطبیقیکیفیتمحیطسکونتشهریباتأکیدبرتصویرذهنی»(،1392براتی،ناصروکاکاوند،الهام)

 .32-25،ص3،شمارةنامةهنرهایزیبافصل«.شهروندان

 .نشردانشگاهعلموصنعتایران:تهران.مصطفیبه ادفرةترجم.دههایپاسخمحیط.(1382)ینبنتلی،ای

 .تهران:انتشاراتسمت.یریچندشاخصهدرجغرافیاگهایتصمیمکاربردروش(.1397پورطاهری،مهدی)

بندیپایداریاجتماعیدرسنجشواولویت(.»1389پورطاهری،مهدی،سجاسی،حمدالهوصادقلو،طاهره)

 .31-1،ص1،شمارة1،دورةهایروستایینامةپژوهشفصل«.مناطقروستایی

( سیدمهدی قاضی، میرسعید و مهشید »1392تاجدینی، بافت(. در دسترسی شبکة فرسودةبررسی های

 .64-39،ص29،شمارة8،دورةنامةمطالعاتمدیریتترافیکفصل«.شهری

علی )تقوایی، سمیه پهلوان، و سکینه معروفی، »1392اکبر، روابط(. کیفیتمحیطشهریبر ارزیابیتأثیر

 .54-43،ص1،شمارة3،دورةنامةنقشجهانفصل«.اجتماعیشهروندان

)جمعه محمود 1392پور، برنامهمقدمه(. بر دیدگاهای روستایی: توسعة روشری ی و انتشاراتهاها تهران:

 سمت.

نامةفصل«.دهندةآنمفهومحستعلقبهمکانوعواملتشکیل(.»1390جوانفروزنده،علی،مطلبی،قاسم)
.37-27،ص8،شمارةهویتشهر

رفیعیانحاجی علی، حسین)نژاد، مجتبیوزمانی، ،1389« مندیبررسیمتغیرهایفردیمؤثربررضایت(.

 .82-63،ص17،شمارة8،دورةنامةجغرافیاوتوسعهفصل«.محیطزندگیشهروندانازکیفیت

مهرداد) مهینومحمدی، نسترن، کیومرث، »1395حبیبی، ارزیابیسرزندگیفضاهایعمومی(. سنجشو

https://www.civilica.com/Papers-ASUSC01=اولین-کنفرانس-معماری-و-فضاهای-شهری-پایدار.html
https://www.civilica.com/Papers-ASUSC01=اولین-کنفرانس-معماری-و-فضاهای-شهری-پایدار.html
https://www.civilica.com/Papers-ASUSC01=اولین-کنفرانس-معماری-و-فضاهای-شهری-پایدار.html
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