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Abstract 
This study aimed to identify the most important touristic environmental 

quality indicators of the Asara District from tourists' perspective and 

emphasize the necessity of identifying the most important influential factors 

on the desired environmental quality. 

This study, according to purpose, is practical and descriptive-analytical 

research in terms of method. This study has benefitted from the multiple 

criteria decision-making models such as VIKOR, ELECTRE, SAW, and the 

Copeland model. The Evaluation and the prioritization showed seven 

influential factors Evaluating and prioritizing environmental quality. The 

factor related to the tourist attractions has the most effect on creating and 

improving environmental quality in the Asara District based on the tourists' 

point of view. 

Introduction 
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Spending leisure time that includes tourism as one of its shapes is dependent 

on the two variables of Time and Space. The time factor as a variable gives 

different shapes to leisure time; also, The space factor has great importance 

in how leisure time is spent in a geographic sense. Consistent with this kind 

of development, tourism has a considerable impact on societies' 

environment, economy, and livelihood. In this regard, a proper environment 

is one of the fundamental factors and criteria in a tourist's destination, which 

can be explained based on certain parameters. Therefore, nowadays, in 

planning for rural and other areas, the improvement of the tourism 

environment quality within the framework of permanent development goals 

is of utmost importance. On the one hand, this will lay the groundwork for 

retaining rural populations and, on the other hand, help attract tourism to the 

rural destinations.  

 

Materials and Methods 

Multiple criteria decision-making methods (MCDM) 
2 

consist of a wide 

array of mathematical technics used depending on the study's aims. 

Nowadays, The ELECTRE
3
, VIKOR

4, 
and SAW technics, members of the 

MCDM family, have a special place in ranking different concepts in 

different fields of study. The main reasons for this could be the clear 

mathematical logic and also lack of performance problems.  

The chart below contains a summary of the models and technics used in this 

study. 

 Steps and Formulas Title and description  

1. Forming the decision matrix 

2. Unscaling the matrix 

3. Setting weights to the vector of criteria  

4. Making the right choice 

Simple additive weight (SAW): One 

of the multiple criteria decision 

making methods. It was first 

introduced in 1981 by Hwang and 

Yoon. In this method, also known as 

a weighted linear combination, after 

unscaling the decision matrix using 

the weight coefficient of the criteria, 

we'll have the unscaled weighted 

decision matrix, and the score for 

each choice will be based on this 

matrix. 
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1. Unscaling the decision matrix 

2. Forming the unscaled weighted matrix with 

the assumed vector in the algorithm 

3. Forming symmetric and asymmetric matrices  

4. Calculating the effective asymmetric matrix 

with the threshold limit 

 

ELECTRE: One of the most 

important prioritization methods and 

multiple criteria decision-making is 

used in problem-solving in decision-

making. 

1. Forming the decision matrix 

2. Normalizing the decision matrix 

3. Weighting the normalized matrix 

4. Setting the maximum and minimum values of 

the weighted normalized matrix 

5. Setting the suitability index (s) and the 

resistance index (r)  

6. Calculating the value of Q and the final 
ranking 

 
VIKOR: A multiple-criteria 

decision-making method developed 

to solve decision problems with 

conflicting and non-commensurable 

(different units) criteria. 

 

Discussions and results 

This study focuses on the Evaluation and prioritization of tourists' points of 

view in the Asara District. Since the evaluated factors are based on the 

environment quality variables, the priorities and requirements of the tourists 

and environment to improve the environment quality can be identified. 

Besides the numerous advantages and capacities of this district for tourism 

development, there are also several obstacles. These obstacles are the 

incorrect reaction to trends, and the establishment of different activities has 

resulted in a sensitive and incompatible area full of environmental 

challenges. The environmental advantages are increasingly decreased, and 

the area is facing a concerning situation. The incorrect understanding of the 

nature of the land and a stable development model, and the leadership and 

controlling methods based on this false understanding are among the area's 

strategic challenges. The conducted evaluations on the quality of tourism 

services in the area show an array of problems and difficulties that have 

made it impossible to utilize the full potential of these tourism resources. A 

shortage of basic infrastructure (including public restrooms, drinking water, 

etc.), lack of unified management of the area, especially on holidays, are 

severely apparent. Lack of sanitary infrastructure and basic facilities has led 

the tourists to make camps and pitching tents on the margins of the river and 

road; this could lead to unpleasant consequences like the flooding of the 

Sijan village in the Asara district in July of 2015. Currently, lack of legal 

policymaking ( disagreement between political and legal leadership) 
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resulting in an inability for unified legal planning has made the roadside and 

riverside into a garbage dump that threatens to pollute the Karaj River, the 

main source of drinking water for Tehran and Alborz provinces. 

Conclusions 

This study attempts to use different assessment tools to evaluate and 

prioritize the indicators. Hence, in terms of factors being assessed, each of 6 

sub-factors, sub-parameters, and applying multiple criteria technics to get a 

practical and real-world assessment of the environmental quality of the 

district prioritized and evaluated from the tourists' point of view. Given the 

fact that tourism attraction aspects and the performance-structural criterion 

are prioritized here, it can be said that the visual and mental fields are of 

approximately the same importance to the tourists. In other words, 

environmental quality's impact on tourism development has been evaluated 

repeatedly, but a comprehensive study on assessment and prioritization of 

environmental quality criteria has not been conducted; this study has 

assessed this in a scientific method. As Marin and Taberner (2007)
6
 

described, attention to the influential factors on environmental quality could 

reduce the dissatisfaction of tourists and prevent environmental destruction. 
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ی کیفیت محیط از منظر ها بندی و سنجش مولفهاولویت

چالوس با استفاده از  –گردشگران در بخش آسارا محور کرج 

 MCDMی ها تکنیک

 چكیده
ی کيفيت محيط گردشگری بخش آسارا از نگاه ها ترين مولفههدف پژوهش حاضر شناسايي مهم

اين ترين عوامل اثرگذار بر کيفيت محيط مدنظر است. ضرورت شناسايي مهم باشد و مي گردشگران

پژوهش فوق تحليلي است.  -با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقيقات توصيفيپژوهش 

م مجموع ساده وزني و مدل کپلند انجا ،2، الکتره1گيری چندمعياره ويکور های تصميم با بهره گيری از مدل

های  شده و آسارا از لحاظ سنجش و اولويت بندی کيفيت محيط از ديدگاه گردشگران با تأکيد بر شاخص

از بندی گرديد. نتايج تحليل و اولويت بندی کيفيت محيط منطقه نشان داد  بندی و اولويت هفتگانه رتبه

ان به دست آمده، ی هفتگانه موثر بر سنجش و اولويت بندی کيفيت محيط براساس اوزها ميان شاخص

ی گردشگری بيشترين ميزان تاثيرگذاری را در ايجاد و بهبود کيفيت محيط ها شاخص مرتبط با جاذبه

 بخش آسارا از ديدگاه گردشگران دارد.

 ، بخش آسارا.تصمیم گیری چندمعیارهاولویت بندی، کیفیت محیط، گردشگران، ها:  کلیدواژه
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 مقدمه

صورت پذيرفته همزمان با آغـاز قـرن بيسـت و يکـم، توجـه      يکي از مهمترين دگرگونيهای 

هــای اساســي بــه موضــع گردشــگری اســت کــه بــا پيشــرفت فنــاوری و ايجــاد زيرســاخت  

فرهنگــي، سياســي، اجتمــاعي و اقتصــادی در قــرن بيســت و يکــم، پديــده   –تکنولــوژيکي 

 گردشــگری را يــک واقعيــت اجتنــاب ناپــذير در رفتــار و عمــل انســان بــرای ارضــای روح 

کنجکاو او نموده است. گذراندن اوقات فراغت که گردشـگری يکـي از اشـکال آن اسـت     

تابع دو متغير زمان و مکان است. عامل زمان به عنوان يک متغير، اشکال مختلفي بـه اوقـات   

دهد. عامل مکان نيز به لحاظ جغرافيايي اهميت زيادی در شيوه گذراندن اوقـات   مي فراغت

چنين تحـولي گردشـگری تـأثير قابـل تـوجهي بـه محـيط زيسـت،          فراغت دارد. در راستای

ی علمــي حــاکي از آن اســت کــه هــا نهــد. بررســي مــي اقتصــاد و معيشــت جوامــع بــر جــای

گردشگری در نوع خود به عنوان يکي از پـر مصـرف تـرين فعاليـت در اسـتفاده از منـابع و       

ور مکانهـای  شود و در عصر حاضـر دامنـه گردشـگری از ميـدان محصـ      مي انرژی محسوب

باستاني به محيط طبيعي رخت کشانده و گردشگری در طبيعت به عنـوان يکـي از الگوهـای    

ی متفـاوتي اسـت کـه گردشـگر از سـفر بـه       هـا  فضايي گردشگران به محيط طبيعي با انگيزه

در حال حاضر گردشگری به بزرگتـرين صـنعت بخـش خـدمات     محيط طبيعي مدنظر دارد. 

شـده دارای اهميـت بـين     که صنعت شماره يـک جهـان محسـوب   تبديل شده و عالوه بر اين

المللي اقتصادی و ژئوپلتيکي بسيار زيادی اسـت. گردشـگری بــه طــور جهــاني فــضاهای     

 ۱2کـه در دهـه    کنـد. بـه طـوری    مـي  فرهنگـي، اجتماعي و جغرافيايي را ساخته و بازسـازی 

تعـداد   222۱اين رقم در سـال   ميليون نفر جزء گردشگری بين المللي قرار گرفتند، ۱حدود 

ــالغ  ۱82ميليــون کــه در برخــي از منــابع ايــن آمــار بــه   222آنهــا بــه بــيش از  ميليــون نفــر ب

ــگری  ــاني گردش ــازمان جه ـــم و  (. 2212، 1ميگردد)س ـــای مه ــي از بخـشه ــگری يک گردش

درحـال رشـد در جهان است که در رشد اقتصاد کشـورها بسـيار مـؤثر اسـت، ضـمن آنکـه       

روسـتاها،   (2218، 2شـود)عثمان و سنتوسـا  صـادی آن شامل جوامع محلـي نيـز مـي   منـافع اقت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. UNWTO 

2. Osman & Sentosa 



 299 |  آسرایی و همکاران

 

، دهستانها و ساکنين آنها از دو جهت با صنعت گردشگری در ارتباط هسـتند. يکـي   ها بخش

و مکان ييالقـي محـل مناسـبي بـرای گـذران اوقـات        ها اينکه محيط اين مناطق به عنوان فضا

ديگر اينکـه توليـدات آنهـا اعـم از مـواد خـوراکي و        فراغت گردشگران به شمار مي آيد و

صنايع دستي به گردشگران عرضه شده و از اين طريق به اقتصـاد معيشـتي آنهـا کمـک مـي      

محيط مناسب، يکي از شاخصها و مالکهای اساسـي در  در اين ميان،  (.183۴کند )رضواني،

تبيين است. به همـين   يي قابلها باشد که از طريق شاخصه مي انتخاب مقصدهای گردشگران

جهت، موضوع مهمي که امروزه در برنامه ريزی برای نواحي روستايي و ساير مناطق بسـيار  

 اهميت دارد، ارتقاء کيفيت محيط گردشگری در چهـارچوب اهـداف توسـعه پايـدار اسـت     

اين مهم از يک سو زمينه ساز نگهداشت جمعيت روستايي بوده و از سوی ديگـر بـه جـذب    

کند. عالوه بر ايـن، اصـالح ضـوابط مـرتبط بـا       مي مقصدهای روستايي کمکگردشگر در 

نواحي گردشگری با هدف ارتقاء کيفيت محـيط گردشـگری، بهبـود شـبکه رفـت و آمـد،       

ی طراحانه روسـتاها نظيـر اصـالح نمـای سـاختماني، کـاهش آلودگيهـا، بـه         ها بهبود کيفيت

وری و همچنـين اصـالح   خصوص آلودگي آب و خاک، حفظ پوشش گياهي و حيات جان

ضوابط مربوط به بازديد از امـاکن و مکانهـای جـذاب بـا تـدوين سياسـتها و خـط مشـيهای         

ی بهبود گردشگری و توسعه توريسم را بـرای  ها مدبرانه و هماهنگ با مقتضيات زمان، زمينه

سازد؛ بنابراين، در خصوص کيفيت محيط، توجه به عواملي کـه بـه عنـوان     مي مقاصد فراهم

يابـد   مـي  کنـد، اهميـت دوچنـدان    مـي  ی گردشگری برای گردشگران جلب توجـه ها بهجاذ

(؛ زيرا ارتقا کيفيت محيطي، زمينـه سـاز شـکل گيـری حـس مثبـت       1839)شيعه و علي پور،

ــون و        ــر دارد )م ــگری را در ب ــعه گردش ــا توس ــگری و نهايت ــدهای گردش ــه مقص ــبت ب نس

سبت به مقصدهای گردشـگری بـا   (. ايجاد حس مثبت در گردشگران ن239:2211همکاران،

 در نظر داشتن رويکرد هم افزايي منجر به تقويت حس مباهات و افتخـار جامعـه محلـي نيـز    

چنانچه محيط مقصدهای گردشـگری فاقـد کيفيـت مطلـوب باشـد، در ادراک و       گردد. مي

احساس گردشگر از فضا و در نتيجه بر سطح رضايتمندی او از محيط تاثيرگذار خواهد بود 

(. بر اين اساس، هـدف اصـلي از ايـن مطالعـه، بررسـي کيفيـت       1892اکاوند و همکاران،)ک

محيطي بخش آسارا و همچنين کيفيت ادراک شده توسط گردشگران برای حضـور مجـدد   
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بدون حمايت ذينفعان، توسعه گردشگری به شکل پايـدار تقريبـا    و تبليغ برای حضور است.

از آنجـايي کـه بخـش آسـارا بـه       دشگران هسـتند. ناممکن است که يکي از اين ذينفعان گر

لحـاظ موقعيــت جغرافيـايي خــاص و چشـم انــدازهای طبيعـي )رودخانــه خروشـان کــرج و      

کوهستانهای مرتفع و زيبا( و قرار گرفتن محور ارتباطي کرج به چالوس، هـر سـاله پـذيرای    

طبيعـي   ی گردشـگری هـا  مسافران و گردشگران زيادی است؛ و بـه دليـل دارا بـودن جاذبـه    

توانـد   مـي  )اکوتوريسم( توانمنمديهای بسيار بااليي در جذب گردشگران داخلي و خـارجي 

داشته باشد. لذا سوال اصلي مطالعه به ايـن شـکل زيـر صـورتبندی شـده اسـت. مهـم تـرين         

ی سـنجش  هـا  ی کيفيت محيطـي بخـش آسـارا کـدام يـک از شـاخص      ها و مولفه ها اولويت

راسـتای رسـيدن بـه هـدف مـورد نظـر از روش ميـداني و        در باشد؟ لـذا   مي کيفيت محيطي

اسـتفاده شـده اسـت. قابـل ذکـر       ی تصميم گيری چندمعيارهها پرسشنامه و هم چنين تکنيک

باشـد؛   مـي  است که بخش آسـارا دارای روسـتاهای زيـاد و همچنـين محـيط روسـتا شـهری       

شـهری   -روسـتا  يي مناسـب بـا ايـن محـيط     ها بنابراين سعي شده در اين پژوهش از شاخص

 استفاده شود.

 

 پیشینه پژوهش

تواند محتـوای تـدوين شـده در خصـوص مسـاله پـژوهش را در        مي بررسي پيشينه مطالعات

اختيار محقق بگذارد. در حوزه کيفيـت محـيط مطالعـات گسـترده ای وجـود دارد لـيکن از       

مـرتبط در  منظر گردشگران مطالعات بسيار محدودتری در اختيار است. برخـي از مطالعـات   

 ارائه شده است. 1جدول شماره 
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 : مروري بر پیشینه پژوهش0جدول شماره 

 محقق موضوع روش نتیجه

 های جمعیتیوجود رابطه معنادار بین ویژگی

تقاضا )سن، جنسیت و سطح تحصیالت( و 

انگیزه گردشگران، رابطه مثبت و معنادار بین 

 ویژگیهای رفتاری

دفعات سفر( و تقاضا )انگیزه، هدف و تعداد 

رضایتمندی گردشگران، عدم رابطه معنادار بین 

 رضایتمندی

گردشگران و وفاداری آنان، تأثیر مثبت و 

معنادار تصویر ذهنی مقصد )مثبت و منفی( بر 

 انگیزه گردشگران و

نیز عدم تأثیر معنادار تصویر ذهنی مقصد 

)مثبت و منفی( بر رضایتمندی و وفاداری 

 د.گردشگران، اشاره دار

 –توصیفی 

 تحلیلی

ارزيابي تقاضاي 

گردشگري در 

هاي تاريخي مجموعه

 ديدهآسیب

 )مورد مطالعه ارگ بم(

وثوقی و 

همکاران 

(6833) 

ی ها کیفیت محیطی روستاهای مقصد در جنبه

مختلف تاثیر بسزایی در جذب گردشگر دارد 

که تقویت آن میتواند روستاها را در بازار 

همچنین کمک به رقابتی جذب گردشگر و 

 انتخاب گردشگران تاثیرگذار باشد.

 –توصیفی 

 تحلیلی

تحلیل و تبیین نقش 

کیفیت محیطی در 

جذب گردشگر به 

مقاصد گردشگری 

روستایی )مطالعه 

موردی: روستاهای 

گردشگری دهستان 

 لواسان کوچک(

قیداری و 

سجاسی 

(6835) 
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نیازهای انسانی نتیجه تأثیر رفتار بر فضا و 

و قابلیت محیط، زمینه ساز انجام  محیط است

رفتارهاست و از سویی دیگر، ارتقای کیفیت 

ی آن بر قلمروها و ها محیطی و تأثیر مؤلفه

الگوهای رفتاری در پارکهای شهری صرفا ّ 

مفهومی کمی و تکنیکی نبوده، بلکه با مفاهیم 

 کیفی نیز در ارتباط است

 –توصیفی 

 تحلیلی

ی ها ارزیابی تأثیر مؤلفه

کیفیت محیطی بر 

الگوهای رفتاری در 

 شهریپارکهای 

لطیفی و 

سجادزاده 

(6834) 

براساس دیدگاه گردشگران، بین شاخصهای 

کیفیت محیطی مطالعه شده، شاخص کیفیت 

ساختاری بیشترین تأثیر را بر  -عملکردی

 جذب و توسعه گردشگری داشته است

 -توصیفی

تحلیلی از 

طریق ابزار 

 پرسشنامه

کیفیت محیط سنجش 

روستاهای گردشگری 

مطالعه موردی: بخش 

 شهرستان کرج -آسارا

اکبریان و 

شیخ بیگلو 

(6834) 

کیفیت ادراک شده محیطی نسبت به ارزش 

ادراک شده، بیشتر بر تصویر ذهنی گردشگران 

باشد. در این رابطه تاثیر کیفیت  می تاثیرگذار

 .عوامل ناملموس محدود است

ذهنی  تاثیر تصویر پیمایشی

گردشگران بر ارزش 

ادراک شده از شهرهای 

ساحلی دریای خزر با 

بر نقش واسط تاکید

کیفیت عوامل ادراک 

 شده

کاظمی و 

همکاران 

(6831) 

ی بیشماری برای ها بخش آسارا از جاذبه

توسعه گردشگری برخوردار است ولی ازعدم 

برنامه ریزی و درنتیجه ضعف امکاناتی در 

 .رنج می بردمراکز گردشگری موجود 

بررسی توسعه  توصیفی

گردشگری روستایی در 

بخش آسارا شهرستان 

 کرج

قادری و 

همکاران 

(6831) 

شاخص  7شاخص مود بررس،  67از میان 

شاخص نیز با  61امتیاز پایینتر از میانگین 

 باشد. می امتیاز باالی میانگین و کیفیت مطلوب

 67در قالب 

شاخص کیفی 

 با روش میدانی

وامل کیفیت تحلیل ع

بخش محیط 

گردشگری ساحلی با 

توجه به معیارهای 

شیعه و علی 

 (6833پور )
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گردشگری پایدار: 

مطالعه موردی سواحل 

 شهر رامسر

در ابعاد اطالعات، قیمتهای عادالنه، بهداشت، 

امکانات، ارزش پول صرف شده نسبت به 

کاالی دریافت شده، غذا و امنیت شکاف 

نتظارات گردشگران معناداری وجود دارد و ا

 در این زمینه به خوبی برآورده نشده است

بهبود کیفیت خدمات  میدانی

گردشگری شهر یزد از 

گردشگران  دیدگاه

 خارجی

 

حسینی و 

 سازور

از نتایج برگرفته از این تحقیق آنکه برنامه 

ریزی برای توسعه گردشگری و توسعه 

زیرساختهای گردشگری شرط الزم برای 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش و توسعه 

 باشد. می شهر جدید التاسیس آسارا

 –توصیفی  

 تحلیلی

برنامه ریزی تو سعه 

 گردشگری بخش اسارا

محمدباقرآ

سرایی 

(6833) 

 طبیعت پویای تقاضای گردشگری را ثابت

دهد که بمنظور فهم  می کند و پیشنهاد می

بهترتقاضا برای عامل تعیین کننده گردشگری 

 روش پویا احتیاج است. به

آیا تجارت کمکی به  مدل جاذبه

توزیع تقاضای 

 کند؟ می گردشگری

کارلوس 

لیتا او 

(2161) 

تجربیات نارضایتی باعث کاهش رضایتمندی 

کلی شده و احساسات منفی ناشی از تجاری 

شدن، شلوغ شدن و تخریب محیطی به طور 

چشمگیری باعث کاهش تمایل گردشگران در 

 مقصد می شود بازگشت به

رضایتمندی و نارضایتی  نظرسنجی

از ویژگیهای مقاصد 

گردشگری تأثیر آن در 

رضایتمندی کلی و 

تمایل به بازگشت 

 دوباره

مارین و 

، 6تابرنر

2117 
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دهد بر اسـاس شـرايط مکـاني تـاثير عوامـل       مي ی صورت گرفته نشانها مروری بر پژوهش

ی هـا  عوامل عملکردی و ساختاری مهم ترين مولفـه کند ليکن در مجموع طيفي از  مي تغيير

 کند. مي تاثيرگذار بر تمايل گردشگران بر کيفيت محيط محدوده هدف را نشان بيان

 مباني نظري پژوهش

تاکنون تعاريف مختلفي به لحاظ نظری از مفهوم ترکيبي کيفيت محيطـي از سـوی صـاحب    

براسـاس زمينـه فکـری صـاحبنظران يـا      ی گونـاگون،  هـا  نظران ارائه شده است. اين برداشت

توانـد در   مـي  از سوی آنها شکل گرفته است. دليل اصـلي ايـن امـر    ها نحوه انتخاب شاخص

نتيجه ارتباط يـا همپوشـاني ايـن مفهـوم بـا مفـاهيم مـبهم و پيچيـده ديگـر همچـون کيفيـت            

يگـر،  بـه عبـارت د  (؛ 2228زندگي، قابليت زندگي و پايداری باشد )ون کامپ و همکاران، 

توان بـه عنـوان بخـش اساسـي از مفهـوم گسـترده تـر کيفيـت زنـدگي           مي کيفيت محيط را

(. يـک محـيط دارای کيفيـت بـاال، حـس رفـاه و رضـايتمندی را        2222تعريف کرد )ريوم،

ازطريق ويژگيهايي که ممکـن اسـت فيزيکي، اجتماعي يا نمادين باشند بـه جمعيتـي کـه در    

(؛ لذا نمـي تـوان بـدون توجـه و     2222، 1)عثمان و همکارانآن ساکن انـد منتقـل مـي کنـد

اشراف کافي به فرايندهای درک و فهم محيط از سوی مردم و سازوکارهای مرتبط با آنها، 

مبادرت به مداخله در محيط و شناخت کيفيت محيط کرد؛ زيـرا همـين درک و فهـم اسـت     

دهـد و اغلـب بـه     مـي  امونشان شکلکه در نهايت تعبير و تفسير افراد را از محيط و جهان پير

(. نتايج حاصـل  1892کند )براتي و سليماني نژاد، مي شکل رفتار در محيط بروز و ظهور پيدا

از مطالعات تجربي نشـان داده اسـت کـه در صـورت توجـه بـه اصـول گردشـگری پايـدار،          

يم گونه که کياکسـين پـارادا  گردشگری آثار مثبتي بر محيط بر جای خواهد گذاشت. همان

اجتماعي مسلط )اولويت بر رشد اقتصـادی( را زيـر سـؤال بـرد و بـه تئـوری محـيط زيسـتي         

(. 221۴زيستي( تأکيد کرد )کياکسـين و وهـان،   های محيطجديد )اولويت در حفظ قابليت

در اين ميان گردشگری پايدار به نوعي از گردشـگری اشـاره دارد کـه بـه مـديريت تمـامي       

ه ای کـه ضـمن رعايـت شـئونات فرهنگـي، فراينـدهای زيسـت        شود؛ به شـيو  مي منابع منجر
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ی حمـايتي زنـدگي حفـظ شـود. بـرای ايـن       هـا  محيطي، تنوع عوامل زيست محيطي و نظـام 

ی تعريف نمود که از طريق آنها بتوان ميـزان پايـداری گردشـگری را    ها منظور بايد شاخص

 ی کلي است زير است:ها شامل زمينه ها ارزيابي کرد اين شاخص

 ارتباط ميان گردشگر و محيط 

 تاثيرعوامل محيطي بر گردشگر 

 آثار گردشگری بر محيط 

برنامه ريزان گردشگری با مشخص کردن سطح به خصوص هر شاخص در مقصد يـا محـل   

توانند برای تعيين و کاربرد معيارهای مطلوب، برنامه ريزی و اقـدام نماينـد.    مي گردشگری،

هـايي اسـت کـه بـرای بـه حـداقل       فعاليـت  دوستانه شامل در واقع داشتن رفتار محيط زيستي

رود. رفتارهـای  های انساني بر محيط زيست و بهبود آن به کار ميرساندن تأثير منفي فعاليت

زيسـت  های آگاهانه افراد جامعه نسـبت بـه محـيط   ای از کنشگرايانه مجموعه زيستمحيط

ی خـاص بـرای رفتـار مطلـوب     هـا است که طيف وسيعي از احساسات، تمايالت و آمادگي

 (.221۱شود )لي و جان، نسبت به محيط زيست را شامل مي

و هـم  هويت و تصوير مقصـد گردشـگری هم شـامل ويژگيهـای کـارکردی     کهاز آنجايي 

ی فيزيکـي ماننـد موقعيـت، سـهولت     هـا  غيرکارکردی است، که پـيش از همـه شـامل جنبـه

ی احساسـي و هيجـاني ماننـد چشـم     ها سـپس جنبـه دسترسي، اقامت، فعاليـتهـا و خـدمات و

(. در اين ميان، گردشـگری  183۴انداز، آب وهوا و صميميت جامعه ميزبان است )رضواني،

روستايي توجه دولـتهـا، سـازمانهـای غيردولتـي و فعــاالن اقتصـادی را نيـز بـه خـود جلـب       

دی و کمـک بـه افـزايش    کرده زيـرا نقـش مهمـي در جهـت دهــي بــه فعاليـتهــای اقتصـا    

(. گردشــگری روسـتايي شـامل    221۷، 1)چـين و همکـاران   درآمـد جوامـع محلـي را دارد

ی کشاورزی و غيرشهری ها و فعاليتهايي است که عمدتاً در حوزه ها گستره وسيعي از جاذبه

(. برای دستيابي به گردشـگری روسـتايي پايـدار و همچنـين     222۱، 2وجود دارند)فروچوت
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در اقتصاد ملــي، رضــايتمندی ســاکنان محلــي و گردشــگران حيــاتي اســت.        مشارکت 

 ارزيابي ميزان رضـايتمندی گردشـگران در مقصـدهای گردشـگری روسـتايي بــه فعــاالن  

ی گردشـگران داشــته   هـا  گردشگری روستايي کمک مي کند تا دريافت بهتری از ديـدگاه 

مثبــت بــرای گردشــگران متمرکــز      یهـا  بـهيشان را در جهت ايجاد تجرها تالش باشـند و

کننـد. لذا سـطح رضايتمندی گردشگر از وضعيت محيطي ممکن است در تصميمات آتـي  

وی برای مراجعه دوباره به مکان مورد نظـر يا پيشنهاد کردن آن به ديگران مـؤثر باشــد. در   

نـدرکاران  زمينـه گردشـگری روسـتايي، کيفيـت خــدمات عرضـه شـونده ازسـوی دسـت ا     

از  .(221۷، 1مــي آيــد)راجارراتنام و همکـاران    عامل بسيار مهمي در جذب آن بـه شـمار

 صـنعت ايفـا   آنجا که رضايتمندی گردشگر نقش مهمي در تداوم گردشگری و آينـده ايـن  

قـرار   کند، از موضوعاتي مهمي اسـت کـه در حـوزه گردشـگری بسـيار مـورد کنکـاش        مي

 (. چون گردشگران راضي، تمايل بـه انتقـال تجربـه   2223، 2گرفته است)نئال و گورسوری

مثبـت خـود بـه ديگـران و تکـرار مسـافرت بـه محـل دارنـد، شـناخت عوامـل رضــايتمندی            

ی پژوهشــي صــنعت گردشــگری اســت؛ بنــابراين  هــا يکــي از مهمتــرين حــوزه گردشــگر

لـب  گردشگران پس از ترک مقصد صرفاً تصـاويری از آنجا به همراه خواهنـد داشـت و ج  

رضايت گردشگران ازطريـق فـراهم آوردن خـدمات گردشگری و ميهمان داری به عنـوان  

(. در ايــن ميــان،   221۷، 8جزئي از کيفيت محيطـي اهميـت بسـيار دارد)کـارونتو و ديتـوی  

است که ادراک انتزاعي، طرز تلقـي و ارزشهـايي را کــه   کيفيت محيط موضوع پيچيده ای

تعــاريف   (.1892تفاوت اسـت دربرمـي گيـرد )رفيعيـان و همکـاران،     گروهها و افراد م بـين

مختلفـي از کيفيت محيط ارائه شده که ابعاد گوناگون اين مقوله را دربرمي گيرد. به عنـوان  

مثال، کيفيـت محـيط شـامل محـيط بـا کيفيـت، احسـاس رفـاه و رضــايتمندی ســاکنان را          

ک فـراهم مـي کنــد )داداش پــور و     ی فيزيکـي، اجتمـاعي يـا سـمبلي    هـا  ازطريـق مشخصـه

(. در گردشـگری، کيفيـت دو جـزء دارد: کيفيـت فـراهم آوری خــدمات و       1892روشني، 

کننـده بـا درنظرگـرفتن     سـوی مصـرف   سـطح کيفـي خود خـدمات. کيفيـت مـي توانـد از    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rajaratnam et al 

2. Neal & Gursory 

3. Caruntu and Diţoiu 
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(. بـر ايـن   221۷، 1مي شود، ارزيابي گردد)بوتنـارو و همکـاران   عـواملي کـه مرجـع ناميـده

بسياری از جوامع دريافته اند بايد نگرشي واکنشي و فعالتر بـه گردشـگری و بررسـي    اساس 

کيفيت محيط در آن داشته باشند و بر توسعه واقعي و ترويج اثرهای اقتصادی و اجتمـاعي و  

محيط زيستي توسعه گردشگری، توجه کنند که يکي از مهم تـرين آنهـا بررسـي، سـنجش،     

باشد)ضـيائي   مي ی گردشگر پذيرها دی کيفيت محيطي محلارزيابي و در نهايت اولويت بن

(. پس با افزايش ظرفيت گردشگری توجه بـه حفاظـت از منـابع طبيعـي     221۱، 2و همکاران

 (.189۱يابد )صيف و همکاران، اهميت بيشتری مي

 محدوده مورد مطالعه

البـرز را در  بخش آسارا در البرز مرکزی جنوبي گسـتره وسـيعي را در شـمال شـرقي اسـتان      

شـهر آسـارا و نسـاء     –ی آدران، آسـارا  هـا  برگرفته است. اين بخش شامل سه دهستان به نام

کيلومتر از مسير جـاده کـرج بـه چـالوس در      ۴۱کيلومتر وسعت و بيش  2۱22بوده و حدود 

اين بخش واقع گرديده است. منطقه مورد نظر از لحاظ جذب گردشگر در فصول مختلـف  

سال برخوردار و در تعطيالت به ويژه فصل تابستان، ميزبان جمعيّت قابـل مالحظـه ای بـوده    

ظور گذراندن اوقات فراغت از سواحل رودخانـه، چشـم انـدازهای طبيعـي منطقـه،      که به من

(. 1839نماينــد )آســرايي،  مــي امــاکن تفريحــي ورزشــي )پيســت اســکي ديــزين ( اســتفاده 

 ی صورت پذيرفتـه و نيـز کيفيـت ارائـه خـدمات گردشـگری در منطقـه، مشـاهده        ها بررسي

، از تـوان بـالقوه از منـابع گردشـگری     شود که به دليل وجود معضالت و مسـائل فـراوان   مي

صورت نمي پذيرد. لذا در راستای اصـالح مشـکالت موجـود در منطقـه، بررسـي وضـعيت       

 های کيفيت گردشگری از نظر گردشگران بسيار حائز اهميت است.شاخص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Butnaru  et al 

2. Ziaei 
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 شناسي پژوهشروش

يــابي بــه اهــداف علمــي يــا شــناخت علمــي ميســر نخواهــد بــود، مگــر زمــاني کــه بــا دســت

ديگر تحقيق از حيث روش اسـت کـه اعتبـار     عبارت درست صورت پذيرد. به 1شناسي وشر

(. يک تحقيق علمي مبتني بر روش تحقيق مناسـب  183۴يابد نه موضوع تحقيق )خاکي،  مي

هــای  هــا و مــدل (. تــاکنون از روش1838اســت کــه محقــق بايــد آن را تعيــين کنــد )دواس،

شـده اسـت کـه در ايـن ميـان       ندی استفادهب متفاوتي برای تحليل، سنجش، ارزيابي و اولويت

گيـری   هـای تصـميم   های چند معياره، دارای اهميت بيشتری است. روش گيری از روش بهره

هـای رياضـي اسـت کـه بسـته بـه        ( شامل طيف وسيعي از تکنيـک MCDM) 2چند معياره

هـای الکتـره،    گيـرد. تکنيـک   های مختلف آن مورد اسـتفاده قـرار مـي    اهداف مطالعه، روش

ی تصـميم گيـری چنـدمعياره، امـروزه در     هـا  يکور و مجمـوع سـاده وزنـي از جملـه روش    و

تـرين دليـل    ای يافته است که مهـم  بندی مفاهيم مختلف در علوم گوناگون جايگاه ويژه رتبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Methodology 

2. multiple-criteria decision making 

3. ELECTRE(Elimination et Choice in Translating to Reality) 

4. VIKOR(Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje) 

2. multiple-criteria decision making 
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توان منطق رياضي و شفاف و نيز عدم مشکالت اجرايي آن دانست )پورطـاهری و   آن را مي

گيری چنـد معيـاره نوعـاً در ارتبـاط بـا       های تصميم اينکه روش(. با توجه به 1833همکاران، 

گيران برخوردارند، لـذا الزم اسـت    هايي قرار دارند که از اهميت متفاوتي برای تصميممعيار

که در رابطه با اهميت نسبي معيارها اطالعاتي وجود داشـته باشـد. ايـن مـورد بـا تعيـين وزن       

عنـوان يـک اقـدام کليـدی در      هـا بـه   اسـتخراج وزن برای هر معيار قابل حصول خواهد بود. 

(. لـذا ايـن پـژوهش بـا     1833آيد )اصـغرپور،   حساب مي گيران به های تصميم درک اولويت

 توجه به نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهيت و روش، از نوع تحقيقـات توصـيفي، تحليلـي   

که نتايج حاصله  زيرا در پي توسعه کيفيت محيطي در مقصدهای گردشگری بوده باشد؛ مي

تواند برنامه ريزان و تصميم گيرنـدگان را در زمينـه جـذب و توسـعه گردشـگری       مي از آن

ی تاثيرگـذاری کيفيـت   هـا  از جنبـه جمـع آوری اطالعـات و شناسـايي جنبـه      رهنمون سازد.

محيطي در جذب و توسعه گردشگری، مطالعه از نوع اکتشافي است. الزم به ذکر است کـه  

باشد که با استفاده از جدول نمونه گيری مورگان  مي نفر 2۱222ورد بررسي جامعه آماری م

در بين نمونه مورد بررسي  ها ی هر کدام از شاخصها نمونه بدست آمد که گويه 8۴3تعداد 

ی بکارگرفتـه شـده   هـا  و سنجش قرار گرفت. در ذيل به توصيف مختصر هر کـدام از مـدل  

 شود. مي پرداخته

گيـری چنـد    های تصـميم  : مدل مجموع ساده وزني، يکي از روشروش مجموع ساده وزني

شـده اسـت. در ايـن روش     يون ارائـه  توسط هوانگ و 1931معياره است. اين روش در سال 

شود، پس از بي مقياس کـردن مـاتريس    دار نيز شناخته مي که با نام روش ترکيب خطي وزن

دار  ميم بـي مقيـاس شـده وزن   تصميم، بـا اسـتفاده از ضـرايب وزنـي معيارهـا، مـاتريس تصـ       

 (.1839شود )عطايي، آمده و با توجه به اين ماتريس، امتياز هر گزينه محاسبه مي دست به

 هـا  روش الکتره: اساس اين مفهوم روابط غيررتبه ای است؛ يعني لزوما به رتبـه بنـدی گزينـه   

بـه   هـا  يي را حـذف کنـد. در ايـن روش، گزينـه    هـا  منتهي نمي شود بلکه ممکن است گزينه

ی مسلط و ضعيف )غالب و مغلوب( شناسـايي و  ها صورت زوجي با يکديگر مقايسه، گزينه

 (.1898شوند. )شماعي و همکاران، مي ی ضعيف و مغلوب حذفها سپس گزينه
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مدل ويکور: تکنيک ويکور برای بهينـه سـازی مسـائل چنـد معيـاره در سيسـتمهای پيچيـده        

وش تصميم گيری چند معيـاره بـرای حـل يـک     (. ويکور يک ر1891معرفي شد )اختياری،

مسـئله تصــميم گيــری گسســته بــا معيارهــای نامناســب واحــدهای انــدازه گيــری مختلــف و  

(. کلمه ويکور برگرفتـه  183۱متعارض توسط اپروکويک و تزنگ ايجاد شده است )اميری،

، 1اراناز نام صربستاني به معنای بهينه سازی چند معياره و راه حل سازشي است)چو و همکـ 

(. هدف اصلي تکنيک ويکور نزديکي بيشتر بـه جـواب ايـده آل هـر شـاخص اسـت.       222۴

تکنيک ويکور برای حل مسائلي با خصوصت توافق برای حل ناسازگاری قابل قبول ميباشد 

بندی و يافتن بهترين گزينـه از مفهـوم    (. به منظور رتبه1892)اصغری زاده، حساني. ولي پور،

نسبت بـه بهتـرين گزينـه و     ها کند و ميزان سازش ميان فاصله گزينه مي دهبهترين گزينه استفا

شود. روش ويکـور در حـل    های برنامه ريزی سازشي طبقه بندی مي به اين علت جزو روش

بنـدی چنـد معيـاره روش     شـود. رتبـه   های ناسازگار هستند، استفاده مي مسائلي که با شاخص

، 2ويکور بر اساس نزديـک تـرين جـواب بـه جـواب ايـده آل اسـت)اپريکوويچ و تيزنـگ        

222۴.) 

: اين روش نه فقط تعـداد بردهـا، بلکـه تعـداد باختهـا را هـم بـرای هـر گزينـه          8وش کپلندر

 کند. مي محاسبه

در پژوهش ذکر شده   ی مورد استفادهها ها و تکنيک طور خالصه مدل به 2در جدول شماره 

 است.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. chu et al. 

2. opricovic & tzeng 

3. capland 
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 ها ی مورد استفاده در تحقیق و شرح مختصر آنها : تکنیک2جدول شماره  

 ها مراحل کار و فرمول تشريح آننام مدل و 

های  : یکی از روش(sawروش مجموع وزن دهی ساده )

توسط  6336باشد. این روش در سال  گیری چند معیاره می تصمیم

شده است. در این روش که با نام روش ترکیب  یون ارائه هوانگ و

شود، پس از بی مقیاس کردن  دار نیز شناخته می خطی وزن

ا استفاده از ضرایب وزنی معیارها، ماتریس ماتریس تصمیم، ب

آمده و با توجه به این  دست دار به تصمیم بی مقیاس شده وزن

 .شود ماتریس، امتیاز هر گزینه محاسبه می

 تشكیل ماتريس تصمیم -0

 بي مقیاس کردن ماتريس تصمیم -3

 تعیین وزن بردار معیارها -5

 ي برتر. انتخاب گزينه -0

ی بسیار مهم و مطلوب ها روشمدل الکتر: به عنوان یکی از 

باشد که برای  می اولویت بندی و تصمیم گیری چند معیاره مطرح

 گیرد. می حل مسائل در موارد تصمیم گیری مورد استفاده قرار

تبدیل ماتریس تصمیم گیری به یک -6

 ماتریس بی مقیاس

ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین با -2

 مفروض بردار در الگوریتم

ی هماهنگ و ها ماتریستشکیل -8

 ناهماهنگ

محاسبه ماتریس هماهنگ موثر با حد آستانه 

 ای

محاسبه ماتریس ناهماهنگ موثر با حد -4

 آستانه ای.

گیری چندمعیاره برای حل یک  عنوان یک روش تصمیم بهویکور: 

گیری گسسته با معیارهای نامتناسب )واحدهای  مسئله تصمیم

 است.گیری مختلف( و متعارض توسعه به وجود آمده  اندازه

 -3گیري  تشكیل ماتريس تصمیم -0

 -5گیري  نرمال کردن ماتريس تصمیم

تعیین  -0دار کردن ماتريس نرمال  وزن

ترين ارزش  الترين و پايینمقادير با

تعیین شاخص  -3ماتريس نرمال وزني 

 (R( و شاخص نارضايتي )sمطلوبیت )

 بندی نهایی. و رتبه Qمحاسبه مقدار  -1

 منبع: مصطفايي 
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 ارزيابي کیفیت محیط ي تحلیل وها مولفه

و باشـند   مـي  سوی توسـعه  ها يکي از اجزای ضروری برای ارزيابي ميزان پيشرفت به شاخص

توان گفت متغيرهايي هستند که اطالعاتي دربـاره شـرايط و يـا رونـد خصوصـيات يـک        مي

دهند. در اين بين، گردشگری با مسـائل عديـده ای از جملـه     سيستم در حال بررسي به ما مي

فرهنگي، مزايا و معايـب اقتصـادی و در نهايـت     -تخريب محيط زيست، مشکالت اجتماعي

باشد. لذا شناخت کيفيت محـيط و ارزيـابي و اولويـت     مي جهتاثيرات کالبدی در محيط موا

ی تـاثير گـذار در آن از جملـه مهـم تـرين اهـدافي اسـت کـه پژوهشـگران و          ها بندی مولفه

وجـود قبـل از تعيـين سـطح      باشـند. بـا ايـن    مـي  تصميم گيران و تصميم سـازان بـه دنبـال آن   

هـا   ها در مدل شده، شاخص لها، ضروری است که متغيرها به شاخص تبدي برخورداری مکان

قرار داده شوند و براساس ساختار مدل، به تعيين سطوح برخورداری پرداخته شـود )زيـاری،   

و بـه    (. پس در ايـن پـژوهش در مرحلـه اول متغيرهـا شناسـايي     1892واحديان بيکي، پرنون 

، های موجود شاخص سازی صورت گرفتـه  شده است و با توجه به نسبت مقياس نسبي تبديل

ی تاثير گذار بر کيفيت محيط محدوده مـورد  ها و مولفه ها بنابراين در ابتدای امر شناخت شاخص

ی اثر گذار بـر کيفيـت   ها باشد. طبق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای مهم ترين شاخص مي مطالعه

زيـر مولفـه کلـي بـرای هـر       ۱محيط در جدول ذيل عنوان شده که شامل هفت شاخص اصلي بـا  

 تحليل شده که کليات آن در جدول ذيل آورده شده است. ها شاخص کدام از

  



 565 |  آسرایی و همکاران

 

ها در بررسي کیفیت ي هر کدام از شاخصها هاي اصلي و زيرمولفه: شاخص5جدول شماره 

 محیط

ي ها شاخص

 اصلي
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

-عملكردي

 ساختاري

تسهیالت 

اقامتی و 

 فراغتی

خدمات 

پذیرایی و 

 درمانی

 حمل و نقل
مالی خدمات 

 و فروشگاهی

پارکینگ و 

جایگاه 

 سوخت

 ارتباطات

ي ها جاذبه

 گردشگري
 تعداد تنوع زیبایی

ی ها جلوه

 اصیل و سنتی

معرفی 

 جاذبه

به صرفه 

 بودن

 زیبایی محیط بصري
جذابیت 

 چشم انداز

هماهنگی 

 ساخت

روشنایی 

 محیط

دلپذیری 

 مکان

زیبایی 

 فضای سبز

زيست 

 محیطي
 آب آشامیدنی

هوای 

 مناسب

بهداشت 

 محیط
 تنوع زیستی دفع زباله کیفیت فضا

بافت و شبكه 

 ارتباطي

مسیرهای 

 دسترسی

خوانایی 

بافت و 

 مسیرها

معابر و 

 راهها

عالئم راهنمای 

 مسیرها

ایمنی 

 معابر

ایمنی 

محدوده 

 بازدید

محیط 

 اجتماعي
 میهمان نوازی

آداب و 

 رسوم سنتی

همکاری 

راهنمایان 

 محلی

حس اعتماد 

 متقابل

جذابیت 

 فرهنگی
 پذیرا بودن

 وجود آرامش پويايي محیط

رونق 

کسب و 

 کار

تعامالت 

 اجتماعی
 میزان حضور

هویت 

 پایای محیط

ازدحام و 

 شلوغی
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 ي پژوهشها يافته

از آزمون تي استفاده شده است. از ايـن آزمـون بـرای مقايسـه و      ها جهت معناداری شاخص

باشد )حـافظ   مي شود که از رابطه ذيل قابل محاسبه مي تشخيص تفاوت و رابطه علي استفاده

 (.183۴نيا،

   (1رابطه )
     

 

√   

 

آزمون تـي حاصـل از پرسشـنامه تهيـه شـده در محـدوده مـورد مطالعـه بـرای هـر کـدام از            

( بـااليي برخـوردار   Sigاز سطح معنـاداری )  ها نشان دهنده اين است که شاخص ها شاخص

باشد که ايـن امـر بـا     مي نشانگر سطح معناداری باال 222/2با هستند. چرا که سطح معناداری 

درصـد نشـان دهنـده تاييـد رابطـه ميـان        9۱و فاصـله اطمينـان    2۱/2توجه بـه مقـدار آلفـای    

باشد، چرا که مقدار خطای بدست آمده کمتر از آلفای مـورد   مي ی مورد بررسيها شاخص

رابطه معناداری  9۱بيان داشت که با اطمينان توان  مي باشد. لذا مي 9۱/2نظر با سطح اطمينان 

ی مورد بررسي با کيفيت محيط از ديد گردشـگران وجـود دارد و همچنـين    ها ميان شاخص

اختالف ميانگين نيز از تفاوت خيلي بااليي برخودار نيسـت و ايـن نرمـال بـودن و اسـتاندارد      

ی اصلي به معنای ها خصدهد. در جدول ذيل نام شا مي را نشان ها بودن هر کدام از شاخص

X1ساختاری؛ -: شاخص عملکردیX2 ی گردشـگری؛  هـا  : شاخص جاذبـهX3  شـاخص :

: شـاخص  X6: شاخص بافت و شـبکه ارتبـاطي؛   X5: شاخص زيست محيطي؛ X4بصری؛ 

 باشد. مي : شاخص پويايي محيطX7محيط اجتماعي و 
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 محیط بخش آساراي مورد بررسي در کیفیت ها شاخص : آزمون تي تست0جدول شماره 

نام شاخص 

 اصلی

 ارزش آزمون

T Df Sig 
تفاوت 

 میانگین

 35/1فاصله اطمینان 

پایین 

 ترین
 باالترین

X1 225/52 877 111/1 373/8 78/8 18/4 

X2 835/42 877 111/1 737/8 16/8 87/8 

X3 147/84 877 111/1 881/8 64/8 52/8 

X4 173/41 877 111/1 568/8 84/8 13/8 

X5 511/43 877 111/1 416/8 82/8 11/8 

X6 354/85 877 111/1 473/8 23/8 17/8 

X7 521/85 877 111/1 636/8 82/8 15/8 

 

های خام بدست آمده از توزيع پرسشنامه بررسي و سنجش کيفيـت محـيط    داده ۱در جدول 

در آن کلـي بـوده و بـدون     هـا  از ديد گردشگران در بخش آسارا مشخص شده که ميـانگين 

لحاظ کردن وزن معيارها بدست آمده است. با توجه به اين که عوامل يا معيارهـا از اهميـت   

در هـر کـدام از    ها يکساني برخوردار نمي باشند. لذا به تعيين وزن نسبي هر کدام از شاخص

اسـت   شـود. همـانطور کـه نشـان داده شـده      مـي  ی معين شده پرداختهها مناطق براساس مدل

 باشند. مي ميانگين از تشابه و تناسب نسبتا نزديکي نسبت به همديگر برخوردار
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 گیري( بررسي کیفیت محیط از ديد گردشگران )تصمیم ها : ماتريس خام داده3جدول شماره 

ي اصلي و ها شاخص

 ها مولفه
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

 43/8 61/8 14/8 24/8 84/8 33/8 ساختاري-عملكردي

 13/8 26/4 75/8 18/4 52/8 63/8 ي گردشگريها جاذبه

 74/8 33/8 72/8 31/8 15/8 88/8 بصري

 87/8 35/8 23/8 23/8 83/8 12/8 زيست محیطي

 48/8 53/8 13/8 83/8 24/8 56/8 بافت و شبكه ارتباطي

 83/8 17/8 32/8 48/8 33/8 41/8 محیط اجتماعي

 31/8 41/8 56/8 51/8 43/8 43/8 پويايي محیط

 

ی مـوثر در هـر يـک از    هـا  دهد که ضريب تـاثير هـر کـدام از مولفـه     مي نشان ها تحليل يافته

ی تصميم گيری متفـاوت بـوده بـه طوريکـه در مـدل مجمـوع سـاده وزنـي شـاخص          ها مدل

ــه  ــه اول، شــاخص جاذب ــه دوم و شــاخص هــا زيســت محيطــي در رتب ی گردشــگری در رتب

بصری در رتبه چهارم، شاخص بافـت و شـبکه   ساختاری در رتبه سوم، شاخص  -عملکردی

ارتباطي در رتبه پنجم، شاخص پويـايي محـيط در رتبـه ششـم و در نهايـت شـاخص محـيط        

اجتماعي در رتبه آخـر يعنـي اولويـت هفـتم اهميـت قـرار گرفتـه اسـت. هـم چنـين تحليـل            

، دهـد  مي ی سنجش و اولويت بندی کيفيت محيط با استفاده از مدل ويکور نشانها شاخص

ی گردشـگری و زيسـت محيطـي، بصـری، پويـايي      ها ساختاری، جاذبه -شاخص عملکردی

ی اول تـا هفـتم   هـا  محيط، بافت و شبکه ارتباطي و محـيط اجتمـاعي بـه ترتيـب دارای رتبـه     

ی گردشـگری دارای رتبـه اول،   ها باشند. در نهايت در مدل الکتر، شاخص جاذبه مي اهميت

ه اهميت دوم و شاخص زيست محيطي در اولويت ساختاری دارای رتب -شاخص عملکردی

سوم، شاخص بصری در رتبه چهارم، شاخص بافت و شبکه ارتباطي در رتبه پنجم، شـاخص  

محيط اجتماعي در رتبه ششم و در نهايت شاخص پويايي محيط در رتبه هفـتم قـرار گرفتـه    

ند نتايج متفـاوتي را  توا مي ی تصميم گيری چند معيارهها دهد که مدل مي نشان ها است. يافته
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نشان دهد هر چند که گاهي ممکن است اين نتايج به هم نزديک تر باشـند. در ايـن تحقيـق    

باشـند ولـي مـدل مجمـوع سـاده       مـي  ی الکتر و ويکور به همديگر نزديکتـر ها نيز نتايج مدل

 دهد. مي در مناطق نشان ها وزني نتيجه تقريبا متفاوتي را به لحاظ پراکنش شاخص

 ي کیفیت محیط در بخش آساراها : سنجش و اولويت بندي ضريب تاثیر شاخص1ماره جدول ش

 ی کیفیت محیطها شاخص

 ویکور الکتره
مجموعه ساده 

 وزنی

ضریب 

 تاثیر

رتبه 

 نهایی

ضریب 

 تاثیر

رتبه 

 نهایی

ضریب 

 تاثیر

رتبه 

 نهایی

 8 281/0 6 812/0 2 8 ساختاري-عملكردي

 2 380/0 2 868/0 6 4 ي گردشگريها جاذبه

 4 260/0 4 203/0 4 2 بصري

 6 332/0 8 202/0 8 2 زيست محیطي

 5 203/0 1 302/0 5 6 بافت و شبكه ارتباطي

 7 882/0 7 320/0 1 6 محیط اجتماعي

 1 220/0 5 286/0 7 1 پويايي محیط

 

در نهايت جهت بررسي و دست يابي به نتايج قابل قبول و يکساني اولويت بندی و سـنجش  

ی مورد بررسي، در اين تحقيـق از تکنيـک ادغـامي کپلنـد     ها و شاخص ها کدام از مولفه هر

( را بـرای هـر   Xهـا )  ( و تعداد باختMبهره گرفته شده است. تکنيک کپلند، تعداد بردها )

و نيـز هـر سـتون تعـداد      (∑(Cکردن هر سطر، تعداد بردها  کند و با جمع معيار مشخص مي

گردد. در نهايت امتيازی که کپلند به هـر گزينـه    ( برای هر معيار مشخص مي∑(Rها  باخت

شـود. اسـتفاده    محاسبه مي (∑(C( از تعداد بردها ∑(Rها  دهد با کم کردن تعداد باخت مي

ی سـنجش  هـا  و شـاخص  هـا  از تکنيک ادغامي کپلند در رتبـه بنـدی و ضـريب تـاثير مولفـه     
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 -ی گردشـگری، عملکـردی  ها ی جاذبهها مولفه و ها دهد که شاخص مي کيفيت محيط نشان

ی مورد بررسي دارای ضريب تـاثير بـاالتری   ها ساختاری و زيست محيطي به لحاظ شاخص

-برخوردار مي ها باشند و از تناسب باالتری نسبت به ساير مولفه مي ها نسبت به ساير شاخص

 باشند.

با توجه به  ها ي هر کدام از شاخصها : نتايج مقايسه زوجي و تعداد برد و باخت2جدول شماره 

 تكنیک کپلند

ي ها شاخص

 کیفیت محیط

-عملكردي

 ساختاري

ي ها جاذبه

 گردشگري
 بصري

زيست 

 محیطي

بافت و 

شبكه 

 ارتباطي

محیط 

 اجتماعي

پويايي 

 محیط
∑   

-عملكردي

 ساختاري
- X M M M M M 5 

ي ها جاذبه

 گردشگري
M - M M M M M 1 

 X X - X M M M 8 بصري

 X X M - M M M 4 زيست محیطي

بافت و شبكه 

 ارتباطي
X X X X - M M 2 

 X X X X X - X 1 محیط اجتماعي

 X X X X X M - 6 پويايي محیط

∑  6 1 8 2 4 1 5 - 
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ي کیفیت محیط بخش آسارا براساس ها : اولويت بندي نهايي ضريب تاثیر شاخص9جدول شماره 

 تكنیک ادغامي کپلند

کیفیت ی ها شاخص

 محیط
 رتبه تاثیر  ∑   ∑  ∑  ∑

اولویت بندی 

 ها اهمیت شاخص

 اولويت دوم 2 4 6 5 ساختاري-عملكردي

 اولويت اول 6 1 1 1 ي گردشگريها جاذبه

 اولويت چهارم 4 1 8 8 بصري

 اولويت سوم 8 2 2 4 زيست محیطي

بافت و شبكه 

 ارتباطي

 اولويت پنجم 5 -2 4 2

 اولويت هفتم 7 -1 1 1 محیط اجتماعي

 اولويت ششم 1 -4 5 6 پويايي محیط

 

براساس تکنيک ادغامي کپلنـد کـه مـدلهای مجمـوع سـاده وزنـي ، الکتـره و ويکـور را بـا          

نمايد و همچنين براساس جدول فـوق کـه تاثيرگـذاری و اولويـت بنـدی       مي همديگر تلفيق

در بخـش آسـارا را از   ی مـوثر بـر ارزيـابي کيفيـت محـيط      هـا  و مولفه ها هرکدام از شاخص

ی هفتگانـه مـوثر بـر    هـا  دهـد. بـر ايـن اسـاس از ميـان شـاخص      ديدگاه گردشگران نشان مي

کـه منـتج از    هـا  سنجش کيفيت محـيط بخـش آسـارا براسـاس اوزان هـر کـدام از شـاخص       

ی هـا  باشـد، شـاخص جاذبـه    مـي  ی بکارگرفتـه شـده چنـدمعياره   هـا  پرسشنامه و تحليل مـدل 

ــزان  ــدگاه    گردشــگری بيشــترين مي ــت محــيط بخــش آســارا از دي تاثيرگــذاری را در کيفي

سـاختاری،   -ی عملکـردی  هـا  گردشگران را به خود اختصـاص داده و پـس از آن شـاخص   

زيســت محيطــي، بصــری، بافــت و شــبکه ارتبــاطي، پويــايي محــيط و محــيط اجتمــاعي در  
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 ۱يص تلخـ  هـا  ی بعدی قرار دارنـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه هرکـدام از شـاخص       ها اولويت

 باشند. مي ی اصليها زيرمعيار و مولفه موثر در شاخص

 گیري بحث و نتیجه

ی کيفيـت محـيط از ديـدگاه    هـا  و مولفـه  هـا  اين پژوهش به سنجش و اولويت بندی شاخص

ی مـورد بررسـي بـر پايـه     هـا  گردشگران در بخش آسارا پرداخته است. از آنجايي که مولفه

 هـا  بنـا نهـاده شـده انـد. لـذا بـه کمـک ايـن مولفـه         متغيرهای مورد بررسي در کيفيت محيط 

ی گردشگران و محـيط مـورد بررسـي را بـه منظـور بهبـود       ها و نيازمندی ها توان اولويت مي

کيفيت محيط شناسايي نمود؛ بنابراين در اين مطالعه سعي بر اين بوده کـه بـا بهـره گيـری از     

ی مورد بررسـي  ها و مولفه ها شاخصابزارهای ارزيابي، سنجش و اولويت بندی و با توجه به 

ی چنـدمعياره،  هـا  باشـند و بـا کمـک تکنيـک     مي زير مولفه و زيرمعيار ۱که هر کدام شامل 

کيفيت محيط بخش آسارا را از ديدگاه و نگرش گردشگران به صورت کاربردی و ميداني 

ان مـذکور  ( عنـو 189۷مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. البته پژوهشگراني همانند اکبريـان ) 

را مورد تحقيق قرار داده اند اما با روشي متفاوت، نکته مهم در اين پژوهش نسـبت بـه سـاير    

ی مختلـف و يـک روش ترکيبـي جهـت نتيجـه گيـری بهتـر و        ها تحقيقات استفاده از روش

ی تصميم گيـری )الکتـر، ويکـور و    ها واقعي تر است. نتايج به دست آمده با استفاده از مدل

ی بدست آمـده مـورد بررسـي تقـابلي قـرار گرفتـه و بـر اسـاس         ها زني( وزنمجموع ساده و

برخورداری از ميزان ضريب تاثير، مورد سنجش و ارزيابي گرديده اند. با توجـه بـه ماهيـت    

ی مختلـف، نتـايج   هـا  و اطالعات بدست آمـده، نتـايج مـدل    ها و ويژگيهای داده ها اين مدل

ی مـورد اسـتفاده بيـان    هـا  ی مدلها و تکنيکها بخش متفاوتي را نشان داد که در هر کدام از

( POSETگرديده است؛ بنابراين، برای دست يابي به نتيجه قابل قبول از تکنيک ادغـامي ) 

 کپلند که نتايج سه مدل الکتر، ويکور و مجموع ساده وزني را با هم ادغام نمـوده و ارزيـابي  

ی هفتگانه موثر بر سنجش ها ميان شاخصنمايد، استفاده گرديد و بر پايه اين تکنيک، از  مي

کـه منـتج    ها و اولويت بندی کيفيت محيط بخش آسارا براساس اوزان، هر کدام از شاخص

ی هـا  باشـد، شـاخص جاذبـه    مـي  ی بکارگرفته شـده چنـدمعياره  ها از پرسشنامه و تحليل مدل
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ــدگاه    ــت محــيط بخــش آســارا از دي ــزان تاثيرگــذاری را در کيفي  گردشــگری بيشــترين مي

سـاختاری،   -ی عملکـردی  هـا  گردشگران را به خود اختصـاص داده و پـس از آن شـاخص   

زيســت محيطــي، بصــری، بافــت و شــبکه ارتبــاطي، پويــايي محــيط و محــيط اجتمــاعي در  

توانـد بـه منطقـه مـورد نظـر در       مـي  ی بعدی قرار دارند؛ بنابراين تو جه به اولويتهـا ها اولويت

بتي گردشـگری کمـک کنـد. در تحقيقـي کـه آقـای       جهت ماندگاری بيشـتر در بـازار رقـا   

( انجام داده اند شاخص زيست محيطي کمتـرين تـاثير را در جـذب    189۱سجاسي قيداری )

گردشگران داشته اين شاخص از تاثيرگذاری متوسط و رو به بااليي برخوردار بـوده اسـت.   

کـي زيـادی بـين    ( شـباهت و نزدي 189۷همچنين در مقايسه با تحقيق اکبريان و شيخ بيگلـو ) 

نتايج اين دو پژوهش وجود دارد، با اين تفاوت کـه اکبريـان مهـم تـرين عامـل را شـاخص       

ی هــا دانــد در حــالي کــه در پــژوهش حاضــر شــاخص جاذبــه  مــي ســاختاری –عملکــردی 

تـوان گفـت نتـايج     مـي  گردشگری بيشترين تاثير را بر کيفيت محيط داشته است. بطور کلي

ا پــژوهش پيشــينيان دارد تنهــا تفــاوت در اولويــت بنــدی  بدســت آمــده نزديکــي زيــادی بــ

ی هـا  تواند ناشي از تفاوت در روش تحقيق، دقت کار، ويژگي مي بوده است؛ که ها شاخص

ی هـا  منطقه مورد مطالعه و يا مواردی از اين قبيل باشد. با توجه به اينکـه در اينجـا شـاخص جاذبـه    

تـوان گفـت    مي ساختاری در اولويت قرار گرفته اند، بنابراين –گردشگری و شاخص عملکردی 

 که از ديد گردشگران عرصه عيني و ذهني هر دو تقريبا به يک اندازه مهم است.

با وجود مزايا و توانهای بسيار برای توسعه گردشگری در اين منطقه، محدوديتهای فراوانـي   

ی استقرار فعاليتهای مختلف، ناحيه ها ندنيز وجود دارد که واکنش نادرست به روندها و فراي

ای پرفشار و ناسازگار و مملو از چالشهای محيطي را به وجود آورده است به نحوی کـه بـه   

طور فزاينده ای از مزيتهای محيطي آن کاسته با وضـعيت نگـران کننـده ای روبـه رو اسـت.      

شيوه هدايت و کنترل  درک نادرست از ماهيت سرزمين و الگوی توسعه پايدار توامان و نيز

ی صـورت  هـا  آيد. بررسي مي مبتني بر اين درک نارسا، چالش استراژيک در منطقه به شمار

شود که به دليل وجود  مي پذيرفته و نيز کيفيت ارائه خدمات گردشگری در منطقه، مشاهده

معضالت و مسائل فراوان، از توان بالقوه از منابع گردشـگری صـورت نمـي پـذيرد. کمبـود      
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اسيسات اوليه )اعم از سرويس بهداشـتي، آب شـرب و ...(، عـدم مـديريت يکپارچـه ايـن       ت

گردد. فقدان تاسيسـات بهداشـتي    مي مناطق، به خصوص در ايام آخر هفته به شدت احساس

و نبود امکانات اوليه موجب شده در حاشيه جاده و رودخانه مسـافران و گردشـگران نسـبت    

تواند در مواقع بحران عـوراض و پيامـدهای    مي که اين موضوع به استقرار چادر اقدام نمايند

(  9۷ناگواری را به همراه داشته باشد که نمونه بارز آن در سيل روستای سيجان )تيرماه سال 

از توابع بخش آسارا را ميتوان اشاره کرد. در شرايط کنوني فقدان سياست گـذاری فضـايي   

ود( کـه موجـب عـدم امکـان برنامـه ريـزی       )تفرق مديريت سياسي و مديريت فضايي موجـ 

فضايي يکپارچه شده موجب گرديده، کنار جاده و حاشيه رودخانه به مراکـز پخـش و دفـع    

زباله تبديل که آلودگي رودخانه کرج که تامين کننده آب شرب تهران و البرزمي باشـد را  

عه گردشگری بـه  کند؛ و به عبارت ديگر کيفيت محيط که از نظر تاثير آن بر توس مي تهديد

ی هـا  کرات مورد بررسي قرار گرفته است ولي از نظر رتبه بنـدی و اولويـت بنـدی شـاخص    

کيفيت محيط، پژوهش جامع صورت نگرفته که اين پژوهش آن را به شيوه ای علمي مـورد  

( بيان کرده اند توجه به عوامـل  222۴سنجش قرار داده است. همان گونه که مارين و تابرنر)

تواند از نارضايتي گردشگران کاسته و از تخريـب محـيط زيسـت     مي فيت محيطموثر بر کي

 جلوگيری کند.
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