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شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان
در حفاظت از میراث جهانی یونسکو (مورد مطالعه :میراث جهانی استان یزد)
علی اصغر شالبافیان ،1استادیار گروه مدیریت گردشگری ،دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان
فاطمه خزائی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد ،اکوتوریسم ،دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان
مریم عبدلی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد ،برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان
نگار رجبی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد ،بازاریابی گردشگری ،دانشکده گردشگری ،دانشگاه سمنان ،سمنان
دریافت1399/4/16 :

پذیرش1399/9/1 :

چکیده
ثبت میراث فرهنگی جوامع در فهرست سازمان یونسکو به عنوان سایتهای میراث جهانی ،زمینه توسعه بیشتر صنعت
گردشگری را فراهم نموده و از این جهت مشارکت جامعه میزبان به عنوان بازیگران اصلی این میراث معنوی را برای موفقیت
در برنامههای حفاظتی میطلبد .استان یزد با دارا بودن یک شهر تاریخی ،باغها و قناتهایی که به میراث جهانی یونسکو
پیوستهاند ،به شناسایی عوامل مؤثر در جلب حداکثری مشارکت اجتماعی جهت بهبود فرایند مدیریت استراتژیک مقصد بهطور
جدی نیازمند است؛ بنابراین هدف عمده این پژوهش ،بررسی مؤلفههای مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در
حفاظت از میراث جهانی استان یزد است .پژوهش حاضر با توجه به هدف ،از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها
از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی فعالین حوزه گردشگری شهر یزد در زمستان
 1398بودند که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 155 ،نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .پس از محاسبه روایی و
پایایی ابزارها ،دادهها و تحلیل روابط بین آنها با استفاده از نرمافزار لیزرل 2و مدل معادالت ساختاری انجام شد .یافتههای
پژوهش نشان میدهند که ادراک ،عالقه ،دانش جامعه محلی آگاه از فرآیند مشارکت و نیز فرصتهای ارائهشده از سوی مدیران
برای مشارکت در حفاظت از میراث جهانی ،بر تمامی سطوح مشارکت (اجباری ،القا شده و خودجوش) تأثیر مستقیم و
معناداری دارند و همچنین میزان این تأثیر معنادار بر مشارکت خودجوش بیشتر از سایر سطوح مشارکت است.

کلیدواژهها :سطوح مشارکت اجتماعی ،مؤلفههای مؤثر در مشارکت ،جامعه میزبان ،حفاظت از میراث
فرهنگی ،یزد
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)2. Linear Structural Relations (LISREL V8.5

116

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان  1400

مقدمه
امروزه گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه در جهان ،شناختهشده است؛ بهگونهای که در قرن
گذشته ،پیشبینی میشد که بزرگترین صنعت جهان در قرن  21میالدی باشد (تبت .)2007 ،1شهرهای
گردشگری در سراسر جهان ،در یک عرصه رقابتی در تالش برای ایجاد تغییرات به وسیله نمایش فرهنگ
و تاریخ کهن خود و جذب گردشگران بینالمللی از طریق ثبت جاذبههای خود در فهرست آثار ملی کشور
و نیز در آثار میراث جهانی یونسکو هستند .ثبت یک مکان به عنوان سایت میراث جهانی قابلیت بازدید
بینالمللی آن را افزایش میدهد و بدین صورت به عنوان منبع قابلتوجهی برای توسعه گردشگری شناخته
میشود که خود این پتانسیل را دارد تا از حمایتهای مالی و عمومی برای حفاظت از میراث برخوردار
شود (آس و همکاران2005 ،2؛ سو و وال.)2014 ،3
در این میان جوامع محلی ،نقش مهمی در احیا و حفاظت سایتهای میراث جهانی دارند و مشارکتشان در
مدیریت میراث به توسعه اقتصادی کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود میبخشد (سریس ریساک،4
 .)2009مشارکت جامعه محلی میتواند حس تعلق ،اعتماد و اعتبار بین اعضای جامعه ایجاد کند (رسولی
منش و همکاران .)2015 ،5محوطههای میراث جهانی ،محصول ارزشگذاری یونسکو هستند؛ یونسکو،
کنوانسیون میراث جهانی را به منظور نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی از طریق
همکاریهای بینالمللی در تاریخ  21نوامبر سال  1972به تصویب رسانده است (مرکز میراث جهانی
یونسکو .)2016 ،6بر اساس استراتژی جهانی کمیته میراث جهانی یونسکو ،اعطای وضعیت سایت میراث
جهانی به یک سایت نهتنها اعالمیه ،بلکه تعهدی برای تشخیص و حمایت از سایت میباشد (رسولی منش
و همکاران.)2015 ،
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استفاده از حمایت و مشارکت جامعه در توسعه گردشگری و حفاظت از سایتهای میراث جهانی،
پیششرط اساسی توسعه پایدار در مقاصد گردشگری است (نیکوالس و همکاران2009 ،1؛ یانگ و چان،2
 .)2011عوامل بسیاری بر مشارکت جامعه در برنامههای حفاظت از میراث و توسعه گردشگری تأثیر
میگذارند .شناسایی این عوامل میتواند به درک عمیق مشارکت جامعه و تسهیل توسعه برنامههای
حفاظت پایدار و توسعه گردشگری در مکانهای گردشگری میراث جهانی منجر شود (گارسوی و
همکاران2002 ،3؛ رسولی منش و همکاران2015 ،؛ شارپلی.)2014 ،4
در این راستا ،استان یزد به عنوان یکی از مناطق مثلث طالیی گردشگری ایران که از حداکثر غنای تاریخی،
فرهنگی و باستانی نیز برخوردار است ،دارای تعدادی بناها و میراث ارزشمند جهانی ثبتشده در فهرست
آثار یونسکو میباشد .این آثار شامل باغ دولتآباد ،باغ پهلوان پور مهریز ،قنات حسنآباد مشیر ،قنات باغ
زارچ ،بافت تاریخی شهر و درنهایت شهر تاریخی یزد هستند .وجود آثاری چنین کهن میتوانند در میزان
مشارکتهای مدنی در حفاظت از آثار مؤثر باشند .هنگامیکه جامعه محلی از جاذبههای تاریخی به عنوان
مقصد گردشگری کسب درآمد میکند ،حفاظت و حراست از آن بنا و حتی سنتهای غیرمادی وابسته به
اثر ،برای او اهمیت دوچندان مییابد؛ اما بااینوجود ،در زمینهی حفاظت از میراث جهانی یزد ،کوتاهی از
سوی مسئوالن و نارضایتی از جلب مشارکت در فعالیتهای حراستی به میزان چشمگیری از سوی جامعه
محلی به چشم میخورد.
جامعه محلی به مشارکت خودجوش و خودکفا در حفظ مادی و معنوی آثار تاریخی عالقهمند است؛ اما
حمایت و تشویق به این امر مطلوب ،آموزش ،فرهنگسازی و دغدغهمندی مدیران محلی میراث فرهنگی
از نظر ساکنان به حد کفایت نیست و حتی به گمان آنها ،این کمکاری و بیتوجهی پس از ثبت تمامیت
شهر به عنوان میراث جهانی برخالف تصورات ،شدت یافته و ثبت به عنوان سایت میراث جهانی ،تأثیر
چندانی در افزایش سطح استاندارد زندگی مردم نداشته است .لذا جهت حفظ و مدیریت توسعه این
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م جموعه آثار مذکور ،لزوم آگاهی مدیران از عوامل جلب رضایت و مشارکت جامعه محلی و هرچه بهتر
کردن نگرش آنان نسبت به سطح کارآمدی فعالیت خود ،بیشتر احساس میشود.
تاکنون پژوهشی که به بررسی این چارچوب مفهومی در سطح مشاغل گردشگری یک استان؛ به عنوان
افرادی که هم بخشی از جامعه محلی هستند و هم بهطور تخصصی در صنعت گردشگری درآمدزایی
مینمایند ،صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر به شناسایی و اولویتبندی عوامل اثربخش در
مشارکت جامعه میزبان جهت حفاظت از سایتهای میراث جهانی استان یزد از دیدگاه مشاغل گردشگری
استان (اعم از هتلها و سایر اقامتگاهها ،آژانسها و دفاتر خدمات مسافرتی و سوغات و صنایعدستی)
میپردازد .در این راستا پژوهشگران در پی پاسخگویی و اثبات فرضیههایی به شرح زیر میباشند:
 -1ادراک جامعه محلی آگاه از مشارکت در حفاظت از میراث جهانی ،با سطح مشارکت آنها (اجباری،
القا شده و خودجوش) رابطه مستقیم و معناداری دارد.
 -2عالقه جامعه محلی آگاه به مشارکت در حفاظت از میراث جهانی ،با سطح مشارکت آنها (اجباری،
القا شده و خودجوش) رابطه مستقیم و معناداری دارد.
 -3دانش جامعه محلی آگاه در مشارکت در حفاظت از سایت میراث جهانی ،با سطح مشارکت آنها
(اجباری ،القا شده و خودجوش) رابطه مستقیم و معناداری دارد.
 -4فرصتهای ارائهشده توسط مدیران برای جلب مشارکت جامعه محلی آگاه ،با سطح مشارکت این
جامعه (اجباری ،القا شده و خودجوش) رابطه مستقیم و معناداری دارد.
مبانی نظری
جامعه گروهی از افرادی است که یک منطقه جغرافیایی را به اشتراک میگذارند و دارای فرهنگ ،ارزشها،
نژاد یا طبقه اجتماعی مشترک هستند (پاچونه .)2009 ،1مشارکت جامعه شامل همکاری بین اعضای جامعه
به منظور دستیابی به اهداف مشترک ،بهبود جامعه محلی و پیگیری منافع فردی است (مک کلوسکی و
همکاران .)2011 ،2اهمیت مشارکت جامعه توسط منشور حفاظت از شهرهای تاریخی و مناطق شهری
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( 1987منشور واشنگتن) ،مورد تأکید قرارگرفته است که میگوید« :مشارکت و دخالت ساکنان برای
موفقیت برنامههای حفاظت ضروری است و باید تشویق شود .حفاظت از شهرهای تاریخی و مناطق
شهری ابتدا به ساکنان آنها مربوط میشود» (ایکوموس.)1987 ،1
از این روی میتوان اشاره داشت ،پیشینهی مفهوم میراث مندرج در کنوانسیون میراث جهانی یونسکو
بیش از دو یا سه قرن بوده است .این کنوانسیون ،فهرستی از میراث جهانی را تهیه نمود ،نخست به عنوان
ابزاری برای تشخیص اینکه برخی مکانها از اهمیت کافی به عنوان مکانهای فرهنگی یا طبیعی برخوردار
هستند تا مسئولیت جامعه بینالمللی را برانگیزاند و دوم اینکه به عنوان ابزاری برای اهداف حفاظتی باشند.
بدین ترتیب ،مرکز میراث جهانی در پاریس در سال  1992تأسیس شد (لیون .)2007 ،2کنوانسیون یونسکو
جهت حمایت از میراث جهانی (یونسکو ،)1972 ،3میراث را به دو بخش شامل میراث فرهنگی و طبیعی
تقسیم کرد .همچنین سایتهایی با شخصیت مختلط وجود دارد ،بدین ترتیب فهرست میراث جهانی شامل
اماکن فرهنگی ،طبیعی و مختلط است (ون سیائو و همکاران.)2018 ،4
مشارکت جامعه در پروژههای میراث فرهنگی ،بهطور مثبت در احساس تعلق ساکنان تأثیر میگذارد،
شبکههای اجتماعی را در بین اعضای جامعه ایجاد میکند ،حس غرور و افتخار آنها را تقویت میکند و
درک آنها از ارزش منطقه را افزایش میدهد (یانگ و چان .)2013 ،5حمایت و مشارکت ساکنان در
توسعه گردشگری میتواند اختالفات بین نیازها و عالقههای قشرهای مختلف ساکنان را برطرف کند،
ازاینروی کیفیت زندگی آنها بهبودیافته و توسعه اقتصادی را ارتقا میبخشد (سِریِس ریساک2009 ،؛ سو
و وال .)2014 ،برنامه میراث جهانی و توسعه پایدار یونسکو ،مشارکتهای مثبت بالقوهای را که حفاظت و
مدیریت مناسب میراث فرهنگی میتواند در توسعه پایدار داشته باشد ،ارائه میدهد:
اوالً ،یک دارایی با میراث به خوبی محافظتشده ممکن است ،بهطور مستقیم به غنای محیط زندگی برای
نسلهای حال و آینده کمک کند .ثانیاً ،حفظ منابع طبیعی ازجمله اماکن باستانشناسی برای پایداری
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محیطزیست ،اساسی است .سوم ،میراث یک دارایی مهم برای توسعه اقتصادی است ،زیرا میتواند به
جذب سرمایهگذاری کمک کند و مشاغل سبز ،محلی ،پایدار و قابلاحترام را تأمین کند که برخی از آنها
ممکن است مربوط به گردشگری باشد .چهارم ،اینکه میراث برای ابعاد معنوی ،زیباییشناختی و مذهبی
قدرتمند ،برای رفاه معنوی مردم ضروری است .پنجم ،میراث به خوبی حفظشده در پرداختن به خطرات
ناشی از بالیای طبیعی و دستساز اهمیت دارد .عالوه بر این ،فعالیتهای مربوط به میراث به افراد کمک
میکند تا احساس استمرار ،عزت و توانمندسازی را بازیابی کنند (ون سیائو و همکاران.)2018 ،
مشارکت جامعه در برنامههای حفاظت از میراث جهانی و توسعه گردشگری بهشدت وابسته به نگرانیها،
عالیق و ادراکات ساکنین در مورد اثرات توسعه گردشگری و برنامه حفاظت است (هونگ و همکاران،
2011؛ جِپسون و همکاران2014 ،1؛ نیکوالس و همکاران .)2009 ،به منظور بررسی مشارکت جامعه ،آرن
استایین )1969( 2و پِتی ،)1995( 3توسان )2006( 4سه شکل از مشارکت جامعه در توسعه گردشگری را
شرح دادهاند که شامل :مشارکت اجباری ،مشارکت القایی و مشارکت خودجوش است (ژانگ و همکاران،
.)2013
در مشارکت اجباری جامعه ،5ساکنان محلی دخالت ناچیزی در پروژههای توسعه دارند و هیچ قدرتی برای
تصمیمگیری یا کنترل فرایند توسعه ندارند (توسان .)2006 ،در مقابل ،مقامات دولتی و بخش خصوصی
کنترل خود را بر کل فرایند توسعه گردشگری اعمال میکنند (ژانگ و همکاران .)2013 ،مشارکت القا شده
یا تشویش شده جامعه ،6از طریق مشوقهای مادی و با مشارکت در مشاوره همراه است .در بهترین حالت،
تنها به مردم اجازه شنیدن و شنیده شدن را میدهد .ولی مردم قدرتی جهت اعمال نظریات خود در برابر
گروههای ذینفع قدرتمند مانند؛ دولت و یا تور گردانان بزرگ ملی و بینالمللی را ندارند .در این حالت
شاید مردم در سود گردشگری دخیل شوند ولی در فرایند تصمیمگیری نقشی نخواهند داشت (حاجی
غالم سریزدی.)1392 ،
1. Jepson et al
2. Arnstein
3. Petty
4. Tosun
5. Coercive participation
6. Induced participation
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مشارکت خودجوش جامعه ،1فرم ایده آل مشارکت محسوب میشود .تفویض قدرت و اختیار در حد عالی
در آن صورت میگیرد .مسئولیتپذیری در مدیریت وجود دارد و درعینحال قدرت تصمیمگیری به
جامعه محلی داده میشود (حاجی غالم سریزدی .)1392 ،در مشارکت خودجوش ،ساکنان قدرت
تصمیمگیری و کنترل روند توسعه را دارا هستند .این نوع از مشارکت ،برخالف مشارکت اجباری و القا
شده که مشارکت را مؤثر نشان نداده و باعث ایجاد تعارض میشوند ،میباشد (کینگ و همکاران1998 ،2؛
ژانگ و همکاران .)2013 ،مشارکت خودجوش میتواند اعتماد ،مالکیت و سرمایه اجتماعی را در بین
ساکنان ایجاد کند (اینِس2004 ،3؛ رسولی منش و همکاران .)2015 ،4به نظر میرسد هیچ شیوه جهانی از
مشارکت که بتواند در همهجا قابلاجرا باشد ،وجود ندارد .شرایط خاص برای هر جامعه و وضعیت باید به
صورت موردی موردتوجه قرار گیرد (هونگ و همکاران.)2011 ،
از طرفی میتوان گفت ،مشارکت جامعه بدون ایجاد کانالهای ارتباطی بین اعضای جامعه و سازمانهای
مربوط به حفاظت و توسعه گردشگری غیرممکن است (آس و همکاران2005 ،؛ پیترز .)1999 ،طبق
گفتههای آس و همکاران (« ،)2005ایجاد کانالهای ارتباطی یک گام ساده و ابتدایی در جهت مشارکت
ذینفعان تلقی میشود» .در حال حاضر ،مفهوم مشارکت جامعه بهطور گسترده نشاندهنده روابط همکاری،
مشارکت ،مشورت و مشارکت دولتها ،مدیران میراث ،کارشناسان و ساکنان است (سیماکول و همکاران،5
 .)2018بااینوجود ،مشارکت ساکنان محلی که در منطقه میراث کار میکنند یا در فرآیند مدیریت مشغول
به کار هستند اساس ترویج مشارکت واقعی جامعه است (گینزارلی و تلر2019 ،6؛ لی و همکاران2020 ،7؛
ژُنگ و لئونگ.)2019 ،8
به دلیل اهمیت دارا بودن نقشه راه در اینگونه پژوهشها و شفافتر ساختن فرضیهها و نتایج مورد انتظار
پژوهشگر ،مدل مفهومی پژوهش در شکل  1ارائه میگردد:

1. Self-involved participation
2. King et al
3. Innes
4. Rasoolimanesh et al
5. Simakole et al
6. Ginzarly, Farah, & Teller
7. Li et al
8. Zhong & Leung

122

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان  1400

ادراک جامعه محلی آگاه از
مشارکت
عالقه جامعه محلی آگاه به
مشارکت

سطوح مشارکت

دانش جامعه محلی آگاه
در مشارکت
فرصت های ارائه شده
توسط مدیران دولتی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش،

منبع :رسولی منش و همکاران ()2017

پیشینه پژوهش
رسولی منش و همکاران ( )2017در پژوهش خود با عنوان «مشارکت جامعه در حفاظت از میراث جهانی
و توسعه گردشگری» نشان دادند که انگیزش بیشترین تأثیر مثبت را در سطح پایین مشارکت جامعه و
فرصت بیشترین تأثیر را در سطح باالی مشارکت جامعه داشت .در میان ابعاد توانایی ،یعنی آگاهی و
دانش ،یافتهها نشان داد که ساکنین آگاهتر به سطح پایین مشارکت جامعه و ساکنین با دانش بیشتر به سطح
باالی مشارکت عالقهمند هستند .نتایج تحقیق جعفر و همکاران )2015( 1با عنوان «ادراک ساکنان جوان
محلی نسبت به برنامههای حفاظت پایدار :مطالعه موردی سایت میراث فرهنگی جهانی لنگگونگ» نشان
دادند که داشتن درک مثبت تأثیر مثبتی بر مشارکت ساکنان جوان در ارتقاء و پشتیبانی از سایت میراث
جهانی لنگگونگ داشته است .رابطه مثبت بین درک منفی ساکنان جوان و احساس تعلق آنها نیز یافت
شد.
1. Mastura Jaafar, Shuhaida Md Noor & Mostafa Rasoolimanesh
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داورانی و همکاران ( )1398در پایاننامهای تحت عنوان «تأثیر مشارکت جامعه محلی در حفاظت از میراث
فرهنگی و توسعه گردشگری» به این نتیجه رسیدند که مشارکت مردم محلی در سطح مطلوبی قرار دارد،
اما این میزان مشارکت نتوانسته بر توسعه گردشگری تأثیر معناداری داشته باشد .درحالیکه مشارکت
جامعه محلی اثر مستقیم و معناداری بر حفاظت از میراث فرهنگی دارد .همین طور حفاظت از میراث نیز
بر توسعه گردشگری اثر مثبت و معناداری داشته است .رضایی و فرجی ( )1397در مقالهای با عنوان
«ارزیابی نقش سازمانهای غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و
فرانسه» به این نتایج رسیدند که بهطور افزایش میزان موفقیت انجمنها ،حمایتهای مادی و معنوی بخش
عمومی ضروری است؛ بنابراین آگاهی نهادهای عمومی از اهمیت این انجمنها در حفاظت از میراث امری
اجتنابناپذیر است .عالوه بر این ،انجمنهای ایران باید تالش کنند تا از طریق اقدامات ترویجی ،میراث را
به دغدغهای عمومی تبدیل کنند.
غنیان و هاشمی نژاد ( )1395در مقالهای با عنوان «تحلیل انگیزانندههای مشارکت در توسعه گردشگری
پایدار از دیدگاه ساکنان محلی منطقه حفاظتشده دز» به این نتایج رسیدند که مهمترین انگیزه ساکنان
محلی برای مشارکت در فعالیتهای توسعه گردشگری پایدار شامل موارد؛ «اختصاص امتیازاتی از طرف
دولت به مشارکتکنندگان در حفاظت از محیطزیست»« ،افزایش فرصتهای تفریح و امکانات رفاهی
روستا و منطقه»« ،توجه بیشتر دولت به منطقه»« ،احساس افتخار و تعلقخاطر نسبت به منطقه»« ،عالقه به
فعالیتهای گردشگری پایدار و حفاظت از منابع طبیعی و چشماندازهای منطقه» بوده است .جعفری و
همکاران ( )1393در مقالهای با عنوان «رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری
پایدار :نقش میانجی اثرات ادراکشده» به این نتایج رسیدند که مشارکت اجتماعی بهطور مستقیم بر توسعه
گردشگری پایدار اثر مستقیم دارد .تعلق اجتماعی بهطور غیرمستقیم با میانجی منافع ادراکشده بر توسعهی
گردشگری پایدار تأثیر دارد.
روش پژوهش
استان یزد با مساحت حدود  74781کیلومترمربع در قسمت مرکز فالت ایران قرار دارد .این استان در 29
درجه و  36دقیقه تا  33درجه و  23دقیقه عرض شمالی و  52درجه و  48دقیقه تا  56درجه و  40دقیقه
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طول شرقی واقعشده است .این استان از سمت شمال به استان خراسان شمالی و استان اصفهان ،از سمت
جنوب غربی به استان فارس و از سمت جنوب شرقی به استان کرمان محدود میشود .بر اساس آخرین
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان  1395جمعیت کل استان برابر با  1138533نفر بوده است.
شهر یزد به عنوان مرکز استان 54/5 ،درصد جمعیت شهری و  46/5درصد جمعیت کل استان را به خود
اختصاص داده است (سالنامه آماری استان یزد.)1396 ،
میتوان گفت منطقه یزد از سرزمینهای باستانی اقوام ایرانی و دارای میراث درخشانی از فرهنگ و تمدن
کهن و ادوار مختلف تاریخی با قدمت سه هزار سال است و یکی از مراکز مهم فرهنگ و تمدن به شمار
میرود .سازمان یونسکو از استان یزد؛ باغ دولتآباد و باغ پهلوان پور مهریز را در مجموعه باغهای ایرانی،
قنات حسنآباد مشیر و قنات باغ زارچ از مجموعه قناتهای ایرانی را در فهرست خود ثبت نموده است.
پسازآن کمیته میراث جهانی یونسکو  18تیر  1396در چهل و یکمین نشست خود در کراکوف لهستان ،با
اجماع اعضا ،بخشی از بافت تاریخی شهر یزد را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد .با ثبت بافت تاریخی
یزد ،نخستین پرونده یک شهر تاریخی ایران در فهرست جهانی به ثبت رسید که بیش از  700هکتار از
اراضی شهر قدیمی یزد را دربرمی گیرد.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر در مشارکت اجتماعی جامعه
میزبان در حفاظت از میراث جهانی یونسکو در استان یزد پرداخته است ،روش پژوهش مورداستفاده از
نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی میباشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام فعالین حوزه گردشگری شهر یزد ( 22هتل و اقامتگاه برمگردی22 ،
آژانس مسافرتی و دفتر اطالعرسانی گردشگری 16 ،مرکز فروش سوغات و صنایعدستی و  4موزه) بوده
است که با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای بر حسب جنسیت و مدرک تحصیلی و با استفاده از
فرمول کوکران تعداد  155نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از این تعداد  104نفر حدود 67/1
درصد مرد و  51نفر حدود  32/9درصد زن بودند و  2نفر حدود  1/3درصد دارای مدرک زیر دیپلم؛ 21
نفر حدود  13/5درصد دارای مدرک دیپلم؛  10نفر حدود  6/5درصد دارای مدرک کاردانی؛  85نفر حدود
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 54/8درصد دارای مدرک کارشناسی و  37نفر حدود  23/9درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا
بودند .جدول  1میزان درصد فراوانی پاسخدهندگان را بر حسب شغل نشان میدهد:
جدول  .1ویژگی جمعیت شناختی پاسخدهندگان بر حسب شغل
شغل

درصد فراوانی

کارمند بخش پذیرش هتل

10 /3

کارمند بخش خانهداری هتل

5 /2

مدیر هتل

5 /8

راهنمای گردشگری

22 /6

مدیر آژانس مسافرتی

5 /2

مدیر فنی آژانس مسافرتی

17 /4

مدیر تور آژانس مسافرتی

5 /2

کانتر فروش تور داخلی و خارجی آژانس مسافرتی

5 /8

رزرواسیون هتل و حملونقل در آژانس مسافرتی

1 /9

کارمند موزه

3 /9

فروشنده سوغات و صنایعدستی

16 /8

جمع
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ابزارهای اندازهگیری
الف) پرسشنامه ادراک :به منظور اندازهگیری ادراک ساکنان از پرسشنامه رسولی منش و همکاران ()2017
استفادهشده است که مشتمل بر چهار گویه میباشد و به صورت طیف لیکرت پنج گزینهای از کامالً
مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5درجهبندی شده است .اعتبار این پرسشنامه توسط محقق با آزمون آلفای
کرونباخ ( )0/70محاسبهشده است.
ب) پرسشنامه عالقه :در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش از پرسشنامه عالقه ساکنان رسولی منش و
همکاران ( )2017استفادهشده است .این پرسشنامه مشتمل بر  3گویه میباشد و به صورت طیف لیکرت
پنج گزینهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5درجهبندی شده است .در این پژوهش پژوهشگران با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه عالقه ساکنان را  0/90محاسبه نمودند.
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ج) پرسشنامه آگاهی و دانش :با توجه به هدف پژوهش ،از پرسشنامه آگاهی و دانش ساکنان ،رسولی منش
و همکاران ( )2017استفاده شد .این پرسشنامه مشتمل بر  4گویه است که به صورت طیف لیکرت پنج
گزینهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5درجهبندی شده است .در این پژوهش پژوهشگران با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه آگاهی و دانش را  0/84محاسبه نمودند.
د) پرسشنامه فرصتهای ارائهشده توسط مدیران :با توجه به هدف پژوهش ،از پرسشنامه فرصتهای
ارائهشده توسط مدیران ،رسولی منش و همکاران ( )2017استفاده شد .این پرسشنامه مشتمل بر  3گویه
است که به صورت طیف لیکرت پنج گزینهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5درجهبندی شده
است .در این پژوهش پژوهشگران با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه فرصتهای ارائهشده
توسط مدیران را  0/89محاسبه نمودند.
ه) پرسشنامه سطوح مشارکت :در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش از پرسشنامه سطوح مشارکت
(رسولی منش و همکاران )2017 ،شامل زیر مقیاسهای مشارکت اجباری ساکنان ،مشارکت القا شده
ساکنان و مشارکت خودجوش ساکنان استفادهشده است .این پرسشنامه مشتمل بر  9گویه است که  3گویه
آن مشارکت اجباری ساکنان 3 ،گویه آن مشارکت القا شده ساکنان و  3گویه مشارکت خودجوش ساکنان
را میسنجد و به صورت طیف لیکرت پنج گزینهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5درجهبندی
شده است .محققین با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اعتبار زیر مقیاسهای سطوح مشارکت را به ترتیب
مشارکت اجباری ساکنان ( ،)0/74مشارکت القا شده ساکنان ( )0/77و مشارکت خودجوش ساکنان ()0/86
محاسبه کردهاند .برای سنجش متغیرهای مذکور ،ابعاد ذیل طبق جدول ( )2در نظر گرفتهشدهاند:
جدول  .2شاخصهای پژوهش (گزینههای پرسشنامه مبتنی بر مدل مفهومی و فرضیهها)
متغیرها
ادراک ساکنان از
مشارکت

ابعاد
افزایش اشتغال -جذب سرمایهگذاری -افزایش استانداردهای زندگی شهری -افزایش زیرساختها و تسهیالت
عمومی مانند جادهها ،مراکز خرید ،اماکن اقامتی – بهبود تصویر فرهنگ محلی در بین ساکنان -احساس رنج
ساکن از زندگی در مقصد گردشگری -افزایش تراکم ترافیک و سروصدا و آلودگی -افزایش هزینههای زندگی

عالقه ساکنان به
مشارکت

تمایل به شرکت در فرآیند تصمیمگیری -تشویق افراد دیگر توسط ساکنین به مشارکت در فرآیند حفاظت-
پیوستن به فعالیتهای مربوط به ترویج میراث جهانی
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ادامه جدول 2
ابعاد

متغیرها
فرصتهای

میزبانی از نشستها و همایشهای بینالمللی توسط مقامات محلی و دولتی در ارتباط با برنامههای حفاظت-

ارائهشده توسط

عالقهمندی مقامات محلی به شنیدن نظرات ساکنان در ارتباط با برنامههای حفاظت -در نظر گرفتن منافع فردی و

مدیران

منافع جامعه محلی توسط مقامات محلی و دولتی -فراهم آوری فرصتهای مشارکت ساکنان در تصمیمگیریها
توسط مقامات دولتی

آگاهی و دانش
ساکنان از مشارکت

آشنایی با برنامههای حفاظت -داشتن اطالعات باال از جاذبههای میراث جهانی -اطالع از چگونگی شرکت در
برنامههای حفاظت

مشارکت اجباری

کمک به برنامههای حفاظت جهت تصمیمگیری -تصمیمگیری مقامات محلی و دولتی بر اساس نظرات ساکنان در

ساکنان

رابطه با برنامههای حفاظت -قدرت ساکنان جهت تغییر تصمیمات مقامات محلی و دولتی در رابطه با برنامههای
حفاظت

مشارکت القا شده

کمک به برنامههای حفاظت توسط ساکنان -تالش برای دیدار با مقامات محلی و دولتی توسط ساکنین جهت

ساکنان

گفتوگو درباره برنامههای حفاظت -انجام درخواستهای مقامات محلی و دولتی در مورد برنامههای حفاظت
توسط ساکنین

مشارکت

تبلیغ سایت میراث با استفاده از بروشور ،بنر و  ...تشویق توسعه گردشگری توسط ساکنین -ملحق شدن ساکنین

خودجوش ساکنان

به فعالیتهای ترویج میراث و حمایت از گردشگری -دخیل بودن ساکنین در صنعت گردشگری و حفاظت از
میراث

منبع :رسولی منش و همکاران ()2017

روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تحلیل دادهها از نرمافزارهای دادههای علوم اجتماعی 1نسخه  22و نرمافزار روابط خطی ساختاری

2

نسخه  8.5استفاده گردید .شاخصهای توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد محاسبه شد .همچنین به
منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون 3استفاده شد و درنهایت فرضیه-
های پژوهش با مدل معادالت ساختاری آزمون شد و شاخصهای برازندگی مدل نهایی گزارش شد.
یافتههای پژوهش
برای تعیین میانگین متغیرهای ادراک ،عالقه ،دانش ،فرصتهای ارائهشده و سطح مشارکت جامعه محلی از
آمار توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد (جدول
 .)3در جامعه موردمطالعه میانگین ادراک و عالقه جامعه محلی آگاه از مشارکت در حفاظت از میراث
جهانی ( )M =3/86دریک بازه  5درجهای نشان میدهد که شرکتکنندگان ،ادراک و عالقه جامعه محلی
)1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V22
)2. Linear Structural Relations (LISREL V8.5
3. Pearson's coefficient of correlation
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آگاه از مشارکت در حفاظت از میراث جهانی را در سطح مطلوب ارزیابی کردهاند .میانگین ابعاد مشارکت،
دانش و فرصتهای ارائهشده نشان میدهد که شرکتکنندگان این پنج متغیر را نسبتاً مطلوب ارزیابی
کردهاند .سطح مشارکت جامعه محلی با ادراک ،عالقه ،دانش و فرصتهای ارائهشده رابطه معنادار دارد.
شدت رابطه سطح مشارکت جامعه محلی با عالقه در حد مناسب ولی بیشتر از سایر متغیرها است ( = r
 .)0.70, p<.001ادراک بیشترین رابطه را با عالقه دارد .عالقه بیشتر با دانش مرتبط است ( r= 0.54,

 )p<.001تا با ادراک و فرصتهای ارائهشده.
جدول  .3میانگین ،انحراف استاندارد ،همبستگی و ضرایب اعتبار متغیرها
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

()1

( )1مشارکت

3/33

0/79

1

( )2ادراک

3/86

0/71

**0/328

1

( )3عالقه

3/86

0/97

**0/706

**0/337

( )4دانش

3/55

1/03

**

( )5فرصتهای ارائهشده

2/91

1/03

**

0/676
0/579

()2

0/051
**

0/308

()4

()3

()5

1
**

0/549

**

0/381

1
**

0/368

1

منبع :یافتههای پژوهش **P<0/001 *P<0/05

به منظور پاسخگویی به فرضیات پژوهش و بررسی ساختار ارتباطی متغیرهای موجود در مدل موردنظر و
میزان اثرگذاری متغیرهای ادراک جامعه محلی آگاه از مشارکت در حفاظت از میراث جهانی ،عالقه جامعه
محلی آگاه از مشارکت در حفاظت از میراث جهانی ،دانش جامعه محلی آگاه از مشارکت در حفاظت از
میراث جهانی و فرصتهای ارائهشده توسط مدیران برای جلب مشارکت جامعه محلی آگاه بر سطح
مشارکت جامعه محلی از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل نسخه  8.5استفادهشده
است .ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری مدل نهایی پژوهش مبتنی بر مدل معادالت ساختاری در شکل
 2و  3گزارششده است .بررسی شاخصهای برازش مدل حاکی از آن است که مدل نهایی ،برازش نسبتاً
مطلوبی با دادهها دارد (جدول  .)4اثرات مستقیم ،ضرایب معناداری و نتایج فرضیات در جدول 5
گزارششده است .در مدل نهایی ادراک جامعه محلی آگاه از مشارکت در حفاظت از میراث جهانی ،عالقه
جامعه محلی آگاه از مشارکت در حفاظت از میراث جهانی ،دانش جامعه محلی آگاه از مشارکت در
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حفاظت از میراث جهانی و فرصتهای ارائهشده توسط مدیران برای جلب مشارکت جامعه محلی آگاه بر
سطح مشارکت جامعه محلی اثر مستقیم دارند.

شکل  .2ضرایب استاندارد مدل نهایی اثر ادراک ،عالقه ،دانش و فرصتهای ارائهشده بر سطح مشارکت جامعه
محلی

(منبع :یافته های پژوهش)

شکل  .3ضرایب معناداری مدل نهایی اثر ادراک ،عالقه ،دانش و فرصتهای ارائهشده بر سطح مشارکت جامعه
محلی(منبع :یافته های پژوهش)
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جدول  .4شاخصهای برازندگی مدل نهایی
شاخص

دامنه موردقبول

مقدار

نتیجه

X2

P< 0/05

206/43

تأیید

Df

-

104

-

X2/df

3 -5

1/98

تأیید

RMSEA

RMSEA > 0/08

0/08

تأیید

GFI

GFI < 0/80

0/86

تأیید

AGFI

AGFI < 0/80

0/80

تأیید

NFI

NFI<0/90

0/93

تأیید

CFI

CFI< 0/90

0/96

تأیید

IFI

IFI< 0/90

0/96

تأیید

منبع :یافته های پژوهش

جدول  .5اثر مستقیم و ضرایب معناداری ادراک ،عالقه ،دانش و فرصتهای ارائهشده برسطح مشارکت جامعه محلی
اثر

ضرایب

مستقیم

معناداری

ادراک بر سطح مشارکت جامعه محلی

**0/12

2/16

تأیید

عالقه بر سطح مشارکت جامعه محلی

**0/39

4/95

تأیید

دانش بر سطح مشارکت جامعه محلی

**0/32

4/66

تأیید

**

5/10

مسیر

فرصتهای ارائهشده بر سطح مشارکت جامعه محلی

0/37

نتایج

تأیید

منبع :یافته های پژوهش
*ضرایب متریک گزارششدهاند **P<0/001 *P<0/05

بحث و نتیجهگیری
در مجموع همانطور که نتایج حاصل از یافتههای تجزیه و تحلیل آماری پژوهش نشان میدهند؛ ادراک،
عالقه و دانش جامعه محلی آگاه از مشارکت در حفاظت از میراث و فرصتهای ارائهشده توسط مدیران
دولتی در مشارکت در حفاظت از میراث ،بر تمامی سطوح مشارکت جامعه محلی (اجباری ،القا شده و
خودجوش) تأثیر مستقیم و معناداری داشته و این میزان تأثیر همانطور که مدل نهایی نشان میدهد ،در
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جلب مشارکت خودجوش بیشتر است؛ بنابراین پژوهش حاضر با نتایج تحقیق رسولی منش و همکاران
( ،)2017جعفر و همکاران ( )2015و داورانی و همکاران ( )1398همسویی دارد؛ چراکه آنها نیز تأثیر
مثبت مشارکت جامعه محلی را بر حفاظت از میراث فرهنگی تأیید نمودهاند .از طرف دیگر بین یافتههای
این پژوهش با نتایج پژوهش غنیان و هاشمی نژاد ( )1395نیز کامالً همسویی برقرار است؛ زیرا آنها نیز
تأثیر فرصتها و امتیازات ارائهشده از طرف دولت و احساس افتخار و عالقه ساکنان نسبت به منطقه در
افزایش انگیزه ساکنان در مشارکت در حفاظت میراث مثبت تلقی میکنند.
همچنین نتایج این مقاله ،یافتههای جعفری و همکاران ( )1393را در مورد تأثیر مستقیم مشارکت بر توسعه
گردشگری پایدار تأیید میکند؛ اما از جهت اثبات تأثیر غیرمستقیم تعلق اجتماعی در پژوهش جعفری و
همکاران ( ،)1393ناهمسویی دارد .این پژوهش از جهت تأیید تأثیر مستقیم آگاهی و دانش جامعه و
نهادهای عمومی در حفاظت از میراث ،با یافتههای پژوهش رضایی و فرجی ( )1396نیز همسو میباشد .با
توجه به نتایج حاصل از بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش ،گفتگو با جامعه محلی آگاه و دخیل در
صنعت گردشگری استان یزد و منشور قوانین بینالمللی ایکوموس در حفاظت از میراث جهانی (چراغچی،
)1379؛ راهکارهای ذیل برای جلب حمایت و مشارکت جامعه محلی در حفاظت از میراث جهانی استان
یزد پیشنهاد میگردند:
 -1در راستای افزایش ادراک جامعه محلی از مقوله مشارکت ،برگزاری همایشها و برنامه آموزش
عمومی در سطح شهر و حتی در خود سایتهای میراث جهانی و مواجهه جامعه محلی با آن مکان،
جهت معرفی و شناساندن این جاذبهها به عموم مردم به عنوان نخستین گام بسیار مؤثر است.
همچنین افزایش جذب سرمایهگذاری از جامعه محلی و اشتغال نیروهای بومی بیشتر در مشاغل
گردشگری در این زمینه مؤثر است.
 -2ایکوموس تأکید میکند که حفاظت از شهرهای تاریخی بیش از هر چیز به ساکنان آن مناطق مربوط
است که باید موردحمایت آنها قرار گیرد؛ اما آنچه از گفتوگو با جامعه محلی آگاه در حین تکمیل
پرسشنامه حاصل شد؛ عدم این حمایت از سوی ساکنین منتج میشود و این عدمحمایت ناشی از
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عدم تعلق اجتماعی و تمایل به مشارکت در حفاظت است .عبور و مرور نامنظم و ترافیک وسایل
نقلیه ساکنین در بافت تاریخی ،مرمت و بازسازی خانههای تاریخی مسکونی بدون توجه به نقشه
قدیمی ساختمان و محیط تاریخی اطراف که ممکن است آسیب ببیند ،ریختن نخالههای ساختمانی
در کوچههای تاریخی و آلودگی زیستمحیطی نشانههای آشکار این عدمحمایت است که مسئولین
امر باید با آگاهی بخشی و گفتگو با ساکنان و بستههای آموزشی این تعلق را در ساکنان افزایش
دهند.
 -3در جهت افزایش دانش و آگاهی ساکنان محلی ،ایکوموس بر اطالعرسانی عمومی از سنین کودکی
در مدرسه تأکید دارد؛ زیرا که یادگیری هر موضوع در کودکی ،تداوم انجام آن را در بزرگسالی
تضمین مینماید .در این راستا تولید کتاب راهنمای حفاظت انواع میراث جهانی به زبان ساده ،صریح
و روشن برای تمام ردههای سنی عموم جامعه و حتی گردشگران ،افزودن تعدادی واحد درسی از
دوران ابتدایی تا تحصیالت دانشگاهی با موضوع حفاظت از میراث و فرهنگ در مکانهای دارای
میراث جهانی ،بسیار کارآمد است .کتاب راهنما میتواند به زبانهای مختلف ترجمهشده و حتی از
طریق سایتهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی بهطور رایگان در دسترس قرار گیرد .شرح وظایف
شهروندی در یک شهر جهانی در قبال حفاظت از جاذبههای فرهنگی -تاریخی و هویت مقصد باید
از طریق رسانه اجتماعی انجام و تقویت و نهادینه شود .در این زمینه تولید محتواهایی مانند موشن
گرافی و تیزرهای تبلیغاتی کوتاه در بین برنامهها با موضوعات گردشگری ،میراث فرهنگی و حفاظت
و چگونگی شرکت در این برنامههای حفاظتی به زبان ساده و عامهپسند مؤثر واقع میشود.
 -4فرصتهای ارائهشده از سوی مدیران دولتی شامل حمایتهای مالی برای مشاغل گردشگری فعال
در امر جذب مشارکت جامعه محلی و گردشگران برای حفاظت (که با هزینه شخصی به طراحی و
انتشار بروشور ،نقشه و کتابچه راهنمای گردشگری اقدام میکنند) ،سیاستهای کاهش مالیات و
اعطای وامهای به بهره کم ،کمک در سرمایهگذاری برای ایجاد نهادهای آموزشی ویژه حفاظت برای
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عموم جامعه ،افزایش میزبانی از نشستها و همایشهای ملی و بینالمللی در موردحفاظت ،در نظر
گرفتن منافع جامعه محلی در امر توسعه گردشگری میراث جهانی و  ...میتواند بسیار کارساز باشد.
 -5آنچه بیش از همه در حین تکمیل پرسشنامه از دیدگاه جامعه محلی و گردشگران از بافت تاریخی
یزد مورد تأکید و انتقاد قرار گرفت؛ عدم کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه اعم از خودروی سواری و
موتورسیکلتها در این منطقه است که حتی بر جلوه بصری این منطقه و آرامش آن تأثیر منفی
گذاشته است .بر این اساس طبق تأکید ایکوموس بر کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه در منطقه شهر
تاریخی ،لزوم ایجاد و افزایش پارکینگهای عمومی در مسیرهای اصلی منتهی به بافت ،به نحوی که
به خود بافت تاریخی یا محیط آن آسیب نرساند ضروری مینماید .در این میان وجود دو عامل دیگر
الزامی است -1 :اجرای طرح ترافیک بافت تاریخی در ساعات مشخصی از شبانهروز  -2وجود
پلیس گردشگر و ایستگاههای آنها جهت برقراری امنیت در فواصل منظم از ابتدا تا انتهای محدوده
تاریخی با یونیفرمهای مخصوص که قابلشناسایی باشند و ایستگاه آنان با شیوه و سبک معماری
منطقه همخوانی داشته و در دید عموم مردم باشد.
 -6عامل بعدی که در افزایش انگیزه ساکنان و کاهش نارضایتی شدید آن الزامی است ،لزوم تدوین
قوانین جدی برای حضور اتباع بیگانه (افغانها و اعراب) در تمام مناطق شهری به خصوص بافت
تاریخی میباشد .اتباع بیگانه بایستی با ارزشمندی اماکن تاریخی شهر آشنا شده و از استفاده ابزاری
از آنها خودداری نمایند تا وجهه اخالقی اصیل شهر حفظشده و ناهنجاری از سوی آنان ،خاطر
جامعه محلی را مکدر نکند .از طرفی مهم است که این قوانین بهدوراز هرگونه نژادپرستی و از سوی
مقامات محلی و دولتی به آنها تفویض شود تا همراهی و همکاریشان را در پی داشته باشد.
 -7افزایش روشنایی بافت تاریخی و سایر جاذبههای آن محدوده هم به جهت افزایش امنیت ساکنین،
عابران ،گردشگران و مشاغل و هم به جهت زیبایی بصری مورد تأکید است .همچنین ایجاد تابلوهای
راهنما و توضیحات به زبان فارسی و انگلیسی برای المانهای موجود در شهر و محدوده میراث
جهانی (مانند نخل عزاداری و )...ضروری میباشد.
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 -8به عنوان نکته باید یادآور شویم ،پیش از انتخاب جامعه محلی آگاه و مشاغل مرتبط و فعال
گردشگری ،پژوهشگران قصد داشتند با انتخاب سازمانهای مردم نهاد گردشگری (سمنها) به عنوان
جامعه و نمونه آماری مصاحبه داشته باشند؛ اما به دلیل عدم فعالیت شایان توجه این سمنها و
تعطیلی عده کثیری از آنها ،این امر میسر نشد .درحالیکه منشور بینالمللی ایکوموس ،به ترغیب و
حمایت مالی از انجمنهای مردمی و فعالیت آنها توصیه میکند .استقرار مجدد این انجمنها و
تشویق مالی و معنوی از سوی مقامات و جامعه محلی میتواند نقش بسزایی در جلب مشارکتهای
مردمی در حفاظت از میراث جهانی داشته باشد و به عنوان واسطه بین مردم و دولت؛ مشارکت
اجباری و القا شده را به مشارکت خودجوش منتج نمایند.
 -9ایجاد زیرساختهای داخلی یا خارجی در باغهای تاریخی یزد (دولتآباد و پهلوان پور) و برگزاری
هرگونه مراسم جشن و سرور یا نمایشگاهها ،جشنوارهها و غرفههای صنایعدستی در ایام سال باید
کاهشیافته و به سایتهای دیگر منتقل شود؛ زیرا طبق نظر ایکوموس به تدریج توازن اکولوژیکی
باغها را به خطر انداخته و به آن آسیب وارد میسازد .همچنین لزوم توجه بیشتر به حفاظت
قناتهای حسنآباد مشیر و باغ زارچ به عنوان طوالنیترین قناتهای جهان و سازهی کمیاب و
بینظیر معماران کویری ،بیشتر احساس میشود .به خصوص در مورد قنات حسنآباد که حیات باغ
پهلوان پور بدان وابسته است؛ وجود مشکالتی از قبیل فاضالبهای شهری متصل به قنات ،پسابها
و حشرات آزاردهنده عالوه بر کاهش رونق گردشگری؛ ساختمان قناتها را به خطر میاندازد.
همچنین فرهنگسازی برای ساکنین در جهت خودداری از شستشوی خودرو و لباس در آب قنات
به منظور جلوگیری از آلوده شدن آب و آفت پودرهای شیمیایی برای درختان کهنسال باغ ضروری
است.
 -10مهمترین مسئولیت حفاظتی میراث جهانی بر عهده مقامات دولتی و محلی است که دوشادوش
جامعه محلی ،به تدوین برنامههای حفاظتی در همه سطوح و تنظیم برنامه بودجه برای نگهداری
میراث جهانی بپردازند .مهمترین امر در زمینهی حل مشکالت و جلب اعتماد مردم ،تعامل دوستانه با
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آنهاست .مسئوالن باید زمانی را به حضور در شهر و مشاهده مسائل و دغدغههای مربوط با
گردشگری باشند و با ساکنان گفتگو و ارتباط نزدیک داشته باشند .با توجه به عصر گردشگری
الکترونیک ،ارتقای سایتها و اپلیکیشنها به منظور ارجاع مشکالت و پیشنهادها از سوی مردم به
مسئولین به جلب اعتماد و مشارکت حداکثری جامعه محلی در حفاظت از میراث جهانی استان منجر
میشود .الگو گیری در برنامههای حفاظتی و جلب مشارکت اجتماعی در دیگر مناطق شهری
تاریخی که به ثبت جهانی رسیدند ،برای توسعه مدیریت مقصد کارآمد در استان یزد الزامی است تا
کانال مناسبی برای برقراری ارتباط دولت و مردم در صنعت گردشگری فراهمشده و فرصت مناسبی
برای تشویق جامعه به مشارکت اجتماعی در حفظ میراث فرهنگی و ارتقای نام شهر یزد در عرصه
گردشگری کشور ایجاد شود.
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