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چکیده
درادبیاتتوسعهورویکردهایوابستهبهآن،شاخصکیفیتمحیطیوارتقایآندرجوامعروستایی،خصوصاً
توجهیبهکیفیتمحیط،بهمن لةیکیاز

روستاهایگردشگری،ازاهمیتبس اییبرخورداراست.چراکهبی
اج ای اساسی توسعة پایدار ،به تغییرات نابهنجار محیطی و برآشفتگی سیستمهای اقتصادی،
گونهروستاهامنجرمیشود .ازاینرو اینپژوهشبا هدفشناسایی

اجتماعی ـ فرهنگی و زیستمحیطی این
شاخصهایکیفیتمحیطی وارزیابیآندرروستاهایهدفگردشگریاستانتهرانبهانجامرسیدهاست.
روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر واکاوی ادبیات نظری بهمنظور شناسایی شاخصهای کیفیت
محیطیروستاهایگردشگریاستکهدراینخصوصیازدهشاخصشناساییشدهاست.سپسمعیارهایی
پرسشنامةعینی(مشاهداتپژوهشگر)وذهنیتدوینشدهاست.پساز


مرتبطباهرشاخصتهیهودرقالب
پرسشنامه ،روستاهای موردمطالعه ازلحاظ وضعیت موجود کیفیت محیطی ارزیابی

تعیین روایی محتوایی 
بستگیبینمعیاری

اهمیتمعیارهاازطریق 
هم

اند.درمرحلةتحلیلی،نخستاوزانشاخصهاباروش«

شده
همبستگیودربرگیرندةماتریستصمیمباتعدادی
های 
اینروشدرزمرةمدل 

»CRITICتعیینشدهاست.
معیار وگ ینه است.پساز تعیین وزن شاخصهای کیفیتمحیطی،روستاهایموردمطالعه ازنظر وضعیت
دستآمده از
رتبهبندی شدهاند .بنابر نتایج به 
کیفیت محیطی ،با «روش ارزیابی نسبت تجمعی   »ARAS
هایسرزندگی،تعلقپذیریوهویت

آمدهبهترتیبمربوطبهشاخص

ها،بیشترینوزنبه 
دست


دهیشاخص

وزن
و تناسبات بصری بوده است .همچنین رتبهبندی روستاهای موردمطالعه نشان میدهد که کیفیت محیطی
روستایجلی جندازسایرروستاهامناسبتراستوروستایهویرکمترینکیفیتمحیطیرادارد .

واژههای کلیدی :کیفیت محیط ،شاخصهای کیفیت محیط ،کیفیت محیط روستاهای هدف
گردشگری،توسعةپایدار .
1ـدانشجویدکتریجغرافیاوبرنامهری یروستایی،دانشگاهتربیتمدرس
2ـنویسندهمسئول:دانشیارگروهجغرافیا،دانشگاهتربیتمدرس()mahdit@modares.ac.ir
3ـاستادکروهجغرافیا،دانشگاهتربیتمدرس
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مقدمه
روستاهای هدف گردشگری روستاهایی هستند که بهعلت داشتن جاذبههای طبیعی ،تاریخی و
هاشناساییشدهاندتا


فرهنگیخاصتوسطسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستان
هایموردنیاززمینةتوسعةگردشگریروستاییدرآنهافراهمشود.بنابراین


کردنزیرساخت

بافراهم
موضو مهمدربرنامه ری یبرایایننواحیروستایی،ارتقایکیفیتگردشگریدرچارچوباهداف
توسعةپایداراست(سجاسیوهمکاران،1394،ص.)63ازآنجاکهگردشگریوتوسعةروستاییبه
یکدیگر وابستهاند ،توسعة پایدار گردشگری بدون برنامهری ی صحیح در نواحی حساس و شکنندة
روستاییآثارمحیطیمتعددیرابرساختاروپیکرةروستاهایهدفگردشگریتحمیلمیکند،از

رفتنبرخیازمکانهایمعیشتی،تضادبینبافت


توانبهتخریببافتسنتی،ازبین

جملةاینآثارمی
رفتناراضیزراعیوباغهااشارهکرد(قدیریمعصوموهمکاران،1392،ص


میوازبین
جدیدوقدی
شهری،بهواسطة

شهرهانمودبیشتریدارد؛زیراحوزههایکالن

.)36اینموضو درروستاهایکالن
نظام متفاوت سکونتگاهی و حضور و جریان نیروهای مختلف نشئتگرفته از قطب کالنشهری ،در
شهریاز


هایروستاییخودسیماییمتفاوتراایجادکردهاست.بهدیگرسخن،مناطقکالن
کان 
ون
یافتهودرحالتوسعهاستکه


هایاصلیتجمعنیروهایعمدةبازاردرغالبکشورهایتوسعه

کانون
باعث میشود حوزههای روستایی این مناطق ،متأثر از نیروها و فرایندهای اثرگذار ،ویژگیهای
اجتماعی ـ فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی و پیامدهای متفاوتی با سایر حوزههای سکونتگاهی
داشتهباشند(اکبرپورونجفی،1389،ص .)67
هایگردشگریبرایتوسعةاینگونهروستاهابایدبامحیطسازگارباشدو


روارزیابیظرفیت

ازاین
به افت کیفیت آن نینجامد تا عامل اساسی در دستیابی به توسعة پایدار بهشمار آید (مشیری و
همکاران،1390،ص.) 1درچارچوبرهیافتتوسعةپایدارمناطقروستایی،برخالفگذشته،توسعة
روستایی مبتنی بر رویکردی کلنگر و نظاممند است که دربردارندة ابعاد بنیادی ،شکلدهندة نظام
ونمیانآن هاست.باتوجهبهتعاریفومضامینتوسعةپایدار،پیشرفت

توسعةروستاییوپیوندیموز

اقتصادی،رفاهاجتماعیوکیفیتمحیطیاج ایاساسیاینتوسعهمحسوبمیشوند(پورطاهریو
همکاران ،1389 ،ص  .)2ارتقای کیفیت محیط زندگی روستاییان و خلق تصویر ذهنی مثبت در
گردشگرانبرایبازاررقابتی توسعةپایدارگردشگریدرروستاهایهدفاهمیتفراوانیدارد.بنابراین
هایتأثیرگذاردرتقویتارزشادراكشدهوتصویرذهنیگردشگرانکیفیت


ترینشاخص

یکیازمهم
محیطیاینمقصدهایگردشگریاست(سجاسیوهمکاران،1394،ص.)61بهسخندیگر،موضو 
،پویاوسرزندهبهلحاظکارکردمحیطی ـ کالبدیازاهدافراهبردی

خلقفضاهایروستاییمطلوب
ارتقای کیفیت مناطق روستایی هدف گردشگری بوده است و این راهکار ،عالوهبر احیای کالبد و
ارتقایکیفیتاینمحیط هایروستایی،بهاف ایشعواملجذبگردشگرانورونقصنعتگردشگری

عنوانجنبهایتأثیرگذاربر


خواهدانجامید.بنابراینکیفیتمحیط،به
درروستاهایهدفگردشگری
تقاضایگردشگری،بایدمدنظرقرارگیرد( .)Huang, 2012, p. 5درطیپنجسالاخیر،تحقیقات
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هامیتوانبه«تحلیل تأثیر


ترینآن

داخلیوخارجیمحدودیدراینزمینهصورتگرفتهکهازمهم
مبلمانروستاییدراف ایشکیفیتمحیطکالبدی (مطالعةموردی:دهستان زوارمشیروان)»درسال
«،1397سنجشکیفیتمحیطروستاهایگردشگری»درسال«،1394تبییننقشکیفیتمحیطی
مقصدهایگردشگریروستاییدرتقویتتصویرذهنیگردشگران(مطالعةموردی:روستاهایمقصد
گردشگری بخش رودبار قصران)» در سال  ،1393ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری
روستایی(مطالعة موردی:محورقلعهرودخان)»درسال 2018و«تأثیرتوریسممسئوالنهبرپایداری
اشارهکرد.درتمامیپژوهشهای

وکیفیتمحیطزندگیمردمدرمقاصدگردشگری»درسال2017
انجامشده ،پژوهشگران با زاویهای محدود و شاخصهایی غیریکپارچه به ارزیابی کیفیت محیطی

هایموردمطالعهپرداختهاند .


مکان
درسالهایاخیر،روستاهای هدفگردشگریاستانتهران بهعلتمجاورتبا کالنشهرتهران

طوریکه میتوان سیمای اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و کالبدی

تغییرات گستردهای داشته ،به
تفاوتیبهنسبتگذشتهبرایآن هاترسیمنمود.یکیازبارزترینتغییراتدراینروستاهاتظاهر

م
هاست.براینمبناالزماست،ضمنشناساییشاخصهایارزیابیکیفیت


عینیدرکیفیتمحیطیآن
هایکیفیتمحیطیاینروستاهابهصورتیکپارچهاقدام


محیطی،برایتبیینوضعموجودشاخص
ترینشاخصهایسنجشکیفیتمحیطدرروستاهایهدف


کرد.حالاینسوالمطرحاستکهمهم
گردشگریاستانتهرانکداماندوروستاهایهدفگردشگریاستانتهرانازلحاظکیفیتمحیطیدر

چهجایگاهووضعیتینسبتبهیکدیگرقراردارند .

مبانی نظری تبیینکنندة شاخصهای کیفیت محیط در روستاهای هدف گردشگری
هابهابعادوجنبههایگوناگونزندگیدرگذشتهسببشده

کارکردیبرنامهری ی

رویکردکالبدی ـ
که از اواخر دهة  ،1960تحتتأثیر نیازها و آگاهیهای جدید ،مفاهیم نوینی مثل رفاه اجتماعی،
کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی در قلمرو برنامهری ی مطرح شود .البته وقو بحرانهای
عنوانبخشیازمفهومهمهجانبةکیفیت

زیستمحیطیدرجهاننی درطرحموضو کیفیتمحیطبه

تأثیرنبودهاست.بهتبعچنینرویکردهاییوباتوجهبهبرآوردننیازهاوانگی ههایاساسی


زندگیبی
بهعنوان یکی از اهداف عالی در
انسان در محیطهای شهری و روستایی ،مفهوم «کیفیت محیط»  
ادبیاتبرنامهری یموردتوجهقرارگرفت(رفیعیانوهمکاران،1390،ص .)20

هایتوسعهایمتضمن


یافتنکیفیتمحیطدربطنبرنامه

ها،محوریت
امروزهدربرنامهری یسکونتگاه
زندگیساکنانسکونتگاههایروستایی

حرکتواقعیبهسمتتوسعةپایداراست.ازاینرو«کیفیتمحیط»
شدهومسئلهایحیاتیبراینیلبهتوسعةپایدار

هدفاصلیسیاستهایبرنامهری یروستاییپذیرفته

روستایی است (محسنی ،1382 ،ص )42؛ بهطوریکه مدیران توسعة پایدار سکونتگاههای روستایی در
انداز،کیفیتمحیطیرابهعنوان

ایخود،باهدفگ ینیوانتخابرسالتوچشم


هایتوسعه
تصمیم 
گیری

یکیازاج ایچهارگانةتوسعةپایدارموردتوجهقرارمیدهند(افتخاریوبدری،1391،ص .)24
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یکیازابعادتوسعهپایدارروستاییبهبودکیفیتمحیطی و رفاهاجتماعیاستکهدرآنابعاد
اجتماعیرفاهاجتماعیب اکیفیتمحیطیدرهممیآمی دوباحکمرانیخوب،کیفیتزندگیرادر
گذر زماندرمکانهاباتوجهبهتوسعهیافتگیازطریقمشارکت فراگیرونهادی ،استقرارمیدهد.
دستیابیبهسالمتکیفیتمحیطینی یکیازاهدافراهبردیتوسعة پایدارروستایی
ازسویدیگر  ،

عالوهبر ارتقابخشی
بهویژهازدهة  70میالدیبهبعد  ،
قلمدادمیشودکهبشردرطولحیاتخویش  ،

بنابراینمیتوانگفتکه

بهبعدکمّیزندگی،بعدکیفیرانی بیشازپیشمدنظرقراردادهاست .
(جمعهپور،1392،ص .)59

کیفیتمحیطیهمهدفوهموسیلةتوسعةپایداراست
کیفیت محیط ،بهمن لة یکی از مهمترین عوامل توسعة پایدار ( ،)Huang, 2012, p. 1توانایی
همبستگی بین
حلکردن تناقضات بین توسعة سیاستهای گردشگری و حفاظت از محیط را دارد  .

هاوچالشهایبسیاریایجادمیکند.گردشگریمستقیموغیرمستقیماز


گردشگریومحیطفرصت
محیط تأثیر میپذیرد و بر محیط تأثیر میگذارد .در یک رویکرد محیط جاذبه و محصولی از
گردشگریدرنظرگرفتهمیشود(.)Rasekhi and Mohammadi, 2015, p. 61دراینرویکرد،یکیاز

جاذبههای اولیة گردشگری رضایت از کیفیت محیط است .هنگامیکه به عوامل مؤثر بر تقاضای

گردشگریاشارهمیشود،ضروریاستکیفیتمحیطنی درنظرگرفتهشود( .)Huang, 2012, p. 4

تعاریف متعددی دربارة کیفیت محیط ارا ه شده است :کیفیت محیط ارزیابی محیط در ارتباط با
ال اماتیانیازهایبشریاست(.)Johnson, 1997, p. 589کیفیتمحیطجنبهایازکیفیتزندگیاست
کهدربرگیرندةاحساسرفاه،آسایشورضایتمردمازعواملکالبدی ـ فضایی،اجتماعی ـ اقتصادی،و
زیستمحیطی محل زندگی است (تقوایی و همکاران ،1392 ،ص  .)44کیفیت محیطی نهتنها حاصل

هایتشکیلدهندةهرمنطقهاست،بلکهادراكکلیآنمنطقهنی هست( Van Kamp,


کیفیتبخش
بهعبارتی ،کیفیت محیطی شاخصی است که برای اندازهگیری مناسببودن محیط برای
  .)2003, p. 7
؛یعنیکیفیتمحیطیمعیاریاستکهمناسببودنتمامیمحیطیابرخی

بهکارمیرود
زیستنانسان 
عناصرمحیطیرانشانمیدهد،مثالًدرمقیاسروستاعناصریچوناتمسفروآببرایزیستانسان،

اقتصادروستاییومحیط اجتماعی (حاجینژادوهمکاران ،1389 ،ص .)67محیطشهرییا روستاییِ
باکیفیت،ازطریقخصوصیاتکالبدی،اجتماعییانمادین،حسرفاهورضایتمندیرابهساکنانوافراد
کند.چنینمحیطیمتضمنزندگیباکیفیتوپشتیباناصلیفعالیتهایاقتصادی،اجتماعیو

القامی
فرهنگیاست(امینصالحی،1387،ص .)15

دربرنامهری ی هایتوسعةپایدارروستایی ،کیفیتمحیطیروستاهای گردشگریبرایرقابتبا

هایزیستمحیطیتقاضایگردشگری

سایرمقاصدگردشگریاهمیتفراوانیدارد؛زیرااف ایشآگاهی
رابهسمتکیفیتبهترواف ایشرقابتمیانمقاصدگردشگریسوقدادهوکیفیتمحیطتبدیلبه

طوریکهکیفیتمحیطیمقصددرتصمیمگیریبرایمسافرتمسئلة


ایجاریشدهاست.به

مسئله
مهمی تلقی میشود ( .)Mihalic, 2000, p. 65مؤلفههای کیفیت محیطی برای رقابت مقاصد
تهای گردشگری و منابع
گردشگری روستایی شامل حفاظت محیطی ،میراث فرهنگی ،زیرساخ 
).بنابراینیکمحیطروستاییجذابوپویامیتواندازطریق

طبیعیاست(Chin et al., 2014, p. 35
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ونقلیمطلوب،احداثاقامتگاههاوتوسعةتأسیسات

ارا ةخدماتوسهولتدسترسیبهامکاناتحمل
زیربنایی زمینة جذب گردشگر را فرآهم آورد؛ چراکه همگی این عوامل با محیط در ارتباطاند و
گردشگریومحیطبههموابستهاند.محیط بسیاریازجاذبههاراشکلمیدهدوتوسعةگردشگری،

به ویژه در مقاصد روستایی ،به کیفیت محیطِ در معرض بازدید وابسته است (سجاسی و صادقلو،

 ،1395ص  .)32گارتنر ( )1996نی یکی از جاذبههای اولیة گردشگری را کیفیت محیط مقصد
میداند(.)Huang, 2012, p. 4روستاهایهدفگردشگریزمانیبیشترینمطلوبیترابرایساکنان

عنوانزیستگاهوبرایگردشگرانبهمن لةمقصدگردشگریخواهندداشتکهانتظاراتآنانرادر


به
ابعاد گوناگون زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی برآورده سازند .چنانچه هریک از این
عواملدراینروستاهایگردشگریفاقدکیفیتمطلوبباشند،درادراكواحساسافرادازمحیطو
درنتیجه سطح رضایتمندی آنها تأثیرگذار خواهند بود (براتی و کاکاوند ،1392 ،ص  .)25الگوی
برآوردهساختننیازهایگردشگران فعلی ومناطق

توسعةپایدار گردشگریفرایندیاستمبتنیبر
هایآیندهراحمایتوتقویتمیکند؛بنابراینباتوجهبهاینالگونیازهای


کهفرصت
می بان،درحالی
اقتصادی ،اجتماعی ،زیبایی شناسی و اکولوژیکی محیط روستاهای گردشگری قابلتأمین است،
بوهوا ،زیستگاه ،حیاتوحش ،فرایندهای اصلی اکولوژیک،
درحالیکه یکپارچگی فرهنگی ،انرژی ،آ 

تنو زیستیو...نی حفظمیشود(افتخاریوهمکاران،1390،ص.)7رویکردهایگوناگونیبرای
مطالعة شاخص های کیفیت محیط وجود دارد که هریک منتج از حوزة علمی خاصی مانند
شناسی،جامعهشناسیوحاصلکاربردمفاهیم

انسانشناسی،معماری،طراحیمحیطی،جغرافیا ،
روان

بهپارهایازابعادتأثیرگذاربرشناسایی

وبسطموضوعاتمربوطبهآنافقفکریاست.درجدول 1
ابعادمؤثربرکیفیتمحیطیاشارهمیشود(برگرفتهازرفیعیانوهمکاران،1389،ص .)67



جدول  :1معیارهای کیفیت محیط از دیدگاه پژوهشگران
پژوهشگران

ابعاد مؤثر بر کیفیت محیط

جیکوب ( )1961

دسترسبودن)،اختالطاجتماعیوانعطافپذیری 

تنو ،نفوذپذیری(قابل

لینچ )1981(1

سرزندگی،معنی،تناسب،دسترسی،نظارتواختیار 

بنتلی( )1985

غنایحسی،رنگتعلق 
نفوذپذیری،تنو ،خوانایی،انعطافپذیری،تناسباتبصری ،

گلکار( )1379

زیبایی،دسترسی،پایداریزیستمحیطی 


ساوورث( )1973

خوانایی،دسترسی،آسایش،زیبایی،حفاظت،سرزندگی،تجانس،معنی،ایمنی 

ریچونپل( )1997

دسترسی،بهداشت،ایمنی،سرزندگی 

استوارتلیپتون( )2001

دسترسی،نفوذپذیری،خوانایی،انعطافپذیری،تنو 


مارینوبونا یتو( )2003

زیبایی،دسترسی،امنیت،سرزندگی،بهداشتوسالمتی 

کارمونا )2003(2

دسترسی،نفوذپذیری،خوانایی،انطباقپذیری،تنو 


دمپسی( )2008

نفوذپذیری،دسترسی،خوانایی،تنو 

1ـتئوریشکلشهر(،)1981ترجمهسیدحسینبحرینی(،)1376انتشاراتدانشگاهتهران 
2ـارزشطراحیشهری(،)2003ترجمهرضابصیریومژدهفرهمندیان()1390
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هایتخصصیدرهریکازنظامهایعلمیبیانگرآناستکهیازدهشاخصاثرگذار


بررسیحوزه
همراهمصادیقتخصصیآندرهرنظاممبناییبرایارزیابیکیفیتمحیطبهشمار


درمفهومعامبه
می روند .با عنایت به ارزیابی کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری ،شاخصهای عام

شدهبامفاهیمتخصصیحوزةگردشگریبهشرحزیرتعریفشدهاند:


شناسایی
دسترسی :دسترسیآسانرسیدنبهمقصدیاکاهشه ینهدرمقصداست( Levine and Garb,
دسترسیتواناییبرآوردننیازهایاساسیبهمنظورحفظکیفیتزندگیاست( Lau

.)2002, p. 180

ترینتعریف،دسترسیرامیتوانترکیبیازدوعنصردانست:اول

.)and Chiu, 2004, p. 91درانت اعی
نظرودیگریشبکةحملونقلیاشبکةارتباطبین


موقعیتیازیکسطحزمیننسبتبهمقاصدمورد
نقاطدریکسطح(.)Gutierrez, 2001بنابراین،دسترسیتابعیازهردوالگویاستفادهاززمینو
عملکردسیستمحملونقلاست.یعنیدسترسیمعیاری مناسببرایارزیابیخدماتارا هشدهتوسط

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


سیستمحمل
هاوخدماتگوناگونیکیازشاخصهایمهمکیفیتمحیطزندگیاست (قدمی،1390،ص


فعالیت
.)1دراینصورت«دسترسی»برایشبکةارتباطیوشبکةدسترسیبهخدماتشهریوروستاییاز
قبیلبرق،گاز،آبوشبکةفاضالبنی بهکاربردهمیشود(قریب،1387،ص.)14همچنیندسترسی
دهد،درحالیکهدسترسیبه

درتقابلباتحركنی مطرحمیشود.تحركبهسیستمحملونقلمعنامی
الگوهایاستفادهاززمیناختصاصدارد( .)Bhat, 2000, p. 3دسترسیوتحرك درمحیطروستایی
عبارتیراههاو

هایراهمطرحمیشود(.)Evans, 2009, 366به


هاوزیرساخت

ازطریقطراحیساختمان
هایارتباطیبازتابکالبدیمفهومدسترسیاند(تاجدینیومیرسعیدقاضی،1392،ص.)41اگر


شبکه
ارتباطشبکةراههاباعناصرعملکردیروستاآسانباشد،موجبارتقایکیفیمحیطخواهدشد .

نفوذپذیری :قابل دسترس بودن بافت یا دسترسی به عملکردهای فضا از شروط اولیة قابل
استفادهبودن فضااست کهدرمطلوبیتآنتأثیرمیگذارد (رفیعیانوهمکاران ،1391،ص.)39
نفوذپذیری محیط می ان امکانی است که آن محیط به مردم میدهد تا از جایی به جای دیگر
دسترسیداشتهباشند(بنتلی،1382،ص.)15سایرتعاریفارا هشدهازنفوذپذیریبهسهولت،تنو 
وتراکممسیرهایورودوخروجوهمچنینزمانوفاصلةدسترسیبهنقاطمختلفبافتهایشهری

نماید(امینزادهوبدر،1391،ص.)40هربافتشهریوروستایینفوذپذیر


وروستاییاشارهمی
بستهای محدود و مقیاس بلوكها و عناصر
دارای مسیرهای دسترسی زیاد ،تقاطعهای متعدد ،بن 
دستسازبشراست(محمدی،1393،ص .)58-57

فهموقابلدركو...محیطخواناراتعریفمیکنند

خوانایی :مفاهیمیهمچونساده،منسجم،قابل
( .)Koseoglu and Erinsel Onder, 2011, p. 1191بهعبارتی منظور از خوانایی این است که بتوان
هارا،درقالبیبههمپیوسته،درذهنبهیکدیگرارتباط

بهآسانیاج ایشهرییاروستاییراشناختوآن

).لینچ،بااشارهبهشکلگیرینقشةشناختیدرذهنافراد،پنجعنصرعمدة

داد(لینچ،1374،ص12
شناساییمناظررابدینشرحپیشنهاددادهاست( :)Ingram and Benford, 1996:822
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الف)مناطق:بخشیازمحیطاستکهبهواسطةچارچوبیمتمای موجودیتیواحدبهنظرمیرسد .

راهنمییابد .

هایمختلفشهراستکهناظربهدرونآن


ب)نشانه:عواملیدرتشخیصقسمت
ج)گره:مرک توجهدرالگویگستردهاست،مثلتقاطع،میدانیانبشخیابان .
د)لبه:عاملیخطیاستکهبهدیدةناظرباراهتفاوتدارد .
ه)راه:مهم ترینعناصرساختاریوفکریدرشهروروستااست( Tavassolian and Nazari,

هایحرکتاند .


شودکهشریان
روها،کانالهاو...م 
ی

)وشاملخیابانها،پیاده

2015
براساس گفتة لینچ ( ،)1960خوانایی امکان درك و حفظ فضای شهری و روستایی را فراهم
هامحسوبمیشود( .)Mahdzar, 2014, p. 310


هایعمدةآن

کندوازکیفیت

می
سرزندگی :تعریف کالسیکازسرزندگی،تواناییزندهماندنو رشدوتوسعةیکمحیطاست
(  .)Kordjazi, 2014, p. 98سرزندگی بدین معنی است که تا چه اندازه شکل محیط شهری یا
روستاییحامیعملکردهایحیاتی،نیازهایبیولوژیکیوتواناییهایانساناستوچگونهبقایهمة

موجودات را ممکن میسازد (لینچ ،1376 ،ص  .)166سرزندگی ازتعامل بین عناصر در فی یکی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...شکل می گیرد .بنابراین روشن است که سرزندگی عاملی کامالً
هانیازاست؛مانندفرصتهاییبرایپویایی


ایازشاخص

نامشهوداستوبرایتعیینآنبهمجموعه
اقتصادی،پویاییاجتماعیوفرهنگی،روندتوسعةپایینبهباالوقلمروفی یکیبهلحاظفضایمناسب
برایتعاملاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی( .)Selezneva, 2011, pp. 20-21
دهیفضایانسانساختوتغییردرآن


پذیریسامان
انعطافپذیری:درمعماریمنظورازانعطاف
).انعطافپذیریبه

یابیبهشرایط،نیازهاوکاربستهایجدیداست(عینیفر،1382،ص66

برایدست
کند.محیطانعطافپذیربهنیازهایمتغیرکاربرانمحیط

ایدةسازگاریوتغییردرطیزماناشارهمی
پاسخ میدهد (طغیانی و شبانی ،1394 ،ص  .)8بیتوجهی به مقولة انعطافپذیری در طی زمان
رابههمراه
محیطیوبهعبارتیناپایداری 


مشکالتیازقبیلعمرکم،بازدهینامناسب،مشکالتزیست
دارد(بایرامزاده،1392،ص.)1بنابراینامکانانطباقباتأثیراتاجتماعی،اقتصادیوزیستمحیطی
گونهایتغییرکندکهپاسخگوی
کندتامحیطبانیازهایمتفاوتومتغیرافراددرطیزمانبه 


کمکمی
رپایداریمحیطمیگذارد(زندیهوهمکاران،

تمامنیازهایآنانباشد.اینانعطافپذیریتأثیربس ایید
 ،1390ص  .)96انعطافپذیری ،خصوصاً برای مقاصد گردشگری ،رویکردی برای واکنش آسانتر به
آشفتگیهای محیط ارا ه میکند .بهعبارتی شیوهای مدیریتی است که میتواند تأمینکنندة تداراکات

گردشگریدرمواجهبامشکالتدستیابیبهم یترقابتیباشد(.)Dwyer et al., 2014, p. 377امروزه

محیط فعالیت مقاصد گردشگری بسیار پیچیده و پویا شده است .ذا قة مشتریان ،عملکرد و راهبرد
شدتدرحالتغییرندونمیتوان

،وضعیتمحیطزیستوبسیاریازعواملدیگربه

رقابتیسایرمقاصد
ثباتمطلقرادرمحیطمشاهدهکرد.ازاینرومقاصدگردشگریبایدآمادة هرگونهتغییروتحولدر
محیطپیرامونخودباشندوبتوانندخودراباتغییراتبهسرعتانطباقدهند(نیکویی .)1393،

اینکیفیتالزمةپاسخگوییبهنیازها،عواطفواحساساتمتفاوتومتعددمردم

تنوعپذیری :
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وفضاییازعواملیاستکهبرجاذبةمحیطمیاف ایدوامکانحضورهرچهبیشتر

است.تنو فعالیتی
).درصورتیکهتضادوپیچیدگی

افراددرآن رااف ایشمیدهد(رفیعیانوهمکاران،1391،ص39
تنهاباعثآشفتگینمیشودبلکهازیکنواختی


ایاستفادهشودکهنظمکلیفضاحفظشود،نه
به 
گونه

کندوفضارادلپذیرترمینماید (اربابزادگانورنجبر ،1388،ص.)52تنو شالودة

جلوگیریمی
ثبات و پایداری است و هرچه سیستمی متنو تر شود ،پایداری و پویایی آن در طی زمان و در
هایمختلفحفظمیشود (محمدی،1393،ص.)54درزمینةگردشگری،مقاصدیکهتنو 


مکان
هاوشکلهایمتنو ساختمانی دارند.چنین مقاصدی

فعالیت و کاربریمختلط داشتهباشند گونه
گردشگرانمتفاوترادراوقاتگوناگونباانگی ههایمتنو بهخودجذبمیکند؛زیراوجودانوا 
امکاناتتفریحی،وسایلحملونقل،تنو جاذبههاو...ازراهکارهایجلبگردشگراست .

ترینشاخصههایارتباطانسانبامحیطحستعلقبهمکاناستکهاز


یکیازمهم
تعلقپذیری :
(علینیاوجباریان،1393،ص.)1تعلقبهمکانسطحیاز
معیارهایارزیابیمحیطهایباکیفیتاست 

حسمکاناستکهدرآنفردبامکاناحساسیکیبودنوتقدیرمشتركدارد.ایناحساستعلق

سببمیشودنمادهایمکانبرایفردمحترمباشدوآنچهبرایمکانرخمیدهدبرایویمهمباشد
شدنحستعلقرغبتافرادرابرایسرمایهگذاریدرمنطقة

(میرغالمیوآیشم،1395،ص 71
).کم
محل زندگیشان (مثالً بهبود خانههایشان) کاهش میدهد و ممکن است باعث ترك منطقه شود
عبارتیتعلقمکانیدرزندگیمردمومراقبتآنهااز

(رستمعلیزادهوهمکاران،1392،ص.)515به
محلزندگیشانتأثیریمثبتمیگذارد(.)Najafi and Kamal, 2012, p. 7638احساستعلقبهمکان
دنبالآنمشارکتاجرایبرنامههایمحیطی،اجتماعیواقتصادیازجملهگردشگریرادراجتما 


وبه
سازدوکیفیتمحیطزندگیرابهبودمیبخشد(زنگنه،1393،ص


محلیباتوفیقچشمگیرهمراهمی
هایمتعددنشانمیدهدکه

.)112احساستعلقبینگردشگرانومقصدنی وجوددارد.نتایجپژوهش
احساستعلقبهمقاصدگردشگریدررضایتووفاداریگردشگرتأثیرمثبتومعنیداریمیگذارد

(کاظمیوهمکاران،1394،ص .)34
زیبایی :در فرهنگ لغت آکسفورد «زیبایی» دانشِ مشتقشده از احساس تعریف شده است
کهوقتیهمهچی 

(.)Nezhadmasoum, 2015, pp. 27ادراكزیباییبهحالتنظمن دیکاست؛بهطوری
بهعنوان بخشی از کل در یکپارچگی و هماهنگی است ،چشمانداز آن بهصورت زیبایی درك میشود

(.)Crawford et al., 2015, p. 202اسمیت()1996نظم،الگو،ریتم،تعادلوارتباطهارمونیکرااج ای
ضروری زیبایی میداند ( .)Nezhadmasoum, 2015, pp. 29جانالنگ ( )1987با ارجا به اولین
بندیزیباییشناسیبهزیباییحسی،بصریونمادیناشارهمیکند.زیباییحسیبالمس،بو،طعم،


طبقه
کهزیبایی رسمیونمادین


صداودیدندرگیراستکهنقشمهمیدرواکنشبهمحیطدارد؛درحالی
روستاییدارد.شکل،نسبت،مقیاس،رنگ،سلسلهمراتب،روابطفضاییوتازگی

تمرک برطراحیشهری ـ
همبستگیالگوهایمحیطیاستکهموجب
معنای 


صفاتزیباییرسمیاست.زیبایینمادینبه
همگی 
لذتمردممیشودوازنظرنیازهایهویتیحا اهمیتاست(.)Nezhadmasoum,2015, p. 30یکجنبة
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مهم از کیفیت زیبایی این است که هنگام روبهروشدن با روستا چه اندازه از حسهای متفاوت دیدن،
کردنلذتمیبریم؛مثالًساختمانوفضاهایمختلفازلحاظمقیاسیاهارمونی

شنیدن،بو یدنولمس
نظرمیآیند(.)Taylor, 2009, p. 199زیباییارزشمحیط،


بصریدرمجاورتیکدیگرمعقولومتناسببه
کنندراباالمیبرد .

شهروندانوگردشگرانیکهازمحیط بازدیدمی
محیطزیست از طبیعت ،جوامع انسانی و فضاهایی دستساز بشر

سالمت زیستمحیطی:
تشکیل شده است .غالباً محیطزیست در وسیعترین مفهوم آن بهکار میرود و شامل جنبههای
فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعیوفی یکییاطبیعیاست( Faraji rad and Aghajani, 2010,
پذیربهویژهدرروستاهاست (کاظمی،1395،ص


تیکیازابعادحساسوآسیب
.محیطزیس

)p. 39
)؛چراکهتأمینمعیشتونیازمناطقروستاییبهمنابعزیستمحیطیوابستگیبسیاریدارد.

143
زیستومنابعآنیکیازابعادمهمتوسعةپایدارروستاییمحسوبمیشود


بنابراینحفاظتازمحیط
ترینمشکالتزیستمحیطیروستاها


کهعمده

).باتوجهبهاین
(شرفیوعلیبیگی،1394،ص116

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

هاییچونکاهشآلودگیها،حفظمنابع

توسعةپایداربرایحفظکیفیتمحیطزیستروستاییمؤلفه

اربردانرژیهایجایگ ینوطبیعی،وبازیافتزبالهرادنبالمیکند .

طبیعی،ک
منظرنهتنهاعنصریعینی،بلکهعنصری

هویت و تناسبات بصری:باعنایتبهاینتعریفکه«
ذهنیوفرهنگیبادخالتتاریخ،اعتقاداتدینی،اقلیم،سنتوامثالآناست»،کهمنظرایرانیراازنمونة
چینیوایتالیاییآنمتمای میکند(منصوری،1383،ص،)72هویتمنظرمعنامییابد.مفهومهویت
اتصالتاریخیبهگذشتهرادربرداردوادراكانسانازشهریاروستاازطریقکالبدواساساًمحیطمادی
گیرد(آتشینبار،1388،ص.)51هویتوساختارازاج ایمعنیاندکهلینچدر«تئوریشکل


صورتمی
کند.هویتبهمن لةمفهومی


عنوانیکیازمعیارهایسنجششکلخوبشهرمطرحمی
خوبشهر»به
جامعبهافرادکمکمیکندتامکانرابهیادآورندوآنراازمکانهایدیگربازشناسند( Pazhuhan,
هویتتعاملپیچیدهایازعناصرطبیعی،اجتماعیوکالبدیاستکهعاملیبرایتوسعهو

.)2015, p. 88
ارتقایمعیارهایکیفیتمحیطیدرنظرگرفتهمیشود (.)Torabi and Sima, 2013, p. 48بافتکالبدیو

ساختار فضایی از مهمترین ابعاد هویت روستایی است ،زیرا شکلگیری بافت فی یکی تحتتأثیر افکار،
ها،باورها،فعالیتهاوفرهنگجامعةمحلیقراردارد.درواقع،بافتفی یکیامکانتشخیصبصری


ایده
علتبیارتباطیبین


کهامروزه،به

).درحالی
هویتروستاییرافراهممیآورد(Phazhuhan, 2015, p. 86

هایمحیطی،بحرانهویتوناهماهنگیهایبصریدرروستاهای


هایروستاییبازمینه

غالبساختمان
وسازهایبیتناسببابسترموجود،کاربردالحاقاتناهماهنگبا


شود.ساخت

شاهدهمی
هدفگردشگریم
هایاینناهماهنگیهااستکهدرخالفجهت


سیمایبصریدرنماهاونبودالگوییپیوستهازنمونه
عملکردوهویتروستایی،کهبهجذبگردشگرمیانجامد،عملمیکنند .

امنیت :امنیت بهمعنای فراغت از هرگونه تهدید ،تعرض به حقوق و آزادیهای مشرو و قانونی
شمارمیرودودربیانمعیارهایکیفیت

شهرونداناست.امروزهامنیتیکیازنیازهایاساسیانسانبه
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عنوانیکیازشاخصهایمهممدنظرقرارگرفتهاست(رفیعیان.)51:1391،در

مطلوبمحیطهموارهبه
سلسلهمراتبنیازهایانسانیکهمازلومطرحکردهنی بهکیفیتهاییاشارهشدهکهنیازهایامنیتیافراد
راتأمینمیکنند.درتأمینایننیازنبایدازنقشوتأثیرعواملمحیطیغافلشد.ازآنجاکهبرخیمناطق
بیشتردرمعرضخطرناشیازبروزجرماند،بنابراینل ومتوجهبهارتباطبینآسیبپذیریافرادوطراحی

محیط آشکار میشود (سلیمانیوهمکاران ،1394 ،ص  .)34در این زمینهخصوصیات فی یکیبرخی
کند،مانندنبودنورکافیدرمعابر،مخروبههاییکهمحل


ستکهامنیتافرادراتهدیدمی
فضاهابهگونه 
ای
تجمع معتادان یا اراذل است یا فضاهایی که امکان دیدن و دیدهشدن در آنها کمتر است (قرایی و
همکاران،1389،ص.)19امنیتوگردشگرینی درتعاملیدوجانبهتأثیراف ایشیوکاهشیبریکدیگر
دارند؛بهاینمعناکهاف ایشیاکاهشامنیتباعثرونقیارکودگردشگریخواهدشد.بنابراینتوسعة
صنعتگردشگریمنوطبهتوجهویژهبهمقولةامنیتاست(رضادوستوهمکاران،1392،ص .)37

منطقة موردمطالعه
استانتهرانبهلحاظداشتنمناطقگوناگونکوهستانی،دشتیوبیابانیجایگاهیویژهدرگردشگری

روستایی دارد .روستاهای هدف گردشگری در استان تهران در شهرستانهایی از قبیل پاکدشت،
،پیشوا،ری،دماوند،فیروزکوه،تهرانوشمیراناتواقعشدهاند.اینپراکندگینشانازتفاوت

ورامین
آب وهواییروستاهایهدفگردشگریاستانتهراندارد.اصوالًتوسعةگردشگریدرمناطقروستایی

هایطبیعیواکولوژیکیآنمنطقهاست.بهعبارتیساختارهایطبیعیپایهومبنای


برپایةظرفیت
شکلگیری گردشگری روستایی است .بنابراین در این بخش ،با بهرهگیری از پهنهبندی آبوهوایی

)وبادرنظرگرفتنمعیارهاییازقبیلجمعیتثابتوجاذبة گردشگری،ازهرپهنةاقلیمی

(شکل1
براینمونهانتخابشدهاند .

دوازدهروستامطابقباجدول2




شکل  :1پهنهبندی اقلیمی استان تهران و روستاهای موردمطالعه

285



سال هشتم ،شمارة یکم ،بهار  98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

جدول  :2روستاهای نمونه
جمعیت

روستای

(نفر)

هدف

آبشارسنگان؛رودخانةفصلیسنگان 

مرطوب 

377

سنگان

تهران

منطقةحفاظتشدةجاجرود؛قنات؛باغاتانار؛تپة

تاریخییوردبالغ؛آسیابآبی؛یخچالقدیمی 

خشک 

1613

توچال

پاکدشت

رودخانةنمرود؛دشتبورنیک؛غاربورنیک؛پلنمرود؛
برجدیدهبانی؛تپةباستانیشیردره 


نیمهخشک 


415

هرانده

فیروزکوه

تنگةواشی؛آبشارساواشی؛آبشارسا،حوضشاه؛کتیبة
قاجار؛تپةباستانیوقبرپیرزا؛برجدیدهبانی 

نیمهخشک 


574

جلی جند

فیروزکوه

دریاچةهویر؛غارجولدره؛کوهقرهداغ؛چشمههایآب
معدنی(کورچشمه،جواهرچشمه،سپیدکمر،چشمهپیس
وانارچال)؛آبشارعوشکمر؛برجانگمار 

مرطوب 

اقلیم

جاذبههای گردشگری

شهرستان

303

هویر

دماوند

مهخشک  1081
نی 

مراء

دماوند

خاوه 

ورامین 

پسقلعه 


شمیرانات 

چشمةعینالحیات؛چنار1500ساله؛سدلتیان؛مسجد

نیمهمرطوب   937
جامعامامحسنعسگری( )؛امامزادهموسی؛تپة
باستانیسرقلعه 

لواسان
ب رگ 

شمیرانات 

دشتهویج؛دشتسبواستان؛قلةساکا؛آبشارپسچویک؛
آبشارموآب؛باغاتگیالس؛حمامتاریخیوقلعةسربند 

نیمهمرطوب   1257


افجه 

شمیرانات 

رودخانهوآبشاربرگجهان؛غارخمیره؛تپة
تنگلخانه؛قلعهدختر 


نیمهمرطوب   629


برگ
جهان 

شمیرانات 

تپههایتاریخی
آبشارناران؛آبشارکفترلو؛باغاتگیالس؛ 
(گوشواره،جوهک،شیرتاسه،ساکاوقلعهپیرزن) 

نیمهمرطوب   1119


کند 

شمیرانات 

رودخانةتاررود؛حمامتاریخی؛امامزادهدوبراداران

(ثبتآثارملی)؛قلعةمروان 
جادةدرختی؛قلعةباستانی؛آبانبار؛حماموحسینیة

محمود؛بقعةامامزادهعلی 

تاریخی؛بقعةسلطان
رودخانةدربند؛درةاوسون؛آبشاردوقلو 

خشک 

 1012

نیمهمرطوب   147


منبع :یافتههای پژوهش

روششناسی پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف شناسایی و ارزیابی شاخصهای کیفیت محیط
روستاهای هدف گردشگری انجام شده است .در روش توصیفی ،نخست با مطالعات کتابخانهای و
بررسی ادبیات نظری شاخصهای اصلی ارزیابی کیفیت محیطی در روستاهای هدف گردشگری
بهصورت عام شناسایی شدند که عبارتاند از دسترسی ،سرزندگی ،نفوذپذیری ،خوانایی ،زیبایی،
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پذیری،سالمتی،تعلق پذیری،تنو ،امنیت،هویتوتناسباتبصری.سپس،براساسمصادیق


انعطاف
تخصصی حوزة گردشگری در دوازده روستای موردمطالعه ،با ترکیبی از دو روش ذهنی (تکمیل
پرسشنامه در ن د  180نفر گردشگر و  262نفر مردم روستایی) و عینی (مشاهدات میدانی) ،این


شاخصها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند .برای عملیاتیکردن هریک از شاخصها مطابق با

گویههایجدول3اقدامشدهاست .


جدول :3تعریف عملیاتی شاخصهای کیفیت محیط روستاهای هدف گردشگری
شاخص

شاخص

گویه

زیبایی 

سب ینگییاسرانةفضایسب
ساختمانها(ت ینات بنا

زیبایی و نمای 
ورنگ)
نورپردازیها

چشماندازهایطبیعی

فقدانآلودگیبصری(نماهایبدمنظر)
سمبلهایزیبایی) 

سمبولیسم(کاربرد
سازیمحیط(آسفالتیاسنگفرش) 


به

تنو کاربری و فعالیتها (تنو خدمات
صنایعدستی)

گردشگریمانندخوراك،
تنو مسکن و معماری(تنو اقامتگاههای
تنو پذیری 
گردشگری)
تنو فضاهایتفریحیوفراغتی
جاذبههایگردشگری 
تنو  

سرزندگی 

جامعهپذیری (تعامل و مشارکت در

فعالیتهایگردشگری)

فضاهایسرگرمیوفراغتیومالقاتافراد
کاربردهای روزانه و شبانة فعال(فروش
صنایعدستی)

سوغاتو
رفاه(اقامتگاه،اشتغالودرآمدگردشگری)
حضورگردشگران
جشنهاو
رویدادهایفرهنگی(برگ اری 
آیینهایگوناگون)

سرمایهگذاریدرزمینةگردشگری 


ارتباطباگذشته(حفظآثارتاریخی)
کیفیتمعماری
ارتباطوانتقالعواملباارزشفرهنگی
رابطهبینبافتقدیموجدید
ساختوسازبومی

الگوهای
کاربریهای زمین

سازگاری و تناسب 
خانههای دوم
ازبینرفتن اراضی توسط  
( 
گردشگری)
کاربری مناسب و مقتضی سایتها (عدم
سایتهایگردشگری)
مجاورتگورستانبا 
همسازباطبیعت 
مصالح 

دسترسی 


اختها
دسترسیبهخدماتوزیرس 
دسترسی به فضاها (مرک شهرستان،
جاذبههایگردشگریو)...

حملونقلعمومی
دسترسیبهشبکة 
راههای
جابهجایی(دسترسی به  
سهولت  
ارتباطی) 

هویتو
تناسبات
بصری 


گویه

پیادهروهاوپهنایخیابان
عرض 
نبود موانع تردد (می ان مسیرهای
بنبستوغیرسوارهوپرپیچ)
نفوذپذیری  
بارترافیکی

سهولت ارتباط با نقاط مختلف (فقدان
اراضینظامیممنو ) 

287

سال هشتم ،شمارة یکم ،بهار  98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

استفادههایگوناگونازفضا

دسترسی معلوالن و سالمندان به نقاط
مختلف
فعالیتها

انعطافپذیری در مصارف و 

انعطافپذیری 

(ظرفیتتحمل)
امکانتغییراتدرفضاباتوجهبهنیازهای
افراد(رقابتباسایرمقاصدگردشگری) 

خوانایی 

نبوددزدیوجنایت
راحتی تردد برای عابرین بدون ترس از
م احمت
روشناییخیابان
دسترسیبهپلیس
امنیت مالی و جانی برای مردم و
گردشگران
شبانهروز
استفادهازفضادرساعات 
نیمهکارهرهاشده
نبودفضاهایمتروكو 
نبودرفتارهایغیراخالقی
آتشسوزیجنگلومرتعتوسط
ایمنی( 
گردشگر) 

سالمتی 

امنیت 





هاوجاذبههای

عال م راهنمای مسیر( 
راه
گردشگری)
گرهها (عناصر نمادین
نشانهها و  
وجود  
برایخواناییبهتربرایگردشگران)
نامگذاریمسیرهای
سهولتشناساییفضا( 
روستا) 

نبودبوهاینامطبو (زبالهوفضوالت)
آلودگیصوتی
ازسوختهای

حفاظتازمحیط(استفاده
پاك)
آلودگیهواوآب
آبهای
جمعآوری زباله و  
سیستم  
سطحی
پاکی گیمحیط 

نقشپذیرییاحسمکان

مهاجرت
تعلقپذیری 

یکپارچکی و
عالقه به محیط (حس  
وجودمشترکات) 


هاتعیینشدهاست.بدینمنظورازروشتعییناهمیت


درمرحلةتحلیلی،نخستاوزانشاخص
یکیازروشهایکارآمدبرایپرهی 

اقدامشدهاست.بیتردید

همبستگیبینمعیاری1
هاازطریق 

معیار
همبستگی بینمعیاری
از برداشت های ذهنی در تعیین اوزان معیارها روش اهمیت معیارها ازطریق  
است که به اختصار  CRITICنامیده میشود .این روش را دیاکوالکی و همکاران در سال 1995
پیشنهاد دادند و روشی کامالً عینی برای تعیین اوزان معیارها است .مراحل مختلف به شرح زیر
تشکیلمیشود .

هاتشکیلمیشود .

درمرحلةنخست،ماتریستصمیمباترکیبیازمعیارهاوگ ینه
اتریستصمیماولیهازطریقتابعزیراستانداردمیشود:

درمرحلةدوم،م
𝑛𝑖𝑚𝑗𝑥 𝑥𝑖𝑗 −

𝑛𝑖𝑚𝑗𝑥 𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥 −

= 𝑗𝑖𝑟

همبستگیبینمعیارهابایدمحاسبه
درفرایندتعیینوزنمعیارهاهمانحرافمعیاروهمضریب 

1- CRiteria Importance Through Inter Criteria Correlation (CRITIC) Method
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همبستگی بین معیارهای ارزیابی است.
شوند .بنابراین مرحلة بعدی تعیین انحراف معیار و ضریب  
دستمیآید :


ازطریقتابعزیربه
برایناساسوزنjامینمعیار 𝑗𝑤

𝑗𝐶
𝑚
𝑗𝐶 ∑𝑖=1

= 𝑗𝑤

کمیتیاستکهازطریقتابعزیربرآوردمیشود :

دراینتابع 𝑗𝐶
𝑚

) 𝑗𝑖𝑟 𝐶𝑗 = 𝜎𝑗 ∑(1 −
𝑖=1

همبستگیبینjامینوiامینمعیاراست
کهدرآن 𝑗𝜎انحرافمعیارjامینمعیارو 𝑗𝑖𝑟نی ضریب 
).درگامبعدی،براساسدادههایوضعموجودبااستفادهازروشارزیابی

(پورطاهری،1397،ص45
2
بندیشدهاند.زاوادسکاسوتورسکیس 


روستاهایهدفگردشگریرتبه
نسبتتجمعی 1یا،ARAS
در سال  2010روش ارزیابی نسبت تجمعی ( )ARASرا بهعنوان یک روش جدید تصمیمگیری
طراحیکردند.اینروشبهمنظوررتبهبندی،بااستفادهازیکتابعبهینگی،

چندمعیاره( 3)MCDM
می انکارایینسبیگ ینه هارابرحسبمی انتأثیرگذارینسبیوزنمعیارهامشخصمیکند.درواقع
رعینحال سادهترین روشها ،در
میتوان از این روش ،بهعنوان یکی از جدیدترین و مؤثرترین و د 

تصمیمگیریچندمعیارهبهرهبرد(پورطاهری،1397،ص .)102


یافتههای پژوهش
منظورارزیابیشاخصهایسنجشکیفیتمحیطیروستاهایهدف


ترگفتهشد،به

طورکهپیش

همان
گردشگری ،ابتدا شاخصهای مربوط با تحلیل مستندات شناسایی شدهاند .بدینمنظور ،براساس
درقالبیازدهشاخصکیفیتمحیطیتعریفشدهوسپسگویههایمرتبط

مطالعاتنظری،متغیرها
هابهدستآمدهاست.سپسباترکیبگویههادرهر
باگردشگریروستاییبرایهریکازشاخص 

شاخص ماتریس ارزیابی براساس میانگین طیف پنجگ ینهای برای دوازده روستا مطابق جدول 4
محاسبه و برآورد شده است .در جدول  ، 4اعداد از نو سود است و مقادیر بیشتر مبیّن شرایط
مطلوبترکیفیتمحیطیدرروستاهایموردمطالعهاست .

بستگیبینمعیاری،اوزاناهمیتهریکازشاخصهای

درادامه،باروشاهمیتمعیارهاازطریق 
هم

کیفیت محیطی در روستاهای هدف گردشگری تعیین شده است .همانطور که دادههای جدول 5
نشان میدهد ،تعلق پذیری ،سرزندگی ،هویت و تناسبات بصری نسبت به سایر شاخصها بیشترین
اهمیترادارند .



)1- Additive Ratio ASsessment (ARAS
2- Zavadskas and Turskis
3- Multiple Criteria Decision Making
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جدول :4ماتریس وضع موجود روستاهای هدف گردشگری استان تهران
دسترسی

سرزندگی

نفوذپذیری

زیبایی

خوانایی

انعطافپذیری

سالمتی

تنوعپذیری

تعلقپذیری

امنیت

هویت

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

پسقلعه


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


جدول :5وزن نهایی شاخصهای کیفیت محیط روستاهای هدف با روش Critic

وزن

شاخص

دسترسی

 0/027753

سرزندگی

 0/119003

نفوذپذیری

 0/037844

زیبایی

 0/097245

خوانایی

 0/106084

انعطافپذیری


 0/094289

سالمتی

 0/108065

تنو پذیری

 0/079123

تعلقپذیری


 0/11482

امنیت

 0/106601

هویتوتناسباتبصری

 0/109173

جمعکل 

1

عملمیکند.

براساسوزنهایحاصلازروشCRITIC

دراینپژوهشروشرتبهبندی ARAS

بهمنظورانجاماینرو شنی ،ابتداماتریسوضعموجودشکلگرفتهو،باتوجهبهطیمراحلمختلف

}وترتیبآنبهصورتصعودی،روستاهای

هایمحاسبهشدة  Siدربازة{ 0و1

روش  ARAS
ارزش
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شناسایی و ارزیابی شاخصهای سنجش کیفیت محیطی روستاهای ...

موردمطالعه ازلحاظ کیفیت محیط رتبهبندی شده است ( جدول  .)6بنابر نتایج جدول  ،6روستای
کیفیتمحیطرادربینروستاهاینمونهبهدستآوردهاست .

جلی جندرتبةنخست

جدول  :6رتبهبندی روستاهای هدف براساس بیشترین مقدار بهینگی
مؤلفهها

S

K

رتبهبندی

افجه

0/0852

0/6534

2

برگجهان

0/0719

0/5519

6

کند

0/0647

0/4964

10

لواسانب رگ

0/0741

0/5682

5

پسقلعه

0/0677

0/5195

8

سنگان

0/0611

0/4686

11

خاوه

0/0770

0/5908

4

توچال

0/0676

0/5183

9

هویر

0/0572

0/4388

12

مرا

0/0701

0/5380

7

جلی جند

0/0885

0/6791

1

هرانده

0/0844

0/6478

3

نتیجهگیری
تاکنونمطالعاتیکهدرزمینةشناساییوارزیابیشاخصهایکیفیتمحیطصورتگرفته بیشتردر

حوزةشهریبودهودرحوزةگردشگریروستاییکمترپژوهشیانجامشدهاست.ایندرحالیاست
که تمرک بر کیفیت های محیطی کارایی و سرزندگی فضاهای روستایی ،استمرار حیات روستایی،
یبدیل
جلوگیری از روستاگری ی و بهدنبال آن اشتیاق به حضور و بازدید از جاذبههای زندگی ب 
همراهدارد.درمطالعةپیشروشاخصهاومعیارهایسنجشکیفیتمحیطروستاهای


روستاییرابه
هدفگردشگریشناساییوسپسوضعموجودکیفیتمحیطیاینروستاهاارزیابیشدهاست.برای
شناساییصحیحشاخصهایمدنظرازمطالعاتپیشینومبانینظریاستفادهشدهومجموعاً یازده

شاخص دسترسی ،سرزندگی ،نفوذپذیری ،زیبایی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،سالمت زیستمحیطی،
تعلقپذیری ،امنیت ،هویت و تناسبات بصری بهعنوان چارچوب نظری پژوهش بهدست آمده است.

برایهریکازشاخص هامعیارهایمرتبطباگردشگریروستاییمطرحشدهودرروستاهاینمونة

پژوهشسنجیدهشدهاست.ازآنجاکهبرایتعییناوزانمعیارهاازروش،CRITICکهمبنیبرتعیین
دهینشاندهندة


بستگیبینمعیاریاست،استفادهشده،نتایجاینوزن
اهمیتمعیارهاازطریق 
هم
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ضرورترسیدگیهرچهبیشتربهشاخصیاستکهوزنباالتریدارد.بنابرنتایجاینروش،شاخص

سرزندگی در بین شاخصهای یازدهگانه وزن بیشتری دارد .همچنین با برداشت از تعریف لینچ از
سرزندگیمی توانگفتکهسرزندگیگردشگرییعنیمقصدگردشگریتاچهاندازهحامینیازهای

اولیةگردشگراناستوچگونهرضایتساکنانوگردشگرانرافراهممیکند.ایندرحالیاست که
میانگین برخورداری روستاهای موردمطالعه از کیفیت سرزندگی بسیار پایین است که نشان از
بی توجهی و عدم رسیدگی به نیازهای اولیة گردشگران از قبیل امکانات اقامتی ،استراحتگاهی و

بهره بودنساکنانروستاییازدرآمدزایی،اشتغالومشارکتدرتوسعهورونقاقتصادی
همچنینبی 

)همسواستکهبیانمیکند
گردشگریدارد.ایننتیجهبانتایجتحقیقحبیبیوهمکاران( 1395
سرزندگیدرارتقایکیفیتمحیطزندگیبیشترازحدمتوسطتأثیرمیگذارد.شاخصدوم،کهوزن
باالیی دارد ،تعلق پذیری مردم روستایی است .این نتیجه مؤید توجه بیشتر برای اف ایش حس
تعلقخاطرمردمروستاهایهدفگردشگریبهمحیطزندگیشاناست؛چراکهبهگفتةجوان()1390

هایارتباطیاستفادهکنندگانومحیطاستواینحسبه


گیریپایه

خاطرعاملمهمیدرشکل

تعلق
ایجادمحیطهایباکیفیتمنجرخواهدشد .

با اعمال وزن حاصل از روش همبستگی بین معیاری کریتیک در روش رتبهبندی ،ARAS
روستاهای مدنظر براساس وضع موجود کیفیت محیطی رتبهبندی شدهاند .براساس محاسبات
میکندکه
}است.نتایجرتبهبندیمشخص 

صورتگرفتهk،یامی انمطلوبیتهرگ ینهبین{0تا1

روستایجلی جنددرشهرستانفیروزکوه،بامی انمطلوبیت 0/6791ورتبةنخست،باالترینسطح
کیفیتمحیطیوروستایهویردرشهرستاندماوند،بامی انمطلوبیت 0/4388ورتبةدوازدهم،
کمترینسطحکیفیتمحیطیرادارند .
دهیشاخصهایسنجشکیفیتمحیطروستاهای

نتایجکلیپژوهشحاکیازآناستکهوزن
هدف گردشگری ،بر مبنای روش کریتیک ،بهترین راهحل برای شناسایی و ارزیابی اولویتهای
همبستگیبینمعیاریاز
هایکیفیتمحیطیاست.چراکهاینروشبا 


رسیدگیوارتقایشاخص
تریراازدادههایعینیو


کندونتایجدقیق
برداشتهایذهنیدرتعییناوزانمعیارهاجلوگیریمی

بهمن لةالگوی
آیدرامیتوان 


دستمی

رونتایجیکهازاینروشبه
وضعموجودارا همیدهد.از 
این
مطلوبکیفیتمحیطیمقاصدگردشگریروستاییبهکاربرد .

با توجه به یافتههای پژوهش و مبنی بر ترتیب اهمیت مؤلفههای سنجش کیفیت محیط
پیشنهادهایزیربرایروستاهایهدفگردشگریارا همیشود :
 .1وز ن باالی مؤلفة سرزندگی بیانگر می ان اهمیت رسیدگی و شناسایی بیشتر زیرمعیارهای
سرزندگیبرایروستاهایهدفگردشگریاست.زیراروستاهایهدفگردشگریاستانتهرانعمالً
درمسیرجذبوتوسعةگردشگریگامیبرنداشتهاندوفاصلةزیادیتارسیدنبهسطحمناسبیاز

سرزندگی گردشگری دارند .بنابراین برای ارتقای کیفیت محیط این روستاها بهبود معیارهای
سرزندگیازقبیلخدماتاقامتیوپذیرایی،مشارکتمردممحلیدرفعالیتهایگردشگری،برگ اری

رویدادهایفرهنگیو...درجهترسیدنبهتوسعةپایدارگردشگریروستاییبسیارضروریاست.
292

راضیه والشجردی فراهانی و همکاران

شناسایی و ارزیابی شاخصهای سنجش کیفیت محیطی روستاهای ...

هایکیفیتمحیطیاهمیتشاخصتعلقپذیری


وعاتمهمدیگردراوزانشاخص
.2یکیازموض
دربینساکنانروستاهایهدفگردشگریاست.براساسدیدگاهرستمعلیزادهوهمکاران(،)1392

کمشدن حس تعلق رغبت افراد را برای سرمایهگذاری در محل زندگیشان (مثالً برای بهبود

خانههایشان) کاهش میده د و ممکن است باعث ترك منطقه شود .بنابراین تعلقخاطر افراد در

گذارییامشارکتدرفعالیتهایگردشگریو...را


روستاهایهدفگردشگریعواملیازقبیلسرمایه
می دهد.همچنیناحساستعلقبهمقاصدگردشگریدررضایتووفاداریگردشگر
تأثیرقرار 


تحت
یمی گذارد.بنابرایناینمسئلهباید درروستاهایهدف گردشگریجدیتر

تأثیرمثبتومعنیدار
ارزیابیشودتااقداماتالزمدرجهتارتقایاینکیفیتصورتگیرد.
 . 3با توجه به اهمیت کیفیت هویت و تناسبات بصری در روستاهای هدف گردشگری ،ل وم
درنظرداشتن شرایط جغرافیایی و همچنین هویت روستایی در توسعه و ساختوسازهای جدید
بیشازپیش آشکار میشود .این امر در برآوردهساختن هویت و تناسبات موردانتظار گردشگران از

هایروستاهایهدفگردشگرینقشمهمیایفامیکند.


محیط
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منابع
فصلنامةباغنظر،سالششم،شمارة،12ص-35
آتشینبار،محمد(«.)1388تداومهویتدرمنظرشهری» .

.56
اربابزادگان ،علیرضاورنجبر،احسان(«.)1388بازخوانیمفهومتضاددرارتقایتنو بصریفضاهایعمومی

شهری».فصلنامهآرمانشهر.دورة،2شمارة،3ص.56-49
ایالگویتوسعهایروستاینمونه.انتشارات


هاینظریه
افتخاری،عبدالرضاوبدری،سیدعلی( .)1391
بنیان
استانداریگیالن.چاپاول.
افتخاری ،عبدالرضا ،مهدوی ،داود و پورطاهری ،مهدی (« .)1390ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای
فصلنامة مطالعات گردشگری،
تاریخی ـ فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعة پایدار گردشگری»  .
شمارة،14ص.39-1
هایروستاییحوزةکالنشهرها».


مفهومتوسعةپایداردرمحیط
اکبرپور،محمدونجفی،اسماعیل(«.)1389
فصلنامةمسکنومحیطروستا،شمارة،130ص.79-64

فصلنامةهویت
تحلیلشاخصهاینفوذپذیریدربافتهایشهری» .

امینزاده،بهراموبدر،سیامک(«.)1391

شهر،سالششم،شمارة،12ص.48-39
ینصالحی ،فرزین (« .)1387ارتقای کیفیت محیط سکونت در مجتمعهای بلندمرتبه و ارا ة راهکارهای
ام 
نامةکارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمدرس،تهران.

مناسب» .
پایان
بایرامزاده،حمید(.) 1392مسکنپایداریوالگوهایانعطافپذیریدرمجتمعهایمسکونی.اولینکنفرانس

گروهپژوهشهایکاربردیپرمان

معماریوفضاهایشهریپایدار،مشهد:
براتی،ناصروکاکاوند،الهام( «،)1392ارزیابیتطبیقیکیفیتمحیطسکونتشهریباتأکیدبرتصویرذهنی
فصلنامةهنرهایزیبا،شمارة،3ص.32-25
شهروندان» .
هایپاسخده.ترجمةمصطفیبه ادفر.تهران:نشردانشگاهعلموصنعتایران.


محیط
بنتلی،ایین(.)1382

هایتصمیمگیریچندشاخصهدرجغرافیا.تهران:انتشاراتسمت.


کاربردروش
پورطاهری،مهدی(.)1397
سنجشواولویتبندیپایداریاجتماعیدر

پورطاهری،مهدی،سجاسی،حمدالهوصادقلو،طاهره(«.)1389
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