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 ها و کدهاي اخلاق گردشگريتحليل شاخص
 

 معصومه پازکيکتر د ،*دکترداود شيخي

 دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه پيام نور گروه جغرافيا،
 (61/9/79، تاریخ پذیرش: 61/5/79تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

کهه  شه،  تعريه  و اصهول  اسهااد،ادهاا قواعه،  منزلهه به اخلاق علم
 دشها  خها  ياگرو  جامعه افراهيک به دا صيلا و شايساه دفاادخوب 

 اها  واصهو  دا هد ممينهه اسهااد،ادهاا قواعه،  اين م  توا  م  ها،

 حقهوق  مهن،سه   پزشهي   ام قبيهل يافت؛ اجاماع  گوداگو  مد،گ 

  (.1محيط ميست) و تجادت ودمش  بامادياب  
لهاق فرااخلهاق  اخ وجوه هادهکه شامل سه حوم  عم،  هدمطالعات اخلاق

. اخلاق کادبره   بهه معنها  کادبسهت است 1انجاد  و اخلاق کادبره 
مباد  و معياداا  اخلاق  است. مباد  ادمش هاود  اخلاق   هد فرااخلاق 
مودهبردس  و تحليل قراد مه  گيرده،و معياداها  ادمش هاود  اخلهاق  
ديزتوسط اخلاق انجاد  ادائه م  شود،. وظيفه اخلاق کادبره  اين است 

 (.2آ  مباد  و اين معياداا دا هد عمل به کادگيره) که
 
 
 
 

 
  ا امني اقاصاه   عظيم ميرساخاها  وجوه ييم  و بيست قر  شروعده

 قهر ايهن داپهيير اجانهاب قعيتدا وا 2گرهشگر  پ،ي،  غير   و ادتباط 
(. گرهشگر  به عنوا  پ،ي،  ا  دهوين  ام ابعهاه ملاله  3)است ساخاه

جاماع   فرانگه   ميسهت محيطه  هاد  ااميهت اقاصاه   سياس   ا
باش، که قابليت ( و بيشار امامه وابساه به چرخه اقاصاه  آ  م 4است)

(. آدچهه 5باش،)بالاي  هد ممينه پوياي  اقاصاه محل  و بين الملل  هادا م 
گرهشگر  دا به عامل  هد دود، توسعه مب،  کره  اسهت  جريها  اها  

امرا  با افزايش هدآم،  سطح دفها   اوقهات سرمايه  فرانگ و اطلاعات 
 (.6فراغت بيشار و بهبوه ادتباطات است )

 بسهياد  منفه  و مثبهت آثاد هادا  هيگر  فعاليت ار مادن،گرهشگر 

 (. اثرات منف  گرهشگر  ادبو  و م،يريت دش،  بر جامعه ميزبا 7ت )اس
 
 
 

 چکيده
باعث ايجاه آسيبها  اجاماع   اقاصاه  و ميست محيط  ش،  عل  دغم اثرات مثبت    هدآم، و سوه گرهشگر  م،د  با ا،ف کسبزمينه: 

و ک،اا   بردس  و تحليل شاخصها مقاله اين م  باش،. ا،ف توسط گرهشگرا  است. يي  ام هلايل اين مشيلات  ع،م دعايت مسائل اخلاق 
 ام،ا  است.گنجنامه  منطقه گرهشگر گرهشگر  اخلاق  ام هي،گا  گرهشگرا  هد 

 22تع،اه  ميا  آدها ام کهبوه شامل گرهشگرا  منطقه گرهشگر  گنجنامه ام،ا  آماد  است. جامعه تحليل  -توصيف  حاضر مطالعهروش: 

اا هد هو  هاه  و تحليل تجزيه ش،. اسافاه  پرسشنامه ام هاه  اا گرهآود  برا  گرهي،. ادالاب دموده به عنوا  ساه  تصاهف  شيو  به دفر

 صودت پييرفت. SPSS افزاد درم ام تک دموده ا  و ضريب امبساگ  با بهر  گير  tآممو   توصيف  و آماد بلش

مولفه اا  اخلاق گرهشگر  گرهشگرا  بالاتر ام ح، ماوسط و مطلوب ادمياب  ش،د، که اين  هاه که تمام دشا  پژواش داايجيافته ها: 
 جنس  شغل و تحصيلات آدا  م  باش، و ايچ گوده دابطه ا  بين آدها ديست.وضعيت مساقل ام محل سيودت  سن  

جامعه ميزبا  و محيط ميست  قبا  هد اخلاق گرهشگر  اصو  دعايت به گرهشگرا  پايبن،  ميزا  اا  هاه  تحليل بر اساسنتيجه گيري: 
و ترويج اصو  و ک،اا  اخلاق گرهشگر  بر پايه  ت،وين براين باش،. بنا هاشاه مناسب  وضعيت آدا  دفااد و اعما  اخلاق  است تا ش،  باعث

برا  ادتقاء و دودق گرهشگر  پاي،اد و اثرات مثبت اقاصاه   اجاماع  و ميست محيط  دا به امرا  خواا،  بسار لامم فرانگ اسلام  ايراد  
 هاشت. 

 

 گر اخلاق گرهشگر   ک،اا  اخلاق گرهشگر   توسعه پاي،اد گرهشکليد واژگان: 

 
 

 sheikhi54@yahoo.comدويسن،ۀ مسئو : دشاد  الياروديي : 
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مده،گ      تهودم و افهزايش ازينههاملها ممين و  افزايش قيمت شامل 
مصرف گراي   برگشت کم سرمايه  فصل  بوه  فرصهت اها  شهغل   
جابجههاي  هد اشههاغا  افههراه بههوم  و منسههو  شهه،  برخهه  فعالياههها  

( تغييهرات هد  دظهام 11  9  2مههرسوم مادن، کشهاودم  و مهاايگير  )
اا  ادمش  و باوداا و مراسم سنا  جوامع ميزبا  و اضمحلا  فرانگ  

ت هد دفااد افراه  دوابط خادواه  اا  سبک مد،گ  جمعه  اجاماع   تغييرا
ليهل  و اشهلوغ   مواهمله،د  امهحهام و( 16و  2وساممادها  اجاماع  )

(  ايجهاه آلوهگيهها  11باشه، )م  افزايش سطح جرم و جنايت فحشا و
مشيلات هفع مباله  فاضلاب  تلريهب  صوت  وبصر   آلوهگ  آب واوا 

و تلريهب سهواحل هد ممهر   3تغييرکادبر  ممينآثاد باسااد  و تاديل   
(. برخه  اممحققهين 12)باشه،آثادمنف  ميست محيط  گرهشهگر  مه 
هدجها  امروم هدحقيقت يهک 4اعاقاه هادد، که بحرادها  ميست محيط 

 توسهعه (.13طلبه،)بحرا  ادمش  واخلاق  است و دا  حل اخلهاق  دامه 
 محهيط بهه احارام و ،اد پاي اصو  به توجه ب،و گرهشگر ح، امبيش

 الملل  بين و مل    محل هدسطوح گرهشگر  سياساگيادا تا  منجرش،

  گرهشهگر  منفه  اثهرات ام کاسهان بهرا  دااياداهاي  يهافانپ  هد
 و بيفانه،گرهشهگر  هدتوسهعه اخلهاق دعايت و5ميست اممحيط حفاظت
 اخلهاقکه،اا  گرهشهگر   جههاد  سهامما  شه،تا امرموجهب امين

 کها،ف اا گرو (. 21 17 14)ها، قراد وهخکاد هساود هد دا6گرهشگر 
: ام عبادتنه، اده،شه،  گرفاهه هددظهر گرهشهگر  اخلهاقکه،اا بهرا 

 و ميزبها  جامعهه اعضها  وگرهشهگر  صهنعتکادگزادا    گرهشگرا
 (. 15)اسان،   گرهشگرا ملاطبا  مهمارين

تصهميم و تاخلاق کادبره  هدحوم  کسب وکاد تيامهل پيه،ا کهره  اسه
گير  هدحوم  گرهشگر  ب،و  توجه به مولفه اا  اخلاق  واقهع بينادهه 

 (.16)گرهشههگر  اسههت ضههروديات زءديسههت وتوجههه بههه اخلههاق جهه
 مطهرح اخلهاق  که،اا  شهيل به به طودمعمو  اخلاق هدگرهشگر  

 باوادنه،با اها و گهرو  افهراه پرهامه تا م  دباي،اا و باي،اا به و شوهم 

 7شهناخا  بهوم و اقاصهاه  اجاماع   فرانگ   احظاتمل هددظرهاشان

 آگهاا  سهطح الهابره ( و ب1)موده اداظاد برخودهادباشن، امح،اکثرمنافع

 (.15)است گرهشگر  صنعت امضروديات و دعايت اخلاق گرهشگرا 
 بهرحف  مبنه  2 پاي،اد  پاداهايم دوييره واسطه به هدگرهشگر  اخلاق

 هاهه اواخهر هد ومقصه، گرهشهگر ميا  بره-بره هدابط برقراد  و منابع
و با اسهاقبا  کشهوداا  توادسهت جها  خهوهدا بها  ش، مطرح ميلاه دوه

 (.12اساحيام هداهبيات گرهشگر  تثبيت دماي،)

(  19باشه،)م  کاد به شروع اوليه هدمرحله انوم گرهشگر  اخلاق گرچه
مفهوم گرهشهگر  اخلهاق  برمفههوم توسهعه پايه،اد  عه،الت و احاهرام 

گرهشهگر اخلهاق تهوا  آ  دا عمهلاللفظ  مه اواداست وبه طودتحتاس
جوامهع محله  و ديهز هد برخهوده کاداها  گرهشهگر  هدقبها وکسب و

باخوهگرهشگرا  هادست  گرهشگر  اخلاق  بها ايهن مفههوم  بهه جها  
 (.  33و21دوه)گرهشگر  پاي،اد ديز به کادم 

 و دگهرش شهيو  بهر اثرگياد  اخلاق   ک،اا  ،وينام ت ا،فمهمارين
 حه،اقل بهه و ميسهت محيط کيفيت ادتقاء برا  ک،اا.است دفااد اصلاح
 اخلهاق  ،اا کدو اماين. اد، ش،  ت،وين گرهشگر  منف تاثرا دساد، 

 بلشه بهه طهود معمهو   و بوه  دفااداا وکنار  تنظيم هدجهت تلاش 
بهه  و يرهگبرم  ده دا گرهشگر  کنار برا  تلاش اسان،که امفراين، 

 (.15)گيرد، م  قراد اسافاه  موده دانموهاا و با اصو  امرا  بغالطود 

 پنج ا،ف مهم اصو  اخلاق  گرهشگر  عبادتن، ام: 
 تسريع گفت وشنوه ميا  هولت وسايربلشها  ب،ده گرهشگر . -

ايجاهآگاا  هدهولت وصنعت گرهشگر  به منظودم،يريت امه جادبهه -
 اثرات ميست محيط .

   هدگرهشگرا  جهت برومدفااداا  مناسب ومودهدظر.افزايش آگاا-

 آگا  دموه  جامعه ميزبا  برا  حفاظت اممحيط.-

تشهويق اميههاد  ميها  آهادسههها  هولاه   جامعههه ميزبها   صههنعت -
 (. 12گرهشگر  و تشيلها  غير هولا )

بن، است که اين  42اصل و  11ک،اا  جهاد  اخلاق گرهشگر  شامل 
 :عبادتن،ام اصو 

 و گرهشهگرا  بهين هد ايجاهتفاام واحارام ماقابهل گرهشگر  قشد .1
 .ميزبادا 

و دفه  ارگودهه  مع جو فره  دش،وتيامل برا  محمل   گرهشگر .2
 تبعيض.

و حفاظهت اممحهيط ميسهت  پايه،اد توسهعه   بهرا ملاع گرهشگر  .3
 وايجاه ميرساخاهاي  برا  حف  محيط طبيع  وفرانگ .

 تقويهت برا  وعامل  بشر دوع فرانگ  ثامميرا گرهشگر  . اسافاه 4

 .آ 

 وکشهوداا  جوامهع بهرا  وسوهمن، خيرخواااده فعاليا  گرهشگر  .5

 .ميزبا 

 .گرهشگر  توسعه به وهست اد،دکادا  ذينفع افراه تعه،. مسئوليت و6

 .گرهشگر  حق .7

 .گرهشگرا  جاي  جابه آماه . 2

 .گرهشگر  کادآفرينا  و کادکنا  حقوق .9

 بلهش ا  اصو  ک،اا  جهاد  اخلاق گرهشگر  و مشهادکت. اجر11

 ثربلشه وا براجهرادظهادت  و گرهشگر  توسعه هد وعموم  خصوص 

 سامما  ويژ  به  الملل بين دهاهاا  دقشو شناساي   اصو  کادبرهاين

 (. 22)گرهشگر  هدتوسعه9گرهشگر  جهاد 
طقهه کادشناسا  معاق،د، که جوامع محل  بايسا  هددودق گرهشگر  من

منفعت هاشاه و هدعواي، حاصل امطرحهها  گرهشهگر  مشهادکت هاه  
شود،و اگرغير اماين باش،  دش،گرهشگر  بهه سهرعت منجربهه دهابوه  

توسههعه  11شههوه. مشههادکت جوامههع محلهه وداپايهه،اد  منطقههه مهه 
دابه هدبا  خواا،هاشت. ع،م مشهادکت مهرهم محله  11پاي،ادگرهشگر 

ادهدهاقض قواعه،اخلاق گرهشهگر  هدبردامه اا  گرهشهگر  ييه  اممو
(. امادطود  که برخ  امپژواشگرا  هدپژواش  هدموده ميادماد 14است)

 بهه گرهشگر  هداين کشهودماعلق به اين دايجه دسي،د،که بيشارصنعت
کنه، و که سوهچن،اد  دصيب افراهبوم  دمه  است چن،مليا  شرکاها 

مه،د   ده،گ م وشهيو  غرب  ودسوم آهاب سريع  توسعه امدظراجاماع  
 ها،سههاکنا  محلهه  خههوهدا بههااين تغييههرات وفههق هانهه،. دمهه  اجههام 

 مدها  اسهت  افااه  هدکشوداا  هيگر امجمله تايلن،ديز اتفاق امادطودکه
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 وبهه شهود،  مه  تب،يل خادج  مرها  برا  کالاااي  به وکوهکا  جوا 
 واسهافاه  بهيش مادن،آلوهگ  محيط  محيط  ديزفشاداا  ميست لحاظ
 (. هدمطالعهه ا 23اسهت ) دواج يافاهه ا  طودگسهاره  به منابعام امح،

 موظ  به خوهدا اخلاق  امدظر گرهشگرا  هدص،ام 27 که هاه  ش، دشا 

دفاهاد  اماميهادگين مه  هادنه،  هدخاده محيط ميسا  امدظر دفاادهوسااده
(. هد 24)م  باشه، هدص، 75 مسافرت طو  هد آدها محيط ميسا  حام 

 ادجام به گرايش گرهشگرا  دايجه به هست آم، که پژواش  هيگر اين

(. هدمطالعهه ا  بهه 25)سهفرهادد، هدطهو  محيط ميسها  دفاادمسئولاده
ادتباط آ  با گرهشهگر  پايه،اد بها و  12 بردس  اخلاق وحقوق شهرود، 

بردسه   (. پژواشهگرا  هد26پرهاخاهه شه،) 13هومفهوم ع،الت وامنيهت
گرهشههگرا  هد انههگ کنههگ   اخلهاق گرهشههگر  هدبههين سههه گهرو  ام

کشههوداا  غربهه  و چههين بههه ايههن دايجههه دسههي،د، کههه گرهشههگرا  
کشوداا  غرب  هد طو  سفر دسهبت بهه هوگهرو  هيگهر  دفااداها  هد

ادجهام  خوه اسان، غيراخلاق  وغير عاه  دادسبت به مماد  که هدکشود
(. با توجه به اينيه محيط ميست يي  اماجهزا  ج،ادشه،د  27هان،)م 
باشه، مطالعهات هدممينهه سهنجش اخلهاق ميسهت نعت توديسم م هدص

محيط  مرهم بلصو  دشا  هاهکه خصيصهه اخلهاق ميسهت محيطه  
بلصو  هدبين دوسااييا  بالاتر امح،ماوسط است که بيادگروجوه دوع  

 (.22تعه، اخلاق  دسبت به محيط ميست دزه آدا  است)
راد هادهکهه بهه هدجنوب غرب  شهرام،ا  قهمنطقه گرهشگر  گنجنامه 
شه،  کهه امه،ا   اشهاد  منهابع تهاديل هد و هد  گنجنامه شهرت هاده 

برخ  معاق،د،کهه باتوجهه بهه   است ضرابلاده هاشاه الامنش هدمما  
اا  کايبهه اسهت بهوه  واقع هد  هداين ضرابلاده ينشاي،ا مهگنجنا واه 

 ه.شههوشههناخاه م  دامههها  گنجاکايبهههموجههوه هدايههن هد  بههه دههام 

اين منطقهه  (.29)استهداين هد  واقع ش،  آتشي،  بهرامو مهجناآبشادگن
ام با هادابوه  مجموعه ا  امجاذبه اها واميادهات وخه،مات گرهشهگر  

منشه  و وجوهمنهابع سرشهاد جمله کايبه اها  هاديهوش وخشهاياد الا
طبيع  ومناظر ب،يع دظيرآبشاد  دوهخادهه  باغهها  وسهيع ومناظرميبها  

هدتمههام ايههام سهها  پههييرا  مجموعههه تلههه کههابين  ( و 31)صههلر  ا 
باش، که مطالعه و بردس  شاخصها وک،اا  تع،اهمياه  امگرهشگرا  م 

بها اخلاق گرهشگر  وتعيين دابطه بهين ويژگيهها  فهره  گرهشهگرا  
شاخصها  اخلاق گرهشگر  آدا  جهت بردامه ديز  وديهل بهه توسهعه 

 .پاي،ادگرهشگر   ضرود  است.

 

 روش
 آمهاد  . جامعههاشه،بمه  تحليله  اسافاه  توصيف  موده دوش تحقيق

 مجموعهههام 1396تابسهاا بوهد،کهه هد گرهشهگرا  غيربهوم  تحقيهق
ام  دفهر 22هدموده کرهده،. حجهمشهر ام،ا  بامهيه، گرهشگر  گنجنامه

مماد  که حجم جامعهه دهامعلوم مه   گرهشگرا  با اسافاه  امفرمو  مير
 (.31باش، ب،ست آم، و  دموده اا به صودت تصاهف  ادالاب ش،د،)

 
 

 تعه،اه  واديادس دموده اوليه است. برا  محاسهبه هد اين فرمو  
  .(1532/1گرهي،)واديادس دموده اوليه محاسبه  توميع ش، و هپرسشنام 21

 (α)يک مق،اد ثابت است که به فاصله اطمينا  و سطح خطا   مق،اد

خوااه،  96/1برابر بها ا توجه به ج،و  آماد  ب بساگ  هاده. سطح خطا 
هد دظر گرفاهه  15/1 اساس اما  سطح خطا يا برابر ديز بر d مق،اد. بوه
 ش،.

 2هدص،سههاکن شهههرو  92بههر حسههب محههل سههيودت گرهشههگرا   
هدصه،م    35هدصه،مره و  65هدص،ساکن دوساابوهد،. امدظر جنسهيت 

هدص،خاده هاد  2هدص،بامدشساه   5هدص،کادمن،   39برحسب دوع شغل  
اا  سن   بيشاراعضها  هدص،هادا  شغل آماه بوهد،. ام دظر گرو  54و 

قهراد هاشهان، و ام دظرسهطح سهواه   44تا  35آماد   هد ده  سن  دموده 
 هدص، هادا  م،د  هادشگاا  بوهد،. 4/63
 

 ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان: 3جدول 
گررروه هرراي 

 سني

 فراواني تحصيلات فراواني

 خواد،  و دوشان 21 سا   24-15
 

3 

 19 سا  34-25

 7 سييل 22 سا  44-35

 21 هيپلم 14 سا  54-45

 52 بالاتر ام هيپلم 6 ساله و بيشار 55

 22 جمع 22 جمع

 
بعه، )جامعهه و  2پرسشهنامه محقهق سهاخاه کهه هادا   ابزاد پهژواش 

مؤلفهه شهامل:  2 کهه هدبعه، جامعهه  است گويه 26 مؤلفه و 9محيط(  
 به گياشان گويه(  احارام 2گرهشگر وميزبا )تفاام واحارام ماقابل بين 

جامعهه ميزبها   حقوق احارام بهگويه(   3يي،يگر) وسنن ا و آهابادمشه
دعايت شئودات  لفه اا  اخلاق  وؤتوجه به مگويه(  1وهيگر گرهشگرا )

 14اجامهاع  توسهعهگويهه(  1گويه(  احسهاس امنيهت وآماه  )2)اسلام 

 فرانهگگويه(  کسهب اطلهاع وآگهاا  ام 2)محل  هداقاصاه ومشادکت

گويههه( و  5) 15گويههه(  مسههئوليت پههيير 2ا )جامعههه ميزبهه وسههناها 
ميسهت)حفاظت ام  تلريهب محهيطهدبع،محيط  يک مؤلفه شامل عه،م 

باش، که هدقالب طي  پنج گزينه ا  لييرت گويه( م  2محيط ميست( )
بهه کاددفاهه  5تا طيه  بسهيادمياه بها ادمش  1امطي  بسيادکم با ادمش 

شههگر  تييي،شهه،. دوايهه  پرسشههنامه بهها اسههاتي، صههاحبنظر گره اسههت.
بهه هسهت آمه،   79/1اعابادسنج  آ  ديز با دوش آلفا  کرودبا   ع،ه 

شاخصها   و spssتجزيه و تحليل هاه  اا با اسافاه  ام درم افزاد است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%28%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%28%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%29
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تهک دمودهه ا  و ضهريب امبسهاگ   t آمهاد  آممهو  و آماد توصيف 
 اسافاه  ش،  است.

 

 

 

 

  يافته ها
اخلهاق گرهشهگر  هدمنطقهه  جهت سنجش وتحليل شاخصها وک،اا 

پژواش محاسبه گرهي، که داهايج  لفهؤم 9گرهشگر  گنجنامه  ميادگين 
 گزينهه ا   5ادائه ش،  است که باتوجه به طي  لييهرت  2آ  هدج،و  

 .بوه خواا، مطلوب 3بيشارام  و ممانع يا وسط ع،ه عنوا  به 3 ع،ه

 

 

 ه: نمره ميانگين هر يک از گويه هاي پرسشنام 9جدول 
 وضعيت ميانگين رتبه مؤلفه بعد

 
 
 

 جامعه

 مطلوب 91/3 گرهشگر و ميزبا تفاام واحارام ماقابل بين 

 مطلوب 26/3 يي،يگر وسنن ادمشها و آهاب به گياشان احارام

 مطلوب 34/4 جامعه ميزبا  و هيگرگرهشگرا  حقوق احارام به

 مطلوب 3/3 شئودات اسلام  دعايتلفه اا  اخلاق  وؤتوجه به م

 مطلوب 23/3 احساس امنيت وآماه 

 مطلوب 19/3 محل  اقاصاه هد ومشادکت اجاماع  توسعه

 مطلوب 41/3 جامعه ميزبا  وسناها  فرانگکسب اطلاع وآگاا  ام

 مطلوب 41/3 مسئوليت پيير 

 مطلوب 19/3 محيط  )حفاظت ام محيط ميست( ميست ع،م آسيبها  محيط ميست

 مطلوب 46/3 هشگر شاخص اخلاق گر 

 
 

اا بالهاترام ح،ماوسهط ادميهاب   لفهؤم  ميادگين امه 2با توجه به ج،و  
جامعههه ميزبهها  و  حقههوق لفههه احاههرام بهههؤمشهه،د،. بههه طودييههه 

 اجامهاع  توسهعهبالهاترين ميهادگين و 34/4هيگرگرهشگرا  باميادگين 

ميست محيطه  )حفاظهت ام  وع،م آسيبها  اقاصاهمحل  هد ومشادکت
دسبت به بقيه مولفه اها عه،ه ميهادگين  19/3يط ميست( با ميادگين مح

کمار  دابه خوهاخاصا  هاهد،. وهد دهايت ميادگين شاخصها  اخلهاق 
ب،سهت آمه، کهه دشها  هانه،   46/3گرهشگر  هدمنطقه مودهمطالعهه 

وضعيت مطلوب توافق اين شاخصها هدبهين پاسهلگويا  اسهت امها تها 
 ح،عال  فاصله هاده.

د دتبه بن،  مولفه اا امضريب تغييرات اسافاه  ش،. با توجهه بهه به منظو
  مولفه احارام به ادمشها و آهاب و سنن دتبه او  دا ب،ست آودهو 3ج،و  

دتبه آخر دا توجه به مولفه اا  اخلاق  ودعايت شئودات اسهلام  کسهب 
ها، گرهشگرا  دسبت به اين مساله هد مقايسه با هيگر کرهکه دشا  م 

 .اا کمار ااميت م  هان، مولفه
 

 : رتبه بندي مولفه هاي پژوهش بر اساس ضريب تغييرات 0جدول 
 مولفه انحراف معيار ضريب تغييرات رتبه يا اولويت

 يي،يگر سنن و اا و آهاب ادمش به گياشان احارام 654/1 1692/1 1

 محيط  )حفاظت ام محيط ميست( ميست ع،م آسيبها  552/1 1746/1 2

 جامعه ميزبا  و هيگر گرهشگرا  حقوق احارام به 772/1 1777/1 3

 گرهشگر و ميزبا تفاام و احارام ماقابل بين  716/1 1231/1 4

 مسئوليت پيير  69/1 212/1 5

 محل  اقاصاه هد مشادکت و اجاماع  توسعه 66/1 2165/1 6

 احساس امنيت و آماه  227/1 2165/1 7

 جامعه ميزبا  اا  سنت و فرانگ آگاا  ام کسب اطلاع و 761/1 2232/1 2

 لفه اا  اخلاق  و دعايت شئودات اسلام ؤتوجه به م 976/1 2954/1 9
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 هاي پژوهش لفهؤمتک نمونه اي  t: نتايج آزمون  4جدول 
ها لفهؤم  Test Value = 0                                        

t df Sig.  
(2-

tailed) 

Mean 

Difference 
22% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

تفاام و احارام ماقابل  -
 گرهشگر و ميزبا بين 

93/9 21 111/1 91/1 726/1 193/1 

 ادمش به گياشان احارام -

 يي،يگر سنن و اا و آهاب

32/11 21 111/1 26/1 696/1 131/1 

جامعه  حقوق احارام به -
 ر گرهشگرا ميزبا  و هيگ

61/13 21 111/1 34/1 147/1 542/1 

لفه اا  ؤتوجه به م -
اخلاق  و دعايت شئودات 

 اسلام 

43/2 21 112/1 31/1 153/1 553/1 

 131/1 612/1 22/1 111/1 21 74/7 احساس امنيت و آماه  -

 و اجاماع  توسعه -
 محل  اقاصاه هد مشادکت

33/2 21 123/1 19/1 122/1 366/1 

 کسب اطلاع و آگاا  ام -
 اا  سنت و فرانگ

 جامعه ميزبا 

21/4 21 111/1 41/1 215/1 615/1 

 593/1 241/1 42/1 111/1 21 71/4 مسئوليت پيير  -

 ميست اا  ع،م آسيب -

محيط  )حفاظت ام محيط 
 ميست

75/2 21 112/1 19/1 154/1 341/1 

شاخص اا  اخلاق 
 گرهشگر 

36/2 21 111/1 46/1 352/1 574/1 

 
 

اخلاق  به مربوط مولفه ده سنجش و ب،ست آوده  ميادگين ام پس

 دموده تک tبا اسافاه  ام آممو   گرهي،و محاسبه دمر  دهاي   گرهشگر 

 کمارام هاد  معن  هدص،و سطح 99 اطمينا  سطح   با(t-test) ا 

 4معن  هاد  شاخصها مودهتييي، قرادگرفت که اين داايج هدج،و   11/1
 ائه ش،  است.اد

به منظود بردس  بيشار  ماتريس امبساگ  ابعاهاخلاق گرهشگر  و 
ويژگيها  فره  گرهشگرا  مودهتحليل وبردس  قرادگرفت. داايج دشا  
مي،ا،که بين محل سيودت )شهر يا دوساا(  جنس  سن  شغل 
وتحصيلات گرهشگرا  باشاخصها  اخلاق گرهشگر  امبساگ  معن  

 هاد  وجوه د،اده.
 

 
 

 

: همبستگي شاخصهاي اخلاق گردشگري با 5جدول 

 ويژگيهاي فردي

 
ميزان ضريب  سطح معني داري

 همبستگي

 متغير

 محل سيودت 111/1 342/1

 سن 161/1 645/1

 شغل -139/1 226/1

 سطح سواه -112/1 329/1

 جنس 224/1 123/1
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 بحث
  اخلهاق  تواد، جوامع ادساد  داگرفاادملمصه اهاگرهشگر  م،د  م 

. اخلههاق گرهشههگر  کنشههها  گرهشههگرهد مجموعههه (16)مهمهه  کنهه،
کنشه  اخلهاق    ايهن تعريه  باشه، بهامن،  امجامعه وطبيعت م دظام

شهههوهکه دوابهههط سيسهههاماتيک جامعهههه و اکولهههوه  محسهههوب م 
فهاد  امدهژاه     شي  وشرافت ادسادها دا،مقص،گرهشگر  دامل،وش دين

سههعه پاي،ادمقصهه، گرهشههگر  و هدتو جنسههيت وسههن محاههرم بشههماده
(. گرهشگر  اخلاق  برمفههوم توسهعه پايه،اد  16)تيثيرمثبا  هاشاه باش،

 ع،الت واحارام وکيفيت مد،گ  اساواد است.
داهايج تحقيهق دشها  هاهد،کهه اخلهاق گرهشهگر  گرهشهگرا  بالهاترام 
ح،ماوسط ومطلوب بوهو آدها هدطو  سفرخوهدا ملزم به دعايهت و دفاهاد 

هادسان، امچنهين ام دفاهاد واعمها  م  ميست جامعه ومحيطهوسااده با 
جامعه ميزبا  دضايت هاشان،و اعاقاههاشهان،مرهم محله  ديزدسهبت بهه 
 شاخصها  اخلاق گرهشگر  هدقبا  گرهشگرا  دفاادمناسب داهاشاه اد،.

 25   24اين داايج با داايج برخ  اممطالعات ادجام گرفاه املواد  هاده )
به اينيه ييه  ام ابعاهگرهشهگر  اخلهاق  حفه  محهيط (. با توجه 22و 

باش، دحو  برخوده گرهشگرا  بامحيط ميست مطلهوب بوهکهه ميست م 
( و بها برخه  13اين دايجه بها داهايج برخه  اممطالعهات امسهو اسهت)

( علاو  براين الزام و پايبن،  به شاخصها  اخلهاق 32هيگرامسو ديست)
ن  جنسهيت وتحصهيلات گرهشگر  مساقل اممحل سيودت  شهغل  سه

باشهه،. ايهن بهه،ا  معنها اسهت کههه اخلهاق گرهشههگر  گرهشهگرا  مه 
گرهشگرا  ساکن شهرو دوساا  گرهشگرا  با مشهاغل ملاله   جهوا   
ميادسها  و مسههن و م  و مههره بهها سههطوح ملالهه  تحصههيلات تفههاوت 
معناهاد  با يي،يگر د،ادد،. داايج اين مطالعه با برخ  اممطالعهات ادجهام 

اخلاق گرهشهگر  يهک موضهوع دوپها (.  32و  22ملواد  هاده)گرفاه ا
شوهکه هدبسياد  موادهشناخت چن،اد  امآ  وجوه ده،اده هد محسوب م 

دايجه هدممينه اخلاق هدگرهشهگر  هدايهرا  مطالعهات  صهودت دگرفاهه 
است و مقالات و پژواشها  موجوه به مباد  دظر  اين موضوع پرهاخاه 

شاخصههها  مشههلص هدايههن ممينههه اد،کههه کمبههوه پههژواش وعهه،م 
باش،که اميا  مقايسه يافاه اا  پژواش اممح،وهياها  اين تحقيق م 

مسئولين وساممادها  ماول  صهنعت حاظر با آدها داغير ممين ساخت ليا
گرهشگر  کشودباي،تلاش کنن، تها بها آمهومش هادهش ميسهت محيطه  

رانهگ واخلاق گرهشگر  به جوامع ميزبا  ومهما  بهه ادتقهاء سهطح ف
واخلاق گرهشگر  تلاش کنن،و آمومش اا  اخلاق  دا ام طهرق ملاله  
ام قبيههل تحقيههق و پههژواش  آمومشههها  مههياب   مطبوعههات  فضهها  

باتوجهه بهه  مجام   دساده اا و امايشها وضع موجوه دا مطلوبار دماين،.
اينيه اين پژواش شاخصها  اخلاق گرهشهگر  داهد بهين گرهشهگرا   

هدايهن  مطالعهات بيشهار شهوه اه  است پيشهنهاهم مودهمطالعه قراد ه
ممينه توسط پژواشگرا  علاقمن،بلصو  هدمقاص، گرهشگر  هدسطح 
کشود و هد بين مسهئولين و دهاهاها  گرهشهگر  وسهاممادها  محله  

 ادجام شوه.

هد پايا  باي، اشاد  کرهکه تحليل داايج اين پژواش باي،با هددظر گرفان 
اين مطالعه هديک منطقه خا  ادجام ش،   اين مح،وهيت ادجام شوهکه

است و تعميم داايج آ  بهه گرهشهگرا  سايرمقاصه، گرهشهگر  کشهود 
 باي،با احاياط صودت گيره.

 

 گيرینتيجه
توا  دايجه گرفت که شاخصها  اخلهاق براساس يافاه اا  پژواش م 

گرهشگر  هدبين گرهشگرا  هدمنطقه مودهمطالعهه اموضهعيت مناسهب  
ت. باتوجه به فرانگ غن  اسهلام  ايراده  واينيهه هداسهلام برخودهاداس

گرهشهگر  بها تيکي، مياه  برحف  طبيعت وکرامت ادسادهاشه،  اسهت  
اسلام  علاو  برتهرويج فرانهگ اسهلام    بلصو  اخلاق دعايت اخلاق

جهت پرودش شلصيت اخلاق  گرهشگرا  دباعث اثرات سامد،  تربيا  ه
ايش آگهاا  وحساسهيت دسهبت بهه . افزخواا،بوهوحف  محيط ميست 

اثرات منف  الگهو  دايهج توسهعه گرهشهگر  ومطهرح کهره  پهاداهايم 
گرهشههگر  پايهه،اد امضههروديات اسههت کههه ايههن پههاداهايم مبانهه  

پيير  ميهما   ميزبا   هولت وکسب وکاداها  گرهشهگر  برمسئوليت
 است.

يه باتوجه به اينيه ک،اا وشاخصها  اخلاق  گرهشگر  قادو  ديسان، بل
اصو  پييرفاه ش،  ا  اسان،که ارچن، اغلب عرفهها  اجامهاع  امآ  

کن، ول  ضمادت اجراي  ش،  ايهن شاخصهها بيشهار عوامهل م حمايت
باشه، بنههابراين پههيير  افراهجامعهه مهه هدوده  وشلصههيا  ومسهئوليت

شوهکه با آمومش  فرانگ سام  وترويج اخلهاق گرهشهگر   پيشنهاهم 
شهاي، باهوا  بهه  ک افراهجامعه دهاهينه شهوه اين شاخصها هدو  تک ت

بهه شهناخت  دسله ج،ي،  امگرهشگر  هست يافت که گرهشهگرا  دا
کنه،  جامعه و طبيعت مقص،گرهشگر  هعوت م  تر  اماا  عميقلايه

دو  يهک سهياد  کوچهک  امهه ادسهادها دسله ج،ي،  کهه بهاود هاده
رهشگر  به و آسيب ميست محيط  هدمقص، گ کنن،وشينن،  مد،گ  م 
برابر  ادسادها هاده   دسله ج،ي،  که ديشه هد  شوهميا  امه تمام م 

ايههن دسههله  هدآ  معنهه  دهه،اده.سههن  دههژاه وجنسههيت و مههياب و
باوا  باعنهاوين گرهشهگر  پايه،اد  گرهشهگر   ج،ي،گرهشگر  داشاي،

مسئولاده يا گرهشگر  اخلاق  معرف  کرهکهه گرهشهگر  داهد ادتبهاط  
 تعامهلاکولوه  ادساد  وطبيع  به دسميت م  شناسه،که هدبا  من،دظام
 .دساد،آميز با طبيعت و ادسا  به دش،جوامع بشر  ياد  م احارام
 

 های اخلاقيملاحظه
هد اين مقاله تمام ملاحظه اا  اخلاق  ام قبيهل سهرقت اهبه   دضهايت 
اد آگاااده  محرماده بوه  اطلاعات افراه و اداشاد چن،گاده موده توجهه قهر

 گرفاه اد،.

 

 سپاسگزاری

محققا  بر خوه لامم م  هادن، ام تمام  کساد  که هد تيميل پرسشهنامه 
 .امياد  کرهد، تشير دماين،
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 هنام واژه
 Applied Ethics .1 اخلاق کادبره 

   Tourism .2 گرهشگر 
 Change land use .3 تغيير کادبر  ممين
 Environmental crisis .4 بحرا  محيط ميسا 

 Environment .5 محيط ميست

 Ethics codes of tourism .6 ک،اا  اخلاق گرهشگر 
 Ecological .7 بوم شناخا 

 Sustainability paradigm .8 پاداهايم پاي،اد 
 UNWTO .9 سامما  جهاد  گرهشگر 

10. The participation of local communities      
  مشادکت جوامع محل 

11. Sustainable Tourism Development 
  توسعه پاي،اد گرهشگر 

   Citizenship rights .12 حقوق شهرود، 
 Justice and security .13 ع،الت و امنيت
 Social Development .14 توسعه اجاماع 
 Responsibility .15 مسئوليت پيير 
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