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Extended Abstract 
Introduction 
These days, tourism is becoming one of the main foundations of the world's commercial 
economy and many planners refer to it as the principle basis of development that anywhere in 
the world, requires special conditions and facilities such as climate, historical and cultural 
monuments, natural attractions, customs and traditions, infrastructure, facilities and equipment. 
Meybod is one of the oldest cities in Yazd province that has magnificent historical attractions in 
Sassanid to Pahlavi different periods, and even traces of the Medes have been discovered in it. 
On the other hand, Meybod has the best position among the cities of Yazd province in terms of 
historical texture health. The buildings such as Narin Castle, Shah Abbasi Caravanserai, water 
reservoirs, brick-shaped glaciers and many other samples that have high historical and cultural 
values and also according to the flow of life in the historical texture have made it as a unique 
one. Therefore, based on the attractiveness of Meybod in terms of tourism, this research has 
identified and evaluated the effective factors on the cultural - historical tourism development of 
Meybod. 
 
Methodology 
The present research is applied and descriptive-analytical one in terms of nature and method, 
respectively. Also the data have been provided through library and field resources 
(questionnaire). In addition, the collection of theoretical foundations and the generalization of 
results have been by deductive and inductive methods, respectively. The statistical population of 
the study includes domestic and foreign tourists of Meybod that due to the uncertainty of the 
exact number of tourists, accessible random sampling has been used in a way that 85 people 
have been selected from the community of domestic tourists and 25 people from the community 
of foreign ones. In this research, mixed sampling method that includes the combination of both 
quantitative and qualitative sampling methods has been used. The aim of quantitative sampling 
is to has a visible and representative sample of the statistical population and the purpose of 
qualitative sampling is purposeful. For this intention, purposeful and snowball sampling 
methods have been used to determine the samples of the qualitative part in order to identify 
effective indicators on the development of historical and cultural tourism in Meybod. In 
addition, the sampling and collection of information were based on data saturation (unifying the 
information provided by the interviewees). At this step, the data have been unified and 
saturated, after interviewing 40 experts, specialists and professors in the field of Yazd province 
tourism, and especially in Meybod. As mentioned, samples of the quantitative research have 
been complied of domestic and foreign tourists of Meybod that have been selected by simple 
random sampling. The data have been analyzed in both qualitative and quantitative sections. In 
the qualitative part, the coding of the interviews was performed by the MAXQDA software and 
based on the coding; the effective indicators have been identified. In the quantitative segment of 
the research, exploratory factor analysis has been used in order to factorize and reduce the 
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indicators. It should be noted that Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the 
research tool. Its coefficient was 0.720 that based on the assumptions of the test, indicates the 
reliability of the research tool. 
 
Results and Discussions  
The research findings were presented in both quantitative and quantitative sections. In the 
following, while presenting the individual characteristics of the statistical community, each 
section is exposure separately. Individual characteristics of the statistical population of domestic 
tourists show that 44.70% of the total statistical population were in the age group of 20-29 years 
that includes the highest frequency of sample tourists and the age group over 50 has the lowest 
number of sample tourists and equivalent to 1.17%. Accordingly, out of a total of 25 foreign 
tourists in the cultural-historical tourism sample of Meybod, 2 people equal to 8%, are in the age 
group of 20-29 years that includes the lowest frequency of sample tourists and the age group 
over 50 has the highest number of sample tourists that equivalent to 76 percent. Also, according 
to the statistical population, 40% of domestic and foreign tourists were male and 60% were 
female. Of the total number of domestic sample tourists, the highest and lowest percentage were 
equal to 27.05% with a bachelor's degree and 3.52% with a doctorate one. 
 
Conclusion 
The historical and ancient Meybod city attracts a large number of domestic and foreign tourists 
annually due to its historical, cultural and religious monuments and environmental features and 
in terms of attracting historical and cultural tourists, it has great potential and has always been 
considered. Due to the existing conditions and facilities and their importance in attracting more 
domestic and foreign tourists; the research was collected with the general aim of identifying and 
evaluating the effective factors on the development of cultural-historical tourism of Meybod. 
The results of the research were presented in both qualitative and quantitative sections. Based 
on the opinion of informants and the tourists, the location of Meybod, the 7000-year history of 
it, the multiplicity of historical and valuable monuments in the region, proximity to the 
demographic  Yazd city and historical and unique texture in the form of relative location and 
historical factor more than facilities-services and infrastructures, institutional-directorial, social 
security and natural climatic elements have been effective on the development of cultural-
historical tourism of Meybod. According to the interviews with the statistical population, most 
tourists consider the historical, ancient antiquity and also the proximity to Yazd city as the main 
factors in attracting the tourists and also they have expressed that the proximity of Meybod to 
the population center of Yazd has made it convenient to access through travel and tourism tours. 
In addition, the short distance between Meybod and Yazd eliminates the weakness of many 
infrastructures such as residential and reception infrastructure. Because; tourists can benefit 
from the accommodation and catering facilities of Yazd by passing a short distance. In the 
second place of impressment, tourists have situated the facilities-services and infrastructures 
factors. This issue firstly indicates the tourist’s relative satisfaction with the facilities and urban 
infrastructures of Meybod and secondly shows the importance of this factor in the programs of 
cultural-historical tourism development of Meybod. 
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 ارزيابي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري شهر ميبد
 

  ريزي شهري، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران دانشيار جغرافيا و برنامه - 1نيا حسن حكمت
  

  11/05/1399:                پذيرش مقاله                 11/01/1399: دريافت مقاله
  

  چكيده
 و ياجتمـاع  توسـعه  در يمهمـ  عامل و جهان اقتصاد توسعه  درحال هاي  بخش پوياترين از يكي يگردشگر صنعت
 با و يتحليل -يتوصيف رويكرد با حاضر پژوهش فوق؛ موضوع تياهم به توجه با .است كشورها و مناطق ياقتصاد
توسـعه گردشـگري     بـر  مـؤثر  عوامـل  كلـي شناسـايي و ارزيـابي       باهدف اسنادي و يميدان مطالعات از يريگ  بهره

 سـال   7000تـرين شـهرهاي ايـران بـا قـدمت بـيش از                عنوان يكي از قـديمي       فرهنگي در شهر ميبد به     -تاريخي
گردشـگران   وري اسـتان    متخصصان حوزه گردشـگ    و كارشناسان را پژوهش آماري جامعه. است دهيگرد يگردآور

مـؤثر بـر توسـعه       ينماگرهـا  ييشناسـا  منظـور   به اول جامعه يبرا كه دهند يم ليتشكداخلي و خارجي شهر ميبد      
 و كارشناسـان  از نفـر  40 ،هدفمنـد  و يبرف گلوله صورت  به  فرهنگي عالوه بر مطالعه اسنادي     -گردشگري تاريخي 

 گردشـگر داخلـي و      85  و عامل بندي نماگرهـا     نماگر هر اثر نزايم يبررس منظور  به دوم جامعه يبرا و متخصصان
 جهـت  پژوهش نيا در. است دهيگرد در دسترس انتخاب   يتصادف يريگ  نمونه روش قيطر از  گردشگر خارجي  25

 يكم و) ودايك مكس يفيك ليتحل افزار  نرم در ها  مصاحبه يمحتوا ليتحل (يفيك يها  افتهي از ها  داده وتحليل  تجزيه
 30 دهـد  ي پژوهش نـشان مـ     جينتا .است دهيگرد استفاده) يا  نمونه تك T آماري آزموني و   اكتشاف ياملع ليتحل(

 انيـ كـه از م   بوده است فرهنگي-توسعه گردشگري تاريخي عامل در منطقه موردمطالعه مؤثر بر       5نماگر در قالب    
درصـد   652/7 ژهيـ و مقـدار و    نمـاگر    5 بـا    موقعيت نسبي و تـاريخي شـهر ميبـد         شده، عامل    ي بارگذار يها  عامل
 انسيـ  درصـد وار و 931/1 ژهيـ  نمـاگر و مقـدار و     3 بـا    طبيعي و اقليمي   عامل و عامل     ترين  مهم 508/25 انسيوار

  . فرهنگي در منطقه بوده است-توسعه گردشگري تاريخي عامل مؤثر بر نيتر تياهم كم 435/10
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  مقدمه
 ياقتـصاد  و ياجتماع توسعه در يمهم عامل و جهان اقتصاد توسعه  درحال هاي  بخش پوياترين از يكي يگردشگر صنعت
 سودآور درجـه اول در  عي از سه صنايكيعنوان   بهاي كه گونه به ).Kozhokulov et al,2019:1 (است كشورها و مناطق

 كسب درآمد، د،ي تولي صنعت براني اي باالبالقوه لي پتانس).Khazaee Fadafan et al,2018:152(است شده  جهان شناخته
 زيـ  و ن  اتيـ  مال افـت ي از در  ي ناش ي درآمدها شي افزا ،المللي  هاي بين   گذاري   ارز، جذب روزافزون سرمايه    شتريجذب هر چه ب   

 رشـد كـالن     ير، بـرا   موتـو  كيـ عنـوان      به ي گردشگر جيتوسعه در ترو     درحال ي كشورها ي برا يا  زهي مشاغل نو، انگ   ديتول
 و  رييـ  تغ يروهـا يتـرين ن     از مهـم   يكـ ي به   يدر عصر حاضر گردشگر   ). 26: 1393،يني و حس  ييدايص( بوده است    ياقتصاد

 و توافـق عوامـل      ي همكـار  ازمنـد ي ن منظور بسط و توسعه     كه به ) 2: 1392بشارت،(شده است     تحول در سطح جهان تبديل    
ـ  (باشـد  يدر سطح جامعـه مـ      ي و اجتماع  ياسي س ،ي اقتصاد ،ي فرهنگ ،يطيمح  بـه عبـارتي     .)3:1393،ي و صـفرآباد   يوارث

 ،ي و فرهنگيخيوهوا، آثار تار  آب  چون يا  ژهي و امكانات و   طي شرا ازمندي در هر نقطه از جهان، ن      يگسترش صنعت گردشگر  
ردتوجه قـرار گيـرد     ها مو   ريزي   كه بايد در برنامه     است زاتي و امكانات و تجه    ها  رساختي آداب و سنن، ز    ،يعي طب يها  جاذبه

 در جـذب    يعوامل مهمـ  ي، امروزه    فرهنگ يها   و جاذبه  يخي تار ،يآثار باستان  در اين راستا     ).2: 1392،همكارانپوراحمد و   (
 فرهنـگ خـاص     گـر   بيـان  و كهن هر كشور      ي چراكه آثار باستان   ،)64: 1393،ي و كرم  يموريت (شوند يمحسوب م  گردشگر

 ي معنـو  يهـا    آثـار، ارزش   نيـ ا.  درخور توجه همان مملكت و مرزوبوم اسـت        ييها   و ارزش  ها يژگي و يهمان كشور و دارا   
 و شـناخت آن جاذبـه و        دي بازد ي برا گراني سبب جذب د   جهي است و در نت    گراني د ي برا يا   آن قوم و جاذبه    يا را بر  ياديز

 به  ي و فرهنگ  يخي تار يمي قد يها   بافت يها  ويژه محدوده    به ي شهر يفضاها). 22: 1392،همكاران و   يخادم(شود    مي آثار
 گذشته  ي و فرهنگ  ي و اجتماع  ي اقتصاد طي از شرا  ياد كه نم  ي ارزشمند ي و بناها  ي فرهنگ ،ي معمار يها   وجود جاذبه  ليدل
 يهـا    شـهرها، ارزش   يخي تـار  يهـا   بافـت ). 20: 1390 ،ي و موردغفار  يكردوان( است   ي از مقاصد مهم گردشگر    باشد، يم
 رانيـ ا. )1: 1392،همكـاران  و   يائيـ غ (ديـ آ ي شمار م  هي نسل آت  يبها برا    گران يراثي م زي را در برداشته و ن     ي فرهنگ يخيتار
شـده     ثبـت  يخي مكـان تـار    53 جهـان و بـا       يخي تـار  راثيترين م   عنوان مهم    به ،ي رسم شده  ثبت يخي مكان تار  13 يدارا
ـ   ايـ  از گردشـگران دن    ياري بس تواند ي غنا م  ني است كه ا   يعيطب.  است يشيصورت آزما   به .  جـذب كنـد    رانيـ ه سـمت ا    را ب

 نداشـته باشـد     يروني كه باعث شده است تا چندان بازتاب ب        غات،يبل مناسب و كمبود اطالعات و ت      استيحال نبودن س    بااين
 انيـ  نـازل كـشورمان در م  اري بسرتبه از  ي گردشگر يشده توسط سازمان جهان     آمار اعالم ). 2: 1392 ، همكاران پوراحمد و (

 باشـد  ي م دارا و پنجاه عضو ايران عنوان شصت و هشتم را           صد  يككه در ميان      طوري  به. دارد تي سازمان حكا  ني ا ياعضا
 ي و گردشگريجهانگرد هاي  جاذبهنهي در زماي ده كشور برتر دنيكي از راني انيهمچن). 106: 1388،همكاران و انيصمد(

 زديـ  اسـتان    ي شـهرها  نيتـر  يمي از قد  يكي بدي م شهر .)17: 1379،يپوراحمد و تجل  (شده است      تشكيل ي مختلف ياز نواح 
 از قـوم    ي آثار يداده و حت     را در خود جاي    ي باشكوه يخي تار يها   جاذبه ي تا پهلو  ي مختلف ساسان  يها   كه در دوره   باشد يم

 ي شـهرها  ني را در ب   گاهي جا ني بهتر يخي ازنظر سالمت بافت تار    بدي شهر م  ياز طرف . شده است    كشف بديم  در شهر  زيماد ن 
 ريـ  كث يهـا    و نمونـه   ي خـشت  خچـال يانبارهـا،      آب ،عباسي   شاه ي قلعه، كاروانسرا  ني مثل نار  ييوجود بناها . دارد زدياستان  

دسـت    به   در سطح بافت، دست    ي داشتن زندگ  اني بوده و با توجه به جر      ي و فرهنگ  يخي واالي تار  يها   ارزش ي دارا يگريد
 يهـا    با توجه به جاذبـه     بدي م شهر .)24: 1389،همكاران و   دواريام( بافت در نوع خود كم كند        نيهم داده تا به نادر بودن ا      

 شمال به جنوب و غرب بـه شـرق          ي سراسر ي ارتباط ري قرار گرفتن در مس    ،ياي جغراف تي موقع ،ي و فرهنگ  يخيشگرف تار 
، ...و  ) ابـان يب (يعـ ي طب يهـا  يژگـ ي و ،دسـتي    صنايع ،ي كاش ديعنوان قطب تول     به ي خوب اقتصاد  تيكشور و بالعكس، وضع   

بنابراين با توجه به جاذب بودن شهر ميبـد ازنظـر           .  هم موردتوجه است   ي ازنظر گردشگران خارج   ه بلك يتنها از بعد داخل     نه
 بـد ي شـهر م   ي فرهنگـ  -يخي تـار  ي گردشـگر  توسـعه  بـر  عوامـل مـؤثر      شناسايي و ارزيابي   پژوهش به    اينر  دگردشگري  

از ديرباز با توجه به اهميـت صـنعت گردشـگري در            ) گردشگريعوامل مؤثر بر    (در زمينه موضوع فوق     . شده است   پرداخته
هاي متعددي صورت گرفته است و هركدام عوامل متعددي را مؤثر بـر توسـعه                 چرخه اقتصادي و توسعه كشورها پژوهش     

اند كه برخي از عوامل بنا بر موقعيت جغرافيـايي منـاطق متفـاوت و برخـي از عوامـل مـشترك                   صنعت گردشگري دانسته  
 ناحيـه  در   ي عوامل مؤثر بـر گردشـگر      ليتحل« با عنوان    يا  در مقاله ) 1388( زاده   يزاده و آقاس    ابراهيمبراي نمونه    .اند بوده
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 كيـ اند كـه شهرسـتان چابهـار بااينكـه در      كرده  مطلب اشارهنيبه ا» SWOT ي چابهار با استفاده از مدل راهبرد      يساحل
 يهـا   و جاذبـه يطـ ي محيها يژگيتوجه به و  دارد و باروغ كشور قرا پرجمعيت و شلي شهرهاياهوي و دور از ه    بكر طيمح

 جاذبـه  مـورد    44 ،يعـ ي طب جاذبـه  مـورد    74 شامل؛   ي جاذبه گردشگر  228 يشهرستان چابهار دارا  ( آن   ي و انسان  يفرهنگ
ستان و  فارس، هند، افغان     حوضه خليج  ي به كشورها  يكي نزد ليو به دل  ) ساخت است    انسان جاذبه 110 و   يخي تار -يفرهنگ
شده به قطب   و حسابيريزي علم   برنامه كي و   تيري با مد  تواند ي م ،ي و صنعت  ي آزاد تجار  منطقه از   ي و برخوردار  تانپاكس
 به دليـل تعـدد   ؛ اما در سطح كشور باشدي مهم گردشگري از محورهايكي شود و لي در سطح منطقه تبد   ي مهم يستيتور
 بـا  يا در مقالـه ) 1390 (ي دهكـرد يمـ يابراه. زيادي با موضوع فـوق دارد    غيره فاصله     و يتيريمسائل مد   و راني گ ميتصم

 كـه شهرسـتان ابركـوه       دارد ي مـ  انيب»  ابركوه ي گردشگر توسعه در   يستي و اكوتور  ي مذهب ،ينقش عوامل فرهنگ  «عنوان  
شـده اسـت،      ه شناخت ي در سطح ملّ   يم كشور به لحاظ گردشگر    ه سه استان م   ني واسط ب  يا  عنوان حلقه   كه به   عالوه بر اين  

ا متأسـفانه تـاكنون ابركـوه     . باشـد  ي م زي ن ياري باارزش بس  يعي و طب  يخي تار ،ي فرهنگ ،يهاي مهم مذهب     پتانسيل يدارا امـ
لـذا بـا    . ابـد ي گردشـگران، دسـت      يويژه ازلحاظ مانـدگار      خود در عرصه جذب گردشگر به      ي واقع گاهينتوانسته است به جا   

 و  ي شـهر  ي گردشـگر  يها و كاركردهـا     جويي از توان     پي ضمن شهرستان،   ني ا  موجود ي گردشگر يها   انواع جاذبه  يمعرف
.  پرداخته است  ي توسعه گردشگر  ي برا ي كاربرد يها ي استراتژ نيي تع زي راهكارها و ن   ارائه كاركردها به    ني ا توسعهمنظور    به

 شـهري بـا تأكيـد بـر         بررسي عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگري      «در پژوهشي با عنوان     ) 1392(زياري و همكاران    
نوازي در شهر نورآباد با ضريب  اند كه حس مهمان  دريافته»عوامل مؤثر بر رضايتمندي گردشگران در شهر نورآباد ممسني       

هـاي    كيفيت اقامتگـاه  .  مؤثرترين عامل در توسعه صنعت گردشگري با تأكيد بر رضايتمندي گردشگران بوده است             746/0
 مؤثرترين موانع توسعه 453/0 و عدم رعايت قوانين و مقررات رانندگي با ضريب 411/0گردشگري در اين شهر با ضريب 
 يعوامل مؤثر بـر گردشـگر     « با عنوان    يا  در مقاله ) 1393 (همكاران و   يموريت. اند  شده  گردشگري در شهر نورآباد شناخته    

 عوامـل مـؤثر بـر    يدر جهان به بررسـ ترين بازار مسقف  عنوان بزرگ  بهزي بازار شهر تبر  ي ضمن معرف  »يخي تار يها  مكان
 آن و يهـا   نقـاط قـوت و فرصـت       تي تقو ي برا ييدرنهايت با ارائه راهبردها   . اند   پرداخته ي و خارج  يجذب گردشگران داخل  

شده است تا      سازنده ارائه  پيشنهادهاييمنظور جذب گردشگر       به زي تبر يخي بازار تار  يدهايها و تهد     حذف ضعف  ايكاهش و   
تحليـل عوامـل مـؤثر بـر     «اي با عنـوان   در مقاله) 1397( احمدي . ارتقاء دادي آن را تا سطح عال   يردشگربتوان كاركرد گ  

 ضمن تشريح گردشگري فرهنگـي بـه بررسـي          »توسعه گردشگري فرهنگي و اثرات آن در پايدار اقتصاد نواحي روستايي          
گذاري و   مذهبي، سرمايه-هاي تاريخي جاذبهاين موضوع در استان زنجان پرداخته و دريافته است كه وجود فرهنگ غني، 

همچنـين نتـايج ايـن      . آگاهي اجتماعي و امكانات مؤثرترين عامل بر توسعه گردشگري فرهنگـي در منطقـه بـوده اسـت                 
شـده    افـزوده انيي اشتغال روستازاني بر م  ي فرهنگ ي و گردشگر  يي روستا يا گسترش گردشگر  دهد كه ب    پژوهش نشان مي  

 پيـشنهادهايي  ن،يهمچن. گذاري را به همراه داشته است        سرمايه جهي و در نت   دي درآمد و تول   شيل، افزا  اشتغا شياست و افزا  
 و  يهـاي علمـ      كـارگروه  لي تشك ،يفرهنگ و   يخي تار راثي در رابطه بااهميت م    يمانند آموزش به گردشگران و جامعه محل      

 متخـصص   ييروي ن تي ترب ،ي فرهنگ ير گردشگ ي برنامه راهبرد  ني منطقه جهت تدو   ي مركب از متخصصان بوم    يتخصص
 . آمـده اسـت    رهي و غ  ي فرهنگ ي گردشگر نهي و بسترسازي جهت توسعه پژوهش در زم       ي فرهنگ ي گردشگر نهي در زم  يبوم

اي به اين نتيجه رسيدند   منطقه توسعه عامل يك عنوان  به در تحقيق تحت عنوان گردشگري    ) 2019( و همكاران    1برانكوو
 بـر  گردشـگري  تـأثير  (غيراقتـصادي  و) زايـي  اشـتغال  در گردشـگري  ماننـد تـأثير   (مستقل اقتصادي متغيرهاي كه برخي 
  .اند كرده بيني پيش را گردشگري از جامعه حمايت توجهي قابل طور به) گردشگران حضور به جامعه و واكنش هاي فعاليت

پايـدار   اقتـصادي  عهتوسـ  اصـول  اسـاس  بـر  محيطي  زيست گردشگري در بررسي بهبود  ) 2019( و همكاران    2شدينوو
 يافتـه   افـزايش  تـوجهي   قابـل  ميـزان  به اكوتوريسم تقاضاي هم و عرضه ميزان هم گذشته، قرن ربع يك معتقدند كه طي  

 در پايـدار  توسـعه  به دستيابي براي ابزاري عنوان  به گردشگري، توسعه ويژه شكل عنوان  به اكوتوريسم، حال،   درعين .است
 كننـده  آناليز در فاكتورهاي ) 2019 (3خانتان و راجاگوپال  . يافته است  مشروعيت و شناخته اي  فزاينده طور  به مقصد، مناطق
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3. Khanh & Rajagopal 
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 صـالحيت  بهبـود  بايد بـراي   جديد به اين نتيجه رسيدند كه دولت       عصر در ويتنام در پايدار توسعه گردشگري بر تأثيرگذار
 مهـم  عامـل  يك به گردشگري توسعه براي ها  تزيرساخ در گذاري   سرمايه .دهد افزايش را ها  گذاري  سرمايه ويتنام رقابتي
 همچنين و محلي هاي  زيرساخت شرايط بهبود و گردشگر بيشتر جذب براي شرايطي ويژه  به شود،  مي تبديل توريسم براي
  .بازديدكنندگان فراهم نمايند جلب براي خدمات بهبود

از . باشـد   عت گردشگري تأثيرگـذار مـي     دهد عوامل متعددي بر توسعه صن       هاي صورت گرفته در باال نشان مي        پژوهش
گيـري، عوامـل ارتبـاطي و مـوقعيتي، عوامـل فرهنگـي و                توان به عوامل مديريتي، نهادي و تصميم        اين دسته عوامل مي   

هاي تاريخي و فرهنگي مناطق و امكانات و خدمات پـذيرايي و اقـامتي نـام                  نوازي، جاذبه   اجتماعي همچون روحيه مهمان   
منظـور    تـرين شـهرها بـه       عنوان يكي از قديمي      با توجه به جايگاه شهر ميبد در استان يزد و كشور به            اين پژوهش نيز  . برد

  .شناسايي و بررسي عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگري فرهنگي و تاريخي گردآوري گرديده است
  

  مباني نظري
 آن است كه به سـبب  فيهايت تعر و درن تي ماه ،يستي چ ،يترين موضوع در مطالعه صنعت گردشگر        و مهم  ني نخست ديشا

 يا  طوركلي توريسم واژه    به.  عمده مواجه شده است    يها   امر با چالش   ني صنعت ا  ني مؤثر در ا   يها  نهيگسترش عوامل و زم   
 زبان فرانسه به معناي حركت دوراني، عمل پيمودن و طي كـردن،         رتور د . شده است    تور گرفته  ريشهفرانسوي است كه از     
 تحت عنوان اسپورتينگ مگزين بكار برده شـد         يا   توريسم نخستين بار در مجله     واژه. باشد يمودن م سير كردن و گردش ن    

 در ؛ي سـرگرم ي بـرا حي مـسافرت و تفـر  ي بـه معنـا  يگردشـگر ) 1988 (1 فرهنگ لغت النگمندر ).14: 1380محالتي،(
منظور   مسافرتي كه به3ت وبستر؛ در فرهنگ لغ)تي رضاايلذت  (حي تفري مسافرت برايبه معنا) 1991( 2فرهنگ الروس

منظـور    به اقطـار عـالم بـه       ر سف ي به معنا  يتجارت، لذت و يادگيري صورت گيرد و درنهايت در فرهنگ دهخدا، گردشگر           
 ازنظر هدف گردشگري به انواع مختلف مذهبي، بازرگاني، درماني، ورزشي،           .)17: 1395ان،ينظر(شناخت آورده شده است     

در اين ميان گردشگري فرهنگي     . گردد   تاريخي و غيره تقسيم مي     -گردي، فرهنگي   يانه، طبيعت سياسي، تفريحي، ماجراجو  
شود كه توسط اتحاديه اروپـا در         ترين نوع گردشگري شناخته مي      عنوان عمده   از ديرباز موردتوجه گردشگران دنيا بوده و به       

تـوان گفـت كـه      نـوع گردشـگري مـي   در ارتبـاط بـا ايـن   ). Akbulut & Artvinli,2011:131( مطرح شد 1980دهه 
 فرهنگ حال   درباره و تجربه    يري است كه شخص مسافر در آن به جستجو، فراگ         ي از گردشگر  ي نوع ي فرهنگ يگردشگر

هاي مربوط به گردشگري فرهنگـي   تعريف ).81 ـ  82: 1390،همكاران وي اوري( پردازد ي مگراني جامعه خود با دگذشتهو 
ــال  ــدت س ــه  در م ــادي، نقط ــاي زي ــت     ه ــوده اس ــوزه ب ــن ح ــشه در اي ــاحبان اندي ــشگران و ص ــين پژوه ــشاجره ب    م

)Garrod & Fyall,2001:64 (فرهنـگ "شده از گردشگري فرهنگي، به دليل ماهيـت پيچيـده    و تعريف كلي پذيرفته" 
  وضــوح مرزهــاي آن را مــشخص كــرد و تعريــف يكــساني از آن ارائــه نمــود         تــوان بــه  وجــود نــدارد و نمــي  

)Cevdet Altunel & Erkut,2015:2 .(شده اسـت  ولي تعاريف مختلف بسته به ديدگاه نويسندگان يا پژوهشگران ارائه .
سـازي شخـصي تعريـف كـرده اسـت       گردشگري فرهنگي را يك نـوع از سـفر بـراي غنـي           ) 1995 (4مثال، آدامز   عنوان  به
)Foo,1998:1; Hughes, 2002:165; McKercher,2002:30 .( از ديدگاه باچلينتر)گردشگري فرهنگي از دو ) 1999

هاي فرهنگي و جدا شـدن از مكـان           ها براي جاذبه    در بعد مفهومي گردشگري فرهنگي، حركت انسان      . شود  بعد تعريف مي  
ازنظـر  . شـده اسـت   معمول سكونت باهدف به دست آوردن اطالعات و تجربه جديد براي ارضاي نيازهاي فرهنگي تعريف            

هـاي   هـاي ميـراث، نـشانه    هـاي فرهنگـي خـاص همچـون مكـان      ها براي جاذبه  نفني گردشگري فرهنگي، حركت انسا    
گيرد كه ايـن دو بعـد از          ها كه خارج از مكان معمول سكونت قرار دارد را در برمي             زيباشناختي و فرهنگي، هنرها و نمايش     

ازنظـر  ). Bachleitner,1999:201(كنـد     گردشگري فرهنگي به همزيستي بهتر و استمرار و ثبات و امنيـت كمـك مـي               
اي صـرفاً     هـا بـاانگيزه     حركـت انـسان   «: شده اسـت     صورت تعريف  ني به ا  ي فرهنگ ي گردشگر ،ي گردشگر يسازمان جهان 
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 بازديـد از    ،ي فرهنگـ  يدادهايـ  رو ريهـا و سـا       رفتن به جشنواره   ي هنر، سفر برا   يريادگي ،يلي تحص يتورها:  مانند يفرهنگ
 با توجـه بـه مـوارد اعيـان          .)26: 1393،يني و حس  ييدايص( غيره    و ارتي ز و  هنر ،يلي تحص تي و بناها، سفر با ماه     ها  تيسا

هـا     حركـت انـسان    ،ي فرهنگ يگردشگر: يدر بعد مفهوم  . تعريف است    از دو بعد قابل    طوركلي  ي به  فرهنگ يگردشگرشدن  
 رفـع   ي برا دي جد يها   و رفتن از مكان معمول سكونت باهدف به دست آوردن اطالعات و تجربه             ي فرهنگ يها   جاذبه يبرا
 خـاص،   ي فرهنگـ  يهـا    جاذبـه  ي بـرا  فـراد حركـت ا  : ي فرهنگ ي گردشگر ،ازنظر فني . شده است    تعريف ،ي فرهنگ يازهاين

 كه خارج رديگ ي انجام مها شي هنرها و نما،يشناختي و فرهنگ  زيبايي يها   نشانه ،يخي تار راثي م ي دارا يها  همچون مكان 
شماري در توسـعه صـنعت گردشـگري در            عوامل بي  ).65: 1391،ي صفرآباد  و ييتقوا( سكونت قرار دارد     ياز مكان معمول  

سـه عامـل اصـلي در توسـعه         . دهـد   ها، توسعه گردشـگري را شـكل مـي          يك كشور نقش دارند و ارتباط و تعامل بين آن         
ه در يك نگاه كلـي، برخـي عوامـل مـؤثر بـر توسـع              . هاي مقصد   گردشگران، مردم منطقه ويژگي   : اند از   گردشگري عبارت 

  :اند از صنعت گردشگري عبارت
 وجود امكانات رفاهي و اقامتي براي گردشگران  
 امنيت كافي براي گردشگران  
 هاي وسيع و استاندارد وجود جاده  
 اي وجود خدمات بهداشتي در مراكز اقامتي و بين جاده  
 وجود قوانين مناسب براي ورود و خروج گردشگران  
 تبليغات مناسب 
 اسبشرايط طبيعي و اقليم من  
  21: 1385الواني و پيروز بخت،(برخورد رفتارهاي مناسب فرهنگي.( 
 

  
  )33: 1389 صداقتي، (عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري. 1شكل شماره

  

ارتبـاط ميـان صـنعت گردشـگري و جامعـه ميزبـان و فرهنـگ آن ارتبـاطي          با در نظر گرفتن اين عوامل تأثيرگـذار،         
 دوسـويه   )1996 (چارلسن و جعفـري   . عنوان دو مفهوم مجزا و مستقل نگريسته شوند        ديالكتيك و دوسويه است و نبايد به      

شدن صنعت گردشـگري و توريـستي شـدن فرهنـگ جامعـه ميزبـان تعبيـر         بودن اين رابطه را در قالب دو واژه فرهنگي      
نمايـد و در ايـن         مي زماني كه يك جامعه اقدام به كااليي نمودن ابعادي از فرهنگ خود براي توسعه گردشگري              . اند  كرده

 فرهنگيِ ساختارهاي اجتماعي، تحت تـأثير و بلكـه          يها  رود، وجه كاربردي فرهنگ محلي يا همان اصالت         مسير پيش مي  
هاي    با اصالت   در رابطه  هايي  وقتي فرهنگ خودش جاذبه شود، نگراني     . تحت تسلط وجه مبادله فرهنگ قرار خواهد گرفت       

هـاي   هـاي بـومي از طريـق نمـايش     با كااليي نمـودن و ارائـه فرهنـگ   . آيد يد ميآن در گشودگي به روي گردشگران پد      
هـاي مخاطبـان، ممكـن اسـت تغييـر و             فرهنگي و سوغات به گردشگران، در طول زمان و براي همخواني بيشتر با ذائقه             

رهنگي براي گردشـگري و  فاي ه  با افراط در ايجاد جاذبهتواند  ميها اين تغيير و تبديل   . هايي در اصالت آن پديد آيد       تبديل
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، هـا    و نمـايش   هـا   ازحد سوداگرانه با نمودهاي فرهنگي از قبيل مناسك مذهبي، عـادات و سـنن، جـشن                 برخوردهاي بيش 
عـالوه  ). 17: 1394اميني و زيدي، (ها صورت بگيرد  دستي، موسيقي و ديگر الگوهاي فرهنگي و ارائه نامناسب و آن            صنايع

هـاي يادمـاني و تـاريخي در          كشاند، وجـود جاذبـه      هايي كه گردشگران را به شهرها مي         انگيزه بر موارد فوق يكي ديگر از     
. انـد   هاي گوناگون بـه وجـود آمـده         هاي يادماني و تاريخي در شهرها باانگيزه        جاذبه. ويژه شهرهاي قديمي است     شهرها، به 

اي داراي اهميت در تاريخ شـهرها         آور شدن دوره  ها، براي ماندگار شدن رويدادي مهم و يا به مناسبت ياد            گروهي از جاذبه  
هاي متعددي هستند  گيرند، تابع مؤلفه اما مجموعه اقداماتي كه باهدف هويت شهري در شهرها انجام مي      . شوند  احداث مي 

. هاي گوناگون تـاريخي اسـت       ها از بعد كاربردهاي گردشگري و مؤلفه مصنوع هويت شهري، از دوره             ترين اين مؤلفه    مهم
دهنده هويـت     ها ازجمله عناصر تشكيل     وسازهاي عمومي و محله     اديقي مانند شكل شهر، ساختار شهر، فضاها و ساخت        مص

  ).25: 1391تقوايي و صفرآبادي،(تاريخي شهرها هستند 
  

  روش پژوهش
ـ ي تحل -يفي آن توصـ   قيـ روش تحق . باشـد  ي مـ  ي كاربرد تيپژوهش حاضر ازنظر ماه     منـابع   قيـ  آن از طر   يهـا    و داده  يل

 مي و تعمـ ياسي به روش ق ي نظر ي مبان يآور  در پژوهش حاضر جمع   .  است دهيفراهم گرد ) پرسشنامه (يداني و م  يا  كتابخانه
باشـند كـه بـا        گردشگران داخلي و خارجي شهر ميبد مـي        شامل   قيجامعه آماري تحق  .  بوده است  ييصورت استقرا    به جينتا

كـه   ازآنجـايي . دسترس استفاده گرديده اسـت      گيري تصادفي قابل    توجه به نامشخص بودن دقيق تعداد گردشگران از نمونه        
كنند طبق فرمـول كـوكران      گردشگر خارجي از شهر ميبد بازديد مي       25 گردشگر داخلي و     110طور ميانگين هر سه ماه        به

 از پـژوهش  نيـ ا در.  نفر از گردشگران خارجي انتخاب گرديده است25 نفر از جامعه گردشگران داخلي و     85به ترتيب تعداد    
 نمونـه  داشتن ،يكم گيري  نمونه هدف كه  است شده  استفاده يفيك و يكم گيري  نمونه وهيش دو هر بيترك يعني خته،يآم گيري  نمونه وهيش
ـاي   نمونـه  نييتع يبرا منظور نيبد. است يهدفمند ،يفيك گيري  نمونه هدف و آماري جامعه از معرف و ايندهنم  روش از يفـ يك بخـش  ه

ـنادي،      - توسعه گردشگري تاريخي   بر مؤثر يها  شاخص ييشناسا منظور  به يبرف گلوله و هدفمند گيري  نمونه   فرهنگي عالوه بر مطالعه اس
ـات  آوري  جمـع  و گيري  نمونه و  است شده  استفاده ـباع  برحـسب  اطالع ـا   داده در اش ـات  دنيـ گرد كـسان ي (ه  يسـو  از شـده   ارائـه  اطالع
 در گردشـگري  نـه يزم در خبـره  دياسات و متخصصان كارشناسان، از نفر 40 با مصاحبه از پس مرحله نيا در. بوده است ) شوندگان  مصاحبه

گونه كه اذعان      همان زين پژوهش يكم بخش هاي  نمونه. است رسيده اشباع حد به و كساني ها  داده الخصوص شهر ميبد    استان يزد و علي   
ـاده  يتصادف صورت  به ه گردشگران داخلي و خارجي شهر ميبد تشكيل گرديده است ك          از گرديد ـاب  س  وتحليـل   تجزيـه . انـد   گرديـده  انتخ

 صورت ودايك مكس يفيك ليتحل افزار نرم در ها مصاحبه يكدبند يفيك بخش در. است گرفته صورت يكم و يفيك بخش دور د اطالعات
 ها شاخص يبند عامل نظورم به پژوهش يكم بخش در. است شده شناسايي اثرگذار يها شاخص گرفته صورت يكدبند اساس بر و گرفته

 الزم به ذكر است جهت سنجش پايايي ابزار پـژوهش از آلفـاي          .است دهيگرد استفاده ياكتشاف عامل ليتحل از ها  شاخص ليتقل و
 و براي گردشگران داخلـي برابـر بـا          832/0كرونباخ استفاده گرديده است كه ضريب آن در پرسشنامه گردشگران خارجي            

  . بر اساس مفروضات اين آزمون، نشان از پايايي ابزار پژوهش داردآمده كه دست  به720/0
  

  محدوده موردمطالعه
 طول  هي ثان 45 درجه و    54 در    اين شهر  .شده است    واقع راني ا يياي است كه در مركز جغراف     زدي در شمال استان     ي شهر بديم

قرار دارد و ارتفـاع آن از سـطح         ) 45/14/32 (يياي عرض جغراف  هي ثان 45 و   قهي دق 14 درجه و    32و  ) 45/00/54 (ييايجغراف
 در مركز   يكجانشيني مناطق   ني از نخست  يكيعنوان     به بدي از شواهد م   يا  بنا بر پاره  . باشد ي متر م  1234طور متوسط      به ايدر
اد يـ  لـو يعنـوان شـهر ز       به بدي انتخاب شد و از م     لوي ز يعنوان شهر جهان     به 1397 آذر   5 شهر در    نيا. رود ي به شمار م   رانيا

رود    به شمار مـي    زدي استان ي و تجار  ي مركز شهر  ني شهر دوم  نيا. هزارساله است    هفت نهيشي پ ي دارا بديشهر م . گردد  مي
 شـدن سـكه     دايبا توجه به پ   .  است دهي به ثبت رس   راني ا يخي آثار تار  آن در  نقاط   شتري ارزشمند ب  يخيواسطه بافت تار    كه به 

 از  رايـ ز. رفتـه اسـت      معتبر و بااهميت به شمار مـي       ي شهر ير دوره ساسان   شهر د  نيشده كه ا     مشخص بديضرب در شهر م   
 اجازه آن را اي ضرب سكه  طيها شرا    از آن  يشده از تعداد معدود      قبل از اسالم شناسايي    راني كه در ا   ي شهر ازدهي و   صد  يك
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 مـسكون شـده و      زد،يـ  گـر يمناطق د  ز ا شي قلعه آن ب   نيويژه نار    و به  بدي نام برد كه م    توان ي را م  ي متعدد ليدال. اند  داشته
 1395اين شهر بر اساس سرشماري عمـومي نفـوس و مـسكن در سـال     .  بوده استهي ناحني در اينيكجانشي نقطه   نياول

  . نفر جمعيت بوده است80712داراي 
  

  
  موقعيت جغرافيايي شهر ميبد در استان. 2شكل شماره

  
  ها بحث و يافته

هاي فردي جامعـه آمـاري         كمي ارائه گرديده است كه در ادامه ضمن ارائه ويژگي          هاي پژوهش در دو بخش كيفي و        يافته
 85از مجموع   دهد كه     هاي سني جامعه آماري گردشگران داخلي نشان مي         ويژگي. گردد  صورت مجزا ارائه مي     هر بخش به  

ـ نيشتريـ ه بكـ انـد   داشـته  سـال قـرار   20 ـ  29 يگروه سـن   درصد در70/44 نفر جامعه آماري گردشگران داخلي  ي فراوان
 د درصد را به خـو 17/1 گردشگران نمونه معادل    ي فراوان ني سال كمتر  50 ي باال ي و گروه سن   دشو يگردشگران را شامل م   

 درصـد در    8 نفـر معـادل      2 تعـداد    بدي شهر م  يخارج  گردشگر 25 از مجموع    همين بررسي بر اساس   . اختصاص داده است  
 سـال  50 ي باالي و گروه سنشوند ي گردشگران نمونه را شامل مي فراواننيمتر سال قرار دارند كه ك20 ـ  29 يگروه سن

بيـشترين تعـداد گردشـگران از       .  درصـد را بـه خـود اختـصاص داده اسـت            76 معـادل  گردشگران نمونه    ي فراوان نيشتريب
 درصـد   40رجي  همچنين از مجموع جامعه آماري گردشگران داخلي و خا        . باشند   چين مي  - آلمان   -كشورهايي چون هلند    

 و  سانسيـ  ل التي تحـص  ي درصـد دارا   05/27 درصـد معـادل      نيشتريـ ببه لحاظ تحصيالت،    . اند   درصد زن بوده   60مرد و   
  .اند بوده مدرك دكترا ي درصد دارا52/3 درصد برابر با نيكمتر
صاحبه نيمـه    فرهنگي در شهر ميبد از م      -هاي مؤثر بر توسعه گردشگري تاريخي       منظور شناسايي نماگرها و شاخص      به

منظور مـصاحبه از طريـق روش گلولـه برفـي صـورت گرفتـه و پـس از                     گيري به   نمونه. ساختاريافته استفاده گرديده است   
 5/64هاي تحصيلي متخـصص موردمطالعـه         به لحاظ ويژگي  .  كارشناس اشباع در داده حاصل گرديده است       40مصاحبه با   

برداري به همـراه ضـبط     دقيقه بوده و از يادداشت 20يبي هر مصاحبه    زمان تقر . باشند  ليسانس مي   درصد داراي مدرك فوق   
 مكـس كيـودا     افـزار   نـرم اطالعات بر اساس تكنيك تحليل خط به خـط در           . شده است    استفاده ها  دادهصدا براي گردآوري    

تخراج  نمـاگر اسـ    30افـزار كيفـي مكـس كيـودا           بر اساس تحليل صورت گرفته در نرم      . پردازش و كدگذاري گرديده است    
  ).1جدول (گرديده است 
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   فرهنگي در شهر ميبد ازنظر جامعه متخصصان-نماگرهاي اثرگذار بر توسعه گردشگري تاريخي. 1جدول شماره
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 5/62  25   ميبدفرد در شهر بافت تاريخي و منحصربه  5/67  27  انطباق امكانات با تقاضاي گردشگران
  95  38  تعدد بناهاي تاريخي و باارزش در منطقه  5/77  31  مهيا بودن امكانات رفاهي

  5/97  39 عنوان شهر زيلو معروفيت جهاني شهر به  5/47  19  دسترسي به آب سالم
ها در سطح   و تبليغات از جاذبهرساني اطالع

 شهر و ملي
  85  34  ميزان امنيت منطقه  45  18

هاي بانكي و ارزي در  رساختمهيا بودن زي
 منطقه

  70  28  ورسوم خاص منطقه آداب  30  12

  5/52  21  برخورد مناسب و منصف فروشندگان  5/42  17 باال بودن سطح آگاهي مردم محلي منطقه
  5/67  27  نزديكي به شهر بزرگ استان يعني شهر يزد  50  20  وهوا تأثير اقليم و آب

  5/37  15  هاي كويري منطقه جاذبه  5/57  23  طقههاي من ي طبيعي و تفرجگاهها جاذبه

هاي مسافرتي و گردشگري  فراهم بودن زيرساخت  80  32  راهي شهر ميبد موقعيت بين
 منطقه

27  5/67  

جوابگويي صريح مسئوالن و مديران شهري و 
  30  12  گذاري در ساماندهي بافت تاريخي شهر سرمايه  45  18  گردشگري

عدم تداخل (حفظ هويت تاريخي بافت قديم 
 )با بافت جديد

  50  20  راهنمايان مجرب و كارآزموده در منطقه  35  14

  5/57  23  تنوع و كيفيت غذا در منطقه  5/82  33   ساله شهر ميبد7000سابقه 
  5/27  11  ها نگيپاركوضعيت مناسب   5/82  33  نوازي و خون گرمي مردم منطقه مهمان

  5/32  13  ي بهداشتيها سيسروناسب بودن م  55  22  مهيا بودن امكانات و خدمات اقامتي
نظارت نظام مديريتي بر قوانين، مقررات و 

ها در  فراهم بودن راهنماها در دسترسي به جاذبه  45  18  خدمات
  5/47  19  سطح شهر

  
 فرهنگي در منطقه و سنجش ميزان اثر هر عامل          -هاي اثرگذار بر توسعه گردشگري تاريخي       منظور شناسايي عامل    به
از تحليـل عـاملي اكتـشافي بـا چـرخش            شده در چند عامل همراه با ميزان تأثير؛          نماگر شناسايي  30به عبارتي تقليل    و يا   

اي  در اين راستا پس از استخراج نماگرها در مرحلـه قبـل، نماگرهـا در قالـب پرسـشنامه     . واريماكس استفاده گرديده است   
همچنـين  . مـورد ارزيـابي قرارگرفتـه اسـت       ) اخلي و خارجي   گردشگر د  110(طراحي و توسط جامعه آماري كمي پژوهش        

آزمون  از نماگرها تأثيرات خصوص در تحليل مورد متغيرهاي مجموعه به مربوط هاي بودن داده تشخيص مناسب منظور به
مناسـب   مقـدار  و درصـد  99اطمينـان   سطح در بارتلت آزمون داري معني. شده است گرفته  بهرهKMOشاخص  و بارتلت

KMOاست عاملي تحليل انجام براي موردنظر متغيرهاي مناسبت و همبستگي از اكي ح.  
  

  آزمون بارتلت در سطح معناداري. 2جدول شماره 
  داري سطح معني  مقدار بارتلت KMOمقدار  تحليل مورد مجموعه

 000/0 121/2464  750/0    نماگرهاي اثرگذار
  

صورت كه متغيرهاي بارگذاري شده در هر شاخص كـه            بدين(شده، شاخص بندي      در ادامه مبحث نماگرهاي شناسايي    
هـا را ندارنـد شـاخص ديگـري را            دهند و متغيرهايي كه امكان تجمع با اين          هستند يك شاخص را تشكيل مي      5/0باالي  

  عامل بوده است كه به تفكيك با درصد واريـانس اثرگـذار در         5 نماگر   30نتيجه حاصل از تقليل     . گرديد) دهند  تشكيل مي 
 درصـد از واريـانس كـل را تبيـين و محاسـبه              853/80شده     عامل شناسايي  5بر اساس نتايج    . آورده شده است  ) 3(جدول  
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شونده و در ثاني نشان از تأكيد جامعه          شده توسط جامعه مصاحبه     اين امر اوالً نشان از جامعيت نماگرهاي شناسايي       . كند  مي
 فرهنگـي در منطقـه ازنظـر    -مـل مـؤثر بـر توسـعه گردشـگري تـاريخي      عنـوان عوا  شده به آماري بر نماگرهاي شناسايي   

 درصـد واريـانس      و 652/7 تاريخي با مقـدار ويـژه        -برحسب نتايج عامل موقعيت نسبي    . گردشگران داخلي و خارجي دارد    
 اقليمـي بـا     - فرهنگي شهر ميبـد و عامـل طبيعـي         -ترين عامل مؤثر بر توسعه گردشگري تاريخي        عنوان مهم    به 508/25

  .ترين عامل شناسايي گرديده است اهميت عنوان كم  به435/10 و درصد واريانس 1,931مقدار ويژه 
  

   فرهنگي شهر ميبد-هاي اثرگذار بر توسعه گردشگري تاريخي عامل. 3جدول شماره
واريانس   درصد واريانس  مقدار ويژه عامل

 508/25 508/25 652/7   تاريخي- موقعيت نسبي
  470/41  962/15 289/3  ها ات و زيرساخت خدم-امكانات
  262/57  792/14 338/2   نهادي-مديريتي
  431/68  156/14  147/2   امنيتي-اجتماعي
  853/80  435/10 931/1   اقليمي-طبيعي

  

  
   فرهنگي شهر ميبد-هاي اثرگذار بر توسعه گردشگري تاريخي عامل. 3شكل شماره

  

  ها تحليل اثرگذاري عامل
  بي و تاريخي شهر ميبدعامل موقعيت نس

 درصد واريانس از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري         508/25تنهايي قادر است      باشد كه به     مي 652/7مقدار ويژه اين عامل     
 نماگر بارگذاري شده است كه از ميان اين نماگرها، 4در اين عامل .  فرهنگي شهر ميبد را محاسبه و توضيح دهد-تاريخي

 فرهنگـي در  - بيشترين تأثير را بر توسعه گردشگري تاريخي       955/0 با بار عاملي      باارزش در منطقه    و يخي تار يتعدد بناها 
 884/0 با بار عاملي     زدي يتي به شهر جمع   يكينزد،  945/0 با بار عاملي     بدي ساله شهر م   7000سابقه  . شهر ميبد داشته است   

اير نماگرهاي اثرگذار اين عامـل بـر توسـعه گردشـگري           به ترتيب از س    801/0 با بار عاملي     بديراهي شهر م     بين تيموقعو  
  ).4جدول (اند   فرهنگي شهر ميبد بوده-تاريخي

  
  نماگرهاي بارگذاري شده در عامل موقعيت نسبي و تاريخي .4جدول شماره

 بار عاملي  نماگر
 801/0  راهي شهر ميبد موقعيت بين

 945/0   ساله شهر ميبد7000سابقه 
  955/0  اارزش در منطقهتعدد آثار تاريخي و ب

 884/0  نزديكي به شهر جمعيتي يزد
  911/0  فرد بافت تاريخي و منحصربه

  

  عامل اجتماعي و امنيتي
 درصد واريانس از مجموعه كل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري           156/14 نماگر بارگذاري گرديده و جمعاً       5در اين عامل    
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ترين نماگرهاي بارگذاري شـده در        از مهم . دهد   محاسبه و توضيح مي    147/2 فرهنگي در منطقه را با مقدار ويژه         -تاريخي
 مـردم  ينـوازي و خـون گرمـ    مهمـان ، 683/0 با بار عـاملي    منطقه تي امن زانيباال بودن م  توان به     اين عامل به ترتيب مي    

 بـا بـار   ف فروشـندگان برخورد مناسـب و منـص  ، 648/0 با بار عاملي ورسوم خاص منطقه آداب، 660/0 با بار عاملي  منطقه
 ).5جدول ( اشاره كرد 517/0 با بار عاملي  منطقهي مردم محليباال بودن سطح آگاه و 549/0عاملي 

  

   امنيتي- متغيرهاي بارگذاري شده در عامل اجتماعي .5جدول شماره
 بار عاملي  نماگر

 517/0 باال بودن سطح آگاهي مردم محلي منطقه
 660/0  منطقهنوازي و خون گرمي مردم  مهمان

  683/0  باال بودن ميزان امنيت منطقه
  648/0  ورسوم خاص منطقه آداب

  549/0  برخورد مناسب و منصف فروشندگان
  

  ها  خدمات و زيرساخت-عامل امكانات
 درصد واريانس از مجموعه كل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري           962/15 نماگر بارگذاري گرديده و جمعاً       9در اين عامل    

ترين نماگرهاي بارگذاري شـده در        از مهم . دهد   محاسبه و توضيح مي    289/3 فرهنگي در منطقه را با مقدار ويژه         -خيتاري
هـاي    ، فراهم بـودن زيرسـاخت     949/0 با بار عاملي      گردشگران يانطباق امكانات با تقاضا   توان به     اين عامل به ترتيب مي    

ي حـ ي تفر -ي بودن امكانات رفاه   ايه، م 758/0با بار عاملي    ) گريها و تورهاي گردش     آژانس(مسافرتي و گردشگري منطقه     
  در منطقه  ي و ارز  يهاي بانك    بودن زيرساخت  ايمه و   604/0 با بار عاملي      غذا در منطقه   تيفيتنوع و ك  ،  727/0با بار عاملي    
 ).6جدول ( اشاره كرد 583/0با بار عاملي 

  

  ها  خدمات و زيرساخت- اتمتغيرهاي بارگذاري شده در عامل امكان .6جدول شماره
 بار عاملي  نماگر

 949/0  انطباق امكانات با تقاضاي گردشگران
 727/0   تفريحي-مهيا بودن امكانات رفاهي

 501/0  دسترسي به آب سالم آشاميدني
 583/0 هاي بانكي و ارزي در منطقه مهيا بودن زيرساخت

  758/0 )ها و تورهاي گردشگري نسآژا(هاي مسافرتي و گردشگري منطقه  فراهم بودن زيرساخت
  604/0  تنوع و كيفيت غذا در منطقه

  503/0  ها نگيپاركوضعيت مناسب 
  512/0  مهيا بودن امكانات و خدمات اقامتي

  514/0  ي بهداشتيها سيسرومناسب بودن 
  

   اقليمي- عامل طبيعي
 مجموعه كل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري         درصد واريانس از   435/10 نماگر بارگذاري گرديده و جمعاً       3در اين عامل    

ترين نماگرهاي بارگذاري شـده در        از مهم . دهد   محاسبه و توضيح مي    931/1 فرهنگي در منطقه را با مقدار ويژه         -تاريخي
 بـا   هاي منطقه    و تفرجگاه  يعي طب يها  جاذبه،  614/0 با بار عاملي      منطقه يريهاي كو   جاذبهتوان به     اين عامل به ترتيب مي    

 ).7جدول ( اشاره كرد 509/0 با بار عاملي وهوا  و آبمي اقلريتأث و 583/0بار عاملي 
  

   اقليمي-متغيرهاي بارگذاري شده در عامل طبيعي .7جدول شماره
 بار عاملي  نماگر

 509/0  وهوا تأثير اقليم و آب
 583/0  هاي منطقه ي طبيعي و تفرجگاهها جاذبه
  614/0  هاي كويري منطقه جاذبه
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   نهادي-امل مديريتيع
 درصد واريانس از مجموعه كل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري           792/14 نماگر بارگذاري گرديده و جمعاً       8در اين عامل    

ترين نماگرهاي بارگذاري شـده در        از مهم . دهد   محاسبه و توضيح مي    338/2 فرهنگي در منطقه را با مقدار ويژه         -تاريخي
 بافـت   يخي تـار  تيحفظ هو ،  843/0 با بار عاملي     لويعنوان شهر ز     شهر به  ي جهان تيمعروف به   توان  اين عامل به ترتيب مي    

 بـا بـار   ها در سـطح شـهر و كـشور     از جاذبه  غاتيرساني و تبل    اطالع،  731/0 با بار عاملي     )ديعدم تداخل با بافت جد     (ميقد
ها   به جاذبهيفراهم بودن راهنماها در دسترس، 689/0 با بار عاملي  مجرب و كارآزموده در منطقهانيراهنما، 711/0عاملي 

 ييجوابگـو  و   549/0 با بـار عـاملي        مقررات و خدمات   ن،ي بر قوان  يتيرينظارت نظام مد  ،  583/0 با بار عاملي     در سطح شهر  
 ).8جدول ( اشاره كرد 502/0ي با بار عاملي  و گردشگري شهرراني مسئوالن و مدحيصر

  
   نهادي- ري شده در عامل مديريتيمتغيرهاي بارگذا .8جدول شماره

 بار عاملي  نماگر
 711/0 ها در سطح شهر و كشور  و تبليغات از جاذبهرساني اطالع

 502/0  جوابگويي صريح مسئوالن و مديران شهري و گردشگري
 731/0 )عدم تداخل با بافت جديد(حفظ هويت تاريخي بافت قديم 

  549/0  خدماتنظارت نظام مديريتي بر قوانين، مقررات و 
  843/0 عنوان شهر زيلو معروفيت جهاني شهر به

  689/0  راهنمايان مجرب و كارآزموده در منطقه
  517/0  گذاري در ساماندهي بافت تاريخي شهر سرمايه

  583/0  ها در سطح شهر فراهم بودن راهنماها در دسترسي به جاذبه
  

   فرهنگي-گردشگري تاريخيها بر توسعه  تحليل تائيدي معناداري اثرگذاري عامل
شـونده و      فرهنگي بر اساس تلفيق نظر جامعه مـصاحبه        -هاي اثرگذار بر توسعه گردشگري تاريخي       پس از استخراج عامل   
نتـايج  . اي اسـتفاده گرديـد    تك نمونهTها از آزمون  منظور سنجش تائيدي معناداري اثرگذاري عامل   جامعه گردشگران، به  
 مورد آزمون از همـين طيـف        3 اعتماد و با احتساب دامنه طيفي ليكرت و مطلوبيت عددي             درصد 95اين آزمون در سطح     

برحـسب  .  فرهنگي در منطقـه موردمطالعـه دارد       -ها بر توسعه گردشگري تاريخي      نشان از تائيد معناداري اثرگذاري عامل     
صورت مثبت ارزيابي گرديده شده است       شده به    عامل استخراج  5 درصد؛ آماره، حد باال و پايين        05/0نتايج آزمون در سطح     

كه اين امر بر اساس مفروضات آزمون فوق نشان از تائيد موضوع موردبررسي و در اين مطلـب نـشان از تائيـد معنـاداري                         
 - مؤثرترين عامل و عامل طبيعـي 830/9تاريخي شهر ميبد با آماره -برحسب نتايج موقعيت نسبي. ها دارد اثرگذاري عامل 

.  فرهنگي در منطقه موردمطالعه بـوده اسـت        - كم اثرترين عامل مؤثر بر توسعه گردشگري تاريخي        096/2ره  اقليمي با آما  
هاي تبيين شده براي هر عامل همخواني داشته و اين موضوع نـشان از                آمده از اين آزمون با درصد واريانس        دست  نتايج به 

  ).9(هاي تحقيق دارد  صحت و تائيد يافته
  

   فرهنگي در شهر ميبد-ها بر توسعه گردشگري تاريخي د معناداري اثرگذاري عاملتائي. 9شماره جدول
 )3(مطلوبيت عددي 

درجه   آماره آزمون ها عامل  %95فاصله اطمينان 
 آزادي

سطح 
 معناداري

سطح 
 حد باال  حد پايين  ميانگين

  0707/1 7111/0 89091/0 000/0  109 820/9   تاريخي- موقعيت نسبي
  9168/0 5559/0 73636/0 000/0 109  089/8  ها  خدمات و زيرساخت-امكانات

 8803/0 5015/0 69091/0 000/0 109  230/7   نهادي-مديريتي
  7599/0 4038/0 58182/0 000/0 109 477/6   امنيتي-اجتماعي
  3183/0 0089/0 16364/0 038/0 109 096/2   اقليمي-طبيعي
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  گيري نتيجه
 تيمحيطي موجود ساالنه جمع      زيست يها يژگي و و  ي و مذهب  ي و فرهنگ  يخي توجه به آثار تار     با بدي و كهن م   يخيشهر تار 

 ي داراي ـ فرهنگـ  يخي جذب گردشگر تـار نهي و در زمكند ي را به سمت خود جذب مي و خارجي از گردشگران داخلياديز
 آن در جذب هر چه      تيانات موجود و اهم    و امك  طيبا توجه به شرا   .  و توان بالقوه باال و همواره موردتوجه بوده است         تياهم
باهدف كلـي شناسـايي و ارزيـابي عوامـل مـؤثر بـر توسـعه گردشـگري                   پژوهش   ني ا ي و خارج  ي گردشگران داخل  شتريب

نتايج پژوهش در دو بخش كيفي و كمي ارائـه گرديـد و نـشان داد كـه در                  .  فرهنگي شهر ميبد گردآوري گرديد     -تاريخي
، بـد ي ساله شهر م   7000 سابقه،  بديراهي شهر م     بين تيموقعنظر مطلعان و جامعه گردشگران      منطقه موردمطالعه بر اساس     

 در قالب عامل موقعيت فرد  و منحصربهيخي تاربافتيزد و  يتي به شهر جمعيكينزد،  و باارزش در منطقهيخي آثار تارتعدد
 اقليمـي   - امنيتي و طبيعـي    -دي، اجتماعي  نها -ها، مديريتي    خدمات و زيرساخت   -بيش از عامل امكانات    نسبي و تاريخي  

هاي صورت گرفته با جامعـه آمـاري،          برحسب مصاحبه .  فرهنگي شهر ميبد بوده است     -مؤثر بر توسعه گردشگري تاريخي    
اكثر گردشگران تاريخي بودن و قدمت ديرينه شهر ميبد و همچنين نزديكي شهر ميبد بـه قطـب جمعيتـي و گردشـگري      

اند نزديكي شهر ميبد به قطب جمعيتي شـهر يـزد             در جذب گردشگر شهر دانسته و اذعان نموده       شهر يزد را عامل اساسي      
همچنـين  . باعث شده است كه دسترسي به اين شهر از طريق تورهاي مسافرتي و گردشگري بسيار راحت و آسان گـردد                   

ـ          فاصله كم اين شهر با شهر يزد ضعف بسياري از زيرساخت           ذيرايي ايـن شـهر را رفـع        ها همچون زيرسـاخت اقـامتي و پ
در رتبه دوم اثرگـذاري     . توان از مراكز اقامتي و پذيرايي شهر يزد استفاده كرد           چراكه با پيمودن فاصله اندكي مي     . نمايد  مي

اين موضوع اوالً نشان از رضايت نـسبي گردشـگران از           . اند  ها را قرار داده      خدمات و زيرساخت   -گردشگران عامل امكانات  
هـاي توسـعه گردشـگري        ريـزي   هاي شهري ميبد و در ثاني نشان از اهميـت ايـن عامـل در برنامـه                  ساختامكانات و زير  

هـا همچـون       نهادي در اين پژوهش برخالف بـسياري از پـژوهش          -عامل مديريتي .  فرهنگي در شهر ميبد دارد     -تاريخي
حساب آمده اسـت؛      ه گردشگري به  ترين عامل در توسع      كه مهم  )1390 (ي دهكرد يميابراهو  ) 1388( زاده   يآقاسپژوهش  

ها قـرار داشـته        خدمات و زيرساخت   - تاريخي شهر ميبد و امكانات     -در رتبه سوم اثرگذاري و پس از عامل موقعيت نسبي         
دهد كه ازنظر جامعه گردشگران وجود قدمت و آثار متعدد تاريخي، فاصله اندك بـا شـهر                   اين موضوع اوالً نشان مي    . است

 راني مـسئوالن و مـد     حي صـر  ييجوابگوتر از     ها، امكانات و خدمات نسبتاً مطلوب در شهر ميبد مهم           يزد و وجود زيرساخت   
 بافت  ي در سامانده  گذاري  سرمايه،   مقررات و خدمات   ن،ي بر قوان  يتيري نظام مد  نظارتي به گردشگران،     و گردشگر  يشهر
ثانيـاً نـشان    . بـوده اسـت   ) تابلوهـاي راهنمـا    (ها در سطح شهر      به جاذبه  ي بودن راهنماها در دسترس    فراهم و    شهر يخيتار
هـاي چهـارم و        اقليمي كه به ترتيب در رتبه      - امنيتي و طبيعي   - نهادي نسبت به عامل اجتماعي     -دهد عامل مديريتي    مي

.  فرهنگي در منطقـه ازنظـر گردشـگران بـوده اسـت            -اند، مؤثرتر بر توسعه گردشگري تاريخي       پنجم اثرگذاري قرار داشته   
هـا، امكانـات و خـدمات         معه آماري وجود نظام مديريتي و نهادي مناسب در سطح شهر ضمن تقويت زيرسـاخت              ازنظر جا 

لـذا از نماگرهـايي   . گردد كـه در دو عامـل اول بارگـذاري گرديـده اسـت       فرهنگي منطقه مي-منجر به حفظ آثار تاريخي   
 تيـ  امنزانيـ  بـودن م بـاال ،  مردم منطقـه يم و خون گر نوازي  مهمان،   منطقه ي مردم محل  يباال بودن سطح آگاه   همچون  
 امنيتـي بارگـذاري   - كه در قالب عامـل اجتمـاعي   مناسب و منصف فروشندگان   برخورد،   خاص منطقه  ورسوم  آداب،  منطقه
 اقليمـي   -هاي كويري و طبيعي در منطقه كه در عامل طبيعـي            وهوا و اقليم مناسب، وجود جاذبه       اند و همچنين آب     گرديده

 اقليمـي   -ازنظر جامعه آماري عامل طبيعـي     . باشد   فرهنگي مي  -اند؛ مؤثرتر در توسعه گردشگري تاريخي       دهبارگذاري گردي 
هاي صـورت گرفتـه بـا         برحسب مصاحبه .  فرهنگي در منطقه بوده است     -آخرين عامل مؤثر بر توسعه گردشگري تاريخي      

هاي طبيعي و كويري شهر ميبد   نبودن جاذبهتوان گفت علت ارزيابي اين عامل در رتبه نهايي خاص      جامعه گردشگران مي  
هاي كويري و طبيعي اين منطقه نسبت         اند كه جاذبه    كرده  جامعه گردشگران اشاره  . نسبت به ساير رقبا در كشور بوده است       

هاي طبيعي و كويري طبس، قشم، سپيدان فارس، ورزنه اصفهان، دشـت لـوت،    به بسياري از مناطق ديگر همچون جاذبه     
باشد كه منجر بـه   ر شهرستان شاهرود، روستاي مصر و غيره ناچيز بوده و معروفيت شهر ميبد ازنظر تاريخي مي            كالپوش د 

 منطقـه گـرم و خـشك و بـا           كيـ  در   ييايـ  ازنظر جغراف  بديشهر م بنابراين برحسب نتايج هرچند     . گردد  جذب گردشگر مي  
ريـزي و     اما برنامه  ، مواجه است  غيرهگردوخاك و    يها   هوا، كمبود آب، وزش طوفان     ي و خشك  يگرم ري نظ ييها  تيمحدود
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ها، امكانات و خدمات شهري در سايه         گذاري در حفظ، مرمت و بازسازي آثار تاريخي شهر در كنار بهبود زيرساخت              سرمايه
 -الخـصوص گردشـگري تـاريخي    تواند منجر بـه توسـعه صـنعت گردشـگري علـي         يك نظام مديريتي و نهادي قوي مي      

گردد برنامه ريزان و مديران شهر ميبد به اين مسئله توجه نماينـد و ضـمن                  بنابراين پيشنهاد مي  . د گردد فرهنگي شهر ميب  
گـذاران خـصوصي در       ايجاد نظام مديريتي كارآمد، مسئول و تصميم گير، از طريق جذب سرمايه دولتي و تشويق سـرمايه                
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