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 دهیچک
 بجذ طریق از که است اقتصادی ةتوسع از ابزاری ،میراثی یا فرهنگی گردشگری

 رشد به ،مقصد میراثی و تاریخی های جاذبه سمتبه میزبان جامعة از خارج از بازدیدکنندگان

 ةتوسع در فرهنگی های جاذبه نقش بررسی پژوهش، این از هدف .شود می منجر اقتصادی

 تحلیلی -توصیفی آن بررسی روش و یکاربرد پژوهش نوع .است یزد شهر در گردشگری

 کوکران گیری نمونه براساس 5333 سال در داخلی گردشگر 348 شامل آماری ةجامع .است

 گردشگری ةتوسع در مختلف های شاخص اثرگذاری میزان تحلیل و تجزیه برای .است

 مدل از ،راهبردی ریزی برنامه تدوین منظوربه و (ANP) شبکه تحلیل مدل از ،فرهنگی

 حدود در 5330 سال در ،آماری های بررسی مطابق .است شده استفاده SWOT ریزی برنامه

 5،588،128 حدود در یعنی ها،آن از درصد 32 که اند شده استان وارد گردشگر 5،288،084

 با گردشگران، این از درصد 5/83 .اند کرده بازدید یزد شهر فرهنگی -تاریخی آثار از گردشگر

 مؤثر تبلیغات بیانگر امر، این که اند داشته کامل آشنایی شهر این گردشگری و تاریخی اماکن

 دهد می نشان هکبش لیتحل مدل براساس تحلیلی های یافته همچنین .است حوزه این در

 با گردشگران رضایتمندی و 528/0 مقدار با فرهنگی گردشگری های ظرفیت های شاخص

 این در .است یزد شهر در فرهنگی گردشگری رونق افزایش در مهمی بسیار عامل ،551/0

 مادی میراث بخش در گذاری سرمایه همجوار، های استان بین همکاری ةنام تفاهم امضای راستا،

 در را تأثیر بیشترین ،دانشگاهی مراکز با همکاری و تاریخی مراکز احیای و بازسازی ،فرهنگی

 .دارد یزد شهر فرهنگی گردشگری های جاذبه رونق
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 مقدمه

 یزمان بازۀ و ینیزم بستر در داریپا یها کنش و ها منش ،ها نشیب از یا شدهسازواره و دهیتن تافته، مجموعة ،فرهنگ»

  (.36 :3133 د،)رشا «باشد دربرگرفته را ها انسان از یفیط یجمع یثانو عتیطب و تیهو همچون که است یمشخص

 ینیب جهان کی تیحاکم تحت یرفتارها و یکیزیف یها جلوه نمادها، ،اخالق ،ها ارزش ۀرندیبرگدر فرهنگ گر،ید عبارتبه

 همراه تمدن هوممف با ابتدا در که است حاضر جاهمه در مفهوم کی فرهنگ (.913 :0631 نس،یز و )گنوس ستمجزا

 نسل هر توسط سپس و شده جادیا بشر نژاد توسط که است یسنت رفتار از یا دهیچیپ ةمجموع یامعنبه نیهمچن .بود

 از یگروه توسط شدهگذاشته اشتراکبه رفتار و شدهمنتقل یاجتماع دانش ،فرهنگ (.03 :0660 )مولدر، است شده آموخته

 گرید نوع هر و عرف قانون، اخالق، هنر، باور، دانش، از یا دهیچیپ ةمجموع نیهمچن (.10 :333 )برومن، است مردم

 نیا (.3303 :3311 ،کایتانیبر) است یبشر راثیم انگریب که است جامعه از یعضو عنوان به انسان یها عادت و ها تیقابل

 عنوان به یفرهنگ یها سنت (.0 :0660 ،یلسل و گاالی)س شود یم محسوب جامعه هر یفرهنگ سنت ،یبشر راثیم

 ها سنت نیا .دنمانیم یباق بشر نوع یبرا یفرهنگ هر گذشتگان توسط (نینماد ای ی)هنر یماد یها نشانه از یا مجموعه

 عنوان به نیهمچن و یفرهنگ تیهو یساز یغن و اثبات از یا دهنده لیتشک بخش عنوان به ،یرهنگف راثیم عنوان با

 ،کایتانیبر) است یانسان یها تجربه از سرشار که دنده یم ییها یژگیو محل هر به ،اندتیبشر تمام به متعلق که یراثیم

 یماد راثیم آن، وجه نیتر ساده در .شود یم یفرهنگ اصطالحات از یفیط شامل ،یفرهنگ راثیم مفهوم (.3301 :3311

 ای ها فرهنگ از حاصل مصنوعات از یا مجموعه ای بدمعا ،ها مقبره ،یمیقد یسنگ یها کلبه ،یفرهنگ ادبودی یبناها شامل

 یرمادیغ راثیم دارند. قرار یحفاظت یفضا کی در ،ها موزه مانند ییها مؤسسه در ها آن اغلب که است خاص یها دوره

 یبشر یزندگ و روابط از حاصل جینتا و اصطالحات گرید و ها اسطوره و ها افسانه رسوم، و آداب ،ها سنت خ،یتار شامل

 (.06 :0660 نسون،یراب و تی)اسم روند یم شماربه یفرهنگ یگرگردش یها جاذبه هاآن مجموع امروزه که است

 ،یجهان تجارت سازمان ؛31 :0661 ت،ی)اسم دهد یم شیافزا را یگردشگر یها تیفعال به عالقه ،یفرهنگ یگردشگر

 یگردشگر بازار در را رشدها نیتر عیسر و نیتر بزرگ از یکی ،یگردشگر از نوع نیا امروزه که یطور به ؛(301 :3331

 گرفته کاربه یفرهنگ گردشگران یمقصدها جیترو یبرا یا ندهیفزا طور به ،خالق و یفرهنگ عیصنا و است داشته یجهان

 با مواجهه در یرهنگف یگردشگر یها فرصت از یا گسترده فیط که است هشد سبب امر نیا (.36 :0663 ،ی)آرزن اندشده

 از ییرهایمتغ نیب مطلوب یا سهیمقا استاندارد ودنب به توجه با که (001 -031 :3310 و،ی)بورد ردیبگ شکل ها فرهنگ

 )کرچر، است هبود بحث و مناقشه محل همواره یفرهنگ یگردشگر یها تیفعال گسترش ،رفتار و مشارکت زه،یانگ لیقب

 -303 :0666 ،یبیوتان و کیپرنت )اندرسون، دارند عالئق از یا گسترده ةدامن یفرهنگ گردشگران ،سو کی از (.11 :0660

 اغلب ،شده مشاهده یها فرهنگ یمحتوا و حدود و مرزها فیتعر گر،ید یسو از .(90 -01 :0660 سر،یل و گریب ؛303

 یدارا ،ستمیب قرن صنعت دو عنوانبه یگردشگر و فرهنگ ،جهیدرنت (.110 :0660 )گالستروپ، رسد یم نظربه دشوار

 راحلم نیتر مطلوب از یکی قرن نیا اواخر در ،یفرهنگ یگردشگر در بخش دو نیا بیترک و بودند یریچشمگ رشد

 کی کل یفرهنگ ةیسرما به ،یفرهنگ گردشگران» (.10 :0663 چاردز،ی)ر بود جهان قمناط ریسا و کشورها یبرا توسعه

 به خود دیجد اتیتجرب قیطر از توانند یم روش آن به رایز ؛هستند آن تمام یتماشا به لیما و بوده مند عالقه اریبس مکان

 لیتشک را یفرهنگ یگردشگر یتقاضا یاتیح اریبس بخش ،یفرهنگ گردشگران ل،یدل نیا به .ندیفزایب خود فرهنگ

 نظربه هستند؛ تیجمع یها بخش نیبانفوذتر از یکی زین و یفرهنگ ةیسرما کنندگان مصرف نیتر یتکرار و دهند یم

 و ی)موسو «باشند رگذاریتأث نیمع یفرهنگ محصوالت مصرف به مربوط یرفتارها و ذائقه بر ،گردشگران نیا که رسد یم

 فرهنگ یغن راثیم زین و یتمدن ةسابق نظر از یفرهنگ رانیا هنک ةنیشیپ به توجه با» (.31 :3130 ،یکشکول یباقر
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ای که  گونه به و دارد وجود یفرهنگ حوزۀ در یداخل و یخارج گردشگران یبرا یفراوان یها جاذبه شورک نیا در ،یاسالم

 ةتوسع به یدیشد ازین فراوان، یگردشگر یها جاذبه و (یخارج ای ی)داخل یابیبازار مناسب یبسترها با یا منطقه هر

 ،یفرهنگ رانیا در هک گفت توان یم ،رو نیا از (.33 :3131 ،گرانید و ی)سلطان «دارد منطقه آن در خدمات ةارائ بخش

 از دیبازد ها،هموز از دیبازد ،ها قلعه از دیبازد هنر، ،یمعمار ،یخیتار رینظ ییها گونه شامل تواند یم یفرهنگ یگردشگر

 ییآشنا وچندگان،ک همراه سفر ،یبوم یزندگ یها جلوه تور ،یزادبوم یبناها ،یشناس اسطوره ،یادب یتورها ،یرانیا یها باغ

 عنوان به زدی ،راستا نیا در .(306 :3136 ،گرانید و معصوم یری)قد «باشد یروستاگرد و ینواح یقیموس رسوم، و آداب با

 است یفرهنگ یگردشگر محصول عنوان به یغن یفرهنگ راثیم یدارا کهن، یفرهنگ از افتهیبهره و یباستان یشهر

 یها ارزش از یبرخوردار با ،ایدن یخیتار شهر نیمدو و خام خشت شهر نیاول عنوان به شهر نیا (.01 :3193 )افشار،

 رچخماق،یام ةمجموع مانند ،بعد به یهجر پنجم قرن از حکمم یبناها با همراه یریکو یمعمار و یسنت ،یخیتار

 ، ..و. ها موزه ،ها مهدخ ،آباد دولت باغ ،آتشکده ،لیمالاسماع مسجد ره،یحظ مسجد ر،یکب جامع مسجد خان، ةمجموع

 یها کوچه با همراه شهر، نیاست. ا نیگل یمعمار و خام خشت و یسنت یمعمار از ییالگو نمونه، شهر کی عنوان به

 نظر مورد یگردشگر شهر کی صورت به ...و عیرف یرهایبادگ و ساباط و یضرب یها طاق بلند، یوارهاید و چیدرپ چیپ

 ها جاذبه نیا وجود .آورد شماربه کشور یاقتصاد یها گاهیپا از یکیآن را  توانیم و رددا قرار خاورشناسان و کارشناسان

 شهر ةتوسع یها مؤلفه از و دارد اریبس تیاهم ،یرانیا تمدن و فرهنگ ،تیهو انعکاس لیدلبه ،یشهر یها جاذبه ژهیو به

 شهر در یفرهنگ یگردشگر ةتوسع در یفرهنگ یها جاذبه نیا نقش یبررس پژوهش، نیا از هدف .درو یم شمارهب زدی

 یحداکثر جذب یبرا زدی شهر شتریب یآمادگ ،یفرهنگ یگردشگر یها تیظرف و ها توان یبررس راستا، نیا در .است زدی

 بهتر ییشناسا ،یفرهنگ یگردشگر هب طوبمر التیتسه و رساختیز اصالح و حفظ ،یخارج و یخلدا گردشگران

 ،زدی شهر در یفرهنگ یگردشگر ةتوسع یهاراهبرد نیتدو یبرا یفرهنگ یگردشگر یها جاذبه یها توان و ها تیظرف

 .دارد یاریبس تیاهم

 

 پژوهش ینظر اتیادب و یمبان

 یشهر یفضاها و راثیم یگردشگر ةرابط

 را یخاص ییفضا عملکرد و ساختار ها آن از کیهر که دهد یم ارائه را یمتفاوت یالگوها ،ییفضا پردازش در یگردشگر

 وجود آن یمرزبند و نییتب یبرا ابهام نیشتریب که است یمیمفاه از یکی فضا (.319 :3136 ،ییسقا و یپاپل) دارد یپدر

 نظردر یته یمکان ةمثاب به زیچ هر از شیب دیبا را فضا رایز ؛دهد یم سوق یدگیچیپ متس به را آن یگاه ،امر نیهم و دارد

 ۀدیپد وصف، نیا با .ستایاش و زهایچ انیم در ییجا افض گر،ید عبارت به .دهد ینم یجا خود در را زیچ چیه که گرفت

 به فضا مفهوم ،نیبنابرا ؛(010 :3111 ،یفکوه) کرد درک ینسب طور به ولو آن بودن پر و ایاش حضور در توان یم را فضا

 ةمطالع (.001 -13 :3111 د،پوراحم و ی)شماع شود یم اطالق مکان در گرفتهشکل یساختارها و ها تیفعال ةهم

 از یبخش ،بزرگ یشهرها در ژهیو به فضاها نیا از یبعض .است شهر در یخاص یفضاها ةمطالع ،یگردشگر یفضاها

 ژهیو یفضاها و سازد یم را خود ۀژیو یفضاها شهرها در یگردشگر (.33 :0661 الر،ی)ها دنده یم شکل را یشهر بافت

 یها جاذبه قیطر از ،یخیتار یشهرها در (.331 ،3110 ،ییسقا و ی)پاپل کنند یم جلب خود به را یگردشگر یاه گونه زین

 اشاره نهیزم نیا در (3330) رابرتسون (.103 :0660 ن،یتوی)ل است شده توجه یگردشگر به یا ژهیطور و به ،یخیتار

 از یاریبس در (.309 :3111 ،یاکبر و یی)تقوا باشند داشته دیتأک خود یخیتار راثیم ینگهدار بر دیبا شهرها که کند یم

 یمیقد عیصنا یایبقا ،اند بوده گردشگر جلب و دیجد عیصنا جذب دنبالبه یخصوص بخش و یمحل حکومت که یمناطق
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 کی راثیم ،نیبنابرا ؛(300 :3136 باندز،) دارند یاریبس ارزش ،اند گذشته عصر تیموفق به بازگشت یآرزو در که آنان نزد

 تا ندشو یم کاوش گسترده یشکل به گذار حالدر مناطق و است آن خیتار از ییها جنبه ینشیگز کشف حاصل ،منطقه

 :)همان دشو کشف یشهر مناطق از دسته نیا ةتوسع سطوح انیم یها شباهت و شان یمقو یژگیو شان،یمحل خیتار

 و تمدن از یتبلور و یکارکردچند و ایپو یمنبع و است یگردشگر صنعت بخش نیتر مهم راثیم ب،یترتنیدب ؛(300

 ارث به گوناگون گردشگران یبرا و دارد یاخالق و یخیتار ،یفرهنگ گوناگون یها مؤلفه که ستها تلم یخیتار فرهنگ

 (.300 :3111 ،یاکبر و ییتقوا) است شده گذاشته

 

 راثیم و یفرهنگ یگردشگر

 ارث به گذشته یها نسل از که است جامعه ای گروه کی ناملموس یها یژگیو و یکیزیف مصنوعات ،یفرهنگ راثیم

 یفرهنگ راثیم .شود یم دهیبخش منفعت یبرا ندهیآ یها نسل به و شود یم ینگهدار آن از حاضر درحال و است دهیرس

 )مانند ناملموس فرهنگ (،مصنوعات و یهنر آثار ،ها کتاب مناظر، ،یخیتار آثار ،ها ساختمان )مانند ملموس فرهنگ شامل

 است (یستیز تنوع و توجه قابل یفرهنگ یاندازها چشم جمله )از یعیطب راثیم و (دانش و زبان، ،ها سنت عامه، فرهنگ

 (.313 :0663 ،گرانید و نگی)س

 

 
 .5 شکل

 

از نظر  که است یشناس باستان یها مکان و ها ساختمان ،یخیتار یبناها ةمجموع ،یفرهنگ راثیم گر،ید عبارتبه

 مناظر، تنها را راثیم (3331) کینتیپر (.103 :3330 لبربرگ،ی)س دارند یجهان ةبرجست ارزش یعلم ای یهنر ،یخیتار

 ای کلمه یواقع یمعنابه راثیم ،یو ۀدیعق به. داندینم ها نیا مانند و یفرهنگ یها سنت آثار، ،ها ساختمان ،یعیطب خیتار

 را کی کدام که است نیا دارد تیاهم آنچه اما ،شود یم منتقل بعد نسل به نسل کی از که است یزیچ آن ،یاستعار

 نوع لحاظ از دیبا یفرهنگ راثیم یها مکان که است معتقد نیهمچن او .کرد جیترو یگردشگر محصول عنوان به توان یم

 (.301 :3331 ک،ینتی)پر باشند زیمتما یفرهنگ و یعیطب راثیم و تیماه شده،ساخته یبناها راث،یم

 راثیم یها تیسا ،ها موزه مانند یفرهنگ خاص یها جاذبه سمتبه افراد حرکات تمام ،یفرهنگ راثیم ارتباط با در

 چاردز،ی)ر مینام یم یفرهنگ یگردشگر را افراد سکونت محل از خارج یها جشنواره و یهنر یها برنامه یاجرا ،یگفرهن

 به خود اقامت محل از دورتر یفرهنگ یها جلوه سمتبه افراد حرکت یفرهنگ یگردشگر گر،ید عبارتبه (.01 :3330

 هال و پلیز (.16 :0661 ت،ی)اسم است یفرهنگ یازهاین برآوردن یبرا دیجد یاه تجربه و اطالعات یآور جمع قصد
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 یها جاذبه با یفرهنگ یگردشگر .کردند ارائه راثیم یگردشگر و یفرهنگ یگردشگر یبرا را یفیتعار زین (3330)

 ،یخیتار اماکن از دیبازد شامل راثیم یگردشگر که یدرحال ؛است خورده گره ها جشنواره و یشینما یهنرها ،یبصر

 دکنندگانیبازد رایز ؛شود یم ریتعب زین یگردشگر ةتجرب عنوان به راثیم یگردشگر .است یخیتار یبناها و ها ساختمان

 (.01 -19 :3330 هال، و لپی)ز کنند ور غوطه یخیتار یها تجربه و طیمح در را خود دارند لیتما اغلب

 

 یراثیم و یفرهنگ مقاصد یها یژگیو

 برآورده ها آن از دیبازد هنگام در را گردشگران یازهاین که یگردشگر مقاصد یراثیم -یفرهنگ یها یژگیو ییشناسا

 یراثیم -یفرهنگ یرگردشگ از یبررس و مطالعه نیچند در مختلف افراد توسط ها یژگیو نیا .است مهم اریبس ،کند یم

 نیچند ها آن .دندکر مطالعه را دانمارک در یفرهنگ یگردشگر (،3339) نیگور و کیپرنت اندرسون، .است شده مشخص

 و ها جشنواره تئاتر، یها سالن ،ها یگالر ،ها موزه ،یخیتار یها ساختمان :کردند انیب را یگردشگر مقاصد از مختلف یژگیو

 ها آن نیهمچن .یمیقد یشهرها و ورزش ،ها قلعه (،گانسندی)نو مشهور افراد ،ها کاخ ،ییغذا مواد د،یخر کزمرا دادها،یرو

 از دیبازد به میتصم گردشگران کهیهنگام را یخیتار یها ساختمان و ها موزه ،ها باغ ،ها قلعه مانند مهم یهابخش

 ةتوسع و یابیبازار بر (3330) چاردیر (.101 -101 :3339 ن،یگور و کینتیپر )اندرسون، کردند ییشناسا ،گرفتند دانمارک

 و هیتجز منظوربه را یراثیم -یفرهنگ یگردشگر مقاصد یژگیو نیچند او .است کرده تمرکز اروپا یفرهنگ یگردشگر

 در عیسر یشیافزا ،ها یژگیو نیا لیتحل و هیتجز قیطر از ژهیو بهمقاله  نیا ؛کرد انتخاب اروپا یفرهنگ یگردشگر لیتحل

 (3331) گالسون (.013 -003 :3330 چارد،ی)ر داد نشان را یراثیم یها جاذبه با ارتباط در مصرف و دیتول بخش دوهر

 حیتوض آکسفورد به گردشگران یها یژگیو زا یکل یمرور قیطر از را پاسخ تیریمد و راثیم -یفرهنگ یگردشگر آثار

 -319 :3331 )گالسون، کند یم انیب را شهر نیا یگردشگر یها تیظرف و آثار ابعاد و مختلف یها دگاهید ،مقاله نیا .داد

 دکر یبررس را یالملل نیب و یداخل یگردشگر ۀحوز دوهر در لندیتا یفرهنگ راثیم یها جاذبه ارتباط (3330) یگیپل (.311

 راثیم وگذار گشت از کیدئولوژیا میمفاه و یفرهنگ راثیم از یدولت یگردشگر سازمان جیترو لیتحل و هیتجز شامل که

 یبناها ،یسنت یروستاها هجمل از مختلف عنصر نیچند پژوهش نیا .است یخیتار یرسم تیروا ةنیزم در یفرهنگ

 در دیسف و اهیس ینژادها یها تفاوت (3331) پیلیف (.101 -116 :3330 ،یگی)پل کند یم ارائه را معابد و ها موزه ،یخیتار

 یها یژگیو و جنوب یشهر ةمنطق کی مقاله، نیا در .دکن یم مطالعه را راثیم -یفرهنگ یگردشگر از شدهدرک تیجذاب

 ةعالق اهیبا گردشگران س سهیدر مقا پوستدیسف گردشگران که است داده نشان پژوهش نیا .دشو یم مطالعه آن مختلف

 باال در که ییها پژوهش ربعالوه (.161 -063 :3331 پ،یلی)ف نددار راثیم -یفرهنگ یمقصدها از دیبازد به یشتریب

 یل و لدیسوف ،مثال یبرا ؛اند کرده مطالعه را راثیم -یفرهنگ مقصد یها یژگیو گرید محققان از یاریبس شد، بحث

 منظره خوش راثیم دادها،یرو ،یخیتار و یسنت یها جشنواره فرهنگ، خ،یتار انتخاب با نیچ یفرهنگ یگردشگر (3331)

 را انهیعام فرهنگ یروستاها و (یور شهیپ و کار رقص، ،یقی)موس انهیعام یهنرها ،یمعمار ،یخیتار یها تیسا با،یز و

 قیطر از دادهایرو تیاهم بر زین (3330) یجانسک (.103 :3331 ،یل و لدی)سوف دندکر مطالعه مهم یها یژگیو عنوان به

 و ییغذا مواد ،یدست عیصنا رقص، ،یقیموس ،یسنت مراسم ،یخیتار یها خانه ،ها جشنواره جمله از تلفمخ یها یژگیو

 (.3 )جدول (131 -131 :3330 ،ی)جانسک کرد دیتأک یسنت یزندگ از میمستق ةتجرب
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 راثیم /یفرهنگ یگردشگر یها یژگیو ةدربار مطالعات ةنیشیپ .5 جدول

 ها جاذبه
 لدیسوف

5334 
 اندرسون
5334 

 چاردزیر
5331 

 یجانسک
5331 

 گالسون
5338 

 یگیپل
5331 

 پیلیف
5331 

 سندگانینو ریسا
2000- 2053 

         سنت و خیتار
         یخیتار آثار

         یخیتار یها رانهیو
         یخیتار یبناها
         یفرهنگ یروستاها

         ها دانشگاه
         ها موزه
         ها یگالر
         یسنت مناظر

         رقص -یقیموس
         یکشاورز

         یدست عیصنا
         تئاترها

         هادادیرو -هاجشنواره
         یمیقد یشهرها
         خیتار مردم
         یمذهب یها مکان

         غذاها
         یتجار یها مکان

         ها ورزش
         یاطالعات مراکز
         ییفضا یگردشگر

         مردم
         زاتیتجه و امکانات

         ها یدسترس
         یگران

         اقامت
         تور یها بسته

         تور یراهنماها
         یسوغات

 33 :0660 هو، :منبع

 

 ةجامع از خارج از دکنندگانیبازد جذب قیطر از که است یاقتصاد ةتوسع از یابزار ،یراثیم ای یفرهنگ یگردشگر

 -یزندگ وۀیش ای یعلم ،یهنر ،یخیتار یها عالقه براساس ،یبخش ای کامل طور به و شود یممنجر  یرشد اقتصاد به ،زبانیم

 ةتجرب بر ییهافرس نیچن (.101 :3330 لبربرگ،ی)س شود یم عرضه مؤسسه ای گروه منطقه، جامعه، کی یفرهنگ راثیم

 و ها سنت ،ها ارزش خاص، یزندگ ۀویش و یشینما و یتجسم یهنرها مناظر، شامل و اندشده متمرکز یفرهنگ یها طیمح

 کمتر جینتا نیهمچن و (یاتیمال یمدهاآدرو  شغل جادی)ا ملموس جینتا با یا گسترده طور به یگردشگر .شوند یم دادهایرو

 یگردشگر جمله از ها جاذبه از یا گسترده فیط براساس است ممکن امر نیا .شود یم شناخته (یزندگ تیفی)ک ملموس

 ،ها کنفرانس و دادهایرو ،ها شگاهینما مقصد، یگردشگر ،یفرهنگ راثیم و یفرهنگ یگردشگر هنر، یگردشگر ،یکشاورز

 جهان در یصادرات ددرآم منبع نیتر بزرگ ،یالملل نیب یگردشگر .باشد شده بنا شتریب و یسرگرم و حیتفر ،یورزش یها میت

 متحد، ملل سازمان یجهان یگردشگر )سازمان دشو یم محسوب کشورها غالب در ها پرداخت تراز در مهم یابزار و است

 نظرانصاحب اغلب .است راثیم و یفرهنگ یگردشگر ۀحوز در دکنندهیبازد جذب رب ،ابزار نیا یاصل تمرکز (.031 :0669
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 یفرهنگ یها جاذبه و یدست عیصنا ،یگردشگر قیطر از یانسان فرهنگ و هیسرما نفوذ اعمال با ،یفرهنگ منابع که معتقدند

عنوان محور توسعه و  به خدمت ةلیوسبه است ممکن یمنابع نیچن بریمبتن یها برنامه .ندنک یم جادیا یاقتصاد یسرزندگ

 ۀسرزند یعموم یفضاها ،یفرهنگ منابع .دنکن تیتقو ای ایاح م،یترم را محله ای جامعه کی ،مجدد یفرهنگ ینوساز

 و یاتیمال یمدهادرآ و وکار کسب گسترش و یشهر یزندگ تیفیک بهبود که کنند یم جادیا یعیطب امکانات با یا کپارچهی

 در است ممکن یفرهنگ منابع نیهمچن (.90 :0666 ت،یاسم و ومنی)ن دارد یپ در را یا جامعه و یا منطقه مثبت ریتصو

 و شوند دانش بریمبتن و تر جذاب یجوامع آمدنوجودبه سبب ،دنباش داشته مشارکت منطقه کی در ینوآور یبسترها جادیا

 بلکه بزرگ، یمرکز یشهرها در تنها نه مقوله نیا .دنکن کمک زین جامعه در دانش دیجد اشکال ییشکوفا و یریگ شکل به

ا دارد که آن ر تیقابل نیهمچن یراثیم و یفرهنگ یگردشگر .است اثرگذار زین ییروستا مناطق و کوچک جوامع در

 هنیم به تعلق از یشتریب احساس خود ساکنان به کند، یراض را یمحل ةجامع فراغت اوقات گذران و یفرهنگ یها آرمان

 یگردشگر .شود منجر جامعه کی از خارج و داخل در یفرهنگنیب یآگاه به نیهمچن و (01 :0660 )چانگ، دهد ارائه

 از گرید انواع از شیب د،یبازد مورد یها مکان در پول صرف و گردشگران یطوالن اقامت لیدلبه ،یثرایم و یفرهنگ

 (.3 نمودار) (09 :0660 ،یخیتار حفاظت یمشورت ی)شورا رود یم شماربه یاقتصاد ةتوسع مهم ابزار ،ها یگردشگر
 

 

 

 

 

 
 

 یراثیم -یفرهنگ یگردشگر خدمات و میمفاه .5 نمودار

 30 -03 :0660 هو، :منبع

 پژوهش روش
 به ،یفیتوص روش در .است یلیتحل -یفیتوص آن یبررس روش و یکاربرد پژوهش نوع ،یبررس مورد یها مؤلفه براساس

 ها آن زاتیتجه و ساتیتأس و امکانات و یفرهنگ یگردشگر یمقصدها یراثیم –یفرهنگ یها جاذبه شناخت و یبررس

 یگردشگر ةتوسع بر یراثیم یها یتوانمند و ها جاذبه یهاریتأث و رابطه یبررس ،یلیتحل روش در .شودیم پرداخته

 یراثیم –یفرهنگ یها جاذبه از دکنندهیبازد یداخل گردشگر 111 پژوهش، نیا یآمار ةجامع .ردیگیم صورت یفرهنگ

 در اطالعات یآور جمع یبرا .است شده محاسبه کوکران یریگ نمونه براساس هاتعداد آن که است 3131 سال در شهر

 یاثرگذار زانیم لیحلت و هیتجز منظوربه و شده استفاده یدانیم و (ی)اسناد یا کتابخانه روش از پژوهش، نیا

 .است شده گرفته کاربه (ANP) شبکه لیتحل مدل ،زدی شهر در یفرهنگ یگردشگر ةتوسع در مختلف یها شاخص

 و اهدیتهد و ها فرصت ،ها قوت ،هاضعف لحاظ از زدی در یفرهنگ یگردشگر موجود تیوضع یبررس با نیهمچن

 و پژوهش نیا نظر مورد اهداف به توجه با .است شده نیتدو SWOT یزیر برنامه مدل براساس یراهبرد یزیر برنامه

 استخراج به توان یم ها هینظر از مستخرج یلیتحل یالگو و قیتحق ینظر اتیادب و منابع مرور با و یبررس مورد یها مؤلفه

 صورت به پژوهش نیا یرهایمتغ نیتر مهم .پرداخت یتجرب یها آزمون ةلیوس به وابسته و مستقل یرهایمتغ روابط و

 .(0 )جدول است ریز شرح به آن سنجش اسیمق و یاتیعمل فیتعار

 

 :محل توسعة
 تاریخی شهرهای بر تمرکز

 :فرهنگی مناطق
 بر تأکید ،بومی هایفرصت از استفاده ،فیزیکی فضاهای ایجاد 

 شهریکالن و ایموزه نهادی، صنعتی، فرهنگی مناطق

 میراثی و فرهنگی مسیرهای

 :میراثی گردشگری
 جویوجست هایی،گردشگری چنین مرز نبودنروشن ،ناسیتبارش

 اجدادی هایریشه به تعلق احساس به تمایل اطالعات،

 گردشگری خدمات و هاراهبرد
 میراثی -فرهنگی
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 پژوهش کنترل و وابسته و مستقل یرهایمتغ .2 جدول

 رهایمتغ نوع رهایمتغ

 یشهر و یفرهنگ یگردشگر ةتوسع ابستهو ریمتغ
 ،ها یگالر ،ها موزه ،یخیتار یها خانه ،یخیتار یها خرابه ،یخیتار آثار :یراثیم -یفرهنگ مقاصد یها یتوانمند و ها جاذبه مستقل ریمتغ

 یها مکان مردم، خیتار دادها،یرو -اه جشنواره تئاترها، ،یدست عیصنا ،یمعمار فرم ،یسنت یهنرها ،یسنت یاندازها چشم
 )دفاتر یاطالعات مراکز ،یخیتار یبازارها و یتجار مراکز ،ها یسوغات و غذاها انواع ...(،و ها آتشکده )مساجد، یمذهب

 ،ها متل ،ها هتل) یاقامت مراکز ،ها یدسترس ،یعموم یفرهنگ یفضاها ..(،.و یفرهنگ راثیم ،یگردشگر خدمات
 ت،یریمد ،یخیتار اماکن یداخل زاتیتجه ،یخیتار یها محوطه تور، یراهنماها تور، یها بسته ...(،و مهمانسراها

 یگذار هیسرما
 یرهایمتغ

 کنترل
 شغل الت،یتحص سطح خانوار، درآمد کل تولد، محل جنس، سن، :گردشگران یتیجمع یها یژگیو
 سفر، زمان میتصم اقامت، مدت گذشته، یدهایبازد تجارب گروه، کی در تیعضو :گردشگران یرفتار یها یژگیو

 سفر مدت ،یاطالعات منابع

 

 پژوهش یمفهوم مدل

 مدل ،گریدکی از رهایمتغ نیا یریرپذیتأث و یرگذاریتأث و ارتباط یچگونگ و مستقل و وابسته یرهایمتغ به توجه با

 .است شده ارائه 0 نمودار در ،شده حاصل گاننگارند مطالعات پژوهش ةنیشیپ و ینظر اتیادب از که یپژوهش -یلیتحل

 مستقل یرهایمتغ عنوان به یراثیم -یفرهنگ مقاصد یها یتوانمند و ها جاذبه ،دش ذکر زین شیپ مباحث در کهطور همان

 یلیتحل مدل و است (ریرپذیتأث) وابسته ریمتغ ،یشهر و یفرهنگ یگردشگر ةتوسع .اند شده گرفته نظردر (رگذاریتأث)

 .دهد یم نشان را ها آن یریرپذیتأث و یرگذاریتأث یچگونگ و رهایمتغ و ها مؤلفه ةمطالع و یبررس ندیافر پژوهش،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش یمفهوم مدل .2 نمودار

 

 ها افتهی و بحث

 زدی شهر در یفرهنگ یگردشگر یها جاذبه یبررس

 ۀدیا کهجانآ از .دارد دیتأک بخش نیا ۀندیآ رشد یبرا آن یها لیپتانس بر ،یمذهب -یفرهنگ یگردشگر رشد حالدر تنوع

 و یماد راثیم وجود با تنها ها زشیانگ نیا ،دشو یم جادیا گردشگر یها زشیانگ اطاستنب با یمذهب -یفرهنگ یگردشگر

 یها جاذبه ،نهیزم نیا در (.993 :3130 ،یکشکول یباقر و یآبادیزنگ) شوند یم ختهیبرانگ یخیتار و یفرهنگ یرمادیغ

 میراثی -فرهنگی گردشگری توسعة

 گردشگران رضایتمندی

 گردشگران رفتاری هایویژگی

 میراثی -فرهنگی های جاذبه هاانمندیتو و ها ظرفیت
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 موجود یساختارها همراهبه که است یاثریم -یخیتار اماکن نیهم از یا مجموعه ،زدی شهر یفرهنگ یگردشگر

 فراهم را یفرهنگ گردشگران یازهاین ،یگردشگر یها شرکت ،ونقل حمل ،یخدمات عناصر امکانات، شامل یگردشگر

 مسجد مانند یراثیم -یخیتار آثار از یا مجموعه زد،ی شهر یگردشگر یها جاذبه نیتر یادیبن اساس،نیابر .کنند یم

 ،0رجعف امامزاده فهرج، یمیقد مسجد ،نیالد شمس دیس گ،یر مسجد ،3لیمالاسماع مسجد زد،ی جامع مسجد رچخماق،یام

 مجموعه اسکندر، زندان مارکار، خان، حمام ان،یزرتشت ةدخم ،1انیزرتشت ۀآتشکد محراب، چهل ،1امام دوازده ةبقع

 باغ ان،یرسول -نواب -التجار ملک -یالر -یمحمود یها خانه ر،یبادگ شش انبار آب ه،یائیض ،0زدی شهر یمیقد یبازارها

 میترس زدی شهر یبرا را یخاص یفرهنگ انداز چشم که هستند فهادان یمیقد بافت ةمجموع و زدی یبارو و برج ،0آباد دولت

 .(0 )شکل هستند یخارج و یداخل گردشگران ادیز تعداد یرایپذ هرسال و اند کرده

 

  
 زدی شهر یراثیم –یخیتار یها جاذبه .2 شکل

 

 

                                                                                                                                                                              
 ق. هـ سیزدهم قرن مشهور علمای از ،«ییعقدا مالاسماعیل آخوند» دستور به مسجد این. دارد قرار یزد شهر «خان» میدان جنوب در مالاسماعیل مسجد. 3

 .شد ساخته
 علی بن محمد جعفر ابو امامزاده.  است شده واقع جعفر امامزاده بلوار ،(بعثت میدان) بعثت چهارراه       مصل ی، گودال محله یزد شهر مرکز در مطهر ارمز این. 0

 چنین او ریفش نسب سلسله است( ع) صادق امام فرزند کوچکترین عریضی، علی نوادگان از است مشهور جعفر امامزاده به عامه میان در که قاسم به ملقب
 .السالم علیه صادق جعفر االمام بن العریضی علی بن الشعرانی احمد بن عبداهلل بن علی بن محمد ابوجعفر است،

 شمارهب سلجوقی هنر شاهکارهای شمار در و است آن آجری گنبد و معماری لحاظبه بیشتر بنا این اهمیت. دارد قرار یزد شهر «فهادان» ةمحل در امام دوازده ةبقع. 1
 .بود شده بنا ق. هـ سوم و دوم هایقرن در که است مسجدی نشانة بنا، این در محراب وجود. است رنگی های طرح و بری گچ نقوش به مزین بنا داخل. رود می
 با اهدایی زمینی در هند انپارسی انجمن اهدایی سرمایة با شمسی هجری 3131 سال ماهآبان در یزد، ورهرام آتش به مشهور -زرتشتیان آتشکدۀ بنای. 1

 .شد ساخته «امانت جمشید ارباب» نظارت
 مانند آن اصلی فضاهای از بعضی و شد تقسیم قسمت دو به( فعلی قیام خیابان) شاه خیابان احداث با «پهلوی» دوران در یزد، قدیمی بازارهایمجموعه. 0

 ق. هـ نهم قرن به متعلق -قنبر حاجی بازار نام به -یزد بازار بخش ترین قدیمی. شد تخریب کلی به.. .و علی پنجه بازار خان، محمدعلی بازار دوزها،       ا ر سی بازار
 های حسینیه و تکایا دیگر شیوۀ به بلندی زیبای ةتکی بازار، این سردر بر ق،. هـ سیزدهم قرن در. است «ماقخامیرچ» تاریخی -فرهنگی مجموعة از جزئی و

 .دش ساخته معقلی کاشی با یزد
 وقت حاکم اقامت محل باغ، این. شد ساخته ق. هـ 3306 سال در «زند خان کریم» و «افشار میرزای شاهرخ» معاصر «زند خانمحمدتقی» توسط یزد آباد دولت باغ. 0
 .است... و جنوبی سردر عمارت لی،اص سردر عمارت آیینه، تاالر عمارت آیین، بهشت عمارت بادگیر، و هشتی عمارت مانند فضاهایی شامل باغ. بود( یزد خان)
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 حدود دهد یم نشان 3136 تابستان و بهار فصل دو یط زدی استان یخارج و یداخل یگردشگرها تعداد یبررس

 یفرهنگ -یخیتار آثار از ،گردشگر 3،311،001 حدود یعنی آنان از درصد 30 که اند شده استان وارد گردشگر 3،011،611

 113،003 و اند داشته یعبور و روزه کی سفر ادیز احتمال به گردشگر 161،113 ،تعداد نیا از .اند کرده دیبازد زدی شهر

 (.1 )جدول اند داشته شبانه اقامت شهر یها هتل در زین گردشگر

 از دهد یم نشان ،اند کرده دیبازد 3136 تا 3110 یها سال یط زدی شهر یخیتار اماکن از که یگردشگران تعداد یبررس

 16،106 از ارقام نیا که یا گونه به است؛ شده کاستهشدت  به یخارج یورود گردشگران تعداد از بعد، به 3111 سال

 یداخل گردشگران تعدادزمان  . هماست افتهی کاهش 3136 سال در گردشگر 39،093 به 3111 سال در یخارج گردشگر

 (.1 ول)جد استکرده  دایپ کاهش 3136 سال در گردشگر 111،131 به 3111 سال در گردشگر 100،031 از زین

 یها رساختیکارکردها و ز یفیو ک یکم یشدن آن، لزوم توسعه و ارتقایو رقابت یشگرامروزه رشد روزافزون گرد»

 تعداد نکهیا به توجه با نه،یزم نیا در .(03: 3130 گران،ید و ی)موسو «ده استکر ریاز گردشگران را انکارناپذیمورد ن

 از شیبمراتب  به زد،ی در یگردشگر تسایتأس و امکانات دارند، قرار زدی شهر در یگردشگر و یخیتار اماکن از یادیز

 که دارد قرار زدی شهر در یاقامت هتل 19 استان، در یاقامت هتل 10 تعداد ازاست.  استان یشهرها وها  شهرستان ریسا

 یگردشگر خدمات دفتر 10 استان، نیا در نیهمچناست.  زدی شهر در یگردشگر امکانات تمرکز نیا انگریب خود یخود به

 (.0)جدول  است شده واقع زدی شهر در یگردشگر خدمات دفتر 00 تعداد، نیا از هک دارد وجود

 

 5330 تابستان و بهار فصل دو یخارج و یداخل گردشگران تعداد .3 جدول

 اقامت شب نفر شبانه اقامت شبانه اقامت بدون مجموع 
 3،030،000 030،100 31،169 130،310 بهار

 0،106،619 011،111 160،010 111،330 تابستان
 3136 استان، یآمار ةسالنام :منبع

 
 زدی شهر یفرهنگ و یخیتار یبناها یخارج و یداخل گردشگران تعداد .8 جدول

 سال
 گردشگران

5341 5344 5344 5343 5330 

 113،131 133،911 100،031 110،103 001،300 یداخل
 39،093 10،160 16،106 03،093 00،001 یخارج

      3136 استان، یآمار ةسالنام: منبع
 

 زدی استان یشهرها یگردشگر حوزة یخدمات اماکن تعداد .1 جدول

 ابرکوه بافق صدوق تفت بدیم زیمهر اردکان زدی امکانات
 3 6 3 3 3 0 1 11 ها هتل

 06 6 306 11 06 31 11 0331 ها هتل در تخت تعداد
 39 6 30 10 00 01 10 3600 ها هتل در اتاق تعداد
 6 6 6 6 6 6 3 30 ونیپانس و ریپذ مهمان

 6 6 6 6 6 6 1 300 رهایپذ مهمان در اتاق تعداد
 3 0 0 3 0 3 3 00 یگردشگر خدمات دفاتر

 3136 زد،ی استان یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم ادارۀ: منبع
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 زدی شهر در یفرهنگ یگردشگر رکود و رونق لیدال یبررس

 دید از لیدال نیا تا دش نیتدو یاپرسشنامه ،زدی شهر سطح در یفرهنگ یگردشگر رکود و رونق لیدال یبررس منظوربه

 یطراح یفرهنگ یگردشگر ةتوسع یدیکل یها مؤلفه عنوان به سؤال 10 راستا، نیا در .دشون یبررس یداخل گردشگران

 ییآشنا شهر نیا یگردشگر و یخیتار اماکن با ،یداخل گردشگران از درصد 3/11 دهد یم نشان یدانیم یها یبررس .شد

 غاتیتبل معتقدند گردشگران از درصد 3/91 ،نهیزم نیا در .است حوزه نیا در مؤثر غاتیتبل انگریب کهند رداکامل 

 گردشگران جذب و یرانیا -یاسالم فرهنگ یواقع ۀچهر میترس در یادیز اریبس زانیم به ،زدی شهر یفرهنگ یها جاذبه

 .است شده ذکر 0 جدول در ها مؤلفه ریسا یبررس جینتا .است مؤثر یخارج
 

 )به درصد( زدی شهر سطح در یفرهنگ یرگردشگ رونق در مختلف یها مؤلفه نقش .1 جدول

 یگردشگر رونق یها مؤلفه
 یلیخ
 ادیز

 یلیخ کم متوسط ادیز
 کم

 6 0/1 9/10 3/10 0/39 یخیتار یها خانه وجود
 3 3/1 1/33 3/01 3/03 یخیتار آثار کنار در ها کتابخانه و ها موزه وجود
 1/6 9/0 1/09 0/13 9/01 زدی شهر یخیتار یبازارها
 0/3 1/1 10 0/16 3/03 یفرهنگ یها جشنواره یربرگزا

 3 3/1 11 3/10 00 یسنت و ینید مختلف  مراسم ییبرپا با همراه یخیتار یها محوطه
 1/3 0/1 1/01 9/10 11 زدی شهر یسنت یمعمار فرم

 3 1/0 3/10 0/11 01 یشعرباف مانند زدی شهر یسنت یهنرها
 1/6 3/1 0/10 0/10 0/33 یریادگی یبرا یآموزش التیعطت گذراندن قالب در ییتورها یبرگزار
 0/6 0/9 0/01 1/11 1/33 یفرهنگ گردشگران و زدی شهر ساکنان انیم تعامل

 1/6 0/0 1/06 1/10 32 مؤثر و دیمف غاتیتبل
 3 3/36 11 3/19 31 تمدن و فرهنگ یهامهد عنوانبه کرمان و خراسان فارس، اصفهان، یها استان با یهمجوار
 3 0/31 10 1/11 0/31 یخصوص مؤسسات و ها شرکت یگذار هیسرما

 1 1/1 0/01 1/10 5/24 ها آن زیتجه با همراه یخیتار یها مکان در ها اقامتگاه جادیا
 3 0/1 00 1/10 0/00 هم کنار در آتشکده و جامع مسجد وجود
 3131 ،یدانیم برداشت :منبع

 

 یبرا شهیهم    با یتقر یگردشگر ةمطالع کهآنجا از» ،یفرهنگ یگردشگر رونق مورددر گردشگران یهادگاهید مطابق

 مراکز همجوار یرفاه مراکز جادیا (،3103 :3130 ،یریکب و ی)موسو «است گرفته جامنا یاقتصاد یها تیفعال یبررس

 با نامه تفاهم و یهمکار زین و یخصوص بخش یگذار هیسرما نیهمچن و مؤثر غاتیتبل با همراه ،یراثیم و یخیتار

 و داشت خواهد ...و یاجتماع ،یاقتصاد یها بخش در یفرهنگ یگردشگر رونق در یمهم اریبس نقش ،همجوار یها استان

 از را گردشگران یدرصد 10 یتمندیرضا کهخواهد شد  منجر یگردشگر موجود تیوضع یسامانده به یمؤثر طور به

 .دارد یدر پ یفرهنگ و یخیتار یها جاذبه کنار در موجود یرفاه امکانات و زاتیتجه

 

 ANP مدل از ادهاستف با یفرهنگ یگردشگر جذب در رثمؤ عوامل یبند تیاولو

 ها جاذبه مورددر .است زدی شهر سطح در یفرهنگ یگردشگر رونق در رگذاریتأث یها شاخص ییاشناس پژوهش، نیا هدف

 ارتباط جادیا با هکیا گونه به ؛است شده گرفته نظردر یمختلف یها شاخص و ارهایمع ،شهر یفرهنگ یگردشگر مسائل و

 سطح در یفرهنگ یگردشگر رونق در عناصر از کیهر یاهریتأث ،ها شاخص و عناصر انیم یگروهبرون و یگروه وندر

 .(1 نمودار) شود یم مشخص زدی شهر
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 یفرهنگ یگردشگر رونق یها خوشه انیم روابط .3 مودارن

 

 و یفرهنگ یها جاذبه ،یگردشگر یها تیظرف ،یتمندیرضا یها خوشه شامل خوشه چهار در ارهایمع ،پژوهش نیا در

 هک یا گونه به ؛هستند رگذاریتأث عناصر یتعداد ۀرندیدربرگ ها آن از کیهر هکاند  گرفته قرار گردشگران یرفتار یها یژگیو

 (.9 )جدول دارد وجود یوابستگ زین ها خوشه نایم در ،یگروه ندرو ارتباط برعالوه

 در تیاهم ای تیارجح نییتع یها اسیمق از استفاده با ،ها خوشه و ارهایمع همة به مربوط سیماتر و یزوج یها سهیمقا

 انجام ها نهیگز و ارهایمع ةهم یبرا یزوج سةیمقا است یگفتن. شود یم مشخص 3تا  3 اعداد لةیوسبه قضاوت هر

 آمده زدی شهر در یفرهنگ یگردشگر رونق یبرا ANP یا شبکه مدل در یزوج یها سهیمقا جینتا 9 جدول در. شود یم

 3 از دینبا یناسازگار مقدار روش، نیا در. است 61363/6 قضاوت یناسازگار نرخ شود، یم مالحظه کهگونه  . هماناست

 .(1)جدول  است یرفتنیپذ ینظرسنج از یناش یخطا وها  قضاوت ادیز تعداد رنظرگرفتند با خطا از زانیم نیا. باشد شتریب

 

 ها خوشه وزن و یزوج سةیمقا سیاترم .4 جدول

 یتمندیرضا عنوان
 یها تیظرف

 یگردشگر
 یها جاذبه

 یفرهنگ
 یها یژگیو

 یرفتار
 یینها وزن ینسب وزن

 311/6 019/6 0 1 11/3 3 یتمندیرضا
 313/6 911/6 30/6 13/6 3 1 یگردشگر یها تیظرف

 039/6 161/6 0 3 13/3 1 یفرهنگ یها جاذبه
 361/6 130/6 3 1 10/6 611/6 یرفتار یها یژگیو
 نگارندگان :منبع

 
 ANP یا شبکه مدل یناسازگار نرخ .4 جدول

 یرفتار یها یژگیو یفرهنگ یها جاذبه یگردشگر یها تیظرف یتمندیرضا ها شاخص
 63609/6 61936/6 6001/6 6010/6 یناسازگار نرخ

 

 aij ۀنمر یزوج سیماتر در .است آمده دستبه یزوج سیماتر سةیمقا قیطر از ها خوشه ینسب وزن 0 جدول مطابق

 3 ۀنمر هک کند یم مشخص را =wi/wj aij یعبارتبه .دهد یم نشان را j ستون به توجه با i طرس در مؤلفه ینسب تیاهم

  داخل عناصر ةسیمقا سپس .است jبا  سهیمقا در i ةمؤلف ادیز اریبس تیاهم با برابر 3 ۀنمر و مؤلفه دو برابر تیاهم گرنشان
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 ها خوشه درون عناصر و ارهایمع از حاصل یوزن سیماترسوپر .3 جدول

 گردشگری ظرفیت رضایتمندی  
  5 re 2 re 3 re 8 re 5 re 2 re 3 re 5 za 2 za 3 za 8 za 1 za 1 za 

ی
ند
تم
ضای

ر
 

3 re 66/6 10/6 30/6 66/6 30/6 31/6 30/6 63/6 10/6 11/6 61/6 13/6 09/6 

0 re 11/6 66/6 90/6 19/6 61/6 90/6 01/6 01/6 30/6 01/6 03/6 09/6 09/6 

1 re 31/6 03/6 66/6 11/6 03/6 11/6 10/6 30/6 33/6 66/6 66/6 01/6 11/6 

1 re 00/6 01/6 03/6 66/6 03/6 03/6 66/6 61/6 01/6 69/6 19/6 66/6 66/6 

3 re 66/6 00/6 63/6 10/6 66/6 19/6 66/6 66/6 66/6 63/6 66/6 10/6 66/6 

0 re 63/6 66/6 61/6 10/6 10/6 66/6 03/6 01/6 66/6 13/6 10/6 66/6 10/6 

1 re 33/6 66/6 66/6 36/6 33/6 30/6 66/6 33/6 19/6 66/6 66/6 00/6 66/6 

ت
رفی
ظ

 
ی
گر
دش
گر

 

3 za 66/6 01/6 10/6 00/6 13/6 66/6 11/6 66/6 31/6 11/6 30/6 66/6 03/6 

0 za 31/6 13/6 66/6 31/6 01/6 10/6 91/6 13/6 66/6 66/6 10/6 11/6 66/6 

1 za 13/6 66/6 10/6 03/6 66/6 30/6 66/6 66/6 01/6 666/6 00/6 19/6 13/6 

1 za 66/6 66/6 66/6 66/6 10/6 11/6 10/6 30/6 66/6 11/6 66/6 13/6 11/6 

0za 30/6 30/6 66/6 10/6 66/6 66/6 66/6 66/6 66/6 10/6 93/6 66/6 10/6 

0 za 66/6 01/6 66/6 66/6 66/6 66/6 66/6 09/6 66/6 10/6 66/6 66/6 66/6 

ذبه
جا

 
ها

 ی
ی
گر
دش
گر

 

3 ja 66/6 66/6 66/6 19/6 66/6 66/6 60/6 36/6 10/6 01/6 90/6 09/6 10/6 

0 ja 03/6 01/6 03/6 11/6 60/6 10/6 01/6 66/6 66/6 03/6 13/6 63/6 13/6 

1 ja 31/6 01/6 611/6 60/6 01/6 11/6 91/6 00/6 63/6 69/6 90/6 03/6 01/6 

1 ja 66/6 03/6 66/6 63/6 66/6 63/6 31/6 13/6 13/6 66/6 11/6 66/6 10/6 

0 ja 31/6 00/6 10/6 66/6 10/6 06/6 66/6 66/6 11/6 13/6 66/6 11/6 66/6 

0 ja 91/6 66/6 93/6 13/6 03/6 03/6 66/6 01/6 63/6 10/6 30/6 39/6 10/6 

9 ja 30/6 66/6 666/6 30/6 16/6 69/6 66/6 66/6 66/6 66/6 13/6 66/6 666/6 

و
گی

یژ
 

ی
ها

 
ی
تار
رف

 

3 ra 33/6 10/6 01/6 66/6 19/6 10/6 63/6 69/6 10/6 03/6 61/6 00/6 33/6 

0 ra 66/6 10/6 63/6 00/6 33/6 93/6 03/6 11/6 93/6 10/6 03/6 66/6 69/6 

1 ra 03/6 01/6 66/6 61/6 66/6 66/6 66/6 09/6 66/6 33/6 00/6 13/6 11/6 

1 ra 61/6 63/6 19/6 63/6 13/6 66/6 11/6 66/6 39/6 66/6 66/6 09/6 66/6 

0 ra 60/6 66/6 01/6 66/6 60/6 13/6 66/6 09/6 66/6 31/6 91/6 66/6 01/6 

 گردشگران رفتاری های یژگیو گردشگری یها جاذبه  
  5 ja 2 ja 3 ja 8 ja 1 ja 1 ja 4 ja 5 ra 2 ra 3 ra 8 ra 1 ra 

ی
ند
تم
ضای

ر
 

3 re 66/6 00/6 30/6 63/6 13/6 01/6 01/6 11/6 13/6 11/6 01/6 11/6 

0 re 30/6 66/6 13/6 30/6 66/6 66/6 61/6 39/6 66/6 03/6 66/6 01/6 

1 re 01/6 63/6 66/6 66/6 01/6 10/6 39/6 66/6 19/6 11/6 00/6 66/6 

1 re 10/6 01/6 09/6 01/6 69/6 90/6 01/6 13/6 00/6 66/6 10/6 00/6 

3 re 66/6 66/6 13/6 66/6 30/6 31/6 10/6 30/6 66/6 13/6 66/6 66/6 

0 re 19/6 01/6 66/6 10/6 01/6 66/6 30/6 11/6 03/6 10/6 13/6 66/6 

1 re 60/6 66/6 31/6 66/6 31/6 66/6 66/6 66/6 61/6 66/6 30/6 31/6 

ت
رفی
ظ

 
ی
گر
دش
گر

 

3 za 66/6 66/6 66/6 63/6 96/6 00/6 61/6 01/6 30/6 66/6 03/6 66/6 

0 za 13/6 11/6 13/6 31/6 30/6 30/6 03/6 09/6 66/6 61/6 01/6 00/6 

1 za 00/6 66/6 00/6 00/6 30/6 09/6 11/6 11/6 03/6 39/6 63/6 13/6 

1 za 66/6 93/6 03/6 66/6 36/6 61/6 06/6 66/6 11/6 00/6 13/6 66/6 

0za 63/6 01/6 66/6 11/6 13/6 03/6 66/6 60/6 93/6 01/6 11/6 31/6 

0 za 03/6 69/6 31/6 66/6 60/6 66/6 01/6 66/6 03/6 66/6 69/6 63/6 

ذبه
جا

 
ها

 ی
ی
گر
دش
گر

 

3 ja 66/6 63/6 01/6 03/6 61/6 03/6 00/6 09/6 66/6 66/6 66/6 11/6 

0 ja 69/6 66/6 66/6 19/6 11/6 66/6 66/6 66/6 09/6 09/6 10/6 61/6 

1 ja 10/6 01/6 66/6 66/6 00/6 39/6 19/6 10/6 30/6 66/6 11/6 66/6 

1 ja 61/6 66/6 10/6 66/6 66/6 66/6 66/6 66/6 11/6 19/6 13/6 19/6 

0 ja 03/6 31/6 66/6 11/6 66/6 11/6 31/6 09/6 66/6 00/6 01/6 69/6 

0 ja 10/6 11/6 60/6 39/6 63/6 66/6 66/6 13/6 11/6 66/6 66/6 00/6 

9 ja 66/6 63/6 09/6 00/6 03/6 09/6 66/6 66/6 66/6 31/6 66/6 66/6 

و
گی

یژ
 

ی
ها

 
ی
تار
رف

 

3 ra 61/6 01/6 30/6 30/6 30/6 03/6 03/6 66/6 61/6 09/6 30/6 06/6 

0 ra 66/6 63/6 16/6 01/6 03/6 19/6 31/6 63/6 66/6 66/6 39/6 93/6 

1 ra 31/6 00/6 31/6 31/6 66/6 60/6 66/6 06/6 03/6 66/6 66/6 66/6 

1 ra 06/6 66/6 66/6 00/6 11/6 66/6 01/6 09/6 60/6 31/6 66/6 63/6 

0 ra 66/6 13/6 19/6 60/6 61/6 61/6 01/6 01/6 11/6 61/6 66/6 66/6 
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، عناصر جدول تیدرنها. در گام بعدی، وزن نسبی عناصر ماتریس محاسبه و ردیگ یمانجام  AHPشبیه روش  هر خوشه،

وابسته باشند، با  ها خوشهممکن است به عناصر سایر  ها خوشه. با توجه به اینکه بعضی از عناصر درون شوند یمنرمال 

، شوند یمبا یکدیگر مقایسه  دو دوبهشود و عناصر ماتریس، توجه به معیارهای کنترل، ماتریس مقایسة زوجی تشکیل می

لف، ی مختها سیماتر. سوپرماتریس حاصل از تلفیق شود یمو نتیجه وارد سوپرماتریس اولیه  دیآ یمدست وزن ماتریس به

 سوپرماتریس اولیه است که جمع عناصر هر ستون سوپرماتریس بیش از یک است.

 ،تینهادر (.3 )جدول است یوزن سیماترسوپر حاصل سیماترسوپر و شود یم نرمال سیماترسوپر بعد، ةمرحل در

 نیآخر در .شوند همگرا تا رسند یم توان به قدر آن ارهایمع در موجود عناصر ،یوزن سیماترسوپر شدنهمگرا منظور به

 نیا در .است شده محاسبه ارهایمع یینها وزن ،یعموم وزن حد سیماترسوپر و ها خوشه وزن 3 ولجد به توجه با ،مرحله

 در حاصل عدد تنها و شدهن رکذ سطرها در عناصر اعداد بودن برابر برحسب یعموم وزن حد سیماترسوپر جدول ،مرحله

 .است شده انیب یینها وزن قالب در 36 جدول

 

 زدی شهر یفرهنگ یگردشگر قنرو مطالعة مورد یها شاخص یینها وزن .50 جدول

 نهایی وزن ها خوشه وزن عمومی وزن پژوهش های شاخص

 330/6 311/6 011/6 رضایتمندی
 301/6 313/6 30/6 گردشگری ظرفیت
 619/6 039/6 160/6 گردشگری یها جاذبه

 601/6 361/6 013/6 گردشگران رفتاری های یژگیو
    منبع: نگارندگان

 

 در ارزشمند یها لیپتانس شامل یفرهنگ یگردشگر یها تیظرف یها شاخص دهد یم نشان هکشب لیتحل مدل جینتا

 301 مسجد، 130 به کینزد وجود ،یگردشگر و یفرهنگ راثیم ،(...و یبافییدارا ،یشعرباف اع)انو یدست عیصنا ۀحوز

 یمیقد بافت وجود ،جهان یخشت شهر نیاول ،ارزشبا یراثیم –یخیتار آثار وجود ،متبرکه مکان 11 ه،ینیحس و هیتک

 یگردشگر رونق در را نقش نیشتریب 301/6 مقدار با مختلف انیاد یمذهب و یخیتار اماکن وجود و ایپو و زنده و پرجاذبه

 شهر، یفرهنگ و یخیتار یها جاذبه کنار در یرفاه امکانات و زاتیتجه وجود ،بعد مرتبة در .دندار زدی شهر در یفرهنگ

 در یخصوص و یدولت یها یگذار هیسرما زانیم شهر، مردم ینواز مهمان و یخیتار آثار مسئوالن خوب اریبس برخورد

 شامل یگردشگر یها رساختیز کردنفراهم ،زدی شهر یفرهنگ و یخیتار یها جاذبه یحیتفر و یرفاه امکانات زیتجه

 فراهم را یراثیم -یفرهنگ یها هجاذب و ها مکان یگردشگر توسعة یبسترها که -اقامت محل و راه ،ونقل حمل ستمیس

 ،گردشگران یتمندیرضا زانیم شیافزا دهد یم نشان ها یبررس .است کرده فراهم را گردشگران یتمندیرضا -ندک یم

 با گردشگران یتمندیرضا زانیم دهد یم نشان زین ANP مدل جینتا .دوشیم یفرهنگ یگردشگر رونق موجب همواره

 .است زدی شهر در یفرهنگ یگردشگر رونق شیافزا در یمهم اریبس عامل ،یگردشگر یها تیظرف از بعد 330/6

 

 زدی شهر در یفرهنگ یگردشگر رونق یراهبرد یزیر برنامه

 رشد در رگذاریتأث یرهایغمت و ابعاد ییشناسا ،زدی شهر در یفرهنگ یگردشگر یراهبرد یزیر برنامه لیتحل در قدم نیاول

 استخراج یگردشگر از نوع نیا یاهدیتهد و ها فرصت ،هاضعف ،هاقوت دیبا ابتدا ،نیبنابرا ؛است یگردشگر از نوع نیا

 .(33 )جدول شود
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 یزد شهر در فرهنگی گردشگری راهبردی ریزی برنامه متغیرهای .55 جدول

 برگزاری امکان. 0 (؛3x) ها آن فرهنگی و تاریخیهای  مکان زیاد تعداد وجود با استان شهرهای سایر در مطلوب اقامتی مراکز. نبود 3

 130 متبرکه، مکان 11 وجود. 1 (؛0x) ثیمیرا -فرهنگی اماکن در گردشگران جذب برای سال ایام تمام در مذهبی -فرهنگیهای  جشنواره

 از استانهای  شهرستان ازبعضی  زیادة فاصل. 1 (؛1x) های فرهنگی عنوان جاذبه ها به اقلیت مذهبی مکان 30 و هیحسین و تکیه 301 مسجد،

 جذب خود به را زیادی گردشگرانهرسال  که فارسو  اصفهانهای  استان با همجواری. 0 (؛1x)ها  آن تاریخی آثار گستردگی وجود با یزد شهر

 همکاری. نبود 0 (؛0x) فرهنگی گردشگریة گانسه مثلث قالب در فرهنگی گردشگری رونقمنظور ها به استان بیننامه  تفاهم انعقاد وکنند  می

های  . نبود حمایت9 (؛0x) ناستا هر در گردشگری خدماتبودن ارائة  انحصاری وها  استان سایر با یزد استان گردشگری خدماتهای  شرکت بین

 ماندنناشناخته. 3 (؛1x) تاریخی مراکز از یعضب در امنیتن میأت ونورپردازی  در ضعف. 1 (؛9x) انقراض درحال دستی هنرهای و صنایع از الزم

ۀ کنگر برگزاری رایب یزد شهر ویژهبه یزد استان قابلیت و ظرفیت. 36 (؛3x) فرهنگی گردشگران برای شهر در فرهنگیة عرص هنرمندان

عنوان  به مادی میراثهای  ظرفیت وها  ماندن قابلیت. ناشناخته33 (؛36x) آن در تاریخیفراوان  آثار وجود به توجه با فرهنگی گردشگری جهانی

 برای کشور در یزد شهر فرهنگی و تاریخی آثار شناساندنها برای  شبکه تعدد با صداوسیما قابلیت. 30 (؛33x) فرهنگی گردشگران برای جاذبه

 گردشگری رونقو... برای  شهریداخل قطار برقی، پله مانندهایی  زیرساخت ایجاد برای مناسبگذاری  . نبود سرمایه31 (؛30x) گردشگر جذب

 گردشگری مادی میراث انواعهای  نمایشگاه برگزاری برای خاصهایی  مکان تخصیص امکان. 31 (؛31x)ها  گردشگری سایر و فرهنگی

 و تاریخی آثار و زرتشتی دین وجود. 30 (؛31x) پیرامون با مرکزهای  فاصله بردنازبینمنظور به گردشگران برای استانهای  شهرستان رهنگیف

 وجود. 39 (؛30x) پویا و زنده تاریخی بافت داشتن و جهان خشتی شهر اولینعنوان بودن بهشده. شناخته30 (؛30x) یزد شهر درها  آن میراثی

ها  پانسیون پذیرها،مهمان ،ها هتل مانند اقامتی اماکن زیاد تعداد وجود. 31 (؛39x) میراثی -تاریخیهای  جاذبه کنار در دستی صنایع مختلف نواعا

 راهنماهای بانتخا و مدیریت در ضعف. 06 (؛33x) بیشترهای  جاذبه ایجادها برای  استان سایر از تقلید با شهر تاریخی آثار مرمت. 33 (؛31x) و...

 (؛03x)ویترین  پشت ازها  آن بازدید وها  موزه به پذیرآسیب میراثی مراکز و تاریخیهای  خانه تبدیل در ضعف. 03 (؛06x) باال معلومات با تور

 مذهبی -فرهنگیهای  هزینه رشد. 01 (؛00x) گردشگری باورپذیری ضعف و گردشگری و فرهنگی میراث متولیاننداشتن تجربه و تخصص .00

 برایمؤثر  تبلیغات. نداشتن 00 (،01x) احیا وگذاری  برای سرمایه گسترده میراثی -فرهنگی اماکن وجود. 01 (؛01x) فرهنگی گردشگری در

 (،00x) شهر معروف تاریخیهای  خانه شدنمتروکه و استفاده. بی00 (،00x) ها همة رسانه از گیری بهره با فرهنگی گردشگری مخاطبان جذب

 (،01x) خصوصی بخش اندک مشارکت وگذاری  . سرمایه01 (،09x) تاریخی آثار مرمتیسم بر پسامدرن و مدرنیسمی اهتحول ثیرأت .09

 خارج رده از باید ها آن از بسیاری که هاآن نظیر و ها هتل ،ونقل حمل وسایل جمله از استفاده مورد وسایل و تجهیزات ،تأسیسات گیفرسود. 03

 (.03x) شوند ساخته نو از باید نیز اقامتی واحدهای از بعضی شوند. مرمت یاساس طور به یا

 

 به ها داده مقدار ،یزد شهر در فرهنگی گردشگری یمتغیرها از یکهر برای ،ها آن تحلیل و تجزیه و ها داده به توجه با

 گردشگری بخش در یزد شهر تهدیدهای و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت سپس .شد ازیاستانداردس 36 تا 3 از عددی

 .شد محاسبه یزد شهر در SWOT های همؤلف از یکهر ضریب میانگین ،درنهایت .شدند مشخص متغیر 03 از فرهنگی

 و مقدار بیشترین 10/9 و 13/1 ضرایب با اهتهدید و ها ضعف ،یزد شهر در فرهنگی گردشگری مورددر ها بررسی مطابق

 (.30 جدول) دارند را مقدار کمترین 01/0 و 30/0 ضرایب با ها فرصت و هاقوت
 

 یزد شهر در SWOT مدل در (50 -5 از) متغیرها ضرایب استانداردسازی .52 جدول

 
 (T) اهتهدید (O) ها فرصت (W) ها ضعف (S) ها قوت

 متغیرها نام
 میانگین
 ضریب

 متغیرها نام
 میانگین
 ضریب

 متغیرها نام
 میانگین
 ضریب

 متغیرها نام
 میانگین
 ضریب

 گردشگری
 شهر فرهنگی
 یزد

(0x)؛ (1x)30) ؛
x)؛ 

(39
x)31) ؛

x)؛ 
(01

x)01) ؛
x) 

30/0 

(03
x)01) ؛

x)00) ؛
x) 

(00
x)00) ؛

x)03) ؛
x) 

(06
x)؛ (9x)؛ (1x) 

(3x)33) ؛
x)31) ؛

x) 

13/1 
(30

x)36) ؛
x)؛ 

(31
x)30) ؛

x)؛ 
(0x) 

01/0 
(3x)09) ؛

x)؛ 
(33

x)؛ (1x)؛ 
(0x) 

10/9 

 نگارندگان :منبع
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 در کیهر ضرایب و (تهدیدها و ها رصتف) خارجی عوامل و (هاضعف و هاقوت) داخلی عوامل اینکه از پس

 مشاهده 31 جدول در که شد تعیین نیز فاکتور چهار این از کیهر درصد شد، مشخص یزد شهر فرهنگی گردشگری

 چه ،میزان این از که شد مشخص سپس .شد نوشته یزد شهر در مدل متغیرهای درصد SWOT ستون در .شود می

 در یزد شهر برای الزم راهبرد ،درصدها براساس ،نهایتدر .است یافته اختصاص تهدید و فرصت ضعف، قوت، به درصدی

 .است شده ارائه فرهنگی گردشگری ةتوسع بخش
 

 یزد شهر در راهبرد تعیین و تهدیدها و ها فرصت ها،ضعف ها،قوت ددرص محاسبة .53 جدول

 عنوان
SWOT 

 راهبرد نوع
S W O T داخلی 

S/W 
 خارجی
O/T 

 مثبت
S/O 

 منفی
W/T 

SWOT 

 دوم 0/93 0/01 1/13 1/11 1/00 0/39 0/39 1/13 3/01 یزد شهر
 نگارندگان :منبع
 

 .(درصد 1/13 یعنی) ستروهروب شماری بی هایضعف با یزد شهر در فرهنگی گردشگری وضعیت 31 جدول براساس

 در درآمد افزایش و ورودی گردشگران تعداد افزایش بر تأکید بیشترین فعلی، های ریزی برنامه روند با که ستمعنابدان این

 و مرمت برای خصوصی بخش ۀگسترد مشارکت و گذاری سرمایه مانند مواردی و است گرفته صورت گردشگری ۀحوز

 بیانگر که -فرهنگی و میراثی های جاذبه این ترتیب،بدین .اند شده روهروب مهری بی با فرهنگی -میراثی آثار نگهداری

 و دونشمی فرسودگی دچار کم کم -دارند یتجذاب بسیار خارجی و داخلی گردشگران برای و هستند یزد شهر مردم فرهنگ

 همچنین و هاآن بر تکیه با توان می و است شماربی نیز گردشگری از بخش این در هاقوت البته .روند می بین از

 ةتوسع و رشد به نیل برای هایی راهبرد 31 جدول به توجه با ،بنابراین ؛کرد تر نگرکم را تهدیدها و هاضعف ،ها فرصت

 ...و خیتاری و فرهنگی میراث حفظ پایدار، درآمد اشتغال، ایجاد لحاظبه امروزه که -یزد شهر در فرهنگی گردشگری

 های راهبرد» راستا، همین در .است شده ارائه -دارند یزد استان برای راهبردی اهمیتی ،پیرامونی های استان در ویژه به

 و ها تقو یعنی مثبت های جنبه تقویت بر استراتژی این) (دهیقوت) اول نوع راهبرد شامل پژوهش این در شده تعیین

 اول نوع راهبرد به نسبت ،راهبرد این) (کردنغلبه راهبرد) دوم نوع راهبرد ،(دارد تمرکز گردشگری مناطق های فرصت

 که شود می گرفته کاربه زمانی راهبرد این) (محیط کنترل) سوم نوع راهبرد ،(است تر منسجم ،کارانه محافظه بیشتر

 را خود های فرصت و ها قوت تمامی باشند مجبور مناطق که طوری به ،باشد محدودکننده و فراگیر چنان خارجی تهدیدهای

 ،راهبرد این) (منفی عوامل کنترل) چهارم نوع راهبرد ،(برسانند ممکن حداقل به ار تهدیدها این اثرات تا گیرند کاربه

 راهبرد این) (محیط کنترل برای خارجی و داخلی عوامل راهبرد) پنجم راهبرد ،(است سوم و دوم نوع راهبرد از تلفیقی

 به توجه با (.03 :3131 ،دیگران و موسوی) «(هستند فراوان ها فرصت و ها قوت مثبت رایطش که رود می کاربه زمانی

 این چراکه ؛شود می استفاده دوم نوع راهبرد از یزد شهر فرهنگی گردشگری راهبردی ریزی برنامه برای ،31 جدول نتایج

 را (هاضعف) داخلی منفی عوامل ،طریق این از تا گیرد می کاربه خارجی و داخلی مثبت عوامل برای را خود منطق راهبرد

 .سازد غیرفعال      کامال  یا کوچک
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 یزد شهر در فرهنگی گردشگری ییاجرا یها تیاولو و ها راهبرد سیماتر .8 نمودار

 

 در چنانچه ،هاX محور یرو بر یداخل عوامل یینها ازیامت جمع ؛ییاجرا یها تیاولو و ها راهبرد سیماتر در»

 یریقرارگ از نشان 33/0 تا 0 یازهایامت .است ستمیس یداخل ضعف دهندۀنشان رد،یگ قرار 33/3 تا 3 از یا محدوده

 یینها ازیامت جمع ،وهیش نیهم به .است ستمیس قوت انگریب 1 تا 1 یازهایامت باالخره و دارد متوسط وضع در ستمیس

 که است تیواقع نیا انگریب 33/0 تا 0 یازهایامت ستم،یس ضعف انگریب 33/3 تا 3 از هاY محور یرو بر یخارج عوامل

 و نیاحکمت) «است یعال وضع در ستمیس گرفتنقرار انگریب 1 تا 1 یازهایامت    تا ینها و داشته قرار متوسط وضع در ستمیس

 ،هاقوت از استفاده با هاضعف بر کردنغلبه راهبرد بر عالوه که دهد می نشان SWOT تحلیل نتایج .(013 :3130 موسوی،

 های جاذبه کیفیت یارتقا برای ،0 ۀشمار خانة در گردشگران یینها امتیاز قرارگیری به توجه با رقابتی راهبرد از باید

 افزایش در رقابت زیرا ؛کرد استفاده گذاری سرمایه و خارجی و داخلی گردشگران جذب جهتدر فرهنگی گردشگری

 .(1 نمودار) شد خواهد منجر صنعت این توسعة و رشد به یزد شهر در فرهنگی گردشگری های جاذبه

 

 گیری نتیجه

 گردشگری در بخش دو این ترکیب و بودند چشمگیری رشد دارای بیستم، قرن صنعت دو عنوانبه گردشگری و فرهنگ

 با .رفتمی شماربه جهان مناطق سایر و کشورها برای توسعه مراحل ترین مطلوب از یکی ،قرن این اواخر در فرهنگی

 های جاذبه شورک نیا در ،یاسالم فرهنگ یغن راثیم زین و یتمدن سابقة نظر از یفرهنگ رانیا هنک پیشینة به توجه

 از یافتهبهره و باستانی شهری عنوان به یزد .دارد وجود یفرهنگ حوزۀ در داخلی و یخارج گردشگران یبرا یفراوان

 با ،دنیا تاریخی شهر دومین و خام خشت شهر اولین عنوان به شهر این .است غنی فرهنگی میراث رایدا کهن، فرهنگی

 و کارشناسان توجه مورد توریستی شهر یک صورت به کویری معماری و سنتی تاریخی، های ارزش از یبرخوردار

 های جاذبه ویژه به ها جاذبه این وجود .آورد شماربه کشور اقتصادی های پایگاه از یکی را آن توانمی و است اسانخاورشن

 .درو می شمارهب یزد شهر ةتوسع های مؤلفه از و دارد بسیار اهمیت ایرانی تمدن فرهنگ و هویت انعکاس دلیلبه شهری

 مورد های مؤلفه به توجه با .شد بررسی یزد شهر در فرهنگی گردشگری ةتوسع در ها جاذبه این نقش پژوهش، این در

 براساس پژوهش این آماری جامعة .شد تعیین تحلیلی -توصیفی آن بررسی روش و کاربردی پژوهش نوع بررسی،

 .شد محاسبه 3130 سال در شهر میراثی -فرهنگی های جاذبه از بازدیدکننده داخلی گردشگر 111 ،کوکران گیری نمونه

 حدود ،3136 تابستان و بهار فصل دو طی دهد می نشان استان به یخارج و داخلی ناگردشگر تعداد درمورد ها یافته

 آثار از گردشگر 3،311،001 حدود یعنی ،گردشگران این از درصد 30 که اند شده استان وارد گردشگر 3،011،611

 3110 های سال طی یزد شهر تاریخی اماکن از که گردشگرانی تعداد بررسی .اند کرده بازدید یزد شهر فرهنگی -تاریخی
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 .است شده کاسته شدت به خارجی ورودی گردشگران تعداد از ،بعد به 3111 سال از دهد می نشان ،اند کرده بازدید 3136 تا

 کاهش 3136 سال در گردشگر 111،131 به 3111 سال در گردشگر 100،031 از نیز داخلی گردشگران تعداد زمان هم

 شهر این گردشگری و تاریخی اماکن با داخلی، گردشگران از درصد 3/11 دهد می نشان میدانی های بررسی .است یافته

 گردشگران از درصد 3/91 ،زمینه این در .است حوزه این در مؤثر تبلیغات بیانگر امر این که اند داشته کامل آشنایی

 خارجی گردشگران جذب و ایرانی -اسالمی فرهنگ واقعی ۀچهر ترسیم در ،یزد شهر فرهنگی های جاذبه تبلیغات معتقدند

 که -فرهنگی گردشگری های ظرفیت های شاخص دهد می نشان هکشب لیتحل مدل جینتا همچنین .دارد بسیاری تأثیر

 گردشگری رونق در را نقش بیشترین 301/6 مقدار با -است ...و دستی صنایع ۀحوز رد ارزشمند های پتانسیل شامل

 بسیار عامل گردشگری، های ظرفیت از بعد 330/6 با گردشگران رضایتمندی ،بعد ةمرتب در .دارد یزد شهر در فرهنگی

 ریزی برنامه ارائة منظوربه ،پژوهش نتایج به توجه با .است یزد شهر در فرهنگی گردشگری رونق افزایش در مهمی

 برای یمنطق ،راهبرد این در چراکه ؛شود می استفاده دوم نوع راهبرد از ،یزد شهر در فرهنگی گردشگری برای راهبردی

 را (هاضعف) داخلی منفی عوامل ،طریق این از تا شودمی گرفته کاربه (ها فرصت و هاقوت) خارجی و داخلی مثبت عوامل

 جهتدر فرهنگی گردشگری های جاذبه کیفیت ارتقای برای رقابتی راهبرد از همچنین .سازد غیرفعال      کامال  یا کوچک

 ةتوسع راهبردهای راستا، این در .است شده استفاده بخش این در گذاری سرمایه و خارجی و داخلی گردشگران جذب

 :از اندعبارت یزد شهر در فرهنگی گردشگری

 همچنین و یزد و فارس اصفهان، استان سه بین گردشگران انتقال و جذب حوزۀ در همکاری ةنام تفاهم امضای -

 ؛فرهنگی میراث مطالعات آموزش و مشترک آموزشی مراکز اندازی راه

 و ها زیرساخت ةارائ با گردشگری ۀحوز های بخش تمامی در یکپارچه مدیریت و هماهنگ و منسجم ةبرنام ارائة -

 گردشگر؛ جذب برای الزم مقدمات

 گردشگران؛ جذب برای تاریخی های مکان در مذهبی -فرهنگی های آیین و مراسم برگزاری -

 میراث؛ این نگهداری و حفظ منظوربه فرهنگی مادی میراث بخش در گذاری ایهسرم -

 فرهنگی؛ گردشگری اصلی های جاذبه عنوان به تاریخی مراکز احیای و بازسازی -

 فرهنگی؛ گردشگری صنعت حوزۀ در دانشگاهی مراکز با همکاری -

 خدمات های زمینه در متخصص افراد انتخاب با فرهنگی گردشگری حوزۀ در مشغول انسانی نیروی مدیریت -

 محلی؛ بلدهای و تور راهنماهای شامل گردشگری

 فرهنگی؛ میراث این نمایش جهتدر مادی میراث های موزه ایجاد با فرهنگی میراث از حفاظت و نگهداری -

 ؛پذیر آسیب و مهم تاریخی مراکز سایر و تاریخی های خانه برای ای نرده یا ای شیشه های حفاظ از استفاده -

 آثار بازدیدکنندگان و گردشگران بیشتر ماندگاری برای یزد شهر اطراف های شهرستان در اقامتی مراکز ایجاد -

 تاریخی؛

 تاریخی؛ های جاذبه به یرسانآسیب و تداخل بدون تاریخی های جاذبه و مراکز در گسترده سبز فضاهای ایجاد -

 ؛ها آن کاربری تغییر یا تخریب و آسیب از جلوگیری شرط به تاریخی های خانه مرمت -

 .فرسوده ونقل حمل وسایل جمله از استفاده مورد وسایل و تجهیزات ،تأسیسات بازسازی -
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