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چکیده
با وجود اینکه یزد دارای انواع مختلفی از جاذبههای فرهنگی و طبیعی است ،ولی اهمیت هر یک از این جاذبهها در نظر
گردشگران خارجی بهدرستی مشخص نیست .هدف از این مطالعه ،شناسایی و طبقهبندی جاذبههای گردشگری شهرستان
یزد و اولویتبندی آنها از دیدگاه خبرگان و گردشگران آسیایی و اروپایی است .برای تحقق اهداف ابتدا با استفاده از روش
کتابخانهای جاذبههای گردشگری شهر یزد به دو گروه اصلی و زیر مجموعهها تقسیم شدند؛ سپس برای اولویتبندی
جاذبههای گردشگری اصلی از دیدگاه خبرگان ،از تکنیک ای اچ پی فازی استفاده شد .همچنین برای اولویتبندی زیر
مجموعههای هر یک از جاذبههای اصلی از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی ،طی تحقیقی پیمایشی از پرسشنامه
استفاده شد .گردشگران مورد بررسی شامل  103گردشگر اروپایی و  111گردشگرآسیایی هستند که در سال  1393به یزد
سفر نموده بودند .برای اولویتبندی دیدگاه گردشگران اروپایی و آسیایی ازتکنیک ویکور فازی استفاده شد .یافتهها نشان
داد که خبرگان گردشگری شهرستان یزد جاذبههای اصلی گردشگری را به ترتیب اولویت به  5گروه اصلی ( .1جاذبههای
فرهنگی /انسانساخت ایجاد شده با هدفی غیر از جذب گردشگر  .2جاذبههای فرهنگی ناملموس  .3جاذبههای فرهنگی/
انسانساخت ایجاد شده با هدف اولیه جذب گردشگر  .4جاذبههای طبیعی  .5رویدادها) با  15زیرمجموعه تقسیم نمودند.
بر این اساس اولویتبندی جاذبهها از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی بررسی شد و تفاوت چندانی مشاهده نشد.
کلیدواژهها :اولویتبندی ،جاذبههای گردشگری ،شهرستان یزد ،گردشگران آسیایی ،گردشگران اروپایی.

 .1نویسنده مسئول:

Gmail: hakimian.a89@gmail.com
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مقدمه
جاذبههای گردشگری یکی از مهمترین دالیل مسافرت مردم به یک مقصد خاص است.
عوامل کشش یا جذب 1با توجه به ویژگیهای خاص و جذابیتهایی که دارند ،میتوانند
گردشگران را از نقاط و سرزمینهای دور به سمت خود جذب کنند (پارساییان و اعرابی،
 .) 1378باید در نظر داشت که هر اثر به صورت بالقوه باید دارای پتانسیل جاذبه باشد و
در عین حال میبایست با آمایش فضایی ،شرایط از قوه به فعل درآمدن را نیز برای اثر
مذکور فراهم نمود .از این روست که منابع مختلف ،تقسیمبندیهای متفاوتی را از جاذبه-
های گردشگری از دیدگاههای مختلف ارائه کردهاند (ابراهیمزاده و دیگران.)65:1391 ،
در دنیای رقابتی امروز مدیران بازاریابی باید از چگونگی واکنش مصرفکنندگان و نحوۀ
انتخاب آنها آگاهی داشته باشند تا مقصدهای گردشگری در مقابل رقبای خود از مزیت
رقابتی بیشتری برخوردار شوند .بازار گردشگری را میتوان با جاذبههای مورد عالقه
گردشگران بخشبندی کرد؛ جاذبههایی مانند زیباییهای طبیعی ،نور خورشید ،انجام
کارهای خطرناک ،قمار ،ورزش ،فرهنگ و سایتهای تاریخی (مورگان 2و دیگران،
.)2004
تا به امروز تحقیقی در کشورمان انجام نشده تا بدانیم کدام یک از جاذبههای
گردشگری کشورمان برای آنها جذابتر و برای بازدید از آن مشتاقتر هستند .ما از
عالیق این دسته از مشتریان خود آگاهی زیادی نداریم .در حالی که اگر بدانیم گردشگران
ورودی به کشورمان مشتاق به دیدار از کدام جاذبههای کشور و حتی کدام یک از جاذبه-
های شهرهایمان هستند ،دادههای بسیار سودمندی برای تصمیمگیری مدیران برنامهریز و
بازاریابی در سطح کالن و حتی خرد جمعآوری شده است .در تحقیقات بازاریابی،
بازاریابان با مطالعه و بررسی مشتریان سعی می کنند که جاذبههای مورد نظر گردشگران
را در مقصدی خاص شناسایی کنند و در صورت نیاز جاذبۀ مورد عالقۀ گردشگران را
در آن مقصد خاص خلق کنند.

2. Morgan

1. Pull factor
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شهرستان یزد با داشتن بسیاری از بناهای تاریخی و جاذبههای طبیعی و  ، ...سالها
از فواید صنعت گردشگری دور بود .ولی در یک دهه گذشته و با شناخت فوایدی که
صنعت گردشگری میتواند در درآمد و ایجاد اشتغال داشته باشد ،این صنعت در استان
و شهرستان یزد جدی گرفته شد و برای رشد آن تالشهایی صورت گرفت .برای مثال
تبلیغات وسیع در رسانههای جمعی ،آموزش نیروی انسانی و دادن تسهیالت برای
بازسازی بناهای تاریخی و ایجاد هتلها و مراکز اقامتی .در دنیای رقابتی امروز مدیران
بازاریابی باید از چگونگی واکنش مصرفکنندگان و نحوۀ انتخاب آنها آگاهی داشته
باشند تا مقصدهای گردشگری در مقابل رقبای خود از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار
شوند .ویژگیهای جذاب و تفاوتهای یک کشور یا یک منطقه (شهر) ،میتواند مبنای
توسعه جهانگری را فراهم نماید .غالبا این جاذبهها هستند که جذابیت و تفاوتها را خلق
میکنند (داغستانی سعید.)28 :1391 ،
مبانی نظری
تعریف جاذبههای گردشگری«جاذبه گردشگری ،منبع دایمی طبیعی یا انسانساخت است
که توسعه مییابد و مدیریت میشود و هدف اصلی آن جذب بازدیدکنندگان است» (هو
و وال .)2005،1در تعریفی دیگر این چنین آمده است« :جاذبههایی در مقصد که دایمیاند
و هدف آنها ایجاد سرگرمی ،عالقه و آموزش است و در دورههایی از سال در دسترس
عموم مردم قرار می گیرد و قادر به جذب مردم محلی و گردشگران یا بازدیدکنندگان
هستند (شورای گردشگری انگلیسی.)11 :2002،2
دستیابی به یک تعریف جامع و جهانی از جاذبههای گردشگری چالشی بزرگ و
نشاندهنده مسائل مختلفی است که بر مدیریت جاذبهها اثر میگذارد .تعاریفی که ارائه
شدند ،تقریباً دارای ویژگیهای مشترکی هستند که محققان تأیید کردهاند .بعضی از
محققان جنبه هایی مثل هدف اولیه یک سایت را برای تعیین موقعیت آن به عنوان یک
جاذبه گردشگری در نظر گرفتهاند ،مانند مراکز خرید (تیموتی و باتلر ،)1995 ،3بازارهای
3. Timothy & Butler

1. Hu & Wall
2. English Tourism Council
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خیابانی (کیکوشی و ریان .)2007 ،1میدلتون و کالرک )2001( 2جاذبهها را به عنوان منابع
دای می و مدیریت شده برای لذت بردن بازدیدکننده ،سرگرمی و آموزش و پرورش می-
دانند.
پیرس و بنکندورف )2003( 3با توجه به طبیعت موقت و پراکنده خود ،جشنوارهها،
میکدهها 4و خرده فروشیها را در مطالعات خود جزء سایتهای گردشگری استرالیا
نمیدانند .سواربروک بیان میکند بین جاذبههای گردشگری و مقصدها تفاوت وجود
دارد« ،جاذبهها عموماً یگانه و منحصر بهفرد هستند و تعیین حد و مرز جغرافیایی آن بر
پایه یک ویژگی کلیدی ،کار راحتی است .مقصدها ،مناطق وسیعی شامل تعدادی از
جاذبههای گردشگری در کنار یکدیگر هستند و خدماتی که گردشگران به آنها نیاز دارند
را ارائه میکنند» (.)9 :2002
اهمیت جاذبههای گردشگری
جاذبههای گردشگری از لحاظ ویژگیهای بازدیدکنندگان ،منابع و نقش قابل توجه آنها
در توسعه مقصدهای گردشگری اهمیت دارند .افراد ممکن است برای بازدید از جاذبهها،
انگیزههای مختلفی چون نوستالژی ،سرگرمی یا آموزش داشته باشند .تصمیم برای توسعه
یک جاذبه گردشگری میتواند توسط یک فرد یا گروهی از افراد برای حفظ و یا فراهم
کردن دسترسی عموم مردم به آن گرفته شود .پشتیبانی از توسعه یک جاذبه گردشگری
ممکن است موجب توسعه یک مقصد گردشگری و یا بازسازی اقتصاد یک منطقه یا
جامعه شود (هندرسون1999 ،5؛ وینتر .)2009 ،6پشتیبانی از توسعه یک جاذبه گردشگری
و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز بازدیدکنندگان سبب طوالنیتر شدن حیات آن میشود
(پریدیوکس.)2008 ،7
طیف گستردهای از عوامل زیربنایی در موفقیت توسعه یک مقصد گردشگری مشخص
شده است (شارپلی .)145 :2009 ،8ارائه جاذبههای گردشگری ،یکی از اصلیترین عوامل
7. Prideaux

4. wineries

1. Kikuchi & Ryan

8. Sharpley

5. Henderson

2. Middleton and Clarke

6. Winter

3. Benckendorff
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است .یک عنصر جداییناپذیر از محصوالت گردشگری ،جاذبههای گردشگریاند که بر
فعالیتهای گردشگران متمرکز هستند .آنها نه تنها باعث سفر و اقامت گردشگران در
مقصد میشود ،بلکه باعث درآمدزایی ،اشتغالزایی و توسعه مقصد یا منطقه میشوند.
ویژگی های جذاب یک کشور یا منطقه ،اساس توسعه جهانگردی را فراهم میکند .این
جاذبهها ضروریترین عنصر محصول جهانگردی را تشکیل میدهند .جهانگردی
تفریحی ،بدون جاذبههای چشمگیر معتبر امکان توسعه ندارد (ضرغام.)163 :1389 ،
طبقهبندی جاذبههای گردشگری
اینسکیپ 1جاذبههای گردشگری را اینگونه طبقهبندی میکند:
 )1جاذبههای طبیعی :منشأ و پیدایش این نوع از جاذبهها محیط طبیعی است که
عبارتند از اقلیم ،2مناظر زیبا ،3سواحل و پهنههای آبی ،4پوشش گیاهی و حیات
وحش ،5ویژگیهای خاص طبیعی ،6پارکها و مناطق حفاظت شده ،7گردشگری
سالمت.8
 )2جاذبههای فرهنگی :به جاذبههایی گفته میشود که بر اساس فعالیتهای انسان
شکل گرفتهاند و عبارتند از سایتهای باستانی ،تاریخی و فرهنگی ،9الگوهای متمایز
فرهنگی ،10هنرها و صنایع دستی ،11فعالیتهای اقتصادی جالب ،12مناطق شهری
جالب ،13موزه و تسهیالت فرهنگی ،14جشنوارههای فرهنگی.15
 )3جاذبههای ویژه :آن دسته از جاذبههایی هستند که به طور انسان ساخت و ویژه
برای گردشگران و توسعه فعالیتهای گردشگری ایجاد شده است .جاذبههای ویژه،
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مکمل جاذبههای طبیعی و فرهنگی هستند و عبارتند از پارکهای موضوعی ،1خرید،2
اجالس ،نشستها و کنکرهها ،3وقایع خاص ،4سرگرمیها و تفریح و ورزش.5
این گونه جاذبهها نقش مهمی در جذب گردشگران ،افزایش هزینه کرد گردشگران و
به تبع آن افزایش درآمد حاصل از گردشگری ایفا مینمایند؛ بیشتر مقصدها بر اساس
پتانسیلهای خود کم و بیش از اکثر جاذبهها برخوردارند.
سواربروک جاذبههای گردشگری را به چهار گروه اصلی تقسیم کرده است:
 )1ویژگیهای محیط طبیعی :سواحل ،غارها ،صخرهها ،رودخانهها و دریاچهها،
جنگلها ،حیات وحش گیاهان و حیوانات.
 )2ساختمانها و سایتهای انسان ساخت که در ابتدا با هدفی غیر از جذب
گردشگران ایجاد شدهاند و در حال حاضر تعداد قابل توجهی از بازدید کنندگان
را به خود جذب میکند از جمله :کلیساها ،خانههای بزرگ و تاریخی ،سایت-
های باستانی و ساختمانهای تاریخی ،باغهای تاریخی ،سایتهای باستانی
صنعتی و ریل قطارهای بخار قدیمی.
 )3ساختمانها و سایتهای انسان ساخت که از ابتدا با هدف جذب گردشگران
ایجاد شدهاند و با هدف تأمین نیازهای آنها طراحی شدهاند ،از جمله :پارکهای
سرگرمی ،پارکهای موضوعی ،موزههای موجود در فضای باز ،مراکز فرهنگی،
پارکهای بیرون شهر ،تفریحگاههای ساحلی ،مراکز نمایشگاهی ،بوستانها،
مراکز صنایع دستی ،بازدید از کارخانهها و مغازهها ،کشتزارهای قابل استفاده
برای عموم ،شکارگاهها ،مجموعههای سرگرمی ،کازینوها ،چشمههای آبگرم،
مراکز فراغتی ،محل پیکنیک ،موزهها و گالریها ،مجموعههای خرده فروشی،
فراغتی و اسکلهها.

5. Recreation & Sports

3. Meetings , Conferences ,

1. Theme Parks

Conventions
4. Special Events

2. Shopping
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 )4رویدادهای ویژه از جمله :رویدادهای ورزشی ،تماشا و یا شرکت در مسابقات،
جشنهای هنری ،بازارها و نمایشگاهها ،مراسم سنتی و رویدادهای فولکلور،
یادبودهای تاریخی ساالنه ،رویدادهای مذهبی.
لیسک )2010( 1به شیوه زیر جاذبههای گردشگری را طبقهبندی کرده است:
 )1پارکهای موضوعی :موزه پارکها ،پارکهای آبی؛  )2موزه و گالریها :موزههای
هنری ،فرهنگی ،تاریخی ،مجازی و موزههای در فضای باز؛  )3طبیعی :بوستانها ،پارک-
های ملی ،جنگلها؛  )4حیوانات :دیدن حیوانات در محل طبیعی زندگیشان ،2باغ وحش-
ها ،مزارع؛  )5مراکز بازدید 3فرهنگی ،صنعتی و حملونقل؛  )6سایتهای مذهبی؛ )7
میراث فرهنگی :قلعهها ،خانههای قدیمی ،مقبرهها ،سبکهای معماری.
رویکرد مفهومی تحقیق
بعد از مرور ادبیات موجود و تحقیقات صورت گرفته و همچنین مشورت و نظر خواهی
با تعدادی از نخبگان و صاحب نظران ،جاذبههای گردشگری در پنج طبقه دستهبندی
شدند که عبارتاند از:
 )1جاذبههای طبیعی
 )2جاذبههای فرهنگی ملموس با هدفی غیر از جذب گردشگر
 )3جاذبههای فرهنگی ملموس با هدف جذب گردشگر
 )4جاذبههای فرهنگی ناملموس گردشگری
 )5جاذبههای خاص  /ویژه (رویدادها) گردشگری
زیرمجموعههای هر کدام از این جاذبهها با در نظر گرفتن ادبیات گردآوری شده و
پتانسیلهای محل مطالعه تعیین شدهاند.

3. Visitor Centres

2. Safari

1. Anna Leask
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طبیعی
اقلیم
چشماندازهای زیبا
ویژگیهای خاص طبیعی
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جدول  .1طبقهبندی جاذبههای گردشگری مورد مطالعه در این تحقیق
فرهنگی  /انسان ساخت
ملموس
رویدادها
ناملموس
ایجاد شده با هدفی غیر از
ایجاد شده با هدف اولیه جذب
جذب گردشگر
گردشگر
نمایشگاهها
سایتهای باستانی ،تاریخی و میهمان نوازی ساکنان
موزه و تسهیالت فرهنگی
فرهنگی
رویدادهای ملی و مذهبی
الگوهای متمایز
هنرها و صنایع دستی
مجموعههای سرگرمی
فرهنگی
رویدادهای ورزشی
تسهیالت خرید
پارکها و بوستانهای عمومی داخل
و خارج از شهر
غذا

موقعیت جغرافیایی شهرستان یزد
شهرستان یزد در  31درجه و  55دقیقه شمالی و  54درجه و بیست دقیقه شرقی قرار
دارد .ارتفاع شهر یزد از سطح دریا  1218متر است .شهرستان یزد از شمال به شهرستان
اردکان ،از جنوب به شهرستانهای تفت و مهریز ،از شرق به شهرستان بافق ،از غرب به
شهرستانهای صدوق و میبد و استان اصفهان میرسد .شهرستان یزد به دلیل وجود
جاذبههای شغلی ،رفاهی و تمرکز اداری پرجمعیتترین شهرستان این استان به شمار
میرود و با جمعیتی حدود  390000نفر 52 ،درصد از کل جمعیت این استان را تشکیل
میدهد .وسعت شهرستان یزد  2397کیلومتر مربع است (رضائیان و همکاران.)1392 ،
جاذبههای گردشگری شهرستان یزد
جاذبههای گردشگری شهرستان یزد به صورت خالصه در جدول زیر آورده شده است.
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جدول .2جاذبه های گردشگری شهرستان یزد
چشماندازهای بیرون شهر (مانند بیابانها ،دشتها ،تپهها و کوهها)

چشماندازهای زیبا

چشماندازهای داخل شهر (مانند زیبایی شهر ،خیابانها ،معابر و میدانها و )...

ویژگیهای خاص طبیعی (شامل کوههای بلند ،اشکال غیر معمول زمین ،تپههای شنی و )...

ایجاد شده با هدف اولیه جذب گردشگر

جاذبههای طبیعی

اقلیم (عواملی مانند :دمای هوا ،رطوبت ،وزش باد ،شدت تابش خورشید و ) ...

موزههای باستانشناسی ،تاریخی ،مردم شناسی ،تاریخ
موزه و تسهیالت فرهنگی

طبیعی ،هنرها و صنایع دستی
فروشگاههای صنایع دستی و عتیقه فروشی

مجموعههای سرگرمی (مانند تئاتر ،تئاترهای خیابانی ،مراکز اجرای موسیقی و سینماها و )...
پارکها و بوستانهای
عمومی داخل و خارج از
شهر

پارکها و بوستانهای داخل شهر (مانند پارکهای غدیر،
هفت تیر ،آزادگان و )...
پارکها و بوستانهای خارج شهر (مانند پارک کوهستان و
)...
بافت تاریخی شهر

فرهنگی  /انسان ساخت

باغهای قدیمی

ایجاد شده با هدفی غیراز جذب گردشگر

ملموس

خانههای قدیمی
بادگیرها و آب انبارها
سایت های باستانی ،

آثار به جا مانده از قلعههای قدیمی مانند دیوارهای بلند و

تاریخی و فرهنگی

برجها
مساجد و حسینیههای قدیمی
بازار قدیم یزد
زیارتگاهها و امامزادهها
زیارتگاههای زردشتیان

صنایع دستی یزد (انواع منسوجات و )...
تسهیالت خرید (فروشگاهها ،بازارها و مغازههای لباس فروشی ،طال فروشی ،خرید سوغات
و )...

نا ملموس

غذاها

غذاهای سنتی (مانند قیمه یزدی و شولی)
دسرها و شیرینیها

میهماننوازی ساکنان محلی
الگوهای فرهنگی شامل آداب و رسوم ،تشریفات ،سبک زندگی ،اعتقادات و اعمال مذهبی

رویدادها

نمایشگاهها (مانند نمایشگاه کتاب ،خودرو ،فناوری اطالعات و )...
رویدادهای ملی و مذهبی (مانند مراسم نخل گردانی در روز عاشورا و جشن سده)
برگزاری مسابقات ورزشی
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روش تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی است و از حیث ماهیت و روش ،جزء تحقیقات
توصیفی -پیمایشی میباشد .گردآوری داده در این تحقیق به دو روش مطالعه کتابخانهای
و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است .از روش مطالعه کتابخانهای برای تنظیم
چارچوب نظری تحقیق استفاده شد تا با بررسی تحقیقات پیشین و نتایجی که در
تحقیقات هم راستا و مشابه به دست آمده و مشورت با نخبگان ،مؤلفههای تحقیق تعیین
و سپس با توزیع پرسشنامه به جمعآوری اطالعات پرداخته شود .تعدادی از پرسش-
نامهها را در دو هتل سنتی در بافت قدیم یزد توزیع کردند و بقیه پرسشنامهها را محقق
به کمک پنج تن از راهنمایان تور توزیع و جمعآوری کردند .جامعه آماری مورد مطالعه
به دو بخش از گردشگران ،گردشگران آسیایی و اروپایی که از تاریخ  92/12/15تا
 93/7/15در حال بازدید از شهرستان یزد بودند و خبرگان گردشگری شهرستان یزد
تقسیم شدهاند .چون حجم جامعه مشخص نیست و اطالعی از واریانس جامعه در
دسترس نیست از فرمول زیر حجم نمونه مشخص شده است:

()1

()2

همچنین چون پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت  5درجهای است ،بزرگترین
مقدار  5و کوچکترین مقدار  1خواهد بود ،بنابراین انحراف معیار آن برابر است ،میتوان
از مقدار  0.66استفاده کرد .این مقدار بیشینه انحراف معیار است (مومنی .)1387 ،همچنین
سطح اطمینان  95درصد و دقت برآورد  0.01در نظر گرفته شده است .بنابراین حجم
نمونه برابر است با:
Zα /2 = 1.96 , ε = 0.01, σ=0.66 => n = 170
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در این تحقیق مقدار آلفای کرونباخ بهدست آمده برابر 0,743است ،نتیجه میگیریم
که ابزار اندازه گیری در این تحقیق قابلیت اطمینان مورد قبولی دارد .روایی صوری و
محتوایی ابزار گردآوری دادهها با پرسش از استادان و متخصصان گردشگری مورد تأیید
قرار گرفت .برای اولویتبندی جاذبههای اصلی از دیدگاه خبرگان گردشگری شهرستان
یزد ،از تکنیک ای اچ پی فازی استفاده شده است .برای دستیابی به اوزان فازی از طریق
ای اچ پی فازی ،ابتدا ماتریس مقایسات زوجی فازی میشود .در این تحقیق از اعداد
فازی مثاثی 1و جدول گوموس 2برای این کار استفاده شده است .در ادامه ،وزن نسبی
معیارهای اثرگذار برای هر تصمیمگیرنده ،از روش میانگین هندسی استفاده شد .در نهایت
برای جمعبندی نظرات همه تصمیمگیرندگان ،از روش میانگین هندسی معمول در ای
اچ پی استفاده شد تا وزن نسبی فازی به معیارها رسیدیم.
همچنین برای اولویتبندی زیرمجموعههای جاذبههای اصلی ازدیدگاه گردشگران
آسیایی و اروپایی از تکنیک ویکور فازی استفاده شده است .تکنیک ویکور را اولین بار
اپریکوویچ 3در سال  1998برای حل مسائل تصمیمگیری چند معیاره و دستیابی به
بهترین راهحل توافقی معرفی کرد (چن و ونگ .)2009 ،4به عبارتی این روش بر رتبهبندی
و انتخاب مجموعهای از گزینهها و تعیین راهحلهای سازگار برای مسألهای با معیارهای
متفاوت به کار برده میشود و به تصمیم گیرندگان کمک میکند تا به راهحل مطلوب
برای تصمیمگیری دست یابند (دوی.)2011 ،5

یافتهها
جامعه مورد مطالعۀ پژوهش را گردشگران اروپایی و آسیایی شهرستان یزد تشکیل

میدهند .در مجموع  214پرسشنامه بین این جامعه توزیع شد .از این تعداد  103پرسش-
نامه مربوط به گردشگران اروپایی و  111پرسشنامه مربوط به گردشگران آسیایی بود.

5. K. Devi

3. Opricovic

1. triangular fuzzy number

4. Chen & Wang

2. Gumus
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نتایج توصیف متغیرهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جدول زیر نشان داده شده
است.

ردیف

جدول  .3توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان

1

جنسیت

2

سن

فراوانی

درصد

زن

82

38/3

مرد

132

61/7

18-25

30

14/0

26-35

50

23/4

36-55

78

36/4

56-65

46

21/5

≤66

10

4/7

دیدن از

6

2/8

دوستان

3

اهداف گردشگران از مسافرت به
یزد

دیدن از اقوام

5

2/3

کسب و کار

26

12/1

استراحت و

140

65/4

تفریح
اهداف

4

1/9

آموزشی

4

مدت اقامت گردشگران در یزد

اهداف دیگر

33

15/4

یک روز

31

14/5

دو روز

105

49/1

سه روز

56

26/2

بیشتر از سه

22

10/3

روز
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هدف تحقیق حاضر ،شناسایی و اولویتبندی جاذبههای گردشگری شهرستان یزد از
دیدگاه گردشگران اروپایی و آسیای شرقی است .همانطور که اشاره شد ،معیارها،
زیرمعیارها با بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات مشابه شناسایی گردید .سپس با استفاده
از نظرات خبرگان و اساتید راهنما و مشاور ،معیارها و زیرمعیارهای نهایی تعیین گردید.
براساس مؤلفههای شناسایی شده ،درخت سلسله مراتبی تحقیق حاضر برای اولویتبندی
جاذبههای گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران اروپایی و آسیای شرقی به شرح
شکل زیر است.
همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،درخت سلسله مراتبی تحقیق دارای  3سطح
است .در سطح اول ،هدف ،در سطح دوم معیارها ( 5معیار) ،در سطح سوم ،زیرمعیارها
(درمجموع  15زیرمعیار) قرار دارند .براساس سلسله مراتب فوق ابتدا به تعیین وزن
معیارها و اولویتبندی آنها با استفاده از تکنیک ای اچ پی فازی پرداخته شده است .پس
از تعیین اولویت هر یک از معیارها ،به رتبهبندی زیرمعیارها براساس دیدگاه گردشگران
اروپایی و آسیایی با استفاده از تکنیک ویکور فازی پرداخته شده است.

اولویتبندی جاذبههای گردشگری شهرستان یزد…

شکل .1درخت سلسله مراتبی اولویتبندی جاذبههای گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران اروپایی و آسیایی
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اولویتبندی معیارهای جاذبههای گردشگری شهرستان یزد با تکنیک ای اچ پی فازی

در این مرحله از تحقیق از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد .پس از جمعآوری
پرسشنامه و تبدیل اعداد به اعداد فازی ،میانگین هندسی نظرات خبرگان مبنای محاسبات
ای اچ پی فازی قرار گرفت.
برای بررسی سازگاری ،دو ماتریس (عدد میانی و حدود عدد فازی) از هر ماتریس
فازی مشتق و سپس سازگاری هر ماتریس بر اساس روش ساعتی محاسبه شد .مراحل
محاسبه نرخ سازگاری ماتریسهای فازی مقایسات زوجی به قرار زیر است:
مرحله  :1در مرحله اول ماتریس مثلثی فازی را به دو ماتریس تقسیم کردیم .ماتریس اول
از اعداد میانی قضاوتهای مثلثی تشکیل میشود]  Am = [aijmو ماتریس دوم
شامل میانگین هندسی حدود باال و پایین اعداد مثلثی میشود .Ag = √aiju . aijl
مرحله  : 2بردار وزن هر ماتریس را با استفاده از روش ساعتی به ترتیب زیر محاسبه
میشود.

n

aijm
1
∑ n
] w m = [wimکه در آن
∑i=1 aijm
n
j=1

= wim

n

1
√aiju . aijl
∑ n
] w g = [wigکه در آن
n
∑i=1 √aiju . aijl

g

= wi

j=1

مرحله  : 3بزرگترین مقدار ویژه برای هر ماتریس با استفاده از روابط زیر محاسبه میشود.
n

n

wjm
1
) = ∑ ∑ aijm ( m
n
wi

λm
max

i=1 j=1

g

w

) λgmax = n1 ∑ni=1 ∑nj=1 √aiju . aijl( wjgمرحله  :4شاخص سازگاری با استفاده از روابط
i

زیر محاسبه میشود.

)(λgmax − n
)(n − 1

= CIg

(λm
)(5.042 − 5
)max − n
=
= 0.0105
)(n − 1
)(4
)(5.02367 − 5
=
= 0.00592
)(5

= CIm
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مرحله  :5برای محاسبه نرخ ناسازگاری ) ،(CRشاخص  CIرا بر مقدار شاخص تصادفی
) (RIتقسیم میشود .در صورتی که مقدار حاصل کمتر از  0/1باشد ،ماتریس
سازگار و قابل استفاده تشخیص داده میشود .ساعتی برای به دست آوردن مقادیر
شاخصهای تصادفی ) 100 ،(RIماتریس را با اعداد تصادفی و با شرط متقابل
بودن ماتریسها تشکیل داده و مقادیر ناسازگاری و میانگین آنها را محاسبه نمود.
اما از آنجا که مقادیر عددی مقایسات فازی همواره عدد صحیح نیستند و حتی در
این صورت هم میانگین هندسی ،آنها را عموماً به اعداد غیرصحیح تبدیل میکند،
حتی در صورت استفاده از مقیاس ( )1-9ساعتی نیز نمیتوان از جدول شاخص-
های تصادفی) (RIساعتی استفاده کرد.
در صورتی که هر دوی این شاخصها کمتر از  0/1بودند ،ماتریس فازی سازگار
است .در صورتی که هر دو بیشتر از  0/1بودند ،از تصمیمگیرنده تقاضا میشود تا در
اولویتهای ارائه شده تجدید نظر نماید و در صورتی که تنها )  CRm (CRgبیشتر از 0/1
باشد ،تصمیمگیرنده تجدید نظر در مقادیر میانی (حدود) قضاوتهای فازی را انجام
میدهد .همانطور که نتایج نشان میدهد ماتریس مقایسات زوجی معیارها سازگار
میباشد .در مراحل بعد فقط مقدار سازگاری نشان داده خواهد شد.
با توجه به سازگار بودن ماتریس مقایسات زوجی در ادامه به مراحل محاسبه وزن هر
یک از معیارهای جاذبههای گردشگری شهرستان یزد بر اساس رویکرد ای اچ پی فازی
خواهیم پرداخت.
مرحله اول :به دست آوردن بسط مرکب فازی برای هر یک از عوامل:
)M gj1  (1, 1, 1) + ... + (0.89, 1.15,1.46)  (4.515, 5.466, 6.598

5
j 1

)M gj2  (0.68, 0.82, 0.99) + ... + (0.60, 0.75, 0.94)  (3.814, 4.567, 5.655

)M gj3  (0.64, 0.83,1.10) + ... + (0.67, 0.92,1.17)  (4.101, 5.033, 6.212

)M gj4  (0.91,1.13,1.42) + ... + (0.87,1.16,1.47)  (4.114, 5.005, 6.176
)M gj5  (0.68, 0.87,1.12) + ... + (1,1,1)  (4.282, 5.159, 6.421







5
j 1

5
j 1

5
j 1

5
j 1
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5

5

j 1

i 1

5

5

j 1

i 1

)M gji  (20.825, 25.320, 31.062
M gji ) 1  0.0321,0.0395,0.0480

 
( 

 : S1فرهنگی ایجاد شده با هدفی غیر از جذب گردشگر : S 2 ،رویدادهاS 3 ،
ایجاد شده با هدف اولیه جذب گردشگر : S 4 ،طبیعیS 5 ،

 :فرهنگی

 :فرهنگی ناملموس

)S1  (4.515, 5.466, 6.598)  0.0321,0.0395,0.0480  (0.1453,0.2159,0.3168

S 2 (3.814, 4.567, 5.655)  0.0321,0.0395,0.0480  0.1227,0.1839,0.2715
S 3  (4.101, 5.033, 6.212)  0.0321,0.0395,0.0480  0.1320,0.1987,0.2982

S 4 (4.114, 5.005, 6.176)  0.0321,0.0395,0.0480  0.1324,0.1976,0.2965

S 5  (4.282, 5.159, 6.421)  0.0321, 0.0395, 0.0480  0.1378, 0.2037, 0.3083

مرحله دوم و سوم :محاسبه درجه ارجحیت (درجه امکانپذیری)  Siبر S k

.

جدول  :4محاسبه درجه ارجحیت معیارهای جاذبههای گردشگری یزد

نرماالیز شده

S1

S2

S3

S4

S5

مینیمم

W

WN

S1

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.0000

0.2212

S2

0.798

1.000

0.904

0.910

0.871

0.7979

0.1765

S3

0.899

1.000

1.000

1.000

0.970

0.8993

0.1989

S4

0.892

1.000

0.993

1.000

0.963

0.8925

0.1974

S5

0.931

1.000

1.000

1.000

1.000

0.9307

0.2059

مرحله چهارم :نرمالیزه کردن بردار  W و به دست آوردن بردار وزن نرمالیزه شده . W
نتایج در دو ستون آخر جدول  4قابل مشاهده است.
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اولویتبندی معیارهای جاذبههای گردشگری شهر یزد از دیدگاه خبرگان
.1فرهنگی ایجاد شده با هدفی غیراز جذب گردشگر .2 ،فرهنگی ناملموس .3 ،فرهنگی
ایجاد شده با هدف اولیه جذب گردشگر .4 ،طبیعی .5 ،رویدادها.
براساس اولویت تعیین شده برای هر یک از معیارهای جاذبههای گردشگری شهری
یزد ،در ادامه به اولویتبندی زیرمعیارهای جاذبههای گردشگری شهر یزد از دیدگاه
گردشگران اروپایی و آسیای شرقی با تکنیک ویکور فازی پرداخته شده است.
اولویتبندی جاذبههای گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران اروپایی با تکنیک ویکور فازی
برای نمونه نتایج مراحل ویکور فازی برای زیرمعیارهای جاذبههای طبیعی ارائه شده
است .ارزیابی زیرمعیارهای فرهنگی ایجاد شده با هدفی غیر از جذب گردشگر براساس
نظرات گردشگران طبق اعداد فازی در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5زیرمعیارهای جاذبههای طبیعی (ماتریس تصمیمگیری(

زیرمعیارها
پاسخدهندگان

اقلیم

ویژگیهای خاص
طبیعی

چشماندازهای زیبا

N1

)(1,1,3

)(3,5,7

)(7,9,9

N2

)(1,3,5

)(1,3,5

)(5,7,9

...

...

...

...

N101

)(3,5,7

)(3,5,7

)(5,7,9

N102

)(5,7,9

)(5,7,9

)(3,5,7

N103

)(1,3,5

)(3,5,7

)(3,5,7

یافتههای مراحل تکنیک ویکورفازی برای رتبهبندی زیرمعیارهای فرهنگی ایجاد شده
با هدفی غیر از جذب گردشگر پرداخته شده است.

گام اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری ارزیابی گزینهها :این ماتریس در جدول ()8-4
نشان داده شده است.
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گام دوم :بیمقیاس نمودن ماتریس تصمیمگیری :در این گام بایستی ماتریس تصمیمگیری
فازی را به یک ماتریس بی مقیاس شده فازی تبدیل نماییم .برای بهدست آوردن
ماتریس ،بایستی مراحل زیر طی شود:
تعیین بهترین و بدترین مقدار برای هر معیار:
بهترین و بدترین هر یک از مقادیر در هر معیار شناسایی شده و به ترتیب

و

نامیده

میشود.
در صورتی که معیار jام،معرف سود باشد
(رابطه )1
(رابطه )2

(سود باشند)

و
for

i=1,2,….,n

for

i=1,2,….,

(سود باشند)

ولی در صورتی که معیار  jام ،معرف هزینه باشد
(رابطه )3

for

(هزینه باشند)

(رابطه ( )4هزینه باشند)

for

اگر

از روابط زیر به دست میآید:

و

از روابط زیر بهدست میآید:

i=1,2,….,n
i=1,2,….,n

باشد ،مقادیر نرمالیزه شده بدین

صورت به دست میآید:
(رابطه )5

برای معیارهای معرف سود:

(رابطه  )6برای معیارهای معرف هزینه:
جدول  6مقادیر نرمالیزه شده ماتریس ارزیابی را نشان میدهد.
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جدول  .6جدول بیمقیاس تصمیمگیری (نرمالیزه شده) زیرمعیارهای جاذبههای طبیعی

زیرمعیارها
پاسخدهندگان
N1
N2
N3

...

N103

گام سوم :محاسبه
اگر

اقلیم

ویژگیهای خاص طبیعی

چشماندازهای زیبا

)(0.5,1,1
)(0,0.5,1
)(-0.5,0,0.5

)(0,0.5,0.75
)(0,0.5,1
)(-0.5,0,0.5

)(-0.25,0,0.25
)(-0.5,0,0.5
)(-0.5,0.5,1

...

)(-0.333,0.333,1

و

...

)(-0.667,0,0.667

...

)(-0.667,0,0.667

:
باشد :

و

(رابطه )7
(رابطه )8
گام پنجم :محاسبه
اگر

باشد:

(رابطه )9
که :
(رابطه )10
(رابطه )11
(رابطه )12
(رابطه )13
پارامتر Vوزنی برای بیشینه مطلوبیت گروهی است که مقدار آن میتواند بین  0و 1
باشد که در این تحقیق  0.5در نظر گرفته شده است.
مقادیر فازی  R ،Sو  Qبا توجه به فرمول زیر قطعی میشوند:
اگر
(رابطه )14

باشد ( .یک عدد فازی است).
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جدول  .7مقادیر  R ،Sو  Qزیرمعیارهای جاذبههای طبیعی

اقیلم

S

Sg

R

Rg

)(-0.253,0.367,0.94

0.355

)(0.005,0.01,0.01

0.009

Q

)(-0.593,0.248,1

Qg

0.226

ویژگیهای
خاص طبیعی

)(-0.413,0.207,0.803

0.201

)(0,0.007,0.01

0.006

)(-0.899,0.025,0.952

0.026

)(-0.48,0.137,0.72

0.128

)(0,0.007,0.01

0.006

)(-0.923,0,0.923

0

چشماندازهای
زیبا

گام ششم :رتبهبندی نزولی S ،Rو  Qگزینهها
در این گام گزینهها برا ساس مقادیر S ،Rو  Qرتبهبندی میشوند .جدول ()19-4
رتبهبندی گزینهها را نشان میدهد:
جدول  .8رتبه زیرمعیارهای جاذبههای طبیعی بر اساس  S ،Rو Q

اقیلم
ویژگیهای خاص طبیعی
چشماندازهای زیبا

R

S

Q

3
1
1

3
2
1

3
2
1

گام هفتم :تعیین جواب نهایی
در این مرحله با توجه به مقادیر  S ،Rو  Qمربوط به گزینهها که به صورت نزولی
مرتب شدهاند (جدول) تصمیم میگیریم .برای تصمیمگیری دو شرط بررسی و بر اساس
این دو شرط ،سه حالت به وجود میآید که بر اساس آن تصمیم گرفته میشود:
الف) شرط :1شرط مزیت قابل قبول
اگر ) A(2)،A(1و ) A(Iبه ترتیب اولین ،دومین و بدترین گزینه بر اساس مقدار  Qباشد
و  nبیانگر تعداد گزینهها باشد ،رابطه ( )15برقرار باشد:

رابطه()15

[Q(A(2))-Q(A(1))] /[Q(A(I))-Q(A(1))] ≥ 1/n-1

ب) شرط :2شرط ثبات قابل قبول در تصمیمگیری
گزینه ) A(1باید حداقل در یکی از گروههای  Rو  Sبه عنوان رتبه برتر شناخته شود.
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حالتهایی که پیش میآید:
حالت اول :زمانی که شرط اول برقرار نباشد ،مجموعهای از گزینهها به صورت رابطه
 16به عنوان گزینههای برتر انتخاب میشوند:

) = ,A(1) A(2) ,….., A(Mگزینههای برتر

رابطه ()16

بیشترین مقدار  Mبا توجه به رابطه ( )17محاسبه میشود:
Q(A(1))-Q(A(M)) >1/n-1

رابطه ()17

حالت دوم :زمانی که تنها شرط دوم برقرار نباشد ،دو گزینه ) A(1و) A(2بهعنوان گزینههای
برتر انتخاب میشوند.
حالت سوم :اگر هر دو شرط برقرار بود ،رتبهبندی براساس  Qخواهد بود( .به صورت
کاهشی :هر چه  Qکمتر باشد ،آن گزینه بهتر است)
به دلیل تکراری بودن شیوه محاسبات در ادامه فقط به نتایج رتبهبندی زیرمعیارهای
جاذبههای طبیعی اشاره شده است.
جدول  .9رتبهبندی زیرمعیارهای جاذبههای گردشگری  S ،Rو Q

جاذبههای گردشگری ایجاد
شده با هدف اولیه جذب
گردشگر
جاذبههای گردشگری ایجاد
شده با هدفی غیر از جذب
گردشگر
جاذبههای ناملموس

رویدادها

رتبهبندی نهایی

Q

S

R

1

1

1

1

موزه و تسهیالت فرهنگی

2

2

2

1

مجموعههای سرگرمی

3

3

3

3

پارکها و بوستانهای عمومی داخل و
خارج از شهر

3

3

3

3

غذا

4

4

4

3

تسهیالت خرید

2

2

2

2

هنرها و صنایع دستی

1

1

1

1

سایتهای باستانی ،تاریخی و فرهنگی

2

2

1

2

میهماننوازی ساکنان

1

1

2

1

الگوهای متمایز فرهنگی

3

3

3

2

نمایشگاهها

1

1

1

1

رویدادهای ملی و مذهبی

2

2

2

2

رویدادهای ورزشی
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اولویتبندی جاذبههای گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران آسیایی با تکنیک ویکور فازی
جدول  .10رتبهبندی زیرمعیارهای جاذبههای گردشگری بر اساس  S ،Rو  Qازدیدگاه گردشگران آسیایی

رتبهبندی

Q

S

R

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

الگوهای متمایز فرهنگی

2

2

2

1

میهماننوازی ساکنان

3

3

3

2

رویدادهای ورزشی

2

2

2

2

نمایشگاهها

1

1

1

1

رویدادهای ملی و مذهبی

نهایی

جاذبههای طبیعی

جاذبههای گردشگری ایجاد اولیه
جذب گردشگر

جاذبههای گردشگری ایجاد شده با
هدفی غیراز جذب گردشگر

جاذبههای ناملموس

رویدادها

ویژگیهای خاص طبیعی
اقلیم
چشماندازهای زیبا
پارکها و بوستانهای عمومی داخل و
خارج از شهر
موزه و تسهیالت فرهنگی
مجموعههای سرگرمی
غذا
تسهیالت خرید
سایتهای باستانی ،تاریخی و فرهنگی
هنرها و صنایع دستی

جدول  .11مقایسه اولویتبندی جاذبههای گردشگری ازدیدگاه گردشگران آسیا و اروپایی
فرهنگی  /انسان ساخت
ملموس
 -4طبیعی

 -3ایجاد شده با هدف اولیه جذب
گردشگر

 -1ایجاد شده با هدفی غیراز جذب
گردشگر

 -5رویدادها

 -2نا ملموس

دیدگاه
گردشگران
آسیایی

دیدگاه
گردشگران
اروپایی

دیدگاه
گردشگران
آسیایی

دیدگاه گردشگران
اروپایی

دیدگاه گردشگران
آسیایی

دیدگاه گردشگران
اروپایی

دیدگاه گردشگران
آسیایی

دیدگاه گردشگران
اروپایی

دیدگاه گردشگران
آسیایی

دیدگاه گردشگران
اروپایی

ویژگیهای
خاص
طبیعی

چشم-
اندازهای
زیبا

موزه و
تسهیالت
فرهنگی

موزه و تسهیالت
فرهنگی

سایت های باستانی،
تاریخی و فرهنگی

سایتهای
باستانی ،تاریخی
و فرهنگی

الگوهای متمایز
فرهنگی

الگوهای متمایز
فرهنگی

رویدادهای ملی و
مذهبی

رویدادهای ملی و
مذهبی

چشم-
اندازهای
زیبا

ویژگیهای
خاص
طبیعی

پارکها و
بوستانهای
عمومی داخل
و خارج از
شهر

مجموعههای
سرگرمی

هنرها و صنایع
دستی

هنرها و صنایع
دستی

میهماننوازی ساکنان

اقلیم

اقلیم

مجموعههای
سرگرمی

پارکها و
بوستانهای
عمومی داخل و
خارج از شهر

تسهیالت خرید

غذا

غذا

تسهیالت خرید

میهماننوازی ساکنان

نمایشگاهها

رویدادهای ورزشی

رویدادهای
ورزشی

نمایشگاهها
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نتیجهگیری
خبرگان ،جاذبههای گردشگری شهرستان یزد را بهترتیب زیر اولویتبندی کردهاند)1 :
جاذبههای فرهنگی /انسان ساخت ایجاد شده با هدفی غیر از جذب گردشگر )2 ،جاذبه-
های فرهنگی ناملموس )3 ،جاذبههای فرهنگی /انسان ساخت ایجاد شده با هدف اولیه
جذب گردشگر )4 ،جاذبههای طبیعی )5 ،رویدادها.
ویژگی های خاص طبیعی از دیدگاه گردشگران آسیایی در اولویت باالتری نسبت به
چشماندازهای طبیعی قرار گرفته است در حالی که از دید گردشگران اروپایی عکس آن
است ،یعنی چشماندازهای طبیعی بر ویژگیهای طبیعی اولویت دارند و اقلیم از دیدگاه
هر دو گروه گردشگر در پایینترین رتبه قرار دارد.
مقایسه اولویتبندی جاذبههای فرهنگی ایجاد شده با هدفی غیر از جذب گردشگر
از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی :هر دو گروه از گردشگران بیشترین اولویت را به
موزه و تسهیالت فرهنگی دادهاند ،میتوان گفت در این مورد گردشگران آسیایی و
اروپایی هم عقیده بودهاند .در حالی که در دو مورد دیگر چنین نیست ،گردشگران آسیایی
بعد از موزه و تسهیالت فرهنگی بیشترین اولویت را به پارکها و بوستانهای عمومی
داخل و خارج از شهر و بعد از آن مجموعههای سرگرمی دادهاند ،اما گردشگران اروپایی
بعد از موزه و تسهیالت فرهنگی بیشترین اولویت را به مجموعههای سرگرمی و بعد از
آن به پارکها و بوستانهای عمومی داخل و خارج از شهر دادهاند.
مقایسه اولویتبندی جاذبههای فرهنگی ایجاد شده با هدفی غیر از جذب گردشگر
از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی :گردشگران آسیایی و اروپایی به صورت مشابه،
به ترتیب سایتهای باستانی ،تاریخی و فرهنگی و هنرها و صنایع دستی را اولویتبندی
کردهاند با این تفاوت که بعد از دو عامل یاد شده گردشگران آسیایی به ترتیب تسهیالت
خرید و غذا و گردشگران اروپایی به ترتیب غذا و تسهیالت خرید را در اولویت خود
قرار دادهاند.
مقایسه اولویتبندی جاذبههای فرهنگی ناملموس از دیدگاه گردشگران آسیایی و
اروپایی :هر دو گروه از گردشگران در مورد اولویتبندی جاذبههای فرهنگی ناملموس
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کامالً مشابه بدین ترتیب رای دادهاند )1 :الگوهای متمایز فرهنگی )2 ،میهمان نوازی
ساکنان .گردشگران آسیایی و اروپایی در این گروه از جاذبهها کامالً هم عقیده بودهاند.
مقایسه اولویتبندی جاذبههای رویدادها از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی:
گردشگران آسیایی و اروپایی بیشترین رأی را به رویدادهای ملی و مذهبی دادند تا این
بخش بتواند در رتبه نخست این نوع از جاذبهها قرار گیرد .گردشگران آسیایی بعد از
رویدادهای ملی و مذهبی به ترتیب به نمایشگاهها و رویدادهای ورزشی رأی دادند ،در
حالی که گردشگران اروپایی آرایی کامالً عکس به این دو مورد دادند و رویدادهای
ورزشی را در رتبه دوم و همچنین نمایشگاهها را در رتبه سوم اولویت قرار دادند.
نی مالهوترا  )2012(1در مطالعۀ خود جاذبههای گردشگری را به دو دسته طبیعی و
انسان ساخت تقسیم کرد و کشورهای هند و سنگاپور را با هم در جذب گردشگران
خارجی مقایسه نمود ،او به این نتیجه دست یافت که گردشگرانی که میخواهند طبیعتی
زیبا را ببینند ،به هند سفر می کنند و گردشگرانی که مایل به بازدید از جاذبههای انسان
ساخت هستند ،به سنگاپور سفر میکنند .او چنین تحلیل میکند که جاذبههای انسان
ساخت بازدیدکنندگان بیشتری نسبت به جاذبههای طبیعی دارد و کشور سنگاپور در
مقایسه با کشور هند میتواند گردشگرانی خارجی بیشتری جذب کند ،در تحقیق حاضر
نیز مشاهده می شود که هر دو گروه از گردشگران آسیایی و اروپایی جاذبههای انسان
ساخت را در جغرافیای مورد مطالعه مهمتر از دیگر جاذبهها دانستهاند.
پستانا ( )2011در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بیشتر گردشگران خارجی به
دلیل جاذبههای طبیعی کشور فرانسه به آنجا مسافرت میکنند .جاذبههایی مانند ساحل،
ماسه ،آفتاب ،کوهستانها و مکانهای مناسب برای اسکی کردن .البته محقق به جاذبههایی
چون موزهها و پارکهای موضوعی هم اشاره کرده است .مکیان و همکارش ( )1382در
تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بیشتر گردشگران خارجی از سایتهای تاریخی و
فرهنگی شهر یزد بازدید کردهاند ،البته باید متذکر شد که این دو پژوهشگر در مورد دیگر
جاذبهها از گردشگران خارجی پرسشی نکردهاند.
1. Nee Malhotra
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با یک نگاه کلی به جدول  24که نشان دهنده خالصه نتایج این مطالعه است میتوان
در یافت که بهجز جاذبههای طبیعی در دیگر جاذبهها اولین اولویت از دیدگاه گردشگران
آسیایی و اروپایی متشابه است ،در نتیجه میتوان این گونه تحلیل کرد که اولین اولویت
از هر یک از جاذبهها به جز جاذبههای طبیعی از جاذبههایی هستند که برای گردشگران
خارجی ،جدای از ملت و فرهنگشان برای آنها شناخته شده است و قبل از سفرشان
احتماالً در مورد این جاذبهها یا شنیدهاند و یا مطالعه داشتهاند و در سفر به یزد نیز ،آنها
را در برنامه بازدیدهای خود جای میدهند .در حالی که ممکن است جاذبههایی که در
ردههای پایین اولویت هر یک از جاذبههای سطح اول قرار دارند ،مورد بازدید گردشگران
خارجی قرار نگیرند ،یا اینکه گردشگران اصالً از وجود آنها در مقصد مطلع نشوند.
هرچند که این جاذبهها وجود دارند و پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر و افزایش
مدت اقامت گردشگران در مقصد هستند.
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