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 مقدمه

 شزدهجهزاناقتصزادیهزایبخشبزرگترینازیکیبهبدلاخیرسالیاندرگردشگریصنعت

بزهجهانسطحدرالمللیبینگردشگرمیلیون6631بیشاز،6269سالدرکهایگونهبهاست،

اسزاسآمزاربر.است یجادنمودهراادالرمیلیارد6612حدوددردرآمدیکهاندپرداختهسفر

درصزد،62جهزانیداخلیناخالصتولیددرگردشگریصنعت،سهم6269شدهدرسال ارائه

و7کلجهانیصادرات شغل66هرازشغل6جهان،سطحدرشدهایجاداشتغالمیزاندرصد

هزانسزبتبزهدیزدگاهرویکردهزاو(.6،6261:6گردشگریجهانیسازمان)است شدهبرآورد

ایزن.اندگذاشتهسرپشتراتکاملوتحولمراحلگذشته،هایدههطیدرگردشگریتوسعه

توسزعهبزرایمثبتابزاریعنوانبهتوسعهگردشگریازتماموتامطرفداریتحولازرویکرد

12گردشزگری)دهزهتوسزعهازحاصزلاقتصزادیمنزافودهزیبزهاولویزتوالمللزیبزینوملی

توسزعهاهزدافواصزولدادنقزراربرمزدنظرتاکیدبامحوردانشوعلمیی(تارویکردمیالد

تلفزر،وشزارپلی)است صورتگرفتهمیالدیتاکنون(32گردشگری)ازدههتوسعهدرپایدار

گرا،یکیازتوانچنینعنواننمودکهرویکردتوسعهپایدارونظامبنابراینمی(.6936:16-16

یمدیریتموثردرعصرحاضربرایتوسعهصنعتگردشگریدرسطحجهاناسزتهاضرورت

چنینبزاتوجزهبزهاثراتزیکزهایزنصزنعتدرشزناختجوامزووآگزاهیاز(.هم6933)محسنی،

هایجواموانسانیوتاثیرآندرابعادمختلفتوسزعهوپیشزرفتجوامزوانسزانیبزههمزراهنگرش

(.6،6224:37بانکجهانی)یداردراینحوزهضرورتداردخوددارد،داشتنرویکردیپا

امروزهدرنوشتارتوسعهگردشگری،مفهومپایداریبهکانوناصلیمباح علمیودانشزگاهی

(بزهST(والگزویگردشزگریپایزدار)9،6226:6جهانتبدیلشده)ماسونودِروَندِربُزرگ

ودیافتزهاسزت.ازایزنمنظزرالگزویگردشزگریعنوانتنهاراهحلنجاتطبیعتوانسزان،نمز

وارمیزانجامعزهمیزبزانوپایدار،گردشگریرادرغالزبمرزهزابررسزیکزردهورابطزهمثلز 

سززرزمینآنراازیززکسززووجامعززهمیهمززانیعنززیگردشززگرانراازسززوییدیگززربززاصززنعت

ضلومثل راتعدیلکردهسازدوقصدداردفشاروبحرانموجودبینسهگردشگریبرقرارمی

                                                                                                                                                                                 

1-  UNWTO 
2-  World Bank 
3-  Mason, & Der Ven der Borg 
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الدینافتخزاریایرابرقرارسازد،وآنراموردتوجهقراردهد)رکنودرطوالنیمدتموازنه

یپایزداربحز کزردتوانجزداازمفهزومتوسزعه(.گردشگریپایداررانمی6932وهمکاران،

آلتزالشصزنعتایزدهییپایدارنقطه(درواقو،توسعه6939)یاریحصاروحیدریساربان،

،تحزت6است.دراینراستااززمزانپیزدایشوظهزورگززارشبروتلنزد66گردشگریدرقرن

انزدتزاهزاتزالشکزرده،بسیاریازپژوهشزگران،کشزورهاوسزازمان"آیندهمشتركما"عنوان

 (.6،6226کو)اهدافومقاصدتوسعهپایداررادرعملپیادهکنند

هززایعملززیگززویتوسززعهپایززدارگردشززگری،اسززتفادهازفنززونوروشبززامطززرحشززدنال

ایگزذاریقابزلتوجزهگیریوارزیابیپایداریدرصنعتگردشگریمطرح،وسزرمایهاندازه

الزدینهایارزیابیپایداریتوسعهگردید)رکنهایعملیوتدوینمدلصرفتوسعهسیاست

یزابیبزهمعیارهزایجزاموبزرایسزنجشپایزداری(.بنابراین،دست6932افتخاریوهمکاران،

هزایموجزوددرهزاوضزعفریزیصحیحدرجهتکاهشنارسزاییتوسعهگردشگری،برنامه

یصنعتگردشزگریراپوشزشومزوردتاکیزدقزرارهایدخیلدرحوزهتمامابعادوشاخص

شناسزاییابعزادو.باتوجهبهمباح مطرحشزدهونیززتاکیزدبزر(9،6223:429گتس)دهدمی

هایذکرشدهدریکقالبمشخص،جامووتعاملیبهعنزوانمسزالهاصزلیپزژوهش،شاخص

اند:هااست،بهشرحزیرعنوانشدهگوییبدانمهمترینسواالتیکهاینپژوهشدرپیپاس 

هایسنجشپایداریتوسعهگردشگریکدامند ترینشاخصمهم .6

شدهبهچهصورتاست ایشناساییهمیزاناهمیتواولویتشاخص .6

 شدهچگونهاست هایشناساییروابطعلتومعلولیومدلعل یمیانشاخص .9
 

 مبانی نظری

شزودکزهیگردشزگریمشزخصمزیبابررسیروندمطرحشدنمباحز پایزداریدرتوسزعه

اوجزاموهزایپویزمیالدی،مفهومپایداریودنبالکردننگرش6331نخستینبارباتلردرسال

هززاوابعززادمززرتبطبززاصززنعتگردشززگریراتعریززفوتبیززینکززرد)هززاردیودرحززوزه

                                                                                                                                                                                 

1- Brundtland 
2 -Ko 
3-  Getz 
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یزابیایاستکزهدسزت(.بهاعتقادباتلر،گردشگریدرنمایپایداری،حوزه6،6226همکاران

هزایمکمزل،یپایدارراباخطرمواجهنکرده،بلکزهبزااسزتفادهازشزاخصاندازتوسعهبهچشم

ریززییپایدارآسانکردهاست.بنابراین،برنامزهپویاییرادرمسیررسیدنبهتوسعهجامعیتو

هزایتاثیرگزذارباشزدیگردشگریبایدبرمبنایارتقایسطحپایزداریدرتمزامحزوزهتوسعه

(.6936)علیزادهوهمکاران،

ازتعریزفیناسزت،امزااولزازتوسعهپایزدارگردشزگرینیززتعزاریفمختلفزیارائزهشزده

در.اسزتصزورتگرفتزه6331سزالدرگردشزگریجهزانیسازمانتوسطپایدارگردشگری

ایزنتعریزفزمینهپذیرشاینتعریفازگردشگریپایدار،اجماعنسبیوجوددارد.براسزاس

واجتمزاعیاقتصزادی،نظیزرهزا،حزوزهتمزامدرتوسزعهمدیریتبهپایدارگردشگریسازمان،

تنزوعمحیطزی،زیسزتفراینزدهایبزهتوجزهفرهنگزی،ادغزامبزاکهپردازدمیمحیطینیازهای

توسزعهمفهزومبزهاسزتنادبزابزراین،عزالوه.شزوندمزیمحققجواموتوسعهازحمایتوزیستی

کهاستفرایندیچنینهمپایدارگردشگریکهاستمعتقدگردشگریجهانیسازمانپایدار،

بزرآوردهخزوبیبزهرادهندمیتشکیلراآیندهنسلکهمسافرانیوحاضرگردشگراننیازهای

بنابراین،تعریفتوسعهگردشگریپایدار،فرآیندیاسزتکزهبزابهبزود(.6،6229فنل)کندمی

کیفیتزندگیمیزبانان،تامینتقاضایبازدیدکنندگانوبزههمزاننسزبتبزاحفاظزتازمنزابو

(.6934دهقی،بیوکیونظریاللهیطبیعیوانسانیدرارتباطاست)امر

جاییازرویکردهزایسزنتیاقتصزادنئوکالسزیکدررویکردگردشگریپایدار،یکجابه     

دهزد)یزاریحصزارویپایزداررانشزانمزییگردشگری،بزهرویکزردتوسزعهیتوسعهزمینه

ط،ازلحزا ایسزازگاربزامحزی(.گردشزگریپایزداربزهعنزوانپدیزده6939حیدریساربان،

اقتصادیامکانپذیروازلحا اجتمزاعیمزوردقبزولاسزتومشزروطبزهحفاظزتازمحزیط

اجتمزاعیمحلزیاسزت–یاقتصزادیهزایگردشزگریبزاارزشهازیستوهماهنگیفعالیت

(.گردشگریپایدارسعیدرتنظیمروابطبینجامعهمیزبان،مکان6266)ریحانیانوهمکاران،

تواندپویاوسازندهباشدوبهدنبالتعزدیلردشگرانداردچراکهاینرابطهمیگردشگریوگ

هزایمحیطزیوفرهنگزیرابزهحزداقلرسزانده،فشاروبحرانبیناینعناصراسزتتزاآسزیب
                                                                                                                                                                                 

1-  Hardy et al 
2-  Fennel 
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(.6933رضایتبازدیدکنندگانرافراهمآوردهوبهرشداقتصادیناحیهکمککند)محسنی،

عتقزداسزتکزهگردشزگریپایزداردردنیزایامزروزی،رهیافزتسازمانجهانیگردشزگریم

جامعیاستکهخواهانرشدبلندمزدتصزنعتگردشزگری،بزدونتاثیرگزذاریمخزرببزر

هایطبیعیاستوبرایننکتهتاکیدداردکهدرقالبتوسعهگردشگری،بشزرقزادربومزیست

منفیتعدیلیزادسزتکاریکنزد.خواهدبودکهجوانبمشخصیازمحیطرادرجهتمثبتیا

ازاینروگردشگریپایداردارایابعاد،عناصرومفزاهیممختلفزیاسزتکزهمرکززاصزلیآن

بدونهیچگونهمصزالحه»...برابریبیننسلییاهمانطورکهدرگزارشبروتلندنیزآمدهاست

بهعنزوان«تننیازهایشانهایآیندهبرایبرآوردهساخوسازشیدرزمینهوجودتواناییدرنسل

(.6،6224عبدوالاو) هدفاصلیتوسعهپایداراست

توانچنینعنواننمودکهاگرتوسعهپایداریکیازاهدافمهمتوسعهصزنعتهمچنینمی

گیریعملکردواثراتشدرمنزاطقوگردشگرینویناست،پساینصنعتبایدقادربهاندازه

ریززی.بنابراین،یکیازموثرتریناقزداماتبزرایتعریزفوبرنامزهمقصدهایگردشگریباشد

هایپایداریدراینحزوزه،بزهمنظزورهاوشاخصپایداریصنعتگردشگری،شناختمولفه

یپایزدارهاست.برایزناسزاس،دراواخزرقزرنبیسزتم،توسزعههاوبهبودنارساییتقویتقوت

گزذارانریززانوسیاسزتوسعهیافته،مزدنظربرنامزهگردشگریبهطورگستردهدرکشورهایت

یگردشزگری،بزرایکزاربردهایمرتبطباامزرتوسزعهتوسعهگردشگریقرارگرفت.سازمان

هزایتاثیرگزذاردرهزاومولفزهیصنعتگردشگری،شزاخصاصولیمفهومپایداریدرحوزه

دهزیوپیشزرفتجهزتسزامانریززیدرهزابزهبرنامزهاینحوزهراتعریفکردهوبراساسآن

انزدیگردشزگریاقزدامکزردهشرایطموجودبزرایقزدمنهزادندرمسزیرپایزداریدرتوسزعه

(.6،6229)توب

هایعینیجهتسنجشگردشگریپایزدار،یزکشناسیدراینمیان،توسعهعملیوروش

الو،مززدللوهززاخصوصززیتیززاویژگززیالزمدرایززدهتوسززعهپایززداراسززت.درادامززهنظریززه

ایبالنسزومدلمفهومیسنجشتوسعهپایزدارگردشزگریکزودررابطزهبزاابزارهزایمقایسه

                                                                                                                                                                                 

1-  Abdullaev 
2-  Tubb 
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لوالو،رویکردهزاوابزارهزاییهزااند.درمزدلسنجشپایداریموردنقدوبررسیقرارگرفته

سزتند،ریزیگردشگریپایداردرمقصدهامناسبهکهبهصورتبالقوهبرایمدیریتوبرنامه

کهدرآنبریکپزارچگیموردبح قرارگرفتهوبراساسیکدیدگاهارزشمحورارائهشده

هایاجتماعی،اقتصادیوزیستمحیطیدرجهتدستیابیبهاهزدافتوسزعهپایزداردرارزش

مقصدهایگردشگریتاکیدشدهاست.ابزارهایارائهشزدهدرایزنمزدلعبارتنزداز:ظرفیزت

یابیاثراتزیستمحیطی،محدودهتغییراتقابزلقبزول،مزدیریتاثزراتبازدیزدتحمل،ارزش

(.ایززن6،6333:74باشززند)هززالوالوکننززدهوتجربززهبازدیدکننززدگانوحفاظززتازمنززابومززی

هایمتنوعباهزمدارنزد،امزاهریزکبزهتنهزاییابزارها،وجهمشترکیبهلحا اهدافوارزش

عاداجتماعی اقتصزادیویزازیسزتمحیطزیتوسزعهپایزدارنیسزتندوقادربهسنجشیکیازاب

دهند.دركکاملیازهرسهبعدارائهنمی

ایسنجشگردشگریپایداربالنسزوهمکاران،یکسیستمشاخصیبزرایدرمدلمقایسه

سززنجشپایززداریدرمقاصززدگردشززگریبززاتوجززهبززهپیشززنهادهاوتعززاریفسززازمانجهززانی

گیزریگریارائهوهمچنینیکشزاخصترکیبزیجدیزدیجهزتسزادهنمزودنانزدازهگردش

بندیمقصدهابزهکزارگرفتزهاسزت.ایزنایبرایطبقهپایداریوتسهیلتجزیهوتحلیلمقایسه

ایچندمقصددرطولفراینزدسزنجشبزهطزورهادارایقابلیتمقایسهمدلنسبتبهسایرمدل

(.6،6262:434وهمکارانباشد)بالنسزهمزمانمی

لیمهزادرمدلمفهومیسنجشتوسعهپایدارگردشگریکزو،یزکتزیمتحقیقزاتیدانشزگاه

کززره،فراینززدیبززااسززتفادهازرویکززردمفهززومیجهززتسززنجشگردشززگریپایززداردرسززطح

مقصدهایگردشگریعرضهنمودنزد.ایزنمزدلطزیفراینزدتحقیقزیدردوازدهمنطقزهمزورد

بهدستآمدهاست.عناصرایزنمزدلشزاملسزنجششزرکا،6222-6336طیسالهایمطالعه

هزاهزاوتجزیزهوتحلیزلآنهزایجمزوآوریدادهسنجشاجزا،فرایندانتخابشاخص،روش

هزا،ایبرایسنجشتوسعهپایدارشاملمعرفیسیستماست.مدلکودارایفرایندهشتمرحله

هایارزشزیابیبندیپایداری،توسعهنقشهشخصنمودندرجهها،ممعرفیابعاد،معرفیشاخص

                                                                                                                                                                                 

1 - Hall & lew 
2-  Blances et al 
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(.6،6229:491پایداری،وبسطپایداریبهصورتمداوموارزشیابیخروجیاست)کو

تزوانچنزینشدهفوقدرزمینهسنجشپایداریتوسعهگردشگری،میبراساسمواردمطرح

ایعملیزاتینمزودنمفهزومپایزداریبزهادعاکردکهارزیابیبهعنوانیزکابززارضزروریبزر

کنزدتزااهزدافرامشزخصنمزوده،گزذارانکمزکمزیگیران،برنامهریزانوسیاسزتتصمیم

هاواهدافرابزاعملکزردواقعزیهاراتعیینکنندوسیاستهاراارزیابینمایند،سیاستگزینه

ابلسنجشبرایارزیابیهریزکهایقتطبیقنمایند.برایاجرایمرحلهارزیابینیازبهشاخص

ازمعیارهایتوسعهپایداروجودداردتابتوانپایداریتوسزعهرامزوردنظزارتوارزیزابیقزرار

هزایهاومعزرف(.ازاینروضروریاستباشناساییشاخص6939:91داد)ضیاییوعزیزی،

پایزداریدرابعزادهزاییپایدارگردشگری،ارزیابیعلمیودقیقیازوضعیتشاخصتوسعه

کالبدیومدیریتیونهادی(بهعملآیدتا–فرهنگی،محیطی–مختلف)اقتصادی،اجتماعی

(.6936پایداریوناپایداریگردشگریموردسنجشقرارگیرد)سامانیوهمکاران،

.گیزریپایزداریداراینقزشکلیزدیهسزتندها/معیارهایپایداریدرفراینداندازهشاخص

چراکهامروزهبزهطزورمعمزولایزنموضزوعپذیرفتزهشزدهکزهبزرایپیونزدبزینموضزوعات

هززایشززاخص"اقتصززادی،اجتمززاعیوزیسززتمحیطززیونشززاندادنروابززطمتقابززلقززدرت

(.6933:647آیند)رضوانی،،ابزاربسیارسودمندیبهحسابمی"پایداری

هزایشزاخصودسزتههایمتعزددیازگونزهندیبهایگوناگون،تاکنونتقسیمدرپژوهش

هزایارزیزابیتوسزعهپایزداراسزت.شزاخصارزیابیپایزداریتوسزعهگردشزگریانجزامشزده

هاییچوناقتصادی،اجتماعی،محیطی،فرهنگزییزامزدیریتیگردشگریاغلبدرقالبگروه

هتوسزطضزیاییوعزیززیشزدبندیارائهتوانبهدستهشوندکهبهطورخالصهمیبندیمیطبقه

گرفتزه،درهزایمختلزفصزورتبنزدی(اشارهنمودکهضمنبررسزیچزارچوبدسزته6939)

هزایموضزوعیوهایارزیابیوسنجشپایداریتوسعهگردشگریرابزهروشنهایتشاخص

بندینمودند.هاوجوامودستهبهتفکیکانواعمقصدها،سایت

یکبهروابطومیزاناهمیتایندهدکهدرهیچشتهنشانمیهایگذبررسینتای پژوهش

کهآگاهیازروابطومیزاناهمیتاست،درصورتیهانسبتبهیکدیگرتوجهینشدهشاخص

                                                                                                                                                                                 

1-  Ko 
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ریزانتوسزعهگردشزگریگیرانوبرنامههایبااهمیتیرابرایتصمیمهاخود،دادهاینشاخص

ابیبهاهدافپژوهشوپاسخگوییبهسواالتمربوطزه،دربرخواهدداشت.بنابراینبرایدستی

هایسزنجشپایزداریتوسزعهگردشزگریباتوجهبهمرورجامعیکهبرادبیاتتحقیقشاخص

هادرقالبشششاخصاصلیوحدودسیشزاخصبندیازاینشاخصصورتگرفت،دسته

نیززمزدلمفهزومیایزن6هااشارهشدهاست.درشزکلبهآن6فرعیانجامشدکهدرماتریس

بندیبرایگزردآوریوپژوهشبهتصویرکشیدهشدهاست.درادامهاینپژوهش،ازایندسته

هااستفادهشدهاست.تجزیهوتحلیلداده
 هاي سنجش پایداري گردشگري برگرفته از ادبیات تحقیق شاخص -1ماتریس 

هاشاخصابعاد

اقتصادی
هزایگردشزگریبزرایمزدیریتمحلزی،میززانتقاضزابزراییزانتوزیودرآمد،میزانهزینهمیزاناشتغالایجادشده،م

گردشگری

اجتماعی
میزانخلقفرصتبرابربرایرفزاهوآسزایشاجتمزاعی،حمایزتازانسزجامووحزدتاجتمزاعی،حمایزتازایمنزیو

سالمتیاجتماعی،کمکبهارتقایکیفیتزندگیاجتماعی

سیاسی
هایمحلزیدرمبحز هایراهگشابرایدولتیگردشگری،تدوینسیاستهایکلیمدوندرحوزهنامهینتدوینآی

ریزیومدیریتمکانییبرنامهیگردشگری،تدوینسیاستدرزمینهحوزه

فرهنگی
ههزایمکزانی،کمزکبزیخزردهفرهنزگهایپنهزاندرحزوزهدهیفرصتمدیریتتنوعفرهنگی،شناساییوسامان

آموزشوتروی فرهنگمکانی،حمایتازپیشرفتتروی وصدورمحصوالتفرهنگیمکانی

تکنولو یکی
یدرحزوزهICTوITیگردشزگری،حمایزتوپشزتیبانیازفنزاورییحزوزهینزویندرزمینزههااتصالبهفناوری

یگردشزگری،مللیبزرایتسزهیلدرحزوزهالهاینویندرارتباطاتملیوبینصنعتگردشگری،پشتیبانیازفناوری
یارتباطاتنوینهایگردشگریبهشبکهتجهیزمکان

اکولو یکی
هزایآبوهزوایی،کزاهشمیززانپذیریمحیطی،جلوگیریازآالیندهزیستوافزایشزیستحمایتازپاکیمحیط

ناپذیرشاستفادهازمنابوبرگشتآسیبرسانیاکولو یکی،کاه
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 می ان اشت ال ایجاد شده
 می ان توزی  درآمد
 می ان تقاضا براي توریسم

  ات ال به فناوري هاي نوین
در زمینه ي حوزه ي 

گردشگري
  حمایت و پشتیبانی از

در حوزه ي  ICTو  ITفناوري 
صنعت گردشگري 

  حمایت از پاکی محی  یست
و اف ایش زیست پ یري 

محی ی
  کاهش می ان آسیب رسانی

اکولو یکی
   کاهش استفاده از مناب

برگشت ناپ یر

  تدوین سیاست هاي
راهگشا براي دولت هاي 

محلی
  تدوین سیاست در زمینه

برنامه ری ي و مدیریت 
مکانی

  می ان خلق فرصت برابر
براي رفاه و آسایش 

اجتماعی
  کم  به ارتقاي کیفیت

زندگی اجتماعی

  کم  به آموزش و ترویج
فرهن  مکانی

  حمایت از پیشرفت ترویج و
صدور مح و ت فرهنگی 

مکانی

                     
       

 
 اي شاخص سنجش پایداري گردشگري نمودار شبکه -1شکل 

 
 شناسی تحقیق روش

تحلیلزی-رودوبهروشتوصزیفیایکاربردیبهشمارمیپژوهشحاضرازنوعهدف،مطالعه

انجامشدهاست.جامعهآماریاینپژوهششاملاساتیددانشگاهیرشتهگردشگریومزدیران

یمرتبطباگردشگریهستندکهدارایدانشآکادمیکوسابقهکزارپزن هافعالیتدرگیردر

نفزربزودهکزهبزهروش69سالهدرحوزهموردبررسیباشند.نمونزهآمزاریایزنپزژوهشنیزز

هادراینپزژوهش،پرسشزنامهبزودهوقضاوتیهدفمندانتخابگردیدند.روشگردآوریداده

هابازگرداندهشدومبناینفرازآن3هابهخبرگان،نظراترسشنامهدرنهایتوپسازارسالپ

گیریقرارگرفت.بهمنظورتجزیهوتحلیل،ابتدابامرورجامعیبزرادبیزاتمحاسباتوتصمیم

هایسنجشپایداریگردشگریشناساییگردید.پزسازگزردآوریتحقیقمهمترینشاخص

هپایزداریدرصزنعتگردشزگری،بزامطالعزهمنزابووهزایمزرتبطبزاحزوزهاومولفزهشاخص

هزا،بنزدینهزاییآنچارچوبنظریموضوعونظرسنجیازکارشناساناینحوزهبزرایدسزته

هزایشناسزاییگریشزاخصسیشاخصدرقالبششبعدانتخابشد.سپسبهمنظورغربال

بزاهزاهزاوابعزادآنشزاخصشدهازتکنیکدلفیفازیاستفادهگردید.درنهایتبعدازتاییزد
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هزایشناسزاییشزدهایفازی،بزهتعیزیناهمیزتشزاخصاستفادهازتکنیکفرایندتحلیلشبکه

پرداختهشد.درگامبعدیبااستفادهازتکنیکدیمتلبرایتعیینروابطعلزتومعلزولیمیزان

هزاتزرآنتدقیزقهزابزهمنظزورشزناخیاصلیومیزانتاثیرگذاریوتاثیرپذیریآنهاشاخص

استفادهشد.



 ها تجزیه و تحلیل داده 

 های سنجش پایداری گردشگری انتخاب شاخص

هاابتداازمنزابومختلزفوهمانطورکهدرروششناسیتحقیقبیانشدبهمنظورتعیینشاخص

هایمربوطبهسزنجشپایزداریگردشزگریشناسزاییشزدند.درمبانینظریپژوهششاخص

کزهمراحزلهایمهماسزتفادهشزدهاسزتابشاخصازروشدلفیفازیبرایانتخمرحلهبعد

 (:6،6262انجامآندرزیرآوردهشدهاست)هسو،لیوکرنگ

ایدرآمدهودراختیارخبرگانقزرارگرفزتوازهابصورتپرسشنامهابتدالیستشاخص .6

محتملوخوشزبینانه)زیزاد(دریزکآنهاخواستهشدتانظرخودرادرسهسطحبدبینانه)کم(،

 امتیازبدهند.62تا6طیفاز

سپسبرایهرکدامازسزطوح)بدبینانزه،محتمزلوخوشزبینانه(میزانگینهندسزینظزرات .6

درنظرگرفتهشد.درماتریس1ییدیاردشاخصامتیازگانمحاسبهشد.حدآستانهبرایتمخبر

 ازنهاییورتبههرشاخصآوردهشدند.هایتاییدشدهبههمراهامتیشاخص6
 هاي سنجش پایداري گردشگري نتایج دلفی فازي مربوط به شاخص –2ماتریس 

                                                                                                                                                                                 

1 -  Hsu, Lee &  Kreng 

تصمیمامتیازهاشاخصردیف
رت

به

6قبول3میزاناشتغالایجادشده6

7قبول6/7میزانتوزیودرآمد6

63رد4/9هایگردشگریبرایمدیریتمحلیمیزانهزینه9

66قبول3/1میزانتقاضابرایگردشگری4

4قبول6/3میزانخلقفرصتبرابربرایرفاهوآسایشاجتماعی9
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شاخصحذفگردیدند62شاخصشناساییشده،69دهد،ازمیانهمانطورکهنتای نشانمی

دند.درادامهبااستفادهازتکنیزکفراینزدشاخصمطابقبانظرخبرگانموردتاییدواقوش69و

 آید.هابدستمیایفازیاوزانهریکازاینشاخصتحلیلشبکه



 های سنجش پایداری گردشگریبندی شاخص رتبه 

سزاختار6یآوردهشزد.درشزکلدراینقسزمتنتزای حاصزلتکنیزکفراینزدتحلیزلشزبکه

شزدهاسزت.بزهمنظزورتعیزینایشدادههایسزنجشپایزداریگردشزگرینمزایشاخصشبکه

63رد3/9حمایتازانسجامووحدتاجتماعی1

64رد1حمایتازایمنیوسالمتیاجتماعی7

66قبول9/1کمکبهارتقایکیفیتزندگیاجتماعی3

69رد6/4یگردشگرییکلیمدوندرحوزههانامهتدوینآیین3

62
یهزایمحلزیدرمبحز حزوزههزایراهگشزابزرایدولزتتدوینسیاسزت

گردشگری
66قبول6/1

1قبول9/7ریزیومدیریتمکانییبرنامهتدوینسیاستدرزمینه66

67رد3/9مدیریتتنوعفرهنگی66

69
هزاییخزردهفرهنزگدرحزوزههزایپنهزاندهیفرصزتشناساییوسامان

مکانی
62رد4/9

3قبول3/1کمکبهآموزشوتروی فرهنگمکانی64

3قبول7حمایتازپیشرفتتروی وصدورمحصوالتفرهنگیمکانی69

9قبول6/3یگردشگرییحوزهینویندرزمینههااتصالبهفناوری61

9قبول9/7یصنعتگردشگریدرحوزهICTوITحمایتوپشتیبانیازفناوری67

66رد3/4المللیهاینویندرارتباطاتملیوبینپشتیبانیازفناوری63

69رد3/9یارتباطاتنوینهایگردشگریبهشبکهتجهیزمکان63

6قبول9/3پذیریمحیطیزیستوافزایشزیستحمایتازپاکیمحیط62

61رد3/9هایآبوهواییندهجلوگیریازآالی66

62قبول9/1کاهشمیزانآسیبرسانیاکولو یکی66

69قبول6/1ناپذیرکاهشاستفادهازمنابوبرگشت69
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ایفازیاسزتفادهگردیزد.بزدینها،ازروشفرایندتحلیلشبکهاهمیتنسبیهریکازشاخص

(،پرسشنامهمربوطبهمقایساتزوجیمربوط6ای)شکلصورتکهبعدازترسیمساختارشبکه

منظززورتشززکیلهبززهتهیززهگردیززدودراختیززارخبرگززانقززرارگرفززت.درادامززبززههززرشززاخص

هزایشناسزاییشزده،محاسزبههایبردارویزژهسزطوحمختلزفشزاخصسوپرماتریس،ماتریس

اند.آمده4و9هایگردیدندکهدرماتریس
 1 س ح به نسبت 2 س ح ویژه بردار ماتریس -3ماتریس

اقتصادی (633/2،649/2،626/2)

اجتماعی (433/2،469/2،993/2)

سیاسی (63/2،649/2،669/2)

فرهنگی (697/2،631/2،614/2)

تکنولو یکی (676/2،661/2،634/2)

اکولو یکی (664/2،639/2،696/2)

 

 2 س ح به نسبت 3 س ح ویژه بردار ماتریس -4ماتریس

D6 D5 D4 D3 D2 D1  

(2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (49/2،93/2،69/2) C1 
(2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (63/2،61/2،69/2)  C2 
(2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (61/2،66/2،67/2)  C3 
(2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (96/2،64/2،63/2)  (2،2،2)  C4 
(2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (66/2،67/2،64/2)  (2،2،2)  C5 
(2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (96/2،69/2،64/2)  (2،2،2)  (2،2،2)  C6 
(2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (61/2،69/2،62/2)  (2،2،2)  (2،2،2)  C7 
(2،2،2)  (2،2،2)  (64/2،6/2،61/2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  C8 
(2،2،2)  (2،2،2)  (66/2،67/2،64/2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  C9 
(2،2،2)  (62/2،61/2،66/2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  C10 
(2،2،2)  (69/2،63/2،69/2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  C11 

(96/2،69/2،63/2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  C12 
(66/2،67/2،64/2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  C13 
(66/2،67/2،64/2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  (2،2،2)  C14 
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هاتعیینگردیزدکزهدرپسازتشکیلسوپرماتریسوبهتوانرساندنآن،اوزاننهاییشاخص

همگزراشزد69شود.الزمبهذکراستکهسوپرماتریسموزوندرتوانمالحظهمی9ماتریس

وسوپرماتریسحدتشکیلگردید.
 گردشگري پایداري سنجش هاي اخصش نهایی اوزان -5 ماتریس

 وزنقطعینهایی وزنفازینهایی شاخص

(433/2،469/2،993/2) اقتصادی  469/2  

(914/2،637/2،661/2) اجتماعی  631/2  

(926/2،64/2،637/2) سیاسی  646/2  

(633/2،649/2،626/2) فرهنگی  644/2  

(636/2،641/2،664/2) تکنولو یکی  643/2  

کیاکولو ی  (493/2،933/2،961/2)  933/2  
 

1دهزدکزهازبزیننشانمزیFANPشود،نتای روشمالحظهمی9گونهکهدرماتریسهمان

دارتزرینشزاخصدرسزنجشدستهشاخصاصلیشناساییشزده،شزاخصاقتصزادی،اولویزت

ت.گرفزپایداریگردشگریشناختهشد.شاخصاکولو یکیدرردهدومازنظراهمیزتجزای

هایفرهنگی،سیاسیوتکنولو یکیبزههایاجتماعیدرردهسومقرارگرفتند.شاخصشاخص

زیزرمعیزار64هایچهارمتاششمجایگرفتند.همچنیندرادامهاوزانهریکازترتیبدررده

 بهطورجداگانهآمدهاست.
 گردشگري پایدار توسعه سنجش هاي زیرشاخص اوزان -6ماتریس

رتبهوزنشاخص

217/26میزاناشتغالایجادشده

216/29میزانتوزیودرآمد

293/24میزانتقاضابرایگردشگری

293/29میزانخلقفرصتبرابربرایرفاهوآسایشاجتماعی

211/26کمکبهارتقایکیفیتزندگیاجتماعی

243/262ردشگرییگهایمحلیدرمبح حوزههایراهگشابرایدولتتدوینسیاست

244/266ریزیومدیریتمکانییبرنامهتدوینسیاستدرزمینه

293/269کمکبهآموزوتروی فرهنگمکانی
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297/21حمایتازپیشرفتتروی وصدورمحصوالتفرهنگیمکانی

294/27هاینویندرزمینهحوزهیگردشگریاتصالبهفناوری

299/23 یصنعتگردشگریدرحوزهICTوITفناوریحمایتوپشتیبانیاز

29/23پذیریمحیطیزیستوافزایشزیستحمایتازپاکیمحیط

291/264پذیرکاهشاستفادهازمنابوبرگشت

241/266رسانیاکولو یکیکاهشمیزانآسیب

 
ایجزادشزدهبزهعنزواندهد،زیرشاخصمیززاناشزتغالنتای محاسبهاوزانزیرمعیارهانشانمی

مهمترینشاخصفرعیدرسنجشتوسعهپایداربهشزماررفتزهکزهاکثزرادرتمزامیتحقیقزات

انجامشدهبهاینعاملاشارهشدهبود.کمکبهارتقایکیفیتزندگیاجتماعیدومزینعامزل

یهزامهمبهشماررفتهکهدربرگیرندهمفاهیمیهمچزونعزدالتاجتمزاعی،برابزریوفرصزت

شغلیایجادشدهاست.میزانتوزیودرآمدنیززیزکعامزلاقتصزادیمهزمدرسزنجشتوسزعه

مشزاهدهرود.میززاناوزانسزایرعوامزلدرمزاتریسپایدارمقاصزدگردشزگریبزهشزمارمزی

درادامهبهمنظورتعیینروابطعلتومعلولیمیانششدستهشاخصاصل،همزانطورشود.می

سزازیشد،ازتکنیکدیمتلاستفادهگردید.بهمنظورخالصزهیحدادهکهدرقسمتقبلیتوض

نتای ازآوردنتمامیمحاسزباتروشدیمتزلفزازیاجتنزابگردیزدوفقزطمزاتریسشزدت

هاآمدهاستکزهدرمزاتریسهاونمودارعلتومعلولیآنتاثیرگذاریوتاثیرپذیریشاخص

 شوند.مشاهدهمی7

رانشزانمیززانتزاثیروتزاثرعامزلمزوردنظزردرسیسزتم (D + R) افقیبردار،6درشکل

عاملیبیشترباشزد،آنعامزلتعامزلبیشزتریبزا D + R .بهعبارتدیگرهرچهمقداردهدمی

قزدرتتاثیرگزذاریهزرعامزلرانشزان (D - R) بزردارعمزودید.سزایرعوامزلسیسزتمدار

شودواگرمنفیمتغیریکمتغیرعلیمحسوبمیمثبتباشد، D - R دهد.بطورکلیاگرمی

بایزدارزشآسزتانه(6ه)شزکلجهتتعیزیننقشزهروابزطشزبک.شودباشد،معلولمحسوبمی

نظرکردهوشبکهروابطقابزلاعتنزاراتوانازروابطجزئیصرفمحاسبهشود.بااینروشمی

 درشزبکهزمقدارآستانهبزرگترباشزدا T ترسیمکرد.تنهاروابطیکهمقادیرآنهادرماتریس

نمایشدادهخواهدشزد.بزرایمحاسزبهمقزدارآسزتانهروابزطکزافیاسزتتزامیزانگینمقزادیر
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کزه T محاسبهشود.بعدازآنکهشدتآستانهتعیزینشزد،تمزامیمقزادیرمزاتریس T ماتریس

 .شودیکوچکترازآستانهباشدصفرشدهیعنیآنرابطهعلیدرنظرگرفتهنم


 شده شناسایی موان  تاثیرپ یري و تاثیرگ اري شدت -7 ماتریس




 -966/2 413/1عواملفرهنگی

 96/2 347/1عواملاقتصادی

 649/2 739/9عواملاجتماعی

 961/2 627/1عواملاکولو یکی

 -296/2 364/6عواملسیاسی

 -663/2 16/1عواملتکنولو یکی

 هاي سنجش توسعه پایدار گردشگري علت و معلولی شاخصنمودار روابط  -2شکل 



گیرندومجموعاثرخالصشانبیشترازصزفراسزت،میمعیارهاییکهدرباالیمحورافقیقرار

شوندومعیارهاییکزهدرپزایینمحزوربندیمیی،محركیاتاثیرگذاردستهمعیارهایعلّءجز

شوند.همچنینمعیارهزاهرچزهبزاالتربندیمیخوشهمعیارهایوابستهءگیرند،جزمیافقیقرار
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شزانترباشند،درجهتاثیرپذیریباشند،درجهاثرگذاریشانبیشتراستوهرچهاینمعیارهاپایین

کننزد،بیشتراست.همچنینهرچهمعیارهامجموعاثرشانبیشترباشزداهمیزتبیشزتریپیزدامزی

راست.چراکهمجموعاثرگذاریواثرپذیرشانبیشت

ءشزودعوامزلاقتصزادی،عوامزلاکولزو یکیوعوامزلاجتمزاعیجززهمانطورکهمالحظهمی

ءهایسیاسی،تکنولو یکیوفرهنگینیززجززاند.شاخصمعیارهایاثرگذارقویشناساییشده

 اند.معیارهایوابستهشناساییشده



 گیری نتیجه

-االدرابعزاداقتصزادی،اجتمزاعیصنعتگردشگریدرعصرحاضرباتوجزهبزهاثرگزذاریبز

تزرینعوامزلوعنزوانیکزیازمهزممحیطی،سیاسیوفناورانزهبزرجوامزو،بزهفرهنگی،زیست

ویزژهدراسزت.ایزنتاثیرگزذاریبزهجانبزهدرسزطحجهزانمطزرحشزدهیهمهابزارهایتوسعه

امروزهپایزداریتراست.همچنینفرهنگیبرجسته-هایاقتصادی،اکولو یکیواجتماعیزمینه

ایبهعنوانرویکردیبنیادین،برایهرنوعازتوسعهازجملهتوسعهگردشگریبهنحوگسترده

پذیرفتهشدهوگردشگریپایداربهعنوانمفهمومیجدید،برایمقابلهباآثزارمخزربتوسزعه

یبزهاست.اینمفهومبهایزنامزراشزارهداردکزهتوسزعهگردشزگرگردشگریمطرحگردیده

فرهنگیواقتصادیآثارمنفیدربزردارد-هایطبیعی،اجتماعیشکلسنتییاانبوهبرایمحیط

آورد.هایجدیبرمحیطواردمیهایغلط،آسیبوادامهرویه

سزنجشقابزلهزاییسنجشوارزیابیپایداریتوسعهگردشگری،نیازمندبهکارگیریشاخص

انزدهزایمختلزفایازسنجههاییمجموعهت.چنینشاخصاسپایدارتوسعهابعادازهریکدر

هاوفرایندهایتوسعهگردشزگرییزاریریزانبرایاصالحفعالیتکهبهتصمیمگیرانوبرنامه

هزایموجزودوچزارچوبیبزرایتوانندبهعنزوانابززاریبزرایمزدیریتبرنامزهمیرسانندومی

جشوارزیزابیتوسزعهپایزدارگردشزگریبایزدهایآیندهعملکند.بزرایسزنطراحیفعالیت

رومهمتزرینهزدفپزژوهششزوند.ازایزنمعیارهایتاثیرگذاربهصورتیجامودرنظزرگرفتزه

بنزدیجزاموهایسنجشگردشگریپایداروارائهیکدسزتهحاضر،شناساییمهمترینشاخص

شدهبود.برایدسزتیابیهایشناساییهاوسپستعییناهمیتواولویتهریکازشاخصازآن
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هزاوبهاینهدفپزژوهشدرابتزداپزسازمزرورجزامعیبزرادبیزاتتحقیزق،تمزامیشزاخص

شزاخص69هایمرتبطباسنجشپایداریگردشگریشناساییشد.بهعبارتدیگرزیرشاخص

دستهکلیشناسزاییگشزتند.درمرحلزهبعزدیبزااسزتفادهازتکنیزکدلفزیفزازیو1درقالب

شزاخصو64هایشناساییشدهموردغربالقرارگرفتندودرنهایزتظراتخبرگان،شاخصن

دستهاقتصادی،اجتماعی،سیاسزی،فرهنگزی،تکنولزو یکیواکولزو یکیشناسزایی1درقالب

شزاخصشناسزایی64و دسزتهاصزلی1بنزدیوتعیزیناهمیزتشدند.درادامهبهمنظوراولویت

(استفادهشد.FANPایفازی)دتحلیلشبکهشده،ازتکنیکفراین

،469/2عامزلاصزلی،عامزلاقتصزادیبزاوزن1نتای اینبخشازتحقیقنشاندادکهدرمیان

چزراکزهعامزلاقتصزادیبزهرود مهمترینشاخصدرسنجشپایداریگردشگریبهشمارمی

رجلزبحمایزتوهمکزاریذینفعزانترینابعادتوسعهپایدار،تاثیربسیاریبعنوانیکیازمهم

وکارهاوبخشدولتیبرایمشزارکتدرفرآینزدتوسعهگردشگری،مانندجامعهمحلی،کسب

پایزدارنمززودنتوسززعهگردشززگریدارد.همچنزینعامززلاقتصززادیکززهخزودمبتنززیبززرتئززوری

اربردمطلوبیتواثربخشیاقتصادیاست،دراستفادهمطلوبازمنابودرصنعتگردشزگریکز

هزایدارد.عاملاکولو یکیکهدرفرایندتوسعهپایداربهثباتوحفزظتعزادلزیسزتیسیسزتم

هایطبیعیمعطوفاست،درایزنمحیطیمنابووپدیدهاکولو یکیوحفاظتازکیفیتزیست

دررتبزهسزوماز631/2پژوهشازنظراهمیتدررتبهدومقرارگرفت.عاملاجتمزاعیبزاوزن

عزالوهکزهگیزردصورتایگونهبایدبهاجتماعیاهمیتجایگرفت.توسعهپایداردربعدنظر

هایاجتماعی،آدابوبرایجادوحفظمنافوبرایجوامومحلی،حفظ،بقاوحتیبهبودسرمایه

عامه،اثراتمنفیاجتماعیبرجوامومحلزیرانیززبزهحزداقلهاومصادیقفرهنگرسوم،سنت

میهمزانراموجزب-بردومنت بهاداراکاتبینفرهنگیجوامزومیزبزان-ایبردرابطهرساندهو

ایصورتگیردگونههایاجتماعیبایدبههمچنینارزیابیپایداریتوسعهتوسطشاخصشود.

سزازیاثزراتمنفزیسازیاثراتمثبزتوکمینزهبرمبنایبیشینهمختلفهایبرنامهوهاکهطرح

ابی،انتخابواجراییشوند.تدوین،ارزی

گانهنشاندادکهمیزاناشتغالایجادشزده،کمزک64هایمحاسبهاوزانهریکاززیرشاخص

هزایسزنجشبهارتقایکیفیتزندگیاجتمزاعیومیززانتوزیزودرآمزدازمهمتزرینشزاخص
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هزایپایداریتوسعهگردشگریهستند.نتای تکنیکدیمتزلفزازینیززنشزاندادکزهشزاخص

روندکزهبایزدهادرسنجشپایداریگردشگریبهشمارمیاقتصادیازتاثیرگذارترینشاخص

ریزیتوسعهگردشگریبااولویتبزاالمزدنظرگذاریوبرنامهسازی،سیاستدرفرآیندتصمیم

هاشناسزاییشزدندهایفرهنگینیزبهعنوانتاثیرپذیرترینشاخصقرارگیرند.همچنینشاخص

تاثرازعواملاقتصادی،اجتماعی،اکولو یکیوسیاسیهستند.باتوجهبااینموارد،چنزینکهم

جانبزهپایزداریتوسزعه،وابسزتهبزهتواننتیجهگرفتکهموفقیتدردستیابیبهاهزدافهمزهمی

توانبهایزنمزورداشزارههایمختلفاست.ازمهمتریننتای تحقیقمیتعاملموثربینشاخص

شدهوبادرنظرگرفتنمیززاناولویزتواثرپزذیریوهایشناساییکهبااستفادهازشاخصکرد

توانوضعیتپایداریتوسعهگردشگریمناطقومقصزدهایهابریکدیگر،میتاثیرگذاریآن

گردشگریراسنجیدوراهکارهایحفظوضزعیتمطلزوبویزاتبزدیلوضزعیتنزامطلوببزه

شزدهوهزایشناسزاییبندیواجرایینمود.شزاخصاتدوین،اولویتمطلوبدرابعادمختلفر

منتخززبدرایززنپززژوهشکززهبززاتوجززهبززهشززرایطومقتضززیاتسززرزمینی،قلمروهززایفضززایی

انزد،همگزیازمهمتزرینعوامزلدرگردشگریونظامگردآوریاطالعاتدرکشورتهیهشده

آینزدوبزهعزالوهقابلیزتآزمزونارمیگیریوسنجشپایداریتوسعهگردشگریبهشماندازه

 هاوروستاهایکشوررادارند.پذیریوعملیاتیدرسطحشهر
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 منابع

(.اثزراتتصزویرذهنزیگردشزگرانشزهر6934دهقزی،اعظزم.)بیوکی،ناهیزد نظزریامراللهی

ره،سالدهزم،شزماگردشگریتیریفصلنامهمطالعاتمد اصفهانبرتوسعهگردشگریپایدارآن.

 .629-663صفحات،6934زییپا،96

(،داریزپایگردشزگرکزردی)بزاروییروسزتایتوسزعهگردشزگر(.6933محمدرضا.)،یرضوان
انتشاراتسمت،تهران.

(.ارزیابیپایزداریگردشزگریدر6932م.)،ید. پورطاهر،یع. مهدو،یافتخارنیالدرکن

فصزلنامهمطالعزاتپارادایمتوسعهپایدارگردشزگری.روستاهایتاریخیفرهنگیایرانباتمکیدبر
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