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اختی عینی از شندو بعد عینی و ذهنی بوده است. بدین منظور، هشت مؤلفه شناسایی گردید. براي تعیین زیبایی
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به دست آمد.  898/0نامه با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ عنوان نمونه انتخاب شد. پایایی پرسشتصادفی ساده به

پیرامون داراي  که قابلیت دید قلل مرتفع هاي پژوهش با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان دادنتایج یافته
هاي جاري داراي کمترین ارزش است. نتایج رگرسیون چندگانه در زمینه و قابلیت دید رودخانه بیشترین ارزش

درصد از تغییرات واریانس را دارد. همچنین نتایج  9/68مؤلفه، توانایی تبیین  8شناختی ذهنی نشان داد که زیبایی
 هاي گردشگري این محور است.از ارزش بالاي جاذبههردو روش حاکی 

 

-شناختی، شبکه عصبی مصنوعی، محور صورکلیدواژگان: گردشگري روستایی، ارزیابی زیبایی

 توتاخانه.

 

 دانشجوي دکتري، گروه مهندس معماري، دانشگاه بناب، بناب. (نوییسنده مسئول)  .1
a.majnouni@ubonab.ac.ir 

 ریز.نشگاه تبریز، تبریزي و علوم محیطی، داریزي روستایی، دانشکده برنامهاستادیار، گروه جغرافیا و برنامه. 2
 اي، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز.اي، دانشکده چند رسانهاستادیار، گروه چندرسانه. 3

                                                                                                                                                                                 



 1399 پاییز، 51فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 148

 

 مقدمه

عه یابی به توســهاي طبیعی و تاریخی روســتاها با هدف دســتامروزه ضــرورت اســتفاده از جاذبه
که کشـورها در هر سطحی از توسعه نحويکار شـده اسـت، بهجانبه بر همگان آشـمتوازن و همه

هاي واقعی مواهب طبیعی و انسانی خود ریزي براي شناساندن ارزشکنند اقدام به برنامهسعی می
). بدیهی است 2013، 1کنند تا از طریق جذب گردشگر، ایجاد ثروت نمایند (فیلپیس و همکاران

ـــتاها از منابع  هاي طبیعی و انســـانی که برگرفته از موقعیت و قابلیتکه ســـطح برخورداري روس
ـــت (آمکاوا ـــان نیس ـــتاها به دلیل 2011، 2جغرافیاي ممتاز بوده، یکس ). به عبارتی، برخی از روس

ا ههاي طبیعی، فرهنگی و تاریخی هستند و این جذابیتشرایط و موقعیت مناسب، داراي جذابیت
هاي این گروه از روســـتاها شـــده اســـت. جاذبه پذیر برايمنجر به اطلاق روســـتاهاي گردشـــگر

 نمایدگونه روســتاها، همواره طیف وســیعی از افراد را به ســمت خود جذب میگردشــگري این
هاي هـا و زیباییمنـدي افراد براي بـازدیـد از ارزش). امروزه علـاقـه2013(فیلپیس و همکـاران، 

ــترش  ــتایی گس ــت که در آینده نیز به روندها حاکی از ایبینییافته و پیشمناطق روس رو به  ن اس
بر اساس تحقیقات سازمان جهانی ). 63: 1395رشد خود ادامه خواهد داد (رضوانی و همکاران، 

سـرعت به رشد خود ادامه داده و ي آینده گردشـگري روسـتایی بهدر طی دو دهه 3گردشـگري
یل لف صــنعت گردشگري تبدهاي مختترین فعالیت درآمدزا در بین شـاخهعنوان یکی از مهمبه

 خواهد شـد. اهمیت روزافزون گردشــگري روســتایی منجر به این شــده که اقدامات وســیعی در

هاي ). شـــناســـایی ارزش2011دامون، ها صـــورت گیرد (شـــناســـایی ارزش واقعی جاذبه زمینه
هاي گردشـــگري روســـتایی داراي کارکردهاي چندجانبه اســـت (منتظر شـــناختی جاذبهزیبایی

شـناختی مناطق روستایی هاي زیباییارزیابی ارزشمثال، عنوان)، به23: 1397و همکاران، حجت 
ده و مندان به روستاگردي شهاي روستاها براي علاقهاولاً منجر به شـناسـاندن هرچه بیشـتر قابلیت

ــناخت  ــتر خواهد نمود. ثالثاً ش ــیت عمومی را در حفظ و نگهداري از این جاذبه بیش ــاس ثانیاً حس
ریزي متناســـب با ادراکات گردشـــگران برنامه ریزان در زمینهافی را در اختیار مدیران و برنامهک
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ها، ها، کوههاي طبیعی چون رودخانه)؛ مظاهر زیبایی1392پـذیرش و همکـاران، دهـد. (قرار می

ـــتمی زنده و پویا ایفاي نقش ها میهـا و مـاننـد آنتپـه ـــیس نی ونمایند (مجنتوانند در قالب اکوس
محیطی منطقه را متعادل ساخته و به خاطره )؛ سـاختار اکولوژیکی و زیست201: 2018توتاخانه، 

ــداقتی و درتومی، ذهنی بازدیدکنندگان بدل  ــوند (ص ــفه 1395ش ــناختی بهزیبایی). فلس عنوان ش
ي ســـرعت درزمینههاي اخیر مطرح شـــده و به دلیل اهمیت آن بهدر ســـال رویکردي اســـاســـی

هاي بصـري طبیعت و روسـتاها، فضـاهاي معماري، فضاهاي شهري و و تحلیل زیباییشـناسـایی 
؛ )2006و همکاران،  1درامســـتدطراحی فضـــاهاي گردشـــگري مورد توجه قرار گرفته اســـت (

ـــري آن را معنـا کرده و موقعیــت خود را در آن تعیین و  بنـابراین، اگر بتوان منظر و کیفیـت بص
ـــناخت، فرآینـد ـــود (دامونترین درجه زیبایی تجربه میعالیهـاي مربوطه را ش . در )2011، 2ش

ا در ر شــناســیزیباییهاي ریزان در بســیاري از کشــورها، اهمیت تعیین ارزشهمین راســتا برنامه
ـــخیص داده ـــگري تش هاي دقیق و کاربردي اقدام به کارگیري روشو از طریق بـه حوزه گردش

نمایند (مجنونی توتاخانه و مفرح عینی و ذهنی میشــناختی در دو بعد هاي زیباییشــناخت ارزش
ـــی ذهنی، برگرفته از واقعیات عینی مناظر بوده که از طریق زیبـایی ).265: 2016بنـاب،  ـــنـاس ش

هنی شناختی ادراکی نیز تصورات ذپذیرد. زیباییهاي میدانی و تولید نقشـه صورت میبرداشـت
ـــگران در مورد ارزش و اهمیـت هریـک مؤلفـه ـــت (ي زیباییهـاگردش ـــناختی اس فیلپیس و ش

ــت زیبایی را در )؛ بنابراین 2013همکاران،  ــوري (عینی) اس ــت که رویکرد ص در رویکرد نخس
ـــط مناظر طبیعی 2017و همکاران،  3اینکوداند (میخائیلذات منظر می ). این رویکرد عمدتاً توس

، 4(تســاي و وانگ شــودایجاد شــده و یا به واســطه طراحان و بر اســاس قواعد خاص خلق می
توان در افکار فیلســـوفان یونان باســـتان مانند ). پایه و اســـاس این دســـته از نظریات را می2017

ـــاتل ورث ـــتجو کرد(ش ـــطو جس ). رویکرد دوم در ارزیابی زیبایی مناظر 1979، 5افلاطون و ارس
ــت و ادراك زیبایی یک منظر اعم ز ا گردشــگري بر پایه ذهنیت ناظر (گردشــگران) اســتوار اس
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زیبایی طبیعی یا زیبایی انســانی را به ذهن فرد و عوامل وابســته به فرد نســبت داده و عواملی مانند 

چیدگی بندي و پیاقتصادي، ترکیب -شـخصـیت گردشگر، محل مشاهده، خصوصیات اجتماعی
ــد. (چن و همکــارانمنظره در ارزیــابی دخیــل می ــــالمون2009، 1دان ارزیــابی ). 2005، 2؛ س

ســازي و هاي محاســباتی ســامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشــهتی عینی از طریق قابلیتشــناخزیبایی
و  3شــود (گوویندانها حاصــل میها و برخی از الگوریتمها و اســتفاده از آزمونســازي دادهمدل

متکی بر محاســـبات شـــناختی ذهنی هاي زیباییهمچنین روش ارزیابی ارزش). 2016همکاران، 
هاي کمی و کیفی و یا تلفیقی از هر دو صــورت روشتواند بهاســت که میآماري (پرســشــنامه) 

ــله مراتبیهاي مدلروش، روش ــلس ــله مراتبی مانند فرایند تحلیل س ــلس ــازي س ، فرایند تحلیل 4س
 ).2018و همکاران،  7ارائه گردد (ویلچس مونترو 6، تاپسیس5ايشبکه

ان یکی از عنوستان آذربایجان شرقی بهمحور توریسـتی صـور و توتاخانه در شـهرستان بناب در ا
هاي متعددي بوده ولی به دلیل ســوء گردي، داراي جاذبههاي گردشــگري روســتایی و بومقطب

ــورت  ــت، این منطقه در ص ــناخته مانده اس ــاکنین محلی تاکنون ناش مدیریت و عدم همکاري س
وده و ران داخلی و خارجی بتواند سالیانه پذیرایی تعداد زیادي از گردشگریزي اصولی میبرنامه

ر و ها، محور توریستی صواي ایفا نماید. علاوه بر ایناي در اقتصادي محلی و منطقهنقش سازنده
عنوان یکی از برندهاي گردشـــگري ایران و تواند بهتوتاخانه در صـــورت مدیریت درســـت می

ـــرورت ارزیابی ا ـــود. با توجه به اهمیت و ض ـــور مطرح ش ـــمـال غرب کش هاي رزشمنطقـه ش
هاي گردشگري روستایی و همچنین ضرورت در نظر گرفتن کارایی بالاي شـناختی جاذبهزیبایی
کارگیري شناختی عینی و ذهنی، پژوهش حاضر براي اولین بار ضمن بههاي ارزیابی زیباییروش
ـــنوعی و آزمون روش ـــبی مص ـــبکـه عص ـــناختی هاي زیباییهاي آماري در ارزیابی ارزشش ش
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ـــگري ر ـــت: ارزشگردش ـــؤالات بوده اس ـــخ علمی به این س ـــتـایی بـه دنبال یافتن پاس  هايوس

ــت؟ و میزان زیبایی ــور و توتاخانه چقدر اس ــتی ص ــگري در محور توریس ــناختی مناظر گردش ش
ـــنوعی و روشکــارایی روش ـــبی مص ـــبکــه عص هــاي هــاي آمــاري در برآورد ارزشهــاي ش

اي اصلی هتوان گفت که فرضیهاین میشـناختی عینی و ذهنی به چه صـورت اسـت؟ بنابرزیبایی
هاي توتاخانه از ارزش-هاي گردشـــگري محور توریســـتی صـــوزراند از: جاذبهپژوهش عبارت

هاي اذبهشناختی عینی و ذهنی جهاي زیباییشـناختی بالایی برخوردار هسـتند و بین ارزشزیبایی
 گردشگري محور توریست صور و توتاخانه همگرایی وجود دارد.

 

 ینه پژوهشپیش
هاي معماري، شناختی در زمینههاي زیباییتاکنون مطالعات زیادي در زمینه ارزیابی ارزش

ي رایج روش هاطبیعت، عناصر شهري و غیره صورت گرفته است که عمدتاً به مبتنی بر پارادایم
ثر کبر این، بررسی مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که ااند. علاوه تحقیق کمی بوده

صورت جداگانه شناختی عینی و یا مبتنی بر رویکرد ذهنی بهمطالعات گذشته یا مبتنی بر زیبایی
اي هصورت مشترك از هر دور روش استفاده کرده و نتایج یافتهبوده و کمتر پژوهشی است که به

می ک هاي صورت گرفته با روشمثال، از جمله پژوهشعنوانآن را با همدیگر مقایسه نماید. به
ن قاسم نژاد و همکاراتوان به مطالعات شناختی عینی میهاي زیباییدر خصوص ارزیابی ارزش

تحلیل توانمندي ارزش گردشگري «) اشاره نمود که در پژوهشی با عنوان 1393(
اشاره  »هاي سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصر شیرین، مطالعه موردي: شهرستانهاژئومورفوسایت
ی صورت هاي زیبایی عینمنظور ارزیابی شناسایی مؤلفههاي کمی و بهاده از روشنمود که با استف

در کنار  مورد مطالعه، ژئومورفوسایتها در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که گرفته است. آن
ي شناسی علمی و همچنین ارزشمندشناختی در حوزه گردشگري، از نظر زیباییهاي زیباییارزش

)، 1392ن (هاي قنبري و همکارانتایج یافتهتماعی نیز داراي امتیاز بالایی بوده است. اقتصادي و اج
 در وجودم ژئومورفولوژیکی هايمکان گردشگري زمین توانمندي ارزیابی«در پژوهشی با عنوان 

تیجه رسیدند هاي کمی و کیفی به این ناي و تلفیق روشبا بررسی منابع کتابخانه» کندوان روستاي
 هانآ است. هاآن در افزودهارزش به نسبت بالایی ارجحیت موجود هايژئوسایت علمی رزشاکه 
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 ار فرهنگی عناصر ها،خانه گیاهی، پوشش رودخانه، زار،چمن مانند متغیرهایی پژوهش، این در

 کردند. همحاسب را آن شناختیزیبایی ارزش متغیر هر تکرار دفعات با متناسب و کرده بررسی
ارزیابی نقش منظر فضاهاي جمعی در «خود با عنوان  پژوهش در )1392( همکاران و حیدري

با استفاده از روش میدانی و از طریق توزیع » کیفیت شهري، نمونه موردي: منطقه یک تهران
شناختی ذهنی فضاهاي عمدتًا هاي زیباییهاي آماري اقدام به بررسی ارزشپرسشنامه و تحلیل

زاده صالح، بازار تاریخی تجریش، باغ فرهنگی فردوس و... نموده و ند امامفرهنگی و مذهبی مان
 به به این نتیجه رسیدند که منظر فضاهاي عمومی محدوده مورد مطالعه دچار اغتشاش بوده و نیاز

منطقه  مهاجرپذیري و جمعیت افزایش به توجه با محلات و منطقه سطح در جمعی فضاي ایجاد
 .است ضروري شهري مقیاس رد لازم عنصر عنوانبه

ـــی با عنوان 2008( 1تریواینن و تاوینانن ـــتفاده از گرافیک«) در پژوهش هاي کامپیوتري براي اس
ــمگیري ارزشاندازه ــناختی در چش ــتاییهاي زیباش ــازي و کمی اقدام به مدل» اندازهاي روس س

بیعی و انداز طچشم شناختی روستایی نموده و از طریق بررسی متغیرهايهاي زیباییسازي ارزش
ـــیدند که گرافیک ـــتـایی به این نتیجه رس ی براي هاي کامپیوتري از توانمندي بالایفرهنگی روس

ـــتایی دارد.هاي زیباشـــناختی و مدیریت چشـــمتحلیل و ارزیابی ظرفیت نین همچ اندازهاي روس
، نیاز به زهاانداهاي پژوهش آنان حاکی از این بوده که به علت تغییرات گســترده در چشــمیافته

شاپ و کند. بیشـناختی اهمیت پیدا میهاي زیباییقیمت و کاربردي براي ارزشهایی ارزانروش
ــی با عنوان 2007( 2هولس ــهبینی ارزش زیباییپیش«) در پژوهش ــتفاده از نقش ــناختی با اس اي هش

ضایی در بررسی فهاي بینی و تحلیلاقدام به استفاده از معادلات پیش» سیستم اطلاعات جغرافیایی
نجر به بینی مهاي پیشاندازهاي طبیعی نموده و به این نتیجه رســـیدند که اســـتفاده از مدلچشـــم

ــت. هاي محیطی و کاهش هزینهموفقیت در نگهداري از زیبایی ــده اس تریواینن و همکاران ها ش
هاي نگلجشناختی اکولوژیکی هاي زیباییبررسی مدیریت ارزش«) در پژوهشی با عنوان 2003(

ـــهري ـــی متغیرهایی مانند نوع درختان، ارتفاع، ویژگی» ش ـــی درختان اقدام به بررس هاي هندس
انداز مناطق جنگلی به این نتیجه رسیدند که با وجود ابعاد مختلف زیبایی در مناطق جنگی چشـم

1. Tyrväinen & Tahvanainen 
2. Bishop &  Hulse 
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دار ها ارتباط معنیشـــهري، همواره بین درك نوع ارزش و ســـطح ســـواد کاربران از این جنگل

بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی توان گفت که جود داشـته است. در نهایت میو
ــت که تاکنون هیچ مطالعهزیبایی ــگري بیانگر این اس ــناختی مناظر گردش ــتش فاده از مدل ي با اس
هاي عصـبی مصـنوعی در این حوزه و مخصـوصـاً در زمینه گردشـگري روستایی صورت شـبکه
 هاي عصــبی مصــنوعی در محیطکارگیري مدل شــبکهین پژوهش از جهت بهاســت. لذا ا نگرفته

از دور براي محاســـبه میزان واقعی ارزش ســـیســـتم اطلاعات جغرافیاي و ســـنجش افزارهاينرم
اي ورودي به هشـناختی و همچنین با توزیع پرسـشنامه در بین گردشگران و طراحی مؤلفهزیبایی

شــناختی عینی و ذهنی نموده اســت. لذا در این رســی زیباییمدل در قالب پرســشــنامه، اقدام به بر
ــعف و قوت روش ــی نقاط ض ــمن بررس ــتیپژوهش ض ــین و تلاش براي رفع کاس ي هاهاي پیش

ـــتـه، میپژوهش ـــت کـه یـافتـههـا گـذش ـــه با نتایج توان انتظـار داش هاي این پژوهش در مقایس
 تر باشد.هاي پیشین، کاربرديپژوهش

 

 شناسی تحقیقروش
توتاخانه جزء شهرستان بناب، بخش مرکزي و دهستان بناجوي شمالی  -قه توریستی صور منط

 ي جنوبی سهند، از سمتدر استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این منطقه از شمال به دامنه
شیر و از سمت شرق نیز به روستاهاي چوان جنوب محور توریستی قلعه چایی در شهرستان عجب

). از نظر موقعیت طبیعی، 1لیا در شهرستان مراغه منتهی شده است (شکل سفلی و چوان ع
ته و این کوبی قرارگرفاي تنگ پايروستاهاي صور و توتاخانه در یک موقعیت کوهستانی و دره

صورت پلکانی (مخصوصاً در روستاي توتاخانه)، طبیعت بکر  ها بهامر منجر به احداث ساختمان
و  2414استانی و طبیعی شده است. روستاي گردشگري صور با ارتفاع نخورده، غارهاي بو دست

هاي سرد و پوشیده از برف و هاي آزاد و داراي زمستانمتر از سطح آب 2389روستاي توتاخانه 
 هاي ملایم و خنک هستند.تابستان
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 : موقعیت جغرافیایی روستاي صور و توتاخانه1شکل 

 اند.شده را در خود جاي دادهجاذبه گردشگري شناخته 25مجموع این دو روستا داراي بیش از 

 
 توتاخانه -هاي گردشگري محور توریستی صور: جاذبه2شکل 
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 سرشماريهاي جمعیت شناختی این دو روستا ارائه شده است () برخی از ویژگی1در جدول (

 ).1395عمومی نفوس و مسکن سال، 
 انه: مشخصات اجتماعی روستاي صور و توتاخ1جدول 

 نام روستا
 هاي جمعیتیویژگی

 توتاخانه صور

 600 263 جمعیت

 111 72 خانوار

 60/46 49/46 درصد زنان روستا

 40/53 51/53 درصد مردان روستا

 -17/1 -7/2 نرخ رشد جمعیت
 65/92 3/88 درصد باسوادي مردان

 49/89 77 درصد باسوادي زنان

 65/89 77 درصد اشتغال مردان

 34/97 52/99 غال زناندرصد اشت

 
ستی ي توریسازي کیفیت بصري محدوده روستاهاي منطقهدر این پژوهش جهت ارزیابی و مدل

تیپ پوشش گیاهی منطقه، تراکم پوشش گیاهی منطقه، صور و توتاخانه، هشت فاکتور شامل 
سد قلعه انداز چشم 1انداز باغات و مزارع منطقه، قابلیت دیدتنوع پوشش گیاهی منطقه، چشم

ت دید هاي جاري و قابلیها، قابلیت دید رودخانهچایی، قابلیت دید آثار تاریخی پراکنده در کوه
) نحوه تهیه هر 2شناختی انتخاب گردید. جدول (مناطق داراي ارزش زیبایی قلل مرتفع پیرامون

 دهد.یک از معیارها را به اختصار نشان می
  

 تعیین شد IDRISIافزار در نرم Viewshedقابلیت دید معیارهاي مختلف با استفاده از دستور  .1
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 هاي تهیه هر یک از آنمدل و نحوه: معیارهاي مورداستفاده در 2جدول 

 معیارهاي عینی دستورالعمل تهیه

 ها و مراتع استان آذربایجان شرقیبرگرفته از سازمان جنگل

تیپ پوشش 
 گیاهی منطقه

 افزار ایدریسیدر نرم NDVI(1استفاده از شاخص نرمالیز شده تفاوت گیاهی (

تراکم پوشش 
 گیاهی منطقه

و استفاده  2بندي نقشه شاخص نرمالیز شده تفاوت گیاه، سپس اجراي دستور الگوطبقه
 4نسخه سلوا ایدریسیافزار و در محیط نرم 7در  7و فیلتر  NDC3از ماژول 

تنوع پوشش 
 گیاهی منطقه

همراه با فیلتر  CVN(5استفاده از ماژول الگو و انتخاب دستور تقابل مراکز همسایگی (
 ي تیپ پوشش گیاهیهاز نقش 5×5

انداز باغات چشم
 و مزارع منطقه

 متري از آبشارها 250افزار ایدریسی در محدوده نرم 6استفاده از دستور دیدگاه

قابلیت دید 
انداز سد قلعه چشم

 چایی

ها واقع کیلومتري از قله 10افزار ایدریسی در محدوده استفاده از دستور دیدگاه در نرم
 در روستا

دید آثار قابلیت 
تاریخی پراکنده 

 هادر کوه

 متري از رودخانه 150افزار ایدریسی در محدوده استفاده از دستور دیدگاه در نرم

قابلیت دید 
هاي رودخانه

 جاري

 استخراج نقشه شکل زمین از روي نقشه رقومی ارتفاع .1
 هاي متنوع از روي نقشه شکلجهت جدا کردن قسمت 3در  3استفاده از فیلتر مد  .2

 زمین

و جدا  7در  7با فیلتر  NDCاستفاده از الگوي شاخص نرمالیز شده تفاوت گیاهی  .3
 ترین بخشعنوان متنوعکردن طبقه نهایی به

قابلیت دید قلل 
 مرتفع پیرامون

1. NDVI: Normalized Difference Vegetation Index 
2. Pattern 
3. NDC: Number of Different Classes 
4. IDRISISelva 
5. CVN: Center Versus Neighbor 
6. Viewshed 
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کیلومتري از نقاط  3افزار ایدریسی در محدوده استفاده از دستور دیدگاه در نرم .4

 پرتنوع

 
ه به توتاخان -شناختـی محور توریستی صورهاي زیبایـیارزش سازيدر ادامـه چگونگـی مدل

 .شوداستفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه شرح داده میکمک این هشت مؤلفه، با 
ستقل شده است، یعنی علاوه بر متغیرهاي میک روش شبکه عصبی نظارتمدل چندگانه پرسپترون 

م در شناختی هستند، متغیر وابسته هزش زیباییکه در این تحقیق همین هشت مؤلفه مؤثر بر ار
 پذیر براياي انعطافمزیت اصلی مدل این است که یــک چارچوب محاسبهشود. مدل وارد می

تواند هر نوع تابعی را با دقت دلخواه تقریب دامنه وسیعی از مسـائل غیرخطی فراهم ساخته و می
-فرضـی در مـورد شـکل مـدل در فرآینـد مدلپـیشگونه هـا نیاز به هیچبزند. این نوع از شـبکه

 باشـند، در واقع، این مدل از سه لایه پردازشطورکلی یک مدل مبتنی بر داده میسازي نداشته و به
1X ,هـا (و ورودي )tyاست. رابطـه بـین خروجـی ( هم تشکیل شدهبهساده اطلاعات متصل

p,….X2X:به صورت زیر است ( 

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑏𝑏0=+∑ 𝑊𝑊𝑖𝑖 ∗ 𝑔𝑔(𝑏𝑏0𝑖𝑖 + ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑖𝑖 ∗ 𝑋𝑋𝑖𝑖) + Ɛ𝑡𝑡 
𝑝𝑝
𝑖𝑖=1

𝑄𝑄
𝑖𝑖=1  

 هاي مدل شبکه عصبی مصنوعی): فرمول پردازش ورودي و خروجی1فرمول (

 Pشوند، هـاي اتصالی نامیده میپارامترهاي مدل بـوده کـه غالبـاً وزن ijWو  jWکه طوريبه
عنـوان اغلـب بـه 1تابع سیگموئیدي .هاي مخفی هستندرهتعـداد گ Qهـاي ورودي و تعـداد گـره

 گیرد:سازي لایه مخفی مورد استفاده قرار میتـابع فعال
g(X)= 𝟏𝟏

𝟏𝟏+𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 (−𝐞𝐞)
سازي لایه مخفی در شبکه عصبی مصنوعی): تابع فعال2فرمول (          

غیرخطی از  عنوان یک نگاشتهاي عصبی مصنوعی در حقیقـت بهرو، مدل شبکهازاین
 مشـاهدات گذشـته بـه مقـدار آینده خواهد بود، یعنی:

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑤𝑤) + Ɛ𝑡𝑡 
 ): تابع ساختار غیرخطی شبکه عصبی مصنوعی نظارت شده3فرمول (        

 
هاي ساختار شبکه عصبی و وزن تابعی اسـت کـه توسـط بهf  بردار همه پارامترها و Wکه طوريبه

اي از نقاط زیبا و نازیبا است. جهت متغیر وابسته این پژوهش، مجموعه گردد.الی تعیین میاتص

1. Sigmoid function 
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ه نقاطی که شناختی بودند ارزش صفر و بتهیه نقشه متغیر وابسته به نقاطی که فاقد ارزش زیبایی

شناختی برجسته بودند ارزش یک اختصاص یافت. تعیین نقاط با ارزش و داراي ارزش زیبایی
و انتقال  GPSفاقد ارزش از طریق بررسی میدانی و تعیین مختصات با استفاده از دستگاه  نقاط

افزار ایدریسی و همپوشانی کردن آن نقاط با نقشه اصلی به دست آمده است. در آن نقاط به نرم
هاي این پژوهش مراحل زیر براي رسیدن به خروجی مورد نظر که در اینجا یافتن تناسب ارزش

 کند:توتاخانه است را طی می -شناختی منطقه توریستی صورزیبایی
ــبکه: • ــبکه، وارد کردن لایه ایجاد ش ــت (در منظور از ایجاد ش هاي ورودي و لایه خروجی اس

لایه . ) بوده اســت)2هاي ورودي همان هشــت متغیر مطرح شــده در جدول (این پژوهش لایه
منطقه مورد مطالعه است که توسط شناختی هاي زیباییخروجی، همان تصـویر تناسب ارزش

 بینی خواهد شد.این مدل پیش
براي یافتن کمترین شده هاي برداشتدرصـد داده 40آموزش شـبکه: در این مرحله شـبکه با  •

ــط مربعات (خطاي  ــه متوس ــبکه مورد آموزش قرار می RMS(1ریش گیرد. براي آموزش ش
جود در منطقه مورد مطالعه تهیه شد از مجموع نقاط زیبا و نازیباي مو 2یک لایه صـفر و یک

ـــاص یافت، البته ارزش (بـه لـایـه هاي باارزش عدد یک و به لایه فاقد ارزش عدد یک اختص
براي آموزش  عنوان مبنایی ثابتدهنده میزان زیبایی یک متغیر نبوده بلکه بهصفر و یک نشان

ه و صبی مصنوعی بودرود که از اصـول ثابت فرمول ویژه شـبکه عتمام مشـاهدات به کار می
ـــطلاحاً جمله اریب می ـــیري، اص ـــبکه بتواند به101: 1381گویند. (قدیمی و مش طور )) تا ش

ــتفاده کند. میزان  ــادفی از تعدادي از این نقاط براي آموزش و از تعدادي براي آزمون اس تص
 آید.به از تابع زیر به دست می RMSخطا 

RMSE=�1
𝑁𝑁
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝚤𝚤�)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  

 RMS): فرمول ویژه برآورد میزان خطاي 4فرمول (

هاي مرحله آموزش براي قضاوت درباره شبکه ممکن استفاده از دادهاعتبارسنجی شبکه:  •
ر مدل هایی که قبلاً دبایست از دادهمرحله نیاز دارد. جهت اعتبار سنجی می نیست و به انجام این

1. RMS: Rooted Mean Squared 
2. Mask 
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شناختی بودند). براي ها که داراي ارزش زیباییداده درصد 60وارد نشده است، استفاده کرد (

این منظور از نقاطی که قبلاً در مرحله آموزش وارد مدل نشده بود و مطمئن بودیم که داراي 
عنوان هب هاي میدانی صورت گرفت)،شناختی هستند (ثبت نقاط از طریق بررسیارزش زیبایی

ه با استفاده این مرحلبینی مدل استفاده شد. شتصویر مرجع جهت اعتبارسنجی نقشه حاصل از پی
 افزار ایدریسی قابل انجام است.در نرم ROC(1از تابع خصوصیات نسبی (

 شناختی عناصر گردشگري را درتوان ارزش زیباییهاي مدل این است که میاز دیگر قابلیت
ارزش منظور محاسبه ارتباط با همدیگر و همچنین به صورت نهایی مشخص کرد. به

مول ها را بی مقیاس سازي نمود؛ که این فرآیند با استفاده از فرشناختی عناصر بایستی آنزیبایی
 )1ویژه بی مقیاس سازي و به صورت زیر انجام پذیرفته است: (فرمول شماره 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑗𝑗
𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥

𝑥𝑥
𝑖𝑖−𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥                                                       ي): فرمول ویژه بی مقیاس ساز1فرمول (

خواهد  1ها عددي مابین صفر الی شناختی) این مدل براي هریک از مؤلفهنتایج (ارزش زیبایی
، 0-2/0ارزش به معنی ارزشمندي تام است (بی 1ارزشی مطلق مؤلفه و بود که صفر بیانگر بی
شناختی ، ارزش زیبایی4/0 -6/0شناختی متوسط یبایی، ارزش ز2/0-4/0ارزش زیباشناختی کم 

). 8/0 -1شناختی ، کاملاً داراي ارزش زیبایی6/0 -8/0نسبتاً زیاد   
طوري که مطرح شد از جمله اهداف این پژوهش است که بررسی نماید که آیا بین روش همان

 گردشگري هايشناختی ذهنی جاذبههاي زیباییشبکه عصبی مصنوعی در ارزیابی ارزش
ها ارتباط معناداري وجود هاي ذهنی همان پدیدههاي آماري در شناخت ارزشروستایی و روش

اي هدارد. براي نیل به این هدف بخشی از فرایند پژوهش از طریق اطلاعات پرسشنامه و آزمون
 از ادهاستف با مورد نیاز هاياي دادههاي پرسشنامهآماري صورت گرفته است. در رابطه با داده

طوري که گفته شده همان بوده است. هاي اولیه)میدانی (داده و هاي ثانویه)اسنادي (داده روش
انه توتاخ -جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، گردشگران وارد شده به محدوده توریستی صور

). از N=3324از این محدوده بازدید نمودند ( 1396تیرماه سال  30الی  1بوده که در بازه زمانی 
عنوان نفر به 275مجموع از این گردشگر وارد شده به محدوده، با استفاده از فرمول کوکران 

1. ROC: Relative Operating Characteristic  
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گیري از بین گردشگران به صورت تصادفی ساده بوده حجم نمونه انتخاب شده است. روش نمونه

ها در این تحقیق پرسشنامه است که شامل دو بخش مشخصات فردي است. ابزار گردآوري داده
اي موجود هگویان (شامل پنج پرسش) و سؤالات استنباطی پژوهش است. پرسشاي پاسخحرفه و

تا خیلی  1در پرسشنامه اساساً از سؤالات بسته و بر مبناي طیف لیکرت پنج سطحی (خیلی کم= 
 ) تشکیل شده است. روایی پرسشنامه با نظر گروه متخصصان و کارشناسان در زمینه5زیاد= 

پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. علاوه بر این جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق، موضوع مورد 
پرسشنامه انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با مقدار آلفاي کرونباخ  25آزمون از طریق توزیع پیش

شده هاي گردآوريوتحلیل دادهبه دست آمد. تجزیه 896/0محاسبه شده براي پرسشنامه برابر با 
صورت گرفته و نتایج تحقیق  SPSS22افزاري آماري ي نرمامه با استفاده از بستهدر بخش پرسشن

در دو بخش اطلاعات توصیفی (شامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و 
 هاي استنباطی شامل آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ارائه گردید.آزمون

 نتایج
مؤلفه مستقل در  8توتاخانه  -شـناختی محور توریسـتی صـوررزش زیباییمنظور ارزیابی توان ابه

ــدند. مدل چندلایه ــپترون وارد ش ــه متوســط مربعاتخطاي ) میزان 1نمودار (ي پرس در دو  ریش
دهد. هر چه فاصله خطوط سبز و قرمز گردش نشان می 10000مرحله آموزش و آزمون در پایان 

 دهنده تناسب بهتر مدل است.هم منطبق باشند نشاناز هم کمتر باشد و دو خط بیشتر بر 
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 : نمودار خطاي مربوط به مراحل آموزش و آزمون1نمودار 

ـــط مربعاتخطاي و  68/0برابر بـا  2Rگردش  10000پس از اجراي مـدل بـا  ـــه متوس برابر  ریش
یح محاسبه شد. در این زمینه لازم به توض 125/0آموزش  ریشـه متوسـط مربعاتخطاي و  105/0

بیشتر باشد، صحت و دقت  2R کمتر و میزانریشه متوسط مربعات خطاي اسـت که هر چه میزان 
وتاخانه را ت -شناختی منطقه توریستی صور) نقشه تناسب ارزش زیبایی4مدل بالاتر اسـت. شکل (

 دهد.نشان میي پرسپترون چندلایهبه روش 
 AUC(1محدوده زیر منحنی (مقدار  بی،تابع خصـوصیات نسدر اعتبارسـنجی با اسـتفاده از آماره 

دهنده برازش به سمت یک رود نشان 5/0دهنده میزان اعتبار مدل است، این مقدار هرچه از نشان
دهد. هاي مستقل را نشان میو اعتبار بیشـتر مدل اسـت و در واقع میزان درسـتی با استفاده از داده

ـــت آمده براي این مد محدوده زیر منحنیمقـدار  ـــان 881/0ل به دس ـــد که نش دهنده برآورد ش
توان چنین نتیجه ) می3با توجه به شــکل (صــحت بالاي نتایج به دســت آمده از این مدل اســت. 

ــور ــتی ص ــــق مورد مطالعه در محور توریس ــــرفت که اغلب مناطـ توتاخانه داراي ارزش  -گـ
امل شــ توتاخاته -شــناختـــــی بالاتر در قســمت شــمالی و شــرق محور توریســتی صــورزیبایی

1. AUC: Area under Curve 
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ـــتی قلعه چایی و کوهمحدوده ـــهند، محدوده توریس هاي هاي مرتفع و درههاي جنوبی کوه س

وهواي خنک و مطبوع هستند و داراي اندازي زیبا از پوشش متنوع گیاهی و آبعمیق با چشم
ان این موضوع تومتوسـط ارتفاع بالاتري نسبت به سایر مناطق این محدوده هستند؛ بنابراین می

ـــد کر بودن یابد و بیق کرد کـه همراه بـا افزایش ارتفاع میزان بکر بودن نیز افزایش میرا تص
ـــکل  ـــزایی دارد(ش ـــلی ارزش بالاي 3روي ارزش زیبـایی منـاظر تأثیر بس ). درواقع علت اص

شناختی این محدوده بیشتر به دلیل وجود ارتفاعات کوهستانی، عدم امکان تردد وسایط زیبایی
ا اندازهاي زیبصــورت چشــمهاي زیباي ناشــی از ارتفاعات که بهد جاذبهنقلیه و درنهایت وجو

 نمایان شده است.

 
 توتاخانه -شناختی سیماي محور توریستی صور: نقشه تناسب ارزشی زیبایی3شکل 

مؤلفه مورد بررسی و سپس بررسی  8سازي فرمول بی مقیاس سازي در مورد نتایج حاصل از پیاده
) 3ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطابق جدول (شناختی آنزیباییبندي ارزش و اولویت

با  مونقابلیت دید قلل مرتفع پیرامحاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این فرمول 
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 هايقابلیت دید رودخانهشناختی و داراي بالاترین ارزش زیبایی 842/0شناختی ارزش زیبایی

-زیباییشناختی است. ارزش داراي کمترین میزان زیبایی 498/0شناختی با ارزش زیبایی جاري

) محاسبه شده است. در نهایت ارزش نهایی 3ها نیز مطابق جدول (شناختی سایر مؤلفه
-ارزش زیباییاست که در وضعیت  722/0توتاخانه برابر با  -شناختی منطقه توریستی صورزیبایی

منطقه توریستی  شناختیاست. به عبارتی اگر ارزش نهایی زیباییشناختی نسبتاً زیاد قرار گرفته 
شناختی این زیبایی درصد از ارزش 2/72توان گفت که صور و توتاخانه به درصد بیان کنیم، می

 )3ي مورد بررسی در این پژوهش قابل تبیین است. (جدول محدوده توسط هشت مؤلفه
ي چندلایه توتاخانه به روش -یماي محور توریستی صورشناختی س: نقشه تناسب ارزش زیبایی3جدول 

 پرسپترون

 مؤلفه
درجه 
 ارزش

 وضعیت ارزش
رتبه 
 نهایی

 5 شناختی نسبتاً زیادارزش زیبایی 764/0 تیپ پوشش گیاهی منطقه
 7 شناختی متوسطارزش زیبایی 573/0 تراکم پوشش گیاهی منطقه
 2 شناختیارزش زیباییکاملاً داراي  811/0 تنوع پوشش گیاهی منطقه

 3 شناختی نسبتاً زیادارزش زیبایی 696/0 انداز باغات و مزارع منطقهچشم
 4 شناختی نسبتاً زیادارزش زیبایی 766/0 انداز سد قلعه چاییقابلیت دید چشم

 6 شناختی نسبتاً زیادارزش زیبایی 798/0 اهقابلیت دید آثار تاریخی پراکنده در کوه
 8 شناختی کمارزش زیبایی 498/0 هاي جاريد رودخانهقابلیت دی

 1 شناختیکاملاً داراي ارزش زیبایی 872/0 قابلیت دید قلل مرتفع پیرامون

 

 هاي توصیفی و استنباطی پرسشنامهتحلیل یافته
وتحلیل گردیده اســت و بر اســاس مطالب مطرح در این قســمت، نتایج توصــیفی پژوهش تجزیه

شناختی هاي زیباییي پرسپترون براي بررسی ارزشاز مدل چندلایه شناسی،ششده در قسمت رو
ــتفاده آزمون ــی میزان ارزش زیبایی(عینی) و اس ــناختی ادراکی (ذهنی) هاي آماري براي بررس ش

 7/48درصــد را مردان و  3/51شــده از طریق پرســشــنامه، بوده اســت. بر اســاس اطلاعات کســب
درصد  22/47سـال با  45الی  40د. به لحاظ سـنی نیز، گروه سـنی اندرصـد را زنان تشـکیل داده

ــترین میزان فراوانی بوده اســت. علاوه بر این از نظر نوع اشــتغال نیز شــغل آزاد با   48داراي بیش
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 درصد داراي بیشترین میزان توزیع فراوانی بوده است.

 زهاي مربوط به ارزشدر نهایت بررسی کلی در مورد نظرات گردشگران در زمینه توزیع امتیا
 هاي با امتیاز بالاتر (زیاد، خیلی زیاد و متوسط)هشت مؤلفه مورد نظر حاکی از این است که طیف

 هاي قابلیت دید قلل مرتفع پیرامون، تنوع پوشش گیاهی منطقه، تیپ پوششمؤلفه بیشتر در زمینه
اي این متغیرهاي که دار گیاهی منطقه و تراکم پوشش گیاهی منطقه بوده است. در واقع مجموع

بیشترین امتیاز هستند بیشتر تحت تأثیر ارتفاعات زیاد و تیپ کوهستانی منطقه بوده است که در 
برخی از نقاط به دلیل شیب زیاد و ارتفاع قلل ناشی از مشکل دسترسی افراد و دام شده و در 

 ها شده است.نهایت منجر به رویش پوشش گیاهی متنوع و حفظ آن
ه بین تمامی دهد کهاي آزمون همبستگی اسپیرمن نشان میهاي استنباطی پژوهش، یافتهفتهدر یا

تی شناختی مناظر طبیعی در محور توریسمتغیرهاي تحقیق با بهبود میزان ادراك ارزش زیبایی
ازي سطوري که در مدلداري وجود دارد. به عبارتی همانتوتاخانه رابطه مثبت و معنی -صور

هاي عصبی مصنوعی نیز دیده شد تمامی عناصر ورودي به مدل از نظر گردشگران شبکهوسیله به
ابلیت دید قشناختی هستند و در این بین بر اساس نظر گردشگران به ترتیب داراي ارزش زیبایی

انداز قلل مرتفع پیرامون، تنوع پوشش گیاهی منطقه، تیپ پوشش گیاهی منطقه، قابلیت دید چشم
ا، ه، تراکم پوشش گیاهی منطقه، قابلیت دید آثار تاریخی پراکنده در کوهسد قلعه چایی

هاي جاري داراي بیشترین میزان ارزش انداز باغات و مزارع منطقه و قابلیت دید رودخانهچشم
درصد و سطح  95زیباشناختی هستند به عبارتی بین تمامی هشت فاکتور فوق در سطح اطمینان 

ردشگران در درك ارزشمندي این عناصر همبستگی مثبت و معنادار با حس گ 000/0معناداري 
 )5وجود دارد. (جدول 

 
 : همبستگی بین متغیرهاي تحقیق با استفاده از آزمون اسپیرمن5جدول 

 )pداري (سطح معنی )rضریب همبستگی ( متغیرها
 000/0 642/0 تیپ پوشش گیاهی منطقه

 000/0 635/0 تراکم پوشش گیاهی منطقه
 000/0 657/0 نوع پوشش گیاهی منطقهت

 000/0 598/0 انداز باغات و مزارع منطقهچشم
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 000/0 637/0 انداز سد قلعه چاییقابلیت دید چشم

 000/0 599/0 اهقابلیت دید آثار تاریخی پراکنده در کوه
 001/0 457/0 هاي جاريقابلیت دید رودخانه

 000/0 791/0 قابلیت دید قلل مرتفع پیرامون

 
در این روش بر اساس بتاي استاندارد به دست  دهدنتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می

قابلیت دید قلل مرتفع پیرامون، تنوع پوشش گیاهی منطقه، تیپ پوشش گیاهی آمده متغیرهاي 
، انداز سد قلعه چاییها، قابلیت دید چشممنطقه، قابلیت دید آثار تاریخی پراکنده در کوه

اري هاي جانداز باغات و مزارع منطقه، تراکم پوشش گیاهی منطقه و قابلیت دید رودخانهشمچ
ه داشتند. ترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابستعنوان متغیرهایی بودند که بیشبه ترتیب به

ودند شناختی بي متغیرهاي بارگذاري شده در مدل داراي ارزش زیباییلذا با توجه به اینکه همه
ن دهد ایاند. نتایج نشان مییک از متغیرها از معادله حذف نشدهمانده و هیچدر مدل نهایی باقی

-) از میزان واریانس متغیر وابسته درك ارزش زیبایی2R=68درصد ( 68بین متغیرهاي پیش

کنند. علاوه بر بینی میتوتاخانه را پیش -شناختی ادراکی مناظر توریستی محور توریستی صور
ي میزان تورم (همبستگی سریالی یا خطی) در دهندهنشان VIFاین، بررسی میزان همچنین ستون 

ي وجود هم خطی چندگانه دهندهبالاي دو نشان VIFشناختی است که معمولاً بین متغیرهاي زیبایی
 ين مدل با توجه به اینکه همهشود. ولی در ایدر مدل بوده و مانع ورود متغیرهاي مهم در مدل می

 ).6ي نبود مشکل تورم در مدل است(جدول دهندههستند، نشان 2زیر  VIFاعداد ستون 
 منظور بررسی اعتبار مدل: بررسی وضعیت همبستگی سریالی متغیرهاي به6جدول 

 
هاي دیگري نیز در میزان درك ارزش مناظر در محور گر این است که مؤلفهضریب تغییر بیان

 اند که در مطالعه حاضر بررسی نشده است. در واقع درتوتاخانه تأثیرگذار بوده -توریستی صور
 -شناختی محور توریستی صوردرصد از ارزش عینی زیبایی 28ي پرسپترون حدود هچندلای مدل

هاي غیر از هشت مؤلفه مورد بررسی در این پژوهش بوده است و همین توتاخانه توسط مؤلفه
درصد است که توسط  32این محور  شناختیدرصد در میزان ارزش ادراکی یا ذهنی زیبایی

 )7فه قابل تبیین است. (جدول متغیرهاي به غیر از هشت مؤل
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ناظر شناختی مهاي زیبایی: نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه با ورود متغیرهاي مؤلفه6جدول 
 توریستی به معادله

 R 2R مدل
2R

 هشدتعدیل
مقدار 

F 

داري معنی
F 

Beta 
مقدار 

t 

مقدار 
p 

تیپ پوشش گیاهی 
 منطقه

638/0 541/0 412/0 63/4 000/0 321/0 423/0 000/0 

تراکم پوشش گیاهی 
 منطقه

630/0 522/0 488/0 9/11 000/0 341/0 88/3 000/0 

تنوع پوشش گیاهی 
 منطقه

662/0 588/0 441/0 9/11 000/0 326/0 89/3 000/0 

 000/0 75/3 354/0 000/0 54/11 416/0 592/0 687/0 قابلیت دید آثار تاریخی
د انداز سقابلیت دید چشم

 قلعه چایی
657/0 563/0 498/0 88/11 000/0 352/0 69/4 000/0 

انداز باغات و مزارع چشم
 منطقه

654/0 542/0 487/0 84/11 000/0 340/0 52/3 000/0 

 هايقابلیت دید رودخانه
 جاري

423/0 38/0 254/0 69/10 000/0 336/0 68/3 001/0 

 قابلیت دید قلل مرتفع
 پیرامون

768/0 689/0 548/0 98/11 000/0 325/0 89/3 000/0 

 

داريسطح معنی متغیر  VIF مرتبه صفر 
000/0 تیپ پوشش گیاهی منطقه  331/0  167/1  

000/0 پوشش گیاهی منطقه تراکم  357/0  120/1  

000/0 تنوع پوشش گیاهی منطقه  415/0  078/1  

000/0 هاقابلیت دید آثار تاریخی پراکنده در کوه  358/0  222/1  

000/0 انداز سد قلعه چاییقابلیت دید چشم  322/0  088/1  

00/0 انداز باغات و مزارع منطقهچشم  373/0  150/1  

000/0 هاي جاريهقابلیت دید رودخان  266/0  061/1  

000/0 قابلیت دید قلل مرتفع پیرامون  380/0  164/1  
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 گیرينتیجه
گردشگري  عنوان بخشی از مدیریت فرایند توسعهشناختی باید بهانتظار مربوط به زیبایی و زیبایی

اد هایی که بتواند تمامی ابعدر نظر گرفته شـــود. براي رســـیدن به این هدف، انتخاب ابزار و مدل
ـــت. در هاي زیارزش ـــگري را منعکس نماید، از اهمیت زیادي برخوردار اس بایی مناطق گردش

هاي گردشــگري روســتایی مطالعات متعددي شــناختی جاذبههاي زیباییرابطه با ارزیابی ارزش
ـــورت گرفتــه اســــت ( ؛ قنبري و 2002و همکــاران،  2؛ دنــگ2008و همکــاران،  1هــانزیکرص

). بررســی مطالعه پیشــین صــورت گرفته حاکی از 1393؛ قاســم نژاد و همکاران،1392همکاران،
بررسی  -1اند از: این اسـت که بیشـتر این مطالعات سه رویکرد اصلی را دنبال کردند که عبارت

هاي ها و مدلارائه روش -3شناختی ذهنی مناظر و بررسی زیبایی -2شناختی عینی مناظر، زیبایی
هاي گذشته در اوت اساسی این پژوهش با پژوهشتف .شناسیمحاسـباتی در زمینه ارزیابی زیبایی

اي و ههاي گردشگري با استفاده از مدلشناختی جاذبهزمان ابعاد عینی و ذهنی زیباییبررسی هم
هاي این پژوهش نیز نشــان داد طوري که بحث شــد و یافتههمانهاي جدید اســت؛ زیرا آزمون

ـــایی و ارزش ـــناس ـــناختی منازمان زیباییگذاري همش ه تواند بظر در دو بعد عینی و ذهنی میش
با  مک بکند.ها کهاي گردشگري و در نهایت استفاده بهینه از این ظرفیتشـناسایی دقیق ظرفیت

ـــگذاري جاذبهتوجه به اینکه تاکنون در علم جغرافیا ارزش ت ها کمتر مورد توجه قرار گرفته اس
ـــري در این مطـالعه براي اولین بار، یک روش جدید و لـذا  قابل تکرار براي ارزیابی کیفیت بص

سـیماي محورهاي توریستی و گردشگرپذیر با تأکید بر گردشگري مناطق روستایی ارائه شد که 
شناختی عینی و ادراکی و همچنین بررسی شکاف زمان ارزش زیباییهدف اصلی آن بررسی هم

ـــان بود در این پژوهشموجود بین این دو در رابطـه بـا مؤلفـه ـــازي به روش ، مـدلهـاي یکس س
ند ســازي این مدل متغیرهایی انتخاب گردیدمنظور پیادهي پرســپترون صــورت گرفت. بهچندلایه

. هاي روستایی بودها از محیطعنوان محرك اصلی مراجعه و بازدید آنکه از نظر گردشـگران به
افزارهایی اده از نرمدر واقع ماهیت متغیرهاي انتخابی به نحوي بود که هم از نظر بصـري و با استف

هاي آماري قابلیت بررســی داشته باشد. واسـطه پرسـشـنامه و تحلیلو هم به Edrisiو  GISمانند 

1. Hunziker  
2. Deng 
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ایی هاي روستشناختی جاذبههاي زیباییزمان این دو از ارزشطور همتاکنون در هیچ پژوهشی به

ـــتایی نتایج اانجام نگرفته اســـت. نتایج حاصـــل از تلفیق این دو رویکرد حاکی از هم ین دو راس
دهد که هر ها نشـــان میدویی نتایج هر یک از این روشکه مقایســـه دوبهنحويروش اســـت. به

 شـــناختی عینی داراي امتیاز بیشـــتري بوده تقریباً در روشیابی زیباییمتغیري که در روش ارزش
 ).7ول شناختی ادراکی نیز داراي امتیاز بالاتري بوده است (جدیابی زیباییارزش
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-باییهاي زی: نتایج رگرسیون خطی چندگانه و مدل شبکه عصبی مصنوعی در مورد ارزش7جدول 

 شناختی مناظر گردشگري
 متغیرها نتایج رگرسیون خطی چندگانه نتایج مدل شبکه عصبی مصنوعی

 تیپ پوشش گیاهی منطقه 541/0 764/0

 تراکم پوشش گیاهی منطقه 522/0 573/0

 نوع پوشش گیاهی منطقهت 588/0 811/0

696/0 592/0 
-قابلیت دید آثار تاریخی پراکنده در کوه

 ها

 انداز سد قلعه چاییقابلیت دید چشم 563/0 766/0

 انداز باغات و مزارع منطقهچشم 542/0 798/0

 هاي جاريقابلیت دید رودخانه 348/0 498/0

 قابلیت دید قلل مرتفع پیرامون 689/0 872/0

 
وعی نشان هاي عصبی مصنشناختی هشت مؤلفه فوق در مدل شبکهمیانگین ارزش زیباییبررسـی 

شناختی این محدوده توسط این مدل قابل تبیین است. این درصد از ارزش زیبایی 72دهد که می
درصد از تغییرات واریانس را  68هشـت مؤلفه در نتایج مدل رگرسـیون چند متغیره قابلیت تبیین 

یباً نزدیک به هم هسـتند. علاوه بر این بر اسـاس این نمودار بیشــترین شکاف در داراسـت که تقر
ش تیپ پوشــهاي ســازي دو روش، مربوط به مؤلفهشــناختی حاصــل از پیادهیابی زیباییارزش

و کمترین میزان آن مربوط به مؤلفه تراکم  223/0گیاهی منطقه و تراکم پوشش گیاهی منطقه با 
 104/0و  051/0ها به ترتیب با ابلیت دید آثار تاریخی پراکنده در کوهپوشـــش گیاهی منطقه و ق

ــت (نمودار  ــش گیاهی 2بوده اس ــتر در زمینه متغیرهاي پوش ــکاف بیش ). در رابطه علت وجود ش
توان گفت که این شـکاف بیشـتر ناشی از نیاز داشتن به شناخت در مورد تیپ و تنوع پوشش می

ــگران به دلیل ــت که گردش ــایی ارزش واقعی  گیاهی اس ــناس ــناخت این متغیرها قادر به ش نبود ش
ارزش  هاي دقیق اینکه در مدل شــبکه عصــبی مصــنوعی به دلیل تولید لایهها نبودند. درحالیآن
 گیرد.دقت مورد بررسی قرار میبه



 1399 پاییز، 51فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 170

 

 
 يردشگرشناختی مناظر گهاي زیبایی: مقایسه نتایج رگرسیون و شبکه عصبی در مورد ارزش2نمودار 

 
-هشناختی جاذبهاي زیباییطوري که مطرح شد پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی ارزشهمان

ج حاصل از بر اساس نتایهاي گردشگري با تلفیق دو رویکرد عینی و ذهنی صورت گرفته است. 
گانه اي هشتهشناختی نشان داد که از بین مؤلفهیابی عینی زیباییسازي این مدل براي ارزشپیاده
انداز سد قابلیت دید قلل مرتفع پیرامون، قابلیت دید چشمشگري محور توریستی، به ترتیب گرد

 انداز باغات و مزارع منطقه، تیپها، چشمقلعه چایی، قابلیت دید آثار تاریخی پراکنده در کوه
پوشش گیاهی منطقه، تنوع پوشش گیاهی منطقه، تراکم پوشش گیاهی منطقه، قابلیت دید 

اختی شنمنظور ارزشیابی زیباییي جاري در اولویت اول تا هشتم قرار گرفتند. بههارودخانه
د. هاي آماري استفاده شتوتاخانه از آزمون -هاي گردشگري محور توریستی صورادراکی مؤلفه

د انداز باغات و مزارع منطقه و قابلیت دیچشمجز دو مؤلفه همچنین نتایج حاکی از این بود که به
ی سازي شبکه عصبی مصنوعها همانند نتایج مدلها، سایر مؤلفهخی پراکنده در کوهآثار تاری

که عصبی سازي مدل شبآمده از پیادهدست) بوده است، به عبارتی نتایج بهي پرسپترونچندلایه(
 آمده از آزمون آماري رگرسیون چندمتغیره به جز دردستبه روش چندلایه پرسپترون به نتایج به

انداز مزارع، در بقیه مؤلفه یکسان بوده است. میانگین نزدیک انداز باغات و چشمه چشمدو مؤلف
شناختی نهایی در دو روش نیز مؤید کارایی منطبق بر واقعیت هر دو روش به هم در ارزش زیبایی

وان تشناختی مناظر در هر دو بعد عینی و ادراکی است. در این رابطه مییابی زیباییبراي ارزش
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فع انداز زیبا به دلیل وجود قلل مرتشناختی قلل مرتفع ناشی از چشمزیبایی فت وجود ارزشگ

هاي پرآب و ها و درهسهند، ورزش نسیم مطبوع در مناطق کوهستانی مرتفع، وجود چشمه
اختی شندرنهایت وجود روحیه ماجراجویی در بین گردشگران است. در رابطه با ارزش زیبایی

که بایستی  ترین اصلیانه پوشش گیاهی (تیپ، تراکم و تنوع پوشش گیاهی) مهمهاي چندگمؤلفه
همواره مدنظر همه عوامل مرتبط با گردشگري (گردشگران، مردم محلی و مدیران) قرار گیرد، 

ها است. لذا در راستاي نیل به این ها و جلوگیري از تخریب آنحفظ و نگهداري از این مؤلفه
جانبه تمامی عوامل را هاي همهدر مرحله اول از طریق ارائه آموزششود هدف پیشنهاد می
 ها را براي حفظ پوشش گیاهی برانگیخت. برايها آشنا ساخته و حساسیت آنبااهمیت این مؤلفه
توان از طریق استقرار کارشناسان و مروجان، توزیع بروشور در بین گردشگران این منظور نیز می

اجعه گردشگر زیاد است، اطلاعات موردنیاز را به گردشگران انتقال خصوص در فصولی که مربه
داد. در رابطه با متغیر وجود آثار باستانی در محدوده نیز بایستی درك و آگاهی گردشگران 

عنوان میراث فرهنگی و تاریخی گذشتگان مدنظر قرار ي آسیب نرساندن بر این آثار بهدرزمینه
-یدر حوزه ارزشیابی زیبای رسی نتایج به دست آمده از این مدلگیرد. درنهایت با توجه به بر

هاي آماري براي ارزشیابی شناختی عینی گردشگري روستایی و همچنین استفاده از آزمون
 توانند در مطالعات آتی خود موضوعاتهاي ادراکی گردشگري روستایی پژوهشگران میزیبایی

گري ریزي توسعه پایدار گردشدر برنامهي پرسپترون چندلایهمهم و کاربردي مانند کاربرد مدل 
ي ایهچندلو اقلیم آسایش گردشگري روستایی، مدل ي پرسپترون چندلایهروستایی، مدل 

ی مصنوعی هاي عصبهاي گردشگري روستایی، ترکیب مدل شبکهو حفاظت از جاذبهپرسپترون 
ریزي سامانمند، کاربرد و برنامهجانبه منظور شناخت همههاي آماري بههاي و آزمونبا روش

 هاي فوق در آینده پژوهش گردشگري روستایی را مدنظر قرار دهند.هریک از روش
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