فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی نهم ،شمارهی  ،4بهار  ،0411صفحات 95-68

مقاله پژوهشی
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چکیده
گردشگري از مهم ترين عوامل مولد ثروت و اشتغال در دنيا است .گردشگري فرهنگی همواره از جمله
گونه هاي اصلی گردشگري در ايران و به طور کلی کشورهاي در حال توسعه محسوب میشود .اين نوع
گردشگري ،میتواند دريچههاي نوينی از شناخت ،توسعه و پايداري را براي جوامع به همراه داشته باشد.
هدف اين پژوهش ارائهي چارچوبی جامع جهت شناسايی و بررسی تأثيرات مستقيم و غير مستقيم
بسترها و زيرساختهاي الزم جهت توسعهي گردشگري فرهنگی استان يزد میباشد .بدين منظور ابتدا با
مرور جامع پيشينه و نظرخواهی از خبرگان اين حوزه ،عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري فرهنگی با تأکيد
بر زيرساخت و بسترهاي مورد نياز جهت توسعه در استان يزد شناسايی و در ادامه اين عوامل با استفاده از
روش مدلسازي ساختاري تفسيري ( ،)ISMسطحبندي شدند.
با توجه به نتايج ،عوامل "زيرساختها ،تسهيالت و امکانات اقامتی مناسب و کافی"" ،برنامههاي
تبليغاتی و اطالعرسانی در مورد جاذبههاي فرهنگی" و "وجود راهنمايان فرهنگی مجرب و متخصص"،
مديران اين صنعت قرار گيرد .نتايج اين پژوهش به سياستگذاران کمک میکند تا بتوانند جهت توسعهي
گردشگري فرهنگی مسير مناسبتري را انتخاب کنند.
واژههای کلیدی :گردشگري؛ فرهنگ؛ گردشگري فرهنگی؛ مدلسازي ساختاري تفسيري (.)ISM
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اساسیترين عوامل در مدل توسعهي گردشگري فرهنگی استان يزد میباشند که بايد مورد توجه جدي
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مقدمه و طرح مسأله
گردشگري پديدهاي است که از گذشتههاي دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب
نيازهاي متفاوت اجتماعی و اقتصادي به پويايی خود ادامه داده است(مروتی شريفآبادي و اسديان
اردکانی .)47 :8929 ،در سالهاي اخير نيز با بهبود استانداردهاي زندگی ،گردشگري به يکی از
مهمترين فعاليتهاي تفريحی تبديل شده است (لو 8و همکاران.)479 :9582 ،
گردشگري يکی از بزرگترين و سريعترين بخشهاي اقتصادي در حال رشد است(هميلتون

9

و همکاران .)909 :9550 ،صنعت گردشگري تنها به منظور تفريح و فرار از روزمرگی مطرح
نيست؛ بلکه با استفاده از برنامهريزي راهبردي و رعايت اصول توسعهي پايدار در گردشگري،
میتوان اقتصاد کشورها را توسعه بخشيد(شريفی تهرانی و يوسفی .)9 :8928 ،توسعهي
فعاليت هاي گردشگري منجر به حفظ صلح در جهان ،حفظ محيط زيست ،حفاظت از ساختارهاي
سنتی و تاريخی ،رشد اشتغال ،توسعهي اقتصادي– اجتماعی ،افزايش استانداردهاي زندگی و در
نتيجه توقف مهاجرت ،بهبود قوانين ملی و بينالمللی و توسعهي وجدان ملی میشود(افروديتا،9
054 :9589؛ سارييسيک 7و همکاران.)8588 :9588 ،
با افزايش روزافزون تقاضاي سفر و گردشگري و تبديلشدن صنعت گردشگري به يکی از
بزرگترين صنايع در جهان ،الزم است هر کشور به منظور جذب گردشگران بالقوه در راستاي
توسعهي اجتماعی اقتصادي و رشد زيربنايی خود تالش کند(اراسلی و برادرانی.)8782 :9587 ،0
افزايش رشد بين المللی از يک سو و افزايش عالقه به مقصدهاي گردشگري از سوي ديگر
سبب شده است که روز به روز انواع بيشتري از گردشگري نظير گردشگري مذهبی ،گردشگري
شود .امروزه گردشگري فرهنگی يکی از مهمترين نوع گردشگري در جهان است(نيمچک:9589 ،2
.)97
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شهري ،گردشگري روستايی ،گردشگري ورزشی ،گردشگري سالمت و گردشگري فرهنگی ايجاد
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امروزه در بسياري از کشورها گردشگري بهترين وسيله براي اعتالي فرهنگ به شمار میرود
و میتواند به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تغييراتی را در جوامع ميزبان ايجاد کند .در واقع
گردشگري قبل از آن که به عنوان يک پديدهي اقتصادي مطرح باشد ،يک امر فرهنگی است،
بهگونهاي که در پيرامون آن آثار فرهنگی بسياري شکل میگيرد .گردشگري انسان را با فضاهاي
جغرافيايی ،انسانها و فرهنگهاي ديگر آشنا میسازد .اين آشنايی مقدمهاي براي شناخت بيشتر
انسان از خويش است .اين در حالی است که فرهنگ خود به عنوان جاذبهي اصلی گردشگري
محسوب میشود .بدون فرهنگ که تفاوتها را ايجاد میکند تمام مکانها شبيه هم خواهد بود و
گردشگري عينيت نخواهد داشت(پاپلی يزدي.)12 :8929 ،
فرهنگ هر کشور يکی از عواملی است که به رشد و توسعهي گردشگري کمک میکند و تا
امروز توجه کمتري به آن شده است(شمس و امينی .)10 :8911 ،گردشگري فرهنگی -تاريخی به
عنوان شاخه اي از گردشگري است که گردشگر در آن به مکاشفه و کسب آگاهی دربارهي فرهنگ
حال و گذشته خود و ديگران میپردازد و آن چه وي فرا میگيرد ،درواقع تجربهاي کيفی ناشی از
تعامل ميان وي و محيط مورد بازديد میباشد(حسينزاده دلير و يوسفی شهير.)858 :8929 ،
فرهنگ در جذب گردشگر مؤثر است و جاذبهي اصلی آن به شمار میرود .گردشگران
فرهنگی با انگيزههايی چون ،عالقه به تاريخ ،شناخت روحيات ملتها ،افزايش دانش فرهنگی و
پژوهش دربارهي يک موضوع تاريخی به مسافرت میروند(پوراحمد و همکاران.)9 :8929 ،
گردشگري فرهنگی اشاره به ادغام دو مفهوم گردشگري و فرهنگ دارد .اين نوع گردشگري به
حفاظت از دارايیهاي فرهنگی کمک میکند(ايمکلی و بايکال.)810 :9588 ،8
گردشگري متصور میشود و اظهار میدارد که بدون در نظر گرفتن فرهنگ ،برخالف ساير صنايع،
نمیتوان وارد اين صنعت شد .اين موضوع بيانگر آن است که در تمام گونههاي گردشگري،
فرهنگ جامعهي ميزبان ،عنصري مجزا از سيستم گردشگري قابل تصور نيست(کروبی:8919 ،
 .)79گردشگري فرهنگی فراتر از يک صنعت و به مثابه يک پديدهي پوياي جهانی و اجتماعی
است که پيچيدگیهاي خاص خود را دارد؛ پديدهاي که با سازوکاري درهم تنيده و پنهان ،در
زمانها و مکانهاي مختلف اشکال گوناگونی به خود میگيرد(پوراحمد و همکاران.)852 :8928 ،
Emekli & Baykal
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در تأکيد بر اهميت گردشگري فرهنگی ،کروبی عنصر فرهنگ را در رأس هرم صنعت
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بسياري از محققان بر اين باورند گردشگري بيش از آن که مفهومی اقتصادي باشد ،مقولهاي
فرهنگی هست .به همين سبب در دوران معاصر ،گردشگري به واقعيت مهم اجتماعی و فرهنگی
تبديل شده و فعاليتی است که با انسان و انگيزهها ،خواستهها و نيازها و آرزوهاي او که منبعث از
فرهنگ جامعه است ،ارتباط دارد(باصولی و همکاران .)15 :8921 ،به همين جهت گردشگري
فرهنگی يکی از قديمیترين اشکال سفر و يکی از اصلیترين انواع گردشگري در بسياري از نقاط
جهان به شمار میرود(حاتمینژاد و همکارن.)8 :8929 ،
ايران گهوارهي يکی از غنیترين تمدنها در تاريخ است که جاذبههاي باستانشناختی،
تاريخی و فرهنگی زيادي را براي گردشگران عرضه داشته است( .تقديسی و همکاران:8928 ،
 .)899تنوع و گوناگونی که در فرهنگ و تمدن کهن ايرانی ديده میشود ،میتوان براي کشورمان
به لحاظ گردشگري ،با برنامهريزي و مديريت صحيح تبديل به يک سرمايهي ارزشمند و جاذبه
کرد .زيرا از نظر فرهنگی ايران از ظرفيتهاي گردشگري بااليی برخوردار است(شمس و امينی،
 .)18 :8911الزم به ذکر است که ايران در بين کشورهاي آسياي ميانه از نظر منابع تاريخی و
فرهنگی در رتبهي اول است(.)WTTC8, 9582
طبق اعالم سازمان همکاري و توسعهي اقتصادي )9552(9بيش از پنجاه درصد فعاليتهاي
گردشگران در اروپا ،گردشگري فرهنگی و گردشگري ميراث است(استراتن 9و همکاران:9580 ،
 .)884همچنين طبق آمار سازمان جهانی گردشگري 94 ،درصد گردشگري بينالمللی با انگيزهي
فرهنگی است و به طور چشمگيري اين فرآيند در حال افزايش است(.)WTO7, 9580
تيموتی و نياپان 0اظهار میدارند که کشورهاي در حال توسعه از قابليت بيشتري براي رشد
طبيعی) ثبت شده در يونسکو در کشورهاي در حال توسعه واقع است و از طرفی ،رشد
وروديهاي گردشگري در کشورهاي در حال توسعه ،بيشتر از کشورهاي توسعهيافته است.
(شريفی تهرانی و يوسفی .)9 :8928 ،اين سهم نيز از رشد سريعتري در مقايسه با ميانگين رشد

)World Travel & Tourism Council (WTTC
)Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
Stratan
). World Tourism Organization(WTO
Timothy and Nyaupane
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گردشگري فرهنگی برخوردارند .به طور مثال ،در حدود  25درصد کل ميراث جهانی (فرهنگی و
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کلی گونههاي ديگر گردشگري در دنيا برخوردار است(لوکيتی -سيدرس و سورلی.)05 :9589 ،8
اين آمارها بر مزاياي گردشگري فرهنگی به خصوص براي کشورهاي در حال توسعه تأکيد دارد .
از بُعد اقتصادي نيز ،ميراث فرهنگی به عنوان جاذبهي گردشگري فرهنگی ،گردشگران را عالوه بر
مراکز شهري به نقاط دورافتاده جذب میکند که میتواند توسعهي اقتصاد محلی از جمله افزايش
سطح درآمد و اشتغال را در اين مناطق ايجاد کند(بوييتس و ايبنولت.)8 :9552 ،9
استان يزد از ديرباز به عنوان يکی از قطبهاي مهم گردشگري در سطح جهان و ايران
شناخته شده است .شهر يزد به عنوان اولين شهر خشت خام جهان داراي جاذبههاي متعدد به ويژه
در حوزهي گردشگري فرهنگی است .ارتقاي جايگاه اين استان در بخش گردشگري و جذب
گردشگران داخلی و خارجی به عنوان يکی از مزيتهاي نسبی توسعهي استان امري ضروري
است .در سال  ،8922تعداد  702952گردشگر داخلی و خارجی از بناهاي تاريخی -فرهنگی استان
يزد ديدن کردند که نسبت به سال  8927و  8920به ترتيب  8/09و  8/89درصد افزايش داشته
است(سالنامهي آماري استان يزد .)8927-8922 ،اين آمار نشاندهندهي افزايش تعداد
ديدارکنندگان از جاذبههاي تاريخی و فرهنگی استان يزد است .بنابراين تحليل وضعيت گردشگري
فرهنگی میتواند در اتخاذ تدابيري در راستاي شناخت و بهبود حيطههاي اولويتدار ،تقويت
توانمنديها در اين صنعت و در نهايت جذب بيشتر گردشگر فرهنگی ،سودمند باشد .رشد
روزافزون گردشگري و رقابتیشدن آن لزوم توسعه و ارتقاي بسترها و زيرساختهاي الزم براي
گردشگران را ايجاب میکند .از اين رو در تحقيق حاضر هدف اين است که چه بسترها و
زيرساختهايی براي توسعهي گردشگري فرهنگی در استان يزد ضرورت دارند .هدف اصلی اين
گردشگري فرهنگی اين استان و تعيين روابط علت و معلولی بين آنها با استفاده از روش
مدلسازي ساختاري تفسيري ( 9)ISMو تجزيه و تحليل قدرت نفوذ و وابستگی ()MICMAC

7

است .مزيت استفاده از روش مدلسازي ساختاري تفسيري اين است که الگويی به دقت طراحی
شده را ارائه میدهد و نسبت به ساير روشها از قابليت درک بيشتري براي طيف گستردهاي از

Loukaitou-Sideris & Soureli
Bowitz & Ibenholt
)Interpretive Structural Modeling (ISM
). Matriced’ Impacts Croise's Multiplication Appliquée a un Classement(MICMAC
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پژوهش کمک به توسعهي صنعت گردشگري استان يزد با شناسايی بسترهاي الزم براي توسعهي
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کاربران برخوردار است و نوعی فرآيند تصميمگيري گروهی است(وارفيلد .)8247 ،8مدلسازي
ساختاري تفسيري نهتنها بينشی را در خصوص روابط ميان عناصر مختلف يک سيستم فراهم
میکند ،بلکه ساختاري مبتنی بر اهميت يا تأثيرگذاري عناصر بر يکديگر است .در اين پژوهش
ابتدا بسترهاي الزم از نظر ارتباطی ،تبليغاتی ،آموزشی و غيره و زيرساختهاي مورد نياز جهت
توسعهي گردشگري فرهنگی با استفاده از ادبيات استخراج و در ادامه با استفاده از روش ISM
سطحبندي شدند .نوآوري اصلی اين پژوهش ،طراحی مدل يکپارچهي مرتبط با بسترهاي توسعهي
گردشگري فرهنگی استان يزد میباشد .در اکثر تحقيقهاي انجام شده در حوزهي گردشگري
فرهنگی به بررسی وضعيت توسعهي اين نوع گردشگري در يک منطقهي خاص ،بررسی مسايل
مربوط به تقاضا و تمرکز بر جاذبههاي تاريخی جهت توسعهي گردشگري فرهنگی پرداخته شده
است(گومز و پرز9580 ،9؛ النچ 9و همکاران9588 ،؛ کرآنويسکی و مارينوسکی9589 ،؛ حاتمینژاد
و همکاران8929 ،؛ تقوايی و صفرآبادي8928 ،؛ زارع اشکذري و همکاران .)8927 ،بنابراين تفاوت
تحقيق حاضر با ساير تحقيقهاي انجامشده در اين است که در زمينهي توسعهي گردشگري
فرهنگی به عنوان يک مقولهي اجتماعی ابتدا زيرساختها و بسترهاي مورد نياز در اين زمينه مورد
بررسی قرار گرفته است .اين پژوهش در شش بخش تنظيم شده است .در بخش بعدي مبانی
نظري بيان شده است .در ادامه به بررسی رويکردهاي نظري گردشگري فرهنگی پرداخته شده
است .روش تحقيق و تجزيه و تحليل دادهها به ترتيب در بخش چهارم و پنجم مورد بررسی قرار
گرفته است .در بخش ششم نيز نتيجهگيري بيان شده است.
پیشینه تحقیق
فرهنگی در استان يزد است ،تحقيقات مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند .در زمينهي عوامل مؤثر بر
توسعهي گردشگري فرهنگی در ايران مطالعات اندکی انجام شده است .موسوي و
همکاران( ،)8914امکانات اقامتی و پذيرايی ،دفاتر خدمات مسافرتی ،واحدهاي پذيرايی بين راهی،
نيروي انسانی شاغل در بخش گردشگري و مسيرهاي دسترسی را از جمله عوامل مؤثر بر توسعهي

. Warfield
. Gómez & Pérez
. Lynch
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گردشگري فرهنگی برشمردند(موسوي و همکاران .)895 :8914 ،در مطالعهاي ديگر ساعی و
نائيجی( )8925ايجاد انواع خدمات استاندارد ،آموزش کافی در زمينهي گردشگري ،تهيهي
نقشههاي راهنما و بروشورهاي تبليغاتی الزم به منظور اطالعرسانی به گردشگران را عوامل مؤثر
در جذب گردشگران فرهنگی برشمردند(ساعی و نائيجی.)844 :8925 ،
تقوايی و صفرآبادي در تحقيقی به تحليل گردشگري فرهنگی -تاريخی در شهر اصفهان
پرداختند ،بدين منظور آنها اقدام به شاخص سازي در پنج بُعد اقتصادي ،رقابتی ،اجتماعی و
فرهنگی ،تسهيالت و خدمات و جذابيت کردند .سپس معيارها و زيرمعيارهاي تعيينشده ،با
استفاده از روش تحليلسلسلهمراتبی مورد ارزيابی قرار گرفته است .نتايج اين تحقيق نشان داد
معيارهاي اجتماعی -فرهنگی و جذابيت در توسعهي گردشگري فرهنگی شهر اصفهان اثرگذار
هستند(تقوايی و صفرآبادي .)02 :8928 ،در تحقيق ديگري پوراحمد و همکارانش با اين
پيشفرض که جاذبهاي به نام موزه میتواند بر توسعهي گردشگري و به ويژه گردشگري فرهنگی
در مقصد بيفزايد ،به بررسی وضعيت گردشگري فرهنگی ،تحت تأثير جاذبهي موزه در شرق
مازندران پرداختند .يافتهها نشان داد که موزهها نقش به سزايی در جذب گردشگر و معرفی تاريخ
و فرهنگ شرق مازندران دارند که با برنامهريزي و مديريت دقيق از جانب سازمانهاي مربوطهي
استان ،میتوان بستر مناسبی براي توسعهي گردشگري فرهنگی در منطقه فراهم ساخت(پوراحمد و
همکاران.)850 :8928 ،
ربيعی و همکاران در تحقيق ديگري به بررسی تأثير عوامل مؤثري همچون عوامل فرهنگی،
سياسی ،اقتصادي ،تبليغاتی ،زيرساختی ،مديريتی و آموزشی بر گسترش جذب گردشگري فرهنگی
فرهنگی چشمگير نبوده و در اين راستا عوامل سياسی ،تبليغاتی و فرهنگی ،باالترين رتبه و عوامل
اقتصادي پايينترين رتبه را در جذب گردشگران فرهنگی دارند(ربيعی و همکاران.)890 :8928 ،
رشيدي شريفآباد و قاسمخانی نيز در پژوهشی گسترش امکانات گردشگري در محوطه
پيرامون آثار تاريخی و فرهنگی ا در شهرها و روستاهاي تاريخی ،بهره گرفتن از تبليغات گسترده،
توسعه و ساخت مراکز اقامتی و تفريحی و تجاري در منطقه محل گردشگري ،فروش غذاهاي
محلی و محصوالت خوراکی محلی در محدودههاي گردشگري با حفظ حريم آثار ،استفاده از
نيروهاي جوان محلی به عنوان راهنماي گردشگران و تشکيل کالسهاي آموزشی براي آنان از
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جمله عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري فرهنگی میدانند(رشيدي شريفآباد و قاسمخانی،
.)09 :8929
آرايش و صادق صبوري در تحقيق ديگري به شناسايی شاخصههاي توسعهي گردشگري
روستايی در حوزهي فرهنگی در روستاي حيدرآباد از توابع شهرستان ايالم پرداختند .جهت
شناسايی مؤلفههاي توسعهي گردشگري از تحليل عاملی اکتشافی استفاده شده است .عوامل
استخراج شده شامل سازوکارهاي تبليغاتی ،اطالعاتی ،مشارکتی ،انگيزشی و فرهنگی -شبکهاي
است .نتايج بهدستآمده نشان داد در حوزهي فرهنگی ،سازوکارهاي تبليغاتی به عنوان مهمترين
مؤلفهي توسعهي گردشگري فرهنگی هستند(آرايش و صادق صبوري.)878 :8929 ،
در تحقيقی قنبري و همکارانش الگويی را براي شناسايی عوامل مؤثر در توسعهي گردشگري
فرهنگی -تاريخی شهر فرحآباد شامل امکانات و خدمات رفاهی ،فرهنگی و اجتماعی ،طبيعی و
زيستمحيطی طراحی کردند که با استفاده از مدليابیمعادالتساختاري آزمون شده است .نتايج
نشان داد فقط عامل امکانات و خدمات رفاهی بر توسعهي گردشگري تاريخی -فرهنگی شهر
فرحآباد مؤثر است و ارتباط مستقيمی با توسعهي گردشگري در اين شهر دارد(قنبري و همکاران،
.)812 :8927
در تحقيق زارع اشکذري و همکارانش مشخص شد عواملی از قبيل آژانسها و دفاتر
مسافرتی ،راهنمايان گردشگر ،تبليغات ،برگزاري سمينار گردشگري ،چاپ و پخش بروشورهاي
گردشگري ،توسعه و تقويت صنايع دست ی ،توجه به بهداشت و حفظ پاکيزگی محيط ،تجهيز
امکانات رفاهی جاذبههاي تاريخی ،ايجاد دسترسی مناسب براي جاذبهها ،رستورانهاي تاريخی،
فرهنگی ،احيا و عرضهي مراسم مذهبی و فرهنگی محلی از جمله عوامل مؤثر بر توسعهي
گردشگري فرهنگی از ديد گردشگران خارجی است(زارع اشکذري و همکاران.)812 :8927 ،
احمدي( )8924نيز در پژوهشی «وجود فرهنگی غنی ،جاذبههاي تاريخی-مذهبی،
سرمايهگذاري و آگاهی اجتماعی و امکانات»« ،تبليغات و توسعهي راههاي ارتباطی»،
«سرمايهگذاري ،بازسازي و رفتار ساکنان»« ،تنوع قومی ،چشماندازها و مراسم مذهبی»« ،آموزش و
آداب و رسوم سنتی» و «وجود مراکز علمی و توسعهي اقتصادي روستاها» را به عنوان عوامل مؤثر
در توسعهي گردشگري فرهنگی در نواحی روستايی استان زنجان معرفی میکند.
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در اين پژوهش پس از مرور جامع ادبيات و تأييد توسط خبرگان چارچوب اوليهي تحقيق
(شکل  )8جهت سطحبندي و تعيين روابط علی و معلولی بين عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري
فرهنگی استان يزد تعيين میشود.
زیرساختها ،تسهیالت و امکانات
اقامتی مناسب و کافی
کیفیت مسیرهای دسترسی درونشهری و
بین شهری

برنامههای تبلیغاتی و اطالعرسانی در
مورد جاذبههای فرهنگی

وجود راهنمایان فرهنگی مجرب و
متخصص

توسعهی

تضمین امنیت

گردشگری
حفظ و مرمت جاذبههای گردشگری و

فرهنگی استان

توجه به آنها

یزد

تأکید بر استفاده از معماری سنتی در
ساخت مکانهای گردشگری

استفاده مؤثر از ابزارهای تفسیر

به فهرست میراث جهانی

شکل شماره یک -چارچوب اولیه تحقیق

با توجه به اين که در توسعهي گردشگري فرهنگی مؤلفههاي زيادي از قبيل عوامل اجتماعی،
اقتصادي ،آموزشی و زيرساختی نقش دارند ،نياز است در مورد هريک از اين مؤلفهها بررسی
دقيقی صورت گيرد .براي بررسی رفتار در حوزهي گردشگري فرهنگی نياز است ابتدا بسترها و
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زيرساختهاي الزم در حوزههاي مختلف اعم از تسهيالت ،آموزش ،اطالعرسانی و تبليغات و
ارتباطات فراهم باشد؛ چراکه بدون توجه به اين موارد نمیتوان به نحو مناسب پذيراي گردشگران
بود .به عنوان مثال در برخی از مناطق علیرغم آگاهی گردشگران از جنبههاي فرهنگی مقصد ،به
دليل بروز جنگ و ناامنی ،امکان حضور آنها در آن منطقه وجود ندارد.
چارچوب نظری پژوهش
گردشگری فرهنگی
در گردشگري فرهنگی ،گردشگران در تالش براي آشنايی با فرهنگ مناطق مختلف ،خواهان
کاوش در چشماندازهاي تاريخی جوامع انسانی و درک آنها هستند(سجاجی قيداري و محمودي،
 .)895 :8924آنچه که در گردشگري بيشتر مد نظر است پردازش جلوههاي مختلف فرهنگهاي
بومی و سنتی میباشد .در جهان سنتی ،فرهنگ در قالبهاي انديشهها و رفتارهايی شکل میگيرد
که در هر جامعهاي بنياد زندگی جمعی را تشکيل میدهند و از نسلی به نسل ديگر انتقال میيابد.
هنجارهاي فرهنگ سنتی برگرفته از ميراثی است که به نسل امروزي رسيده است .اين فرهنگ
سنتی با توجه به تقاضاي موجود در بازار گردشگري در عصر حاضر میتواند جاذب گردشگرانی
باشد که خواهان يافتن مکانهايی با فرهنگ سنتی هستند تا اصالت واقعی را در آن تجربه
کنند(ادبی ممقانی و همکاران.)27 :8929 ،
فرهنگ به عنوان بخشی از کل جامعه میتواند از حالت بالقوه به بالفعل جاذبهي گردشگري
يک مقصد تبديل شود .از ديدگاه ادوارد تيلور 8فرهنگ نظامی است از نگرشها ،ارزشها و دانشی
که به طرز گستردهاي در ميان مردم مشترک بوده و از نسلی به نسل ديگر منتقل میشود.
گردشگرپذير است.
گردشگري فرصتی مناسب براي دولتها در جهت تأييد موضوع گفتوگوي فرهنگها و رد
اين فرضيه که برخورد بين فرهنگها و تمدنها اجتنابناپذير است ،میباشد .زيرا گردشگري
موجب شکلگيري همگونی فرهنگی میشود .گردشگري بر اساس رويکرد گفتمانی ،تعامالت ميان

Edward Burnett Tylor
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فرهنگها را تسهيل کرده و از طريق ارتباطات ميان فرهنگی ،الگوهاي فرهنگی مورد نياز توسعه را
برقرار میکند(قديري معصوم و همکاران)882 :8925 ،
ميراث فرهنگی صرفاً به بناها و آثار ملموس و ساختهشده ،محدود نمیگردد و ابعاد پنهان و
ناملموس بسياري را دربرمیگيرد که اين دو در هم تنيده هستند و حفظ هر کدام وابسته به ديگري
است(صالحی عمران و همکاران .)85 :8924 ،در ادبيات گردشگري معموالً موزهها ،بناها و
محوطههاي تاريخی -باستانی ،نمايشگاههاي هنري ،جشنوارهها و به طور کلی پديدههاي تاريخی
ارزندهي به يادگار مانده از گذشتگان ،جاذبههاي اصلی گردشگري فرهنگی محسوب
میشوند(ويور905 :9588 ،8؛ استيليانو -لمبرت .)750 :9588 ،9به عبارتی هدف اصلی گردشگر
فرهنگی ،ديدن جلوههاي فرهنگی يک مقصد از قبيل مراسم ،رفتارها ،نمايشنامهها ،نمايشگاهها،
هنر و موسيقی آن است در مناطق در حال توسعه اماکن مذهبی يا کارگاههاي صنايع دستی ،از
جمله جاذبههاي فرهنگی براي گردشگران است(کاظمی.)94 :8912 ،
ارائهي تعريفی از گردشگري فرهنگی دشوار است؛ چراکه اين مقوله از گردشگري
فعاليتهاي بسيار متنوع و گاه ناهمگونی را در بر میگيرد و آسانتر اين است که آن را با
گردشگري ميراث ،گردشگري هنري ،گردشگري قومی ،گردشگري بومی که در مواردي با هم
مترادفند يکسان تعريف کنيم .واقعيت اين است که گردشگري فرهنگی با موارد برشمرده شده يکی
نيست و مقوالت فوق ممکن است زيرمجموعهي آن باشند(محمدي ميخوش.)807 :8928 ،
انسانشناسان و جامعهشناسان اين مفهوم را نزديک به "گردشگري قومی" 9دانسته و اغلب از اين
مفهوم در رابطه با تأثير گردشگري بر توسعهي جوامع استفاده میکنند(تاي.)997 :8210 ،7
به عنوان جذابيتهاي اصلی آن در نظر گرفته میشود .مکايتاش و جولدنر )8212(0گردشگري
فرهنگی را به عنوان فعاليتی که شامل تمام جنبههاي ماجراجويی و همچنين شامل مسافرانی که
تمايل به يادگيري در مورد تاريخ يک مکان و ميراث جامعهي خارجی يا روش زندگی و شيوهي

Weaver
Stylianou-Lambert
Ethnic Tourism
Tighe
McIntosh and Goeldner
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تفکر خود دارند ،تعريف کردهاند(زکريا 8و همکاران .)955 :9587 ،سازمان جهانی گردشگري،
گردشگري فرهنگی را به اين صورت تعريف کرده است« :جابجايی افراد از محل زندگی به سوي
جاذبههاي فرهنگی ،با هدف جمعآوري اطالعات و تجارب جديد براي ارضا کردن نيازهاي
فرهنگی خود»(زولتان 9و همکاران.)989 :9580 ،
گردشگري فرهنگی از دو بُعد تعريف میشود :در بُعد مفهومی گردشگري فرهنگی ،حرکت
انسان براي جاذبههاي فرهنگی و جداشدن از مکانهاي معمول سکونت با هدف به دست آوردن
اطالعات و تجربهي جديد براي ارضاي نيازهاي فرهنگی تعريف شده است .از نظر فنی
گردشگري فرهنگی ،حرکت انسانها براي جاذبههاي فرهنگی خاص را همچون مکانهاي ميراث،
نشانههاي زيباشناختی و فرهنگی ،هنرها و نمايشها که خارج از مکان معمول سکونت قرار دارد،
در بر میگيرد(بچاليتنر و زينس.)822 :8222 ،9
گردشگري فرهنگی اهداف مختلفی را از جمله ،تشويق متصديان امر براي حفظ ميراث
فرهنگی ،کمک به روند گردشگري به سوي حفظ ميراث فرهنگی ،ايجاد گفتوگو ميان
دستاندرکاران محيط زيست با دستاندرکاران گردشگري دربارهي اهميت شکنندگی مکانهاي
ميراثی و فرهنگهاي زنده ،تشويق براي ايجاد طرح و راهبرد جامع و تبيين مکانهاي ميراث و
حفظ آنها دنبال میکند(پوراحمد و همکاران.)9 :8929 ،
توسعهي گردشگري به عنوان يک پديدهي فرهنگی موجب میشود که فرصت کافی براي
تبادل فرهنگی بين گردشگر و جامعهي ميزبان به وجود آيد .بر اين مبنا آنان میتوانند يکديگر را
بهتر درک کرده ،به فرهنگ هم بيشتر احترام بگذارند(قديري معصوم و همکاران.)895 :8925 ،
توجه داشتهاند ،شناسايی و معرفی کنند(اشنايدر و بارسو.)82 :8942 ،
گردشگري ،فعاليتی اجتماعی است و از همين رو مورد توجه جامعهشناسانی است که
رفتارهاي فردي يا گروهی گردشگران و تأثيرات آن رفتارها را بر جامعه بررسی میکنند .هرچه
تأثيرات گردشگران بر جامعهي ميزبان عمدهتر باشد ،رويکرد جامعهشناسی در مطالعهي گردشگري
از اهميت بيشتري برخوردار میشود .گردشگران میبايست از اطالعات مردمشناسی و
Zakaria
Zoltán
Bachleitner & Zins
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جامعهشناسی کافی در مورد مقصد مطلع باشند؛ چراکه اين موضوع ،موجب ارتباطی عميقتر ،بهتر
و ماندگارتر میشود .زمانی که گردشگران وارد يک مقصد میشوند براي افراد بومی جديد هستند.
بنابراين بوميان انتظار دارند به آئينها ،اعتقادات و باورهاي آنها ارزش گذاشته شود و نمیخواهند
که رفتار گردشگران باعث تضاد فرهنگی براي فرزندانشان باشد .اگر گردشگران اين رفتار را داشته
باشند ،ميزبانان مهمانپذير بوده و ارتباطی صميمانه با آنان برقرارمیکنند و اين خود بر جاذبهي
گردشگري میافزايد.
پيش از پرداختن به داليل اجتماعی توسعهي گردشگري فرهنگی ،نياز به فراهمنمودن بستر و
زيرساختهاي الزم در اين زمينه است .از اين رو هدف اين تحقيق توسعهي مدلی است که
زيرساختها و بسترهاي مورد نياز را شناسايی و ارتباط بين آنها را مشخص میکند.
رویکردهای نظری گردشگری فرهنگی
نسبيتگرايی فرهنگی نظريهاي است که میگويد هر جامعه يا فرهنگی را بايد با توجه به
شرايط خاص آن و از درون شناخت .اين امر يعنی احترام گذاشتن به همهي ابعاد فرهنگهاي
ديگر(اريکسن .)82 :8910 ،نظريهي نسبيتگرايی فرهنگی در توسعهي گردشگري بسيار حائز
اهميت است .مهم بودن آن از اين جهت است که جهت پيشبرد اهداف گردشگري بايد به بعد
فرهنگی توجه کرد و ضمن ارزش قايل بودن براي فرهنگ خودي به ديگر فرهنگها احترام
گذاشت و از خودبرتربينی فرهنگی خودداري کرد .دستاندرکاران صنعت گردشگري براي دست-
يابی به اهداف خود نياز است چنين تفکري را بپذيرند.
بايد از نظريهي نگرش عمومی فرهنگ تبعيت کنند و اين نگرش را در خود تقويت کنند .مديران به
جاي شناخت دقيق يک فرهنگ خاص بايد از تفاوتهاي ويژهي هر فرهنگ و آثار اين تفاوتها
آگاه شوند .يکی از مهمترين راههاي توسعهي صنعت گردشگري شناخت فرهنگ است .توجه به
مفاهيم فرهنگپذيري و اجتماعیشدن جامعه بسياري از مشکالت فرهنگی مرتبط با توسعهي
گردشگري را حل خواهد کرد .فرهنگپذيري اشاره به تماس مستقيم و مستمر بين گروههايی
متشکل از افرادي با فرهنگهاي مختلف دارد که اين تماسها زمينهي بروز تغييراتی در گونههاي
اوليهي فرهنگی يکی از دو گروه يا هر دو را فراهم میکند .اجتماعیشدن نيز بدين معنی است که
مجموعهي حيات و فعاليتهاي انسانی در شبکهي وابستگیهاي متقابل اجتماعی جا میيابند.
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جوامعی که متأثر از فرهنگی غنی و اصيل بوده و از رسانههاي گروهی پويا و هدايتگر و
سطح مديريت باال برخوردار هستند نسبت به توسعهي گردشگري در جامعهي خود هراسی
نداشته و از فرهنگهاي ديگر آموختههايی با ارزش کسب میکنند .امروز کمتر جامعهاي است که
براي دستيابی به توسعهي همهجانبه ،تکيه بر عامل فرهنگی را اساس کار خود قرار ندهد(کروبی،
.)99 :8919
روش پژوهش
در اين پژوهش عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري فرهنگی شناسايی و با استفاده از
مدلسازي ساختاري تفسيري سطحبندي شدند .جامعهي آماري اين تحقيق را خبرگان دانشگاهی
صاحبنظر در حوزه ي گردشگري و همچنين متخصصين فعال در صنعت گردشگري استان يزد
تشکيل میدهند .پيشنهاد شده است ،حداقل از نظرات پنج خبره استفاده شود(سوتی 8و همکاران،
 .)891 :9585ابزار جمعآوري دادهها مصاحبه و پرسشنامه است .در اين تحقيق پس از شناسايی
عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري فرهنگی در استان ،نحوهي اثرپذيري و اثرگذاري عوامل بر
يکديگر بررسی و با استفاده از مدلسازي ساختاري تفسيري سطحبندي شدند .پس از مطالعهي
ادبيات تحقيق و نظرخواهی از خبرگان مورد نظر ،مؤلفههاي زير به عنوان عوامل مؤثر در توسعهي
گردشگري فرهنگی استان يزد شناخته شدند:
 -8زيرساختها ،تسهيالت و امکانات اقامتی مناسب و کافی؛  -9کيفيت مسيرهاي دسترسی
درون شهري و بين شهري؛  -9برنامههاي تبليغاتی و اطالعرسانی در مورد جاذبههاي فرهنگی؛ -7
وجود راهنمايان فرهنگی مجرب و متخصص؛  -0تضمين امنيت؛  -2حفظ و مرمت جاذبههاي
گردشگري؛  -1استفادهي مؤثر از ابزارهاي تفسير؛  -2تالش براي اضافهشدن بافت تاريخی به
فهرست ميراث جهانی.
در اين پژوهش عوامل با استفاده از مدلسازي ساختاري تفسيري ( )ISMسطحبندي شدند.
روش  ISMتوسط وارفيلد 9مطرح شد .مدلسازي ساختاري تفسيري ،فرآيند يادگيري تعاملی
است که از طريق تفسير نظرات گروهی از خبرگان به چگونگی ارتباط بين مفاهيم يک مسأله
Soti
Warfield
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میپردازد و ساختاري جامع از مجموعهي پيچيدهاي از مفاهيم ايجاد میکند و افزون بر مشخص
کردن تقدم و تأخر تأثيرگذاري عناصر بر يکديگر ،جهت و شدت رابطهي عناصر يک مجموعهي
پيچيده را در ساختار سلسلهمراتبی تعيين میکند(گوويندن 8و همکاران .)952 :9589 ،در اين
مرحله عوامل شناسايیشده از مرحلهي قبل به عنوان وروديهاي  ISMدر نظر گرفته شدهاند و بر
مبناي آنها به سطحبندي پرداخته شده است .مراحل مختلف  ISMبه شرح زير میباشد(گوويندن
و همکاران954 :9589 ،؛ هسيآو 9و همکاران:)899 :9589 ،
 -8تشکيل ماتريس خودتعاملی ساختاري (9)SSIM؛ عوامل شناسايیشده وارد ماتريس
خودتعاملی ساختاري میشوند .اين ماتريس يک ماتريس ،به ابعاد عوامل میباشد که در سطر و
ستون اول آن عوامل به ترتيب ذکر میشود .در اين ماتريس اگر عنصر سطر  iمنجر به ستون j
شود ،حرف  Vو اگر عنصر ستون  jمنجر به سطر  iشود حرف  Aرا قرار داده و در صورتی که
اين رابطه دو طرفه باشد ،حرف  Xو اگر ارتباطی نباشد ،حرف  Oقرار داده میشود.
 .9تشکيل ماتريس دستيابی اوليه )7(RM؛ اين ماتريس با تبديل نمادهاي روابط ماتريس
SSIMبه اعداد صفر و يک تشکيل میشود.
 -9تشکيل ماتريس دستيابی نهايی؛ با در نظر گرفتن رابطهي تعدي بين عناصر الزم است
ماتريس دستيابی اوليه سازگار شود .به عنوان نمونه اگر عامل  8منجر به عامل  9شود و عامل 9
هم منجر به عامل  9شود ،بايد عامل  8نيز منجر به عامل  9شود و اگر در ماتريس دستيابی اين
حالت برقرار نبود ،بايد ماتريس اصالح شده و روابطی که از قلم افتاده جايگزين شوند .بدين
منظور بايد ماتريس اوليه را به توان ( )K18رساند؛ به طوري که حالت پايدار برقرار شود
داده میشود .از آنجا که در اين تحقيق براي پرکردن پرسشنامهها از چند خبره استفاده شده براي
تشکيل ماتريس دستيابی نهايی از روش مُد بر اساس بيشترين فراوانی در هر درايه استفاده شده
است.

Govindan
Hsiao
)Structural Self-Interaction Matrix (SSIM
)Reachability Matrix (RM
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 -7تعيين سطح و اولويت متغيرها؛ پس از تعيين مجموعهي دستيابی و مجموعهي پيشنياز
براي هر عامل و تعيين مجموعهي مشترک ،سطحبندي عوامل انجام میشود .مجموعهي دستيابی،
مجموعهاي است که در آن سطرها به صورت يک ظاهر شده باشند و مجموعهي پيشنياز،
مجموعهاي است که در آن ستونها به صورت يک ظاهر شده باشند .با به دست آوردن اشتراک
اين دو مجموعه ،مجموعهي مشترک به دست خواهد آمد .اگر عوامل مجموعهي مشترک با
مجموعهي دستيابی يکسان باشد ،سطح اول اولويت را به خود اختصاص میدهند .با حذف اين
عوامل و تکرار اين مرحله براي ساير عوامل ،سطح تمام عوامل تعيين میشود.
 -0ترسيم مدل ساختاري تفسيري :بر اساس سطوح تعيينشده و ماتريس دستيابی نهايی،
مدل ترسيم میشود.
 -2تجزيه و تحليل قدرت نفوذ – وابستگی ( :8)MICMACهدف از اين تجزيه و تحليل
تشخيص و تحليل قدرت نفوذ و وابستگی متغيرها است .در اين مرحله جمع سطري مقادير در
ماتريس دست يابی نهايی براي هر عامل بيانگر ميزان نفوذ و جمع ستونی نشانگر ميزان وابستگی
خواهد بود .براساس قدرت نفوذ و وابستگی ،چهار گروه از عناصر قابل شناسايی خواهند بود:
الف -خودمختار :عواملی که داراي قدرت نفوذ و وابستگی ضعيف میباشند ،ب -وابسته:
عواملی که داراي قدرت نفوذ کم ولی وابستگی شديد میباشند ،ج -متصل(پيوندي) :عواملی که
داراي قدرت نفوذ و وابستگی زياد هستند ،د -مستقل :عواملی که داراي قدرت نفوذ قوي ولی
وابستگی ضعيف میباشند.
یافتههای پژوهش
يزد ،اين عوامل با استفاده از رويکرد  ISMسطحبندي شدند .در نهايت نيز راهبردهاي الزم جهت
توسعهي اين صنعت ارائه شده است .در مرحلهي اول عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري فرهنگی
با تأکيد بر بسترها و زيرساختهاي الزم استخراج شدند .اين عوامل پس از بررسی و تأييد توسط
خبرگان به شرح جدول  8است:

Matrice d’Impacts Croises-Multiplication Appliqúe an Classment (cross-Impact Matrix
)Multiplication applied to classification
0
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جدول شمارهی یک -عوامل مؤثر بر توسعهی گردشگری فرهنگی استان یزد
عوامل

ردیف

زيرساخته ا ،تسهيالت و امکانات اقامتی مناسب و کافی

0

کيفيت مسيرهاي دسترسی درونشهري و بين شهري
برنامههاي تبليغاتی و اطالعرسانی در مورد جاذبههاي فرهنگی
4

وجود راهنمايان فرهنگی مجرب و متخصص

9

تضمين امنيت

8

حفظ و مرمت جاذبههاي گردشگري و توجه به آنها

6

تأکيد بر استفاده از معماري سنتی در ساخت مکانهاي گردشگري

6

استفادهي مؤثر از ابزارهاي تفسير

5

وجود بافت تاريخی

در مرحلهي بعد ،پرسشنامههاي مربوطه به منظور تجزيه و تحليل روش  ISMو سطحبندي
عوامل در اختيار خبرگان قرار گرفت .به اين صورت که نُه عامل انتخابشده در سطر و ستون
جدول قرار گرفتند و از پاسخدهنده خواسته شد که با توجه به نمادهاي  X ،A ،Vو  Oنوع
ارتباطات دو به دوي عوامل را مشخص کند .روابط به دست آمده از اين پرسشنامهها در جدول 9
نشان داده شده است
جدول شمارهی دو -ماتریس خودتعاملی ساختاری ()SSIM
عوامل

4
9
8
6
6
5

O

O

V

O

O

O

O

O

O

X

O

O

A

O

X

O

O

O

X

V

O

V

O

O

O

X

O

O

O

X

O

X

O

X
A
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در اين مرحله با تبديل نمادهاي روابط ماتريس  SSIMبه اعداد صفر و يک بر حسب قواعد
ذکرشده میتوان به ماتريس  RMدست پيدا کرد .نتايج حاصل در جدول  9نشان داده شده است.
جدول شمارهی سه -ماتریس دستیابی اولیه ()RM
4

9

8

6

6

5

عوامل

0
5

5
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5

5

5

5

0

8

8

5

8

5

5

5

5

5

8

5

5

5

5

8

8

5

5

8

8

8

5

5

5

4

5

5

8

8

5

5

5

5

9

5

8

5

5

8

8

5

8

8

5

5

5

5

8

8

8

8

6

5

5

5

5

5

8

8

5

6

5

8

8

5

5

5

5

8

5

5

5

5

5

5

5

8

8

8

8

در اين گام ،بايد سازگاري درونی عوامل برقرار شود .نتيجهي حاصل را میتوان در جدول 7
مشاهده کرد .در اين جدول اعدادي که عالمت * گرفتهاند ،نشان میدهند که در ماتريس دست-
يابی صفر بودهاند و پس از سازگاري عدد يک گرفتهاند.
جدول شمارهی چهار -ماتریس دستیابی نهایی
عوامل

0
5

5

8

*8

5

5

5

7

0

8

8

5

8

*8

5

5

5

9

*

*

5

8

5

5

*

8

8

8

5

8

8

8

8

4

4

5

5

8

8

*8

8

*8

*8

*8

4

9

5

8

5

5

8

8

5

5

*

8

7

8

5

*8

5

5

8

8

8

*8

8

2

6

5

5

5

5

*

8

8

8

*

8

8

0

6

5

8

8

*8

*8

5

5

8

*8

2

5

5

*8

*8

5

*8

8

8

8

8

4

قدرت وابستگی

8

4

7

9

1

1

0

2

4
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9

8

6

6
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در مرحلهي بعد براي تعيين سطح و اولويت متغيرها ،مجموعهي دستيابی و مجموعهي
پيشنياز براي هر عامل تعيين میشود .جدول  0بيانگر نتايج اين مرحله است.
جدول شمارهی پنج -تعیین سطوح عوامل
عوامل
0

مجموعهی دستیابی

مجموعهی پیشنیاز

مجموعهی مشترک

سطح

()2 ،0 ،9 ،8

()8

()8

چهارم

()2 ،0 ،9

()2 ،1 ،2 ،0 ،9 ،9 ،8

()2 ،0 ،9

اول

()2 ،1 ،4 ،2 ،7 ،9 ،9

()2 ،1 ،7 ،9

()2 ،1 ،7 ،9

چهارم

4

()2 ،1 ،4 ،2 ،0 ،7 ،9

()1 ،7 ،9

()1 ،7 ،9

چهارم

9

()2 ،2 ،0 ،9

()2 ،1 ،4 ،2 ،0 ،7 ،9 ،8

()2 ،2 ،0 ،9

اول

8

()2 ،1 ،4 ،2 ،0 ،9

()2 ،4 ،2 ،0 ،7 ،9 ،9 ،8

()2 ،4 ،2 ،0 ،9

سوم

6

()2 ،1 ،4 ،2 ،0

()2 ،4 ،2 ،7 ،9

()2 ،4 ،2

سوم

6

()2 ،1 ،0 ،7 ،9 ،9

()2 ،1 ،4 ،2 ،7 ،9

()2 ،1 ،7 ،9

دوم

5

()2 ،1 ،4 ،2 ،0 ،9 ،9

()2 ،1 ،4 ،2 ،0 ،7 ،9

()2 ،1 ،4 ،2 ،0 ،9

دوم

پس از تعيين روابط و سطح عوامل میتوان آنها را به شکل مدلی ترسيم کرد .به همين
منظور ابتدا عوامل بر حسب سطح آنها به ترتيب از باال به پايين تنظيم میشوند .در تحقيق حاضر
عوامل در چهار سطح قرار گرفتهاند .
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کيفيت مسيرهاي دسترسی

تضمین امنیت

درونشهري و بين شهري

وجود بافت تاريخی

استفاده مؤثر از ابزارهاي
تفسير

حفظ و مرمت جاذبههاي

تأکيد بر استفاده از معماري سنتی در

گردشگري و توجه به آنها

ساخت مکانهاي گردشگري

برنامههاي تبليغاتی و اطالعرسانی

زيرساختها ،تسهيالت و امکانات

وجود راهنمايان فرهنگی مجرب و

در مورد جاذبههاي فرهنگی

اقامتی مناسب و کافی

متخصص

شکل شمارهی دو -مدل توسعهی گردشگری فرهنگی استان یزد

«وجود راهنمايان فرهنگی مجرب و متخصص» و «زيرساختها ،تسهيالت و امکانات اقامتی
مناسب و کافی» ،بر ساير عوامل تأثير دارند .عامل «تضمين امنيت» که مهمترين عامل در جذب
گردشگران میباشد ،متأثر از ساير عوامل است و به خودي خود تأثيري بر عامل ديگر نمیگذارد.
میتوان عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري فرهنگی استان يزد را براساس قدرت نفوذ(ميزان
تأثيري که هر يک از عوامل بر ساير عوامل دارند) و ميزان وابستگی(تعداد عواملی است که بر
عامل مربوطه تأثير میگذارند و منجر به دستيابی به آن میشوند) هر عامل در چهار سطح
خودمختار ،وابسته ،متصل و مستقل دستهبندي کرد.
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مطابق با شکل  ،9عوامل «حفظ و مرمت جاذبههاي گردشگري و توجه به آنها»« ،تأکيد بر
استفاده از معماري سنتی در ساخت مکانهاي گردشگري»« ،استفادهي مؤثر از ابزارهاي تفسير» و
«وجود بافت تاريخی» جزء دستهي متصل هستند که قدرت نفوذ و وابستگی بااليی دارند .عواملی
که قدرت نفوذ بااليی دارند جزء عوامل کليدي میباشند.

قدرت وابستگی

قدرت نفوذ
شکل شمارهی سه -نمودار قدرت نفوذ و وابستگی

نتیجهگیری
مطالعات اندکی به بررسی روابط و تعامالت موجود بين عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري
فرهنگی پرداختهاند .اين پژوهش ،مدلی را جهت تعيين روابط علّی در توسعهي صنعت گردشگري
تعيين میشود و مشکالت روشهايی چون دلفی و محدوديت تکنيکهاي آماري مانند روش
همبستگی حل خواهد شد .نتايج اين پژوهش به سياستگذاران کمک میکند تا بتوانند جهت
توسعهي گردشگري فرهنگی مسير مناسبتري را انتخاب کنند .در تحقيق حاضر ،از طريق
شناسايی عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري فرهنگی استان يزد و روابط ميان آنها و با بهرهگيري
از روش مدلسازي ساختاري تفسيري ،مدل توسعهي گردشگري فرهنگی استان يزد طراحی شده
است .اين مدل عالوه بر نمايش روابط ميان عناصر ،عوامل را در قالب چهار دسته ،دستهبندي
میکند:
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دستهي اول شامل «متغيرهاي خودمختار» است که داراي قدرت نفوذ و وابستگی ضعيف
میباشند .در تحقيق حاضر متغير زيرساختها ،تسهيالت و امکانات اقامتی مناسب و کافی در اين
دسته قرار گرفتهاند" .متغيرهاي وابسته" دومين دسته هستند که داراي قدرت نفوذ کم ولی
وابستگی شديد میباشند .متغيرهاي کيفيت مسيرهاي دسترسی درونشهري و بين شهري و تضمين
امنيت در اين دسته قرار میگيرند .اين متغيرها به طور عمده نتايج هستند که براي ايجاد آنها
عوامل زيادي دخالت دارند و خود آنها کمتر میتوانند زمينهساز متغيرهاي ديگر شوند .سومين
دسته "متغيرهاي متصل (پيوندي)" هستند که داراي قدرت نفوذ و وابستگی زياد هستند .اين
عوامل غيرايستا هستند .زيرا هر نوع تغيير در آنها میتواند سيستم را تحت تأثير قرار دهد و در
نهايت بازخور سيستم نيز میتواند اين عوامل را دوباره تغيير دهد .در اين تحقيق تأکيد بر استفاده
از معماري سنتی در ساخت مکانهاي گردشگري ،حفظ و مرمت جاذبههاي گردشگري و توجه به
آنها ،استفادهي مؤثر از ابزارهاي تفسير و تالش براي اضافهشدن بافت تاريخی به فهرست ميراث
جهانی در اين دسته قرار گرفتهاند .چهارمين دسته شامل "متغيرهاي مستقل" هستند که داراي
قدرت نفوذ قوي ولی وابستگی ضعيف میباشند .اين دسته به عنوان زيربناي مدل عمل میکنند و
براي شروع کارکرد سيستم بايد در وهلهي اول بر آنها تأکيد کرد .برنامههاي تبليغاتی و
اطالعرسانی در مورد جاذبه هاي فرهنگی و وجود راهنمايان فرهنگی مجرب و متخصص از اين
دسته هستند .نتايج اين پژوهش به سياستگذاران کمک میکند تا بتوانند جهت توسعهي
گردشگري فرهنگی مسير مناسبتري را انتخاب کنند.
مدل ساختهشده با استفاده از رويکرد  ISMنشان میدهد که عوامل برنامههاي تبليغاتی و
زيرساختها ،تسهيالت و امکانات اقامتی مناسب و کافی از بين عوامل شناسايیشده بر ساير
عوامل بيشترين تأثيرگذاري را دارند که بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرند .موارد مطرحشده در
ساير تحقيقها نيز به عنوان عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري فرهنگی مد نظر قرار گرفته
است(احمدي8924 ،؛ زارعاشکذري و همکاران8927 ،؛ آرايش و صادق صبوري8929 ،؛ ربيعی و
همکاران8928 ،؛ ساعی و نائيجی8925 ،؛ مارفی و بوي ،9552 ،8کرآنويسکی و مارينوسکی،8
.)9589
. Murphy & Boyle
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در ارتباط با برنامههاي تبليغات و اطالعرسانی ،تبليغات مفيد و مؤثر که شامل ارزشهاي
تاريخی ،سنتی و معماري کويري استان يزد باشد میتواند نقش مهمی در جذب گردشگران
فرهنگی ايفا کند .مانند تهيه بروشورهاي چندزبانه از جاذبههاي تاريخی -فرهنگی و ارائهي
نقشههاي چندزبانهي رايگان به گردشگران .چنانچه تبليغات مؤثري صورت گيرد ،ميزان هزينهکرد
گردشگري در مقصد نيز افزايش خواهد يافت .در ارتباط با زيرساختها و تسهيالت اقامتی نياز به
ايجاد مشوقهاي سرمايهگذاري و مشارکت بخش خصوصی در اين زمينه است .راهنمايان نقش
بسيار مهم و تأثيرگذاري در صنعت گردشگري دارند .در زمينهي گردشگري فرهنگی وجود
راهنمايان متخصص و مجرب ضرورت دارد؛ نياز است اين مسأله از سوي آژانسهاي مسافرتی نيز
رعايت شود .همچنين در زمينهي آموزش راهنمايان نيز بايد دورههاي آموزشی مرتبط با حوزهي
فرهنگی را از جانب مؤسسات آموزشی ارائه شود تا اين دورههاي آموزشی از کارايی الزم
برخوردار باشند .بايد اعتبار الزم براي آموزش راهنماها اختصاص پيدا کند تا بتوان نکات الزم را
عملی به آنها آموزش داد.
پيشنهاد میشود در تحقيقهاي آينده به بررسی عوامل جامعهشناختی و مردمشناسانه تمايل و
عمل گردشگران در حوزهي گردشگري فرهنگی پرداخته شود .همچنين به پژوهشگران پيشنهاد
میشود مدل طراحی شده را در اين تحقيق با استفاده از روشهاي آماري نظير مدلسازي معادالت
ساختاري و تحليل مسير ،مورد اعتبارسنجی قرار دهند .همچنين توسعهي مدلهاي مشابه با استفاده
از تکنيکهاي ديگر مدلسازي نظير تئوري برخاسته از دادهها و فراترکيب نيز پيشنهاد میشود.
همين طور محققين حوزهي گردشگري میتوانند مدلهاي توسعه ي انواع گردشگري در استانها و

. Korunovski & Marinoski
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منابع
 .8آرايش ،محمدباقر و محمد صادق صبوري(« )8929شناسايی شاخصههاي توسعهي
گردشگري روستايی با نگاهی به گردشگري فرهنگی (مورد مطالعه روستاي حيدرآباد ،استان
ايالم)» ،فصلنامهی فضای گردشگری.878-829 :)82(7 ،
 .9احمدي ،منيژه(« )8924تحليل عوامل مؤثر بر توسعهي گردشگري فرهنگی و اثرات آن در
پايداري اقتصاديِ نواحی روستايی استان زنجان» ،فصلنامهی برنامهریزی منطقهای ،سال هشتم،
شمارهي پياپی .42-29 :92
 .9ادبی ممقانی ،محمد؛ خانی ،فضيله؛ سجاسی قيداري ،حمداهلل و سعيده فرخی سيس()8929
«ارزيابی اثرات توسعهي گردشگري فرهنگمحور در تغييرات اجتماعی-فرهنگی مقاصد روستايی
(مطالعهي موردي :بخش کن -دهستان سولقان)» ،برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال چهارم،
شمارهي دوم( ،پياپی .00-41 :)89
 .7اريکسن ،توماس هيلند( )8910مردمشناسی چیست؟ ،ترجمهي ابراهيم چگنی ،تهران:
رهنما.
 .0اشنايدر ،سوزان و ژان بارسو( )8942مدیریت در پهنهی فرهنگها ،ترجمهي اعرابی و
ايزدي ،تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگی.
 .2باصولی ،مهدي؛ هاشمی ،سيدسعيد؛ ايمانیخشخو ،محمدحسين و حبيباله
ميرغفوري( « )8921نقش عوامل مؤثر گردشگري فرهنگی در توسعه کارآفرينی شهر ميراث جهانی
يزد» ،مطالعات شهر ايرانیاسالمی ،دوره نهم ،شماره بيستوپنج.42-12 :
انتشارات سمت.
 .1پوراحمد ،احمد؛ حسينی ،علی؛ اروجی ،حسن و محمد عليزاده(« )8929اولويت سنجش
راهبردهاي توسعهي گردشگري فرهنگی در منطقهي المت قزوين» ،پژوهشهای جغرافیای
انسانی ،دورهي .8-84 :70
 .2پوراحمد ،احمد؛ مهدي ،علی؛ ميرزايی کوتنايی ،زهرا و آرزو محمدي(« )8928بررسی و
تحليل نقش موزهها در توسعهي گردشگري فرهنگی (مطالعهي موردي :موزههاي شرق استان
مازندران)» ،مجلهی برنامهریزی و توسعهی گردشگری ،سال اول ،شمارهي اول.850-891 :
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 .85تقديسی ،احمد؛ تقوايی ،مسعود و سيامک پيري(« )8928تحليلی بر نگرش جامعهي ميزبان
به اثرات اجتماعی-فرهنگی گردشگري شهرستان داالهو» ،برنامهریزی فضایی ،سال دوم ،شمارهي
اول( ،پيايی .898-875 :)0
 .88تقوايی ،مسعود و اعظم صفرآبادي(« )8928توسعهي گردشگري فرهنگی با تأکيد بر
جاذبههاي تاريخی (مطالعهي موردي :جاذبههاي تاريخی شهر اصفهان)» ،برنامهریزی رفاه و
توسعهی اجتماعی.41-02 :89 ،
 .89حاتمینژاد ،حسين؛ رضايینيا ،حسن و جواد زارعی(« )8929تحليل عوامل مؤثر بر بازار
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