
 
 

 مطالعه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان
                                                                                                                        

 4نیب به خان یلیاسمع دیناه، 3 فشان گندم اناید ،2رف زاده ییحی محمود ،1آنامحمد  آق ارکاکلی

 . رانی،کالله،ا(کالله مرکز)آزادشهر ،واحدیاسالم آزاد دانشگاه ،یبازرگان تیریمد ی، رشتهدکتر یانشجود 1

 . رانیمازندران،مازندران،ا دانشگاه یبازرگان تیریمد گروه استاد 2

 . رانیتهران،تهران،ا نور امیپ ،دانشگاه یبازرگان تیریمد یدکترا یدانشجو 3

 . رانیآزادشهر،آزادشهر،ا واحد ،یاسالم آزاد ،دانشگاهیحسابدار و تیریمد ،گروهیدولت تیریمد ارشد کارشناس 4

 

 
 09/02/98  :تاریخ دریافت

 98 /04 /12: تاریخ پذیرش

 
 

 

 :هاکلید واژه

 -گردشگر یتقاضا

 ستمیس -یداخل یگردشگر

 -ال دهیا بایتقر یتقاضا

AIDS   گلستان استان 

 چکیده

 در استفاده دمور اطالعات. باشد یم گلستان استان در یداخل یگردشگر یتقاضا بر موثر عوامل نییتع مقاله نیا هدف

 مدت هب حداقل ،1398 سال نیفرورد در که است یداخل گردشگر خانواده 384شامل که است یمقطع نوع از مقاله نیا

 یبند طبقه یتصادف یریگ نمونه بصورت مقاله نیا در مطالعه مورد نمونه. اند داشته اقامت گلستان استان در شب کی

 یاور جمع هپرسشنام لیتکم و گردشگران خانوار سرپرست با یشفاه مصاحبه قیطر از ازین مورد اطالعات و انتخاب شده

 اثر نیتخم یبرا و شد، استفاده یفیتوص لیتحل از شده انتخاب نمونه تیوضع کردن مشخص یبرا قیتحق نیا در. شد

 نرم یاه بسته از جینتا برآورد یبرا. گرفت انجام یاستنباط لی،تحلیداخل یگردشگر یتقاضا یرو بر مختلف عوامل

 ال هدیا بایتقر یتقاضا ستمیس مدل گردشگر،از یتقاضا تابع نیتخم یبرا و شد استفاده Eviews و Spssیافزار

(AIDS) مسکن، غذا، یکاال پنج یتقاضا نیتخم یبرا مجزا یونهایرگرس  و استفاده است، ونیرگرس مدل شکل به که 

 اتیچون،خصوصهم یمختلف عوامل دهد می نشان جینتا. دیگرد محاسبه سوغات و یدنیمراکزد از دیبازد طیبل وذهاب، ابیا

 محلشهر فاصله و سکونت محل درشهر مسکن نوع وذهاب، ابیا نحوه مسافرت، در اسکان محل نوع گردشگر، خانوار

 .باشدیم تاثیرگذار گلستان استان در گردشگری کاالهای برتقاضای گلستان، استان با گردشگر سکونت

 

 مقدمه

 را اقتصادی فعالیتهای مستقیم غیر و مستقیم طور به که است دنیا در صنایع ترین پربازده و بزرگترین از یکی گردشگری صنعت

 ظیمتن در مهمی عامل و جهانی تجارت در درآمد منبع یک عنوان به اخیر،گردشگری های سال در .میدهد قرار تاثیر تحت

صنعت  . همچنین توسعه(276:1397)مروت و همکاران،.است بوده مطرح ملی پول تقویت و ارزآوری چنین هم و ترازپرداختها

تک محصولی  گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضالتی چون نرخ بیکاری باال، محدودیت های منابع ارزی و اقتصاد

  (.1390مواجه اند، از اهمیت فراوانی برخوردار است)رنج پور و همکاران،

ایه ای به سوی اقتصاد ا توجه به اینکه اقتصاد تک پایه ای و متکی به صادرات نفتی است، دولت حرکت از اقتصاد تک پدر کشور ایران ب

 جهانی شورای انبی طبق .متنوع و با ثبات را در برنامه کاری خود قرار داده است که یکی از این برنامه ها توسعه گردشگری است
. است نجها های شغل کل درصد 7/10شده که  ایجاد گردشگری بوسیله جهان کل شغل در میلیون 276 از بیش گردشگری، و سفر

 عنوان به شگریگرد از کنند می نرم پنجه دست و بیکاری از ناشی مشکالت با که کشورهایی صنعت، این در جوانان اشتغال سبب به
 (.216:1396نظری و همکاران،) .برند بهره می مشکالت این کردن برطرف برای ابزاری

                                                      
 مسئول سندهینو  Am.agharkakli@gmail.com 
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 10البته تاکید بر اهمیت صنعت گردشگری در ایران از آن جهت است که ایران از نظر دارا بودن جاذبه های گردشگری در ردیف 

کشور اول جهان و از نظر تنوع صنایع دستی جزئ سه کشور اول جهان  5ئکشور اول جهان قرار دارد و از نظر تنوع گردشگری جز

، به نقل از زنگی آبادی و ,2000WTO(1ندوستان باال ترین رتبه گردشگری را در منطقه جنوب آسیا داردایران پس از ه. می باشد

 .(132:1385همکاران،

ا توجه به گردشگران خارجی ب. صنعت گردشگری با توجه به نوع گردشگران در دو بعد گردشگری داخلی و خارجی قابل تامل است

کشور را بهبود  تواند درامدهای ارزیو یا مصرف مستقیم ارزها در حوزه های گردشگری میورود ارزبه کشور و تبدیل به پول ملی 

ن در هر از سوی دیگر سهم قابل توجهی از گردشگرا.از این رو برای هر کشوری حضور گردشگر خارجی حائز اهمیت است. بخشد

کن از منظر کنند لیارزی برای کشور ایجاد نمی این قسم از گردشگران هرچند درامد. کشور را گردشگران داخلی تشکیل میدهند

رجی را الزم و به عبارت دیگر میتوان گردشگر داخلی و خا. اشتغالزایی و صرف هزینه در مناطق گردشگر پذیر حائز اهمیت هستند

نعت بهره مند صین توانند از منافع مضاعف ادر صورتی که کشورها در جذب هر دو نوع گردشگر موفق شوند می.ملزوم یکدیگر دانست

 (. 1390مومنی و غالمی پور، )گردند

 ،سطح منطقه اجتماعی و فرهنگی در ،ایران می بایست در کلیه زمینه های اقتصادیکشور مطابق با سند چشم انداز بیست ساله، 

شم اندازه چف صنعت درآمد گردشگری جهان از اهدا درصد کل گردشگر و دو درصد کل 5/1رتبه اول را کسب نماید که دستیابی به 

سیاری از افراد (. اگرچه گردشگری یک فعالیت بین المللی است اما ب1385بیست ساله در ایران تلقی می شود) پورکاظمی و رضایی،

جایگاه ویژه ای  و سازمان ها در بازار محلی یا ملی در این بخش اشتغال دارند و در نتیجه گردشگری داخلی در چرخه اقتصاد ملی

کوپر و  )شوند از انجایی که معمولی ترین شکل سفر آنهایی هستند که توسط اهالی یک کشور انجام می(.1380مسدن، لو)دارد

ردشگری جهت گبنابراین نیاز به مطالعه گردشگری در سطح ملی و استانی جهت برنامه ریزی و مدیریت صحیح  (، 1380همکاران ، 

 جاذبه های داشتن دلیل بهایران نظر به اینکه  نیل به اهداف صنعت چشم انداز بیست ساله ایران بیش از پیش احساس می شود.

رای پتانسیل باال ایران و دااستان گلستان نیز یکی از زیباترین مکان های و  بوده گردشگری برتر های جزو مکان فرهنگی و تاریخی

 برای ها امگ ترین از مهم یکی ، فعلی تقاضای تحلیل و تجزیه توصیف، شناخت،است و همچنین به خاطر اینکه  در جذب گردشگری
 به ساسح و شکننده ساختار دلیل به صنعت گردشگری در امر د و به دلیل اینکه اینباش می ای زمینه هر در ی گذار سیاست
 اثیر گذار بر ت عوامل  بررسیدر این مقاله به دنبال  ،دارد ای ویژه اهمیت مختلف صنایع در برگرفتن همچنین و محیطی تغییرات

 .باشیمگردشگری داخلی استان گلستان میتقاضای 

 

 مبانی نظری تحقیق

 صنعت گردشگری ،  گردشگری و گردشگر:

 گردشگری صنعت .است ایجاد اشتغال و درآمدزایی اقتصادی، توسعة و رشد مؤثر عامل دنیا کشورهای تمامی در گردشگری صنعت

 اقتصادی رشد در آن درآمد است، خدماتی بخشهای جزو ازآنجاکه گردشگری .میگذارد غیرمستقیم و مستقیم تأثیر اقتصادی رشد در

این  توسعه صورت در دارد، اقتصادی بخشهای سایر با گردشگری که بسیاری پیوندهای سبببه  ازسوی دیگر، .میگذارد مستقیم تأثیر

 توسعه آن با همراه مصرف میکنند، را آن محصول یا میدهند  ارائه خدمت یا کاال آن به که ، نیز اقتصادی بخشهای سایر صنعت

صنعت گردشگری آمیزه ای از فعالیت های مختلف است که به صورت زنجیره  (.20:1397یعقوبی منظری و آقامیری،).یافت خواهند

ای در جهت خدمت رسانی به گردشگران انجام میگیرد. بنابراین گردشگری شامل تمامی پدیده ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران،  

د جذب و پذیرایی از گردشگران است.)مکینتاش عرضه کنندگان و فروشندگان محصوالت جهانگردی، دولت ها و جوامع میزبان در فراین

                                                      
1 World tourist organization  
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 عوامل و خصوص اجزا در مختلفی تقسیم بندیهای گردشگری، صنعت تر دقیق بررسی و بهتر درک منظور به (.1995، 1و همکاران

 رویکرد .دارد وجود گردشگری بر موثر بررسی عوامل در رویکرد دو ها بندی تقسیم همین اساس بر .است گرفته صورت برآن موثر

 برآورده را آنها نیاز و بوده افراد احساسات و باورها برانگیزنده مقصد، که فرض است این از برگرفته و بوده محور تقاضا رویکرد اول،

 آماده و طراحی مقصد بازدیدکنندگان یک برای که دارد تمرکز خدماتی بر گردشگری در محور عرضه رویکرد سویی از .سازد می

 در گردشگری توسعه و موفقیت .شوند می کنترل و خصوصی هدایت و دولتی بخشهای عملکرد و سیاستها با عناصر، این .شدهاند

 (.1391همکاران، و نصرالهی( است عرضه عناصر و صحیح اجزاء شناسایی به وابسته رویکرد این

 

 )مروت و .است اقامتی مکان یکدر  اقامت و مسافرت شامل و بوده رایج مختلف جوامع بین که است فعالیتی گردشگری

صورت  ست که بها یانگلیس، فرانسه و آلمان یو کامالً دقیق واژه توریسم در زبان ها یمعادل فارس یگردشگر (.278:1397همکاران،

ه کـه بـه سـفر و التـین گرفتـه شـد یشـده اسـت ریـشه آن از اصـالح تـورنس یونـان ترجمه یبه گردشگر یمصطلح در زبان فارس

 (.124:1392محمودی میمند و همکاران،. )وبرگشت داللت میکند رفت

یا جزء بازدیدکنندگان روزانه نباشد، به عبارت دیگر طبق یک شب در مکانی اقامت کند و ای که بیش از  دیدار کننده ،گردشگر 

ساعت  24برای مدتی که کمتر از  ،شهری غیر از محیط زیست عادی خود ای تعریف سازمان جهانی جهانگردی شخصی که به کشور

رکت کار، ماموریت، ش یک سال نباشد، سفر کند و منظور از سفرش تفریح، استراحت، ورزش، دیدار اقوام و دوستان، کسب وو بیشتر از 

 (1380)لومسدن، «باشدمذهبی  یا فعالیتهایمطالعه و تحقیق یا اجالس، معالجه،در سمینار، کنفرانس

 

 انواع گردشگری و عوامل موثر تقاضای گردشگری:

 گردشگری از بعدتقاضا به دو شکل صورت می گیرد:

 ردشگری داخلی: ساکنان یک کشورکه فقط درداخل آن کشورمسافرت می کنند. گ-1

  (. 1378،ردشگری خارجی: افراد ساکن یک کشور،که به خارج از آن کشور مسافرت می کنند )داس ویل گ -2

ند ایرانیانی گردشگری داخلی عبارت است از ساکنان یک منطقه خاص)کشور،استان،شهر(که فقط داخل آن منطقه مسافرت میکنند.مان

ه تقاضای بدر متون اقتصادی گردشگری،توجه کمتری  (.1393ب احمدی،که در داخل شهرهای یک کشور جابجا میشوند)ضیایی و ترا

داده های در گردشگری داخلی نسبت تقاضای گردشگری بین المللی شده است که علت آن نیز میتواند به اهمیت اقتصادی باالتر ،

ری داخلی به ه هنگامیکه گردشگاین در حالی است ک (.2008آتاناسوپولوس و همکاران،)دسترس بیشتر و یا کیفیت باالتر برگردد

ری بین المللی به خوبی پایه ریزی شده باشد،میتواند بهتر رشد کند و در بسیاری از مقاصد،گردشگری داخلی بسیار بیشتر از گردشگ

هزینه  بر بیشتر ازبعنوان مثال،هزینه کرد گردشگران تفریحی داخلی استرالیا عموما چهار الی پنج برا.درآمدزایی مقصد کمک میکند

  .(124:1397فرزین و همکاران،)کرد گردشگران بین المللی است 

 می تقسیم ارتباطی متغیرهای و عرضه سمت متغیرهای تقاضا، سمت متغیرهای :دسته سه به را گردشگری برتقاضای مؤثر عوامل

 انگیزههای گردشگران و ترجیحات بر که هستند مبداء منطقه طبیعی و اجتماعی اقتصادی، تقاضا،متغیرهای سمت متغیرهای .کنند

 اشاره جغرافیایی شرایط و مردم سنن و گردشگران،فرهنگ سفر فردی های انگیزه به میتوان متغیرها این جمله از .است تأثیرگذار

 بر که شود می اطالق گردشگرپذیر منطقه طبیعی و اجتماعی اقتصادی، از متغیرهای ای مجموعه به عرضه سمت متغیرهای .نمود

 به متغیرهای توان می جمله آن از که است تأثیرگذار گردشگرپذیر ی منطقه به ورود برای گردشگران های و انگیزه ترجیحات

                                                      
1 Mcintosh et al.(1995) 
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 متغیرهای نهایت در .نمود اشاره زیرساختهای بهداشتی از برخورداری و یافتگی توسعه سطح همانند گردشگرپذیر منطقه اقتصادی

 (.34:1396جانی و دنیابین،).نماید می مرتبط همدیگر با را دو منطقه که میشود اطالق متغیرهایی از دسته آن به نیز ارتباطی

 

 
  

 جایگاه گردشگری داخلی در توسعه ملی:

نعت دارند لذا اقتصاددانان از صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد سرمایه واشتغال زا نام می برند و توجه خاصی به این ص

اگر کشوری  صاحب نظران علم اقتصاد معتقدند.صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شودمعتقدند توسعه 

سطح اقتصاد بتواند از پتانسیل ها استفاده کرده وچرخ های این صنعت را درکشورش به حرکت در آورد شاهد شکوفایی شگرفی در

ها راه توسعه است گر، در بسیاری از کشورها گردشگری راه اصلی و چه بسا تنبه بیان دی(. 1396حبیبی و محمدی،).کشور خواهند بود

ا، به رفع هگردشگری داخلی از خروج ارز جلوگیری میکند و افزون بر توازن ترازپرداخت  (.27:1397ضرغام بروجنی و صداقت،)

ردیده است ونظر شگری بین المللی برآورد گمشکالت بیکاری یاری میرساند. درامدهای حاصل از گردشگری داخلی حدود ده برابر گرد

قاضای گردشگری ت (.1380دهند ) کوپر و همکاران،به نقش مهم آن در اقتصاد ملی، کشورها به این بعد گردشگری اهمیت فراوان می

..عواملی (1384 ن،راصادقی و همکا) داخلی نیز عبارت است از کاالها و خدماتی که گردشگران داخلی در طول مسافرت تقاضا می نمایند

ز بومی بودن و صرفه جویی امانند : کوتاهی فاصله ها، اشنایی با زبان، نبود مقررات عبور از مرز و تبدیل پول، اطمینان به امنیت ناشی 

ک ابزار موثر ی(. به واقع توریسم داخلی 1385شود) زنگی آبادی و همکاران، در هزینه های سفر، موجب گسترش توریسم داخلی می

ایجاد اشتغال بر  در دست برنامه ریزان اقتصاد ملی است و از این طریق با توزیع مجدد درآمدها و جریان بیشتر و سریع تر پول و

غلی جدید گردشگری محرکی برای افزایش تولیدات جامعه، و سبب ایجاد فرصت های ش (.1382مشکل بیکاری فائق آیند)رضوانی، 

و  نیانغ ).برای افراد به خصوص جوانان می شود، همچنین موجب پیشگیری از مهاجرت و حفظ توان تولیدی در منطفه می گردد

تصاد به شکل آثار که اثر پویایی را در کل اق .گردشگری به صورت غیر مستقیم نیز بر رشد تاثیر می گذارد،چرا(107:1389همکاران،

صادی عمل کند سررسز و یا دیگر آثار خارجی نشان می دهد.به عبارت دیگر،گردشگری می تواند بعنوان موتور محرک برای رشد اقت

ا محصول آن را مصرف یو رشد سایر فعالیتهای اقتصادی را نیز که با آن صنعت مرتبط هستند و به آن ،کاال یا خدمت ارائه می دهند و 

  (.91:1393می کنند به همراه داشته باشد)حسنوند و خداپناه،

اقعیت که وحظه ی ارقام درآمدی ارزش حاصل از آن، حاکی از آن است که به رغم این البررسی وضعیت گردشگری در ایران و م 

ردشگری را نصیب گیک هزارم درآمد جهانی حاصل از  ایران یکی از ده کشور مهم جهان از حیث آثار تاریخی و باستانی است کمتر از

ن آن در اثر تغییرات حال آن که با توجه به اتکای بیش از حد اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و آسیب پذیری فراوا. خود کرده است

ری را ین آسیب پذیقیمت نفت و سایر شوک های اقتصادی و غیر اقتصادی، توسعه ی صنعت گردشگری تا حد زیادی می تواند ا

ودن سطح در آمد بکاهد و سیاست گذاران اقتصادی را نیزدر فائق آمدن بر مشکالت جاری، از قبیل کمبود درآمدهای ارزی، پایین ب

ردشگری در گبا توجه به مطالب فوق و اهمیت  (.64:1393عرب،)جامعه، پایین بودن صادرات غیر نفتی و مشکل بیکاری، کمک کند

غلی در شپاسخ مناسب و عنصر اساسی جهت فقر زدایی و کاهش مهاجرت، و ایجاد فرصت های ،گردشگری و درآمد ایجاد اشتغال 

 (.همان منبع)مناطق است و یکی از روشهای حل مشکالت اقتصادی محسوب می شود

 

 :1AIDSسیستم تقاضای تقریبا ایده  آل 

                                                      
1 Almost Ideal Demand System 
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 1برای نخستین بار توسط دیتون و مولبائر 1980سیستم تقاضای تقریبا ایده آل از نوع تابع های انعطاف پذیر موضعی است که در سال 

این الگو از فرم تابع . نسبت به سایر الگوهای معادالت تقاضا از قابلیت بسط و توسعه بیشتری برخوردار است AIDSالگوی . ارایه شد

 این بودن مفید و اهمیت علت(. 1389یاوری و لعل، .) ایدبلکه از گروه خاصی از ترجیحات به دست می. نمیکند مطلوبیت خاص تبعیت

 تابع هر حداکثرسازی مطلوبیت اول مرتبه شرایط تقریبا ثانیا استخراج میشود، مطلوبیت حداکثرسازی چارچوب از اوال مدل که این است آن مدل

 برای سادگی به آن از میتوان نهایت در و میکند تامین را کنندهها مصرف ترجیحات به مربوط اصول موضوعه سوم و میکند تامین را تقاضای

لذا در این تحقیق از سیستم  (.1986نمود.)بالنسیفورتی ، استفاده نظریه تقاضا در  تقارن و  همگنی مانند تقاضا توابع به قیود مربوط آزمون

 شود.تقاضای تقریبا ایده ال استفاده می

 

 پیشینه تحقیق:

 خارجی و داخلی گردشگری تقاضای اجتماعی مؤثر بر – اقتصادی عوامل بررسی: مطالعه ایی تحت عنوان 1397مروت و سالم در سال 

 داخلی گردشگری تقاضای میزان بر موثر اجتماعی و اقتصادی عوامل بررسی منظور به تحقیق این در .شهری انجام دادند خانوارهای

 بین در میدهد نشان تحقیق نتایج .است شده استفاده ال ایده تقریبا تقاضای معادالت سیستم از ایران شهری خانوارهای خارجی و

 منفی معنادار و اثر گردشگری تقاضای بر خانوار سرپرست تحصیل های سال تعداد و خانوار بعد متغیرهای اجتماعی، متغیر اقتصادی

 داخلی تقاضای گردشگری بر داری معنی اثر نفتی های تحریم همچنین .دارد مثبت و دار معنی اثر خانوار سرپرست سن متغیر و

( 1397)بزازان و آزاددانا.دارد این خانوارها خارجی گردشگری تقاضای بر دار معنی و منفی اثر اما است نداشته ایرانی شهری خانوارهای

محققین  اصلی هدف .پرداختند )دومنطقه ای ستانده داده رویکرد(قم  به داخلی گردشگران ورود اقتصادی در مقاله ایی به اثرات

منطقه  دو ستانده داده از رویکرد استفاده با ملی اقتصاد و قم استان اقتصاد بر قم استان به داخلی گردشگری اثربخشی میزان سنجش

 اشتغال و قم استان داخلی گردشگران هزینه ، 1390سال  ملی ستانده داده جدول :از عبارت بودند تحقیق آماری پایه های .ای بود

،تولید استان به میزان 1390استان قم در سال  به داخلی گردشگران ورود با میدهند نشان پژوهش این یافته های .قم استان بخشی

 افزایش (استان قم درصد کل اشتغال 08/8)نفر 22969قم  استان واشتغال ،  )قم استان ستانده 16/5معادل )میلیارد ریال 5625

 کرده ایجاد شغل نفر 26163 و تولید ریال میلیارد 7532 میزان به ملی اقتصاد در فوق گردشگران ورود همچنین .است یافته

مطالعه بین :ملی گردشگران اقامت طول و تعداد بر موثر عوامل بررسی تحقیقی تحت عنوان: 1396جانی و دنیابین در سال .است

 )1390-1393)  دوره برای استان کشور 31 اطالعات و تابلویی دادههای رویکرد از بررسی این انجام منظور به. دادنداستانی،انجام 

 اعتبارت درمانی، مراکز تخت تعداد اقامتی، اماکن تعداد)عرضه  عوامل طرف که داد نشان الگوها برآورد از حاصل نتایج .شد استفاده

 و مثبت تاثیر گردشگران تعداد بر( جاذبه های طبیعی و فرهنگی)از جاذبه های گردشگری استانهاو برخی دیگر ( راهها آزاد دولتی،

 ،(1396)عبدی و پور ممی .گردشگران دارد تعداد بر منفی تاثیر جغرافیایی فاصله و گردشگران اقامت طول همچنین .دارند دار معنی

 و برآورد فضایی پانل مدل از استفاده با را 1392 تا 1384 دوره طول در ایران استان 18 رشد همگرایی سرعت در گردشگری نقش

 رشد اقتصادی که داد نشان آنها فضایی پانل مدل از حاصل نتایج .پرداختند فوق ی ها استان سرعت همگرایی در گردشگری نقش به

 گردشگری همچنین .است نیز مجاور های استاناز  متاثر استان هر اقتصادی رشد و بوده مکانی و فضایی اثرات دارای منتخب استانهای

زیاری .دهد افزایش را ها استان همگرایی سرعت تواند می گردشگری توسعه و ها بوده استان اقتصادی رشد بر موثر متغیرهای از یکی

،به )هیجانشهر ال: موردی هنمون)پایدار گردشگری شهری  هالگوی توسع هارائ( در مقاله ایی با عنوان 1396و همکاران در سال  )

آن در شهرها  هتوسع هالگویی پایدار در زمین هارائ در جهتشهرها، هبررسی مفهوم گردشگری شهری و نقش و اهمیت آن در توسع

تایج حاصل نشان ن .ای پایدار و متکی بر تواناییهای خود دست یابند گیری از این عامل پرتوان، به توسعه تا شهرها با بهره پرداختند

                                                      
1 Deaton and Muellbauer (1980) 
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های بهبود  ترین تناسب راهبردی را داراست و همچنین، مؤلفهوجود تنوع مراکز تفریحی و گردشگری در شهر، باال همؤلف ،داد که

. هیجان استپایدار گردشگری شهر ال هتوسع هشده در زمین ترین قدرت تأثیرگذاری بر اهداف تعیینوضعیت اقتصادی کشور دارای باال

، (1390)مومنی و غالمی پور.هیجان محسوب میشودای شهر ال انزلی بزرگترین رقیب منطقه همچنین، نتایج نشان میدهد شهر بندر

مدلی ارائه کردند که در این مدل متغیرهای تعداد تخمین تابع تقاضای گردشگری در استان های منتخب در مقاله ای تحت عنوان 

آژانس های مسافرتی و خدماتی گردشگری استان مقصد، گردشگران ورودی به استان، تعداد جاذبه های گردشگری استان، تعداد 

در . شاخص کل کاال و خدمات مصرفی و نسبت قیمت هتل استان به درامد سایر استان ها به عنوان متغیرهای توضیحی ارایه کردند

اده شد که متغیر شاخص نشان دهمچنین   تمامی ضرایب معنی دار هستند به غیر از متغیر قیمت هتل به درامد سایر استانهامدل این 

مطالعه  در( 2018)1شواتالو و ایواندیک.باشندکل کاال و خدمات مصرفی موثر ترین متغیر ها در میزان تقاضای گردشگری داخلی می

 در گردشگری صنعت سهم که دادند نشان ، ستانده  داده رویکرد :کرواسی اقتصاد در گردشگری صنعت عنوان مشارکت تحت ای

  جداول داده اساس بر همچنین .است درصد 3/16 تا درصد2/14 بین و باال بسیار کرواسی کشور اقتصادی ، رشد و ساختاری تغییرات

 ورزشی فعالیتهای و )دریایی و راه آهن،هوایی جادهای، از اعم( حمل ونقل خدمات رستوران، و هتلداری بخش که دادند نشان ستانده

 و کرونبرگ.میشود گردشگری صنعت توسعة سبب بخشها توسعة این و دارند گردشگری صنعت با را پیوند بیشترین فرهنگی و

 ستاندة - داده رویکرد :گردشگری صنعت ارائه چشم اندازی در خصوص سهم اقتصادی: عنوان با خود مطالعة در( 2018) 2همکاران

 تقویت سبب ازیک طرف می تواند گردشگری صنعت که دادند نشان 2014 تا 2008 سالهای آمارهای از استفاده سوئد،با کشور

 صنایع ارزش افزوده ایجاد و درآمدزایی ازطریق دیگر، ازسویی و شود سوئد کشور اقتصادی مختلف بخشهای اقتصادی میان ارتباطات

 صنعت به توجه درنتیجه .داشت خواهد را به همراه کشور این اقتصادی رشد صنعت این در اشتغالزایی و گردشگری صنعت با مرتبط

 با مطالعه ای در( 2018)همکاران و 3ترانگ وان.است برخوردار اشتغالزایی و در تولید ایی بسز اهمیت از سوئد کشور برای گردشگری

 صنعت اهمیت بررسی به ، حمل ونقل  و گردشگری صنعت اهمیت تجزیه وتحلیل برای ستانده  داده جداول از استفاده عنوان

 میتوانند و کالن دارند اقتصاد مؤلفه های با مستقیمی رابطة صنعت دو این که دادند نشان آنان .پرداختند ونقلحمل   و گردشگری

 برای را ژاپن کشور برتر صنعت ده ستانده - جداول داده از استفاده با آنان .بگذارند تأثیر کشور کالن اقتصاد توسعه ای سیاستهای بر

 قرار دوم و اول رتبه های در به ترتیب حمل ونقل و گردشگری صنعت دو که نشان دادند و کردند شناسایی کشور این اقتصادی رشد

 کشور اشتغالزایی و درآمدزایی بر صنعت دو این که رسیدند نتیجه این به پیشین و پسین ضرایب محاسبة در نهایت ، آنان با .دارند

 و رابطه بین صنعت گردشگری »اقتصادی توسعة و توریسم« ،در مطالعه ایی با عنوان  )2016 (4گابرت و فابر.تأثیرگذارند ژاپن

 امریکا کالیفرنیای ایالت در کارخانه ای سایر صنایع با ازآنجاکه گردشگری، صنعت داد نشان وی .رساند اثبات به را اقتصادی توسعة

 بنابراین .است شده ایالت این در اقتصادی تقویت و ملی ارزش افزایش دارد، موجب تنگاتنگی ارتباط 2014 تا 2011 سالهای طی

 پیش با  )2016 (5 همکاران و  بالی.است بوده کشور این در گردشگری صنعت در سرمایه گذاری نتایج مستقیم از اقتصادی رشد
 ، مهاجرت نقش بررسی به کم و متوسط درآمد با کشور 52 به  OECD  کشور عضو 34 از -1995  2010ی بازه در تقاضا بینی

 برای باالیی تبلیغاتی تأثیر مهاجرت آفریقایی کشورهای جز به که کنند بیان می نتایج .اند پرداخته تجارت و سازمانی کیفیت شاخص
 متغیرهای کنار در کیفیت سازمانی همچنین .شود می آن به گردشگری های جریان افزایش سبب نتیجه در که مبدا دارد کشور
 تعداد رشد سبب درصد 8 به نزدیک تأثیر این که شوند جذب کشور بیشتری به گردشگران شود می باعث اجتماعی حقوق و آزادی

 بین گردشگری های جریان بر ثابتی و مهم نقش عوامل دیگر کنار در تجاری مبادالت های جریان این بر عالوه .شود گردشگران می

                                                      
1 - Ivandic & Sutalo 
2 - Kronenberg 
3 - Van Truong 
4 - Faber&Gaubert 
5 - Balli 
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 در گردشگری عوامل تقاضای مطالعه و واحد ریشه آزمون و پویا پنل روش از استفاده با( 2015)1نونو کارلوس.کند می ایفا کشورها

 هزینه و انسانی سرمایه سرانه، درآمد نسبی، قیمتهای متغیرهایی مانند که داد نشان 2013 تا 2004 سالهای طی پرتغال کشور

 تحلیل از استفاده با( 2015)2همکاران و ویتوتاس .دهد می قرار تاثیر تحت را پرتغال کشور در المللی گردشگری بین تقاضای دولت

 عوامل یعنی زیست محیطی کالن عوامل که دادند نشان لیتوانا کشور بررسی آماری و های وداده نسبی و ساختاری

و  3آدناسوپوالس.دارند مهمی سودآور نقش صنعت یک عنوان به گردشگری توسعه در تکنولوژیکی و فرهنگی اقتصادی،اجتماعی،

(، با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده ال به بررسی جایگزینی گردشگری داخلی و خارجی استرالیا پرداخته اند. 2013همکاران)

نتایج این مطالعه نشان میدهد که جایگزینی قابل توجهی در  کششش تقاضای کوتاه مدت برای سفرهای داخلی و خارجی وجود  

 کند.دشگری داخلی را برای سیاستگذاران مشخص میدارد . لذا اهمیت توسعه گر

 

 روش شناسی تحقیق

حلیل تسپس  .در این تحقیق ابتدا یک تحلیل توصیفی به عمل می آید تا طی آن وضیعت موجود نمونه انتخاب شده مشخص شود

ازاستان  1398ه در فروردین استنباطی انجام می شود که طی آن اثر عوامل مختلف بر روی تقاضای گردشگری داخلی، گردشگرانی ک

برای برآورد نتایج  .تخمین زده می شود (AIDS)گلستان دیدن نموده اند، با استفاده ازمدل رگرسیونی سیستم تقاضای تقریبا ایده ال 

 استفاده می شود. Eviewsو  Spssیافزاراز بسته های نرم 

 

 :فرضیه های تحقیق

 :دشونتأثیرگذار بر گردشگری استان گلستان شش فرضیه زیر بررسی  میدر این مقاله به منظور تعیین عوامل 

نوع شغل سرپرست و وضعیت اشتغال  ژگیهای خانوار ) سن سرپرست خانوار ، سطح تحصیالت سرپرست خانوار،وی -1

 همسر ( بر تقاضای گردشگری تاثیر دارد.

 .اردعداد افراد خانوار در مسافرت بر تقاضای گردشگری تاثیر دت -2

 .وع محل اقامت گردشگران در استان گلستان بر تقاضای گردشگری تاثیر داردن -3

 .فزایش درآمد خانوار بر تقاضای گردشگری اثرمثبت داردا -4

 .ر تقاضای گردشگری تاثیر داردب نوع مسکن خانوار در شهر مبدا، -5

 اثیر دارد.بر تقاضای گردشگری ت مبدا گردشگران تا استان گلستان فاصله شهر -6

 

 :آماری جامعه

 24 وحداقل ندا کرده مسافرت 1398فروردین  در گلستان استان مقصد به ایران جای هر از که داخلی گردشگران مطالعه، این در 

ستان وارد شدند و تعداد دقیق خانوارهای که به استان گل. شوند می معرفی آماری جامعه بعنوان داشته اند، اقامت آنجا در ساعت

یی و مسافرخانه و حداقل یک شب در اقامت داشته اند به دلیل اقامت خیل عظیم آنان در مکانهای غیر از هتل و خانه های کرایه ا

 مهمانسراهای ادارات دولتی و...،بصورت دقیق  در دسترس نمی باشد.

 

 نمونه آماری:

                                                      
1 - Carlos Leitao, Nuno 
2- Barkauskas, V-  
3 Athenaso poulos et al(2013) 
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 خانوار 384،%90 داری معنی سطح در کوکران فرمول از استفاده با آماری، جامعه این در پرسشگری ی برا الزم های خانوار اددتع 

(. لذا 1380نیا، آمد) حافظ دست به است نمونه حجم صحت برای استفاده مورد کهزیر معادله از استفاده با تعداد این. گردید تعیین

 گردید.خانوار گردشگر محاسبه  384حجم نمونه 
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 روش جمع آوری داده ها:

 حضوری مصاحبه طریق از که این داده ها.است شده بندی طبقه مقطعی های داده نوع از تحقیق این در شده آوری جمع های داده  

این خانوارها بصورت .است شده آوری جمع اند، نموده دیدن گلستان استان از 1398فروردین سال  در که گردشگر، خانوار 384 با

به دست آمده از طریق مصاحبه بر اطالعات  عالوه تصادفی طبقه بندی شده برای مصاحبه و تکمیل پرسشنامه انتخاب گردیدند.

 . گردید آوری جمع قبلی شده انجام تحقیقات وبررسی ای کتابخانه مطالعه طریق از اطالعاتی نیز حضوری،

 

 تجزیه و تحلیل داده ها:

 تحلیل توصیفی داده ها:

این اطالعات به شرح زیر توصیف می  Spssبا توجه به اطالعات بدست آمده از گردشگران در استان گلستان به کمک نرم افزار 

 شوند:

سال تشکیل می دهد و درحقیقت اکثر خانواده های  45درصداز سرپرست خانوار های گردشگران را افراد زیر  65در حدود  -1 

 گردشگران افراد میانسال و جوان هستند.

شگاهی هستن          39بیش از  -2 سرپرست خانوار گردشگران دارای تحصیالت دان سرپرست خانوار      70د. در حدود درصد از  درصد از  

گردشگران حداقل در حّد متوسطه سواد دارند و این در حالی است  که در بین سرپرست خانوارها افراد بی سواد دیده نشده است و            

 لذا بطور کلی گردشگران از سطح سواد باالیی بر خوردار هستند.

درصد از سرپرستان خانوار گردشگران دارای شغل دولتی هستند و         50وده اند وتقریباً تمامی سرپرست خانوار گردشگران شاغل ب     -3

از استان گلستان دیدن کرده اند،  کارمندان دولت   1398درصد بقیه دارای شغل آزاد هستند. و لذا نصف کسانی که در فروردین  50

 بوده اند و نصف دیگر کسانی بوده اند که شغل آزاد داشته اند.

شاغل بوده اند و تقریبا       18حدود  -4    شاغل بوده اند )به تعداد    82درصد  از همسر  خانوار گردشگران  نفر( که از  313درصد غیر 

درصد شغل آزاد داشته اند. و لذا  اکثر همسران خانوار      13درصد شغل دولتی داشته اند و تنها در حدود     87این تعداد شاغل، حدود  

 ولتی داشته اند.گردشگرانی که شاغل بوده اند، شغل د

 21سـال،   15تا   7درصـد آنها بین     64سـال،  7درصـد آنها کمتر از   20نفر می باشـد. که   2میانگین تعداد فرزندان هر خانوار  -5

سال می    15سال سن دارند . لذا اکثر خانواده ها  دارای فرزندکوچکتر از    20درصدآنها باالی   13سال وتنها 20تا  16درصد آنها بین  

 .باشند

درصد با  اتوبوس عمومی به استان  21درصد گردشگران با وسیله شخصی به استان گلستان مسافرت نموده اند. تنها  79در حدود  -6

 گلستان مسافرت نموده اند. و لذا اکثریت خانوار گردشگران با ماشین شخصی به استان  گلستان مسافرت نموده اند.
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برای اسکان استفاده نموده اند.که آب و هوای مساعد استان گلستان در فصل تابستان           و هتل بیشتر گردشگران از چادر شخصی     -7

 دلیل سکونت بیشتر گردشگران در چادر های شخصی می تواند  می باشد.

 

 تحلیل رگرسیونی:

 که این شد  تفادهاس  آل ایده تقریباَ تقاضای  سیستم   مدل از گردشگری  تقاضای  بر مختلف عوامل اثر تخمین منظور به مقاله این در

 گلستان  به مسافرت  در وسوغات  تفریحات ذهاب، و مسکن،ایاب  غذا،( خدمات) کاالهای گردشگری  تقاضای  برای مجزا بطور معادله

 که عبارت است از:شود می زده تخمین

                                                                         ( 1) معادله
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  و  امj کاالی قیمت jP ام،k خانوار( گردشگری  هزینه کل به امi  کاالی هزینه نسبت  یعنی) ام iکاالی بودجه سهم  ikw  آن در که
kxخانوار مسافرت کل هزینه  kتقاضا معادله در گلستان، استان به مسافرت در شده داده تخصیص آمد در معنی به که باشد می ام  

,𝛼𝑖. گردد می منظور 𝜗𝑖𝑗, 𝛽𝑖 شند  می مدل ضرایب  نیز شد.  می طبیعی لگاریتم Ln از منظور. با   خدمات و کاالها کل تعدادn با

 از jوi مقادیر( n=5) باشد  می سوغات  و(بلیط) نقل،تفریحات و غذا،مسکن،حمل  شامل  و باشد  می گردشگران  توسط  استفاده  مورد

 .آید می بدست ( 2) معادله طریق از که شود می تعریف کل قیمت عنوان به نیزpباشد. می 384 نیز m مقدار و باشد میn تا یک

                                     ( :  2)معادله      
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 در طرفی از شد.  خواهد خطی غیر بصورت  نظر مورد معادله شود،  گذاشته (  2) معادله در آن مقدار  lnp جای به (1) معادله در اگر

  1استون  قیمت شاخص  از مسئله  این حل باشد،برای می خطی بصورت  بیشتر  مختلف ی کاالها قیمتهای بین اقتصادی،روابط  ادبیات

 : آید می بدست( 3) معادله طریق از و شود می استفاده کل قیمت بعنوان

                                                                                                       :  (3) معادله
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 :آید می بدست( 5) و( 4) روابط طریق از نیز و قیمتی و ای هزینه کششهای AIDSمدل در

    µij=1+(βi/wi)معادله)4(:                                                                                             

                                                                                   β-)iw/ii+(δ1-=iiE                                                                                                       :(5)معادله    

 معادله از را  ijδو  i مقادیر می شود. تعریف خودی قیمتی کشش عنوان به ،iiEو ای هزینه کشش عنوان به   ،ijµ   آن در که

 در کششها محاسبه برای ست.ا خانوار مسافرت هزینه کل از امi کاالی هزینه سهم میانگین  iW  و شود می  زده تخمین ،(3-3)

 .شود می استفاده گروه هر به مربوطiW  مقادیر از مختلف، گروهای
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 1398کاال در توریسم داخلی گلستان در فروردین  5( برای تقاضای 6با استفاده از معادله ) AIDS نتایج مدل (1جدول )

 معادله هزینه غذا هزینه مسکن هزینه ایاب و ذهاب هزینه بلیط هزینه سوغات

 ضریب tآماره  ضریب tآماره  ضریب tآماره  ضریب tآماره  ضریب tآماره  متغیرهای توضیحی

 قیمت غذا 0.14 52.55 -0.02 -7.72 -0.02 -5.40 -0.03 -9.61 -0.06 -18.63

 قیمت مسکن -0.02 -13.04 0.11 49.24 -0.02 -7.34 -0.01 -5.54 -0.04 -17.81

 ذهاب و ایاب قیمت -0.01 -11.55 -0.01 -8.12 0.08 39.88 -0.01 -8.77 -0.03 -16.83

 قیمت بلیط -0.02 -14.04 -0.01 -9.17 -0.01 -6.77 0.11 45.45 -0.05 -21.70

 قیمت سوغات -0.06 -21.36 -0.05 -16.96 0.05 -14.81 -0.05 -14.07 0.22 61.03

 غذا استون قیمت شاخص -0.01 -3.78        

 مسکن استون قیمت شاخص   -0.006 -11.68      

 ذهاب و ایاب استون قیمت شاخص     0.02 4.06    

 بلیط استون قیمت شاخص       0.02 3.41  

 سوغات استون قیمت شاخص         -0.02 -3.87

 ضریب تعیین 0.912 0.887 0.843 0.870 0.953

 شده تعدیل تعیین ضریب 0.910 0.885 0.840 0.868 0.952

 Fآماره  413.23 167.42 316.18 290.67 347.06

 تعداد مشاهدات 384 384 384 384 384

 عرض از مبدا -11.6 -3.71 -2.84 -1.08 10.25 4.16 11.34 3.47 -39.37 -3.86

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 ( توابع تقاضا برای غذا، منزل، ایاب و ذهاب، بلیط و سوغات بصورت زیر است:1با توجه به اطالعات جدول )

 معادله تقاضا برای غذا:
-=fW6/11+ 14/0- fp02/0- ap01/0- tp02/0- vfp06/0 -sp01/0sfp                              

 معادله  تقاضا برای منزل

-=aW84/2- 02/0+ fp11/0- ap01/0- tp01/0- vfp05/0 -sp006/0sap 

   :                                    معادله  تقاضا برای ایاب وذهاب

=tW25/10- 02/0- fp02/0+ ap08/0- tp01/0+ vfp05/0 +sp02/0stp              

 معادله  تقاضا برای بلیط بازدید  

=vfW34/11- 03/0- fp01/0- ap01/0+ tp11/0-  vfp05/0 +sp02/0svfp  

 معادله  تقاضا برای سوغات:                       

-=sW37/39- 06/0- fp04/0- ap03/0- tp05/0+ vfp22/0 -sp02/0ssp   

  fP:  ،قیمت غذاaP  :  مسکن،  قیمت tP :  ایاب و ذهاب، قیمت vfP:  قیمت بلیط بازدید از مراکز دیدنی 

 sP:  سوغات، قیمت sfP :  استون غذا، قیمتsaP :  مسکن،  قیمت استون stP :  استون ایاب و ذهاب قیمت 
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 svfP:  استون بلیط بازدید از مراکز دیدنی، قیمت ssP :  سوغات، قیمت استونiW .سهم هر کدام از کاالها: 
 

 

 

 

 

 

 

 ( مقادیرکشش قیمتی برای گروههای مختلف سنی سرپرست خانوارگردشگران2جدول)

 سوغات تفریحات ایاب وذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 -49/0 -22/0 -23/0 -19/0 -16/0 384 کل

 -41/0 -23/0 -4/0 -29/0 -22/0 43 سال 30سن سرپرست کمتر از 

 -50/0 -21/0 -23/0 -15/0 -15/0 209 44-30سن سرپرست    بین     

 -47/0 -32/0 -21/0 -19/0 -17/0 101 60-45سن سرپرست   بین      

 -57/0 -18/0 -17/0 -24/0 -03/0 31 سال 60سن سرپرست بیشتر از 

 

شود. کشش قیمتی  مسکن سن کمتر می(  مشاهده می شود، قدر مطلق کشش قیمتی غذا با افزایش 2همانطور که از اطالعات جدول)

سال سن دارند از همه کمتر است.کشش قیمتی سوغات برای گروه های سنی کمتر از سی سال  44تا  30برای سر پرستانی که بین

(.کشش قیمتی ایاب و ذهاب نیز برای گروه -0.57از همه بیشتر می باشد) 60(و برای گروههای سنی بیشتر از -0.41از همه کمتر)

(بیشتر از سایرین  60-45(. کشش قیمتی تفریحات نیز برای گروه سنی بین )-4/0سال، از همه ببیشتر می باشد ) 30سنی کمتر از 

 (.  این مساله نشان می دهد، که این گروه سنی نسبت به تغییرات قیمت بلیط بازدید از اماکن دیدنی حساس ترند. -32/0می باشد.)
 

 تلف سنی سرپرست خانوارگردشگران( کشش هزینه ای برای گروههای مخ3جدول )

 سوغات تفریحات ایاب وذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف                                                             

 96/0 01/1 2/1 95/0 94/0 384 کل

 03/1 96/0 75/0 02/1 50/1 43 سال 30سن سرپرست کمتر از 

 04/1 0/ 98 80/0 05/1 06/1 209 44-30سن سرپرست    بین     

 05/1 99/0 79/0 04/1 06/1 101 60-45سن سرپرست   بین      

 03/1 98/0 74/0 04/1 07/1 31 سال 60سن سرپرست بیشتر از 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر          

کاالی  غذا ، مسکن، ایاب و ذهاب، تفریحات و سوغات  5( مشاهده می شود ،کشش هزینه ای3همانطور که از اطالعات جدول )

سال، کمتر می باشد و در حقیقت کاال های گردشگری برای آنها کمتر لوکس می باشد  و ضروری تر از  30برای افراد کمتر از

 سایر گروهای سنی است.  

 تحقیق حاضرمحاسبات منبع : 
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فت که فرضیه اول تایید می شود. و سن سرپرست خانوار بر تقاضای کاال های گردشگری اثر دارد ، ولی بر روی در کل می توان گ

 بعضی کاالها اثر مثبت دارد و بر روی بعضی از کاال ها، اثر منفی دارد.
 

 

 

 

 

 

 

 ( مقادیر کشش قیمتی برای سطوح مختلف تحصیالت سرپرست خانوارگردشگران4جدول) 

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 -49/0 -22/0 -23/0 -19/0 -16/0 384 کل

 -54/0 -21/0 -22/0 -06/0 -/04 53 سرپرستانی که در حد ابتدایی سواد دارند

 -50/0 -27/0 -26/0 -01/0 -18/0 57 سرپرستانی که در حد راهنمایی سواد دارند

 -49/0 -23/0 -08/0 -24/0 -20/0 123 دارندسرپرستانی که در حد متوسطه سواد 

 -47/0 -20/0 -32/0 -24/0 -15/0 151 سرپرستانی که در حد دانشگاهی سواد دارند

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر     

(، مشاهده می شودکشش قیمتی غذا و ایاب و ذهاب با افزایش سطح تحصیالت بیشتر می شود 4همانطور که از اطالعات جدول )

.کشش قیمتی مسکن برای کسانی که در حد راهنمایی سواد دارند، کمتر از همه است. کشش قیمتی ایاب و ذهاب کسانی که در حد 

(. وکشش قیمتی تفریحات برای  افرادی که در سطح راهنمایی تحصیالت دارند، بیشتر -08/0متوسطه سواد دارند، از همه کمتر است)

 (.-0.47کسانی که در حد دانشگاهی سواد دارند از همه گروهها کمتر می باشد) می باشد.و کشش قیمتی سوغات برای

 

 ( مقادیر کشش هزینه ای برای سطوح مختلف تحصیالت سرپرست خانوارگردشگران 5جدول)

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 96/0 01/1 2/1 95/0 94/0 384 کل

 03/1 98/0 80/0 05/1 07/1 53 ابتدایی سواد دارندسرپرستانی که در حد 

 04/1 99/0 81/0 05/1 06/1 57 سرپرستانی که در حد راهنمایی سواد دارند

 04/1 98/0 76/0 04/1 05/1 123 سرپرستانی که در حد متوسطه سواد دارند

 05/1 98/0 82/0 06/1 06/1 151 سرپرستانی که سواد  دانشگاهی دارند

 محاسبات تحقیق حاضرمنبع: 

 

(  مشاهده می شود، کشش هزینه ای غذا ، مسکن ، تفریحات ، سوغات برای گروهای مختلف تحصیالت، 5براساس اطالعات جدول )

تفاوت چندانی ندارد. ولی کشش هزینه ای ایاب وذهاب برای گردشگرانی که حداقل تحصیالت آنها در حد دانشگاهی می باشد، از 

بیشتر و برای گردشگرانی که حداقل تحصیالت را دارند از همه گروه ها کمتر می باشد. لذا تحصیالت اثر مثبت بر روی همه گروهها 

 تقاضای گردشگری دارد و هرچه سطح تحصیالت باالتر باشد تقاضای گردشگری نیز باالتر خواهد بود.
 ردشگران( مقادیر کشش قیمتی برای گروهای مختلف شغلی سرپرست خانوارگ6جدول)

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف                                                             

 -49/0 -22/0 -23/0 -19/0 -16/0 384 کل                                                                           
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 -48/0 -26/0 -25/0 -21/0 -13/0 192 سرپرستانی که شغل دولتی دارند                                 

 -51/0 -25/0 -23/0 -19/0 -15/0 192 سرپرستانی که شغل آزاد دارند                                   

 سرپرست خانوارگردشگران( مقادیر کشش هزینه ای برای گروهای مختلف شغلی 7جدول)     

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف                                                             

 96/0 01/1 2/1 95/0 94/0 384 کل   

 05/1 99/0 81/0 04/1 06/1 192 سرپرستانی که شغل دولتی دارند                            

 04/1 99/0 80/0 05/1 05/1 192 سرپرستانی که شغل آزاد دارند                           

 منبع : محاسبات تحقیق حاضر

(، نتایج نشان  می دهند که کشش قیمتی و هزینه ای برای دو گروه شغلی دولتی و آزاد 7( و)6با توجه به اطالعات جداول)

 نوع شغل سرپرست  خانوار اثر معنی داری  بر تقاضای گردشگری ندارد. تفاوت چندانی با هم ندارند، لذا
 

 ( مقادیر کشش قیمتی بر اساس وضعیت اشتغال همسرخانوارگردشگران8جدول)

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 -49/0 -22/0 -23/0 -19/0 -16/0 384 کل

 -49/0 -24/0 -25/0 -22/0 -17/0 313 ردارای همسر خانه دا

 -50/0 -23/0 -13/0 -24/0 -18/0 71 دارای همسر شاغل

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 ( مقادیر کشش هزینه ای بر اساس وضعیت اشتغال همسرخانوارگردشگران9جدول)

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 96/0 01/1 2/1 95/0 94/0 384 کل

 04/1 99/0 81/0 04/1 06/1 313 ردارای همسر خانه دا

 04/1 98/0 78/0 04/1 05/1 71 دارای همسر شاغل

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

( نشان می دهند،کسانی که همسران شاغل دارند، دارای کشش قیمتی مسکن باالتری نسبت به کسانی که 9( و )8اطالعات جداول )

( وکشش قیمتی ایاب و ذهاب کسانی که همسران خانه دار دارند، نسبت به - 24/0دارهستند،می باشند)دارای  همسران خانه 

(. ولی سایر کشش ها تفاوت چندانی باهم ندارند. لذا وضعیت اشتغال همسر -25/0گردشگرانی که همسران شاغل دارند، بیشتر است )

 تاثیرچندانی بر تقاضای گردشگری ندارد.

 
 ر کشش قیمتی بر اساس بعد خانوار گردشگران( مقادی10جدول)

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 -49/0 -22/0 -23/0 -19/0 -16/0 384 کل

 -52/0 -21/0 -27/0 -19/0 -16/0 71 نفر 4تعداد افراد خانوار بیش از 

 -49/0 -23/0 -25/0 -21/0 -17/0 313 نفر 4تعداد افراد کوچکتر و مساوی 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 ( مقادیر کشش هزینه ای بر اساس بعد خانوار گردشگران11جدول)

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 96/0 01/1 2/1 95/0 94/0 384 کل

 04/1 99/0 81/0 05/1 06/1 71 نفر 4تعداد افراد خانوار بیش از 
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 03/1 98/0 79/0 04/1 05/1 313 نفر 4کوچکتر و مساوی تعداد افراد 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

( مشاهده می شود، تعداد خانوار اثر معنی داری بر تقاضای گردشگری  در استان گلستان نداشته 11( و )10همانطور که در جداول )

نفر  4خانوار آنها کمتر یا بیشتر از مقدار میانگین یعنی  است و کشش هزینه ای و قیمتی برای دو گروه گردشگران که تعداد افراد

 بوده است، تقریبا یکسان بوده است و لذا این فرضیه که تعداد افراد خانوار بر تقاضای گردشگری تأثیر دارد، رد می شود.

 

 
 ( مقادیر کشش  قیمتی بر اساس وضعیت محل اسکان گردشگران در استان گلستان12جدول) 

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 -49/0 -22/0 -23/0 -19/0 -16/0 384 کل

 -0/ 50 -22/0 -36/0 -12/0 -21/0 11 چادر شخصی

 -48/0 -24/0 -24/0 -13/0 -36/0 16 منزل اقوام و آشنایان

 -53/0 -12/0 -06/0 -18/0 -16/0 45 منزل کرایه ای

 -40/0 -42/0 -/10 -36/0 -18/0 37 مسافر خانه

 -49/0 -18/0 -12/0 -39/0 -12/0 107 هتل

 -47/0 -33/0 -49/0 -09/0 -10/0 48 مدارس آموزش و پرورش

 -58/0 -18/0 -25/0 -06/0 -05/0 21 مهمانسرای  ادارات

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 استان گلستان( مقادیر کشش هزینه ای بر اساس وضعیت محل اسکان گردشگران در 13جدول)

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 96/0 01/1 2/1 95/0 94/0 384 کل

 04/1 99/0 84/0 06/1 05/1 110 در چادر شخصی

 04/1 0 /98 68/0 05/1 04/1 16 در منزل اقوام

 04/1 98/0 0/ 76 04/1 06/1 45 منزل کرایه ای

 05/1 99/0 77/0 03/1 06/1 37 مسافرخانه

 04/1 99/0 77/0 04/1 16/1 107 هتل

 0/ 95 01/1 1 /13 94/0 93/0 48 مدارس آموزش و پرورش

 03/1 98/0 81/0 06/1 07/1 21 مهمانسرای ادارات

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

گران قیمت  )هتل (  اسکان دارند،  (، مشاهده می شود گردشگرانی که در اقامتگاه های13( و )12همانطور که از اطالعات جداول )

( برخوردار هستند، ولذا نوع محل اسکان در استان گلستان،  16/1( و کشش هزینه ای غذای باال ) -39/0از کشش قیمتی مسکن باال )

 بر تقاضای گردشگری این استان اثر دارد و فرضیه سوم تأیید می شود.

 
 ( مقادیر کشش قیمتی برای گرو های مختلف درآمدی گردشگران 14جدول) 
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 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 -49/0 -22/0 -23/0 -19/0 -16/0 384 کل

 -51/0 -21/0 -15/0 -20/0 -12/0 254 تومان است یک میلیوندر آمد آنهابیشتریا مساوی 

 -42/0 -27/0 -39/0 -17/0 -25/0 130 تومان است یک میلیوندر آمد آنها کمتر از 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 

 

 ( مقادیر کشش هزینه ای برای گرو های مختلف در آمد ی گردشگران 15جدول)

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 96/0 01/1 2/1 95/0 94/0 384 کل

 04/1 98/0 78/0 14/1 16/1 254 تومان است یک میلیوندر آمد آنهابیشتریا مساوی 

 05/1 98/0 84/0 04/1 05/1 130 تومان است یک میلیوندر آمد آنها کمتر از 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

میلیون تومان  در آمد دارند ( مشاهده می شود، کشش قیمتی مسکن گردشگرانی که حداقل یک 14همانطور که از اطالعات جدول )

(، یعنی افراد پر درآمد نسبت به تغییرات قیمت مسکن حساس ترند و با کاهش  قیمت اسکان  هزینه بیشتری را -2/0بیشر است )

صرف اسکان می نمایند .همچنین افرادی که درآمد آنها از یک میلیون تومان کمتر می باشد، کشش قیمتی ایاب و ذهاب، تفریحات 

 ای بیشتری دارند و حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان می دهند.و غذ

( نیز  14/1( و مسکن ) 16/1( مشاهده می شود با افزایش درآمد گردشگران ،کشش هزینه ای غذا )15با توجه به اطالعات جدول )

رآمد گردشگران بر تقاضای گردشگری اثر دارد بیشتر است، یعنی با افزایش هزینه گردشگری ،سهم غذا و مسکن افزایش می یابد،لذا د

 و با افزایش درآمد تقاضا برای گردشگری افزایش می یابد.

 
 ( مقادیر کشش قیمتی براساس فاصله شهر مبدا تا گلستان16جدول) 

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 -49/0 -22/0 -23/0 -19/0 -16/0 384 کل

 -51/0 -18/0 -33/0 -09/0 -12/0 153 کیلومتر600مبدا تا گلستان بزرگتر از فاصله شهر 

 -49/0 -25/0 -14/0 -24/0 -18/0 231 کیلومتر 600فاصله شهر مبدا کمتر و مساوی 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 ( مقادیر کشش هزینه ای بر اساس فاصله شهر مبدا تا گلستان17جدول)  
 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 96/0 01/1 2/1 95/0 94/0 384 کل

 96/0 01/1 27/1 95/0 96/0 153 کیلومتر 600فاصله شهر مبدا تا گلستان بزرگتر از 

 95/0 01/1 22/1 96/0 94/0 231 کیلومتر 600فاصله شهر مبدا کمتر ومساوی 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

به گلستان آمده اند، دارای  کیلومتر ( 600(، مشاهده می شود، کسانی که از فواصل دورتر)بیش از 16اطالعات جدول )همانطور که از 

 کشش قیمتی غذا ،مسکن ،و تفریحات کمتر هستند، ولی کشش قیمتی ایاب و ذهاب   و سوغات بیشتری دارند.
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،ایاب و ذهاب و سوغات گردشگرانی که از فواصل دورتر) بیشتر (، مشاهده می شود، کشش هزینه ای غذا 17براساس اطالعات جدول )

 کیلو متر( به گلستان آمده اند، بیشتر است، لذا فاصله شهر مبدا تا گلستان بر تقاضای گردشگری تاثیر دارد. 600از 

 

 

 

 
 ( مقادیر کشش قیمتی بر اساس نوع مسکن گردشگران در محل سکونت 18جدول ) 

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 -49/0 -22/0 -23/0 -19/0 -16/0 384 کل

 -48/0 -29/0 -13/0 -24/0 -12/0 112 منزل آپارتمانی

 -49/0 -19/0 -25/0 -16/0 -17/0 195 منزل حیاط دار

 -50/0 -14/0 -29/0 -0/ 14 -19/0 77 منزل ویالیی

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 (:مقادیر کشش هزینه ای بر اساس نوع مسکن گردشگران در شهر محل سکونت19جدول) 

 

 

 

 

 

 

( مشاهده می شود، کشش قیمتی غذا ،ایاب و ذهاب وسوغات گردشگرانی که در شهر محل سکونت 18با توجه به اطالعات جدول )

( کشش هزینه ای ایاب و ذهاب گردشگرانی که منزل 19خود دارای منزل ویالیی هستند، بیشتر است.همچنین باتوجه به جدول )

 ( و لذا نوع مسکن در شهرمحل سکونت بر تقاضای گردشگری تاثیر دارد. %82دارند، بیشتر می باشد ) ویالیی

 

 گیری و پیشنهادات :نتیجه

هدف این مقاله مطالعه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان بوده است. برای این منظور در این مقاله از 

، حداقل به مدت یک شب در استان گلستان اقامت داشته اند بعنوان  1398داخلی که در فروردین خانواده گردشگر  384اطالعات 

نمونه مورد مطالعه، بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شد و اطالعات موردنیاز از طریق مصاحبه شفاهی با 

ن تحقیق تعداد دقیق خانوارهای که به استان گلستان وارد سرپرست خانوار گردشگران و تکمیل پرسشنامه جمع اوری گردید. در ای

شدند و حداقل یک شب در اقامت داشته اند به دلیل اقامت خیل عظیم آنان در مکانهای غیر از هتل و خانه های کرایه ایی و 

، برای تعیین تعداد خانوارهای مسافرخانه و مهمانسراهای ادارات دولتی و...،بصورت دقیق  در دسترس نبود.و با توجه به این محدودیت

 پرسشگری ی برا الزم های خانوار اددتعاستفاده گردید. %90الزم برای پرسشگری در این تحقیق از فرمول کوکران در سطح معنی دار 

در این تحقیق ابتدا یک  . گردید تعیین خانوار 384،%90 داری معنی سطح در کوکران فرمول از استفاده با آماری، جامعه این در

تحلیل توصیفی به عمل آمد تا طی آن وضیعت موجود نمونه انتخاب شده مشخص شود و سپس برای تخمین اثر عوامل مختلف بر 

استفاده  Eviewsو  Spssیافزارروی تقاضای گردشگری داخلی،تحلیل استنباطی انجام گرفت. برای برآورد نتایج از بسته های نرم 

 سوغات تفریحات ایاب و ذهاب مسکن غذا تعداد طبقات مختلف

 96/0 01/1 2/1 95/0 94/0 384 کل

 04/1 98/0 77/0 04/1 06/1 112 منزل آپارتمانی

 04/1 99/0 81/0 05/1 06/1 195 منزل حیاط دار

 04/1 98/0 82/0 04/1 05/1 77 منزل ویالیی



   193   گلستان استان در یداخل یگردشگر یتقاضا بر موثر عوامل مطالعه

مدل رگرسیون است، استفاده  که به شکل (AIDS) ال مین تابع تقاضای گردشگر،از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایدهبرای تخ شد و

شد. رگرسیونهای مجزا برای تخمین تقاضای پنج کاالی غذا، مسکن، ایاب وذهاب، بلیط بازدید از مراکز دیدنی و سوغات محاسبه 

  شد.

در حالت کلی سهم غذا ، مسکن ، ایاب و ذهاب ، تفریحات و سوغات به ترتیب دارای کشش نتایج حاصل از این مقاله نشان داد که  

می باشند، لذا کاالهای گردشگری در استان گلستان ، کم کشش می باشند .  –. /49و  –. /22، -. /23،  -. /19،  -. /16قیمتی    

تی غذا ، از همه کمتر است.  همچنین سهم غذا ، مسکن کشش قیمتی سوغات نسبت به سایر کاالها بیشتر می باشد ولی کشش قیم

. می باشد . لذا با توجه به آن ، /96و  01/1،  2/1. ، /95. ، /94، ایاب و ذهاب ، تفریحات و سوغات به ترتیب دارای کشش هزینه ای 

ینه ای غذا ، مسکن ، وسوغات است و کاالی لوکس می باشند. ولی کشش هز  1کشش هزینه ای ایاب و ذهاب و تفریحات باالتر از 

می باشد . ولذا می توان گفت کاالهای غذا ، مسکن و سوغات جذابیت کمتری برای گردشگران ایجاد کرده است به طوری  1کمتر از 

 که به عنوان یک کاالی ضروری برای گردشگران تلقی می شود . 

نوع محل اسکان در استان گلستان، نحوه ایاب و ذهاب  همچنین نتایج حاصل از این مقاله نشان داده است،  سطح تحصیالت،

گردشگران، میزان درآمد گردشگران، فاصله شهر مبدا تا استان گلستان و نوع مسکن در شهر محل سکونت گردشگران بر تقاضای 

اد خانواده گردشگران و گردشگری تأثیر معنی دار دارد. در مقابل نوع شغل سرپرست خانوار اعم از دولتی یا خصوصی بودن، تعداد افر

 وضعیت اشتغال همسر خانوار گردشگران بر تقاضای گردشگری موثر نبوده است.

سال دارند، یکی از مهمترین جاذبه هایی که در شهرهای توریستی  15با توجه به اینکه اکثریت خانواده های گردشگران، فرزندان زیر 

ا جهت افزایش گردشگر،پیشنهاد می شودکه تعداد شهربازی درپارکها و مناطق باید مورد توجه قرار گیرد ، شهر بازی می باشد .لذ

دیدنی افزایش یابد.با توجه به اینکه درصد باالیی از گردشگران از استانهای تهران و استانهای مرکزی و جنوبی می باشند، لذا راههایی 

قرار گیرد و ورودی استان در این جاده ها ، باید دارای فضای  که این استانها را به گلستان متصل می نمایند ،باید بیشتر مورد توجه

 سبز و منظره ای  جالب باشد .

همان طور که نتایج مقاله نشان داد، کمترین کشش قیمتی مربوط به غذا می باشد. با توجه به آن می توان با ایجاد مراکز عرضه 

 درآمد حاصل از گردشگری در استان گلستان گردید .غذاهای متنوع محلی ، باعث افزایش کشش قیمتی غذا و افزایش 

است و کم کشش می باشد  1نتایج حاصل از این مقاله نشان داد که کشش قیمتی کاالهای گردشگری در استان گلستان کمتر از 

کشش بیشتری باشد. برای اینکه بتوانیم در آمد بیشتری از گردشگری در استان گلستان ایجاد نماییم، باید کاالهای گردشگری دارای 

بدین منظور می توان با اعمال مدیریت های صحیح در استان و ایجاد تنوع در محصوالت گردشگری و همچنین ارائه خدمات متنوع 

 ، می توان این کشش را تا حدودی افزایش داد.  
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