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Abstract: Destination managers would like to have a better understaning of the factors affecting destination
choice by tourists. In the conventional demand side models, factors such as the income level in tourist origin
countries, the price level in the destination and the exchange rate have been introduced as the core effective
factors. Here some important theoretical bases such as Lancaster’s theory of demand for multi dimensional
products are ignored or not prefered because of the difficulties in practice. The following article would first
focus on the theoretical basis of tourists’ destination choice and then will study the destination choice factors for
tourists who visits Isfahan as a cultural historical destination. The sample volume was determined according to
Morgan’s schedule for infinite societies, and the sufficiency of sample was checked by KMO statistics. The
questionnaire’s face was confirmed by research team advisors and the reliability of questionnaire has been tested
by Cronbach's Alpha test.Using factor analysis for a data set of 384 cultural heritage tourists, we found that:
price level at the destination, authenticity and uniqueness of attractions, safety and security, attitude of local
people and authorities toward the tourists, and level of tourism services at the destination are the most important
factors in choosing cultural-historical destinations. The results indicate that 57.414 percent of all affecting
factors on destination choice have been explained by the introduced factors in this paper.
Key Words: Destination choice, cultural historical destinations, Tourism Demand, Lancaster’s Theory.
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چکیده
 در الگوههاي اقتصهادي متعهار كهه.كارگزاران مقاصد گردشگري عالقه مندند دریابند گردشگران در انتخاب این مقاصد از چهه عهوامل تهثيرر مه پذیرنهد
 در ایهن مرهان بهه. سطح قرمت ها در مقصد و نرخ ارز در كانون توجهه بهودهانهد،تقاضاي سفر را بررس كرده اند عوامل همچون سطح درآمد در سرزمرن مبدأ
 پرسش مهم آن است كه چه كس بهتهر از خهود گردشهگر. در نرمۀ راه رها شده اند،برخ نظریه ها همچون لنکستر یا ب توجه شده است یا به علت دشواري
 نتایج، مقالۀ حاضر ضمن واكاوي مبان نظري انتخاب مقصد ازسوي گردشگران.م تواند اظهار كند كدامرن عوامل بر انتخاب مقصد ازجانب او مؤير بودهاند
 براي جامعۀ نامحهدود، تعررن حجم نمونه براساس جدول مورگان. پرسشنامۀ تکمرل شده نزد گردشگران فرهنگ تاریخ را بررس كرده است384 حاصل از
 روای پرسشنامه بهصورت صوري تثیرد شده و پایای آن با آزمون آلفاي كرونباخ سنجرده. سنجرده شده استKMO انجام پذیرفته و كفایت نمونه با آزمون
 نگرش مردم و مقامهاي جامعۀ محل به گردشگر و نرز خهدمات، ایمن و امنرت، جاذبه هاي اصرل و منحصربه فرد، پنج عامل قرمت، براساس نتایج.شده است
 در مجمهو،  عوامهل معرفه شهده حاصهل از تحلرهل عهامل اكتشهاف.گردشگري در حکم عوامل مؤير بر انتخاب مقاصد فرهنگ تاریخ شناسای شهده انهد
.درصد از عوامل انتخاب مقصد ازسوي جامعه آماري مدنظر بودهاند57/414 تبررنكنندﮤ
. نظریۀ لنکستر، تقاضاي سفر،  مقاصد فرهنگ تاریخ، انتخاب مقصد:واژههاي كلیدي
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مقدمه
شناسای مؤلفهه ههاي مهؤير بهر تقاضهاي سهفر بهه ههر

حال پرسش این اسهت كهه چهرا وقته یهک مقصهد

مقصد ،همواره براي دانش پژوهان و نرز مهدیران مقاصهد

گردشگري نظرر اصفهان از منظر بسراري متغررهاي مؤير

گردشههگري موضههوع مهههم بههوده اسههت .اهمرههت ایههن

بههر انتخههاب مقصههد نههزد گردشههگران ،همچههون قههدمت

موضو  ،به ویژه براي مهدیران مقصهد ،ازآنروسهت كهه

جاذبههههها و مطلوبرهت نسههب قرمهت سههفر بهه مقصههد ،در

آگاه از عوامهل مهؤير ممکهن اسهت بهر انتخهاب بهازار

موقعرت مشابه مقصدي دیگهر نظرهر شههر اسهتانبول قهرار

و نرههز تههثمرن نرازههها و خواسههتههههاي گردشههگران

م گررد ،قادر نرست حجم گردشگران درخور قراس بها

هههد

مههؤير باشههدن چههون مقاصههد بهها ویژگهه هههاي مختلهه ،
گروه هاي متفاوت از گردشگران را بهسوي خهود جلهب
م كنند.

آنجا جلب كند.
تههاكنون در بسههراري از مطالعههههههاي انجههامشههده،
متغررهاي اقتصادي نظرر سهطح قرمهت در حکهم عوامهل

انتخاب هر مقصد ازسوي گردشگران از یک طهر
تابع خواسته ها و نرازهاي گردشگران و از طهر

دیگهر،

تابع ویژگ هاي گوناگون است كه آن مقصد دارد.

كلردي مؤير بر انتخاب مقصد ذكر شدهاندن اما شهرهاي
گردشههگري كشههور بهها وجههود آنکههه در دهۀ گذشههته در
جایگاه یکه از ارزانتهرین مقاصهد گردشهگري جههان

مقصدهاي گردشگري ازجملهه محصهو ت صهنعت

شناخته انهد در جلهب و جهذب گردشهگران موفه عمهل

گردشهگري بهها ویژگه هههاي چنههدوجه و مركههبانههد.

نکههردهانههد .درنترجههه ،بایههد پههذیرفت پژوهشههگران در

توجههه بههه تفههاوت مههاهرت مقصههدها ،مواجهههه بهها گههروه

شههناخت عوامههل مههؤير بههر انتخههاب مقصههد یهها از منظههر

متنههوع از آنههها را باعهه مهه شههود كههه از منظرهههاي

اقتصادي ،در مقایسه بها تقاضهاي سهفر بهه مقاصهد داراي

گوناگون درخور طبقهبنديانهد .از منظهر ماهرهت بهازار،

ویژگ هاي مشابه با خود ،موف عمل نکردهاند.

در یهک سههو مقصههدهاي رقههابت انههد و بهههطههور معمههول،

در دهه هاي گذشهته ،در داخهل كشهور مطالعههههاي

مقصدهاي گردشگري ساحل موقعرت نزدیهک بهه ایهن

بسههراري انجههام شههده اسههت كههه در بررسهه تقاضههاي

وضع دارند .مقصدهای با جذابرتهاي خریهد و تفهریح

گردشههگري ،از الگوهههاي شههناختهشههدﮤ متعههار

بهههره

نرههز در ایههن طبقههه قههرار مهه گررنههد .در سههوي دیگههر،

جسته اند .در این مطالعهها بههطهور عمهده ،متغررههای از

مقصدهای قرار دارند كه ویژگ ههاي منحصهربهفهردي

قبرل درآمد سرانه در كشورهاي گردشگرفِرست ،سهطح

دارند و مقصدهاي مذهب در رأس چنرن مقصدهای اند

قرمت در مقصد و نرخ ارز دخرل بودهاند .در برشهتر ایهن

و در كنههار آنههها مقصهههدهاي فرهنگهه تههاریخ قهههرار

مطالعهها ،بهنوع به ویژگ هاي چندگانۀ محصو ت و

مه گررنههد .چنههرن مقصههدهای از داشههتههههای همچههون

مقاصهههد گردشهههگري و نرهههز سهههلرقه و الویهههتههههاي

مکههانههها یهها بسههترهاي فرهنگه متمههایز سههود مه برنههد.

مصههر كننههده توجههه نشههده اسههت .در مههواقع نرههز كههه

داشته های كه در هرچ مقصد دیگهري شهبره آنهها وجهود

پژوهشههگران بههه اهمرههت وجههودي ایههن عوامههل اشههاره

ندارد و تجربۀ حاصل از بازدید آنها ویژه است .ایران یها

كرده اند ،به علت های همچون دشواري بررس  ،بهطهور

تههر اصههفهان ،در زمههرﮤ ایههن مقصههدها

كل ه نقههش ایههن عوامههل را بههه كنههاري نهههادهانههد یهها از

بهههطههور مشههخ
محسوب م شود.

شناسای مؤلفههاي مؤير در تقاضا براي سفر به مقاصد گردشگري فرهنگ تاریخ

متغررهههای همچههون رونههد بازدیههد از مقصههد در حکههم
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پیﺸینﮥ پژوهش
در ایههن قسههمت ،برخهه از آخههرین مطالعههههههاي

متغررهاي جانشرن استفاده كردهاند.
این موضهو البتهه خهود محهل اِشهکال بسهرار اسهتن
چنانکههه سههونو و ویههت  )6 :2000( 1در مقههدمۀ كتههاب

انجام پذیرفته در خهار و داخهل كشهور دربهارﮤ عوامهل
مؤير بر تقاضاي سفر بهاختصار معرف شده است.

خود گواه م دهند« :ما خود نرهز دقرقهان نمه دانهرم كهه

سرررانههان و همکهاران )2017( 2در پهژوهش خهود

واردساختن متغرري مثل روند بهه جهاي سهلرقه متقاضهران

باعنوان «مدل سازي گردشهگري ورودي بهه سهریالنکا»،

مهه خواهههد چههه چرههزي را نشههان دهههد و واقعههان چههه

تقاضهاي سههفر بهه ایههن كشهور را در دورﮤ 1994تهها2015

دسههتاوردي بههراي محققههان دارد» .درواقههع ،مطالعههههههاي

بررسه كههردهانههد .در الگههوي تخمههرنزدﮤ ایشههان بههراي

داخل نرز به طور عمده با اسهتفاده از مبهان مطالعههههاي

تقاضاي سفر بهه سهریالنکا ،تعهداد گردشهگر ورودي در

انجههامپذیرفتههه در خههار از كشههور شههکل گرفتهههانههد و

حکهههم متغرهههر وابسهههته و درآمهههد سهههرانۀ كشهههورهاي

هاي متعددي ،همچون توجهنکردن به مختصهات و

قرمهههههت محصهههههو ت

نق

گردشگرفِرسهههههت ،شهههههاخ

ویژگ هاي منحصربهفرد مقصد ،دارند .همچنهرن عمهده

گردشگري ،متغرر مجهازي جنهو بهراي جنهو داخله

مطالعههاي انجامپذیرفته در داخل و خار از كشور كهه

ایههن كشههور و متغرههر رونههد در حکههم متغررهههاي مسههتقل

بستر اقتصادي داشته و كارشناسهان اقتصهادي آنهها را بهه

معرف شدهاند .داده ها از سازمان گردشهگري سهریالنکا

انجههام رسههاندهانههد بهههر دادههههاي كههالن اقتصهههادي و

و بانک جهان گردآوري شدهانهد و تخمهرن تهابع بهراي

گردشگري مبتنه بهوده و بهاوجود داشهتن مبهان نظهري

هفههت كشههور اصههل گردشگرفِرسههت بههه سهههریالنکا

مناسههب ،بههه جنبههههههاي خدههرد تقاضهها و انتخههاب مقصههد

بهصورت مستقل انجام پذیرفته است.
نکتۀ جالب توجه آن اسهت كهه دربهارﮤ كشهورهای

توجه نکردهاند.
اینک پرسش كلردي پژوهش حاضهر آن اسهت كهه

همچهون اسهترالرا و انگلسهتان تههثيرر متغرهر درآمهد سههرانۀ

اگر ادبرات مرسوم در شناسای عوامل مهؤير بهر انتخهاب

كشههور گردشگرفِرسههت معن ه دار نرسههت و نقههش متغرههر

مقصهد و تقاضهاي سهفر بهراي مقاصهد تهاریخ فرهنگه

قرمت مؤير اسهت و در جههت عکهع معنه دار اسهت و

منحصههربهفههرد دچههار كاسههت انههد ،ایههن كاسههت از چههه

چندان كه انتظار م رود متغرر جنو داخل بهر تقاضهاي

زاویهاي بررس شدن است و براي رفع این مشهکل چهه

سفر به این كشور از همه كشورهاي مبهدأ تهثيرري منفه

تدبرري باید اندیشرد.

داشته است.

به این ترترب ،هد

از مطالعۀ حاضر آن است كه با

كهههورال بهههای

3

و همکهههاران ( )2017در مقالههههاي

رویکردي اقتصادي ،عوامل مؤير بر انتخهاب ههر مقصهد

باعنوان «تحلرل اقتصادسنج تقاضاي ورود گردشگر بهه

فرهنگ تاریخ را ازسوي گردشگران شناسای كنهد تها

قزاقستان» به كمک دادههاي تهابلوی حاصهل از شهانزده

زمرنۀ نظري زم را براي تخمرن تجرب تقاضاي سفر بهه

كشور و با تقسهرم قزاقسهتان بهه پهنج منطقۀ گردشهگري،

چنرن مقاصدي فراهم آورد.

مبههدأ گردشههگران ورودي بههه ایههن كشههور را در فاصههله
سههاله هاي  2010تهها  2014مشههخ

1. Song & Witt

كردنههد و تقاضههاي
2. Sireeranhan et al
3. Kuralbayev
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سهفر بهه قزاقسهتان را تخمهرن زدنهد .بهه متغررههاي تولرهد

مهدنظر قهرار داده اسهت .سهوكمارك امها بها واردكهردن

داخل كشور مبدأ ،نهرخ ارز ،ههزینۀ مسهافرت،

متغرهر رونههد بههه فههرم بازدیدكننههدگان دورﮤ پرشههرن ،ایههن

هزینۀ اقامت در مقصد و متغررهاي تقاضهاي وقفههدار در

متغرر را در دورﮤ كوتاه مدت داراي تهثيرر درخهور توجهه

حکم عوامل مؤير بهر تقاضهاي سهفر بهه قزاقسهتان توجهه

ارزیاب كرده اسهت .او همچنهرن بها لحها كهردن متغرهر

شد .شواهد از كششپذیري تمام عوامل انتظاررفته در

مجازي دربارﮤ شوكهاي مؤير ،مانند وقهو سهونام در

تقاضاي سفر به این مقصد د لت دارد.

جنوب و جنوب شهرق آسهرا ،ایهن متغرهر را بهر تقاضهاي

ناخال

كالوریا و همکاران  )2015( 1بهه كمهک روشههاي

سفر به تایلند مؤير ارزیاب كرده است.

كاربردداشههههته در شبکۀ عصههههب  ،تقاضههههاي

سهههونو و له ه  )2010( 4مجمهههوعۀ گسهههتردهاي از

گردشگران ورودي در دورﮤ  2001تا  2011را به ایالهت

مطالعههاي انجام پذیرفته در تخمرن تقاضاي سفر از سال

مختلههه

كاتالونرا در اسپانرا برآورد كردند .هد
تطبرق عملکرد سه روش مختل

ایشهان ارزیهاب

 2000تهها  2008را بررسهه كردنههد .مطههالعۀ مههروري و

شناختهشهده در شبکۀ

مفصَل ایشان موضو تخمهرن تقاضهاي سهفر را از منظهر

عصب بود .آنها دریافتند در مقایسه با روشههاي دیگهر،

روش هاي تخمرن بررس كرده و تحو ت این حهوزه را

روش شعاع بهترین عملکرد را داشته است.

پرگرري كرده است .آنها تثكرد مه ورزنهد مطالعههههاي

ماركوسن ( 2 )2011عوامل مؤير بهر انتخهاب مقاصهد

تخمرن تقاضاي سفر تا حد بسرار چشمگرر ،بهطور عمده

گردشگري ازسوي گردشگران آلمان را بررس كهرده

به دادههاي يانویه متکه اسهت .یافتههههاي ایشهان نشهان

است .او در این پهژوهش ضهمن بررسه مجموعههاي از

مهه دهههد در ایههن الگوههها ،تعههداد گردشههگر ورودي

مطالعههههههاي گسههتردﮤ پرشههرن دربههارﮤ انتخههاب مقاصههد

مهم ترین متغرر وابسته است .هرچند در برخ مطالعههها،

گردشهههگري ،بههها اسهههتفاده از رگرسهههرون لجسهههترک،

از مرههزان مخههار گردشههگران در حکههم متغرههر نماینههدﮤ

رگرسرون خط و آمار tنمونه های همچون فاصلۀ مبهدأ

تقاضا استفاده شهده اسهت .ایهن پژوهشهگران بههدرسهت

تا مقصد ،شروههاي حمل ونقل ،قرمت هاي نسب  ،انهدازﮤ

تثكرد م ورزند از آنجا كه عمده مطالعهها بهر دادهههاي

گههروه گردشههگران ،تعههداد مقاصههد پرشههرن بازدیدشههده،

يانویه تکره دارند ،در انتخاب شهروه ههاي تخمهرن ،مسﺌلۀ

تفاوت درجه حرارت مبدأ و مقصد و طول خه سهاحل

وجههود دادهههها عههامل تعرههرنكننههده بههوده اسههت .در

در مقصهد را در حکهم عوامهل مهؤير بهر انتخهاب مقصهد

مطالعههاي بررس شده ،متغرررهاي مستقل نمونهههای از

معرف كرده است.

قبرل درآمد گردشگران ،قرمت محصو ت گردشهگري

سوكمارك  )2011( 3تقاضاي گردشگري به مقصهد
كشههور تایلنههد را بررسهه كههرده اسههت .او بهها بررسهه
گردشگران كه از  25مبدأ مختل

این كشهور را بهراي

در مقصد در مقایسه با سرزمرن مبدأ ،قرمت محصهو ت
گردشگري در مقاصد رقرهب و نهرخ ارز را شهامل شهده
است.

مقصد خود برگزیدند ،متغررهاي قرمت و درآمد و نهرخ

آكتهههورك و كهههوزمن  )2007( 5عوامهههل مهههؤير بهههر

ارز را در حکههم متغررهههاي كلرههدي تقاضهها بههراي سههفر

تقاضاي سفر به تركره را براي اتبها كشهورهاي سهازمان
همکاري و توسعه بررس كردهانهد .آنهها ضهمن مطهالعۀ

1. Claveria et.al
2. Marcussen
3. Sookmark

4. Song & Lee
)5. Akturk & kuchukozmen(2007
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خود كوشرده اند دربارﮤ آیندﮤ گردشگري در تركرهه نرهز

دانست و متغرر وابستۀ الگو نرهز تعهداد گردشهگر ورودي

نظریههههههای ارا ههه كننههد .متغرههر وابستۀ ایههن دو ،تعههداد

از هر مبدأ بود.

گردشههگر ورودي بهههه تركرههه از كشهههور مبههدأ اسهههت.
متغررهاي توضرح مدنظر نرز عبارتاند از:
قرمهههت نسهههب محصهههو ت گردشهههگري تركرهههه
تعدیلشده براساس نرخ ارزن
شاخ

تقاضاي سفرهاي برن الملله معرفه كهرده اسهت .او در
این مطالعهه گردشهگران آمریکهای  ،ااپنه  ،انگلرسه و
نروزلندي سفركرده به استرالرا را در حکم جامعۀ آمهاري

سههطح درآمههد در كشههور گردشگرفرسههت براسههاس
تولرد ناخال

دیههوي سههکرا  )2003( 3الگههوی را بههراي تخمههرن

داخل ن

خههود برگزیههده اسههت .متغررهههاي توضههرح الگههوي او
عبارت اند از :ههزینۀ سهفر بهه مقصهد ،سهطح قرمهتههاي

قرمهههت محصهههول گردشهههگري در مقاصهههد رقرهههب
همچون ایتالرا و یونان و قبرس ،تعدیلشده براساس نرخ
ارز.

نسب و كل مخار گردشگري.
متغررر مجازي لحا كنندﮤ نمونهه ههاي خها  ،نظرهر
مقرراتگذاري دولت متغررهر تهابع نرهز تعهداد گردشهگر

در این مطالعه ضمن تثیرد تهثيرر متغررههای همچهون
درآمهههد كشهههورهاي گردشگرفرسهههت ،نقهههش قرمهههت
محصو ت گردشگري در مقاصهد رقرهب چنهدان مهؤير
قلمداد نشده است.

ورودي را شامل شده است .نتهایج الگهو ايهر متغرررههاي
مدنظر پژوهشگر را تثیرد م كند.
صههدیق و تﺌوچههاروس  )2002( 4الگههوی را بههراي
انتخاب مقصد معرف كردند و آن را براي گردشهگران
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به كار بردند كه مقصد گردشگري آنهها قبهرس بهود .در

مطالعۀ انجامشده دربارﮤ تقاضاي سفر به دست م دهنهد.

ایههن مقالههه بهها تثكرههد بههر ویژگه هههاي مقصههد در حکههم

متغرررههههاي كلرهههدي توضهههرح آنهههها در نمونههههههههاي

محرك مهم در انتخاب مقصهد خهارج و بها اسهتناد بهه

ذكرشده ،شامل موضو هاي سنت اشهارهشهده همچهون

نظریۀ نکستر ،به كمک داده هاي اولرهه كسهبشهده از

درآمههد در كشههورهاي گردشگرفرسههت (بهها تعههاری

گردشگران خارج  ،تابع تقاضاي سفر به قبرس را بهراي

مختله ) ،قرمههت محصههو ت گردشههگري در مقصههد و

گردشههگران خههارج تخمههرن زدنههد .ایههن پژوهشههگران

مقاصد رقرب ،هزینۀ حمل ونقهل یها مسهافرت از مبهدأ تها

ب يبات سراس  ،كرفرت خهدمات ،كرفرهت فعالرهتههاي

مقصد ،نرخ ارز و تقاضاي سفر با وقفه بودهاند.

ترویج مقصد ،هزینۀ حمل ونقهل ،خهدمات در مقصهد،

دورباري  )2002( 1به كمهک چهارچوب نظهري كهه

بههاي بسههته سههفر بههه مقصهد ،هههزینۀ اقامههت در مقصههد و

پسران و شهرن  2طراحه كهرده بودنهد ،الگهوي تقاضهاي

برخ صفات و ویژگه ههاي گردشهگران از قبرهل سهن،

سفر اتبها كشهورهاي انگلسهتان و اسهپانرا و ایتالرها را بهه

جنسهرت ،وضهعرت تثهههل ،درآمهد ،سهطح تحصههرالت و

فرانسههه شناسههای كههرد و تخمههرن زد .او نرههز متغررهههاي

تکههراريبههودن سههفر را در مطههالعۀ خههود وارد كردنههد.

توضههرح خههود را شههامل سههطح قرمههت محصههو ت

درنهایت ،پژوهشگران نترجه گرفتند اعمال ویژگ ههاي

گردشههگري ،سهههم مخههار گردشههگران در مقایسههه بهها

مقصد در الگو ،در درك بهتر و انتخاب مصهر كننهده

مخار فرانسهویان و مخهار واقعه سهرانۀ گردشهگري

سهم بسرار ارزشمند ایفا م كند.

1. Ramesh Durbarry
2. Shin

3. Sarat Divisekera
4. Seddigh & Theocharus
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شاید مقالۀ پهرش رو نخسهترن نمونههاي باشهد كهه در

تهورگردان بایهد توجهه شههود .مطهالعۀ پاپهاتﺌودورو البتههه

عمل كوشرده است آنچه رسالۀ حاضر تعقرهب مه كنهد

ماهرت نظري داشته و بهه صهورت تجربه آزمهون نشهده

مدنظر قرار دهد و به كار بندد .در عرن حال باید یادآور

است.

شههد پههژوهش حاضههر از جهههات بهها مط هالعۀ صههدیق و

فرمرکهها  )2000( 2جههذابرتهههاي مقصههد را در حکههم

تﺌوچهاروس متفههاوت اسههت :نخسهت اینکههه در پههژوهش

عامل كاركردي در تعامل مران عرضه و تقاضها بررسه

حاضر ابعاد گستردهتري از ویژگ هاي مقصهد در الگهو

كرده است .او گواه م دهد وجود جاذبههاي مقصهد،

وارد مه شههودن دیگههر اینکههه در نمههونۀ مههدنظر در كنههار

علت بازدید گردشگران از مقصدهاي گونهاگون اسهتن

توجه به گردشگران ورودي بهه مقصهد اصهفهان ،گهروه

ازایههنرو در شههناخت عوامههل مههؤير بههر تقاضههاي سههفر،

گردشگران كه به مقاصد فرهنگه تهاریخ مشهابه و در

مطههالعۀ جاذبههههههاي مقصههد یههک ضههرورت بههه حسههاب

اینجا شهر استانبول در كشور تركره سفر كردهاند نرهز در

مه آیههد .فرمرکها مه كوشهد بههراي انهدازهگرههري مرههزان

نظر گرفته شده اند .بهطور دقر این همهان ضهعف اسهت

جذابرت هاي مقصد و ارتباط مران اجزاء مختله

مفههوم

كه صدیق و تﺌوچاروس به آن اشاره كردند و معتقدنهد

جاذبه ها معراري كاربردي معرف كنهد .او ایهن اجهزاء را

م كرده است.

خههدمات و تسهههرالت ،فرهنههو و تههاریخ ،اقامههت در

در دادههاي آنها ایجاد انحرا

از مطالعۀ خهود را یهافتن

محر هاي روستای و تفریحها برشهمرده اسهت .مطهالعۀ

بنرههان اقتصههادي بههراي انتخههابهههاي مصههر كننههده در

فرمرکها از ایههن منظههر حهها ز اهمرههت اسههت كههه مفهههوم و

صنعت سفر معرف مه كنهد .او اعتقهاد دارد نظریههههاي

جایگاه جاذبههاي گردشگري را بررس كرده است.

پاپاتﺌودورو  )2001( 1هد

متداول در تخمرن تقاضا قابلرهت توجرهه كهامل ندارنهدن

این مسﺌله ،یعن عناصر جذاب در مقصد ،موضوع

زیرا ویژگ ههاي مقاصهد و قهدرت بنگهاههها را در نظهر

است كه در رسالۀ حاضر سرآغاز طرح مسهﺌله اسهت .بها

نم گررند .براي این منظور او از چهارچوب مشخصهات

این حال فرمرکا نه ایهن ههد

را داشهته و نهه بهه سَهمت

گورمن نکستر در حوزﮤ گردشهگري اسهتفاده كهرد تها

تخمرن تقاضا پرش رفته است.

یک بررس تطبرق در شهش زمرنهه انجهام دههد .از نظهر

لرم  )1999( 3با بررس یکصد مطالعۀ منتشرشده بهه

او ،ایههن زمرنهههههها یهها محورهههاي اساسه عبههارتانههد از:

این نترجه دست یافهت كهه در تخمهرن تقاضهاي سهفر بهه

محههدودیت مخههار و زمههان ،قرمههتههها ،تههرجرحهههاي

مقصهههدهاي مختلههه  ،متغررههههاي سهههطح درآمهههد در

مصر كننهده ،كرفرهت امکانهات مقصهد و اطالعهات و

كشورهاي گردشگرفرست ،هزینۀ مسافرت مران مبهدأ و

تبلرغههات ،تجمرههع بههه معنههاي ايههر حاصههل از تركرههب
ویژگ ها ،امکانات و جاذبه ههاي مختله

مقصههد و سههرانجام فههرمهههاي مختله

متغررهههاي قرمته

ههر مقصهد و

برشترین فراوان را داشهتهانهد .او بههدرسهت تثكرهد كهرد

سرانجام ظهور مقاصد جدید .نتایج نظري او بهر اهمرهت

بههاوجود اهمرههت موضههو متغررهههاي كرف ه در تخمههرن

موضوعات از قبرل اطالعات و تبلرغات ،تجمرع و ظههور

تقاضاي سفر ،بهه علهت نبهودِ پایههههاي آمهاري ،بههطهور

مقاصد جدید تثكرد م كنند .او همچنرن معتقد است بهه

عمهده بهه ایهن متغررهها توجهه نشهده اسهت و ایهن همهان

نقش بنگاه هاي گردشگري نظرهر حمهل ونقهل ،اقامهت و

موضوع است كه مدنظر مطالعۀ حاضر است.

1. Papatheodorou

2. Sandro Formica
3. Lim
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در مطالعههههههاي داخلهه  ،جسههتوجههوي گسههتردﮤ

اسهتن همچنهرن بها معرفه متغررههاي مهؤير بهر تقاضهاي

پژوهشههگران د لههت ب هر آن دارد كههه شههروﮤ پرشههنهادي

سههفر ،بهها گههواه دادن بههه اهمرههت نقههش متغرههر سلرقۀ

برخهورد بها مسﺌلۀ الویهتههاي مصهر كننهده در حههوزﮤ

مصههههر كننههههدگان ،همچههههون بسههههراري دیگههههر از

گردشگري سابقۀ مطالعات ندارد.

پژوهشگران ،متغرر وقفه دار تعداد گردشگران ورودي را

خوشنویع یزدي و غمام ( )1395در مطالعۀ خهود

در حکم متغرهر نشهاندهنهدﮤ ایهن سهلرقه و الویهتهها بهه

بههاعنوان «بههرآورد تههابع تقاضههاي گردشههگري ایههران» بههه

الگوي خویش وارد كردنهد .سهایر متغررههاي توضهرح

كمک الگوي خودتوضهرح بها وقفهه ههاي گسهترده و بهه

در الگوي این پژوهشگران نرز شامل ایهن نمونهههاسهت:

كمک آزمون دیک فولر تعمرمیافته و آزمون همجمعه

شاخ

جوهانسههون و نرههز  ،ARDLتههابع تقاضههاي گردشههگري

بهاي كا ها و خدمات مصرف به نهرخ ارز اسهم برابهر

ایران را بهراي دورﮤ 1987تها 2014تخمهرن زدنهد .نتهایج

است ،درآمهد سهرانۀ كهل جههان و متغرهر مجهازي بهراي

پژوهشگران د لت بر آن دارد در بلندمدت ،متغرررههاي

دوران جنو تحمرل .

قرمههت نفههت و شههاخ

هزینۀ زنهدگ در ایهران كهه بها نسهبت شهاخ

قرمههت مصههر كننههده و تولرههد

حبرب ه و عباسهه نههژاد ( )1384در مقالهههاي بههاعنوان

داخلهه جهههان بههر تعههداد گردشههگر ورودي

«تصهریح و بهرآورد تهابع تقاضههاي گردشهگري ایهران بهها

تثيرري مثبت داشته اندن اما رابطۀ متغرر نهرخ ارز بها تعهداد

اسهتفاده از دادهههاي سهري زمهان مقطعه » كوشهردهانهد

گردشگر ورودي منف و معن دار بوده است.

براي تخمرن تقاضهاي سهفر بهه كشهور ،تهابع بهه دسهت

ناخههال

فرزین و گل له ( )1391تهابع تقاضهاي گردشهگري

دهند .آنها عوامل تعررن كنندﮤ تقاضاي گردشگري را در

بههه ایههران را بههراي دورﮤ 1348تهها 1385تخمههرن زدنههد و

سههه دستۀ برونهههزا ،اجتمههاع روانشهههناخت و اقتصهههادي

كشههشهههاي درآمههدي و تقاضههاي سههفر بههه ایههران را

تقسرمبندي كردهاند .ازجمله عوامل برونزا به نمونهههای

قرمت

از قبرههل توانههای عههرضۀ منههابع ،رشههد اقتصههادي پایههدار،

اندازه گرري كردند .آنها متغررهاي نسبت شاخ

مصر كنندﮤ ایران در مقایسه بها كشهور مبهدأ ،مرهانگرن

هزینه ها ،سطح توسعۀ زیرسهاختهها ،درجۀ شهرنشهرن ،

درآمههد سههرانۀ كشههورهاي گردشگرفرسههت ،نههرخ ارز

عوامههل طبرع ه  ،محههدودیتهههاي قههانون  ،پرشههرفت در

حقرق  ،حجم تجهارت بهه صهورت مجمهو صهادرات و

فنههاوريههها و پایههداري محههر سراس ه اجتمههاع اشههاره

واردات غررنفت ایران با سهرزمرن مبهدأ و متغرهر مجهازي

كرده اند .از منظر آنها عوامل روانشناخت نرز نمونهههای

براي دورﮤ جنو را در حکم متغررهاي مسهتقل و تعهداد

همچون عوامل جمعرت  ،انگرزهها ،الویتهاي گردشه ،

گردشههگران ورودي را در حکههم متغرههر وابسههته انتخههاب

فواید ،تصور از مقصد ،مرزان فراغت ،وقت سفر ،تجهربۀ

كردند.

گذشههته ،وضههعرت جسههم و روانهه فههرد و پروسههتگ

محمدزاده و همکاران ( )1389تابع تقاضاي خارج

فرهنگ را شامل م شود.

كههل گردشههگري ایههران را بههراي دورﮤ  1350تهها 1385

حبرب و عباس نژاد آنگاه عوامل اقتصادي را معرفه

تخمرن زدند .آنها در مقهالۀ خهود مبهان نظهري تقاضهاي

كرده اند و از آن مران درآمد تصر شدﮤ فهردي ،تولرهد

سههفر بههه هههر مقصههد را برشههمردند و تههابع مطلههوبرت را
تعریه

كردنههد كههه گردشههگر در په افههزایشدادن آن

ناخههال

داخل ه سههرانه ،مصههر

خصوص ه  ،شههاخ

هههزینۀ زنههدگ  ،قرمههتهههاي گردشههگري ،هزینههههههاي
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حمههلونقههل ،تفههاوت نههرخ ارز ،قرمههتهههاي نسههب بههرن

و جنو تحمرله در نظهر گرفتهه اسهت .ازجملهه نکهات

مقصدها ،كارای بازار و فاصلۀ فرزیک را برشهمردهانهد.

جالب توجه در نتایج مطالعۀ او باید به كم كشهشبهودن

این پژوهشگران با استناد به دشهواري بررسه متغررههاي

تقاضاي سفر به ایران ،براساس تهابع تخمهرنزدهشهده در

غرراقتصههادي ،در الگههوي خههود تنههها متغررهههاي درآمههد

مقایسه با متغرر قرمت اشاره كرد.

سرانۀ كشورهاي گردشگرفرسهت ،حجهم تجهارت مرهان

چنانکههه مالحظههه مهه شههود الگوهههاي جدیههدتر در

ایران و كشور گردشگرفرست ،نرخ ارز ،نسبت قرمتهها

مطالعه ههاي اخرهر بهرش از آنکهه بهر متغررههاي مهؤير بهر

و متغرهههر مجهههازي انقهههالب و جنهههو را وارد كهههرده و

تقاضا تثكرد ورزند توجه خود را بر كاربرد تکنرکههاي

متغررهاي غرراقتصادي را به كناري نهادهاند.

ریاض متمركز كرده اند .بها ایهن وصه  ،روشهن اسهت

موسهای ( )1383عوامهل مهؤير بههر تقاضهاي سهفر بههه

اینک م توان استد ل كرد انتخهاب ههر مقصهد تها حهد

ایران و سهم هریهک از آنهها را بررسه كهرده اسهت .او

بسراري از مشخصه ههاي مقصهد و انتظارههاي گردشهگر

ضمن برشمردن عوامل مؤير بر تقاضا ،گهواه مه دههد

براي تثمرن نرازهاي خود تهثيرر مه گرهردن هرچنهد نقهش

عامل سهلرقه ،جنبۀ

عناصر مؤيري نظرر سطح قرمهتهها ،تحهو ت نهرخ ارز،

كرف دارند .او با ذكهر اینکهه چنهرن متغررههای بههطهور

متغررهاي مجازي نظرر اوضا امنرت و ایمنه در مقصهد

عمده از عوامل ارزش و فرهنگ تثيرر م پذیرنهد ،برهان

و هزینه ههاي سهفر نرهز درخهور توجههانهد .بهدیه اسهت

كرده است «براساس نظریۀ سنت تقاضا مه تهوان گفهت

همچههون گذشههته ،در طراحهه الگههوی مناسههب بههراي

تقاضا بهراي سهفر بهه كشهور مها بهه درآمهد جههانگردان،

ارزیاب تقاضاي سفر ،باید آنها نرز در نظر گرفتهه شهوند.

هزینۀ سفر ،قرمت یا هزینۀ سایر كا هاي مشابه و مکمل

در عرن حال باید پذیرفت ،همهانگونههكهه لهرم ()1999

و سههلرقه بسههتگ داشههته و سههلرقه نرههز تههابع ارزشهههاي

دقت كهرده اسهت ،در مطالعههههاي مربهوط بهه تقاضهاي

فرهنگهه و اجتمههاع فههرد اسههت و عوامههل سههاختاري

سههفر و انتخههاب مقصههد ،بههه متغررهههاي كرف ه مههؤير بههر

متعددي م تواند بر آن اير گذارد».

انتخاب مقصد توجه كاف نشده است.

برخ از این عوامل و بهطور مشخ

موسای سهپع برهان مه كنهد در مقالهه تهالش شهده

پژوهش حاضر م كوشد این حوزه را تا حد امکهان

است تمام متغررهاي كمه مهؤير بهر تقاضها ،در سهه دهۀ

پوشش دهدن بهویژه كه نمونهپژوه در حکهم مقصهدي

منته به سال  1380بررسه شهوند .او در الگهوي خهود،

فرهنگههه تههههاریخ  ،از منظههههر اقتصههههادي محصههههول

متغررهاي جنو و انقالب را در حکهم متغررههاي كرفه

منحصربهفرد دانسته م شود.

بههصههورت متغررههر مجهازي آورده اسههتن البتههه سههرانجام
متغرههر سههلرقه یهها نمههودي از آن را در الگههوي خههود وارد

چارچوب نظري.

نکرده است .موسای در تخمرن تابع تقاضا متغرر وابسهته

مطالعۀ لنکستر  )1960( 1بنراد نظري این مقهال اسهت.

را درآمهههد ارزي حاصهههل از گردشهههگري و متغررههههاي

براساس این نظریه ،مصر كنندگان ،محصول را برپهایۀ

مستقل را شاخ

قرمت داخله در مقایسهه بها شهاخ

قرمت جهان  ،تولرد ناخال

جهان  ،درآمهد حاصهل از

خدمات انتخاب م كنند كه براي آنها فهراهم مه كنهد.
درواقع به باور لنکستر ،مطلوبرت مصر كننهده از خهود

گردشگري در دورﮤ پرشرن و متغرررهاي مجازي انقهالب
1. Lancaster
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محصول ناش نم شود بلکهه تهابع از ویژگه ههاي آن
محصول است .این الگو را كهه بعهدها را

 )1973( 1و

بول  )1379( 2گسترش دادند براي اندازهگرهري تقاضهاي
محصهو ت مركههب یهها چنهدوجه  ،نظرههر گردشههگري،
ابزار مناسب است .در این الگو ،گردشگر كه در په بهه
حداكثر رساندن مطلوبرت خویش اسهت تهابع مطلهوبرت
به فرم رابطۀ  1دارد:
()1

)Ui = Ui(Z

كههه در آن  Uiمطلوبرههت گردشههگر  iام از مصههر
محصهههو ت گردشهههگري و  Zبهههردار محصهههو ت
گردشگري اسهت .از سهوي دیگهر ،گردشهگر بههمنظهور
افزایش تابع مطلوبرت خود ،با محهدودیتههاي مختلفه
روبهروست.
این محدودیت ها كهه از محهدودیتههاي بودجههاي
گستردهترند عبارتاند از:
محدودیت تکنولواي مصر

كه چگونگ تركرب

اجزا محصو ت گردشگري را در مقاصد مختله

برهان

م كندن

محدودیت غررمنف بودن مقادیر Xن
X≥ 0

()5
محدودیت غررمنف بودن مقادیر Zن

Z≥ 0

()6

الگوي اشارهشده الگوی از نو برنامهریهزي خطه
است و با حل آن ،مقهادیر مطلهوب تقاضهاي سهفر بهراي
مقاصههد مختلهه

و محصههو ت گونههاگون بههه دسههت

م آید.
بول بران م كند در تشخر

و بررسه تجربه ایهن

الگو مشهکالت بسهراري وجهود دارد (بهول.)88 :1379 ،
وجهههود همهههرن مشهههکالت تجربهه اسهههت كهههه دیگهههر
پژوهشگران را براي سادهسهازي مسﺌلۀ تقاضهاي سهفر بهه
سراغ شکل هاي مرسهوم تخمهرن تقاضهاي سهفر ههدایت
كرده است.
ویژگ متمایزكنندﮤ پژوهش حاضر را از مطالعههاي
پرشرن باید در همرن حوزه جست وجو كهرد .بهه عبهارت
دیگههر ،در ایههن پههژوهش ،پژوهشههگران م ه كوشههند بههر
مشکالت اندازه گرري تجربه تقاضهاي سهفر بهه مقصهد

()2

)Z= g(X

اصفهان چرره شوند .نکتۀ بسهرار حها ز اهمرهت آن اسهت

 Xبردار مقدار اجزاي كل محصو ت گردشگري

كه در مطالعۀ حاضر به جاي استفاده از دادههاي كهالن،
بهههطههور مسهههتقرم بههه سهههراغ نمونهههاي از گردشهههگران

است.

فرهنگه تههاریخ رفتههه شهده و دادههههاي زم در سههطح

محدودیت درآمدن
Y≥ P.X

()3
 Yدرآمههد درخههور تصههر

گردشههگر و  Pبههردار

ستون قرمت هر واحد از محصو ت  Xاست.
V≥ t.X
 tبردار ستون زمان زم بهراي ههر جهزء از  Xو V

زمان اختصا

به تعبرري بسرار مختصر ،نوآوري پژوهش را باید در
آن دانست كه پها را از دامنۀ سهادهسهازيشهدﮤ الگوههاي
تقاضاي سفر كه بههطهور مرسهوم تخمهرن زده مه شهوند

محدودیت زمان ن
()4

خدرد گردآوري شده است.

یافته براي سفر است.

فراتر م گذارد و بنران هاي نظري موجهود را در ظرفرته
چشمگررتر از مطالعهه ههاي پرشهرن بهه كهار مه گرهرد تها
نتایج با درجۀ اعتبار عهال تهر در اخترهار پژوهنهدگان و
سراستگذاران قرار دهد.

1. Rugg
2. Bull
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روش پژوهش.

نمونه هاي زیر ،در زمرﮤ عوامل مؤير بهر انتخهاب مقصهد،

پژوهش حاضهر را بایهد مطالعههاي اكتشهاف قلمهداد

نرز م باید توجه شود.

كرد كه در پ شناسای عوامل مؤير بر تقاضاي سهفر بهه

ایهن نمونهههههها از ایههن قرارنهد :دسترسه مطلههوب بههه

یههک مقصههد گردشههگري فرهنگه تههاریخ اسههت .ایههن

مقصهد ،سههولت گهرفتن ویهزا ،اوضها سراسه مقصهد،

كههاربردي ،از منظههر ماهرههت

منحصههربهفردبههودن و اصههالت جاذبههههههاي گردشههگري

توصههرف و از منظههر روش گههردآوري دادهههها پرمههایش

مقصد شامل یادمان ها و مشخصهه ههاي فرهنگه جهامعۀ

است .در فرآیند انجهام پهژوهش ،پهع از بررسه پرشرنۀ

مرزبههان ،كرفرههت زیرسههاختهههاي گردشههگري ،اعمههال

موضو و مطالعههاي پرشرن انجامپذیرفته ،در دو مرحلهه

محدودیت ها و كدهاي رفتاري ،ایمن و امنرت مقصهد،

اطالعات مدنظر بهصورت پرمایش گردآوري شد.

تنو فرهنگ مران جامعۀ مرزبان و مبدأ و نگهرش جامعهه

مطالعههه از منظههر هههد

در مرحلۀ نخست ،به منظهور دسهتراب بهه سهرنخههاي

محل به گردشگران.

كلردي معرف كنندﮤ عوامهل احتمهال مهؤير بهر انتخهاب

در مرحلۀ دوم این مطالعۀ اكتشاف  ،بها لحها كهردن

مقصد و تقاضاي سفر ،مطالعهاي كرف در قالهب تهرهه و

مؤلفه های كه از مطالعۀ كرف مهرحلۀ نخسهت پهژوهش

تکمرههل پرسشههنامهاي اكتشههاف در مرههان گردشههگران

به دسهت آمهده بهود ،نظهر گردشهگران خهارج دربهارﮤ

خارج سهفركرده بهه اصهفهان انجهام پهذیرفت .در ایهن

مرزان اهمرت هریک از عوامل در انتخهاب یهک مقصهد

مرحلههه ،بههراي دسههتراب بههه تههوزیع متههوازن از نمههونۀ

گردشگري فرهنگ تهاریخ پرمهایش شهد و بهه كمهک

بررس شهده ،از آن دسهته گردشهگران خهارج پرشهع

تکنرههک تحلرههل عههامل اكتشههاف  ،مؤلفههههههاي اصههل

شههد كههه در انههوا گونههاگون از امکانههات اقههامت شهههر

شناسای شدند.

اصفهان ،از مهمان پذیر تا هتل هاي چهار سهتاره ،اسهکان
یافته بودند .تعداد  58پرسشنامه با  8پرسش بهاز توزیهع و
گردآوري شد.

ابزار جمعآوري دادهها.
در مههرحلۀ دوم از مطههالعۀ اكتشههاف  ،پرسشههنامهاي

دربارﮤ منط تعداد نمونه باید گفهت پژوهشهگران بها

طراح شد كه در آن عالوهبهر گویههههاي مطالعههههاي

استفاده از روش اشهبا نظهري ،بهه حجهم نمهونۀ مويهو

پرشرن ،به مؤلفه هاي شناسای شده در قدم نخست همهرن

دست یافتنهدن بهه ایهن ترترهب كهه تکمرهل پرسشهنامه تها

مطالعه نرز توجه شد .در این پرسشهنامه از ابعهاد مختله

رسردن به تکرار پاسخهاي ارا هشده ازسوي گردشهگران

عناصهههر مهههؤير بهههر انتخهههاب مقصهههد و مشخصههههههههاي

ادامههه یافههت تهها درواقههع ،ضههمانتكننههدﮤ اش هبا نظههري

جمعرتشناخت گردشگران پرسش شد.

پاسخها باشد.
دادهههههاي كرفههه حاصهههل كدگهههذاري شهههدند و
مؤلفههههههههاي اصهههل مهههؤير در انتخهههاب مقصهههد نهههزد

اندازﮤ نمونه.
به منظهور تعرهرن انهدازﮤ نمهونۀ نخسهت ،گردشهگران

گردشههگران فرهنگهه تههاریخ شناسههای شههدند .نتههایج

فرهنگهه تههاریخ سههفركرده بههه اصههفهان تعههداد سهه

مههرحلۀ نخسههت د لههت بههر آن داشههت كههه عههالوهبههر

پرسشنامه تکمرل كردند .براساس واریانع نمونۀ اولرهه و

ذكرشهههده در پرشرنۀ پهههژوهش بهههه

به كمک فرمول كوكران ،حجم نمونهه برابهر  153عهدد

متغررههههاي متعهههار
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مشخ

شد .مرزان ضریب آلفاي كرونبهاخ نمهونۀ اولرهه

نرز برابر  ./ 891حاصل آمهد كهه گویهاي پایهای مناسهب
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به علت مخدوش بودن كنار گذارده شد و دادهههاي 384
نمونه تجزیهوتحلرل شد كه با حجم نمونه برابر بود.

پرسشههنامه بههود .در عههرن حههال ،پژوهشههگران باتوجههه بههه

بخش نخست گردشگران را شامل بود كهه در دورﮤ

حجم نامحدود جامعۀ آماري ضهمن مراجعهه بهه جهدول

پژوهش به مقصهد اصهفهان سهفر كردنهد .در گهروه دوم

مورگههان ،حجههم نمههونۀ خههود را برابههر برشههترین حههد

گردشههگران قههرار داشههتند كههه پرسشههنامه را در فیههاي

معرن شده در این جدول ،یعن معهادل  384واحهد ،قهرار

مجازي تکمرهل كردنهد .بهه ایهن منظهور صفحۀ خانههاي

دادندن همچنرن پژوهشگران كفایهت انهدازﮤ نمونهه را بها

ایجاد شهد و بها كمهک شهبکهههاي اجتمهاع مهرتب بها

 KMOبررس ه كردنههد .مقههدار ایههن آمههاره بهها

گردشگري ،از گردشگران برنالملل درخواست شهد بها

شههاخ

 ./ 794برابر است كه گویاي كفایت نمونه است.
گههاه انتظههار م ه رفههت پرسههششههوندگان در داخههل

مراجعه به آن پرسشنامه را كامل كنند.
در دهههههههاي اخرههر بهههطههور معمههول ،گردشههگران

كشور در پاسهخدهه بهه پرسهش هها خهود را بها مهوانع

برن الملل تصمرم براي سفر به ایهران را در اولویهتههاي

مواجه بدانند .بهراي رفهع ایهن موانهع ،كهارت در اخترهار

نخسههت بازدیههد قههرار نمهه دهنههد و پههع از بازدیههد از

گردشگران قرار گرفهت كهه ایمرهل پژوهشهگران در آن

مقصدهاي گوناگون دیگر بهه ایهران سهفر مه كننهد .در

قرد و به آنها تذكر داده شده بود در صورت كه مایلاند

اینجا نرز پژوهشگران با تجزیهوتحلرهل دادهههاي حاصهل

پههع از خههرو از كشههور در برخ ه پاسههخهههاي خههود

از پرسشههنامۀ اكتشههاف  ،نخسهههت دریافتنههد 71درصهههد

تجدید نظر كنند با پژوهشگران تمهاس بگررنهدن البتهه تها

پاسههخدهنههدگان پههرش از سههفر بههه اصههفهان ،در جایگههاه

پایههان پههژوهش ایمرل ه دریافههت نشههد كههه مؤیههد تغررههر

مقصد گردشهگري فرهنگه تهاریخ  ،از شههر اسهتانبول

دیدگاه پاسخدهندگان باشد.

بازدید كرده اندن ازاینرو تصمرم گرفته شد بخهش سهوم

دربارﮤ انتخاب محل نمونههگرهري ،نخسهت موضهو

پرسشهههنامههههها در مقصهههد اسهههتانبول باشهههد و آنهههها را

تکمرههل پرسشههنامهههها در فیههاي مجههازي مههدنظر قههرار

گردشگران فرهنگ تاریخ تکمرل كنند كه از آن شههر

گرفتن ول پژوهشگران بر این باور شدند كهه اتکها بهه

بازدید م كنند .به ایهن ترترهب تعهداد 197پرسشهنامه در

نمونه اي در فیاي مجازي ممکن است به منحر شهدن

اصهههفهان 67 ،پرسشهههنامه در فیهههاي مجهههازي و 123

نتایج برانجامد .به ویهژه باتوجهه بهه ایهن نکتهه كهه بخهش

پرسشنامه در استانبول تکمرل شد.

درخور توجه از گردشهگران فرهنگه تهاریخ كهه بهه
كشور ما سفر م كنند مرانگرن سن با ی دارنهد و ایهن

یافتههاي پژوهش.

خود عامل محدودكننهده در دسترسه آنهها بهه فیهاي

پهههع از گهههردآوري دادههههها ،اطالعهههات حاصهههل

مجازي است .به این ترترب اتکها بهه نمونههاي در فیهاي

استخرا و دسته بندي شدن سپع با اسهتفاده از نهرمافهزار

مجازي ،این بخش درخور توجهه از مخاطبهان واقعه را

 SPSSداده هاي آمهاري تجزیهه وتحلرهل شهد .جهدول 1

م كهرد و نتهایج را تهورشدار مه كهردن

اطالعات جمعرتشناخت نمونهآماري پهژوهش را ارا هه

از نمونه حذ

ازاین رو تکمرل پرسشهنامه در تعهداد  387نمونهه ،در سهه
حوزﮤ مختل

انجام پذیرفت .سه نمونهه از پرسشهنامههها

م كند.
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پژوهشگران ضمن بررسه و تجزیههوتحلرهل دادههها

در فرآیند تحلرل عهامل هجهده پرسهش پرسشهنامه،

به كمک تحلرهل عهامل  ،نتهایج پرسهشههاي پرسشهنامۀ

جههدا از پرسههشهههاي جمعرههتشههناخت  ،در قالههب پههنج

محقهه سههاخته را ارزیههاب كردنههد كههه گویههاي ابعههاد

محور كلردي معرف و تجزیهوتحلرل شدند كهه گویهاي

گوناگون مقصد بود .به منظور اطمرنهان از امکهانپهذیري

عوامل مؤير بر تقاضا بودند .جدول  2تحلرل مؤلفههههاي

تحلرل عامل  ،آماره كرویت بارتلت آزموده شد .مرهزان

مذكور را ارا ه م كند.

آماره كاي دو بارتلت برابهر  1809/737بها درجۀ آزادي
 153و  Sig=0نشان مه دههد فهرم مبنه بهر صهفربودن

پژوهشگران باتوجه به مبان نظهري ،ایهن محورهها را
در قالب پنج عامل زیر دستهبندي كردند:

ماتریع همبستگ متغررها رد شهده اسهت و شهرط زم
براي استفاده از تحلرل عامل برقرار است.

عامههل نخسههت :ایمنهه و امنرههت در مقصههد شههامل
حوزه هاي دسترسه بهه امکانهات آب سهالم بهداشهت و

جدول  -1ویژگیهاي جمعیتشناختی

مخاطرات ایمن و امنرت از قبرهل وقهو جهرا م و نظهایر
آنن

نمونهآماري

عامههل دوم :منحصههربهفردبههودن و اصههالت محصههول

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

176

45/7

مرد

208

54/3

سن

فراوانی

درصد فراوانی

كمتر از 18سال

12

3/1

19تا26

90

23/4

27تا45

165

43

46تا64

99

25/8

با تر از  65سال

18

4/7

درآمد

فراوانی

درصد فراوانی

كم

48

12/5

معرف شده حاصل تحلرل عهامل اكتشهاف  ،در مجمهو

متوس

266

69/3

تبرههرنكننههدﮤ 57/414درصههد از عوامههل انتخههاب مقصههد

زیاد

70

18/2

ازسوي جامعۀ آماري مدنظر بودهاند.

میزان تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم و پایرنتر

53

13/7

204

53/4

127

32/9

فراوانی

درصد فراوانی

بله()0

306

79/8

خرر()1

78

20/2

مدرك دانشگاه
تا كارشناس
تحصرالت تکمرل
تجربه سفر
پیﺸین به ایران

منبع :یافتههاي پژوهش

گردشگري مقصدن
عامل سوم :كرفرت خهدمات گردشهگري در مقصهد
شامل خدمات اقامت و غذا و نوشردن هان
عامههل چهههارم :قرمههت محصههول گردشههگري شههامل
هزینۀ جابهجای تا مقصد و نرز اقامت در مقصدن
و سهرانجام عامهل پههنجم :نگهرش مههردم و مقهامهههاي
محل به گردشگر.
همان گونه كه در جهدول  2دیهده مه شهود عوامهل
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جدول  -2تحلیل عاملی نتایج پرسﺸنامه

تجمعی

درصد
واریانس

كل

تجمعی

درصد
واریانس

كل

تجمعی

درصد
واریانس

كل

ابعاد

Rotation Sums of Squared
Loading

Extraction Sums of Squared
Loading

مقادیر ویژه

19/914

19/914

3/584

24/855

24/855

4/474

24/855

24/855

4/474

1

30/887

10/974

1/975

35/381

10/526

1/895

35/381

10/526

1/895

2

41/101

10/213

1/838

43/960

8/579

1/544

43/960

8/579

1/544

3

50/039

8/938

1/609

51/111

7/151

1/287

51/111

7/151

1/287

4

57/414

7/375

1/328

57/414

6/303

1/135

57/414

6/303

1/135

5

62/863

5/449

0/981

6

67/787

4/924

0/886

7

72/372

4/585

0/825

8

76/713

4/341

0/781

9

80/184

3/471

0/625

10

83/552

3/368

0/606

11

86/489

2/937

0/529

12

89/341

2/852

0/513

13

92/004

2/664

0/479

14

94/444

2/439

0/439

15

96/520

2/076

0/374

16

98/387

1/867

0/336

17

100

1/613

0/290

18

منبع :یافتههاي پژوهش

سهم هریک از عوامل پرشگفته در تثيرر بهر انتخهاب
مقصد در جدول  3دیده م شود.
جدول  -3سهم هریك از عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد
عوامل

درصد تبیین تغییرات توسط هر عامل

ایمن و امنرت

19/914

منحصربه فردبودن و اصالت محصول گردشگري مقصد

10/974

كرفرت خدمات گردشگري در مقصد

10/213

قرمت محصول گردشگري

8/938

نگرش به گردشگر

7/375

جمع

57/414
منبع :یافتههاي پژوهش
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پرسشنامه را نشان م دهد.

جدول  4كه در حکهم مهاتریع دَوَرانیهافتۀ بارههاي
عههامل شههناخته مه شههود سهههم هریههک از پرسههشهههاي

جدول  -4ماتریس دورانیافته بارهاي عاملی
عوامل
پرسشها
اوضا امنرت

ایمنی و
امنیت
0/674

كرفرت امکانات دفع فاضالب

0/634

كرفرت محر زیست مقصد

0/358

تصور گردشگر از نرخ وقو
جرا م در مقصد
مرزان آزادي فردي در مقصد
تحمرل كدهاي رفتاري از قبرل
حجاب بر گردشگران

منحصربهفردبودن
و اصالت محصول
گردشگري مقصد

كیفیت خدمات
گردشگري در
مقصد

نگرش
قیمت
به
محصول
گردشگري گردشگر

0/700
0/712
0/493

رواب سراس مطلوب مران
سرزمرن مبدا گردشگر و كشور

0/626

مقصد
يبات سراس در مقصد

0/699

منحصربهفردبودن جاذبه هاي مقصد

0/667

اصالت جاذبههاي مقصد

0/756

فرهنو غن سرزمرن مقصد

0/707

وجود سایتهاي تاریخ
0/497

شناختهشده از قبرل سایتهاي يبت
مرراث جهان

0/789

كرفرت هتل و تثسرسات اقامت

0/793

كرفرت غذا و خدمات عرضه غذا
هزینۀ زندگ در مقصد

0/862

هزینۀ سفر به مقصد

0/838
0/883

نگرش مردم محل به گردشگران
نگرش مقامات محل به

0/628

گردشگران
منبع :یافتههاي پژوهش

نتیجهگیري .

تهها مهههمتههرین مؤلفههههههاي مههؤير بههر تقاضههاي مقاصههد

پههژوهش حاضههر بهها مههرور پرشرنۀ تقاضههاي سههفر و

فرهنگه تههاریخ را ازسهوي ایههن گردشهگران شناسههای

انتخاب مقاصد گردشگري آغهاز شهد و در په آن بهود

كند .از نمونه اي شامل  386گردشهگر فرهنگه تهاریخ
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در شههرهاي اصهفهان و اسهتانبول و نرهز گردشههگران در

مقصد) و سرانجام ایمنه و امنرهت گردشهگر در مقصهد

فیاي مجازي پرسش شد .شواهد د لت بر آن دارد كه

(19/914درصد سهم در انتخاب مقصد) تثكرد كردهاند.

برخال

مطاله هاي پرشرن انجامپذیرفته كه بهطور عمهده

جالب توجه آنکه موضوعات كه گاه افهراد مختله

بر نقش عوامل اقتصادي در انتخهاب مقصهد سهفر تثكرهد

در حکم برخ محهدودیت ههاي كلرهدي بهراي سهفر بهه

داشته اند ،گردشگران فرهنگ تاریخ در انتخاب مقصد

ایران مطرح م كننهد ،همچهون منهع مصهر

مشهروبات

به عوامل دیگري نرز متوسهل مه شهوند .ایهن عوامهل در

الکل یا اعمال حجاب ،در مران نتایج پهژوهش از منظهر

بسراري از مطالعههاي پرشرن انجامشده یا نادیده انگاشهته

گردشگران با درجۀ تثيررگذاري درخور تهوجه مطهرح

شهدهانههد یهها كوشههرده شههده اسههت بهها كمههک متغررهههاي

نشههدندن بههراي مثههال در پرسشههنامۀ اكتشههاف نخسههت از

جانشرن  ،نظرر روند گردشهگران ورودي بهه مقصهد ،در

گردشگران پرسرده شده بود آیها افهرادي را مه شناسهرد

مطالعه ها منعکع شوند بدون آنکه بتوان نتهایج ملمهوس

كهههه قصهههد سهههفر بهههه اصهههفهان ،در حکهههم مقصهههدي

و روشن دربارﮤ آنها كسب كهرد و در سراسهتگهذاري
از آنها بهره برداري كرد .این موضهو خهود مؤیهد نگهاه
نکستر به محصو ت داراي ابعهاد چندگانهه اسهت كهه
پژوهشگران پع از او ،همچهون آدریهان بهول ،آن را بهه
حوزﮤ گردشگري وارد كردند.
در ایههههن نظریههههه ،محصههههول ،رضههههایت خههههاطر

فرهنگ تاریخ داشتهاند و به علته منصهر
اگر چنرن است آیا از علت انصهرا

شهدهانهد

از سفرشهان اطهال

دارید از مران چهاره پاسخ مثبت تنها یهک نفهر بهه منهع
مصر

مشروبات الکل اشاره كرده بود.

شواهد گفتهه شهده د لهت بهر آن دارد كهه بهه جهاي
تمركز صر

بر مؤلفه هاي اقتصادي سفر ،توجه به ابعهاد

مصههر كننههده را تثمههرن نمه كنههدن بلکههه ویژگه ههها و

گوناگون مقصد ،در حکم یهک محصهول گردشهگري،

خدمات كه محصول عرضه مه كنهد پهایۀ رضهایتمندي

ضرورت انکارناپذیر است.

مصر كننده را شکل م دهند .مقصد گردشگري خود

تنها در جایگاه شاهدي بهر روایه ایهن نتهایج اشهاره

محصول با ابعاد متنو است و این ویژگ ها و خهدماتِ

م شود براسهاس گهزارش رقابهتپهذیري بهرنالملله در

مقصههد اسههت كههه رضههایت خههاطر گردشههگر را فههراهم

حوزﮤ سهفر و گردشهگري ،ایهران نخسهترن مقصهد ارزان

م كند.

جههههان در سهههال 2013م بهههوده اسهههتن ولههه تعهههداد

یافته هاي این پهژوهش مههمتهرین ایهن ویژگه هها و

گردشههگران بههرنالملله بازدیدكننههده از ایههران در سههال

محصههو ت را ازسههوي گردشههگر معرفهه مهه كننههد.

مذكور در تمهام گهروهههاي گردشهگران تنهها بهه رقهم

گردشهههگران عهههالوهبهههر عهههوامل همچهههون قرمهههت

3/4مرلرهههون نفهههر ،یعنه ه ./3درصهههد كهههل گردشهههگران

(8/938درصد سهم در انتخهاب مقصهد) بهر موضهوعات

برن الملل در آن سهال ،رسهرده اسهت (بالنکهه و چرهزا،

همچهههون اصهههالت و منحصهههربهفردبهههودن جاذبههههههههاي

.)200 :2013

گردشههگري مقصههد (10/974درصههد سهههم در انتخههاب

هر پژوهش با محدودیت ههاي خها

1

خهود مواجهه

مقصد) ،نگرش مردم و مقامههاي محله بهه گردشهگران

است .مهمترین محدودیتهاي پهژوهش حاضهر را بایهد

(7/375درصد سهم در انتخاب مقصد) ،كرفرت خدمات

در نمونه هاي زیر جست وجو كرد :تکمرل پرسشنامه تنها

گردشگري در مقصد (10/213درصد سههم در انتخهاب
1. Blanke & Chiesa
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به یک زبان (انگلرس ) كه امکان دارد بهر دقهت مطالعهه
تههثيرر گههذاردن همچنههرن بنههاي پژوهشههگران بههر آن بههود
پرسشنامه ها در چهار مقصد برنالملله فرهنگه تهاریخ
تکمرههل شههود و ازایههنرو شهههرهاي اصههفهان ،اسههتانبول،
دمش و آتن مهدنظر قهرار گرفتنهد .در ایهن مرهان دمشه
بههعلههت داشههتن اوضهها جنگه از نمونههه حههذ
محدودیت منابع مال و زمهان بهه حهذ

شههد و

آتهن انجامرهد.

نتایج پرسشنامۀ اكتشاف نخسترن كه بر بازدید 71درصد
پرسههششههوندگان از شهههر اسههتانبول پههرش از سههفر بههه
اصفهان د لت داشهت ،بهر جایگهاه ایهن شههر در حکهم
محههل گههردآوري اطالعهههات تثكرههد كههرد .همچنهههرن
پژوهشگران استفاده از نظرههاي گردشهگران بهرنالملله
فرهنوتاریخ را در فیاي مجازي مدنظر قرار دادند.
منابع.
بول ،آدریان ( .)1374اقتصاد سفر و گردشگري،
ترجمه عل اعظم محمدبرگ  ،تهران :زهد.
حافظنرا ،محمدرضا ( .)1388مقدمهاي بر روش
تحقیق در علوم انسانی ،چ ،16تهران :سمت.
حبرب  ،فاتح و عباس نژاد ،حسرن (« .)1384تصریح و
برآورد تابع تقاضاي گردشگري ایران با استفاده از
دادههاي سري زمان  -مقطع » ،مجله تحقیقات
اقتصادي ،ش،70

91تا.115

خوشنویع یزدي ،سهرال و غمام  ،مریم (.)1395
«برآورد

تابع

تقاضاي

گردشگري

ایران»،

پژوهﺸنامه اقتصاد و كسب و كار ،دوره،6
ش ،12زمستان،

1تا.12
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cument.Aspx
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