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 مقالة پژوهشی 

ترین  ایدار و تدوین مطلوبدر گردشگری پ مؤثرکلیدی  یهاشران یپشناسایی 
 سناریو )مورد پژوهی: شهر تاریخی میبد( 

 ایران  دانشگاه یزد، شهری، ریزیبرنامه  و جغرافیا دانشیار ،1سرائی حسین محمد
 ایران   یزد، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری یحیی علیزاده شورکی،

 ایران د، زدی دانشگاه ، ایگروه جغراف ار،یدانش ،محمدرضا رضایی

 چکیده 
  در  جهان هایرکشو  از بسیاریکه    یاگونهبه  معاصر است.  جهان در توسعه مهم ابزارهای از گردشگری

  روند  ادامه برای مؤثر ابزاری عنوانبه  به گردشگری  یاژهی وتوجه   ،خود یهایزی ربرنامه و هااستیس
نوین در    عنوانبه   یپژوهنده ی آ  .دارند اقتصادی  و فرهنگی سیاسی، توسعه   شناخت تحوالت رویكردی 
  پژوهش سهم بسزایی داشته باشد.    تواندی ممطرح است که در ترسیم آینده گردشگری پایدار نیز  آینده  
  ازنظر  و  پیمایشی و ایکتابخانه هایروش  از  ترکیبی روش، ازنظر  ، کاربردی هدف،  ازلحاظ   حاضر
  از  ترکیبی کارگیریبه  با که  است اکتشافی و تحلیلی ،پژوهیآینده علم   جدید هایروش  اساس بر  ماهیت

  در  مطلوب و محتمل  هایآینده ترسیم و اصلی عوامل شناسایی به  کیفی، قصد دارد و کمی هایمدل 
  بر  ،شهر میبد گردشگری آتی  توسعه  ممكن سناریوهایپرداخته و با ارائه    شهر میبد پایدار گردشگری

  مرحله  سه پژوهش دراین    نماید. بندیاولویت و مطلوبیت، این سناریوها را   احتمال  شاخص دو اساس
  افزار نرم  طریق  از  حیاتی هایپیشران  شناسایی دلفی، روش  طریق از کلیدی هایشاخص  تعیین شامل

  جامعه  . است  گرفتهانجام  مختلف  هایسناریو تدوین  و  متقاطع اثرات تحلیل  روش پایه بر میك مك و
شامل  آماری   و  گردشگری ،ایمنطقه و   شهری ریزیبرنامه  و جغرافیا متخصصان از تعدادی  تحقیق، 

  14 میان از  بیانگر آن است که   پژوهش  نتایج بوده است. ،یزد  استان و شهرستان اجرایی خبره کارشناسان
) پیشران 5کلیدی،   عامل برنامهتاریخجاذبه،  حیاتی  و  مدیریت  اقتصاد،    و  عوامل عنوانبه   (یریز، 

مبنا    که  شودمی محسوب   میبد شهر گردشگری توسعه صنعت کلیدی هایپیشران  این    های پیشرانبر 
   گردشگری  مطلوبیت از نشان هاوضعیت  درصد 82 و  شدهتدوین وضعیت  سه با حالت 3 در حیاتی
  ایجاد  بر مبتنی که بوده یطالی میبد   سناریوی ،ی پیشنهادشدهسناریو ترینمطلوب   درنتیجه . داشتند ایدار

 . باشدمی  مناسب ریزیبرنامه های گردشگری همراه با مدیریت و و تنوع جاذبه مكانات رفاهی

 سناریو نگاری، عدم قطعیت، شهر میبد. ، یپژوهندهی آگردشگری پایدار،  کلمات کلیدی: 

 
  msaraei@yazd.ac.ir                          نویسنده مسئول:  -1
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 مقدمه

سبب پایداری محیط    این دو،تعادل بین    و  جغرافیا رابطه بین انسان و محیط است

یكی از این    که  کندعمل می  یخواهد شد. گردشگری در چارچوب الگوی فضایی خاص

فضایی است  ،الگوهای  پایدار  از    عنوانبهگردشگری  که    یا گونهبه  گردشگری  یكی 

و ایجاد ثروت   برای توسعه و یك منبع عمده درآمد، اشتغال  در    ژهیوبهصنایع کلیدی 

 .(2013،86، 1کالوم )دوپیراس و مك  است شدهشناخته  افتهی توسعهکشورهای کمتر  

 تصدیق و  تأیید مورد اشتغال، و اقتصادی رشد در گردشگری  سهم امروزه گرچه

 گسترده اثرات کشورها، از بسیاری در هم هنوز اما است،جهان   سراسر در مختلف دول 

 کامل طوربه ثروت( و رفاه توزیع مجدد و تجارت ،یگذارهیسرما بر ریتأث  قبیل از)  آن

  شوددولت نمی یها تیاولو مشمول کشورها  این در گردشگری و سفر  و نشده درک

گردشگری  سفر جهانی شورای) جهانی    کهیدرحال(  2015،  2و  سازمان  گفته  طبق 

است 3گردشگری  پایدار  اقتصادی  توسعه  به  رسیدن  برای  گزینه  بهترین  صنعت  این   ،  

 .( 2017 ،5( )اکوونكویو و بنچی 2015 ،4جهانی  خواروبار)سازمان 

از  زمانی،  لحاظ  شد   گردشگری ادبیات وارد پایدار توسعۀ  مفهوم ،1990 دهۀ به 

 کیفیت بهبود پایدار، گردشگری ( و اهداف82:  1391،ییروزهایفزاده   علیقلی و قدمی)

 کیفیت  حفظ ،ینسل و درون نسلی بین مساوات  یا  برابری رعایت میزبان،  جامعۀ زندگی

 انسجام و یكپارچگی حفظ ،یطی محستیز  یهاستمیس حفظ طریق از ستیزطیمح

امكانات در نظر گرفته   و تسهیالت  ایجاد  و جوامع  بین اجتماعی  و همبستگی  فرهنگی 

  تواندمی  پایدار گردشگری سنتی، پارادایم برخالف  گریدانیببه  (.24:  1386،  )گی شد

  را  یامنطقه و محلی سطح در یطیمحستیزو   اقتصادی  -اجتماعی  متعادل  اهداف

گردشگری،  توسعۀ رویكرد  قالب در ،رونیازا.  (6،1993:9)وایت   کند برآورده  پایدار 

 
1  Dupeyras & Maccallum 
2  WTTC 
3  WTO 
4 UNWTO 
5Aqueveque & Bianchi   
6Wight  
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  اجتماعی، اقتصادی، ابعاد از عموماً و محلی ایمنطقه توسعۀ در گردشگری نقش بررسی

مونت   ردی پذ یم   ریتأثمحیطی   و فرهنگی یا و  ابعاد   زیرا  ،(1998:121،  1)موفورث 

 ، 2)رید   کنندیم  را تقویت یكدیگر  متقابالً و یكدیگرند ملزوم و الزم پایدار گردشگری

38:1995) . 

 این اغلبکه   شودمی مشخص گردشگری،برتر   شهرهای  به اجمالی نگاهی با

پایدار    درواقع  هستند.شهروندان   زندگی برای پایدار هاییمكان شهرها توسعه 

بین  انسان و محیط و روابط فضایی متعادل و منطقی  بهتر  رابطه  گردشگری در جهت 

  در چنین شهرهایی  گردشگری رشد صنعت دیگر، سوی از کند.اجزای محیط عمل می

با توجه به    .آیدمی شمار به یشهر  پایدار توسعۀ چارچوب در حرکت برای عاملی خود

توجه به این شهر  اهمیت    ،3زیلو   عنوان شهر جهانیمیبد بهثبت جهانی شهر یزد و ثبت  

نقشه راهی    تواندیم نتایج تحقیق    کهینحوبه  .شودیمبیشتر  گردشگری  توسعه  در زمینه  

باشد که در شرایط    توسعه پایدار گردشگری  ریزان در حوزه اقتصاد شهری وبرای برنامه

  و شهرها و ضعف قوت از نقاط  آگاهی امروزه فعلی نیاز واقعی و ضروری جامعه است.

توسعه جهت  در  و  طرح  ارائه  جهت  ضرورت  نوعی  ،گردشگریپایدار    حرکت  ها 

محسوبحوزه  های  برنامه شاخص  استفاده  کهیطوربهشود.  می  گردشگری    هایاز 

می  و  یطی محستیز،  اجتماعی  ،اقتصادی معیاریکالبدی  جهت  تواند  در    رفع   مناسب 

  رسیدن   جهت  اجتماعی  و سالمت  اقتصادی  رفاه  به  آن و نیل  هاینارسایی  و   مشكالت

شهرها    پایدار  توسعه  ریزیبرنامه  مبنای این اصل،   بر باشد.    یگردشگر   داریپا  توسعه  به

  در پی   خاص  طوربه  یگردشگر  داریاپ   توسعه  ریزیبرنامه  یها رساختیزو    عام  طوربه

توزیع     خدمات  و  امكانات  به  دسترسی  لحاظ  به  شهری  فضاهای  به  بخشیدن  نظم   و 

دقیق    توانیم  درواقع.  است  شهری  مختلف  هایکاربری  مناسب شناخت  عدم  گفت 

 
1 Mowforth & Munt 
2 Reid  

کلمه زیلو نام نوعی زیرانداز گیاهی است که نخ آن پنبه و رنگ آن از گیاهان مختلف است  و با همین نام   -  3

(zilo ثبت )جهانی شده است . 
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گذشته   زمانی  مقاطع  در  حیرت  طرفكیازآینده  تحوالت  به  و  فناوری  در عرصه  آور 

شتابان   روند  برای    شدنیجهانهمراه  تالش  و  آینده  تحوالت  دیگر، شناخت  از طرف 

آن اجتنابتضرور  را  معماری  همكاران،ی  و  )پورمحمدی  است  ساخته  :  40ناپذیر 

1389 .) 

پیشینگار  و یسنار  ازهدف   قطعیت ،  عدم  بهتر  درک  بلكه  نیست،  آینده  در  بینی  هایی 

به   رسیدن  گسترده  است  تصمیماتی جهت  طیف  آیندهکه  از  پوشش  ای  را  ممكن  های 

)هوجر می همكاران،   1دهد  روش  دیگربیانبه ( 2008:159و  بین  ،  یپژوهندهیآهای  در 

های  ریزی بر پایه سناریو یك روش سیستماتیك برای تفكر خالقانه در مورد آیندهبرنامه

برنامه و ممكن است. موضوع اصلی  انواع  نامشخص  گرفتن  نظر  در  مبنا  سناریو  ریزی 

تمرکز    یجابه های بسیار مهم در سیستم،  های ممكن است که شامل عدم قطعیتآینده

( مقصود از این  2003:365و همكاران،    2باشد )پترسون های صرف میبینیپیش  یبر رو

آشكار نمودن روندهای غالب و گسیختگی احتمالی بذرها )درون دادها(    نیز  سناریوها

 (. 2008:47و همكاران، 3)گودت در فضای رقابتی است 

در ایجاد چارچوبی    تواندیم، بررسی مطالعات پیشین  شدهمطرحبا توجه به مفاهیم  

 علمی در تحقیق نقش بسزایی داشته باشد. مستحكم و

های مؤثر  به بررسی استراتژی  خود،  در طرح پژوهشی(  2016)  کارالیسل و همكاران

-پرداختند. یافته  4بورنموت   در مدیریت گردشگری شهری و نقش آن در توسعه پایدار 

-سرمایه  برای  در ایجاد انگیزه  سیستمی،  یساز كپارچهی  هایرویكرد  دادنشان    هاآنهای  

بافت  در  بافت  منظور بهشهری    ی هاگذاری  این  و  احیای  گردشگری  ها  پایدار  توسعه 

 نقش اساسی دارند. 

  و ی سنارریزی  ای بر برنامهمقدمه»با عنوان    یا مقاله( در  2012گوس لین و اسكات )

پایدار  جهت  مبنا گرفتند    «گردشگری  توسعه  نتیجه  نوع  که    برخالف ریزی  برنامهاین 

 
1 Hojer  
2 peterson  
3 Godet 
4 Bourmont 
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های پیچیده،  به نسل جدید مدل جای خود را    1980متمرکز نسل اول، از دهه    یها مدل 

 داده است.  یامروز یها مدل از   تریكپارچه، سلسله مراتبی، پویا و حتی سازگار 

مقاله 1396)  زادهلیاسماع در  عنوان  ا(  تحت   و ثیرگذار أت  ی هامؤلفه شناسایی» ی 

بندر مطالعه)ساحلی   هایر شه در  پایدار گردشگری ثیرپذیرأت  این    «(انزلی موردی:  به 

شاخص  رسیدنتیجه   حفظ  که  توسعه  ستیزطیمحهای  شهری،  نهادسازی   ،

بهبود  زیرساخت گردشگری،  مشارکت  های  میزان  افزایش  ایمنی،  کنترل  سطح  و 

ارتقاء سطح رضایتمندی،    چون  یی هاشاخصو    رگذاریتأث  هایها جزء شاخصآلودگی

زیرساخت اطالعتأمین  قیمتهای  کنترل  و  شاخصرسانی  جزء  بر    ری رپذ یتأثهای  ها 

انزلی    گردشگری بندر  ساحلی  شاخص  بودهشهر  شهری   هایو  خدمات  جزء    تأمین 

 .شوندیم تأثیر محسوب  های بیشاخص

با عنوان  1397سرایی و همكاران ) راهبرد توسعه گردشگری پایدار  »( در پژوهشی 

از بین    که  رسیدندتیجه  به این ن «SOAR  در شهر نیریز با استفاده از تحلیل استراتژیك

در دو   به لحاظ پایداری  فرهنگی و نهادی  -کالبدی، اجتماعی  -ابعاد اقتصادی، محیطی

توانسته به    30/ 64کالبدی با میانگین    –و بعد محیطی    64/35بعد اقتصادی با میانگین  

ا انتظار  مورد  دیگر  پ ز  سطح  بعد  دو  در  ولی  برسد،  اجتماعی پایداری  یعنی    –ایداری 

ایداری مطلوب  پح  نتوانسته به سط   37/9ا میانگین  و نهادی ب  66/20فرهنگی با میانگین  

 . برسد

  گردشگری  گسترش نقش بررسی»  ( در پژوهشی با عنوان1394حاتمی و شریفی )

شهر هنمون)  شهری  پایدار  توسعه بر  شهری   تأثیرات بررسی پی در  «( سنندج موردی: 

کالبدی،   اجتماعی، پایداری ) شهری  پایدار  توسعۀ متغیر  4 بر  شهری مثبت گردشگری

آزمون است.  (اقتصادی و محیطی آن   تحقیق  در  شدهاستفاده آماری  هاینتایج  بیانگر 

سنندج در شهری گردشگری که است   باعث مؤثر ایشیوه به است  توانسته شهر 

شهر  بیشتر هرچه پایداری و  اقتصادی پایدار توسعۀ بر را تأثیر بیشترین و  شود این 

 .است داشته محیطی پایدار  توسعۀ بر را تأثیر کمترین
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)  زادهملك همكاران  مقاله  1395و  در    بر  مؤثر کلیدی  عوامل  تحلیل و شناسایی»( 

که  نتیجه گرفتند  «  (کرج شهرکالن :موردی مطالعۀ)نگاری  آینده رویكرد با  شهری توسعۀ

کرج سیستمی ناپایدار بوده و ساماندهی محورهای ویژه گردشگری با استفاده    شهر کالن

کیفیت مجموعهاز  توسعه  حدودی  تا  و  منظر  و  دید  کریدورهای  و  محیطی  های  های 

ا پیرامون  مختلط  و  ستگاهیکارکردی  مترو  شهری  قهای  تنظیم  عنوانبهطار  کننده  عوامل 

 د. ن نمایعمل می

 روش کاربرد ارزیابی و تحلیل» عنوان با پژوهشی در(  1395)  همكاران و سشم

 نتیجه این  به «گردشگری توسعه سناریوهای یبندتیاولو در فازی مراتبی سلسله  تحلیل

پژوهش اندرسیده  سالمت، گردشگری  توسعه سناریو؛ سه بودن محتمل به که 

گردشگری بكر روستاهای گردشگری  گرفت نتیجه  توانمی و دارد  اشاره خوراک و 

سناریو این تحقق  حوزه در یگذارهیسرما  توسعه برای خوبی راهكار تواندیم سه 

 .باشد  مازندران استان در گردشگری

عطریان و  در1395)  زالی  گردشگری با پژوهشی (  توسعه  سناریوهای    بر   تدوین 

  کلیدی  عامل  14که   انددهی رس نتیجه این  به ،استان همدان  در پژوهی  اساس اصول آینده

استان آینده گردشگری توسعه در   هایوضعیت تحلیل از بعد .هستند گذارتأثیر این 

  با  سناریو 5 و یباورکردن سناریو 14 ضعیف، وقوع احتمال  با سناریو 11 احتمالی،

 . است شدهییشناسا همدان استان گردشگری توسعه در وقوع قوی احتمال 

( حسینی  و  در  1396تقوایی  عنوان    یا مقاله(    صنعت  توسعه ریزیبرنامه »با 

  «(یاسوج شهر :موردی مطالعه)و سناریونویسی:   پژوهیآینده روش بر مبتنی گردشگری

  مبتنی  ،سناریو نیترمطلوب  ،حیاتی پیشران 8  و  کلیدی عامل 3 میان که ازنتیجه گرفتند  

افزایش، حفظ، بر   امنیت  بهبود  و افزایش کیفی، و کمی  رشد توسعه، تعامل، تدوین، 

 است.  گردشگری

به   که  است  آن  تحقیق،  این  تمایز  وجه  پیشین،  مطالعات  بررسی  به  توجه  با 

زمینه    ینگارندهیآ قالب  در  در  پایدار  دید    خاص  مكانیك  گردشگری  یك  با  و 
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تبیین الگویی    ،موجود شهر میبد  یها لیپتانسبا توجه به    . بر این مبناپردازدیمجغرافیایی  

به   توجه  با  پایدار  گردشگری  توسعه  اجتماعییطی محستیز   یها شرانیپبرای   ،-  

مدنظر بوده است.  مدیریتی    -ریزیکالبدی و برنامه  -سیاسی، نهادی  -فرهنگی، اقتصادی

اقتصاد و سیاست در کشور، به همراه تأثیر سایر عوامل    ی نیبشی پرقابلیغ شرایط    بالطبع

الزمه   گردشگری،  روی  سناریوهای    یپژوهندهیآبر  گرفتن  نظر  در  و  حوضه  این  در 

پایدار   الگوی  یك  به  رسیدن  و  جامعه  سیاسی  و  اقتصادی  مختلف  شرایط  در  محتمل 

 ساخته است.  ری ناپذ اجتنابگردشگری را  

 

 روش تحقیق 

توسعه  نوع  از  هدف  اساس  بر  حاضر  می-ایتحقیق  ساختار  کاربردی  این  باشد. 

داده ماهیت  و  ترکیبی  پژوهش  نوع  از  وها  روش    بوده  اطالعات  گردآوری  روش 

می  یا کتابخانه پیمایشی  تعدادی جامعهباشد.  و  شامل  تحقیق،   متخصصان از آماری 

استان   اجرایی خبره کارشناسان و گردشگری ،یا منطقهو   شهری یز یربرنامه و جغرافیا 

یزد، شهرستان  است.   و  جهت  بوده  حاضر  پژوهش  از  داده  لیوتحلهیتجزدر  ها 

از  و    یپژوهندهیآ  یهاكیتكن پیچیده  محاسبات  انجام    ك م   كمی  افزارنرمجهت 

و    است.  شدهاستفاده متغیرها  حوزه    یهامؤلفهابتدا  در  و    موردنظرمهم  دلفی  روش  با 

میزان ارتباط میان    با تشكیل ماتریس،و سپس    شدهییشناسا  های کارشناسیتشكیل پنل

با حوزه مربوطه توسط کارشناسان تشخیص داده     ی ر یگشكلبرای    که  شودیممتغیرها 

ارتباط،   ستوناین  در  موجود  متغیرهای  بر  سطرها  در  موجود  تأثیر  متغیرهای  ها 

، با اعداد بین صفر تا سه سنجیده بین متغیرهای سطر و ستون  گذارند. میزان ارتباطمی

تأثیر، عدد یك    منزلهبه. عدد صفر  شودیم   منزله به تأثیر ضعیف، عدد دو    منزلهبهبدون 

  شدهمشخصتأثیرات زیاد متغیرها بر یكدیگر    منزلهبهعدد سه    تیدرنهاتأثیر متوسط و  

هر سطر،    منظم، مجموع عددهای   صورتبهبنابراین    1(.2007:628)آسان و آسان،  است 

 
1 Asan & asan  
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ستون،    دهندهنشان هر  عددهای  مجموع  و  مربوطه  متغیر    دهندهنشانتأثیرگذاری 

 تأثیرپذیری متغیر مربوطه است. 

 

 بحث اصلی 

گسترده  ینگار   ویسنار طیف  با  ارتباط  مسائل در  از  مشكالت  ای  توسط    و  جامعه 

و  دانشگاه مختلف    مؤسساتها  همكاران،  1)هوجر   است  شدهانجامتحقیقاتی   و 

علیرغم اینكه  های احتمالی است.  اریو مبنا، ساختن آیندهن هدف از روش س  (.159:2008

شكلقالب و  از  ها  مختلفی  همه  یز یربرنامههای  اما  دارد  وجود  آنسناریویی  با ی  ها 

برنامه ابزارهای  استادغام  ممكن  که  مختلف  تشخیصی  و  و نیازمندی  بر  بنا  ،ریزی  ها 

و   باشندزمینه  داشته  تفاوت  کار  می  ،بستر  پیروی  مشترکی  خط  اصلی  کنند.  از  انواع 

 .(372: 1392ویلیامز و عاملیروتر، ) از: اندعبارتسناریوها 

 . سناریوهای رشد و توسعه و یمشخطسناریوهای مرتبط با هدف یا  -

و    شدهانتخابهای مختلف  یندهآهای متفاوت استراتژیك با توجه به  گزینه  در نوع اول

می سمقایسه  نوع  این  در  گزینه  ها،اریونشوند.  قبل    یمشخطهای  انواع  از  استراتژی  با 

 .رندیگیم روش سناریویی مورد ارزیابی و بررسی قرار  واسطهبهو  قرارگرفته   موردتوجه

ها با اهداف استراتژیك موجود تدوین  مستقل از گزینههای محتمل را  آینده  ،در نوع دوم

بنابراین زمینه    ؛دهدهای محتمل را گسترش مییندهآمذکور دامنه    یوها یسنار  و  دن کنمی

-های استراتژیك مختلف برای نشان دادن بهترین واکنش ممكن به ریسكو بستر گزینه

 .شودیم یدهسازمانو  یبندكرهیپ ،شدهییشناسا یها یتوانمند ها و 

استفاده از یك فرآیند برای خلق چندین سناریوی    مبنا  ویسنارریزی  هدف از برنامه

تغییرات   از  سازمانی    یطی محستیزممكن    ی هانهیگزو    ها تی قابلارزیابی    منظوربهو 

روش   انواع.  2( 2011:461اوانز، )  استاستراتژیك   و  این  فرایندها  به  تاکنون  که  هایی 

تایدا؛  سازها شگفتی تحلیل روششامل    شدهیطراحمنظور   سناریونویسی    ؛تكنیك 

 
1 Hojer 
2 Evans 
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هولد.  ن)لی باند  و  تحلیل    ،(53:  1390دگرن  روش  به  سناریونویسی    رات یتأثتكنیك 

 تكنیك سناریونویسی   و  تكنیك تحلیل سناریو باب ویلیامز و ریچارد هاملبروتر ؛  متقابل

 است.  (1998:213 ،1)فای و رندال ماتریسی به روش

 بیشتری جامعیت باشد که می ماتریسی سناریوها روش نوشتن در مؤثر هایروش از

 که است فرآیندی  به شیوه ماتریسی  سناریونویسی  روش  دارد.  هاروشنسبت به سایر  

بر اساس  که   است حاکم گام   شش این بر اساسی فرض دو باشد و می گام  شش دارای

 . به آن پرداخته خواهد شد موضوع تحقیق

که    کنند  تمرکز هابرنامه و  اهداف نیازها، روی  بر باید سناریوها   ،فرض اول مبنای    بر

آن   به  مسئله  بیان  در  موضوع  دوممبنای    برو    شدهپرداختهاین   باید سناریوها  فرض 

گراف    باشند یكدیگر با  داخلی سازگار  روابط دارای و منطقی و ساختاریافته )در 

 .مشهود است( (1)  شكل شدهارائه

 :از اندعبارت ماتریسی سناریونویسی فرآیند گام شش

 شهر میبد   تبیین الگوی مناسب برای گردشگری پایدار: اول  گام

 پایه بر مرحله این در،  کلیدی الگوی توسعه گردشگری پایدار  عوامل تعیین :دوم گام

 وضعیت کنندهمشخص عوامل کلیدی نظری، مبانی و تحقیقشینه  یای، پکتابخانه روش

برای شدهمشخص عام سطح در گردشگری  یسناریوها میبد و  و   شهر  مطالعه 

استشد یساز یبوم اجتماعی،    شاملعوامل    نیتر مهم.  ه  اقتصادی،  فرهنگی،  عوامل 

و    ،محیطی ارز  نرخ  سیاسی،  نظام  یها استیسوضعیت    46  درمجموع که    بوده  کلی 

 . ه استشاخص استخراج شد

  فاکتورهای  ارزش و آینده که است ی عوامل شناسایی مرحله  ایناز    هدف   :گام سوم

  پوشش  میزان برای بررسی مفید هایراه از یكی د.نکنمی تعیین را گیریتصمیم کلیدی

  یهابخش در محیطی نیروهای آن در باشد که می 2SEPTفرم  محیطی کلیدی نیروهای 

عوامل  .  شوندمی ی دهسازمان تكنولوژیكی  و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، بر  عالوه 

 
1 Fahey & Randall 
2 Social-Economic-Patital-Technological (SEPT) 
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SEPT،  که الزم    وجود دارد حوزه گردشگری در تبیین الگو جهت در مهمی یهاشیگرا

 واقعیت بیانگر بسیار زیادی میزان به که مدلی است مدل قابل قبولی برای آن ارائه گردد.

باشدمهم یها شی گرا  و نیروها همه شامل  و بوده  و شده انی ب جزئی صورتبه که ی 

 .دهدیم  نشان را یكدیگر بر نیروها این اثرگذاری و نیروها  میان روابط

 

 متغیرهای تبیین الگوی توسعه پایدار گردشگری  -1جدول 

 متغیرها ردیف متغیرها ردیف
 ساختاری  -عوامل عملكردی  8 پیشینه تاریخی 1
 امكانات رفاهی  9 های گردشگری و برنامه   هاطرح 2
 ی طی محستیزعوامل  10 گردشگری  یهابخشهای مدیریتی در شیوه 3
 تسهیالت رفاهی 11 عوامل فرهنگی و اجتماعی  4
 تبلیغات  12 امنیت و آسایش 5
 عوامل اقتصادی  13 های گردشگری تنوع و تعدد جاذبه 6
 عوامل طبیعی  14 زیرساخت گردشگری  7

 : نگارندگان مأخذ

 

 عوامل وگردشگری  پایدار  از متغیرهای استراتژیك توسعه    یامجموعه  منظور  بدین

آن مؤثر دلفیقالب   در بر  پرسشنامه و    مشخص شد   تكنیك  توزیع  باز،از طریق  از    ی 

گردید نظرسنجی  مشورتی  کارگاه  یك  در  کارشناسان  و  بررسی    متخصصان  از  بعد  و 

 گردید. انتخاب  ،بر توسعه گردشگری پایدار مؤثر عامل  14،  هاپرسشنامه

توسعه    ل یوتحلهیتجزبرای   گونه شناسی  به  گردشگری  پایدار  متغیرهای استراتژیك 

استراتژیك از  متغیرهای  استفاده  مك    افزارنرم  با  که    پرداختهمیك    یها یژگیوشد 

 است.   شدهارائه 2عمومی این ماتریس در جدول  
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 موردمطالعهویژگی عمومی ماتریس  -2 جدول

 تعداد  شاخص 

 14 اندازه ماتریس

 2 تعداد تكرارها 

 30 تعداد ارزش صفر 

 36 1تعداد ارزش 

 63 2تعداد ارزش 

 67 3تعداد ارزش 

 P 0تعداد 

 166 تعداد کل 

 درصد 84.70 میزان پرشدگی

 : نگارندگان مأخذ

 

منظور از گونه شناسی متغیرهای استراتژیك، تفكیك و شناسایی مجدد متغیرها متناسب  

میزان   و    هاآنمتقابل    یری رپذ یتأثو    ی رگذاریتأثبا  سیستمی  منطق  خروجی   لهیوسبه با 

میكنرم  اساس  مك میافزار  بر  متغیرها   ناحیه  پنج   شده انجام  ل یوتحلهیتجزباشد.  بر    از 

 از:  اندعبارتد که  ن باشو تفكیك می ییشناساقابل 1اساس شكل 

ناحیه  دیگر    ن یترباارزش  دهندهنشان  که (  زی انگشگفت)ناحیه    1اولین  تفسیری  به  یا  و 

این    یرگذاریتأثمیزان    درواقعباشد.  گردشگری میپایدار  ترین متغیرهای توسعه  کلیدی

از میزان    مراتببهعوامل   آینده استآن  یری رپذ یتأثباالتر    طور همان  هااین متغیر  .ها در 

وضعیت احتمالی    .باشدیم   تاریخی   عامل   شامل   است تنها  مشاهده قابل(  1که در شكل )

متغیر،   از    کنندهنییتعاین  دیگر  بسیاری  احتمالی  توسعه  وضعیت  استراتژیك  متغیرهای 

می گردشگری  فرایند    رونیازاباشد،  پایدار  توسعه    ینگار  ویسناردر  راهبردی 

  «فاکتور کلیدی»این متغیر را    توانیم  داشته ونقش محوری    پیشینه تاریخی  گردشگری،

 توسعه در نظر گرفت. 

 
1 Input variables 



 

  

 

 1399 تابستان و بهار، اول، شماره هشتمهای جغرافیایی مناطق بیابانی، سال کاوش                           124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها آننقشه پراکندگی متغیرها متناسب با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری  -1 شکل

 

دوم ن واسط(  1احیه  هم  متغیر  دهندهنشان  )حد  که  هستند  هم    یر یرپذ یتأثهایی  و 

شامل:   شودیم( مشاهده  1که در شكل )   طور هماناین عوامل    .باالیی دارند  ی رگذاریتأث

گردشگریجاذبه رفاهی  ،های  اقتصادی،  امكانات    ت یری مد  و  ریزیبرنامه،  عوامل 

و    گریدعبارتبهباشند.  می عوامل  این  برنامه    شانیرگذاریتأثوضعیت  بر    بلندمدتدر 

میبدتوسعه   هم  شهر  دارد    یرگذاریتأث،  دیگر  باالیی  عوامل  از  هم    .ردیپذ یم   ریتأثو 

 
1 Intermediate variables   

 بصری

زیست 

 محیطی 

 امنیت و اسایش 

 طبیعی 

 ساختاری  _عملکردی اجتماعی _فرهنگی

 مدیریتی

 جاذبه 

 تاریخی

 رفاهی
 اقتصادی

 برنامه ریزی 

 زیرساختی

 تبلیغاتی
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این عوامل پیشران توسعه گردشگری پایدار هستند که در بین این عوامل،   گریدعبارتبه

 ی دارد. اردشگری جایگاه ویژههای گجاذبه

آن،متغیرها   که  )نتیجه(  1ناحیه سوم  توسعه    ی  در  راهبردی  پایدار نقش    گردشگری 

  طورهمانعوامل دیگر است.    سازنده  راتیتأث  درگرودر آینده    هاآندارند، اما وضعیت  

(   -عامل عملكردی،  زیرساخت گردشگریعامل    سه  ،شود( مشاهده می 1که در شكل 

تأثیر   عنوانبه  ،تبلیغات  و  یساختار  که  دیگر    هاآن  یپذیرعواملی  عوامل  با  مقایسه  در 

از   پایدار  شانیرگذاریتأثبیش  گردشگری  توسعه  برنامه    در  باشند،  می  بلندمدتبرای 

 . اندشدهییشناسا

آن،  (کنندهتیهدا)  2ناحیه چهارم  با دیگر متغیرها    که متغیرهای    اصطالحاً در قیاس 

ینده سیستم دارند. این  آکمی بر رفتار    ریتأث  جهیدرنت  .کنندیمخودمختار یا مستقل عمل  

فرهنگیاز    اند عبارتمتغیرها   و،  اجتماعی  -عوامل  آسایش  و  طبیعی  امنیت  ؛  عوامل 

به یكی از    عمدتاًمتغیرهای این ناحیه    که  ا نامعین(یای  پنجم )متغیرهای خوشهی  ناحیه

توانایی تصمیمچهار ناحیه  اما سیستم  تمایل دارند  گیری قطعی و صرفی برای  ی دیگر 

 . یطی محستی زعوامل  بصری و عوامل از  اندعبارتاین متغیرها،  .ندارد هاآن 

 روش اساس   بر و سناریو منطق  دادن شكل  هدف  با مرحله  این  در :چهارم گام

 درجه بعد دو در را قبل  یمرحله  در  شدهنییتع بحرانی  یها شرانیپ استقرایی،

 یا گونهبه نظرانصاحب  و متخصصین  با مشورت  از پس ،اطمینان عدم و یرگذاریتأث

 بر اساس آن  سناریو منطق  و  شدهمشخص پیشران عوامل  ی همه نقش تا دهیممی قرار 

 هارساختیز توسعه میزان»  بعد دو دارای پژوهش این در سناریو منطق گیرد.  شكل

 سیاست و هامزیت اساس بر شهر در متوازن توسعه میزان»  و«  جهانی نیاز شهر با همگام

 .باشدمی «میبد شهر در گردشگری پایدار

 گیریجهت اساس بر سناریو، منطق گیریشكل از پس مرحله این در :پنجم گام

در قالب   مختلف  سناریوهای .شودمی تدوین مختلف سناریوهای ،شدهنییتع هایپیشران

 
1 Resultant variables  
2 Excluded variables 
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جهان پیوستگی عدم  ،طالیی میبد عناوین کویر افول  و ناپایدار  توسعه  ،با   خورشید 

 .شد تدوین

 قبل مرحله در شدهانتخاب مختلف سناریوهای  تفسیر مرحله ایناز   ششم: هدف گام

 از  تعدادی  با  عمیق  ی هامصاحبه طریق   از  ،هاسناریو تدوین از  پس  به این معنا که است. 

تحقق میبد طالیی را محتمل    کهقرار گرفت   یموردبررس سناریوها  روایی  ،متخصصین

البته  مستلزم که است طالیی سناریو همان قسمت این در چالش نیترمهم  دانستند. 

 باشد. می هابخش و هاحوزه تمام معنوی در و مادی وسیع یگذارهیسرما

  

 مطلوب  سناریو به رسیدن برای راهبردها تدوین

  در  هاراهبرد تدوین به  نوبت ،مرحله این در مختلف سناریوهای تدوین از پس

 وجود راهبردها تدوین جهت مختلفی هایروشاست.   مطلوب سناریو به رسیدن جهت

و همچنین  نوع از سناریوها اینكه به توجه با پژوهش این در  که  دارد توسعه  و  رشد 

  گرفته کار  به  سناریوها از هرکدام در اگر  که  شدهاستفاده راهبردهایی  از   باشند یم همگرا

  از راهبردها  این   درواقع بود. خواهد مقدار کمترین ،ریزیبرنامه ریسك میزان د نشو

  شكل  سناریو هر  در  آمده وجود به  روندهای از همچنین و موجود وضعیت بررسی

 .دن گیرمی

  ناحیه ) ی امنطقه  سطح  در هم و ملی در سطح  هم هاراهبرد این که است ذکر به الزم 

به سناریو   رسیدن که برای است مفهوم بدان این و است یبررسقابل(  میبد یزی ربرنامه

  ناحیه  مقیاس  در تالش بلندمدتمیبد طالیی( در افق  مطلوب توسعه پایدار گردشگری )

بتواند باشد  خوردهگره کالن یهایگذاراستیس و ملی ابعاد با باید   مطلوب  سناریو تا 

 . سازد محقق  را طالیی
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شكل   به  توجه  فرض  9(  2)با  دارای  که  برتر  است    نسبتاًهای  پیشران  مشترک 

می   صورتبه مشاهده  می  شود.گراف  مشخص  دو  و  یك  شكل  تلفیق  که از    شود 

جاذبهپیشران گردشگری،های  مدیریت  پیشینه  های  برنامه  آمدکار  تاریخی،    ریزی و 

 . آیندمی حساب به هاشرانیپ  نیمؤثرتر حال نیدرعترین و قوی  ،سیستمی

 

 گیری نتیجه

 و جهانی  پویای پدیده مثابهبه اقتصادی،فعالیت   یك از فراتر گردشگری امروزه

 تحلیل و دقیق شناخت  و دارد را خود خاص  هایکه پیچیدگی است فرهنگی  -اجتماعی

 فراهم گردشگری پایدار ریزی برنامه برای چهارچوب مطمئنی تواندمی پدیده این علمی

 بینیپیش توان افزایش ،پایدار در گردشگری مختلف سناریوهای نگارش از هدف . آورد

 تأثیرگذار   راهبردهای  از درک صحیحی  که است آن هدف بلكه نیست، آینده صحیح



 

  

 

 1399 تابستان و بهار، اول، شماره هشتمهای جغرافیایی مناطق بیابانی، سال کاوش                           128

 و تعیین  حاضر، از پژوهش  اصلی هدف شود. حاصل  پایدار  گردشگری  رشد  در آینده

سناریو آینده گذار تأثیر راهبردهای  شناسایی اساس  و  بر  رشد  گردشگری    توسعههای 

 و کلیدی   هایپیشرانکه   دهدنشان می پژوهش از حاصل نتایج است. میبد پایدار شهر

اهمیت   یهاجاذبه شامل میبد شهر پایدار  گردشگری توسعه برای مهم   گردشگری، 

مدیریت  سیستمی  ریزیبرنامهتاریخی،   و،  کارآمد  و  رفاهی  اقتصادی  امكانات    عوامل 

  بیش   و  شدهاستخراج مكافزار میك م نر  وسیلهبهکه  است   ییسناریو 14 از  منتج  که  است

 میان از  مطلوب  سناریوی بهترین .اندبوده ممكن  آینده دارای  ها،وضعیت  درصد 84از  

طالیی    برای تحقق میبد  .است د طالیی  یبکه م بود یك شماره سناریوی سناریوها، تمام

 . گرددمیپیشنهادات زیر ارائه  ،ذکرشدههای توجه به پیشرانا ب

  های گردشگری و اهمیت تاریخی در جدول امتیازات باالی جاذبهبا توجه به امتیاز  

به میبد شهر برای  گردشگری راه نقشه و گردشگری جامع طرح تدوین  ،مكمدل میك 

پایه یك  عنوان  و   در  ایموضوع  ، یك اصل  میبد  شهر  گردشگری صنعت توسعهرشد 

توجه    میبد شهر گردشگری  جامع طرح شدن اجرایی و  تدوین با از طرفی  اساسی است.

تاریخی   بافت  به  شده  هرش ویژه  و  مناسب  ستمی  یسریزی  برنامه  ضرورت  ،بیشتر 

بیشتر   کارآمد  عاملخواهد  مدیریت  دو  که  است  حالی  در  این  و  برنامه  شد  ریزی 

دومدر  مدیریت   که  (1)شكل    ناحیه  دارد  هم    هایی متغیر  دهندهنشان  قرار  که  هستند 

 بر  عالوه  یزیربرنامه  مدیریت و  کهیطوربه  .باالیی دارند  یرگذاریتأثو هم    یر یرپذ یتأث

 . شودنیز متأثر می هاآنپیشران دیگر، از  8تأثیرگذاری بر  

  مثلث ) اصفهان  -یزد    گیری در مسیرعنوان شهر جهانی زیلو و قراربه  میبد  شهر  ثبت

  استقبال بیشتر  زمینه خارجی؛ گردشگران برای یزد، اصفهان و شیراز( گردشگری طالیی

کرده گردشگران فراهم  را  شهر  این  برنامهکه    از  نوع  و  مدیریت  مناسب    ریزیشیوه 

 و ها رسانه از  استفاده  در رونق گردشگری در این شهر داشته باشد.  مؤثرینقش    تواندمی

عامل دیگری    قرارگرفته  (1)  که در قسمت سه یا همان نتیجه شكل تبلیغاتی؛  تعامالت

که   مختلف  امكانات  و هاجاذبه ها،توانمندی ،هاقابلیت معرفی  دهدمینشان    است 
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فوق  خارجی و داخلی مخاطبان به میبد  شهر گردشگری اهمیت   .است العادهدارای 

  گوناگون  ابعاد در کیفی و کمی هایپیشرفت در مؤثر نقش   ایفای با هارسانه  درواقع

  شمار به طالیی  جنبش این  پیشگام مختلف،  جوانب از  ارتباطات توسعه و زندگی

 . روندمی
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Abstract 
Tourism is one of the most important tools of development in the 

world. In their policies and programs, many countries in the world pay 
special attention to tourism as an effective tool for political, cultural 
and economic development. Understanding future developments and 
planning for them is an inevitable necessity. This research aims to 
identify the main factors involved in tourism and delineate a realistic 
and desirable future for the sustainable tourism in Meybod. The study 
is practical in terms of purpose. In terms of method, it is a 
combination of documentation and survey. In terms of nature, it is 
based on new methods of futurology, analysis and exploration 
conducted by using a combination of quantitative and qualitative 
models. The prioritization of possible scenarios for the tourism in 
Meybod is based on two indicators including probability and 
desirability. The research was carried out in three stages: determining 
the key indicators through the Delphi method, identifying the vital 
drivers through the MicMac software based on a cross-section 
analysis and formulating different scenarios. For the statistical 
population, a number of geography and urban and regional planning 
specialists, tourism specialists and executive experts of the province 
and city were selected. As the results showed, among 14 key factors, 
five drivers including attractions, history, economy, management and 
planning were identified as vital drivers of the development of 
Meybod tourism industry. The vital drivers in three modes, three 
modes and 82% of modes indicated the desirability of sustainable 
tourism. The most desirable scenario was proposed as the Golden 
Meybod scenario, which will be based on creating amenities and a 
variety of tourist attractions along with management and planning. 
Keywords: Sustainable tourism, Futures studies, Scenario, 
Uncertainty, City of Meybod. 
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