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 تحلیل سایت های ژئومورفوتوریسم روستایی با رویکرد گردشگری اخلاقی
 
 دکترداود شيخي ،*دکترمعصومه پازکي

 ، تهران، ایراندانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه پيام نور گروه جغرافيا،
 (20/20/89، تاریخ پذیرش: 20/20/89تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

زمین است وبا توجه به اصل مکمل روستاسلول سازنده حیات درکالبدِ سر
بودن فضاها درتوسعه ملی، روستاهاشایسته حفاظت وپایددار  میباشد.د  
 روستایک فضا  زیستی ایستا نیست  روندِتولیدو بهدره ور  اتتاداد 

درروستادگرگون شده وروستائیان علاوه برکشاورز  به فعالیتها  ص.عتی 
 ریداان (  برنامده1باش.د )ازجمله توریسم وفعالیتها  خدماتی مشغول می

 اتتاداد  ثبداتِ کده صد.عتی چشدم بده گردشدگر  به وسیاستگااران
  ر دددداردمی نگرندو گردشگ دنبال به روستایی رابرا  جوامع وجمعیتی

 
 
 

 
، (2)میدان.د روستایی م.اطق اصلاح سو  به حرکت برا  لازم راع.ار 

 ومدیریت ریا  هبرنام م.اسب نحو  به روستایی از ای.رو، اگرگردشگر 
 بده حادول بدرا  یافته توسعه فرای.د یک یامحركِ خالق شود، میتواند
 درکلیده محلدی جوامدع پایددار  ونیا روستایی درنواحی پایدار  توسعه

 خودِگردشدگر  وهمچ.دین اجتماعی، فره.گی اتتااد ، ها  زیرشاخه
   (3)باشد 

 شهرها و  ژئوتوریسم روستایی شکلی از طبیعت گرد  است که در حومه
 
 

 چکيده
فرآی.دهاى زمین  ش.اخت پدیده ها و تماشا و هدفِ طبیعت با درروستایی است که  گردشگرىِژئومورفوتوریسم روستایی گونه ا  از زمينه: 

ها درمحیط روستا و پیرامون آن شکل می گیرد که درصورت عدم سیر تکامل آن نحوه شکل گیرى وآموختن ژئومورفولوزیکی و  ش.اختى و
توجه به معیارها  اخلاتی توسط گردشگران در این سایتها، می تواند باعث آسیب پذیر  به آنها و روستاها شود  هدف این پژوهش تحلیل 

اخلاتی گردشگر  و رتبه ب.د  روستاها  مورد مطالعه بر اساس میاان آسیب  ژئومورفوسایتها  روستایی استان سم.ان بر اساس معیارها 
 پذیر  است  

آمار ، گردشگران در چهار ژئومورفوسایتِ روستایی استان سم.ان )رشم، پاده، لاسجرد  است  جامعه تحلیلی -حاضرتوصیفی مطالعه روش:

 پرسش.امه از داده ها برا  گردآور  گردید  انتخاب نمونه به ع.وان ساده فیتااد شیوه به نفر 171تعداد  میان آنها از که بود و معلمان(

 انجام شده است   spssآمار توصیفی و تک.یک کوپراس با استفاده از نرم افاار  داده ها در دو بخش و تحلیل تجایه استفاده شد 

ز لحاظ توسعه پایدار ژئومورفوتوریسم روستایی با تأکید بر نتایج پژوهش نشان داد که روستا  معلمان کمترین آسیب پذیر  را ا یافته ها:

گردشگر و  بین متقابل و احترام معیارها  اخلاتی گردشگر  داشته و روستا  لاسجرد آسیب پذیرترین روستا می باشد و مؤلفه ها  تفاهم
نسبت به سایر مولفه ها وزن بالاتر  را به خود اخلاتی  ها  مؤلفه به یکدیگر و توجه و س.ن ارزشها و آداب به گذاشتن میابان و احترام
 اختااص داده اند 

براساس تحلیل یافته ها، به م.ظور افاایش مطلوبیتِ ک.شها  اخلاتی گردشگران درسایتها  گردشگر  روستایی و  نتيجه گيری:

 ژئومورفوسایتها، می توان مجموعههمچ.ین افاایش رفتارها  آگاهانه زیست محیطی و اخلاتی در ارتباط بامحیط طبیعی و انسانیِ 
سایت ها  ژئومورفوتوریسم روستایی در ابتدا در استان سم.ان و سپس برا  کل کشور  با گردشگران راه.ما  تعاملِ ع.وان به رفتارهایی را
 ت.ظیم نمود  

 

 گردشگر  روستایی، گردشگر  اخلاتیژئومرفوتوریسم روستایی، کليد واژگان: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 masomepazoki@yahoo.comمسئول: نشانی الکترونیکی: نویس.دۀ 
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روستاهایی که جاذبه ها  م.حار به فرد و یا چشدم انددازها  زیبدا  
  ژئومورفوتوریسدمزمین ش.اختی و ژئومورفولوژ  دارند ظهور کرده است

 طبیعدی، شد.اختی، زمدین میراثهدا  ابقدا  جدید در رهیافتی روستایی،
 هدا  سدکونتگاه درمحددوده زمین ژئومورفولوژیکی ومیراث اکولوژیک،

 شده با ادغام به شکل روستایی ا  ازگردشگر  گونه است که ستاییرو
 و خیرخواهانه گردشگر  محور، گردشگر  جامعه روستایی، اکوتوریسم
 ژئومورفوسدایتها هدا  وتابلیت امکانات به باتوجه که میباشد ژئوتوریسم
یکی از روش هدا  میگیرند و  شکل ها  روستایی زیستگاه درمحدوده

در ارتباط مشترك با حوزه علوم زمدین و گردشدگر  در مطالعاتی نوین 
محیط روستاست، که بر ش.اسایی ژئومورفوسایت ها یا مکان ها  ویدژه 
   ژئومورفولوژیدددک در محددددوده جغرافیدددایی روسدددتا اسدددتوار اسدددت

 مدذهبی، فره.گی، آثار با درترکیب یا خودو خود  به ها ژئومورفوسایت
 درشدکل گیدر  ملاحظه ا  تابل ها  توانم.د  اکولوژیکی، تاریخی و
 ( 4) نمدود خواه.دد عرضده م.طقده دریک آن وتوسعه پایدار گردشگر 

 پایدار  درتوسعه به مع.ا ِ تلاشها  بین المللی وبین رشدته ا  بدرا 

( و هددف از آن، 5اسدت ) محیطدی وزیسدت اتتاداد  اهداف آمیختن
 محیطدی ونیازبده مشکلات زیسدت وحل ملی وجهانی، کاهش درسطح

پایدار  که عدالت بدین نسدلی  مفهوم است  فرای.دتوسعه درآی.ده فظح
 بده تغییدردر نگدرش وفره.گدی، تغییراجتماعی مستلام یک (،6است )

 (  باورها  زیست7زندگی است ) وروشها  الگوها وتعدیل جهان اطراف

 درباره رابطه ازگرایشات وباورها نظامی ع.وان بی.ی، به یاجهان محیطی

 یا چدارچوب حفاظتی تعیین ک..ده رفتارها  ،زیست یطومح انسان بین

اسدتفاده  ازآنهدا بدامحیط زیسدت تعامدل هست.دکه ه.گام مرجعی ها 
 ( 8میشود )
 رفتدار  عدادت مع.دا  بده ethos یوندانی ازواژۀ ethics یدا اخلاق

 اصدولی و اسدتانداردها، تواعدد، م.الۀ به درواتع که است شده م.شعب

 جامعده افرادیدک بده را اصدیل و شایسته، خوب، که رفتار تعریف شده

بدین  روابدط تعریدف به طورس.تی، به میدهد  اخلاق نشان خاص یاگروه
(  اخلداق را از صدفتها  9) است پرداخته وجامعه افراد روابط بین و افراد

 اخلداتی معیارها  (، که ابتدا11باط.ی و روحی انسان تعریف کرده اند )

اهمیدت  وبدا امابده مدرور آمدندد، وجود بهیکدیگر با تعامل انسانها برا 
آیارعایدت  شددکه مطدرح پرسدش ایدن طبیعدی، ها  سایرپدیده یافتن

وظایف  یا انسان است انسانها بین روابط فقط مختص اخلاتی رفتارها 
دارد  بشر  اجتماعات یاسایر خویش اجتماع به دیگر  نیانسبت اخلاتی

 زبدانی و دی.دی یاسی،ها  س مرزب.د  از فارغ کرۀ زمین (؟ زیست11)

 اخلاتیِ اصول رعایت درسایۀ مراتبت است،این ا  مراتبت ویژه نیازم.د

 زمین اخلاق ع.وان میتوان ازآن تحت مشتركِ جهانی تحقق میپذیردکه

( کداربرد اصدول اخلداق بدرا  انسدان هدا بده ع.دوان یدک 12یادکرد )
(  13راهگشاسدت ) و دستورالعمل وراه.ما درتمام اموربدون شدک مفیدد

مطرح کردبر حقوق همه م.ابع  1994اخلاق زمین که آلد لئوپولد درسال 
ازجمله گیاهان جانوران ومواد زمین، به تداوم حیات تأکیدمی ورزد اخلاق 
زمین، انسانها را درمقام کارگاارطبیعت مدی بی.دد وبدرا  او درپایددار  

( و 14طبیعت برا  خدود ونسدلها  آی.دده اش مسدئولیت تائدل اسدت )

زیسدت،  بدامحیط رابطه انسان مان.د: دارد سروکار جهانی ها  دغدغهبا
حفدظ  وتعهدبده زیسدت در برابدرمحیط مسؤولیت به نسبت انسان درك
 رابده پایدار گردشگر  (، ازای.روآنچه16و  15آتی ) نسلها  برا  م.ابع

ایجادنگداهی جدامع  سدو، ضدرورت ازیدک میسازد تبدیل اخلاتی ک.شی
 ازسو  و میک.د رافراهم وپویایی وحدت ه ها زمی. که است وهماه.گ

طورکلی سبکها   وبه فره.گ، جهان جامعه، به دیگرضرورت تغییرنگاه
تامیم گیر  درحوزه گردشگر  بددون (، از این م.ظر، 7است ) زندگی

 اءوتوجده بده اخلداق جد نیسدت واتع بی.انه ،توجه به مولفه ها  اخلاتی
 ( 17) گردشگر  است ضروریات
اتدام به تعیین کدها  اخلداتی  1999درسال  هانی گردشگر سازمان ج

 اخلداق بدرا  جهانی گردشگر  نمودکه تحت ع.دوان کددها  جهدانی
 ه وگدروه افدراد میپردازدتدا ونبایدها بایدها به کهگردشگر  مطرح شد

بدوم  و اجتمداعی، اتتاداد ، فره.گی، ملاحظات داشتن بادرنظر بتوان.د
کدها  جهدانی (  18انتظاربرخوردارباش.د ) دمور م.افعِ ازحداکثر ش.اختی

 ا  راکه هدم درجوامدعاخلاق گردشگر  درپی آن است تااصول نهادی.ه
ه ایجداد رفتارهدا  بهی.ده بدین میهمانان میتواندد م.جربمیابان وهم در

صد.عت  م.ظوربهبدود بده و (19سط وگسترش دهد)ابشودمعرفی و آنها ر
دیگربدرا   وازسدو  کسدوازی بدین المللدی وایجادتفاهمدات گردشگر 
 تدوین .گردید تدوین گردشگر  میراث وحفظ پایدار توسعه به دستیابی

بسترِصد.عت  بده ع.دوان گردشدگر  برحدق چیدا ازهدر این کدها بیش
 کد)دسددتور العمددل( جهددانی اخلدداق(  21تأکیددددارد ) گردشددگر 
ها  مهدم فراگیدر  ا  ازآداب وشیوهمجموعه (GCETدرگردشگر )

  ک..د: دف عمده را تعقیب میپ.ج هکه  است 
ا  هارتباط میان دولت وسایر بخش ،گرعمل کردن به ع.وان تسهیل -1

 ایجادآگدداهی دردولددت وصدد.عت گردشددگر  بدده -2بدندده گردشددگر  
افداایش آگداهی  -3م.ظورمدیریت همه جانبه اثدرات زیسدت محیطدی 
 ایجادآگاهی درمیدان -4دربین گردشگران درخاوص رفتارم.اسب آنان 

تشویق همکار   -5یابانان درخاوص نیازبه حفاظت ازم.ابع محیطی م
ها  غیددر هددا  دولتددی، جامعدده میابددان، صدد.عت وتشددکلمیددان بخش

  (21دولتی)
 گردشگر  اخلاق ها  ترین ج.به شده ش.اخته از یکی اخلاتی کدها 

 تدوین شده ماده 11 در ومسئول پایدار گردشگر  تضمین برا  اندکه

  2وجوامدع   مدردم متقابدل بدین واحتدرام   ش.اخت1:  زاندکه عبارت.د ا
  3واجتمداعی   فدرد  شدکوفایی بدرا  ا  وسیله م.الۀ به گردشگر 
 میدراث   جایگداه4پایددار   توسدعۀ ازعوامدل یکی م.الۀ به گردشگر 

 بده   گردشدگر 5آن   بهبود برا  لازم نکات و درگردشگر  فره.گی

   تعهدات6وجوامع محلی   یابانم کشورها  سودم.دبرا  م.الۀ فعالیتی

  8   گردشدگران   حقدوق7گردشدگر    درتوسدعۀ نفدع ذ  ها  گروه
 در و کارآفری.دان کارک.دان   حقدوق9جدایی   درجابه آزاد  گردشگران

 بدرا  جهدانی اخلداتی توانین اصول   اجرا 11گردشگر  و   ص.عت

 (  17گردشگر  )

 هدا  برنامده أثیروتد پدرو کشدور بدومی جوامدع درمطالعه ا  دربدارۀ

 بده درم.طقه آنها، اشاره شده است که رشدگردشگر  رو  گردشگر 
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درآمدبیشترمتعلق به دست  افاایش که این شده درآمدم.جر افاایش کلی
بهبدود  درسداختار  وهدی  اسدت بدوده انددرکاران گردشدگر  وتورهدا

 وبه خاطرسودِبیشتر کارگااران گردشگر ، نداشته س.تی تولید نظامها 

تخریدب میشدوندکه ایدن  شدده حفاظدت ازج.گلها  بیشتر  .ها زمی
 زیسدتی وت.دوع ا  مسدئله م.جدر بده ندابود ِ ساختارِسد.تی عشدیره

(  علاوه بدرآن برخدی ازپژوهشدگران درپژوهشدی 22دربل.دمدت میشود )
گردشدگر  درایدن  درمورد میانماربه این نتیجه رسیدندکه بیشترصد.عت

کده سدودچ.دانی ناددیب  سدتا چ.ددملیتی شدرکتها  بده کشدورمتعلق
غربدی  ورسدوم آداب سدریع، توسدعه افرادبومی نمیک.د و ازنظراجتماعی،

دهدساک.ان محلی خودرا بااین تغییدرات  نمی مدرن اجازه زندگی وشیوه
افتداده  درکشورها  دیگر ازجمله تایل.دنیا اتفاق همانطورکه وفق ده.د 

 مدی تبدیل ارجیخ مردان برا  کالاهایی به وکودکان جوان زنان است،
مان.ددآلودگی  محیطدی محیطدی نیافشدارها  زیسدت لحاظ وبه شوند،

(  23اسدت ) رواج یافتده ا  طورگسدترده به ازم.ابع ازحد واستفاده بیش
 تواندد مدی مددرن محققین ایرانی در این زمی.ه معتقدند که گردشگر 

ک.ددو اخلداق  مهمدی اخلداتی هدا  مخماده راگرفتدار جوامع انسدانی
 اسدت عبدارت بلکده شدود، نمی محدود کدها  اخلاتی هب گردشگر 

این  با .وطبیعت ازجامعه م.د  نظام مجموعۀ در ازک.ش ها  گردشگر
 جامعه سیستماتیک روابط که شود می محسوب اخلاتی ک.شی تعریف،

 ها انسان وشرافت نک.د، شأن رامخدوش گردشگر  و اکولوژ  مقاد

 توسدعۀ ودر د،بشدمار محتدرم وسدن ج.سدیت ندژاد، از رافدارغ

(  محقدقِ دیگدر ، 17باشدد ) پایدارمقادگردشگر  تأثیرمثبتی داشدته
 وضدعیتی بدر نداظر کده جهدت آن از پایدار معتقد است که گردشگر 

  و وحدت است، که ضامن اخلاتی جهتگیر  نوعی است حاو  مطلوب

 و کشور مردم رفاه و اتتااد  تعادل  ،زیست محیط سلامت یکپارچگی،
(  7طور متوازن و پیوسدته در حدد بهی.ده مدی باشدد ) ها، بهآن میهمانان

محقق دیگر ، که در زمی.ه مدیریت اخلاق درزنجیره تأمین گردشدگر  
دولتهدا بده )مسافران چین به استرالیا(، تحقیق کرده، معتقدد اسدت کده 

طورفاای.ده ا ، نیازبه توسدعه اسدتراتژیها  مددیریت اخلداق درزنجیدره 
صورت آگاهانه  دارند  در پاسخ به نگرانی ها  تأمین گردشگر  خودبه 

مداوم درموردشیوه ها  کسب وکار غیراخلاتی درسفر گروهی از چین به 
استرالیا، استرالیا در چ.دد سدال اخیدر تعدداد  از اصدلاحات مربدوط بده 
 تدارکات ادار  برا  بخش عرضه زنجیره تأمین گردشگر  تحت طرح

ADS بازگرداندنِ یکپدارچگی، ی آن، ، که هدف اصلرا آغاز کرده است
، به ویژه ADS رتابت و تجارت م.افانه به بهره بردار  از بازار ورود 

در رابطدده بددین بهددره بددرداران و ب.گدداه دارهددا و بددین بهددره بددرداران و 
 (  24گردشگران  می باشد )

سایتها  ژئومورفوتوریسم روسدتایی اسدتان سدم.ان شدامل روسدتاها  
اسدجرد میباشددکه مجموعده ا  ازجاذبده هدا  معلمان، پداده، رشدم ول

ژئومورفوتوریسمی خاص م.اطق کویر  وپدیده ها  زمین ساختی بکر ) 
ازجمله: تپه ها  مریخی، غارها  نمکی، ساختارها  زمدین سداختی و 
کوهها، توندل هدا  نمکدی وتپده هدا  نمکدی (، بعلداوه جاذبده هدا  

)مان.دد معدادن اکوتوریسمی فره.گی خاص روستانشی.ان حاشدیه کدویر 

داد، گورستان تاریخیِ ایرجیها، س.گ نگاره ها  باستانی، سداختمان هش
ها  تدیمی با اصول معمار  اسلامی، تلعه گبر ، چشمه ها  معددنی 
تلخاب و کاروانسرا  شاه عباسی و مراسدم آئی.دی و سد.تی بده همدراه 
غددذاها  محلددی( میباشدد.د کدده تددوان جددذب زمددین گردشددگران 

ها  داخلی وخارجی رادارند ومطالعه وبررسی شاخادها وژئومورفوتوریست
وکدددها  اخلدداق گردشددگر  وتعیددین رابطدده بددین ویژگیهددا  فددرد  
گردشگران با شاخاها  اخلاق گردشگر  آنان جهت برنامه ریا  ونیل 
به توسعه پایدار سایتها  ژئومورفوتوریسم روستایی، ضدرور  اسدت تدا 

روستائیان و نگهداشت جمعیت  علاوه برمت.وع کردن فعالیتها  اتتااد 
    توسعه در این سایتها م.جرگردددر روستاهابه پایدار

 

 روش

 وشرو اسدت کداربرد  تحقیقدات شامل ،پژوهش حاضربراساس هدف
نحدوه گدردآور  داده هدا   اشدمیبتحلیلی  مورداستفاده توصیفی تحقیق

دراین پژوهش، برا  تعیین شاخاها  تحقیق از پیمایشی مقطعی است  
 وکمدک ساختارپیش بی.ی دارا ، این تک.یک ،تک.یک دلفی استفاده شد

 و اطلاعدات آور  جمدع پیمایشدی، رای.دها ف درطی تامیم گیر  به
 ایجادیدک جهدت راهکدار  دلفی است  روش گروهی اجماع درنهایت،

 شدامل که گروهی فرای.دبه این به طوریکه است، گروهی فرای.دارتباط

 پیچیدده مسدائل لحدر که میدهد اجازه ت،اس ومستقل جداگانه اجاا 

(  درمرحلده اول، پاسدخ ده.ددگان انتخداب شددند کده 25ک..د) شرکت
کارش.اسان گردشگر  روستایی پانلِ پاسدخ ده.ددگان درایدن پدژوهش 
راتشکیل دادند  درمرحله دوم، بداطرح سدوال )بده صدورت حضدور ( از 

لاتی درزمی.ه کارش.اسان خواسته شد تاشاخاها ومعیارها  گردشگر  اخ
ژئومورفوتوریسم روستایی را درم.طقه موردمطالعه بیان ک..دد  درمرحلده 
سوم باتوجه به مطالعات صدورت گرفتده ونظدر کارش.اسدان پرسشد.امه 
تحقیق آماده شدو جهت بررسی به رویت کارش.اسان رسید وبعد ازتأییدد 

 امعهکارش.اسان، پرسش.امه تکثیر ودر اختیارجامعه آمار  ترار گرفت  ج

از سددایتها   1397گردشددگرانی بودندکدده در بهددار  تحقیددق، آمددار 
دلیدل  استان سم.ان بازدید کرده اندد لدذا بده ژئومورفوتوریسم روستایی

 نامعلوم بودن حجم کل جامعه آمار  و نامشخص بودن واریانس،حجم

آمدار  تعیدین شدد وبده صدورت  جامعده ازافراد نفر 171انتخابی  نمونه
چددون زگردشددگران غیددر بددومی انتخدداب شدددند  نفددر ا 171تاددادفی

درجه استفاده شدده اسدت، بدارر تدرین  5طیف لیکرت  ازپرسش.امه در
انحراف معیارآن برا  خواهد بود ب.ابراین  1ترین مقدار و کوچک 5مقدار 
استفاده کرد  این مقددار بیشدی.ه انحدراف معیدار  66/1توان از مقدار می

درنظدر  11/1و دتدت بدرآورد  % 95( همچ.ین سطح اطمی.ان 26است )
محاسبه شد  بر حسب  171با گرفته شده است ب.ابراین حجم نمونه برابر 

درصدسداکن  25درصدسداکن شدهر و  75محل سدکونت گردشدگران، 
درصدتوریسدددتها  خدددارجی بودندددد   11درصددددایرانی و  89روسدددتاو 

درصدزن بودند  ازنظرگروهها  سد.ی،  43درصدمرد و  57ازنظرج.سیت 
درصدد(  6/37سدال ) 45تدا  35تراعضا  نمونه آمار ، در رده س.ی بیش



 ردشگری اخلاقيتحليل سایت های ژئومورفوتوریسم روستایي با رویکرد گ :دکترداود شيخي و  دکترمعصومه پازکي 
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درصددارا  مدرك فوق لیسانس و  5/36ترار داشت.دواز نظرسطح سواد، 
 .درصددارا  مدرك دکترا بودند 2/28

 

 ویژگي های جمعيت شناختي پاسخ دهندگان: 1جدول 
گروه های سني 

 )سال(

 فراواني تحصيلات فراواني )درصد(

 1/7 زیر دیپلم 8/5 ل سا 18زیر 

 1/14 دیپلم 5/16 95/24-18

 1/14 لیسانس 3/15 95/34-25

 5/36 فوق لیسانس 6/37 95/44-35

 2/28 دکترا 11 95/54-45

95/64-55 4/12 - - 

 - - 4/2 به بالا 65

 111 جمع 111 جمع

 
بعدد )جامعده و  2پرسش.امه محقق ساخت میباشدکه دارا   اباارپژوهش
تفاهم واحتدرام مؤلفه شامل:  8 که دربعد جامعه، مؤلفه است 9محیط( و

 وسد.ن ارزشدهاوآداب به گذاشتن گردشگر ومیابان، احتراممتقابل بین 

توجده بده جامعه میابان ودیگدر گردشدگران،  حقوق احترام بهیکدیگر، 
 ومشدارکت اجتمداعی توسعه، احساس ام.یت وآزاد ، لفه ها  اخلاتیؤم

جامعه میابان،  وس.تها  فره.گلاع وآگاهی از، کسب اطمحلی دراتتااد
و دربعدمحیط، یدک مؤلفده شدامل  پذیربودن گردشگران عدم مسئولیت

میباشد  روایدی پرسشد.امه بدا اسداتید صداحب.ظر  تخریب محیط زیست
گردشگر  تأییدشد  اعتبارس.جی آن نیابداروش آلفدا  کرونبداع، عددد 

اسدتفاده از ندرم افداار  تجایه وتحلیل داده هدا بدابه دست آمده و 82/1
spss روش تامیم گیر  چ.دشاخاه کوپراس انجام شده است   و 

 

 یافته ها
 به هست.دکه ازروشهایی چ.دمعیاره، مجموعه ا  مدلها  تامیم گیر  

 مجموعه ا  ازمعیارها  میدهدتا بادرنظرگرفتن اجازه تامیم گیرندگان

 ا  مجموعده توصدیف یدا ترتیدب متضاد،به انتخاب،رتبه ب.دد ، اغلب

(  ایدن روش بده دلایدل: 27بپردازندد ) ازگای.ه هادرفرای.دتامیم گیدر 
سادگی روش محاسبه، رتبه ب.د  کامل گای.ه ها، بهره گیر  همامدان 
ازمعیارها  کمی وکیفدی، تابلیدت محاسدبه معیارهدا  مثبت)حدداکثر( 

ومعیارها  م.فی)حداتل( به طورجداگانه درفرای.دارزیابی، تخمین درجده 
میت هرگای.ه به صورت درصددبه م.ظدورِ نشدان دادن انددازه بهتریدا اه

بدتربودن یک گای.ه وتطبیق بیشتر باشرایط و واتعیتها  محلی وتجربی 
 پیاده ساز  روش کوپراس،ضرورت (  برا 28امروزه کاربردزیاد  دارد)

 یک که شکیل ماتریس تامیم کوپراس( ت1زیرانجام پذیرد:  داردمراحل
 تعیین معیارها تعیین شود  برا  بایدوزن (2  گای.ه است-ماتریس معیار

 ( 29) آنتروپی استفاده می شود ازشاخص معیارها، وزن
 نرمال ساز  ماتریس تامیم (4  تعیین معیارها  مثبت وم.فی (3 

محاسددبه مجمددوع مقادیرنرمددال شددده: درایددن گددام بایدددمجموع  (5
.فی راجدا برا  هرگای.ه مقادیرنرمال معیارها  مثبت راجدا ومعیارها  م

  محاسبه کرد
رتبه ب.د  نهایی گای.ه ها: دراین گام باتوجه به رابطه زیرکه محاسبه  (6

  Qjشاخص کوپراس است گای.ه هارارتبه ب.د  می.ماییم  هرچه مقدار 
گای.ده دراولویت ب.د  اسدت  گای.هبارگترباشدنشان ده.ده رتبه بهترآن 

  ایده آل است هگای.  که بیشترین مقدارراداردا
  اسدت کده بهتدرین وضدعیت ا گای.همرحله نهایی مشخص کردن  (7

درجده اهمیدت  گای.هرادربین معیارهاداردکه با افاایش یاکاهش رتبه هر
هایی که بهتدرین وضدعیت رابده  گای.هیابد  آن نیا افاایش یاکاهش می

 مشخص میشوند Nj لحاظ معیارهاداشته باش.د، با بالاترین درجه اهمیت
درصداست  مقدارکلی درجده اهمیدت هرمعیدار کده  111برابر با  Nj که

درصداست  که درمیان این دام.ه، بهتدرین  111تا  1ود از شمحاسبه می
 (  31) شوندیتعیین م گای.ه وبدترین

پددژوهش حاضددرباهدف تحلیددل سددایتها  ژئومورفوتوریسددم روسددتایی 
یرفتده اسدت، کده بارویکردگردشگر  اخلاتی، دراستان سم.ان انجام پذ

بعداز مشخص شدن معیارهاومؤلفه ها  پدژوهش توسدط خبرگدان وبدا 
( تشدکیل و وزن 2استفاده ازتک.یدک دلفدی، مداتریس تحقیدق )جددول 

( مشخص شدد و بدا اسدتفاده ازتک.یدک 3هرمعیار باروش شانون )جدول
کوپراس،سایتها  ژئومورفوتوریسم روستایی استان سم.ان، از نظرِ آسیب 

 براساس مؤلفه ها  گردشگر  اخلاتی، اولویت ب.د  شدند پذیربودنِ 
 

  ماتریس تصميم کوپراس: 2جدول 
 جمع ردیف X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 /معيارگزینه

 33 3 3 4 4 4 3 3 4 5 پاده

 32 2 2 5 5 4 3 3 3 5 لاسجرد

 21 1 1 2 3 3 2 2 3 4 معلمان

 31 2 2 5 5 3 3 3 4 4 رشم

  8 8 16 17 14 11 11 14 18 جمع

 
براساس یافته ها  حاصل ازمدل کوپراس، روستا  معلمان کمترین 
آسیب پذیر  را ازلحاظ توسعه پایدارژئومورفوتوریسم روستایی 

باتاکیدبرکدها  اخلاتی گردشگر  داردو ازاین م.ظرارزش بالاتر  
رانسبت به سایرسایت ها داردوروستا  لاسجردآسیب پذیرترین 



 تحليل سایت های ژئومورفوتوریسم روستایي با رویکرد گردشگری اخلاقي :دکترمعصومه پازکي و  دکترداود شيخي 
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  یافته ها  این پژوهش، میتواندشرایط تامیمگیر  روستامیباشد
م.اسبی رابرا  اولویت ب.د ِ برنامه ها وامور مدیریتی گردشگر  اخلاتی 

 درسایتها  ژئومورفوتوریسم روستایی استان سم.ان، فراهم آورد  
   

 

 : وزن هر یک از شاخص ها با استفاده از روش شانون2جدول 
 وزن شاخص مولفه z ردیف

 9955/1 گردشگرومیابان بین متقابل واحترام تفاهم + 1

 9926/1 یکدیگر وس.ن ارزشهاوآداب به گذاشتن احترام + 2

 9914/1 گردشگران ودیگر میابان جامعه حقوق به احترام + 3

 9914/1 وآزاد  ام.یت احساس + 4

 9926/1 اخلاتی ها  مؤلفه به توجه + 5

 9857/1 محلی ددراتتاا ومشارکت اجتماعی توسعه + 6

 9619/1 میابان جامعه وس.تها  ازفره.گ وآگاهی اطلاع کسب + 7

 9528/1  پذیربودن گردشگران عدم مسئولیت - 8

 9528/1 زیست محیط تخریب  - 9

 

 : استاندارد کردن ماتریس تصميم گيری2جدول
 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 /معيارگزینه

 186/1 186/1 116/1 119/1 121/1 191/1 191/1 121/1 151/1 پاده

 159/1 159/1 151/1 154/1 124/1 192/1 192/1 193/1 155/1 لاسجرد

 145/1 145/1 191/1 141/1 141/1 194/1 194/1 141/1 189/1 معلمان 

 161/1 161/1 155/1 158/1 196/1 195/1 195/1 128/1 128/1 رشم

 

 : مقادیر مربوط به فواصل مثبت و منفي معيارها2جدول 
 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 /معيارروستا

  
 172/1 815/1 186/1 186/1 116/1 119/1 121/1 191/1 191/1 121/1 151/1 پاده

 118/1 86/1 159/1 159/1 151/1 154/1 124/1 192/1 192/1 193/1 155/1 لاسجرد

 19/1 89/1 145/1 145/1 191/1 141/1 141/1 194/1 194/1 141/1 189/1 معلمان 

 122/1 855/1 161/1 161/1 155/1 158/1 196/1 195/1 195/1 128/1 128/1 رشم

 

 : نتایج ارزیابي مدل کوپراس2جدول
 روستا/گزینه ها

 رتبه    

 3 47/84 892/1 172/1 815/1 پاده

 4 21/63 986/1 118/1 86/1 لاسجرد

 1 111 156/1 19/1 89/1 لمان مع

 2 52/92 977/1 122/1 855/1 رشم

 

 بحث
 فهمدی بده هدف، دستیابی درآن که است ناظربروضعیتی اخلاتی ک.ش

 جوامدع فره.گدی بدامیراث گردشگران مسئولانه ارتباط وبرترار  اصیل

 میک.دد  تبددیل غیراخلاتی ک.شی رابه ارتباطی چ.ین است  آنچه محلی

 است  میراث آن وتخریب اباار  استفاده ناس.جیده، ریها داو سوء فهم،

 ابداار  اسدتفاده اسدت یافتده مددرن رواج دردوران آنچده متأسدفانه

 نتیجده غفلدت ودر هدف جوامعِ فره.گی ومیراث ازطبیعت وسودجویانه

(  بدا توجده بده 7آنهاسدت) از وبهدره بدردار  تملک به زیانبارِمیل ازآثار
ان درسایتها  ژئومورفوتوریسم روسدتایی اهمیت ک.ش اخلاتی گردشگر

که مجموعه ا  غ.ی ازمیراث زمین ومیراث فره.گی روستانشدی.ان بده 
ژئومورفوتوریسدم روسدتایی، سدعی بدرآن دارد صورت توأمان می باشد و

تامحیط به بهترین نحوو بدون هی  گونه آسیبی مورداسدتفاده ترارگیدرد 
یکی ازعوامل موفقیت جامعده واز آنجا که توجه به اخلاق واصول اخلاتی 

، لدذا ( وباعث افاایش بهره ور  وکاهش خطر پدذیر  میشدود31است)
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پژوهش حاضر باهدف رتبه ب.دد  میداانِ آسدیب پدذیربودن سدایتها  
ژئومورفوتوریسم روستایی ازلحاظ اخلاق گردشگر  وگردشگر  اخلاتی 

 9از دربین چهار ژئومورفوسایت مهم واصلی استان سدم.ان و بااسدتفاده 
مؤلفه اخلاق گردشگر  دردو بعدِ محیط وجامعه و باروش تامیم گیر  
چ.دمعیاره کوپراس انجام پذیرفت  طبدق محاسدبات انجدام شدده مددل 

، 52/92، روستا  رشم بدا 111کوپراس، روستا  معلمان بامقدار عدد  
رتبه ب.د  شده اند که  2/63و روستا  لاسجردبا  47/84روستا  پاده با 

نادیکتدر باشدد،  111ایدن تک.یدک، هرچده مقددار عددد  بده براساس 
نشانگروضدددعیت مطلدددوبتر وم.اسبترروسدددتا ازنقطددده نظدددر توسدددعه 
ژئومورفوتوریسم روستایی با توجه به رعایت اصدول اخلداق گردشدگر  
میباشد  براساس تحلیل صورت گرفته روستا  معلمان وضعیت م.اسبتر 

دراین تحقیق، مؤلفه هدا   و مطلوبتر  نسبت به سه روستا  دیگردارد 
 بدده گذاشددتن گردشددگرومیابان، احتددرام بددین متقابددل واحتددرام تفدداهم

اخلاتی نسبت به سایر  ها  مؤلفه به یکدیگر و توجه وس.ن ارزشهاوآداب
مولفه ها وزن بالاتر  را به خود اختااص داده اند که با نتیجده تحقیدق 

بودن گردشگران و ( همسو می باشد و دو مؤلفه عدم مسئولیت پذیر 17)
تخریب محیط زیست، کمترین وزن ها را داشته اند، که از نظر تخریدب 
محیط زیست و عدم توجه به م.ابع طبیغی با نتیجه برخدی از تحقیقدات 

 ( همسو می باشد   23و 22)
درستی به جامعده  به ژئومورفوتوریسم روستایی استان سم.ان، سایتها 

ده اند و تبلیغات و آگاهی رسانی هدف )گردشگران روستایی( معرفی نش
در این زمی.ه، نامطلوب وناکدافی اسدت همچ.دین موضدوع گردشدگر  

شدودکه دربسدیار  مواردشد.اخت اخلاتی یک موضوع نوپا محسوب می
چ.دانی ازآن وجود ندارد در نتیجه درزمی.ه اخلاق درگردشدگر  درایدران 

بده مبدانی  مطالعاتی صورت نگرفته است و مقالات و پژوهشها  موجود
نظر  این موضوع پرداخته اندکده کمبدود پدژوهش وعددم شاخادها  

باشددکه امکدان مشخص دراین زمی.ه ازمحدودیتها  ایدن تحقیدق مدی
مقایسه یافته ها  پژوهش حاظر با آنها راغیدر ممکدن سداخت از ای.درو 
پیش.هاد میشود تامسئولان  برنامه ریا  بارویکردهدا ِ ش.اسدایی تدوان 

سایتها و بازاریابی و آموزش مردم محلی و آگاهی دادن به ها  ژئومورفو
گردشگران را جهت توسعه گردشگر  اخلاتی و پایب.دد  بده معیارهدا و 
کدها  اخلاتیِ گردشگر ، سرلوحه خود درامر برنامه ریا  گردشدگر  

درصدد  7/64چ.انچه یافته ها  پژوهش نشان میدهد  .استان ترار ده.د
کارش.اسی ارشدو دکترا بدوده اندد ایدن بددان ازگردشگران دارا  مدرك 

مع.است که بیشتر،گردشگرانی با علایق ویژه و خاص جذب این روستاها 
 ایدن کارش.اسی، ازگروه ها  استفاده با دارد شده اند، ب.ابراین ضرورت

شدوند ودام.ده جامعده گردشدگران  شده وبرنامه ریدا  ش.اسایی توانها،
هدف گردشگر ، توسعه یابد  پژوهش  ازافراد خاص به عموم افرادجامعه

رزیابی کدها  اخلاتی حاضرگامی نخست وابتدایی درراستا  ش.اسایی وا
گردشگر  درسایتها  ژئومورفوتوریسم روسدتایی اسدتان سدم.ان مدی 
باشدولی با توجه بده تحلیدل یافتده هدا ونتدایج حاصدل ازپدژوهش بده 

تها  م.ظددورافاایش مطلوبیددتِ ک.شددها  اخلدداتی گردشددگران درسددای
گردشگر  روستایی، میتوان به م.ظورافاایش رفتارها  آگاهانه زیسدت 

محیطدی واخلداتی درارتبدداط بدامحیط طبیعدی ومحددیط انسدانی جامعدده 
راه.ما   ع.وان به رفتارهایی مجموعهروستایی هدفِ ژئومورفوتوریسم، 

سایتها  ژئومورفوتوریسم درابتدا دراستان سم.ان به  با گردشگر  تعامل
نمدود  روسدتاها  اسدتان ت.ظیم یلوت وسپس برا  کل کشورصورت پا

سم.ان و به ویژه ایدن چهارسدایت ژئومورفوتوریسدم، میدراث طبیعدی و 
میراث فره.گی م.حار به فرد  را دارا مدی باشد.د کده نیداز اسدت تدا 
گردشگران تبل از حضور در محیط با ایدن ویژگدی هدا آشد.ا شدوند تدا 

عامل بهتدر  بدا روسدتائیان ومحدیط درزمان حضوردر روستاها بتوان.د ت
   روستاداشته باش.د

 

 گيرینتيجه
توان نتیجه گرفت که شاخاها  اخلاق براساس یافته ها  پژوهش می

گردشگر  دربین گردشگران ژئوتوریسم در روستا  معلمان، ازوضدعیت 
م.اسب تر  برخورداراست  گردشگر  اخلاتی در فضاها  روستایی بده 

تارها  اخلاق مدارانه گردشگر در مجموعده نظدام مع.ا ، ک.ش ها و رف
یافته ا  از طبیعت روستا و جامعه روستانشی.ان است  گردشگران اخلاق 
مدار با احترام به روابط نظام م.د جامعده و اکولدوژ  روسدتاها  مقاددِ 
گردشگر  با جاذبه ها  ژئوتوریسمی، بده فره.دگ، هویدت، محدیط و 

ند  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شخایت انسان ها احترام می گذار
از یک سو، عرف جامعه روستایی در م.طقه مورد مطالعه، شاخص هدا و 
کدها  اخلاتی گردشگر  در ژئومورفوتوریسم روستایی را می پسد.دد و  

ک..دو از دیگرسدو، تحقدق آرمدان گردشدگر  اخلداتی میاز آن حمایت
نگدرش هدا و تفکدراتِ  روستایی، براساس شرایط معرفتی مان.د باورهدا،

جامعه میابان و گردشگران و شرایط عی.ی و مشاهده ا  مان.دد شدرایط 
اتتااد ، اجتماعی و فره.گی می باشد، نتایج این پژوهش به مسئولان 
و برنامه ریاان استانی و کشور  این ضرورت را یادآور  می ک.د که بدا 

 فهدم شآموزش و فره.گ ساز ، گفتمانی توسعه یابد که بده  گسدتر

گردشگران درزمی.ه رعایت اصول اخلاق گردشگر  کمک ک.د و نسدخه 
پذیر  جدید  از گردشگر  روستایی شکل بگیرد که مبت.ی برمسئولیت

میهمان، میابان، دولت وکسب وکارها  گردشگر  باشد تاگردشدگران 
م.اطق روستایی به ش.اخت و فهم عمیدق تدر از لایده هدا  اجتمداعی، 

زیست محیطیِ جامعه روستایی دسدت یاب.دد و بده  فره.گی، اتتااد  و
شرط رعایت اصول اخلاق گردشگر  و رعایت حقوق جامعده میابدان و 

در عضدویت عدم تخریب پدیده ها  ژئومورفولوژ  می توان آنها را به 

ورد  لدازم بده ذکدر درآ یونسکو تحت حمایت  هاشبکه جهانی ژئوپارك
طقی هسدت.د کده از طریدق ها  جهانی یونسکو، م.دائوپاركاست که ژ
م.ظور تقویت توسدعه پایددار ها  اجرا شده توسط جوامع محلی بهبرنامه

متولیان گردشدگر  در  .ک..دش.اختی را ترویج میا ، ت.وع زمینم.طقه
سطح ملی بایستی تلاش ک..د که این ژئوسایتها تبدیل به ژئوپارك گردد 

ایدران و م.طقده  ژئوپدارك تشدم ت.هدا ژئوپداركاین در حالی است که 
   خاورمیانه است
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 های اخلاقيملاحظه
در این مقاله تمام ملاحظه ها  اخلاتی از تبیدل سدرتت ادبدی، رضدایت 
آگاهانه، محرمانه بودن اطلاعات افراد و انتشار چ.دگانه مورد توجه تدرار 

 گرفته اند 
 

 سپاسگزاری
  تأمین اعتبار که از دانشگاه پیام نور برامحققان بر خود لازم می دان.د 

از تمامی کسانی که در تکمیل پرسش.امه همکار  کردند و همچ.ین 
  تشکر نمای.د

 

 هنام واژه
1. Efficiency  بهره ور  اتتااد 

2. Rural tourism گردشگر  روستایی 

3. Geomorphotourism ژئومورفوتوریسم 

4. Rural ecotourism    اکوتوریسم روستایی 

5. Benevolent tourism                                گردشگر  خیرخواهانه 

6. Sustainable Tourism     گردشگر  پایدار 

7. Environment محیط زیست 

8. Tourism Ethics  اخلاق گردشگر 

9. Mutual Respect احترام متقابل 

10. Tourist Right            حقوق گردشگران 

11. Modern Tourism گردشگر  مدرن 

12. Environmental Health سلامت محیط زیست 

13. Social Development توسعه اجتماعی 

14. Participation in local Economy 

 مشارکت در اتتااد محلی

15. Environmental Conscious Behaviors          
 رفتارها  آگاهانه زیست محیطی
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