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 ÷چکیده
 تیظرف ه مقوله. عدم توجه بباشدیم داریدر چهارچوب توسعه پا داریپا یابزار مهم در جهت تحقق گردشگر زی تیمفهوم ظرف

عدم  نیو همچن یعیطب یو مناطق گردشگر ستیز طیقابل جبران بر مح ریغ یهابیموجب بروز تخر یدر صنعت گردشگر

سطح  در یو گسترش گردشگر یزیرمرحله برنامه نیتر. مهمشودیم یمنطقه گردشگر یو مردم بوم اندکنندگیبازد یتمندیرضا

ه به نادرست و عدم توج یزیربا طرم هاتیموجود در آن است. چراکه عدم توجه به ظرف یهاتیظرف لیمنطقه خاص، تحل زی

جه به عدم تو ه،منطقبرد  تیعدم توجه به ظرف ،یاهتفرجگ یهاتیحجم و نوع فعال نیمنطقه، عدم تعادل ب یکیتوان اکولو 

ال در طول س ساناتتفرج و نو یفصل تیو عدم توجه به ماه یکیزیتوسعه ف ی(  زم براتی)نوع و کم ییربنایامکانات و عوامل ز

 یهاتیظرف لیو تحل ییشناسا ق،یتحق نیشود. هدف از انجام ا یتلق ستیزطیکننده مح دیعامل تهد زیعنوان به تواندیم

 لهیه وسب قی. اطالعات تحقباشدیم یلتحلی – یفیو روش انجام آن توص یاز نوع کاربرد قیتحق نی. اباشدیم زدیشهر  یگردشگر

 لهیسپس به وس و لینفر کارشناس )به عنوان حجم نمونه( تکم 30 نینفر از گردشگران و شهروندان و همچن 400پرسشنامه از 

 یبا  یهاتیفبا اتکاء به ظر توانیم دهدینشان م قیتحق جی. نتارفتقرار گ لیشانون مورد تحل یوپو آنتر ی، روش دلفTآزمون 

از  یریبهره گ ،یگردشگر نهیمتخصص در زم یروهایو جذب ن یو سازمان یطیمح ،یدر سه سطح فرد زدیشهر  یگردشگر

رونق  در جهت نوعمت یهاجشنواره یو برگزار ر،دایپا یگردشگر یمحورها ییشهر، و با شناسا نیا میبافت قد یهالیپتانس

 اردیپا یشگرگرد یاگردشگران را برطرف نمود و فض یازهایبه ن ییدر پاسخگو یکنون یاز نقصانها یاریو مانند آن بس یاقتصاد

 را توسعه داد. زدی یشهر

 زديشهر  ،یشهر یگردشگر ،یگردشگر تیظرف دار،يپا یگردشگر: کلیدواژگان
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 بیان مسأله مقدمه و

حجم  گریطرف د را جلب کند، از زانیتوجه برنامه ر تواندیکه م است در جامعه یدیکل عیاز صنا یکی یگردشگر

 یعرفم ایبزرگ در دن عیاز صنا یکیبه عنوان  یاست که گردشگر دهیموجب گرد ریاخ انیها در سالمسافرت یبا 

را  ایندرصد کل صادرات د 17ه حمل و نقل در حدود جهانگردی وگردشگری به همرا که درآمد یشود، به طور

 کلید سوم، جهان ژهیوبه جهان کشورهای اغلب در گردشگری(. 1397کوزلگر کالجی و دارابی، ) است هداد لیتشک

 قرارگرفته اولویت در توسعه هایبرنامه سایر از بیش گردشگری کشورها این در که جایی تا رود،می بشمار اقتصاد

ده ز شتاب راتییتغ انسان مدرن، یازهایدر ن رییو به تبع آن تغ یزندگ یالگو رییدر حال حاضر تغ (.1387 لی،) است

ها شده است نآدر  یمکان یو گسست دلبستگ فیساکنان، منجر به تضع یازهایماندن رفع ن نحلیبافت ها در کنار  

 و یمل تیهو نشناساند در مهم یبزارهاا از یکی عنوانبه گردشگری صنعت امروزه (.1399حیدری و محمدی، )

ترین مرحله مهم (.1385 نظریان، و مشیری) شودمی شمرده اقتصاد ییایپو و رشد و درآمد ،یلیتحص ،یفرهنگ

های موجود در آن است. چراکه عدم ریزی و گسترش گردشگری در سطح یز منطقه خاص، تحلیل ظرفیتبرنامه

وع لو یکی منطقه، عدم تعادل بین حجم و نست و عدم توجه به توان اکوریزی نادرها با طرمتوجه به ظرفیت

زم کمیت(   وهای تفرجگاهی، عدم توجه به ظرفیت برد منطقه، عدم توجه به امکانات و عوامل زیربنایی )نوع فعالیت

ز عامل تهدید عنوان یتواند بهبرای توسعه فیزیکی و عدم توجه به ماهیت فصلی تفرج و نوسانات در طول سال می

 . (Bhattacharya and Kumari,2004: 198زیست تلقی شود )کننده محیط

منطقه  یو تاب آور ی، منابع ، فرهنگ اجتماع یمحل طیبر مح یمنف راتیتأث یگردشگر ظرفیت از حد شیتوسعه ب

ی حت( Graymore, Sipe, & Rickson, 2010; Guan, Gao, Su, Li Hokao, 2011) می کند جادیا یا

 تیفی، کاهش ک زی، ازدحام تراف ستیز طیمح بیتخر ،از حد  شیمانند ازدحام ب یاز موضوعات اجتماع یبرخ

توان به عنوان  یموضوعات را م نیرا به خود جلب کرده است. ا یشتری، توجهات ب یفرهنگ بیو تخر یزندگ

ز حداکثر حد مجاز فراتر رفته ا یکه سطح توسعه گردشگر یمعن نیکرد ، به ا فیتعر 1"از حد شیب یگردشگر"

 (Wang and others,2020:2)است. 

های متنوع گردشگری است و در وحله در وهله اول وجود جا به ،خاصیز منطقه  گردشگریمنظور از ظرفیت 

 توسعه  زمة (.Hall, 2000) دوم توانایی وجود امکانات و تسهیالت برای جذب تعدادی خاص گردشگر است

دهنده گردشگری، مناسب برای همه عناصر و اجزای تشکیل ریزیبرنامهبیشتر، گردشگران  جذب و گردشگری فعالیت

دهد . این موضوع نشان میرضایت خاطر گردشگران را فراهم آورند که بتوانندطوریمهیا است؛ به هایجا بهازجمله 

ریزی مناسب برای جذب و ما برنامههای ممکن در سطح کشور وجود دارد، اهای طبیعی و درواقع جا بهکه ظرفیت

دیگر اگر بنا باشد ظرفیت را در سه سطح فردی، سازمانی و محیطی در نظر عبارتتوسعه گردشگری وجود ندارد. به

درستی عمل های نهادی و سازمانی بههای گردشگری در ایران وجود دارد لیکن ظرفیت( ظرفیت1386موحد، ) بگیریم

یکی از راهکارهای توسعه گردشگری است که بسیار رواج یافته و گردشگران  پایدارگردشگری  در این راستا کنند.نمی

در پی  پایدار. در واقع گردشگری کنندیمقاصد جدید را به منظور کسب یز تجربه منحصر به فرد جستجو م خالق

یت در صنعت رقابتی در این نوع از گردشگری کلید موفق. افزودن راهکارهای جدید جهت توسعه گردشگری است

(. 2016هورنگ و همکاران، ) محصول و خدمات است گردشگری، تأمین نیازهای گردشگران از طریق ارائه

 نهماو در  (یطـمحو  هـ)جامع زهوـح زـیدر  یافته بقاو  توسعه که ستا یشگردگر یمعنا به ارپاید یشگردگر

 ایعه برـتوساز  تـممانعو  لتنزو  اتمخاطر دیجاا باعثو  ماندیم باقی ودنامحددور ة  یزدر  سمقیاروش و 

                                                           
1 - over-tourism 
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امکانات . کندینم وددـمحرا  یندهاآفرو  فعالیتها یگرد مناسب منجاا فرصتو  شودینم دهکر شددر آن ر که محیطی

 ننشا مانند شهر یزد ،کهن یخراـت اـب هرهاییـشو  یزـمرک ویرـک ورمجا یموجود در شهرهای ایران از جمله شهرها

 رهگذر یناز ا که باشد،یرا دارا م جیرخاو  خلیدا انشگردگر شپذیر ایبر ییبا  ربسیا ظرفیت انیرا که ددهیم

 دیجاا ،یرساختهاز عهــتوسآن  عــتب هــبو  یگرــشدگر عهــتوس هــمیندر ز یـمهم یهاوردتاـسد هـب توانیم

 (.1397ضیایی و عباسی، )ت ـیاف ستد هرـغیارزی و  ییزادـمدرآ ل،تغاـشا

مانند شهر  ،کهن یخراـت اـب هرهاییـشو  یزـمرک ویرـک ورمجا یامکانات موجود در شهرهای ایران از جمله شهرها

 یناز ا که باشد،یرا دارا م جیرخاو  خلیدا انشگردگر شپذیر ایبر ییبا  ربسیا ظرفیت انیرا که دهدیم ننشا یزد

 دیجاا ،یرساختهاز عهــتوسآن  عــتب هــبو  یگرــشدگر عهــتوس هــمیندر ز یـمهم یهاوردتاـسد هـب توانیم رهگذر

. شهر یزد نیز به دلیل موقعیت نسبی و همچنین برخورداری از تـیاف ستد هرـغیارزی و  ییزادـمدرآ ل،تغاـشا

 از لیاجهان پس از شهر ونیز ایتا خشتی شهر دومین عنوانبهشدن و فرهنگی فراوان و مطرم طبیعی، تاریخی ظرفیت

به  یزد هرطورکلی شبه. آیدحساب میتوسعه گردشگری بهبرای  نظیریبی فرصت یونسکو، المللیبین سازمان سوی

 طبیعی منابع قبیل از گردشگری اولیه و  زم یهاهیسرما های گردشگری بالقوه و بالفعل،از ظرفیت برخورداری دلیل

های برای افزایش ظرفیت رزش تاریخی و فرهنگی، استعداد زیادیهای مصنوع واجد اسرمایههمچنین  و جذاب و زیبا

خدمات  پایدارو گریبرای جذب گردشگر و قابلیت با یی در جذب سرمایه برای ایجاد صنعت گردش گردشگری،

 زمینة ود،ها شو فرصتها سرمایه این به بیشتری توجه چه هر که دارد رستوران و هتلداری چون را آن به تهوابس

یا همان نگرش مبتکرانه  خالقنگرش  .شد خواهد فراهم گردشگری صنعت جهانی و یامنطقه عرصه در فعال حضور

جدید و  یاهیبه پیرامون خود توجه کنند و یا با فکری نو از زاو ()غیرتکراری گرید یاچهیکه افراد از در شودیسبب م

روزمرگی و  خالقانهد کنند. در حقیقت در فرآیند نگرش به ارائه روشهای متفاوت پرداخته وتحولی جدید ایجا خالقانه

با توجه به مطالب  کر شده، تحقیق حاضر به  .ردیپذیهرمنوتیز شکل م یهافیو بازتعر شکندیایستاییها در هم م

ی موجود این شهر پرداخته تا با ارائه راهکارهایی هاتیظرفی گردشگری شهر یزد و توجه ویژه به هاتیظرفبررسی 

  .شود فراهم گردشگری صنعت جهانی و یامنطقه عرصه شهر یزد در فعال حضور ینةزم

 مبانی نظری

 آن(. دانشـمندان  Mexa & Coccossis,2004ارائه شد ) حیدر تفر 1960دهه  لیبار در اوا نیاول برد تیمفهوم ظرف

بـه عنـوان تعـداد     وم ظرفیـت مفهـ  .دهنـد  یمـ  حیتوضـ  یو اجتمـاع  ی، اقتصـاد  یبوم شناخت یها دگاهیرا عمدتاً از د

 یبـوم  یبـر کـارکرد محلـ    یریتوانـد بـدون تـأث    یم نیمنطقه استاندارد از سرزم زی کهشود  یم فیتوص یگردشگران

(Hawkins & Roberts,1997 ؛Martin & Uysal,1990 صـدمه ا ، )آن وارد کنـد   یعـ یطب سـات یبـه تأس  ی

(Mexa & Coccossis , 2004 ، )شـود   یموجـود مـ   یهـا  رسـاخت ید امکانـات و ز از حـ  شیباعث ازدحام ب ای

(Roe ،Leader-Williams & Dalal- Clayton, 1997 .)کـه   یبه عنوان تعداد گردشگران نیز یاقتصاد از جنبه

شـود   یبـر اقتصـاد در نظـر گرفتـه مـ      یمنفـ  راتیتـأث  ایـ  یتواند تحمل و جذب کند بـدون فشـار اقتصـاد    یمقصد م

(Swarbrooke ،1999) 

 آن دشوار است؛ چراکه از کامل و روشن سازی به دلیل رویکردهای مختلفی که دارد یز تعریفمفهوم ظرفیت

 وجودنیا باشده است؛ اما  آن از یاژهیو تعاریف...  و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی مختلف یهاحوزهدر 

و  هانگرش، باورها ،هانشیب رییتغبرای مدون ریزی برنامههمراه با و ند و هدفمند روش نظام را یز سازیظرفیت

برای  مدتکوتاه تواند یز جریان موقت وسازی نمیظرفیتو بر همین اساس  ندینمایمها تعریف ساختار

دانست که در ابعاد مختلف توسعه برای بهبود اثربخشی  بلندمدتای باشد بلکه باید آن را برنامهیافتگی شهری توسعه
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 بسترسازی یافتگی پایدار است. ظرفیتهر ایستا به پویا در قالب یز توسعهشآن متحول نمودن و اساسی وظیفه اصلی 

ی و اجتماعی و یز دانش اقتصاد کالبدی، -ی فضاییهاانیبنریزی برای توسعه و تقویت ی و برنامهسازآمادهو  شیآما

ی بهینه از منابع تجدید برداربهرهکند در پی و بینش آینده محور در سطح کالن است که جوامع انسانی را وادار می

 کشورهای در هادولت بیشتر سوی از اخیر مفهوم ظرفیت شناسی در دو دهه ناپذیر و یا تجدید پذیر باشد.

دارای  عمدتاً که خاصی های منظوربه دنیدررس هاییتوانا و هامهارت ارتقای برای سطح جنوب

ملل  پایدار سازمان توسعهین راستا کمیسیون گرفته شد و در ا کار به است اقتصادی و اجتماعی یهامضمون

ها و ی سیاستریکارگبهسازی را ایجاد محیطی توانمند از طریق ظرفیت 1991 سال( در UNDP) متحد

زنان(، توسعه منابع انسانی و تقویت  ژهیوبه) یمحلی قانونی مناسب، توسعه نهادی، مشارکت اجتماعات هاچارچوب

 بلندمدت و مداوم فرآیندی را یسازتیظرف UNDP گرید عبارت نموده است و بهی مدیریتی تعریف هاسامانه

خدمات  محلی محلی، نهادهای اجتماعات از اجتماعی اعم نهادهای و عناصر همهآن طی در که داندیم

 (.1382علیزاده، )دارند  مشارکت آن دانشگاهی و ... در و یاحرفه مؤسسات غیردولتی، نهادهای رسان،

: دینمایمتعریف  نیچن نیا را یسازتیظرف متحد، ملل سازمان پایدار توسعه کمسیون 1996ین در سال همچن

ی، فرهنگی، علم انسانی، ابعاد در مفاهیم از یاگسترده دامنه با توسعه پایدار وا ه مشابه یسازتیظرف»

و  محلی نهادهای و هادولت آن طی در که فرآیندی است است. درواقع ارتباط در نهادی، مالی و فنی

 در پایدار نحوی به طبیعی و محیطی منابع درزمینه مدیریت خود دانش و هامهارت محلی، اجتماعات

 ،هاگروه و اشخاص آن طی در که است ی فرآیندیسازتیظرف« دهند. ارتقاء خود روزانه یهاتیفعالطی 

 به ،شودیم بردهنام امور انجام طریق از عنوان یادگیری آن تحت از که را جدیدی یهاتیمسئول فعالیت

توانایی شرکت افراد جامعه در  توانیمتوسعه ظرفیتی در گردشگری را  (.Tucker,1973) رندیگیم و هاعهده

ی فردی شود و هاتیظرفی گردشگری دانست. به نوعی که منجر به تقویت منابع انسانی، سازماندهی و هاتیفعال

. در مجموع گرددیمو جوامع در مدیریت و انجام امور و تغییر و پرورش پایدار  هانسازماباعث پیشرفت افراد، 

 (.chen, 2016شود )ظرفیت سازی در سه سطح بررسی می

و دانشی است که فرد را قادر به کنترل و نفو  در امور  هامهارتدر سطح فردی؛ توسعه ظرفیتی حاکی از رشد 

نظرات و تصمیمات خود را به  تواندیمه طور مثال در مورد گردشگری فرد . بدینمایمی مختلف زندگیش هاجنبه

 عنوان یز  ی نفع در جامعه محلی منعکس کند و در سرنوشت خود تأثیر داشته باشد.

مورد استفاده و  ستیبایمکه کدامیز  دینمایمی فردی را تعیین خواهد کرد و مشخص هاتیظرفسطح سازمانی؛ 

گردد و شامل موارد زیر مرتبط می دهدیمه هر آنچه که کارآیی سازمان را تحت تأثیر قرار تقویت قرار گیرد و ب

 :شودیم

 ظرفیت و توانایی افراد در سازمان()منابع انسانی  -

 امکانات، تجهیزات، مواد و ...()منابع فیزیکی  -

ب و کار، فن آوری استراتژی سازمان، برنامه ریزی استراتژیز، مدیریت، دانش کس)منابع فکری و  هنی  -

ی حل مسأله، فرآیند تصمیم گیری، هامهارتبه عنوان مثال، )تولید، مدیریت برنامه، مدیریت فرآیند 

 .(ارتباطات و ...

 (ی کاری و ...هاشبکهمشارکت افراد، )روابط درون سازمانی  -

 ی انگیزشی و پاداش، فرهنگ مدیریت و رهبریهاستمیس -
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ده اجتماعی است که فرد و سازمان در آن تابعیت دارند و شامل همه قوانین و سطح جامعه و محیط؛ سیستم گستر

. این محیط در باشدیمی مدنی و ... هامشارکت، نیروهای قدرتمند اجتماعی و هنجارهای حاکم بر هااستیسمقررات، 

 (.cini, 2012)ظرفیتی است  ی توسعههازیتکنواقع بستری مناسب برای پیاده سازی 

 UNDPی توسعه ظرفیتی مدل هامؤلفه: 1جدول 

 هامؤلفه مفهوم ظرفیت سطوح

اراده و توانایی تنظیم اهداف و رسیدن به آنها  فردی

 ی فردیهامهارتبا استفاده از دانش و 

 دانش، نگرش، مهارت، سالمتی، ارزش و آگاهی

 د در سازمان(ظرفیت افرا)منابع انسانی  باشد. مؤثرهر چیزی که بر عملکرد سازمان  سازمانی

 امکانات، تجهیزات، مواد و سرمایه()منابع فیزیکی 

استراتژی سازمان، برنامه ریزی استراتژیز، مدیریت، دانش کسب و )منابع 

کار، فن آوری تولید، مدیریت برنامه، فرآیند مدیریت، ارتباط بین 

 سازمانی(

ابع انسانی و ی مدیریت که بر استفاده از منهاروشساختار سازمانی و 

مانند فرهنگ سازمانی، سیستم ). گذاردیمی مادی و معنوی تأثیر هاییدارا

 انگیزه و پاداش(

 رهبری مدیران

وشرایط  زم برای نشان دادن ظرفیت  محیط محیطی

در سطوم فردی و سازمانی است که شامل 

و چارچوب  زم  هاستمیس: باشدیمموارد زیر 

و  هااستیسزی برای تشکیل و پیاده سا

ی فراتر از یز سازمان انفرادی، هایاستراتژ

 مانند اداری، قانونی، فنی و سیاسی

 ی اجتماعی و فرهنگیهاطیمحاقتصادی، 

 ، احکام، مقررات، قوانین عضویت(هااستیسقوانین، )رسمی  مؤسسات

 و هنجارها( هافرهنگآداب و رسوم، )غیررسمی  مؤسسات

 ی اجتماعیاهرساختیزسرمایه و 

 در محیط هاسازمانظرفیت افراد بر 

 1398رمضان نژاد،  منبع:

ویدال ظرفیت را به عنوان پتانسیلی برای بومیان جامعه به منظور عمل به تعهدات، منافع و اهداف جمعی  و گیتل

 به قادر را آن که شودیم تعریف جامعه از ییهایژگیو ،جامعه (. ظرفیت1390مشیری و همکاران، ) کندیمتعریف 

 توسعه فرایند بهبود یهاراه جمله از ظرفیت این و بهبود (.1388معصومی، ) کندیم مشکالت حل و تشخیص ،بسیج

 شناخته توسعه حال در و یاهیحاش ،روستایی نواحی در گردشگری مقصدهای برای آن مزایای افزایش و گردشگری

 هاسازمان و هاگروه ،افراد که شودیم مربوط هاتیفعال از یاهگستر به سازی ظرفیت یا ظرفیت است. بهبود شده

 مرتبط محلی جوامع در بسیج و سازی توانمند اغلب با و بخشندیم بهبود پایدار توسعه تحقق برای را خود ظرفیت

 (.London,2000است )

 به ابد،ییم افزایش جامعه فیتظر دارند، زمانیکه همپوشانی یکدیگر با جامعه ظرفیت و جامعه سازی توانمند زمینه

 مواردی ایجاد برای مردم پتانسیلهای و تواناییها با جامعه و افراد سازی توانمند نظریه. شودیم منجر افراد سازی توانمند

 باشدیم افراد قابلیتهای مورد در جامعه یا مردم سازی توانمند واقع در و دارد ارتباط بسیار رساندیم سود آنها به که

منافع  تواندیدر صورت برنامه ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری م (.1392یایی و همکاران، )ض

مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ملی ایفا 

تنی بر آن، همراه با تأکیدی که کارشناسان مب یهاینگر ندهیگذشته و آ یهارشد شتابان گردشگری طی دهه نماید.

، دارندیپایدار در این ممالز روا م  کشورهای رو به رشد بر تقویت و پشتیبانی این فعالیت در جهت اهداف توسعه

را تحت عنوان توسعه پایدار گردشگری مطرم کرده است. هدف اصلی گردشگری پایدار ارائه  یامفهوم تازه
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به . ه برداری از منابع طبیعی و انسانی و ممانعت از به کار گیری غیر منطقی این منابع استمنطقی در بهر یهاروش

پایدار  یااجتماعی، فیزیکی و فرهنگی مقصد را باید به گونه یهاهیمنظور پایداری شهر و کارکرد گردشگری آن، سرما

و خصایص  هایژگیهری پایدار، حفظ وبرای توسعه گردشگری شهری مورد استفاده قرار داد. منظور از گردشگری ش

 باشدیجامعه محلّی و حفاظت و ارتقای ابعاد مختلف محیط شهری )محیط انسان ساخت، طبیعی و فرهنگی( م

ای پیدا توسعه گردشگری پایدار به عنوان یز راهبرد مدیریتی برای مقصدها اهمیت ویژهبنابراین مشخص شد که 

 (.1397ضیایی و عباسی، ) کرده است

 پیشینه تحقیق

به این  چالشها و رویکردهای توسعه گردشگری پایدار: از نظریه تا عملی با عنوان امقاله( در 1397ضیایی و عباسی )

گردشگری پایدار از دو وجه عرضه و تقاضای گردشگری با آن مواجه است. از وجه  که توسعهنتیجه رسیدند که 

سیستمهای خارجی و از وجه  کالنردشگری و وابستگی مقصد به سیستم گ هعرضه با چالشهای چون ماهیت پیچید

گردشگری و اندازه واقعی بازار تقاضای  هتقاضا با چالشهای چون ماهیت منحصر به فرد تولید و مصرف تجرب

 گردشگری مواجه است.

وزش صنایع هنر محور با تأکید بر آم خالقپژوهشی با عنوان بررسی نقش گردشگری ( در 1397و همکاران ) مهاجر

هنر محور برای کودکان است؛  خالقحاکی از اهمیت گردشگری  هاافتهی .انددستی به کودکان شهر اصفهان انجام داده

دستی و حوزه  آنان باید به یکی از اولویتهای متولیان گردشگری و صنایع خالقیتاز اینرو پرورش کودکان و ارتقای 

 .شود خالقیتشاننر به کودکان آموزش داده شده و موجب ارتقای کودک مبدل شود تا از این طریق فرهنگ و ه

در منطقه آزاد  یگردشگر ینیتوسعه کارآفر یراهبردها ییشناسا( در تحقیقی با عنوان 1397راشکی و همکاران )

ی به راهبرد هنجارو  شناختی ردبراه ،یمیتنظ راهبرد کهاست  نیا انگریحاصل ب جینتا را انجام دادند. چابهار و قشم

 .شوندیدر مناطق آزاد محسوب م یردشگرگ ینیکارآفرتوسعه  عنوان سه راهبرد کلی

 یستادر را یشهر یشگردگر یمقصدها محیطی یابی کیفیتارز( در پژوهشی با عنوان 1396امانپور و همکاران )

ن سطح ابعاد کیفیت محیطی مورد مطالعه: شهر شوشتر( را انجام دادند. نتایج تحقیق حاکی از پایین بود) ارپاید توسعه

ی گردشگری، امنیت آسایش، محیط اجتماعی و هاجا بهمنطقه مورد مطالعه به میزان کمتر از حد متوسط در ابعاد 

. صفرآبادی و باشدیمساختاری و کیفیت زیست محیطی  –بصری و با تر از حد متوسط در بعد کیفیت عملکردی 

مطالعه )محلی  قومی قومی یهاجنبه بر تأکید با رمحو عجتماا یشگردگر سعهی با عنوان توامقاله( در 1396طبیعی )

 –ی قومی هاهینمای تحقیق حاکی از این است که اکثر پاسخگویان هاافتهموردی: شهر کرمانشاه( را انجام دادند. ی

 و زادهاسماعیل. دانکردهفرهنگی اثرگذار در توسعه گردشگری قومی در سطح کرمانشاه را ضعیف و متوسط ارزیابی 

 در یگردشگر توسعه نهیبه راهبرد نییتع و یگردشگر یداریپا یابیارز عنوان با یپژوهش در ،(1395) همکاران

 بندر یگردشگر توسعه یبرا درنهایت. پرداخت یبندرانزل در یگردشگر هایظرفیت و هایویژگی لیتحل به یبندرانزل

 گردشگران جذب جهت در یانزل بندر هایپتانسیل غاتیتبل مانند ییشنهادهایپ SWOT مدل از استفاده با یانزل

 و موحد .دیگرد ارائه رهیغ و ساختانسان و یعیطب هایجا به حفظ جهت در نیساکن با مساعیتشریز ،یخارج

 به آبادخرم شهری گردشگری توسعه جهت گردشگری هایظرفیت یبررس عنوان با یپژوهش در ،(1390) دولتشاه

 جینتا. پرداختند آبادخرم شهر در شهری گردشگری توسعه الگوی ارائه برای  زم یگردشگر هایرفیتظ یبررس

 خدمات و هازیرساخت نیب و دارد گردشگری قطب به شدنتبدیل برای را  زم تیظرف آبادخرم شهر داد، نشان قیتحق

 هایپتانسیل ارزیـابی» عنـوان بـا ژوهشـیپ .دارد وجود داریمعنی رابطه آبادخرم شهر در گردشگری توسعه و شهری

 مناطق پتانسیل ارزیابی مطالعه، آن هدف و اسـت شدهانجام وا یالک دانشگاه توسط که است «یامنطقه اکوتوریسم

 راهنمایی برای ایپایه عنوانبه تحقیقاتی پرو ه این نتیجه. است بـوده منابع جا به اساس بر تایلند در اکوتوریسم
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 دادن خـدمات، و تجهیـزات: اجرایـی هایقابلیت جنبه چهار مبنای بر خاص، اکوتوریسم منطقـه یـز ریتمـدی

 بـرای سـود، توزیع و عمـومی مشارکت و اقتصادی - اجتماعی و محیطی تأثیر کنترل سازیآگاه و توضیحات

ی با امقاله( در 1391ایی و همکاران )(. ضی1391نیز بین و کرمی، ) اسـت منطقـه اکو توریسم هایپتانسیل مـدیریت

 محلی جوامع گردشگری، به این نتیجه رسیدند که ظرفیت پایدار توسعهی برای محلی جامعه ظرفیت عنوان ارزیابی

 حد از کمتر و ندارد قرار مطلوبی وضعیت در گردشگری پایدار توسعه برای پاسارگاد گردشگری نمونه منطقه پیرامون

 و پاسارگاد بخش در پایدارگردشگری توسعه به نیل جهت مناسب بستر ایجاد ظرفیت سازی و لذا. باشدیم متوسط

( در پژوهشی بـرای منـاطق جغرافیـایی ظرفیـت بـرد 1999) یکلاست. بو  ضروری آن پیرامون محلی جوامع

ا تغییر اکولو یکی گونه تخریب یچنین تعریـف کـرده اسـت تعـدادی از بازدیدکنندگان که هی گردشـگری را این

کند، یا حداکثر، سطحی از استفاده برگشت را بـرای یـز اکو توریسم در درون یز ناحیه تولید نمیغیرقابل

قبول یا هایی کـه توسط یز ناحیه یا یز اکوسیستم، قبل از کاهش غیرقابلتفرجگاهی است، در قالب تعداد و فعالیت

 (. 1381منصوری، )دهد می های اکولو یکی رخناپذیر در ارزشبرگشت

علل و پیامدهای صمیمیت ادراک شده توسط نسل جدید را در بستر  (2019)چین فو چن و شین هوان چو 

به طور نمونه در مرکز هنرپیشه در تایوان مورد بررسی قرار داده است. به طور مشخص، در مدل  خالقگردشگری 

فرد بودن، هویت و جذابیت به عنوان علت و سه متغیر رضایت، تجربی گردشگری پیشنهاد شده، سه متغیر منحصر به 

هر سه علت مورد بررسی با  هاافتهیدلبستگی به مکان و وفاداری مقصد به عنوان نتایج مشخص شده است. طبق 

. گذاردیو صمیمیت ادراک شده رابطه مثبت دارند که به طور مثبت بر رضایت و دلبستگی مکان نیز تأثیر م عالقمندی

 .بر این، رضایت و دلبستگی مکان به عنوان یز متغیر میانجی بر وفاداری گردشگران نسل جدید اثر داشته است عالوه

ی قومی و نگرش ساکنان به بررسی ادراک هامحله( در مطالعه حمایت از گردشگری 2015ماریویاما و همکاران )

 کنندیمکنان اقلیتی که فرهنگ را به گردشگران عرضه از منظر سا عمدتاًی قومی، هامحلهساکنان نسبت به گردشگری 

 . اندپرداخته

ی هایژگیوی فرهنگی گردشگری معتقدند حد معینی از هابرنامه( در بررسی عامل موفقیت 2016والریو و میلیسکا )

معه و ی گردشگری فرهنگی مانند باز بودن فرهنگ جامعه، فاصله اجتماعی، سنت جاهاتیفعالاجتماعی در -روانی

ی هاتیفعالمیراث فرهنگی سنتی در اجرای موفقیت آمیز  ریتأثی سازمانی و ... به عنوان عوامل واسطه در هاسنت

 گردشگری جوامع است.

 روش تحقیق

تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری  –کاربردی است و به روش توصیفی ایهدف، مطالعه حاضر از نوع پژوهش

نفر از آنان به عنوان حجم  400باشند که رد شده به شهر یزد و شهروندان ساکن در یزد میاین پژوهش، گردشگران وا

مورد تحلیل و بررسی  Tتوسط آزمون  SPSSنمونه انتخاب شدند. اطالعات پرسشنامه پس از وارد کردن به نرم افزار 

اصله به وسیله روش دلفی و نفر کارشناس تکمیل و سپس اطالعات ح 30 نیبی اپرسشنامه قرار گرفتند. همچنین

 آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت.

. دهندیمگردشگری و میراث فرهنگی تشکیل  در زمینهو کارشناسان پژوهش را صاحبنظران کارشناسان جامعه آماری 

 .گرفتنفر از کارشناسان مربوطه به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنان قرار  30تعداد 
 : توزيع و گردآوری پرسشنامه2جدول  

 تعداد آخرين تاريخ تعداد تاريخ توزيع دور

 30 25/6/1397 30 12/6/1397 اول

 26 3/8/1397 30 18/7/1397 دوم
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 25 14/8/1397 30 7/8/1397 سوم

 ی محققهاافتهمأخذ: ی

محیطی  –فرهنگی، اقتصادی، کالبدی  –ماعی ی اجتهاشاخصمتغیرهای مربوط به هر کدام از در دور اول، فهرستی از 

در شهر یزد را  هریز پایداریپانل قرار گرفت تا میزان  اعضای دراختیارتمام استخراج شده بود،و مدیریتی که 

موردنظر خود را در این  یهاموجود، مؤلفه یهابر فعالیتها و مؤلفه عالوهمشخص کنند. همچنین، از آنها خواسته شد تا 

 افه و پیشنهاد کنند.فهرست اض

 مقابل هرعامل، میانگین پاسخهایدر در تمام مراحل، تعیین میزان اهمیت عوامل در قالب طیف لیکرت در هر دور نیز 

. با توجه به اینکه دیرسیصورت جداگانه به آگاهی پاسخگویان م وپاسخ هرفردنیزبه پیش ایه پانل دردوره اعضای

 ری، تأث5زیاد:  خیلیتأثیر ی هانهیو طیف لیکرت و شامل گز یایز مقیاس پنج درجه کاررفته در این مطالعه، مقیاس به

عنوان نقطه بیطرف یا خنثی انتخاب شد.  به 3بود. بنابراین، نقطه  1تأثیربسیار کم:  و 2کم:  ری، تأث3: رمتوسطی، تأث4زیاد: 

تعریف شد. از آنجا که در  5تا  3ده موافقت از و محدو 3تا  1در این حالت، مطالعه دارای دو محدوده عدم موافقت از 

دور اول میانگین پاسخ تمام سؤالها در محدوده موافقت قرار گرفت. از اینرو، هیچیز از عوامل  یهاتحلیل پرسشنامه

برای دور دوم حذف نشدند. به این ترتیب، پرسشنامه دور دوم همراه با نظرات قبلی و میانگین نظرات خبرگان پانل در 

منظور حفظ ارزش و  شده، به ور اول دلفی در اختیار هر یز از اعضای پانل قرار گرفت. براساس مطالعات انجامد

و اگر میزان تغییرات  درصد باشد 70صاحب نظران در هر دور دلفی نباید کمتر از دهی  اعتبار مطالعه میزان پاسخ

بر موضوع مورد  نظر درصد باشد، اجماع و اتفاق 15از داده شده توسط صاحبنظران در دو دور متوالی کمتر  امتیازات

 .بررسی، صورت گرفته است

در دور سوم نیز نظرات هر یز از اعضاء در دور قبل در اختیار سایر اعضاء قرار گرفته و دوباره از آنها خواسته شد تا 

 جام روش دلفی با تکمیل و نهایینظر، ان پس از پایان این دور و دستیابی به اتفاق هر یز از عناصر ارزیابی شوند.

 .یافت پایداری گردشگری در شهر یزد انجامسازی 

باشد. لذا می 0.968به منظور سنجش پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار بدست آمده   

 پرسشنامه مورد نظر در تحقیق از پایایی  زم و کافی برخوردار است.

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.968 66 

 محدوده مورد مطالعه

. قرار دارد کرمان -کیلومترمربع در مرکز استان یزد و در مسیر راه اصفهان 5/99شهر یزد مرکز شهرستان یزد با وسعت 

 1395ن تعداد در سال نفر بوده، که ای 63502برابر با  1335جمعیت شهر یزد دراولین سرشماری رسمی کشور در سال 

 ازساله است.  تعداد خانوارهای شهریزد  60نفر رسیده است که حاکی از افزایش جمعیت در یز دوره  529673به 

افزایش یافته است )سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  1395خانواردرسال  158368 به 1335 خانواردرسال 15436

گردشگر خارجی  126366نفر گردشگر داخلی و  160000تعداد  مجموع به دست آمده در اطالعات براساس(. 1395

باشد. مدت می رشد درصد 11بیانگر  گذشته سال مشابه مدت در آمار این کهاند به شهر یزد وارد شده 1396در سال 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهر یزد، ) باشد.روز می 3زمان اقامت گردشگران در شهر یزد به طور متوسط 

1397) 
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 تاريخی انواع ابنیه و تعداد ابنیه: 3 جدول

 تعداد ابنیه تاريخی تعداد ابنیه تاريخی تعداد ابنیه تاريخی

 2 بادگیر 3 آسیاب آبی 72 انبارهاآب

 22 بازار 22 بناهای آموزشی 5 آتشکده

 22 آموزشی بناهای 24 هابقعه 6 باغ و بوستان

 4 کارگاه و کارخانه 7 قلعه 9 حسینیه

 3 گذر و ساباط 97 های قدیمیخانه 1 خانقاه

 2 تکیه 3 سینما و مهدقرآن 3 زورخانه

 24 هابوستان و باغ 15 حمام 6 هابقعه

 7 قلعه 1 خانقاه 2 زرتشتیان دخمه

 1 قنات 7 کاروانسرا 2 کنیسه

 81 مساجد 5 میادین 1 مصلی

 ------- ------- 3 اینشانه عناصر 12 مجموعه ابنیه

 1397زمان میراث فرهنگی و گردشگری شهر يزد:سا

 شوند. اینمی معرفی یزد شهر در فرهنگی ارزش با بنای و تاریخی اثر 414 است مشخص فوق جدول در که همانطور

 شده احیا و یافته کاربری تغییر تعدادی شده، مرمت تعدادی جمله از دارند. قرار مختلفی شرایط در حاضر حال بناها در

 شیخداد، مصلی، گودال فهادان، هایبرزن در عناصر این اند.شده رها موجود کالبدی وضعیت با دادی نیزتع است و

 جذابیت قابلیت که ارزشمند ابنیه و تاریخی عناصر تراکم اند و بیشترینگرفته قرار شش بادگیری و آباددولت گنبدسبز،

 محله 75گر آن است که در شهر یزد بیش از ر یزد بیانمطالعات اجتماعی بافت سنتی شهباشد. می دارا را گردشگری

های سال گذشته، محل سکونت گروه 50اند. بیشتر این محالت در قدیمی وجود دارد که به ثبت ملی نیز رسیده

مختلف اجتماعی، صاحبان حرف گوناگون و نیز جایگاه ادیان اعم از زرتشتی و کلیمی و کم بیش ادیان دیگر چون 

کرده ترین زمان نیازهای اساسی مردم را برآورده میاند. معمو ً هر محله مرکزیتی داشته است که در کوتاهمسیحی بوده

خانه و نیز انبار، حمام و سقاخانه، مدرسه و مکتبو عموماً دارای بازارچه، لرد و میدان، مسجد و حسینیه، آب

 اند.فا و حتی خانقاه بودههای کوچز خصوصی بوده است. برخی محالت صاحب دارالشکارگاه

، جیم، زهیرمرسی شهر یزد عبارتند از: قالی، قالیچه، گلیم، مخمل، زری، چادرشب، دستمال، دستعیصنا نیترمهم

ی  کر شده دستعیصناقناویز، احرامی، شمد، ترمه، پرده، روفرشی، کرباس، بقچه، لنگ، کیسه حمام، خورجین، در میان 

ی نیز در یزد سابقه طو نی دارد. از جمله پزینیریشی برخوردار است. اژهیوزیلوبافی از اهمیت ی و بافترمهی، بافیقال

 .گرددیمو غیره در یزد تهیه  بادامیحاجی سنتی مانند باقلوا، قطاب، لوز، نارگیل، پشمز، نان برنجی، هاینیریش

 های تحقیقيافته

 آمار توصیفی–الف 
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 توزيع پاسخگويان برحسب سن :  2 نمودارنمودار                  توزيع پاسخگويان برحسب جنس:  1نمودار 

               
 :  توزيع پاسخگويان برحسب سن4نمودار          نمودار :  توزيع پاسخگويان برحسب جنس3نمودار 

 هاب( تحلیل داده

 محیطی و سازمانی، در سه سطح فردیگردشگری شهر يزد  هایظرفیت

محیطی و سازمانی نتایج زیر ، از شاخصهای مورد بررسی در سه سطح فردی Tبا توجه به بررسی و تحلیل آزمون 

 بدست آمد:

 های فردی گردشگری شهر يزدیتظرفاز  T: تحلیل آزمون 4 جدول

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

فردی سطح  400 3.8012 .78831 .03942 

 زديشهر  یگردشگر یفرد هاییتاز ظرف T آزمون نتايج: 5جدول 

 Test Value = 3 

 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

 8787. 7238. 80125. 000. 399 20.328 سطح فردی

ی و سطح نیروهای احوزهفرهنگی برون  –ی یادگیری اجتماعی هافرصت، ی مورد بررسی در سطح فردیها شاخص

انتخاب  3. میانگین فرضی در آزمون تی باشدیممتخصص و آموزش دیده شاغل در صنعت گردشگری در شهر یزد 

از ظرفیت با ی سطح  بدست آمد که حاکی 3.8012ی فردی هاشاخصمیانگین ، شد که با توجه به تحلیل آزمون

 .باشدیمفردی در بحث گردشگری شهر یزد 

 های محیطی گردشگری شهر يزدیتظرفاز  T: تحلیل آزمون 6جدول 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 400 3.9356 .67177 .03359 
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زديشهر  یگردشگر محیطی هاییتاز ظرف T آزمون نتايج: 7 جدول

 Test Value = 3 

 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

mohiti 27.855 399 .000 .93562 .8696 1.0017 

 های سازمانی گردشگری شهر يزدیتظرفاز  T: تحلیل آزمون 8 جدول

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 03304. 66080. 3.9442 400 ظرفیت سازمانی

 زديشهر  یگردشگر سازمانی هاییتاز ظرف T آزمون نتايج: 9جدول 

 Test Value = 3 

 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

 1.0092 8793. 94425. 000. 399 28.579 ظرفیت سازمانی

 :باشدیمصهای مورد بررسی در سطح سازمانی که مورد تحلیل قرار گرفت به شرم زیر شاخ

ی گردشگری در هاجا بهسطح نیروهای متخصص و آموزش دیده شاغل در صنعت گردشگری در این شهر، ظرفیت 

، مزایپ ل،یمیا ،تلفن نترنت،یهمچون ا یکیالکترو ن یده سیو سرو یخدمات رسان زانیمخصوص جذب گردشگر، 

دسترسی وحمل ونقل درون شهری و ترافیز، ظرفیت مراکز اقامتی، ظرفیت واحدهای پذیرایی، کیفیت مراکز  وضعیت

. میانگین باشدیمخرید، کیفیت اطالعات گردشگری، ظرفیت تورهای مسافرتی و ظرفیت بازدید از بافت تاریخی 

بدست آمد که  3.9442ی محیطی هاشاخصیانگین انتخاب شد که با توجه به تحلیل آزمون، م 3فرضی در آزمون تی 

 .باشدیمحاکی از ظرفیت با ی گردشگری شهر یزد در سطح سازمانی 

به منظور تحلیل و بررسی پایداری گردشگری شهر یزد، از روش دلفی و تکنیز شانون استفاده شد. به این منظور 

کالبدی و مدیریتی به  –نگی، اقتصادی، محیطی فره –ی اجتماعی هابخشمربوط به شاخصهای پایداری در  سؤا ت

تکنیز  حاصل از توافق متخصصان، به کمزی هادادهوسیله کارشناسان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس 

 شانون، مورد تحلیل قرار گرفت.

 از روش دلفیی مختلف گردشگری شهر يزد هاشاخصی کارشناسان به منظور میزان پايداری هاافتهتحلیل ي :10جدول 

 میانگین عوامل بعد

 

 

 -اجتماعی

 فرهنگی

 3.1 شکل گیری تجربه ارزشمند شخصی از صنعت گردشگری

 2.3 ارتقا سطح استانداردهای زندگی و توسعه گردشگری

 2.06 تبادل فرهنگی میان ساکنین و گردشگران

 2.2 و ازدحام در شهر شده است یباعث شلوغ یگردشگر

 2.7 در شهر شده است تیجرم و جنا شیفزاباعث ا یگردشگر

 2.8 رفتن سنت نیو از ب ییمدگرا جادیا

 2.9 یاحساس آرامش و راحت عدم

 3.2 هاخانواده یدرون یوندهایانسجام و پ کاهش

 2.4 افزایش نظم عمومی در شهر

 2.9 شهر نیساکن یزندگ تیفیکافزایش 

 2.9 محالت یپارچگیک یختگیهم ر به
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 ادیاقتص

 3.1 ی شغلی برای ساکنینهافرصتایجاد 

 2.2 ایجاد مشاغل پایدار برای ساکنین

 1.8 تنوع در مشاغل شهر

 2.5 ی شهرهاهیسرماافزایش 

 2.9 ی دولتیهاارگانافزایش درآمد 

 2.4 ایجاد اشتغال برای افراد غیر بومی

 1.03 وابسته بودن درآمدهای شخصی به گردشگری

 3.1 کا ها و خدمات یبرخ نهیهز شیافزا

 3.2 نیزم متیق شیافزا

 3.2 مشاغل کا ب در شهر جادیا

 - یطیمح

 یکالبد

 3 ایجاد امکانات بیشتر و بهتر برای شهر

 2.8 و معابر هاابانیخبهبود وضع 

 2.5 شهر یبه امکانات رفاه یکمتر شدن دسترس

 3.4 استفاده قرار گرفتن منابع و فضاها مورد

 2.7 ... مانند هتل و ییسازها ساخت و لیبه دل یزندگ تیفیک کاهش

 2.3 شهر ستیز طیمح تیفیک کاهش

 مدیریتی

از ظرفیت  اندتوانستهی دولتی موجود در شهر یزد هاسازمانبه چه میزان 

 موجود شهر در توسعه گردشگری بهره مند شوند؟
2.6 

 2.9 ی وجود دارد؟آیا هماهنگی بین سازمانی در بخش گردشگر

آیا تخصص و دانش کافی در زمینه توسعه گردشگری پایدار و استفاده از 

 ی مربوطه وجود دارد؟هاسازمانی گردشگری در بین مسئولین هاتیظرف
2.4 

آیا حمایت و تخصیص منابع از سوی ارگانهای مربوطه در زمینه توسعه 

 گردشگری وجود دارد؟
2 

از ظرفیت  اندتوانستهی دولتی هاسازمانایدار، آیا در بحث گردشگری پ

 مشارکت مردمی استفاده کنند؟
1.8 

ی دولتی از ظرفیت بخش خصوصی در جهت ارتقا هاارگانو  هاسازمانآیا 

 ؟اندبردهو پایداری گردشگری در شهر یزد یهره 
2.1 

ی دولتی و خصوصی در زمینه توسعه گردشگری در شهر هاسازمانبین 

 ه میزان هماهنگی وجود دارد؟یزد چ
2.2 

و نهادهای مربوطه در  هاسازمانبه نظر شما مدیریت و برنامه ریزی توسط 

 بخش توسعه گردشگری در شهر یزد چگونه است؟
2.5 

اعمال قوانین و مقررات در زمینه گردشگری در شهر یزد توسط 

 ی دولتی چگونه است؟هاسازمان
3 

 محقق یهاافتهمأخذ: ي         

موافقت متخصصان با هر شاخص، ابتدا  زانیم افتنیبه منظور  ،یها در مرحله دوم روش دلفداده یپس از جمع آور

 داست،یپ زین 10 ها استفاده شد. همان گونه که در جدولآن نیانگیحاصل جمع نمرات و م یعنیروش  نیازساده تر

 –ی اجتماعی هاشاخصو  باشدیمی دیگر برخوردار اهشاخصمحیطی از پایداری بیشتری نسبت به  شاخص کالبدی

 فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی در سطح خوب و قابل قبولی از پایداری قرار ندارند.

فرمول که از  نیقرار گرفتند. به کمز ا لیمورد تحل« شانون یآنتروپ»روش  قیها از طرداده گر،یبار د زیپس از آن 

بار اطالعاتی هر شاخص و سپس وزن آن را محاسبه  توانیم، برخوردار است، هاهداد ینسبت به فراوان یدقت با تر
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 pij. در این فرمول شوندیمبه هنجار  1ی جدول فراوانی از طریق رابطه هادادهنمود. منظور استفاده از این فرمول ابتدا 

 نمره هر پاسخگو به متغیر مورد نظر است. Fijنمره به هنجار شده، و 

نیز  nتعداد پاسخگویان و  m. در این رابطه شودیممحاسبه  2از طریق رابطه  Ejبار اطالعاتی هر مقوله پس از آن 

 .دیآیمبه دست  3. سپس وزن هرمتغیر از طریق رابطه رهاستیمتغتعداد 

Pij = 
 ij

ij

f

f
 رابطه 1: 

 Ej= -k  ]∑ pij*ln (pij) ]                                                                   : 2رابطه     

Wij =
 j

j

E

E
 رابطه 3:                                                                                

 با استفاده از تکنیک شانونحاصل از پرسشنامه  یهاافته: ي11جدول 

 متغیرها شاخص
جمع 

 نمره
 میانگین

نگین میا

 دسته

بار اطالعاتی 

 شاخص

وزن 

 شاخص

)تکنیک 

 شانون(

 نیانگیم

 دسته وزن

اجتماعی 
– 

فرهنگی
 

 3.1 90 تجربه ارزشمند شخصی

 

 

2.6 

 

 

 

0/07 0/103 

0.09 

 0/086 0/058 2.3 69 ارتقا سطح استانداردهای زندگی

 0/078 0/053 2.06 62 تبادل فرهنگی

 0/084 0/0577 2.2 66 و ازدحام یشلوغ

 0/093 0/064 2.7 81 تیناججرم و  شیافزا

 0/095 0/066 2.8 84 ییمدگرا جادیا

 0/095 0/066 2.9 87 احساس آرامش عدم

 0/1 0/07 3.2 96 هاخانواده یدرون یوندهایپ کاهش

 0/087 0/06 2.4 72 افزایش نظم عمومی

 0/089 0/061 2.5 75 یزندگ تیفیکافزایش 

 0/09 0/062 2.9 87 محالت یگپارچگی یختگیهم ر به

ی
صاد

اقت
 

 3.3 99 ی شغلی برای ساکنینهافرصتایجاد 

 

2.65 

0/076 0/115 

 

0.0996 

 0/095 0/062 2.5 75 ایجاد مشاغل پایدار برای ساکنین

 0/102 0/067 2.7 81 تنوع در مشاغل شهر

 0/088 0/0581 2.1 63 ی شهرهاهیسرماافزایش 

 0/095 0/062 2.4 72 ی دولتیهاارگانافزایش درآمد 

 0/09 0/059 2.2 66 ایجاد اشتغال برای افراد غیر بومی

وابسته بودن درآمدهای شخصی به 

 گردشگری
48 1.6 0/048 0/074 

 0/111 0/073 3.2 96 کا ها و خدمات یبرخ نهیهز شیافزا

 0/116 0/076 3.4 102 نیزم متیق شیافزا

 0/11 0/073 3.1 93 مشاغل کا ب در شهر جادیا

 -محیطی 

 کالبدی

 3 90 شهر یو بهتر برا شتریامکانات ب جادیا

2.78 

0.0859 0.172 

 0.168 0.0873 2.8 84 و معابر هاابانیوضع خ بهبود 0.166

 0.159 0.0827 2.5 75 یبه امکانات رفاه یشدن دسترس کمتر
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 شهر

 0.18 0.0933 3.4 102 استفاده قرار گرفتن منابع و فضاها مورد

ساخت و  لیبه دل یزندگ تیفیک کاهش

 ... مانند هتل و ییسازها
81 2.7 0.855 0.165 

 0.152 0.0789 2.3 69 شهر ستیز طیمح تیفیک کاهش

مدیریتی
 

از  یدولت یهاسازمانبهره مندی 

ه موجود شهر در توسع تیظرف

 یگردشگر

78 2.6 

2.38 

0.073 0.116 

0.08 

در بخش  یسازمان نیب یهماهنگ

 یگردشگر
87 2.9 0.079 0.126 

توسعه  نهیدر زم یتخصص و دانش کاف

 داریپا یگردشگر
72 2.4 0.071 0.112 

 0.099 0.062 2 60 منابع صیو تخص تیحما

 0.095 0.06 1.8 54 یمشارکت مردم تیظرفاستفاده از 

 0.103 0.065 2.1 63 یبخش خصوص تیاز ظرفاستفاده 

و  یدولت یهاسازمان نیبهماهنگی 

 یخصوص
66 2.2 0.066 0105 

توسط  یزیو برنامه ر تیریمد

 هاسازمان
75 2.5 0.072 0.115 

 نهیو مقررات در زم نیقوان اعمال

 یگردشگر
90 3 0.079 0.126 

 ی گردشگری شهر يزدهاشاخصهای کارشناسان در جهت میزان پايداری ل يافته: رتبه بندی تحلی12جدول 

 رتبه میاتگین شانون میانگین دلفی عوامل

 3 0.09 2.6 فرهنگی – یاجتماع

 2 0.0966 2.65 یاقتصاد

 1 0.166 2.78 کالبدی – یطیمح

 4 0.08 2.38 یتیریمد

 ی محققهاافتهمأخذ: ی                       

فرهنگی،  –است و طبق نظر کارشناسان مربوطه و مدل شانون، عوامل اجتماعی  مشخص 12نطور که از جدول هما

اقتصادی، محیطی کالبدی و مدیریتی مورد بررسی در تحقیق مورد نظر، از پایداری قابل قبولی در بخش گردشگری 

داری بیشتری در بین دیگر عوامل برخوردار شهر یزد برخوردار نیستند و در بین این عوامل، شاخص مدیریتی از ناپای

. به باشدیمکالبدی  –فرهنگی و در آخر نیز شاخص محیطی  –ی بعدی، عوامل اقتصادی، اجتماعی هارتبهاست و در 

های مورد بررسی از پایداری بیشتری در بخش کالبدی نسبت به دیگر شاخص –این صورت که شاخص محیطی 

 .باشدیمگردشگری شهر یزد برخوردار 

 نتیجه گیری

 از و است یادهیچیپ نظام گردشگری کلی طور انسانهاست. بهو  هایکاربر، از فعالیتها یامجموعهمحیط گردشگری 

نظیر عوامل ، بر انسانها مؤثرعوامل  ریتأثانسان است؛ لذا این صنعت تحت ، ی در گردشگریاصل عنصر که آنجا

توان توانایی شرکت توسعه ظرفیتی در گردشگری را میر دارد. قرا اشناختیزیب و سیاسی، اجتماعی -فرهنگی، اقتصادی

ی هاتیظرفسازماندهی و ، ی گردشگری دانست. به نوعی که منجر به تقویت منابع انسانیهاتیفعالافراد جامعه در 
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. در گرددیمپایدار و جوامع در مدیریت و انجام امور و تغییر و پرورش  هاسازمان، فردی شود و باعث پیشرفت افراد

 (.simon chili, 2016) شودیممحیطی و سازمانی بررسی ، مجموع ظرفیت سازی در سه سطح فردی

، ی با ی گردشگری شهر یزد در سه سطح فردیهاتیظرف به اتکاء با که دهدیم نشان پژوهش این نتایج کلی طور به

 رسید. به گردشگری پایدار در شهر یزد توانیممحیطی و سازمانی 

 جذب نیروی متخصص در زمینه گردشگری ، 

 توسعه گردشگری الکترونیز ، 

  هاجا بهتأمین دسترسی مناسب به ، 

  ی متنوع در جهت شناسایی صنایع دستی بومی در هاجشنوارهراه اندازی تورهای مختلف و برگزاری

 ، جهت رونق اقتصادی در بخش گردشگری

  و در ، گردشگری محورهای شناسایی با مثال عنوان به، این شهری بافت قدیم هالیپتانسبهره گیری از

بسیاری از  توانیمو مانند آن ، گردشگری مسیرهای پیشنهاد و پیاده محورهای به صورت امکان تبدیل

شهری یزد  گردشگرینقصانهای کنونی در پاسخگویی به نیازهای گردشگران را برطرف نمود و فضای 

 .و توسعه داد را بهینه
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