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 چکیده

هاي ايران مورد بر جذب و طول اقامت گردشگران ملي در استاندر اين مطالعه عوامل موثر 

استان  31و اطالعات  هاي تابلوييرويکرد دادهبررسي قرار گرفت. به منظور انجام اين بررسي از 

ها نشان داد که عوامل ( استفاده شد. نتايج حاصل از برآورد الگو1390-1393کشور براي دوره )

برخي از و ها( ي، تعداد تخت مراکز درماني، اعتبارت دولتي، آزاد راهتعداد اماکن اقامتطرف عرضه )

تاثير مثبت و  انتعداد گردشگر برهاي طبيعي و فرهنگي( جاذبه) هاهاي گردشگري استانجاذبه

همچنين طول اقامت گردشگران و فاصله جغرافيايي تاثير منفي بر تعداد گردشگران  دار دارند. معني

ها حاکي از آن است که تاثير عوامل است که نتايج بدست آمده از برآورد الگو اين در حاليدارد. 

هاي منطقه از  دار نبوده، اما درآمد گردشگر و برخي از ويژگي عرضه بر طول اقامت گردشگر معني

 هاي طبيعي مقصدجمله جمعيت، تعداد پزشک متخصص، تعداد دانشجو و همچنين جاذبه

 دار دارند.  شگر تاثير معنيگردشگري بر طول اقامت گرد

هاي گردشگري ملي، طول اقامت گردشگران، عوامل طرف عرضه، جاذبههای کلیدی: واژه

 گردشگري، عوامل فرهنگي.
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 مقدمه

توسعه صنعت گردشگري فوايد زيادي از جمله ايجاد اشتغال، رونق اقتصادي و بهبود توزيع 

و به عنوان يک صنعت پيشرو نقش مهمي را در درآمد براي منطقه گردشگري را به همراه دارد 

تواند ايفاء نمايد. بر اين اساس مطالعات زيادي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع مي

خصوص بررسي و شناسايي عوامل موثر بر تعداد جذب گردشگر درمقاصد گردشگري انجام شده 

 است. 

از متغيرهاي مهم در صنعت گردشگري  عالوه بر جذب گردشگر، طول اقامت گردشگران يکي

است. بسياري از محققين معتقدند که ميزان اثرات مثبت گردشگري بر جوامع به طول اقامت 

، نرخ اشتغال باشدگردشگران وابسته است. هرچه طول اقامت گردشگر در مقصد گردشگري بيشتر 

اين ترتيب مقصد گردشگري  ها و ميزان هزينه گردشگران در مقصد گردشگري بيشتر بوده و بههتل

مطالعه در خصوص صنعت گردشگري  اده بيشتري خواهد برد. از اين رواز منافع گردشگر استف

باشد که در مطالعات انجام  مستلزم توجه به هر دو بعد يعني تعداد گردشگران و طول اقامت آنها مي

 شده کمتر به اين نکته توجه شده است. 

ده در خصوص گردشگري حاکي از آن است که غالب اين مرور مطالعات داخلي انجام ش

مطالعات، گردشگران خارجي را مورد توجه قرار داده و يا به گردشگري منطقه خاص در داخل کشور 

اند و کمتر )ميداني( پرداخته به صورت موردي و براساس اطالعات حاصل شده از خود گردشگران

هاي کشور بپردازد. عدم وجود شگري در همه استانتوان يافت که به صنعت گرداي را ميمطالعه

ريزي گردشگري چنين مطالعاتي باعث شده است که امکان توصيه قواعد کلي در خصوص برنامه

 1نداشته نباشد. اين در حالي است که براساس مفهوم مزيت رقابتي مايکل پورتر دداخل کشور وجو

اي جذب گردشگر از اهميت اساسي در ( موضوع رقابت مناطق مختلف در داخل کشور بر1990)

 توسعه صنعت گردشگري برخوردار است. به اعتقاد پورتر صنايعي در صحنه رقابت جهاني موفق 

شوند که بنگاه هاي آن صنايع، ابتدا با رقابت در داخل کشور توانايي و کارايي خود را تقويت مي

عالوه بر اينکه موجب عت گردشگري نموده باشند. رقابت بين مناطق مختلف کشور براي توسعه صن

بلکه تبادل فرهنگي بين قوميت مختلف در ايران شود، ور ميهاي مختلف کشرشد متوازن در استان

 نمايد. را سبب شده و همبستگي ملي را تقويت مي

عالوه بر موارد فوق، در اکثر مطالعات به خصوص مطالعاتي که در ارتباط با گردشگري داخلي 

تاثير عوامل طرف عرضه که در واقع به تسهيالت رفاهي ارائه شده از سوي مقصد  صورت گرفته،

( اين در حالي 25:  1392گردشگري داللت دارند، مورد غفلت واقع شده است. )شاه آبادي و سياح، 

ها و مناطق مختلف کشور يکي از متغيرهاي مهم و اثرگذار بر است که توزيع امکانات بين استان

                                                           
1 Porter  
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لي است و نبود تسهيالت رفاهي مناسب در مقصد گردشگري، ممکن است گردشگر گردشگري داخ

 را از اقدام به مسافرت، عليرغم وجود جاذبه در مقصد منصرف نمايد. 

با عنايت به مراتب فوق، در اين مطالعه گردشگري بين استاني در ايران مورد بررسي قرار 

وثر بر جذب گردشگر و همچنين طول اقامت گيرد و ضمن توجه به عوامل طرف عرضه، عوامل م مي

 باشد:شود. به عبارتي اين مطالعه به دنبال پاسخ به سواالت زير ميگردشگر تحليل مي

تواند تفاوت در تعداد گردشگر و همچنين  عوامل عرضه ميبرخورداري استان ها از  آيا تفاوت در

دشگر تاثير دارد؟ و در نهايت اينکه طول اقامت آنها را توضيح دهد؟ آيا طول اقامت بر تعداد گر

 هاي استاني چه تاثيري بر طول اقامت و تعداد گردشگر دارند؟  ها و جاذبه ويژگي

براي انجام اين مطالعه در بخش بعدي ادبيات موضوع که شامل پيشينه تحقيق و مباني نظري 

آن در قالب داده هاي  گيرد و در ادامه با معرفي الگوي کمي و برآورد است، مورد بررسي قرار مي

گيرد و در نهايت  تابلويي، عوامل موثر بر تعداد و طول اقامت گردشگر مورد بررسي قرار مي

 شود.بندي و پيشنهادات ارائه مي جمع

 

 مباني نظری 

 و بازگشت اقامت، مقصد، به مسافرت برنامه ريزي سفر، نظير فعاليتها از اي مجموعه به گردشگري

 :1992، 2و موريسون 1ميل. )افتدمي اتفاق گردشگر يک مسافرت جريان که در شود مي اطالق غيره

29 ) 

هاي مختلفي در خصوص بنديتر صنعت گردشگري، تقسيم به منظور درک بهتر و بررسي دقيق

ها دو رويکرد در بررسي  اجزا و عوامل موثر برآن صورت گرفته است. بر اساس همين تقسيم بندي

ري وجود دارد. رويکرد اول، رويکرد تقاضا محور بوده و برگرفته از اين فرض عوامل موثر بر گردشگ

 4و ريچي 3هو) سازد است که مقصد، برانگيزنده باورها و احساسات افراد بوده و نياز آنها را برآورده مي

(. از سويي رويکرد عرضه محور در گردشگري بر خدماتي تمرکز دارد که براي بازديدکنندگان 1993)

 خصوصي دولتي و هايبخش و عملکرد سياستها با عناصر، اين اند.شده آماده و طراحي مقصد يک

 صحيح شناسايي به وابسته گردشگري در اين رويکرد و توسعه موفقيت شوند.  مي کنترل و هدايت

 (. 1391و همکاران، است )نصرالهي  عرضه عناصر و اجزاء

شود و به  ويکرد عرضه محور و تقاضا محور توجه شود به هردو ر ها سعي ميدر برخي از بررسي

گيرد به عبارتي در  اي کامل از عوامل موثر بر گردشگري مورد بررسي قرار مياين ترتيب مجموعه

ا ب .است سيستم يک ديگر، بعدي چند موضوع هر مانند گردشگريشود که ها فرض مياين بررسي
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 با که دارد اجزايي و عناصر نيز شود، گردشگريمي تشکيل اجزايي از سيستم هر کهعنايت به اين

 اجزاي شناخت مستلزم سيستم هر درست درکو  آورند مي وجود به را کليت يک يکديگر، ترکيب

 (. 25:1390،وند موسي و شماعي) است آن کليت سيستم و

 ثانويه عناصر و هاجاذبه املرا ش گردشگري عناصر(، 1391روشتي و صالحي ميشاني )احد نژاد 

کند شود که گردشگر به خاطر آنها براي گردشگري اقدام ميها مربوط به مواردي مي دانند. جاذبهمي

 را گردشگران رفاه که گيرد مي بر در را و تسهيالت خدمات از دسته آن گردشگري ثانويه عناصرو 

اقدام به مسافرت در صورت نامناسب بودن و يا نبود آنها به ميزان کفايت، گردشگر از  و کند مي فراهم

 (.91: 1391، ميشاني و روشتي) شود.عليرغم وجود جاذبه در مقصد، منصرف مي

دانند  ها را امکاناتي مي( تسهيالت رفاهي و يا زير ساخت2016) و همکاران 1در اين ميان يوثوپ

شت توان به حمل و نقل و بهدا شود که از آن جمله مي که براي رضايت مندي عموم مردم فراهم مي

اشاره نمود. البته برخي از اين زيرساخت ها براي گردشگر داراي اهميت بيشتري است. در اين 

ونهو کند.  معرفي شده، ابعاد بيشتري را بازگو مي (2005) 2ونهوخصوص نظام گردشگري که توسط 

       گردشگري تقاضايعناصر  بيناز تعامل  که کند مي چارچوبي تعريف عنوان به را گردشگري نظام

 مقصد گردشگري در هعرض و (بازاريابي و سفر هايواسطه) اتصالي عناصر ،گردشگران( انگيزه)

 (1نمودار) ( تشکيل شده است.هازيرساخت و تسهيالت ،خدمات)

 

 
 (: نظام گردشگری1نمودار)

Source: Vanhove , N.(2005) 
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دسته: متغيرهاي سمت  سه به را گردشگري برتقاضاي مؤثر (، عوامل1392شاه آبادي و سياح )

تقاضا،  سمت کنند. متغيرهاي تقاضا، متغيرهاي سمت عرضه و متغيرهاي ارتباطي تقسيم مي

 هايانگيزه و ترجيحات بر متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي منطقه مبداء هستند که

 ردشگران،گ سفر فردي هاي توان به انگيزهاست. از جمله اين متغيرها مي تأثيرگذار گردشگران

 از ايمجموعه به عرضه جغرافيايي اشاره نمود. متغيرهاي سمت شرايط و مردم سنن و فرهنگ

 و ترجيحات بر که شود مي اطالق منطقه گردشگرپذير طبيعي و اجتماعي اقتصادي، متغيرهاي

ن به توا مي از آن جمله که است تأثيرگذار ي گردشگرپذير منطقه به ورود براي گردشگران هاي انگيزه

هاي همانند سطح توسعه يافتگي و برخورداري از زيرساخت گردشگرپذير منطقه اقتصادي متغيرهاي

 دو که شودمي اطالق متغيرهايي از دسته آن به نيز ارتباطي نمود. در نهايت متغيرهاي بهداشتي اشاره

 نمايد.مي مرتبط همديگر منطقه را با

هاي گردشگري(،  )جاذبه مشتمل بر عوامل طبيعي ( عوامل موثر برگردشگري را2012) 1ايپاتو

عوامل اقتصادي و اجتماعي، نيازهاي اساسي صنعت توريسم، زير ساخت ها و بهداشت معرفي 

   ( تسهيالت و امکانات مورد نياز گردشگران را 1393) کند. در اين خصوص قاسمي و همکاران مي

قيم با يکديگر دارند و از هم غير قابل کنند که هر کدام رابطه مست بندي ميدر سه سطح دسته

اند، ولي در عين حال هر کدام در جذب گردشگر به تحليل و بررسي جداگانه نياز دارند. اين تفکيک

اند از: تسهيالت و امکانات اقامتي، تسهيالت و امکانات خدماتي و تسهيالت و  سه سطح عبارت

 امکانات تجاري.

 کنندکه مي بيان گردشگران از نظرسنجي با (1974) 2ينگگيير جمله از صاحب نظران از برخي

 درماني، و بهداشتي خدمات ايمني، برق، خدمات آب، ها، ازجاده متشکل زيرساختها توسعه سطح

 اي منطقه هر به گردشگران ورود در عوامل تعيين کننده به عنوان عمومي نقل و حمل ارتباطات و

( با 1997) 5( و ليم1995) 4و ويت 3ويتاز جمله  صاحب نظران از ديگر برخي هستند. همچنين

 کشور توسعه سطح و گردشگري هاي زيرساخت کنند که مي بيان کمي تخمين مدلهاي از استفاده

 .باشند مي ورود گردشگر به آن کشور تعيين کننده عوامل ترين مهم از مقصد

ايي در صنعت نظران معتقدند که خدمات اسکان و پذير در اين ميان بسياري از صاحب

هاي صنعت گردشگري است و ميزان تسهيالت و  ترين و پوياترين مولفهگردشگري از پيچيده

 هاي مختلف مسافران و پويايي اين بازار است. تشکيالت مراکز اقامتي، بازتابي از نيازها و سليقه

 (.1390،106)سليماني مقدم و اسالمي،
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داند. وي بيان مي واحدهاي اقامتيرا  يسمتور صنعت عناصر مهمترين يکي از( 1996) 1الو

 که هستند پارامتري مهمترين و ترينعمده توريستي مقاصد، هايجاذبه از بعد مراکز اين کند که مي

 محل به آنها نزديکي و درجه ،کيفيت،اقامتي مراکز . تعداددنکن مي معطوف خود به را ها توجه توريست

 به را گردشگر رفتاري تغيير الگوي توانداست، مي دشگرگر سفر نهايي هدف که نظر مورد و مقصد

  .باشد داشته همراه

عالوه بر مراکز اقامتي تسهيالت حمل و نقل نيز از عوامل مهم در رونق گردشگري محسوب 

 که وجود است ( معتقد1974) شود که در مطالعات مختلف به آن تاکيد شده است. گييرينگ مي

 گردشگري تقاضاي مناسب، تاثير مثبت بر خدمات ارايه و هوايي و ريلي اي، جاده مناسب زيرساختهاي

 از يکي اي(شبکه جاده و هافرودگاه نقل )بنادر، و حمل زيرساختهاي گسترش دارند. بنابراين

  .است گردشگري گسترش براي دولتها اقدامات مهمترين

است.  کشورها درماني اتخدم و بهداشت سطح گردشگري بر ميزان مهم مؤثر عوامل از ديگر يکي

هستند.  گريزان محيطي زيست هاي آلودگي و بيماريها انواع به آلوده محيط از انسانها است طبيعي

 پايين سطح به آفريقا در گردشگري توسعه نيافتگي علل بررسي ( در2008) 3ماير و فسين 2زيانگ

 براي گردشگران از بسياري ديگر سوي اند. از کرده اشاره ماالريا همچون بيماريهايي وجود و بهداشت

کنند. بر اين اساس توسعه سالمت و مي سفر به اقدام پزشکي و بهداشتي خدمات انواع از مندي بهره

 بهداشت در منطقه گردشگرپذير اهميت بااليي براي تصميم گردشگران خواهد داشت.

         امتي و اي از مطالب فوق، رويکرد عرضه گردشگري و نقش امکانات اق بخش عمدهدر 

ها زماني هاي عمومي در جذب گردشگر مورد تاکيد قرار گرفته است. اما اين زيرساختساختزير

هاي هر منطقه به خوبي معرفي و مورد توجه  توانند برجذب گردشگر تاثير داشته باشند که جاذبه مي

ها را در انواع جاذبههاي گردشگري نيز،  قرار گرفته باشند. مطالعات انجام شده در خصوص جاذبه

ترين تقسيم بندي انجام شده در خصوص بندي نمودند. از مهمترين و رايجمختلف آن تقسيم

هاي  بندي سازمان جهاني گردشگري اشاره نمود. اين سازمان جاذبه توان به تقسيمها مي جاذبه

هاي اذبههاي طبيعي و جهاي ساخته شده توسط بشر، جاذبهگردشگري را در سه بخش جاذبه

ها  بندي جاذبهنمايد. از مطالعات داخلي نيز که به تقسيمبندي ميتاريخي طبقه -فرهنگي

هاي گردشگري را  اشاره نمود. آنها جاذبه (1393) توان به مطالعه موالئي و ابراهيمي اند، مي پرداخته

که هرکدام از اين  نمايند بندي ميهاي طبيعي، تاريخي، فرهنگي، ورزشي و اقتصادي طبقه به جاذبه

 تواند حائز اهميت باشد. ها در افزايش تعداد گردشگران منطقه گردشگري مي جاذبه

دقت در بررسي و مطالعات فوق حاکي از آن است که اين مطالعات بيشتر به عوامل موثر بر 

ر اند و در آنها عوامل موثر بر طول اقامت گردشگران کمت گردشگري و تعداد گردشگر توجه نموده
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هاي زيادي صورت مدنظر قرار گرفته است. به منظور پر نمودن اين خالء در سالهاي اخير تالش

اند. در اين گرفته و برخي از مطالعات، عوامل موثر بر طول اقامت گردشگري را مورد بحث قرار داده

 که دليل اين است به شده مهمي تلقي بسيار عامل اقامت در صنعت گردشگري مطالعات طول

 فعاليتهاي تجربۀ امکان طول اقامت، با افزايش و دارد گردشگري از حاصل منافع با مثبتي مبستگيه

1باروس( شودمي فراهم گردشگر براي بيشتري
 (. 2010:15 همکاران، و 

 و باشد، اما باروسهاي سفر ميبراساس نظريه مصرف کننده، طول اقامت تابعي از درآمد و هزينه

 قرار دارد. اين کننده نگرشهاي مصرف و تحت تاثير انتظارات اقامت ند که طول( معتقد2008) 2کوريا

   انجام خريد که محلي(محيط  و محصول ويژگيهاي مصرف کننده، در ذهني هنجارهاي و نگرشها

 (. 12:1395)رفيعي و همکاران، دهند.خود را نشان مي (شودمي

3مانند گارسيادر ارتباط با عوامل موثر بر طول اقامت محققيني ه
4رايا و 

5راجآل و (2008) 
 6پو و 

 شود؛ يکي بررسي بعد دو در مي تواند گردشگر نظري طول اقامت عوامل که کردند اظهار (2006)

 عوامل ديگري و عوامل جمعيت شناختي مانند تعيين کننده ترجيحات مصرف کنندگان، عوامل

داللت دارند. اما مطالعات انجام شده در  رسف طول در هاي مصرف کننده هزينه و درآمد که بر قيمت

دانند. خصوص عوامل موثر بر طول اقامت، عوامل مختلف و بسيار متنوعي را بر طول اقامت موثر مي

بندي هستند که به دهند که اين عوامل در چهار گروه قابل طبقهبررسي اين مطالعات نشان مي

گي، انگيزه و نوع مسافرت گردشگران. در اين ترتيب عبارتند از عوامل جمعيت شناختي، سطح زند

 قسمت سعي مي شود به برخي از مطالعات انجام شده در اين زمينه اشاره گردد. 

در خصوص عوامل جمعيت شناختي، غالب مطالعات به سن و جنس گردشگران توجه نموده اند 

(، باروس و 2010باروس و همکاران )که از آن جمله مي توان به بررسي صورت گرفته توسط 

دهد که  نتايج اين مطالعات نشان مي ( اشاره نمود.2012و همکاران ) 8( و سلماسي2010) 7ماچادو

يابد. همچنين مردان در  با افزايش سن گردشگران )البته تا حد معين(، طول اقامت نيز افزايش مي

 مقصد گردشگري دارند. مقايسه با زنان تمايل زيادي به اقامت بيشتر در

دهند بين دوره زندگي و طول اقامت رابطه معني داري  ( نشان مي2014و همکاران ) 9ولونگريگ

وجود دارد در واقع آنها شرايط مربوط به زمان فراغت و درآمد که در دوره خاصي از عمر انسان براي 

 کنند.را بر طول اقامت مثبت ارزيابي مياست، گردشگري مناسب 
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دهند که بين انگيزه مسافرت و طول اقامت رابطه معني  ي( نشان م2008و همکاران ) 1وانگ

آنها نشان مي دهند که گردشگراني که به قصد ديدن آشنايان و دوستان مسافرت  داري وجود دارد.

کنند  بيان مي (2010مي کنند، از طول اقامت بيشتري برخوردارند. در اين ميان بارو س و ماچادو )

و  سهاي محل گردشگري دارد. در اين خصوص بارو جذابيت که طول اقامت ارتباط مستقيمي با

      دهند که آب و هواي خوب موجب افزايش طول اقامت گردشگران ( نشان مي2010ن )اهمکار

 شود.مي

دهند که ( در خصوص نوع مسافرت )بين المللي و يا داخلي( نشان مي2008) 3و کارسون 2وو

( نشان 2006ري برخوردار هستند. همچنين آلجرا و پو )مسافرين بين المللي از طول اقامت بيشت

کنند دهند که مکان اقامت نيز در طول اقامت موثر است و گردشگراني که در هتل اقامت مي مي

نسبت به ساير گردشگران از طول اقامت کمتري برخوردارند. بررسي مطالعات مختلف در اين زمينه 

 گذارند. امت گردشگران تاثير ميدهد که عوامل متعددي بر طول اق نشان مي

 

 پیشینه تحقیق 

با عنايت به فوايد گردشگري، شناسايي عوامل موثر برتعداد و طول اقامت گردشگري به عنوان 

ها را به خود اختصاص داده است. در اين قسمت به  يکي از موضوعات مهم مطالعاتي بخشي از بررسي

 شود. مطالعه حاضر نيز هستند، اشاره ميبرخي از موارد مهم که در ارتباط با موضوع 

 2001،2007کننده طول مدت اقامت در تانزانيا را براي سالهاي  عوامل تعيين (2014) 4کازوزورا

گيرد که عوامل  دهد و نتيجه مي بر اساس رويکرد مدل الجستيک مورد بررسي قرار مي 2008 و

خانوار و تعداد فرزند بر مدت اقامت بسياري از جمله سن، جنس و تعداد اعضاي خانوار، درآمد 

گيرد که مدت اقامت افرادي که هاي تانزانيا تاثير معني دار دارند. همچنين وي نتيجه ميتوريست

در مقصد گردشگري دوستان و آشناياني دارند، بيشتر از افرادي است که با هدف تفريح و سرگرمي و 

  اند.يا به منظور تجارت سفر نموده

( با بررسي رابطه بين مليت گردشگران خارجي و ساير متغيرهاي موثر بر طول 2012) 5ترانه

اقامت مسافرين از جمله سن و نوع مسافرت در قالب يک الگوي کمي براي نروژ درتابستان سال 

هاي مختلف داراي طول اقامت متفاوتي هستند و بر اساس مدل گيرد که مليت نتيجه مي 2007

 توانند تغيير در طول اقامت را توضيح دهند.ميهاي مختلف ترانه، مليت
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( با مطالعه رابطه بين طول اقامت و امکانات رفاهي در کشور مالزي 2014) 2و خوشکام 1جعفر

به اين نتيجه رسيدند که رضايت گردشگراني که مدت اقامت آنها کمتر از ده روز بوده است بيش از 

از ده روز بوده است و بر اين اساس نکاتي را براي  رضايت گردشگراني است که مدت اقامت آنها بيش

 کنند.  دولت در جهت امکانات رفاهي توصيه مي

اجتماعي موثر بر طول اقامت گردشگران داخلي  -( عوامل اقتصادي1395) رفيعي و همکاران

آوري اطالعات به صورت ميداني و تحليل رگرسيون مدل الجيت شهر مشهد را با استفاده از جمع

روز، اقامت  5 از کمتر اقامت گروه، سه را در (وابسته متغير)د بررسي قرار دادند. آنها طول اقامت مور

سفر،  نحوه نشان دادند که متغيرهاي نموده و بنديطبقه روز 7 از بيشتر و اقامت روز 7 تا 5 بين

 و منفي تأثير تتحصيال و غذا تهيه سفر، در همراه خانوار افراد تعداد و مشهد به سفر دفعات تعداد

طول  بر معني دار و مثبت تأثير( ميليون 2 تا 1 بين) درآمد و) قطار( سفر وسيله و متغيرهاي دار معني

 .دارند مشهد در شهر زائر و گردشگر اقامت

تبريز را بر طول اقامت مسافرين نوروزي به  شهر عمومي فضاهاي نقش( 1393) ستاريللحج و 

 فضاها اين کيفيت و عمومي فضاهايدهند که  ر داده و نشان ميصورت ميداني مورد بررسي قرا

 اسکان مسئله(، همچنين غيره و امنيتي تفريحي، بهداشتي، رفاهي، تسهيالت معماري، طراحي)

 .باشند مي اهميت حائز و بوده مؤثر توريسم طول اقامت و جذب بهداشت در و نظافت موقت،

ول اقامت گردشگران عبوري در استان گلستان را ( عوامل موثر بر ط1393) سقايي و همکاران

 درآمد، شغل، سن،هاي فردي گردشگران از جمله  مورد بررسي قرار داده و نشان دادند که ويژگي

 دارند. تأثيرطول اقامت  در سفر اصلي انگيزه و همراهان تعداد

 شهر در ايراني نطول اقامت زائرا بر تأثيرگذار عوامل بررسي به (1391) همکاران و فروغ زاده

 سکونت محل شهر بيشتر با استفاده از الگوي اقتصاد سنجي پرداخته و نشان دادند که فاصله مشهد

 اقامت مدت شدن ترطوالني باعث مشهد به زائر پيشين سفرهاي بيشتر تعداد دفعات مشهد، تا زائر

 اقامت مشهد در يشتريمدت ب هاشهرنشين با مقايسه در روستانشين زائران همچنين مي شود. زائر

 .اندداشته

 در را گردشگران افزايش طول اقامت در مؤثر عوامل اي مطالعه ( در1389) نيکدل و رمضاني

 و امکانات بين معني داري رابطه که داد کردند. نتايج بررسي آنها نشان بررسي صومعه سرا شهرستان

برقرار  طول اقامت و ها جاذبه رفياي بين مع رابطه اما چنين دارد، طول اقامت گردشگران وجود

 نيست.

( با بررسي عوامل موثر بر گردشگري در جزيره النکاوي مالزي، اين 2016و همکاران ) 3يوثوپ

کنند که به ترتيب عبارتست از عوامل اقتصادي، جذابيت منطقه  عوامل را به چهار گروه تقسيم مي
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دهند که زير  آنها با مطالعه ميداني نشان ميهاي فصلي. در ادامه ها و پديدهزير ساخت گردشگري،

هاي موجود در مالزي و همچنين عوامل اقتصادي نظيرتوليد ناخالص داخلي کشورهاي مبداء، ساخت

 تاثير مهمي بر جذب گردشگر در مالزي دارد. 

1اصالن
( با 1995-2004دوره ) طي ترکيه گردشگري تقاضاي تابع برآورد ( به2009) همکاران و 

 هاي شبکه و ميزبان کشور در ظرفيت اقامت حمل ونقل، شبکه زيرساخت مانند بر عواملي تاکيد

 به دولتي سرمايه گذاري نسبت و ترکيه اقامتي در متغيرهاي ظرفيت از پرداختند و نوين ارتباطي

 و ارتباطات در مدل کمي خود بيمارستان آهن، راه فرودگاه، زمينه جاده، داخلي در توليد ناخالص

موجب  عمومي هتلها و زيرساختهاي داد که افزايش ظرفيت نشان مطالعه آنها نتايج اند. نموده فادهاست

  مي شود. گردشگري افزايش تقاضاي

2خادارو
 ستانا و 

 مثابه به را نقل و حمل زيرساختهاي نقش جاذبه، مدلاستفاده از  با( 2008)3

 تهايخزيرسا که دريافتند آنها. کردند رسيبر المللي بين توريسم توسعه در عناصر گردشگري از يکي

 نتيجه آنها همچنين .است مقصد نواحي در توريستي جريانهاي تعيين در گزينه نقل مهمترين و لمح

  .دارد وي هزينه صرف ميزان و گردشگر رضايت در مهمي نقش هاجاذبه به دسترسي که نحوه گرفتند

4کرچر
 الو و 

 ارزيابي را کنگ هنگ شهر در گردشگران اريرفت الگوهاي اي مقاله در (2008)5

 محدوده در هنگ کنگ شهر در گردشگران روزانه مسافرتهاي کل از درصد 21 که و دريافتند کردند

 مؤثر بسيار گردشگري بازار در را ها هتل ايشان، اساس اين بر .است آنها اقامت هتل محل متر 500

 دانستند.

 از مدل استفاده المللي ايران رابا بين گردشگران جذب رب مؤثر ( عوامل1396نظري و همکاران )

 تفکيک به ايران به ورودي گردشگران تعداد پژوهش اين جاذبه مورد بررسي قرار دادند. متغير وابسته

 توليد جمعيت، جغرافيايي، فاصله مستقل متغيرهاي و 2009-2013هاي  سال در کشور 53 از

 ثبت هايجاذبه ها، هتل تخت تعداد ،2010 سال واقعي قيمت حسب بر نرخ ارز سرانه، داخلي ناخالص

 المللي بين و داخلي اطالعاتي مراکز از آنها هاي داده که باشندمي کشور شاخص برند و جهاني

 از جهاني ثبت هايمتغيرها به جزء متغير جاذبه تمامي که آنها نشان داد بررسي است. شده استخراج

 تخت تعداد آن از برند و بعد شاخص ند. به لحاظ اهميت نيز متغيرباشمي معني دار آماري لحاظ

 جغرافيايي يفاصله متغير منفي عامل تنها و گردشگري دارند تقاضاي بر را تأثير ها بيشترينهتل

 .باشدمي

هاي اقتصادي بر گردشگري در کشورهاي ( با بررسي تاثير زير ساخت1392) شاه آبادي و سياح

وسعه يافته براساس رويکرد پانل ديتا دريافتند که توسعه سالمت، بهداشت و در حال توسعه و ت
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آموزش در جذب گردشگر کشورهاي توسعه يافته موثر بوده، اما بر جذب گردشگر کشورهاي درحال 

 توسعه تاثير نداشته است.

ساس ( با بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري منطقه چابهار بر ا1392) زرآبادي و عبدا....

رسند که زيرساخت ها و توان اقتصادي از عوامل موثر بر  اي به اين نتيجه ميروش تحليل شبکه

باشند و به دليل عدم برخورداري منطقه چابهار از اين امکانات، اين منطقه در  توسعه گردشگري مي

 جذب گردشگر موفق نبوده است.

مين تابع تقاضاي اکوتوريسم )زير اي را با عنوان تخ( مطالعه1390) خوش اخالق و همکاران

ني انجام ها به صورت ميدابا جمع آوردي داده 1390مجموعه توريسم( در شهر اصفهان براي سال 

مطالعه آنها تعداد گردشگران جذب شده به اصفهان و متغيرهاي مستقل  اند. متغير وابستهداده

  بليغات و تفاوت دماي مقصد و مبدا درآمد مسافر، هزينه حمل و نقل، هزينه اقامت، بازاريابي، ت

گيرند که از بين متغيرهاي ياد شده فقط متغيرهاي درآمد و هزينه اقامت  باشد. آنها نتيجه ميمي

 تاثير معني دار بر متغير وابسته دارند. 

را مورد بررسي قرار  شهر اصفهان در يگردشگر زيرساختهاي وضعيت( 1390) همکاران و وارثي

 در مناسب هتلهاي و سکونتي مکانهاي نبود گردشگري خدمات مشکالت از ي کنند يکيداده و بيان م

 مزيت مهمترين همچنيناست.  مختلف درآمدهاي با جامعه اقشار تمام براي و سال تمام فصلهاي

 دانندمي شهر اين در تجاري و تاريخي تفريحي، مراکز به آن هتلهاي مناسب را دسترسي شهر اصفهان

 شمار به هتلداري صنعت براي خوبي فرصت شهر، اين در تاريخي هايجاذبه وجود هک و معتقدند

 .آيد مي

هاي اقامتي  ( با انجام مطالعه ميداني به بررسي نقش زيرساخت1390) سليماني مقدم و اسالمي

رسند که کاهش تعداد مراکز هاي گردشگري شهر رشت پرداخته و به اين نتيجه مي در فعاليت

 موجب کاهش در تعداد گردشگران اين شهر شده است.1389تا  1380هر رشت از سال اقامتي در ش
 

 ها: معرفي الگو و تحلیل دادهتحقیق شناسيروش 

 معرفي الگو

با عنايت به مباني نظري و مطالعات تجربي در اين قسمت عوامل موثر بر تعداد و طول اقامت 

ها هستند که تباط با عوامل طرف عرضه استانشود. گروه اول در ارگردشگر به سه گروه تقسيم مي

هاي حمل و نقل و همچنين سطح هايي از قبيل مراکز اقامتي، زير ساختدر واقع شامل زير ساخت

هاي منطقه گردشگري از جمله جمعيت، بهداشت و اعتبارات دولتي مي باشند. گروه دوم ويژگي

شود و گروه سوم به  طبيعي را شامل ميهاي فاصله جغرافيايي، تعداد مراکز فرهنگي و جاذبه

ويژگيهاي فردي گردشگر از جمله درآمد وي داللت دارد.  بر اين اساس الگوهاي مورد بررسي در 

 شود.  اين مطالعه به صورت زير معرفي مي
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(1)  
 

(2    )  

 

 HO, LTU ,NTU NCU , CR , HS , BE , TWA,  EDU , ,PU,GDPN ,DS,  X,DI که درآن

طول  ترتيب به تعداد گردشگر، طول اقامت گردشگر بر حسب تعداد روز، تعداد کل مراکز اقامتي،به 

راههاي اصلي شامل آزاد راه، بزرگراه و غيره بر حسب کيلومتر، شاخص بهداشت بر حسب تعداد 

رات عمراني ها، شاخص بهداشت بر حسب تعداد پزشک متخصص، اعتباتخت مراکز درماني استان

، تعداد مراکز فرهنگي، تعداد دانشجويان، هاي ثابتاستاني دولت بر حسب ميليارد ريال و به قيمت

ها )به غير از استان متغير مجازي مربوط به استان هاي شمالي کشور، درآمد سرانه واقعي استان

و  کيلومتر بر حسب هاتعداد جمعيت، مجموع فاصله استان از ساير استان ،مقصد گردشگري(

 دهند.ها را مورد اشاره قرار ميبه ترتيب زمان و استان  i, tهمچنين  متغيرهاي کنترلي داللت دارند.

با عنايت به اينکه طول اقامت گردشگر بر هزينه مسافرت اثر گذار بوده و به اين ترتيب ممکن 

دشگر، طول اقامت به عنوان است گردشگر را از اقدام به مسافرت منصرف نمايد. لذا در مدل تعداد گر

يکي از عوامل تاثير گذار معرفي شده است. اما از آنجا که استدالل منطقي در خصوص تاثير تعداد 

گردشگر بر طول اقامت وجود ندارد. لذا در مدل طول اقامت، تعداد گردشگر منظور نشده است. البته 

الزم است آزمون برونزايي  د يا نه؟در اين خصوص که آيا تعداد گردشگر در طول اقامت تاثير دار

صورت پذيرد. همچنين از آنجا که فاصله زياد بين مناطق گردشگري و استان هاي مبداء موجب 

گذارد، لذا در مدل شود و از اين طريق بر تعداد گردشگران تاثير ميافزايش هزينه مسافرين مي

 گذار مد نظر قرارگرفت. تعداد گردشگر، فاصله جفرافيايي نيز به عنوان متغير تاثير

ها و طول اقامت آنها بر اساس نتايج آمارگيري از گردشگران ملي که تعداد گردشگران استان

توسط مرکز آمار صورت گرفته، حاصل شده است. همچنين آمار و اطالعات جمعيت، تعداد مراکز 

داد پزشک متخصص )شاخص ها و تعداد تخت مراکز درماني و تعها، طول راهها و آزادراهاقامتي، هتل

بهداشت(، تعداد مراکز فرهنگي و تعداد دانشجو از اطالعات سالنامه آماري اخذ شده است. در 

ها نيز از آمار سايت مرکز آمار ايران استفاده شده خصوص اطالعات مربوط به توليد ناخالص استان

 است. 

اتاق و تخت اين مراکز، به اين دليل استفاده از آمار تعداد مراکز اقامتي به جاي اطالعات تعداد 

بوده است که با افزايش تعداد مراکز اقامتي، رقابت در جذب گردشگر بين اين مراکز بيشتر شده و به 

اين ترتيب بهاي اقامت در اين مراکز نيز کاهش يافته و اين امر خود منجر به افزايش کيفيت اين 

 گردد. مراکز و جذب بيشتر گردشگر در آنها مي
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استفاده شده است. اين   DSها از متغير داميهاي طبيعي استانه منظور نشان دادن جاذبهب

باشد و به اين ترتيب ميزان ها صفر ميهاي شمالي کشور يک و براي بقيه استانمتغير براي استان

هاي شمالي به خاطر طبيعت اند که استانها به دو گروه تقسيم شدههاي طبيعي در استانجاذبه

 اند.ها در گروه دوم قرار گرفتهخاص خود در گروه اول و ساير استان

براي سنجش شاخص بهداشت از دو متغير تعداد تخت و تعداد پزشک متخصص استفاده شده 

است که تعداد تخت بر بهداشت عمومي داللت دارد و در تصميم همه گردشگران براي مسافرت 

رتباط با گردشگراني است که براي درمان بيماري اهميت دارد. اما تعداد پزشک متخصص در ا

هاي کنند. همچنين از آنجا که طي سالهاي گذشته دانشگاه هاي زيادي در استانمسافرت مي

ها، زمينه مختلف کشور تاسيس شده و همين امر با افزايش تعداد دانشجويان غير بومي در استان

ست، لذا در الگوهاي فوق عالوه بر متغيرتعداد مراکز ها را فراهم نموده امسافرت بيشتر به اين استان

 ها نيز مدنظر قرار گرفته است.فرهنگي، تعداد دانشجويان استان

 

 ها تحلیل وضعیت گردشگری استان

ها به لحاظ گردشگري، متوسط دو متغير تعداد گردشگران به منظور بررسي وضعيت استان

     ( در 1390-1393ها و همچنين متوسط طول اقامت آنها براي دوره )جذب شده در استان

 ( نشان شده است. 2) نمودار

هاي گيالن، خراسان رضوي، مازندران، اصفهان، ( استان2) بر اساس اطالعات ارائه شده در نمودار

تصاص شيراز، تهران و خوزستان به ترتيب بيشترين گردشگر در دوره مورد برررسي را به خود اخ

ها، دهد که اين استان هاي فوق، نشان مياند. بررسي امکانات و تسهيالت عمومي براي استان داده

هاي گيالن و مازنداران به دليل باشند. البته استانمعموال از عوامل عرضه مناسبي نيز برخوردار مي

متعدد و همچنين  برخورداري از طبيعت خاص، اصفهان و شيراز به دليل دارا بودن مراکز فرهنگي

هاي گردشگري نيز برخوردار  استان خراسان رضوي به دليل وجود مقدس مرقد امام هشتم از جاذبه

هاي سمنان و خراسان شمالي از کمترين گردشگر طي سالهاي ( استان2) هستند. بر اساس نمودار

 اند.  مورد بررسي برخوردار بوده

( بر 1390-1393) هاي کشور براي دورهبررسي متوسط طول اقامت گردشگران در استان 

هاي خوزستان،خراسان ( حاکي از آن است که طول اقامت گردشگران در استان2) اساس نمودار

باشد و  روز مي 5ها کمتر از شمالي، آذربايجان شرقي و ايالم بيش از پنج روز بوده، اما در ساير استان

طي دوره مورد بررسي بوده است. چنانچه  هاي قم، قزوين و کرمان کمتر از سه روزدر استان

هاي محروم از شود بر خالف تعداد گردشگر، طول اقامت گردشگران در برخي استانمالحظه مي

 .م و خراسان شمالي نيز بيشتر استهاي ايالامکانات اقامتي، بهداشتي و... از جمله استان
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هاي کشور گردشگران بين استان ( قابل مشاهده است پراکندگي تعداد2) همانطورکه از نمودار

نسبت به طول اقامت آنها بسيار زياد است. به طوريکه ضريب تغييرات متوسط تعداد گردشگران بين 

 19برابر ضريب تغييرات طول اقامت گردشگران )  4درصد بوده، که بيش از  85هاي کشور استان

هاي ر تعداد گردشگران در بين استانباشد. اين موضوع به نابرابر بودن متغيرهاي موثر بدرصد( مي

 هاي موثر بر طول اقامت داللت دارد. کشور نسبت به متغير

 
 (1390-1393) ( متوسط تعداد گردشگر و طول اقامت گردشگران طي دوره2)نمودار 

 ماخذ: مرکز آمار ايران ، نتايج آمارگيري از گردشگران ملي 
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 نتایج تجزیه و تحلیل برآورد الگو و 

 استان کشور براي سالهاي 31هاي منظور برآورد الگوهاي معرفي شده در قسمت قبل، از دادهبه 

( استفاده شده است. قبل از برآورد هر مدلي الزم است مانايي متغيرها و هم 1393-1390)

جمله  انباشتگي مدل مورد آزمون قرار گيرد. اما با عنايت به مباحث مانايي براي دوره زماني کوتاه از

 :2005آزمون مانايي نيست. )بالتاجي،  به  ( نيازي 1390-1393مطالعه )  اين در  بررسي   مورد دوره  

248-238(
هاي تابلويي، الزم است وجود اثرات ثابت . همچنين به منظور برآورد مدل در قالب داده1

ن و همچنين آزمون ليمر، هاسم Fو يا تصادفي مورد آزمون قرار گيرد که براي اين مهم از آزمونهاي 

نشان  2و  1ها به ترتيب براي الگوي نتايج آزمون 2و  1بروش پاکان استفاده شده است. در جداول

 داده شده است. 

 
 1لیمر، هاسمن و بروش پاکان برای الگوی شماره  fهای  ( آزمون1جدول)

 حاضر ماخذ: محاسبات تحقيق

 
 2برای الگوی شماره  لیمر، هاسمن و بروش پاکان fهای  ( آزمون2جدول)

 تحقيق حاضرماخذ: محاسبات 

 

                                                           
ز اعتبار پاييني برخوردارند. در اين کوچک است، آزمون هاي ريشه واحد ا Tدر مطالعات اقتصاد سنجي، زماني که  1

0يعني  Tنياز دارند دوره زماني به قدري بلند باشد که IPSو  LLCخصوص آزمونهاي 
T
N  باشد. يعنيN  بايد

که آزمون ريشه واحد  کنند لوين، لين و چو پيشنهاد مي (.Baltagi 2005 p243) کوچک باشد Tبه اندازه کافي نسبت به 

 (.Baltagi 2005 p241شود) (استفاده 250و  25بين  T( و )250و  10بين   Nهاي با اندازه متوسط) پانل آنها براي پانل

 ليمر ،هاسمن و بروش پاکان  fآزمون 
مقادير آزمون و درصد خطا 

 براي مقاطع

ادير آزمون و درصد خطا مق
 براي اثرات زماني

F 34/3 1/1 

Prob F 00/0 34/0 

Chi2  (hausman) 11 - 

Prob Chi2    (hausman) 1 - 

Chi2   (Breusch-P.) 
 

5 98/1 
Prob Chi2   (Breusch-P.) 02/0 15/0 

 هاسمن و بروش پاکان ،ليمر fآزمون 
مقادير آزمون و درصد خطابراي 

 مقاطع

مقادير آزمون و درصد 
 خطابراي اثرات زماني

F 73/3 86/0 

Prob F 00/0 5/0 

Chi2  (hausman) 17 - 

Prob Chi2    (hausman) 03/0 - 

Chi2   (Breusch-P.) 
 

15 47/1 
Prob Chi2   (Breusch-P.) 00/0 23/0 
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از اثرات ثابت تصادفي در مقاطع و  1(، الگوي شماره 2( و )1ها در جداول )بر اساس نتايج آزمون

ها الگوها از اثرات کند. بر اساس نتايج آزمون از اثرات ثابت در مقاطع پيروي مي 2الگوي شماره 

 نيستند.زماني ثابت و تصادفي برخوردار 

( براي هر دو الگو 3با عنايت به نتايج آزمونهاي اثرات ثابت و تصادفي، نتايج برآوردها در جدول )

 ارائه شده است. همانطور که در جدول مذکور نشان داده شده است، پارامترهاي ارزيابي هر دو الگو

(R
2
,D.W, F, prob-F  بوده و به خوبي برازش دار  ها به لحاظ آماري معنيدهند که مدل ( نشان مي

ها از جمله آزمون نرمال بودن پسماندها، اعتبار مدل  شده است. اين پارامترها به همراه ساير آزمون

 کنند. هاي برآورد شده را تائيد مي

اما موضوع ديگري که در تخمين الگوها الزم است مورد بررسي قرار گيرد، بررسي رابطه متقابل 

باشد. همانطور که در قسمت معرفي الگوها بيان شد تعداد گردشگر مي بين دو متغير طول اقامت و

ها را طول اقامت گردشگر بر هزينه مسافرت اثرگذار بوده و به اين ترتيب تعداد گردشگران استان

دهد لذا در مدل تعداد گردشگر، طول اقامت به عنوان يک متغير توضيحي معرفي تحت تاثير قرار مي

پذيرد و رابطه اين است که آيا طول اقامت نيز از تعداد گردشگر تاثير مي شده است. اما سوال

 متقابلي بين دو متغير وجود دارد يا نه؟ 

همانطور که بيان شد استدالل منطقي در خصوص تاثير تعداد گردشگر بر طول اقامت وجود 

1ندارد اما به منظور اطمينان و پاسخ به سوال فوق از آزمون برونزايي هرن
 (1992) 2موسکاتلي و 

( نيز 1388) اين آزمون در مطالعات داخلي از جمله مطالعه اسالملوئيان و ذاکري 3شود.استفاده مي

شود و جز خطاء آن بدست بکار رفته است. براساس اين آزمون ابتدا مدل تعداد گردشگر برآورد مي

اي توضيحي در مدل طول (. در ادامه جز خطاء بدست آمده به عنوان متغيرهResidntu) آيد مي

شود. اگر ضريب مربوط به جزء خطاء مدل اقامت اضافه شده و مدل طول اقامت مجددا برآورد مي

                                                           
1 Hurn 
2 Muscatelli 

آزمون برونزايي فوق برگرفته از مفهوم معادالت همزمان است. همانطور که مي دانيم در سيستم معادالت  3

تاثير  xبر   y( 2تاثير دارد و مطابق معادله )  yبر  u،  (1موضوع اين است که مطابق معادله )  )مثال زير همزمان)همانند

ر توضيحي و جزء خطا ( از هم مستقل نبوده و لذا فرض کالسيک )مستقل بودن متغي x وuمي گذارد و به اين ترتيب 

 . شودنقض مي

Y= a+bx +u               (1)  

X=d+ey + ɛ (2)             

ارتباطي وجود ندارد، مشکل نقض فرض   xو  uحال اگر مطابق با توصيف فوق از معادالت همزمان اگر اثبات شود که بين

نيز براساس همين استدالل شکل گرفته است. به منظور  موسکاتلي و هرنکالسيک، رفع خواهد داشت. آزمون برونزايي 

( به عنوان 2آيد و سپس جزء خطاء مذکور در معادله ) بدست مي  uورد و جزء خطاء انجام اين آزمون ابتدا معادله اول برآ

 u  ( معني دار باشد در آن صورت ارتباط بين2اگر ضريب متغير جزء خطاء در معادله ) .متغير توضيحي معرفي مي شود

در معادله اول متغير برونزا  xغير اثبات مي شود. در غير اين صورت مت xو  yو در واقع رابطه متقابل بين دو متغير   xو

 منتفي است. xو  yهاي مزماني و رابطه متقابل بين متغيربوده و بحث ه



 1396پاییز ، بیست و دومی  م، شمارهششریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه... مجله........46

 

تعداد گردشگر در مدل طول اقامت معني دار نباشد، در آن صورت متغير طول اقامت در مدل تعداد 

هاي پذيرد و لذا برآوردير نميگردشگر متغيري برونزا بوده و از متغير وابسته يعني تعداد گردشگر تاث

 صورت گرفته از اعتبار الزم برخوردار خواهند بود. 

دهد که متغير توضيحي جزء  ( نشان مي3) موسکاتلي در جدول و نتايج آزمون برونزايي هرن

دار نيست و لذا همانطور که براساس بحث هاي ( در مدل طول اقامت معنيResidntu) خطاء

رفت، متغير طول اقامت در مدل تعداد گردشگر متغيري برونزا است و رابطه  يتئوريک نيز انتظار م

 متقابل بين طول اقامت و تعداد گردشگر وجود ندارد. 

( عواملي که بر جذب تعداد گردشگر استاني تاثير معني دار دارند 3) بر اساس نتايج جدول

ها و تعداد مراکز تبارت دولتي، آزاد راهعبارتند از تعداد اماکن اقامتي، تعداد تخت مراکز درماني، اع

هاي شمالي. اکثر اين عوامل از جمله فرهنگي هر استان و همچنين متغير مجازي مربوط به استان

ها چنانچه در ادبيات تحقيق تعداد اماکن اقامتي، تعداد تخت مراکز درماني، اعتبارت دولتي، آزاد راه

ستند. همچنين متغيرهاي تعداد مراکز فرهنگي هر )قسمت قبلي( بيان شد، عوامل طرف عرضه ه

  هاي شمالي جزء متغيرهاي مربوط به ويژگي و جاذبهاستان و متغير مجازي مربوط به استان

شود عوامل مذکور تاثير مثبت و معني دار بر تعداد جذب  ها هستند. همانطور که مالحظه مياستان

( عوامل مذکور بر 3) در جدول 2تايج برآورد الگوي گردشگر دارند. اين در حالي است که بر اساس ن

توان گفت عوامل عرضه که در واقع  داري ندارند. براساس اين نتايج مي طول اقامت تاثير معني

باشد بر تعداد جذب گردشگر موثر بوده، اما بر طول  ها ميتسهيالت رفاهي ارائه شده از سوي استان

 اقامت آنها تاثيري ندارند.

حاکي از آن است که متغيرهايي همانند تعداد  2تايج حاصل از برآورد الگوي شماره همچنين ن

هاي مبداء، تعداد پزشکان متخصص و تعداد استان سرانهجمعيت مقصد گردشگري، درآمد 

داري دارند. اين در حالي است که بر اساس نتايج  دانشجويان بر طول اقامت گردشگران تاثير معني

 دار نيست. يرهاي مذکور بر تعداد گردشگر معنيتاثير متغ 1الگوي 

نتايح فوق داللت بر آن دارد که عوامل طرف عرضه و امکانات ايجاد شده براي گردشگر، در 

به عواملي غير از داري دارند، اما طول اقامت گردشگر  تصميم گردشگر براي مسافرت تاثير معني

ت گردشگر با افزايش امکانات رفاهي از جمله به عبارتي طول اقامعوامل طرف عرضه وابسته است. 

  يابد. اما ها در مقصد گردشگري، افزايش نمياماکن اقامتي، بهداشت عمومي، افزايش آزاد راه

هاي فردي از جمله درآمد گردشگر و برخي از مشخصات منطقه گردشگري از جمله تعداد ويژگي

گردشگري، بر طول اقامت گردشگر جمعيت، تعداد پزشک متخصص و يا تعداد دانشجوي مقصد 

 موثر هستند. 

تاثير مثبت و معني دار تعداد دانشجويان بر طول اقامت در واقع نشان دهنده تاثير توانمندي 

ها در بعد آموزش بر طول اقامت است. از طرفي نتيجه مذکور حاکي از آن است که وجود استان
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ها نسبت به ساير مناطق آموزشي در برخي استانها و موسسات غير انتفاعي هاي زياد دانشگاه شعبه

باعث تردد دانشجويان و همراهان آنها در استان هاي مذکور شده و همين امر موجب معرفي بيشتر 

ها، طول اقامت نيز افزايش ها شده است و با معرفي بيشتراين جاذبههاي اين استانتوانمندي و جاذبه

 يافته است.

هاي مازندران هاي مازندران و گيالن مي باشد. از آنجا که استاناستانمربوط به   dsمتغير دامي

داري اين  اند، معنيو گيالن به خاطر طبيعت خاص خود، مسافران زيادي را به خود اختصاص داده

هاي خاص هاي مربوطه در هر دو الگو قابل توجيه است. به عبارتي جاذبهمتغير و خاص بودن استان

 ب افزايش تعداد گردشگر و هم بر طول اقامت آنها تاثير گذار است.اين مناطق هم موج

)تعداد تخت مراکز درماني( که از جمله  بر اساس نتايج الگوها، شاخص بهداشت عمومي

متغيرهاي طرف عرضه است بر تعداد گردشگر تاثير مثبت و معني دار دارد، اما بر طول اقامت تاثير 

دهنده دانش و امکانات پزشکي و از جمله که نشان ندارد. همچنين تعداد پزشک متخصص

بر تعداد گردشگر تاثير ندارد، اما منجر به شود، ها محسوب ميهاي استانها و جاذبهتوانمندي

 شود. افزايش طول اقامت مي

متغيرهاي اثر گذار بر طول اقامت گردشگران، غالبا از جمله متغيرهاي  نتايج فوقبر اساس 

توانمندي و يا جاذبه هاي مقصد گردشگري هستند. به عبارتي متغيرهايي مثل  مرتبط با ويژگي،

تعداد پزشکان متخصص منطقه گردشگري که موجب افزايش توريست سالمت به مقصد گردشگري 

هاي شمالي از جمله متغيرهاي شوند، تعداد دانشجو و همچنين متغير مجازي مربوط به استانمي

هاي مقصد گردشگري هستند. البته طول اقامت تنها تحت تاثير مرتبط با توانمندي و جاذبه

هاي استان ها نبوده، بلکه به درآمد گردشگر و همچنين ويژگي منطقه از جمله توانمندي و جاذبه

جمعيت منطقه نيز وابسته است. اين در حالي است که تعداد گردشگر تحت تاثير عوامل عرضه و 

 هاي فرهنگي و طبيعي است.ها از جمله جاذبهبرخي از جاذبه

مورد بررسي قرار گرفته است.  1ابطه بين تعداد گردشگران و طول اقامت آنها در الگوي شماره ر

( نشان مي دهد که طول اقامت گردشگر تاثير منفي و 3در جدول ) 1نتايج حاصل از برآورد الگو 

گردشگر، هزينه مسافرت افزايش و  دار بر تعداد گردشگر دارد. به عبارتي با افزايش طول اقامتمعني

 ..شود که بسياري از گردشگران از اقدام به مسافرت منصرف شوندهمين امر باعث مي

، فاصله جغرافيايي تاثير منفي بر تعداد گردشگر دارد. چرا که 1همچنين بر اساس نتايج الگوي 

مسافرين و کاهش تعداد  هاي مبداء موجب افزايش هزينهفاصله زياد بين مناطق گردشگري و استان

 گردد که مطابق با انتظارات تئوريک و نتايج مطالعات قبلي است.گردشگران مناطق دور افتاده مي

با عنايت به اينکه احداث راهها و ارتقاء شاخص بهداشت اغلب در قالب اعتبارات عمراني استاني 

مثبت و معني دار آن بر تعداد  و تاثير 1پذيرد، حضور متغير اعتبارات دولتي در الگوي  صورت مي
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هاي  گردشگر در کنار متغيرهاي مربوط به حمل و نقل و بهداشت در واقع به تاثير ساير زيرساخت

 انددولتي بر جذب گردشگر داللت دارد که اطالعات آنها در دسترس نبوده و در مدل معرفي نشده

 
 2و  1( نتایج حاصل از برآورد الگوهای 3جدول)

 تحقيق حاضرماخذ: محاسبات 

 

 

 

 

  
  

 ( تعداد گردشگر : متغير وابسته)  1الگوي 

 

 آزمون برونزايي (اقامت گردشگر طول : متغير وابسته) 2الگوي 

نام 

 هامتغير

 ) نماد(

آماره  ضرايب
T 

هاي متغير

 معني دار

نام 

ا همتغير

 نماد()

آماره  ضرايب
T 

هاي متغير

 معني دار
 Tآماره  ضرايب

C 
001/0

- 
08/0  

 
C 001/-  

04/0

- 
 002/-  01/-  

HO 19/0  9/3  * HO 08/-  7/0-   08/0-  7/0-  

BE 12/0  6/3  * BE 03/-  6/1-   03/-  5/1-  

CR(-1) 12/0  8/1  * CR(-1) 002/-  07/-   01/-  21/0-  

TWA 1/0  9/2  * TWA 03/0  66/0   02/0  53/0  

NCU 2/0  5/4  * NCU 04/0  74/0   03/0  5/0  

DS 015/0  1/6  * DS 01/0  9 * 01/0  5/5  

EDU 17/0-  1/1-  
 

EDU 5/0  3/2  * 47/0  2 

HS 11/0-  
16/1

-  
HS 18/0  1/2  * 17/0  94/1  

GDPN 1/1  56/0  
 

GDPN 5/40  2 * 6/4  2 

PU 33/0  3/1  
 

PU 1/4-  4/2-  * 4-  3/2-  

DI 4/0-  
97/1

-  

Residnt

u   
 001/0-  86/0-  

LTU 46/0-  
15/4

-     
   

 

Cross-section random   

R2 73% R2 64  64 

F 24 F 4/3  4/3 

Pro

b-F 
000/0 Prob-F 000/0  000/0 

D.

W 
87/1 D.W 2/2  2/2 
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 گیری و پیشنهادات نتیجه

نقش موثر صنعت گردشگري در رشد توليدات و افزايش اشتغال، بهبود در توزيع درآمد و رفاه 

وسعه اقتصادي کشورها تبديل کرده است. بر اين اساس آن را به عنوان صنعت پيشرو براي ت جامعه،

هاي متعددي در کشورها از جمله ايران براي شناسايي عوامل موثر بر رشد و توسعه صنعت بررسي

مذکور صورت گرفته است. اما غالب مطالعات انجام شده عوامل موثر بر تعداد گردشگران بين المللي 

اند و به ليل گردشگري منطقه خاص در داخل کشور پرداختهرا مورد بررسي قرار داده و يا به تح

نقش عوامل عرضه و رقابت مناطق مختلف داخل کشور در جذب گردشگر کمتر توجه نمودند. 

همچنين در اين مطالعات يا به تعداد گردشگر توجه شده است و يا طول اقامت گردشگر مورد 

ضمن توجه به عوامل عرضه، صنعت گردشگري  اين مطالعه سعي شدبررسي قرار گرفته است. لذا در 

کشور با رويکرد بين استاني و با توجه به عوامل تعيين کننده تعداد و طول اقامت گردشگران مورد 

 بررسي قرار گيرد. 

به منظور انجام اين مطالعه ادبيات موضوع و مطالعات تجربي مورد بررسي قرار گرفت و بر اين 

تعيين عوامل موثر بر تعداد گردشگران استاني و طول اقامت آنها  اساس دو الگو به ترتيب براي

( در 1390-1393استان کشور و براي دوره ) 31معرفي شد. الگوهاي مذکور با استفاده از اطالعات 

هاي تابلويي و به ترتيب با رويکرد اثرات تصادفي و اثرات ثابت برآورد شد. نتايج حاصل از قالب داده

 شان داد:برآورد الگوها ن

، فاصله جغرافيايي هاتعداد اماکن اقامتي، تعداد تخت مراکز درماني، اعتبارت دولتي، آزاد راه

هاي شمالي بر تعداد تعداد مراکز فرهنگي هر استان و همچنين متغير مجازي مربوط به استان

تحقيق بيان شد،  دار و مثبت دارند. اکثر اين عوامل چنانچه در ادبياتگردشگران استاني تاثير معني

 عوامل طرف عرضه هستند. البته تعداد مراکز فرهنگي و متغير مجازي ياد شده، بر ويژگيها و 

امکانات ايجاد شده . به عبارتي هم عوامل طرف عرضه )هاي منطقه گردشگري داللت دارندجاذبه

تاثير  ها در تصميم گردشگر براي مسافرتهاي گردشگري استانبراي گردشگر( و هم جاذبه

دهد که نقش عوامل طرف عرضه در داري دارند. البته نتايج حاصل از برآورد الگوها نشان مي معني

توضيح تغييرات تعداد گردشگرهاي استاني بيشتر است. به عبارتي عليرغم اينکه وجود جاذبه هاي 

صميمات کند اما عوامل سمت عرضه در ت خاص در هر منطقه، گردشگران را به مسافرت تشويق مي

به عوامل کنند. اين در حالي است که طول اقامت گردشگر  نهايي گردشگر نقش مهمي را بازي مي

به عبارتي طول اقامت گردشگر با افزايش امکانات رفاهي از جمله اماکن عرضه ارتباطي ندارد. 

يابد. اما  ها براي گردشگر در مقصد گردشگري، افزايش نميراه اقامتي، بهداشت عمومي، افزايش آزاد

درآمد گردشگر و برخي از ويژگي منطقه از جمله تعداد جمعيت و همچنين توانمندي منطقه 

گردشگري در زمينه برخورداري از دانش پزشکي و دانشگاهها و موسسات آموزشي که در اين مطالعه 
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ايت به ترتيب با معيارهاي تعداد پزشک متخصص و تعداد دانشجو مورد سنجش قرار گرفت و در نه

 هاي طبيعي بر طول اقامت گردشگر موثر هستند. برخورداري از جاذبه

بررسي رابطه بين تعداد گردشگران و طول اقامت نشان داد که طول اقامت از تعداد گردشگر 

پذيرد اما طول اقامت به دليل افزايش هزينه گردشگران بر تعداد گردشگران تاثير منفي تاثير نمي

هاي دهد طول اقامت خود از جاذبهنايت به نتايج اين مطالعه که نشان ميدارد. اين موضوع با ع

پذيرد، حاکي از آن است که افزايش جاذبه هاي استاني عليرغم اينکه موجب توسعه   استاني تاثير مي

اي براي گردشگران محسوب  کنندهصنعت گردشگري است اما در نهايت هزينه مسافرت عامل محدود

 شود. مي

نتايج فوق توسعه گردشگري مستلزم توجه به هر دو بعد يعني فراهم نمودن  بر اساس

از يک طرف به منظور جذب  هاي عمومي و تسهيالت رفاهي )عوامل طرف عرضه(زيرساخت

عوامل طرف تقاضا( به منظور افزايش طول )گردشگري هاي گردشگر بيشتر و ايجاد و معرفي جاذبه

. البته اهميت هر کدام از ابعاد مذکور بستگي به وضعيت استان اقامت گردشگران از سوي ديگر است

مورد بررسي از نظر تعداد گردشگر و طول اقامت گردشگران دارد. به عبارتي بر اساس نتايج اين 

هايي همانند قم، قزوين، کرمان و....که در آنها طول اقامت گردشگران پايين است، مطالعه در استان

هاي مختلف توجه شود. همچنين در هاي استان در زمينهوانمندي و جاذبهضروري است به ارتقاء ت

خوردار هستند، ضمن  هايي مثل خراسان شمالي، سمنان و....که از تعداد گردشگر پاييني براستان

هاي فرهنگي، الزم است ارتقاء عوامل عرضه و تسهيالت ها از جمله جاذبهتوجه به برخي از جاذبه

 قرار گيرد. رفاهي مورد تاکيد

ريزي براي توسعه صنعت گردشگري ملي الزم است عملکرد با عنايت به مراتب فوق در برنامه

ها با توجه به دو متغير طول اقامت و تعداد گردشگر مورد توجه قرار گيرد و اين موضوع مد استان

براي افزايش  نظر قرار گيرد که ايجاد امکانات رفاهي در جذب بيشتر گردشگر نقش مهمي دارد اما

هاي مختلف ارتقاء يابد و در اين ها در زمينهها و جاذبه هاي استانطول اقامت الزم است توانمندي

هاي آنها توجه شود و سرمايه گذاري خصوص الزم است به انگيزه گردشگران از گردشگري و خواسته

ها و راي هر کدام از استانهاي مورد تقاضا صورت پذيرد. اين امر مستلزم انجام مطالعه بدر زمينه

 باشد.هاي گردشگران استان مورد نظر ميبررسي انگيزه
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