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  1395تابستان، 49شماره ، چهاردهمسال دوره جديد، 

 
 

  هاي توسعه گردشگري ميراث فرهنگي در روستاي باستاني ميمندهاي توسعه گردشگري ميراث فرهنگي در روستاي باستاني ميمندواكاوي ظرفيتواكاوي ظرفيت

  

1محمدحسن ذال
  

  15/2/1395: ، تاريخ تاييد15/1/1395: تاريخ وصول

  

  چكيده

هاي لحاظ هدف كاربردي و از منظر ماهيت توصيفي ـ تحليلي است، به واكاوي ظرفيتاضر كه بهپژوهش ح

هايي در اين پژوهش بر ظرفيت. پردازدي گردشگري ميراث فرهنگي روستاي باستاني ميمند كرمان ميتوسعه

اضر با روش هاي پژوهش حداده. فرهنگي، زيرساختي و نهادي تأكيد شده است - همچون ميراث، اجتماعي

مطالعات ميداني پژوهش، شامل طرح ابزار پرسشنامه بر اساس ادبيات . اي و ميداني گردآوري شده استكتابخانه

روايي پرسشنامه از سوي . باشدهاي گردشگري و معماري سنتي ميپژوهشي و گردآوري آراء متخصصان حوزه

ها از براي پردازش داده. نشانگر پايايي باالي ابزار استنيز .) 864(همكاران دانشگاهي تأييد شده و آلفاي كرونباخ 

اي، نمونههاي تي تك ها و اهداف پژوهش، از آزمونها نيز بر اساس ماهيت دادهو براي تحليل داده SPSSافزار  نرم

هاي ميراث فرهنگي بيشترين نقش و دهند، ظرفيتنتايج نشان مي. فريدمن و رگرسيون خطي استفاده شده است

 هاي معماري سنتي و هويت، نگرشدر اين ميان شاخص. ي گردشگري در اين منطقه دارندهم را در توسعهس

هاي ابعاد ميراث گردشگران به ترتيب مهمترين شاخص با مسئولين ها و تعاملزيرساخت محلي، احداث يجامعه

ي يك از ابعاد در توسعه همچنين سهم هر. شودفرهنگي، اجتماعي فرهنگي، زيرساختي و نهادي محسوب مي

  گردشگري ميراث فرهنگي برابر نبوده و بعد ميراث فرهنگي بيشتري و بعد زيرساختي كمترين سهم را در 

در اين خصوص بايد اذعان داشت كه ميراث فرهنگي اساساً عامل . اندي گردشگري ميراث فرهنگي داشتهتوسعه

  ساير ابعاد به ترتيبي كه ياد شده، نشانگر سطح  شود وگيري گردشگري در اين منطقه محسوب مي شكل

  .باشنديافتگي و جايگاه اين گونه از گردشگري در منطقه ميتوسعه

  

  .هاي فرهنگي، ميمند، كرمانگردشگري ميراث، ظرفيت: كليدواژگان

  

                                                
   Email: m.zaal@umz.ac.irعضو هيئت علمي گروه مديريت جهانگردي دانشگاه مازندران، .1
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  مقدمه

گري در جانبه و تمام عيار جوامع محلي، همواره يكي از مهمترين اهداف مديران گردشي همهتوسعه

در اين فرايند كميت و كيفيت منابع موجود در منطقه از . اي و ملي بوده استسطوح محلي، منطقه

  ي وسعت و تنوع كنندهاهميت بسيار بااليي برخوردار است، زيرا منابع موجود در هر منطقه تعيين

  اص جغرافيايي، خ عنوان مثال، به دليل موقعيتبه. ريزي در راستاي اهداف ياد شده استبرنامه

جوامع محلي در مناطق كويري ايران، ... ي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي وريزي براي توسعهبرنامه

به همين دليل در اين . تر هستندمنابع غنيتر از ساير نقاطي است كه از منظر دسترسي بهاندكي مشكل

ل به اهداف ياد شده، از حساسيت بسيار ي منابع محدود براي نيها، به كارگيري بهينه و هوشمندانهمكان

  .بااليي برخوردار است

هاي توسعه اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي و ايجاد رقابت ميان جوامع محلي، رونق يكي از بهترين شيوه

و يكي از مهمترين منابع موجود در بسياري از مناطق ايران، ) Alberti & Giusti, 2012: 261(گردشگري 

  ادبيات پژوهشي . طوركلي منابع ميراث فرهنگي استدستي و بهري سنتي، صنايعبافت كهن، معما

، )1383اكبري و ميزبان، (هاي اقتصادي ترين ظرفيتي گردشگري، اين منابع را يكي از غنيحوزه

و ) Rogerson & Lisa, 2005(ي اقتصادي و اجتماعي فرهنگي جوامع محلي فرصتي منحصربفرد در توسعه

)  Fernando et al, 2013(هاي توليدي بالغ  سازي و پويايي ساير بخشهاي جوانز بهترين راهحتي يكي ا

 .اندمعرفي كرده

، خريد و سالمت، ي، ورزشستان، كوهساحلي گردشگري ي همچونمختلف به انواع، گردشگري اساساً

. شگران استدر ميان گردي آن گونه گردشگري فرهنگي آشناترينشوند كه بندي ميدسته ميراث

 كار رفته،نيز به »يگردشگري قوم« يا »گردشگري ميراث« كه به جاي» گردشگري فرهنگي«اصطالح 

اجتماعي جوامع  سننمراسم مذهبي، فرهنگ عامه و  هايفرهنگي، مكان و ارزشن سن هاي جاذبه معموالً

تراليا گردشگري فرهنگي دولت فدرال اس )1994( در سال. گيرددربرمي گردشگرانبه  را خاص اقوامو يا 

براي يادگيري آنچه كه يك مقصد را  توانندبازديدكنندگان ميكه اي از تجربيات طيف گستردهانجام « را

 برايفرهنگ  آنو ارائه و تفسير  ـ مردم آن و ، هنرثميرا، سبك زندگيسازد ـ همچون متمايز مي

ترين واژه، واژه ميراث در اين تعريف كليدي .)Rodzi et al, 2013:413(تعريف كرده است » بازديدكنندگان

تعريف چيزي گرانبها  راديويسون ميراث . است كه اساس اين گونه از گردشگري بر آن استوار است

 ).Davidson, 1994(عمل آورد بهمراقبت بيشتري  بايد از آننسل بعدي وري بهرهبراي كرده است كه 

... و» از تاريخ گرفته محصول معاصر شكل«، »فاق افتاده استات كه آنچه«اشورت و تانبريج  ميراث را 

 يبه دو گونه  ميراث را ، گروه ميراث ملي مالزي ).(Ashworth & Tunbridge, 2000اند تعريف كرده
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 گروه به دورا مالزي ميراث فرهنگي   وزارت ميراث مليي تقسيم كرده است و ميراث فرهنگي و طبيع

بندي طبقه ي ملموس و ناملموسو ميراث منقول را به دو گونه» يرمنقولغميراث «و  »ميراث منقول«

ي ميراث از يك سو و تجارب كشورها در تعريف واژه تالش). Rodzi et al, 2013:413( استكرده 

 ،)Akbulut  & Artvinli, 2011(تركيه ، )Wang & Bramwell, 2012(موفق كشورهايي همچون چين 

دهد، از سوي ديگر نشان مي... و) Shaalan, 2005(، مصر )Ramsey &  Everitt, 2008(آمريكاي مركزي 

ي ميراث فرهنگي يكي از مهمترين منابع براي رونق گردشگري ميراث فرهنگي و فراخور آن توسعه

 . اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي جوامع محلي است

ن است كه با وجود كمبود منابع، از روستاي ميمند در استان كرمان يكي از مناطق كويري و خشك ايرا

بافت سنتي و كهن منطقه و معماري منحصربفرد آن كه به . اي برخوردار استميراث فرهنگي بسيار غني

هاي دور به ي ميان انسان و طبيعت را در گذشتهمعماري دستكند نامور است، ظرافت و پيچيدگي رابطه

ي هاي فرهنگي در حوزهنبع اقتصادي با بيشترين ظرفيتاين ميراث گرانبها بهترين م. گذاردنمايش مي

اما آمارهاي موجود، وضعيت كنوني گردشگري ميراث در منطقه و . شودگردشگري ميراث محسوب مي

هاي منطقه و سطح هاي ياد شده نشانگر شكاف عميق ميان توانمنديميزان برخورداري جوامع از ظرفيت

با توجه به وضعيت كلي جايگاه ميراث فرهنگي اين . ي استيافتگي گردشگري ميراث فرهنگ توسعه

ي هاي توسعهكند، به واكاوي و تحليل ظرفيتي گردشگري، پژوهش حاضر تالش ميمنطقه در حوزه

گردشگري ميراث فرهنگي روستاي ميمند با تأكيد بر ابعاد ميراث، اجتماعي ـ فرهنگي و نهادي با 

  .رويكرد جامعه محلي بپردازد

  

  نه و ادبيات نظري پژوهشپيشي

. اي بسيار ديرينه دارنددهد، گردشگري و ميراث فرهنگي رابطهي ادبيات پژوهشي نشان ميمطالعه

عمر . اي در گردشگري است كه به گردشگري ميراث فرهنگي نامور استحاصل اين پيوند ظهور شاخه

ي مطالعات دانشگاهي قدمت آن غيرآكادميك اين شاخه از گردشگري بسيار طوالني است، اما در حوزه

گردد؛ درست زماني كه واژه ميراث براي اولين بار به ادبيات گردشگري وارد شد به چند دهه قبل بر مي

)Chhabra, 2010 .(هاي ملموس و ناملموس داراييتمامي  بندي، ميراث فرهنگيترين تقسيم در كلي

هاي تاريخي، بناهاي ساختمان هنگي در قالبهاي فر تجسم فيزيكي ارزش شود كهرا شامل ميفرهنگي 

هاي فرهنگي در قالب سنت ميراث ملموس و شناسي و آثار باستاني فرهنگي هاي باستانمحوطهتاريخي، 

هاي زندگي محلي، آداب و رسوم اجتماعي و جشن هايروشفرهنگ عامه، هنر و صنايع دستي، 

ناميده  »ميراث هايجلوه«هاي ياد شده ي از گونهامجموعه. شوند ميراث ناملموس قلمداد مي فرهنگي
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كه گردشگري فرهنگي  معتقدند، كرچر و دوكراسمك). Chhabra, Healy & Sills, 2003(شوندمي

 ميراث فرهنگي، مصرف تجارب و محصوالت و اموالشامل چهار عنصر گردشگري، استفاده از 

گردشگري فرهنگي و ميراث فرهنگي  با عناصراين  چگونگي ارتباطبراي درك  گردشگر است كه

 اموالبراي ارزيابي ارزش  ي راضوابطاين پژوهشگران،  .مورد نياز است آنهاناملموس، تعريف روشن از 

هاي شيوه بودن، توان نمايش فني و نوآورانهجذابيت، نادر بودن،  :اند كه عبارتند ازارائه كرده ميراث

  ).McKercher & du Cros, 2002(ي آن هستند هانمونه... وفرهنگي و مذهبي اعتقادات 

ي هاي وسيع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميراث در حوزههمچنين ادبيات پژوهشي، از ظرفيت

عنوان موقعيتي منحصربفرد براي عنوان نمونه، ذن و همكاران از ميراث بهبه. كندگردشگري حكايت مي

 بندرين ).Zan et al, 2007(كنند ردشگري فرهنگي ياد ميي اقتصادي جوامع محلي از طريق توسعه گتوسعه

 ارزش افزايش و فرهنگي ميراث از حفاظت ميان وابستگي و به وجود سازگاري 2011 همكاران و

از  ويژه يشكل صورتبه كريك و ويليامز گردشگري ميراث فرهنگي را .انداشاره كرده آن اقتصادي

 .) Craik, 1997; Williams, 1998(اند تعريف كردهيخچه و سبك زندگي تار به فراگيريميل گردشگران  عاليق و

ها و ديگر رويدادهاي فرهنگي، بازديد از آثار جشنواره بازديد ازتورهاي فرهنگي، ، برگزاري مطالعه

شوند ها در اين حوزه محسوب ميمهمترين فعاليت ،عامه فرهنگ يا هنرشناخت تاريخي و 

)Apostolakis, 203; Zeppel & Hall, 1992.( دارد، يكي از اهداف راجرسون در پژوهشي اذعان مي

). Rogerson, 2006( ي فرهنگ اقوام مختلف استي گردشگري ميراث فرهنگي احياء و عرضهتوسعه

. كندطور كامل بر قدرت و ظرفيت ميراث در انعكاس هويت فرهنگي جوامع تأكيد مياين ديدگاه به

اساس هويت مردم و  يدهندهشكل ،مولد يميراث فرهنگي منبعدهند، ان ميها نيز نشساير پژوهش

كه ) Stern, M. J., & Seifert, 2009(شود محسوب ميهاي خود كارآفريني بخش براي طرحالهام يمنبع

بنابراين، بررسي ادبيات پژوهشي ). Florida, 2002(به خوبي با دانش اقتصادي امروز هماهنگ است 

ي گردشگري به هاي اخير، متخصصان عرصهن حوزه حاكي از آن است كه در دههموجود در اي

و ) Wang & Bramwell, 2012; Weaver, 2001(قابليتهاي ارزشمند ميراث فرهنگي در اين صنعت پي برده 

ها پيشين، پس از دههتحقيقات بهرحال، روند . اندبه مطالعات كاربردي وسيعي در اين حوزه پرداخته

  دهدرا نشان مي ي و اجتماعيدر سطوح مختلف اقتصاد را اهميت فزاينده ميراث فرهنگيغفلت، 

)Scott, 2002; Florida, 2002  .(ي گردشگري با اما با وجود افزايش مباحث استفاده از فرهنگ در حوزه

ت مانده اسي ميان ميراث فرهنگي و گردشگري تكنون ناشناخته باقياي، رابطه هدف رقابت منطقه

)Alberti & Giusti, 2012: 261 (قرار دارد جنيني خود  يدر مرحله و همچنان)Ferreira & Estevao, 2009.( 

 . ي مديريت منابع جستجو كردريشه اين ضعف را بايد در نحوه
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ي گردشگري ميراث فرهنگي در هر منطقه به ابعاد هاي توسعههمچنين بايد اذعان داشت كه ظرفيت

ها، فرهنگي، زيرساخت -هاي اجتماعيمنابع مختلف ميراث فرهنگي، ظرفيت گوناگوني همچون

هايي همچون معماري هاي ميراث فرهنگي، حوزهظرفيت. هاي نهادي و محيطي مرتبط استظرفيت

، )Skyrda et al, 2012(ها ، موزه)Swanson & Timothy, 2012( صنايع دستي، )Fieo & Guedes, 2013(سنتي 

گيرد كه به صورت  را دربر مي... و) 6: 2003؛ هوارد، 1996ريچاردز، (ادبودهاي باستاني ها و يمحوطه

بايد اذعان داشت كه مهمترين عامل در . قابل مطالعه است) 2000يونسكو، (ميراث ملموس و ناملموس 

ي منابع ويژه در حوزهها موجود بهي گردشگري ميراث فرهنگي، شناسايي و مديريت ظرفيتتوسعه

هايي همچون ي گردشگري نيز با شاخصفرهنگي توسعه -هاي اجتماعيظرفيت. ميراث فرهنگي است

و برقراري تعامالت  )Hanafiah et al, 2013(ي محلي به پذيرش گردشگران ها و ميزان تمايل جامعهنگرش

زيرساختي  هاي همچنين ظرفيت.با آنان مرتبط است)Hsu & Huang, 2016(و مناسبات فرهنگي و اجتماعي

) Mangone, 2016؛ Inskeep, 1991(...با نحوه و نوع دسترسي، امكانات و تسهيالت، اقامت گردشگران و

  . ي گردشگري در مقاصر مختلف دارداي در توسعهكننده مرتبط است كه كيفيت آن نقش تعيين

، اجتماعي و ميزان آشنايي نهادهاي مختلف اقتصاديي گردشگري نيز بههاي نهادي توسعهظرفيت

ي اين صنعت مرتبط فرهنگي مرتبط با گردشگري، پذيرش اين صنعت توسط آنان و حمايت از توسعه

هاي در نهايت ظرفيت). Ngoasong & Kimbu, 2016; Balli et al, 2016; Dunning, 2015(است 

طي و كيفيت هاي محيي گردشگري با عواملي همچون شرايط جغرافيايي و اقليمي، جاذبهمحيطي توسعه

  . سازي صنعت گردشگري وابسته استمحيط و تناسب آن با پياده

هاي اين حوزه، به گردشگري مستلزم شناسايي و مديريت تمامي ظرفيت شايان اشاره است كه توسعه

هاي ميراثي كارهاي استفاده بهينه از منابع و ظرفيتنحوه مديريت و راه. ويژه منابع ميراث فرهنگي است

با رويكرد گردشگري و در عين حال حفظ اين منابع با هدف ابقاء حق استفاده از آنها براي موجود 

اهميت و ضرورت اين بحث، . هاي موجود در اين حوزه است هاي آينده، يكي از مهمترين دغدغهنسل

در چند دهه گذشته شد كه هدف  )CHM( سبب مطرح شدن رويكردي به نام مديريت ميراث فرهنگي

  است ] به عنوان مثال منابع ميراث[و مديريت ] گردشگري[ ن ايجاد توازن ميان توسعهاساسي آ

)Li  &  Lo, 2013: 790.( هاينگراني بر كنگهنگ در ميراث محوطه بيست مطالعه با دوكراس مثال، عنوانبه 

 يريتمد و توسعه در تعادل ايجاد ضرورت و گردشگري و )CHM( فرهنگي ميراث مديريت سازي يكپارچه

در اين رهيافت، حفاظت و استفاده صحيح دو بعد مهم  .)Du Cros, 2002(كرد  تأكيد ميراث هايجاذبه

توسعه گردشگري و حفاظت از ميراث  طوركليبه. شوندمديريتي در گردشگري ميراث محسوب مي

). Li et al, 2008; Jimera, 2001; Lorenco Gomes, 2014(اند بوده در اين حوزه اهداف رقيب همواره فرهنگي
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طرح  در قالبپيرسون و ساليوان  عنوان مثال،به. هاي متعددي انجام شده استدر اين راستا پژوهش

عناصر  و ارزيابي دركاهميت بر  ريزي براي مديران در استراليابرنامه و حفاظت از ميراث فرهنگي

 & Pearson(اند يد فراواني نمودهتأك ريزي گردشگري براي حفاظت از ميراث فرهنگيبرنامه وفرهنگي 

Sullivan, 1995(. ميراث براي بررسي اهميت فرهنگي بايد پتانسيل كرچر و دوكراس، در همچنين مك

بازديدكنندگان مورد توجه قرار گيرد با افزايش  آن براي مواجههتوانايي  و بازار ارزيابيارائه به 

)McKercher & du Cros, 2002(.  

  

  ش شناسي پژوهروش

مطالعات اسنادي . پژوهش حاضر از نوع توصيفي و تحليلي و مبتني بر مطالعات اسنادي و ميداني است

ها صورت گرفته پژوهش حاضر با هدف طرح مباني نظري، طراحي ابزار پرسشنامه و تحليل نهايي داده

اء متخصصان مطالعات ميداني پژوهش حاضر نيز، طراحي و توزيع پرسشنامه با هدف گردآوري آر. است

ي پاسخگو از ميان با توجه به اهداف پژوهش، جامعه. گيردو صاحبنظران در اين حوزه را دربر مي

متخصصان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري انتخاب و از تكنيك دلفي در گردآوري 

  يراثي، هاي مبعد ظرفيت 4براساس اهداف پژوهش، . هاي اين پژوهش استفاده شده استداده

گويه تجريه و  25هاي نهادي با كمك هاي زيرساختي و ظرفيتفرهنگي، ظرفيت -هاي اجتماعيظرفيت

استفاده شده و بر اساس اهداف پژوهش  SPSSافزار آماري ها از نرمبراي پردازش داده. تحليل شده است

تحليل و تفسير به كار  اي، فريدمن و رگرسيون خطي براينمونههاي تي تكها، آزمونو ماهيت داده

  .اندرفته

  

  ي پژوهشمعرفي عرصه

كيلومتري اين شهر  37از دهات معروف و قديمي شهر بابك در  12000تا  8000روستاي ميمند با تاريخ

گيري روستاي ميمند را به دوران پس از ورود شكل. غربي استان كرمان واقع شده استو در شمال

دهند و يكي از داليل پيدايش اين روستا را اعتقاد به آيين ميترائيسم  ميها به فالت ايران نسبت آريايي

عنوان محل تولد، سكونت و عبادت به اين ترتيب كه كوه و صخره به). 1351همايون، (اند برشمرده

ي مهم     ها كند روستاي ميمند از سكونتگاه معماري دست. گيردميترا، مورد توجه و تقديس ايرانيان قرار مي

نزديك به سيصد كوچه در كوه كنده شده و ). 1356همايون، (شود بشري در فالت ايران محسوب مي

رود، سه يا چهار اتاق فاقد دودكش و بخاري و بدون منفذ تعبيه شده در هر كوچه كه به دل كوه مي
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شده كنده  است اين روستا در واقع آسمان خراش موربي است كه هزاران سال قبل در دل سنگ. است

  ). 268: 1371باستاني پاريزي، (است 

   
  )1393: منبع نگارندگان(كند روستاي ميمند كرمان هايي از آثار دستنمايي كلي و نمونه: 2و  1تصوير

  

در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده، از معدود موارد معماري  4135اين روستاي باستاني كه با شماره 

هاي معماري  نمونه. در تمامي ساختار روستا استفاده شده استاي است كه به شكلي گسترده  صخره

هاي  خورد، اما هيچكدام جاذبه طور معدودي به چشم مياي هرچند كه در ديگر كشورها نيز به صخره

عنوان نمونه مهمترين شاخصه اين روستا در مقايسه به. فرهنگي، تاريخي و گردشگري ميمند را ندارند

اي ميمند است  تركيه مسكوني بودن واحدهاي صخره) Cappadocia(اپادوكيه با مواردي چون دهكده ك

خورد؛ به عبارت ديگر زندگي هنوز معناي  كه اين خصوصيت در سايتهاي مشابه ميمند كمتر به چشم مي

 .خود را در ميمند از دست نداده است

  

  هاي پژوهش يافته

  هاي توصيفييافته

فرد گردشگري ههاي منحصربوستاي ميمند كه مقصدي با پتانسيلبا توجه به ماهيت پژوهش و اهميت ر

از جامعه % 50.اندعنوان جامعه آماري انتخاب شدهنفر از متخصصان آشنا به منطقه به 42است، تعداد 

داراي % 14از اين تعداد . سال است 33اند كه ميانگين سني آنها را زنان شكل داده% 50آماري را مردان و 

% 50همچنين از ميان آنها . اندداراي مدرك كارشناسي بوده% 7كارشناسي ارشد و % 79 مدرك دكتري،

 8كار  متخصص معماري با ميانگين سابقه% 14شناسي و متخصص باستان% 36متخصص گردشگري، 

 .دهد هاي فردي پاسخگويان را نشان مي، ويژگي1جدول شماره . اندسال بوده
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  ي آماريخصوصيات فردي جامعه توزيع فراواني و درصد: 1جدول

  ميانگين درصد  تنوع  ويژگي

  تحصيالت

  7  كارشناسي

  79  كارشناسي ارشد

  14  دكترا

  رشته تحصيلي

  50  گردشگري

  36  شناسيباستان

  14  معماري

  32.8  ميانگين سن  ميانگين سن

  جنس
  50  مرد

  50  زن

  8    سابقه كار

  نتايج مستخرج از پرسشنامه: نبعم                                    

  

شناسي و هاي گردشگري، باستانهاي انديشمندان حوزهبراساس آمارهاي حاصل شده از تحليل ديدگاه

هاي ميراث فرهنگي روستاي ميمند در متغير مرتبط با بعد ظرفيت 6توان گفت، تماميمعماري مي

با » معماري سنتي«و » قدمت روستا«ه همچنين نتايج بيانگر آن است ك. وضعيت مطلوب قرار دارد

دليل كسب ميانگين باالتر اين دو . ، از باالترين روايي براي اين مطالعات برخوردار هستند5ميانگين 

در مقابل شاخص . شاخص قابليت حس و درك بيشتر آن توسط مخاطب نسبت به ساير ابعاد است

اي تمامي گردشگران به يك اندازه قابل درك به دليل ذهني بودن، معموال بر» دلبستگي مكاني روستا«

  ها از ميانگين نسبتاً نيست، از همين رو، ضمن برخورداري از روايي الزم نسبت به ساير شاخص

  ).2جدول شماره (تري برخوردار است پايين

  هاي ميراث فرهنگي روستاي ميمندتحليل وضعيت ظرفيت: 2جدول

  هاشاخص

اد
 زي

ار
سي

ب
  

اد
زي

ط  
وس

مت
  

كم
  

خيل
كم

ي 
  

ن
گي

يان
م

ت  
ضعي

و
  

  مطلوب  5  0  0  0  0  100  نقش قدمت روستا در جذب گردشگر  1

  مطلوب  5  0  0  0  0  100  نقش معماري سنتي روستا در جذب گردشگر  2

  مطلوب  4.86  0  0  .  14.3  85.7  نقش فورم و بافت سنتي روستا در جذب گردشگر  3

  مطلوب  4.71  0  0  0  28.6  71.4  نقش حس مكان و هويت روستا در جذب گردشگر  4

  مطلوب  4.29  0  0  15  71.4  28.6  نقش دلبستگي مكاني به روستا در جذب گردشگر  5

  مطلوب  4.50  0  0  3  50  50  هايي همچون استفاده از مصالح بومي در جذب گردشگرنقش خالقيت  6

    نتايج مستخرج از پرسشنامه: منبع    
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رفتار «شاخص . وضعبت مطلوبي برخوردارند فرهنگي نيز از -هاي مرتبط با بعد اجتماعيتمام شاخص

مقبوليت صنعت گردشگري از سوي «و شاخص  5با ميانگين » و تعامل ساكنان منطقه با گردشگران

اين بدان . اندبه ترتيب بيشترين و كمترين ميانگين را به خود اختصاص داده 3.64با ميانگين » ساكنان

در اين . كنندافراد غيربومي در منطقه استقبال ميمعناست كه ساكنان محلي از حضور گردشگران و 

هاي شغلي سبب شده تا توان اذعان داشت كه احتماالً شرايط اقتصادي و فقدان فرصتخصوص مي

عنوان يك منبع اقتصادي بينديشند، اما احتماال مقاومت فرهنگي و يا عدم جوامع محلي به گردشگري به

گردشگري و اعتمادي نسبت به مقوله ي در ميان جامعه محلي، بيتوزيع عادالنه فوايد اقتصادي گردشگر

  ). 3جدول شماره(عدم مقبوليت عمومي اين صنعت را در پي داشته است 

  

  فرهنگي روستاي ميمند- هاي اجتماعيهاي ظرفيتتحليل وضعيت ظرفيت: 3جدول

  هاشاخص

ياد
 ز

ار
سي

ب
  

اد
زي

ط  
وس

مت
  

كم
كم  
ي 

خيل
  

ن
گي

يان
م

ت  
عي

ض
و

  

  مطلوب  4.93  0  0  0  7.1  92.9  جامعه محلي نسبت به گردشگرينگرش مثبت   1

  مطلوب  3.64  0  0  35.7  64.3  0  پذيرش صنعت گردشگري از سوي ساكنان محلي  2

  مطلوب  5  0  0  0  0  100  رفتار و تعامل ساكنان منطقه با گردشگران  3

  طلوبم  4.64  0  0  0  35.7  64.3  تمايالت جامعه محلي نسبت به مشاركت توسعه گردشگري  4

  نتايج مستخرج از پرسشنامه: منبع    

هاي مرتبط با بعد زيرساختي از وضعيت مطلوبي براي يك از شاخصدهند، هيچهمچنين آمارها نشان مي

فروشگاه «و  1.86با ميانگين » هاي تفريحيمجموعه«در اين بعد، شاخص . مطالعه برخوردار نيستند

هاي تمايل دولت به ايجاد زيرساخت«ن ميانگين و شاخص كمتري 1.93با ميانگين » محصوالت فرهنگي

ها را به خود بيشترين ميانگين 2.86با ميانگين » امكانات اقامتگاهي«و  2.93با ميانگين » گردشگري

ي ها در مرحلهاين وضعيت بيانگر آن است كه برخي از شاخص). 3جدول شماره(اند اختصاص داده

ها كنون مديريت دقيقي بر آنها صورت نگرفته است و برخي از شاخص برند و تاسر ميجنيني خود به

ي گردشگري به آنها اختصاص نيافته اساسا در منطقه موضوعيت پيدا نكرده و هيچ جايگاهي در حوزه

هايي با ميانگين باالتر توان تحليل نمود كه شاخص هاي ياد شده را اينگونه ميدليل كسب ميانگين. است

هاي فرهنگي در روستا، بهعنوان مثال به دليل وجود ظرفيت. اندنتي مورد توجه قرار گرفتهاي سگونهبه

اسكان نيز،  هاي ذيربط وجود دارد و براي شاخصهاي الزم از سوي سازمانهاي ايجاد زيرساختزمزمه

نوز به با توجه به حضور گردشگران عالقمند اقداماتي سنتي از سوي ساكنين صورت گرفته است، اما ه

توجهي، مطرح نشدن و حاصل اين كم. ي مديريت شده و متمركز به اين امور پرداخته نشده استگونه

  ). 4جدول شماره(هاي بعد زيرساختي و در نتيجه بارور نشدن آنهاست اولويت نيافتن ساير شاخص
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  هاي زيرساختي روستاي ميمندتحليل وضعيت ظرفيت: 4جدول

  هاشاخص

اد
 زي

ار
سي

ب
  

اد
زي

ط  
وس

مت
  

كم
كم  
ي 

خيل
  

ين
نگ

ميا
ت  

ضعي
و

  

  نامطلوب  2.71  14.3  0  85.7  0  0  هاي مواصالتي روستا در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيراه  1

  نامطلوب  2.71  14.3  0  85.7  0  0  هاي روستا در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيمسيرهاي دسترسي به جاذبه  2

  نامطلوب  2.86  0  14.3  85.7  0  0  فرهنگي امكانات اقامتگاهي در توسعه گردشگري ميراث  3

  نامطلوب  1.93  7.1  92.9  0  0  0  فروشگاه محصوالت فرهنگي در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي  4

  نامطلوب  2  0  100  0  0  0  رستوران و غذاخوري در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي  5

  نامطلوب  1.86  14.3  85.7  0  0  0 هاي تفريحي در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيمجموعه  6

  نامطلوب  2.93  0  7.1  92.9  0  0  ها در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيتمايل دولت به احداث امكانات و زيرساخت  7

  نتايج مستخرج از پرسشنامه: منبع     

ها از وضعيت مطلوبي براي مطالعه دهند، بيشتر شاخصعد نهادي نشان ميآمارهاي مرتبط با ب

هايي كه منشأ فردي و عد آن است كه شاخصي جالب توجه در اين بنكته. برخوردار نيستند

ي غيرفردي و هايي با جنبهباشند و شاخصغيرسازماني دارند، داراي وضعيت مطلوب براي مطالعه مي

هاي و تعامل هاي مرتبط با نگرشعنوان مثال شاخصبه. اندسازماني مطلوبيت الزم را كسب نكرده

را احراز  4ي همچون شوراي اسالمي و دهياري با گردشگران، ميانگين بيشتر از عدد اعضاي نهادهاي

. ريز اين وضعيت را ندارندهاي ذيربط و برنامه ها و تعامالت افراد مرتبط با سازماننمودند، اما نگرش

ند ي گردشگري در منطقه ميمي توسعهمقولهبنابراين، شكاف عميقي ميان نگاه فردي و سازماني به

گيري و اجراي ها كه در تصميميعني در مواردي كه نهاد مربوطه مانند شوراها و دهياري. شودديده مي

اما در نهادهاي . تر استتر و مطلوبها متعادلهاي گردشگري چندان دخيل نيستند، نگرش برنامه

سنجي  اصلي اولويتريزي و اجرا دارند و از همه مهمتر عامل كامال مرتبط كه نقش اساسي در برنامه

  ).5جدول شماره (ها نامطلوب است گذاري هستند، نگرشدر سرمايه

  هاي نهادي روستاي ميمندتحليل وضعيت ظرفيت: 5جدول
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  نامطلوب  2.86  0  14.3  85.7  0  0  نگرش مديران سازمان ذيربط در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي  1

  نامطلوب  2.57  14.3  14.3  71.4  0  0  ريزي بلند مدت در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيبرنامه  2

  مطلوب  4.36  0  0  0  64.3  35.7  تعامل مسئولين منطقه با گردشگران در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي  3

  مطلوب  4.29  0  0  0  71.4  28.6  ينگرش و رفتار اعضاء دهياري روستا نسبت به توسعه گردشگري ميراث فرهنگ  4

  مطلوب  4.29  0  0  0  71.4  28.6  ي نگرش و رفتار اعضاء شوراي اسالمي روستا به توسعه گردشگرينحوه  5

  نامطلوب  2.79  0  21.4  78.6  0  0  هاي گردشگري و گردشگران ورودي به روستاي ميمندنظارت نهادهاي ذيربط بر فعاليت  6

  مطلوب  2.86  0  14.3  85.7  0  0  شگري در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيهاي گردتصويب و اجراي طرح  7

  نامطلوب  2.79  0  21.4  78.6  0  0  قوانين حمايتي در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي روستايي  8

  نتايج مستخرج از پرسشنامه: منبع 
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  هاي تحليلييافته

ي گردشگري ميراث فرهنگي سعهبراي مشخص كردن ميزان تأثيرگذاري هر يك از ابعاد ياد شده در تو

بر اساس نتايج آزمون تي، ميانگين محاسبه . اي استفاده شده استنمونهروستاي ميمند از آزمون تي تك

است كه در مقايسه با ميانه مطلوب  4.73برابر » هاي ميراث فرهنگيظرفيت«هاي بعد شده براي متغير

بيانگر توافق ) 0.000(ين، سطح معناداري محاسبه شده دهد، همچن ميزان باالتري را نشان مي 3يعني عدد 

ي تأثير فراوان متغيرهاي اين معيار در دهندهاين امر نشان. گو استذهني معنادار در بين جامعه پاسخ

هاب ميراث فرهنگي با توجه به جاذبه. ي گردشگري ميراث فرهنگي در روستاي ميمند استتوسعه

اما مشكالت خاص در اين زمينه در . هايي دور از ذهن نيستفيتموجود در منطقه، وجود چنين ظر

تر كه پايين 2.43اين بعد با كسب ميانگين . قابل مشاهده است» هاي زيرساختي ظرفيت«ابعادي همچون 

هاي ميراث فرهنگي منطقه به مرحله بلوغ  دهد، ظرفيتباشد، نشان ميمي 3ي مطلوب يعني عدد از ميانه

هاي ميراثي موجود، نويدبخش هاي الزم كه در تركيب با ظرفيتاند و زيرساختو فعليت نرسيده

سطح معناداري محاسبه شده . اندي گردشگري ميراث خواهد بود، احداث نشدهي شايستهتوسعه

گو و تأييدي بر اين ها، بيانگر توافق ذهني معنادار در بين جامعه پاسخبراي بعد زيرساخت) 0.000(

  ). 6شماره  جدول(ادعاست 

  تحليل وضعيت نهايي هر يك از ابعاد از ديدگاه كارشناسان: 6جدول
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95% Confidence Interval 
of the Difference 

 حد باال حد پايين

 4.79 4.66 0.000 147.50 0320. .208  4.73 4.73 42 هاي ميراث فرهنگيظرفيت

 4.61 4.49 0.000 150.95 .0302 .196  4.55 4.55 42 اجتماعيهاي فرهنگيظرفيت

 2.50 2.35 0.000 62.85 .039 .250  2.43 2.43 42 هاي زيرساختيظرفيت

 3.41 3.27 0.000 109.48 .031 .198  3.35 3.35 42 هاي نهاديظرفيت

  نتايج مستخرج از پرسشنامه :منبع   

ها در ابعاد مورد بررسي از آزمون فريدمن بندي و درك ميزان اهميت هر يك از شاخصبراي رتبه

  هاي ميراث فرهنگي روستاي ميمند، آمارها نشان به عنوان مثال براي بعد ظرفيت. استفاده شده است

باالترين امتياز را در  4.32ميانگين  هر دو با كسب» معماري سنتي«و » قدمت«دهند كه دو شاخص مي

در اين رابطه . اندها به خود اختصاص داده و بنابراين، بيشترين اهميت را در اين بعد داشته ميان شاخص

هاي منعكس شده از طريق اين دو شاخص، بصري و ملموس هستند، به توان اذعان داشت، جاذبهمي

از سويي ديگر . تري را بر مخاطب برجاي خواهند گذاشتهمين دليل كارشناسان معتقدند كه تأثير بيش

در اين . كمترين تأثير را در اين بعد داشته است 2.18 با ميانگين» دلبستگي مكاني به روستا« شاخص
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توان گفت، دلبستگي مكاني شاخصي انتزاعي است و ناملموس بودن آن سبب كاهش تأثير اين زمينه مي

  ل ناملموس بودن اين شاخص، غيربومي بودن گردشگران و عدم از ديگر دالي. شاخص شده است

  ). 7جدول شماره (ي مورد نظر است گيري حس تعلق مكاني نسبت به منطقهشكل
  

 هاي ميراث فرهنگي در روستاي ميمندتحليل نتايج آزمون فريدمن براي بعد ظرفيت: 7جدول

 طبقات

  شاخص  ميانگين طبقات

  دشگرقدمت روستا در جذب گر 4.32

  معماري سنتي روستا در جذب گردشگر 4.32

  فورم و بافت سنتي روستا در جذب گردشگر 3.89

  حس مكان و هويت روستا در جذب گردشگر 3.46

  دلبستگي مكاني روستا در جذب گردشگر 2.18

  در جذب گردشگر...هايي همچون استفاده از مصالح بومي وخالقيت 2.82

  تعداد 42

  ا اسكوئرمقدار ك 92.089

  درجه آزادي 5

  سطح معناداري 0.000

  نتايج مستخرج از پرسشنامه: منبع                 

  

دهد كه فرهنگي در روستاي ميمند نشان مي-هاي اجتماعينتايج آزمون فريدمن براي بعد ظرفيت

اين  بيشترين اهميت را در 3.07با ميانگين » نگرش مثبت جامعه محلي نسبت به گردشگري«شاخص 

ي اقتصادي از ي محلي به توسعهدر اين رابطه كارشناسان معتقدند، ميزان تمايل جامعه. بعد داشته است

توان در اين خصوص مي. ي گردشگري، سبب افزايش اهميت اين شاخص شده است طريق توسعه

هاي فيتاذعان داشت كه موقعيت خاص منطقه و نبود تنوع شغلي سبب شده است، تا ساكنان منطقه، ظر

هاي مثبت آنها نسبت به گيري نگرشميراثي خود را يك فرصت استثنايي تلقي كنند و اين امر به شكل

  . ي گردشگري ميراث كمك شاياني خواهد كردتوسعه

  فرهنگي در روستاي ميمند-هاي اجتماعيتحليل نتايج آزمون فريدمن براي بعد ظرفيت: 8جدول

 طبقات

  شاخص  ميانگين طبقات

  نگرش مثبت جامعه محلي نسبت به گردشگري 3.07

  نگرش ساكنان محلي به انسجام فرهنگي از طريق صنعت گردشگري 1.11

  رفتار و تعامل ساكنان منطقه با گردشگران 3.21

  تمايالت جامعه محلي نسبت به مشاركت توسعه گردشگري 2.61

  تعداد 42

  مقدار كا اسكوئر 99.364

  درجه آزادي 3

  معناداري سطح 0.000

 نتايج مستخرج از پرسشنامه: منبع                
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تمايل «دهد، شاخص هاي زيرساختي در روستاي ميمند نشان مينتايج آزمون فريدمن براي بعد ظرفيت

اعتقاد . بيشتري اهميت را در اين بعد داشته است 5.54با كسب ميانگين » هادولت به احداث زيرساخت

هاي هاي مالي خود از طريق سازمانينه، به اين صورت است كه دولت با حمايتكارشناسان در اين زم

هاي الزم، سبب ذيربط همانند سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و احداث زيرساخت

  . ي گردشگري خواهد شدهاي ميراث فرهنگي منطقه در حوزهبه فعليت رساندن ظرفيت

به » فروشگاه محصوالت فرهنگي«و » هاي تفريحيمجموعه«هاي شاخص همچنين از ديدگاه كارشناسان،

در اين زمينه بايد اذعان . اندكمترين ميزان تأثير را در اين بعد داشته 2.39و  2.25ترتيب با ميانگين 

هاي مرتبط با ها و امكانات گردشگري با وجود ظرفيتها براي احداث زيرساختداشت كه صرف هزينه

هاي تفريحي، با عنوان مثال در زمينه احداث مجموعهبه. اي مستقيم و معنادار داردرابطهآن زيرساخت 

توجه ماهيت گردشگري منطقه كه گردشگري ميراث فرهنگي است، ساليق و تقاضاي مخاطبان اين 

از سويي ديگر . هاي تفريحي نيازمند استها و امكاناتي غير از مجتمعگونه از گردشگري به زيرساخت

شده از سوي گردشگر در اين منطقه در حدي نيست كه نياز سعت منطقه و در نتيجه ميزان زمان صرفو

همچنين با توجه به محدويت منطقه . ها و امكاناتي احساس شودقابل لمسي به وجود چنين زيرساخت

از منظر وسعت و تنوع صنايع دستي و محصوالت فرهنگي، احداث مجتمع فروشگاه محصوالت 

توان ي در ميمند چندان توجيه اقتصادي و فرهنگي نخواهد داشت و براي اين موضوع ميفرهنگ

ي محصوالت هاي عرضهبه اين صورت كه با احداث فروشگاه. تري اتخاذ كردتصميمات مناسب

توان محصوالت فرهنگي منطقه را با تر، ميهاي سوغات در مراكز شهري وسيعفرهنگي با نام دهكده

در اين صورت با توجه به . به همراه توليدات فرهنگي ساير نقاط استان كرمان ارائه داد تنوع بيشتري

هاي موجود در  اما با توجه به ظرفيت. پذير خواهد شدحجم متقاضيان ورودي به استان اين مسأله توجيه

براي ميمند از منظر تنوع محصوالت فرهنگي و حجم گردشگران ورودي، كارشناسان توجيه چنداني را 

  ).  9جدول شماره(گيرند چنيني در نظر نميهاي اينايجاد مجتمع

  

  هاي زيرساختي در روستاي ميمندتحليل نتايج آزمون فريدمن براي بعد ظرفيت: 9جدول

 طبقات

  شاخص  ميانگين طبقات

  هاي مواصالتي روستا در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيراه 4.96

  هاي روستا در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيمسيرهاي دسترسي به جاذبه 4.96

  امكانات اقامتگاهي در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي 5.39

  فروشگاه محصوالت فرهنگي در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي 2.39

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  146

 

 طبقات

  شاخص  ميانگين طبقات

  رستوران و غذاخوري در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي 2.50

 رهنگيهاي تفريحي در توسعه گردشگري ميراث فمجموعه 2.25

  ها در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيتمايل دولت به احداث امكانات و زيرساخت 5.54

  تعداد 42

  مقدار كا اسكوئر 163.634

  درجه آزادي 6

  سطح معناداري 0.000

 نتايج مستخرج از پرسشنامه: منبع              
  

تعامل مسئولين با «هاي ه شاخصدهد كهاي نهادي نشان مينتايج آزمون فريدمن براي بعد ظرفيت

با ميانگين » نگرش و رفتار اعضاء شورا و دهياري نسبت به گردشگران«و  7.07با ميانگين » گردشگران

در اين خصوص بايد اذعان داشت . هاي اين بعد دارند بيشترين اهميت را نسبت به ساير شاخص 6.96

ي ي محلي نسبت به پديدهگرش و دانش جامعهآل ارتباط مستقيمي با نكه ايجاد محيط گردشگري ايده

ي محلي در اين حوزه گردشگري دارد و منابع و مراجع نهادي نيز عامل ارتقاء دانش و نگرش جامعه

ي ي محلي و پديدهبدين صورت كه نهادها و نيروهاي نهادي، رابط ميان جامعه. شودقلمداد مي

آل و مورد پذيريش براي محيط گردشگري ايده گردشگري هستند و نگرش و عملكرد آنها در ايجاد

ي گردشگري و بروز رفتارها در حقيقت بايد گفت كه پذيرش پديده. سزايي داردي محلي تأثير بهجامعه

مسئولين حوزه . گردد ي محلي قلمداد ميهاي هنجار از سوي نهادها، الگوي عملي براي جامعه و نگرش

ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، تأثير چشمگيري بر  انعنوان مثال مديران سازمگردشگري به

زيرا تعامل آنها در قالب ايجاد امكانات و . ي گردشگري خواهد داشتجوامع محلي و اقبال پديده

ي محلي ي گردشگري را به جامعهگر شده و عمالً اهميت پديدههاي گردشگري جلوهاحداث زيرساخت

ي گردشگري و پيرو آن احداث اقامتگاه ل نگرش مثبت مسئولين ميراث به پديدهعنوان مثابه. كندالقاء مي

ي گردشگري برجاي خواهد ي محلي نسبت به پديدهبراي گردشگران، تأثير ذهني مثبتي را در جامعه

عملكرد . شوندي محلي و گردشگران محسوب مياعضاء شورا و دهياري نيز رابط ميان جامعه. داشت

طور قطع بر براي گردشگران، به تمهيداتي از سوي آنان براي ايجاد محيطي مناسبآنها و اتخاذ 

  .ي گردشگري اثر مثبت خواهد داشتي محلي نسبت به پديدهنگرشهاي جامعه
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  هاي نهادي در روستاي ميمندتحليل نتايج آزمون فريدمن براي بعد ظرفيت: 10جدول

 طبقات

 شاخص  ميانگين طبقات

  ان سازمان ذيربط در توسعه گردشگري ميراث فرهنگينگرش مدير 3.14

  ريزي بلند مدت در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيبرنامه 2.57

  تعامل مسئولين منطقه با گردشگران در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي 7.07

  و رفتار اعضاء دهياري روستا نسبت به توسعه گردشگري ميراث فرهنگي 6.96

  و رفتار اعضاء شوراي اسالمي روستا به توسعه گردشگري ي نگرشنحوه 6.96

  هاي گردشگري و گردشگران ورودي به روستاي ميمندنظارت نهادهاي ذيربط بر فعاليت 3.04

  هاي گردشگري در توسعه گردشگري ميراث فرهنگيتصويب و اجراي طرح 3.21

  ايينقش قوانين حمايتي در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي روست 3.04

  تعداد 42

  مقدار كا اسكوئر 296.299

  درجه آزادي 7

  سطح معناداري 0.000

 نتايج مستخرج از پرسشنامه: منبع         

  

ي مورد بررسي در اين پژوهش از آزمون براي مشخص كردن سهم اثرگذاري هر يك از ابعاد چهارگانه

  نشان  11سون در جدول شماره آمارهاي حاصل از تحليل رگر. رگرسيون خطي استفاده شده است

ي گردشگري ميراث فرهنگي در روستاي  ي ابعاد بررسي شده در اين پژوهش، بر توسعهدهد، همهمي

البته با توجه به بتاي محاسبه شده، ميزان تأثيرگذاري هر يك از اين . ميمند تأثير معناداري داشته است

هاي ميراث فرهنگي، بعد ظرفيت: رگذاري عبارتند ازابعاد متفاوت بوده و به ترتيب بر اساس ميزان تأثي

توان اذعان بر اين اساس مي. هاي زيرساختيهاي نهادي و ظرفيتهاي اجتماعي فرهنگي، ظرفيتظرفيت

بيشترين تأثير را بر توسعه . 852در روستاي باستاني ميمند با بتاي » هاي ميراث فرهنگيظرفيت«داشت، 

گونه از گردشگري گيري اينين منطقه داشته و در حقيقت اساس شكلگردشگري ميراث فرهنگي در ا

ي گردشگري نيز به تمايل و پذيرش پديده.) 711بتاي (» هاي فرهنگي اجتماعيظرفيت«. در منطقه است

هاي از سوي جامعه محلي مرتبط است كه در صورت عملكرد ناهنجار اين بعد، طبيعتاً وجود ظرفيت

نيز كه از منظر ميزان تأثيرگذاري بر .) 518بتاي (» هاي نهاديظرفيت«. اهد بودميراث فاقد انتفاع خو

عنوان عاملي ي گردشگري ميراث در روستاي ميمند در جايگاه سوم قرار دارند، در حقيقت بهتوسعه

ها و عملكردهاي نهادهاي به اين صورت كه نگرش. كندي محلي عمل ميرابط ميان گردشگران و جامعه
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ي گردشگري تأثير مستقيم ي محلي نسبت به پديدهها و عملكردهاي جامعهگردشگري بر نگرش ذيربط

نيز در اين سلسله مراتب جايگاه چهارم را به .) 290بتاي (» هاي زيرساختيظرفيت«. سزايي داردو به

نتايج هاي گردشگري، به ترتيبي كه طور معمول عوامل ياد شده در محيطبه. خود اختصاص داده است

هاي بدين صورت كه ابتدا ظرفيت. باشداين پژوهش نيز مشخص كرده است، داراي اهميت و تأثير مي

  ي گردشگري در يك مكان گيري پديدهسبب شكل) هاي ميراثيدر اين پژوهش ظرفيت(گردشگري 

ميزان تمايل  ي كيفيت و جايگاه اين پديده وكنندههاي اجتماعي فرهنگي و نهادي، تعيينظرفيت. شودمي

ي گردشگري بر يافتگي پديدهي آن در مقاصد گردشگري بوده و در نهايت سطح توسعهنسبت به توسعه

  .هاي متناسب با گردشگري خواهد بود ي كميت و كيفيت زيرساختكنندههاي قبلي، تعييناساس ظرفيت

  

 ارزيابي تأثير هر بعد از ديدگاه متخصصان: 11جدول

  سطح معناداري مقدار Beta t يافتهتعديل R2  R2  يب همبستگيضر  ابعاد بررسي شده

 هاي ميراث فرهنگيظرفيت

838.  702.  670.  

852.  5.089  000.  

  .000 4.593 .711 هاي فرهنگي اجتماعيظرفيت

  .000  2.942  .290 هاي زيرساختيظرفيت

  0.000  3.249 .518 هاي نهاديظرفيت

 ز پرسشنامه    نتايج مستخرج ا: منبع    

  

 گيريخالصه و نتيجه

هاي گردشگري است كه از ديرباز توجه فراواني به گردشگري ميراث فرهنگي يكي از مهمترين شاخه'

توان منبع اقتصادي مهمي قلمداد كرد كه مديريت هاي ميراثي مناطق مختلف را ميظرفيت. آن شده است

روستاي باستاني ميمند . در مناطق محروم خواهد بودشايسته آنها پوششي براي كمبود منابع اقتصادي 

آن در ) منابع ميراث فرهنگي(شود كه استفاده از معماري سنتي اي منحصربفرد محسوب مينمونه

ي جوامع محلي ي گردشگري ميراث فرهنگي، سبب جبران فقدان ساير منابع در راستاي توسعهتوسعه

 در فرهنگي ميراث گردشگري يتوسعه هاي رفيتپژوهش حاضر، با رويكرد بررسي ظ. شده است

هايي همچون، ميراث، اجتماعي در اين پژوهش بر ظرفيت. انجام شده است ميمند باستاني روستاي

هاي ميراث فرهنگي بر اساس نتايج كسب شده، ظرفيت. فرهنگي، زيرساختي و نهادي تأكيد شده است

ميراث فرهنگي، بيشترين نقش و تأثير را در گيري گردشگري عنوان اساس شكلروستاي ميمند به

 هايي همچون، معماري سنتي و هويت در توسعهشاخص. ي اين گونه از گردشگري داشته استتوسعه

معماري سنتي . اندعنوان مهمترين و اثرگذارترين شاخص در اين بعد شناخته شدهگردشگري ميراث به
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شود كه با اقليم منطقه ماري سنتي در ايران محسوب مياي منحصربفرد از معاين روستا در حقيقت گونه

گونه از معماري، آن را به مقصدي منحصربفرد در حوزه هويت فرهنگي و اصالت اين. تطابق كامل دارد

ي محلي و تعامل آنها با در بعد اجتماعي فرهنگي نيز نگرش جامعه. گردشگري بدل كرده است

شايان ذكر . اين بعد و در توسعه گردشگري ميراث داشته است گردشگران بيشتر تأثير و اهميت را در

عنوان يكي از مهمترين ذينفعان گردشگري، نقش بسيار مهمي در توسعه يا ي محلي بهاست كه جامعه

با توجه به شرايط اقليمي و پيرو آن وضعيت شغلي . ي گردشگري در يك منطقه دارندعدم توسعه

عنوان يكي از مهمترين منابع درآمدي از سوي ساكنان محلي پذيرفته بهساكنان محلي، طبيعتاً گردشگري 

ها از اهميت و جايگاه باالتري در بعد زيرساختي نيز تمايل دولت به ايجاد زيرساخت. شده است

هاي تفريحي و فروشگاه محصوالت فرهنگي از هايي مانند مجموعههمچنين شاخص. برخودار است

هاست و فقدان اين دليل اين وضعيت نيز فقدان اين زيرساخت. ار استتري برخوردميانگين پايين

زيرا وسعت مقصد، . ها نيز با وسعت منطقه و عدم توجيه اقتصادي احداث آنها مرتبط استزيرساخت

تعداد گردشگران ورودي و ميزان گذران اوقات گردشگران در مقصد بر ايجاد و يا عدم ايجاد 

ويژه مسئولين ميراث و در نهايت، در بعد نهادي نيز تعامل مسئولين به. ردها اثري مستقيم دازيرساخت

دليل اصلي اهميت اين . اعضاء شورا و دهياري از جايگاه باالتر و اهميت بيشتري برخوردار است

گر شدن اين ي گردشگري، جلوهي پديدهگيري و توسعه ها در رابطه با شكلها، نگرش اين گروهشاخص

ها و امكانات گردشگري و در نهايت تأثير عملي آن بر تمايل آنها به ايجاد زيرساختها در نگرش

  .باشدتماالت جامعه محلي مي
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