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 ي در استان خوزستان با استفاده از تحلیل رگرسیونبرآورد حجم تقاضاي گردشگر

 

  3رضا زارعی  2مجید گودرزي  1محمد علی فیروزي

  

  چمران اهوازدانشیار جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه شهید . 1

   استادیار جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهواز. 2

  دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهواز. 3

  

  چکیده

 نخستین دلیل توسعۀ صنعت گردشگري، در اغلب کشورها، بهره برداري از منافع اقتصادي آن اسـت، اگـر چـه   

تواند تأثیر مهمی بـر افـزایش اشـتغال، درآمـدهاي      گردد. صنعت گردشگري، می دالیل دیگري نیز در این مورد، ارائه می

هاي اقامتی، و نیز درآمدهاي دولتی کشورها داشته باشد. از جمله موضوعات بحث برانگیز در زمینۀ فعالیت  مرتبط با مکان

بت که تأثیر مستقیمی بر وضعیت درآمد منطقه دارد. پژوهش حاضـر بـر   گردشگري، میزان جذب گردشگر است. از این با

آماري  -اساس چنین چارچوبی، به بررسی وضعیت جذب گردشگري در استان خوزستان، با روش تجزیه و تحلیل کمی 

ب پردازد. مدل رگرسیونی، از بین چندین روش مختلف پیش بینی حجم تقاضاي گردشـگر، انتخـا   تحلیل رگرسیونی) می(

شده است. و متغیرهاي مختلف را جهت جذب گردشگر، در استان خوزستان، بررسی نموده است. تحلیل میزان اثرگذاري 

ترین عامل در نوسان جذب گردشگر از طریق تأثیر بر  گر، میزان تغییرات فصلی را به عنوان مهممتغیرهاي انتخابی مداخله

باشـد. لـذا    رو عمده مصائب و مسائل، مربوط به فصول گرم سـال مـی   رساند. از این تعداد جذب گردشگر، به اثبات می

مدیران بخش گردشگري در استان خوزستان، با آگاهی از میزان دقیق کشش هر یک از فصول سال و رابطـۀ آن بـا سـایر    

رحلـۀ اجـرا   تـر تـدوین، و بـه م    توانند، برنامه هاي توسعۀ فعالیت گردشگري خود را به طور دقیق مؤلفه هاي اثرگذار می

         باشـد. همچنـین جهـت تحلیـل      علّی مـی  -توسعه اي و روش تحقیق، اسنادي و تحلیلی -درآورند. نوع تحقیق کاربردي

، استفاده شده اسـت. نتـایج پـژوهش،    Excel، و جهت ترسیم نمودارها از نرم افزار Spssاز نرم افزار  داده هاي آماري

، 1800147، 1713337، 1626527، 1539717به ترتیـب:   1400تا سال  1393سال  از شود، دهد که پیش بینی می نشان می

کنند. همچنین پیش بینی  نفر گردشگر داخلی از استان خوزستان، بازدید می 2147387و  2060577، 1973767، 1886957

، 34021، 32654، 31287بـه ترتیـب:    1400تـا   1393شود که حجم گردشگران خارجی اسـتان خوزسـتان، از سـال     می

 نفر گردشگر، باشد. 40856و  39489، 38122، 36755، 36388

گردشگري، پیش بینی تعداد گردشگر، گردشگر داخلی، گردشگر خارجی، تحلیـل رگرسـیون، اسـتان     واژگان کلیدي:

 خوزستان.   

                                                             
 نده رابط:سنوی goodarzi5@yahoo.com 
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    ٢                        10 شماره سال سوم، گردشگري،فضاي فصلنامه 

  . مقدمه1

مـاعی و  ترکیب امور اقتصادي و اجت هاي جهانی است که به خوبی بیانگر گردشگري، یکی از جریان

 هـا و گردشگري، میل به استفاده از فضا، در اوقات فراغت بـا انگیـزه   )Holjeva, 2003:132(فرهنگی است.

اهداف مختلفی است. گردشگري، در یک کلیت، در برگیرندة جریـانی از سـرمایه، انسـان، فرهنـگ و کـنش      

د. ایجـاد درآمـد و اشـتغال بـراي     نه هاست. که در فضاهاي جغرافیایی آثار مختلفی بر جاي می متقابل میان آن

 )Briedenhann, 2004:7(ساکنان محلی در عرصه فضا براي استفاده گردشگران یکـی از ایـن آثـار اسـت.     

 مـورد  المللی، بین سطح چه در و اي، منطقه و ملی سطح در چه ها، عرصه تمامی در گردشگري توسعۀ امروزه

           صـورت  بـه  کشـورها،  از بسـیاري . گرفتـه اسـت   رقـرا  خصوصـی  هـاي  شـرکت  و دولتی ریزان برنامه توجه

 دهنـد.  خـرج  به عمل ابتکار باید خود، اقتصادي بهبود وضعیت براي که اند برده پی حقیقت این به اي فزاینده

 یـا  گردشگري صنعت امروزه است، مسلم آنچه ) 74: 1384 لطفی،( اي برآیند. تازه هاي راه یافتن درصدد و

 بـه  و است. شده تبدیل هستند، سیاحتی هاي جاذبه داراي که کشورهایی براي پررونق عتصن یک به توریسم

 مختلـف  کشـورهاي  دیـدنی  نقـاط  از نفـر،  میلیـون  600 از بیش ساالنه جهانگردي، جهانی سازمان آمار گواه

ـ        .کنند می بازدید وع و ایران، سرزمینی چهار فصل و با تمدنی چند هـزار سـاله اسـت کـه از جاذبـه هـاي متن

منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و غیره برخوردار است. به همین دلیل در رتبه بندي جهانی، 

کشور اول جهان قـرار دارد. امـا بـا ایـن وجـود،       10از نظر برخورداري از جاذبه هاي گردشگري، در ردیف 

)، نـرخ رشـد گردشـگران    1ل شـماره( هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در دنیا به دست آورد. جدو

هـاي برنامـه اول، دوم، سـوم و چهـارم      ورودي قبل از انقالب، بعد از انقالب، طی دوران جنگ، و طی سـال 

دهد کـه وقـایعی همچـون انقـالب      توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران را نشان می

 -1367، جنگ ایران و عراق، باعث شد کـه طـی دوره   اسالمی، تغیر حکومت، اوضاع و احوال سیاسی منطقه

درصد کـاهش یابـد. پـس از     -18/9نرخ رشد گردشگران ورودي به کشور دچار سیر نزولی شده و به  1358

) تعداد گردشگران ورودي 1368 -1373اجتماعی ایران (  -اتمام جنگ و با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادي 

درصد در سال رشد یافته است. و با تغییر انـدك در طـی برنامـه دوم توسـعه      83/28به ایران به طور متوسط 

درصد در سال بوده است. این نرخ در طی برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي کشـور بـا       81/29)، 1378-1374(

درصد در سال بوده است. (طیبی و  74/4هاي برنامه اول و دوم، به طور متوسط  کاهشی شدید، نسبت به سال

) نـرخ  1384-1388) همچنین، در برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایـران، سـال (  67: 1386، همکاران

  درصد در سال است. 30رشد گردشگري با توجه به تعداد ورودي گردشگر به کشور 
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  ) : متوسط نرخ رشد گردشگران ورودي به کشور1جدول(

  دوره زمانی
  نرخ رشد گردشگر ورودي

  (به درصد)

  43/15  )1338 -1357ب ( قبل از انقال

  -18/9  )1357 -1367بعد از انقالب و دوران جنگ (

  83/28  )1368 -1373برنامۀ اول (

  81/29  )1374 -1378برنامۀ دوم (

  74/4  )1379 -1383برنامۀ سوم (

  30  )1384- 1388برنامۀ چهارم توسعه (

  )68: 1386مأخذ: (طیبی و همکاران، 

   

ن کشورها، نیاز به تحلیل مسائل مربـوط بـه فعالیـت گردشـگري، از طریـق      با این حال، امروزه در بی

ـ      –هـاي دقیـق کمـی     کارگیري روش به هـاي   نـواحی و مکـان   يهکـاربردي و منطقـی، جهـت مـدیریت بهین

گردشگري، بیش از پیش، احساس شده است. به عبارت دیگر، تصمیمات مدیران نواحی تفرجگاهی، غالباً بر 

گیرد. از این رو انتخاب یک روش کمی مناسب و منطبـق بـر    هاي کمی صورت می روش پایه نتایج حاصل از

توانـد پرتـوي دقیـق و     هاي مطرح، که مـی  باشد. از جمله روش واقعیت، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می

تحلیـل رگرسـیونی اسـت.     درآمد گردشگري داشـته باشـد، روش تجزیـه و    يهکمی بر تحلیل و ادراك مسئل

  )47: 1388، فرهودي و شورجه(

  

  .طرح مسئله1 -1

و امروزه صنعت گردشگري یکی  . (Williams, 2009: 31)گردشگري یک فعالیت جغرافیایی است

فعالیت اقتصادي جهان  نیتر بزرگکه   (Avdimiotis et al, 2009: 6)صنایع در دنیاست نیرشدتراز رو به 

ي عمده، براي کشورهاي با درآمد پایین به حساب مـی آیـد.   به عنوان یک عامل اقتصادو .  دشو یممحسوب 

هاي مورد نیاز خارجی را بـه اقتصـاد وارد و   سرمایه تواند یم). با این وجود این صنعت 14: 1387(معصومی، 

منجـر بـه   و پیامدهاي مثبت زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی را براي کشور میزبان در پـی داشـته باشـد.    

هاي اخیـر، مـا شـاهد رشـد سـریع بـازار بـین المللـی         در سال. (Gilmore, 2008: 111)دتوسعه پایدار شو

میالدي،  2020گردشگري بوده ایم. به نحوي که بر طبق پیش بینی رسمی سازمان جهانی جهانگردي، تا سال 

یلیون دالر تر 2بیلیون سفر و با ارزش تقریبی  6/8سفرهاي بین المللی گردشگري، با حدود سه برابر رشد به 

  .(Barre and Christie Mill, 2005: 41)در هر سال خواهد رسید

ایران به عنوان یکی از کشورهاي در حال توسعه که ذخـایر نفتـی آن بـه عنـوان منبـع اصـلی کسـب        

رسد، براي ایجاد یک توسعۀ همه جانبه و پایـدار، و همچنـین    درآمد، در آینده اي نه چندان دور، به پایان می
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    ٤                        10 شماره سال سوم، گردشگري،فضاي فصلنامه 

هـاي خـود    نی منابع جدید کسب درآمد بجاي منابع نفتی، نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیـت جایگزی

باشد. متأسفانه کشور ایران، با توجه به دارا بودن جاذبه هاي فرهنگی، تاریخی و طبیعـی کـه در رده دهـم     می

میلیـون دالر را از ایـن    630 کشورهاي دنیا قرار دارد، سهم بسیار ناچیزي در حد چنـد هـزارم درصـد یعنـی    

) از ایـن رو برنامـه ریـزي، هـدایت و توسـعۀ صـنعت       3: 1380درآمد کالن جـذب نمـوده اسـت. (فرزانـه،     

گردشگري، به عنوان یکی از منابع بسیار مهم کسـب درآمـد و ایجـاد اشـتغال کـه داراي تـأثیرات اجتمـاعی،        

شود. اما هدایت این فراینـد،   نوان یک نیاز مطرح میباشد، به ع العاده اي نیز می فرهنگی و زیست محیطی فوق

-ها و تنگناهاي موجود در هر منطقه از کشور میسر است. از جمله موضوعات فـوق  با شناخت علمی قابلیت

هـا و تأسیسـات مربـوط بـه گردشـگري معلـول آن هسـتند، ورود         العاده مهم که به نوعی تمامی زیرسـاخت 

باشد. که تأثیر بسزایی بر درآمد حاصل از گردشگري دارد.  گردشگر می گردشگري یا به اصطالح روند جذب

بنابراین مطالعۀ حاضر بر اساس چنین چارچوبی، (اقتصاد گردشگري و جذب گردشگر) به بررسی تبیین نرخ 

ترین متغیرهاي مداخله گر در جذب گردشگر و درآمد گردشـگري اسـتان    رشد گردشگري، و تبیین تأثیر مهم

پردازد.  آماري( تحلیل رگرسیونی) می –تحلیل کمی  یک از متغیرها با روش تجزیه و نسبت به هرخوزستان، 

تواند، به تدوین برنامه ریزي راهبردي و هم توسـعۀ پایـدار    این مدل هم می ها در تحلیل و بهره گیري از یافته

ید. پژوهش انجام شـده، بنـا   فعالیت گردشگري، در این زمینه در سطح اجرایی و در بستر واقعی آن کمک نما

کاربردي در مدیریت فعالیت گردشـگري، دسـت بـه ایـن      –هاي کمی ها و روش کارگیري مدل به ضرورت به

باشد که بعد از بازسازي جنـگ، تـا حـدودي توانسـته      مهم زده است. و منطقه مورد نظر، استان خوزستان می

هـاي   اثـر فعالیـت   و تا حدودي خارجی (بـر  است در زمینه جذب گردشگر داخلی(جاذبه هاي دفاع مقدس)،

ایـن بررسـی بـا اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیون میـزان         هایی دست یابد، کـه در  اقتصادي و نفتی)، به موفقیت

  گردشگر جذب شده، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

    

  . پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 2 -1

دهد که کارشناسان بسـیاري چـه    ران، نشان میبررسی ادبیات موضوع در زمینۀ برآورد حجم گردشگ

انـد کـه    آثار آن بر متغیرهاي اقتصادي، تحقیق کرده در داخل و چه در خارج از کشور، در زمینۀ گردشگري و

  توان به موارد زیر اشاره کرد:  می

 گردشـگري  و وضـعیت  کشـور  توسعۀ مراحل بین رابطۀ بررسی منظور )، به2001توه و همکاران( -

 تـراز  اسـاس  بر که این است نظریۀ در این اساسی فرض. اند کرده معرفی را جدیدي تجاري نظري شرو آن،

 خـالص  صـادر کننـدة  (مقـدماتی  مرحلـۀ  یا ابتدایی به وضعیت عموماً یافته، توسعه کمتر کشورهاي مسافرت،

 )دشـگر گر خـالص  وارد کننـدة ( نهـایی  مرحلـۀ  یـا  نهـایی  وضـعیت  بـه  یافته، کشورهاي توسعه و) گردشگر

  .هستند تر نزدیک
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 اقتصـادي  بلندمـدت  رشد در گردشگري نقش آزمون به ،اي مطالعه در)، 2002کانتاوال( و باالگوئر -

و در این بررسی به بـرآورد تقاضـاي گردشـگري، بـا اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیونی نیـز          اند. پرداخته اسپانیا

 طـور  بـه  اخیـر،  دهـۀ  سه در حداقل اسپانیا در تصادياق رشد که دهد نشان می ها آن نتایج تحقیق. اند پرداخته

بـازار   است، همچنین، بـه آینـده نگـري    شده منجر المللی بین گردشگري پایدار توسعۀ به و مشهود محسوس

) به بررسی رابطۀ گردشگري 2004مارتین و والراستین( –اجینیو  - .گردشگري در این رشد اشاره شده است

هـا از   انـد. آن  مـیالدي پرداختـه   1998تا  1985مریکاي التین، طی دوره هاي و رشد اقتصادي در کشورهاي آ

هاي پویا اسـتفاده کردنـد. در کنـار ایـن دو      بوند براي پانل –روش داده هاي تابلویی، و تخمین زننده آرالنو 

روش، این محققین نیز براي برآورد و تخمـین حجـم ورودي گردشـگري در آینـده، از مـدل رگرسـیون بـه        

نهایت، برآوردي بین رشد اقتصادي و رشد گردشـگري را بـه دسـت     ت منطقه اي، استفاده کردند. و درصور

دهد که صنعت گردشگري، براي رشد اقتصـادي کشـورهاي بـا درآمـد      ها نشان می آوردند. نتایج مطالعات آن

در مقاله اي با  )2005سیکورا و کمپوز ( -پایین و متوسط، همچون کشورهاي آمریکاي التین، مناسب است. 

میالدي، به ایـن نتیجـه    1999تا  19980استفاده از روش داده هاي نایلونی و چهار دوره زمانی پنج ساله، بین 

دست یافتند که به طور متوسط کشورهاي گردشگر محور، نسب به کشورهاي دیگـر، رشـد بیشـتري دارنـد.     

  . ند نرخ رشد باالتر این کشورها را توضیح دهدتوا کنند که گردشگري به تنهایی نمی آنان همچنین اشاره می

)، به بررسی اثرات اقتصادي گردشگري در ایران با استفاده از تحلیـل  1379صباغ کرمانی و امیران ( -

این مقاله اثر مخارج گردشگران خارجی بر تولید، اشتغال، عواید دولت، توزیـع   اند. در ستانده پرداخته –داده 

هـاي هتـل داري و رسـتوران     دهد که فعالیت ها نشان می ه شده است. نتایج تحقیق آندرآمد و واردات محاسب

داري، صنایع غذایی، پوشاك و چرم، صنایع دستی و صنعت حمل و نقل داخلی، بیشترین تأثیر را پذیرفتـه و  

تصـاص  بیشترین سهم را از تولید، درآمد و اشتغال ایجاد شده در اثر مخارج گردشگران خارجی، به خـود اخ 

  .  اند داده

)، در مقاله اي تحت عنوان تصریح و برآورد تابع تقاضـاي گردشـگري   1382حبیبی و عباسی نژاد( -

مقطعی پرداخته است. روش کار در این مقاله نیز بـه صـورتی    –در ایران، با استفاده از داده هاي سري زمانی 

سیم بندي کرد: الف) عوامـل برونـزا ب )   توان به سه دسته تق در ادبیات گردشگري تقاضاي گردشگري را می

 –این تقسیم بندي: عوامل برونزا و عوامل اجتماعی  ج) عوامل اقتصادي، در شناختی روان –عوامل اجتماعی 

ایـن مقالـه بیشـتر بـر روي عوامـل       شناختی به آسانی میسر نیست و با مشکالت زیادي روبرو است. در روان

ن را بر روي تقاضاي گردشگري سنجیده است. و نتیجه گرفته اسـت کـه   اقتصادي تأکید شده است. و تأثیر آ

هاي نسبی در طی دورة مورد بررسـی،   متغیرهاي درآمد سرانه و قیمت بیشترین تأثیر بر تقاضاي گردشگري را

  .اند داشته

 رشـد  و گردشـگري  توسـعۀ  رابطـۀ  )، در مقاله اي تحت عنـوان بررسـی  1386طیبی و همکاران (  -

 رشـد  زمینـۀ  در کشـورها،  از بسـیاري  موفـق  تجربـۀ  ) به بررسی1338 -1382ایران، طی سال ( در اقتصادي
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 انـد کـه رابطـۀ    اند. و به این نتیجه رسـیده  پرداخته اقتصادي توسعۀ و رشد در اهمیت آن و گردشگري صنعت

 تعـادل  یـک  ،متغیـر  دو این بین و است. دو طرفه علّی یک رابطۀ ایران، اقتصادي رشد و گردشگري بین علّی

  .  دارد وجود مدت بلند

)، در مقالـه اي تحـت عنـوان بـرآورد اثـر تغییـرات فصـلی بـر درآمـد          1389فرهودي و شورجه ( -

گردشگري معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی پرداخته است. این تحقیق بر اسـاس چنـین چـارچوبی (اقتصـاد     

متغیرهاي مداخله گـر در درآمـد گردشـگري     ترین به بررسی وضعیت درآمدي و تبیین تأثیر مهم )گردشگري

یک از متغیرها، بـا روش تجزیـه و    معبد آناهیتاي شهر کنگاور و میزان کشش درآمد گردشگري، نسبت به هر

دهـد کـه توسـعۀ فعالیـت      پردازد. نتایج ایـن تحقیـق نشـان مـی     آماري (تحلیل رگرسیونی) می –تحلیل کمی

باشـد. از جملـه    د تبیین در الزامات مربوط به فصـول گـرم سـال مـی    گردشگري در معبد آناهیتا، بیشتر نیازمن

موضوعات بحث برانگیز در زمینۀ فعالیت گردشگري، میزان جذب گردشـگر اسـت. از ایـن بابـت کـه تـأثیر       

  مستقیمی بر وضعیت درآمد منطقه دارد.

مقالۀ حاضر بر اساس چنین چـارچوبی، بـا هـدف بررسـی وضـعیت جـذب گردشـگري در اسـتان         

  تحلیل رگرسیونی) تدوین شده است.(آماري  -با روش تجزیه و تحلیل کمی  زستان،خو

  

  . فرضیات پژوهش 3 -1

) سیر صعودي 1387-1400که روند جذب گردشگر داخلی استان خوزستان در افق زمانی ( رسد یمبه نظر  -

  داشته باشد.

) سیر 1387-1400زمانی ( که روند جذب گردشگر خارجی استان خوزستان در افق رسد یمبه نظر  -

  صعودي داشته باشد.

  

  . روش شناسی پژوهش4 -1

گیـرد،   اگر تحقیق را سلسله تفکرات و عملیاتی بدانیم که براي کشف یا تفسیر یک حقیقت انجام می

براي انجام یک پژوهش، باید روش علمی به کار گرفته شود. از این رو شیوه انجام ایـن پـژوهش ترکیبـی از    

. داده هاي الزم براي این پـژوهش از طریـق مراجعـه بـه سـازمان      باشد علّی می -نادي و تحلیلیهاي اس روش

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان و همچنـین طـرح بـازنگري توسـعۀ گردشـگري      

کشور، گردآوري شده است. در این پژوهش براي برآورد حجم تقاضاي گردشـگري در اسـتان خوزسـتان از    

هاي عـددي   سازي و تحلیل داده روشی براي مدل، تحلیل رگرسیون دادهلیل رگرسیون استفاده شده است.  تح

هسـتند. هـدف از تحلیـل     یـر مسـتقل  متغو یـک یـا چنـد     متغیر وابسـته ها شامل مقدارهایی براي  است. داده

رگرسیون، بیان متغیر وابسته به شکل تابعی از متغیر(هاي) مستقل، ضرایب و مقدارهاي خطا است. مقدارهاي 
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دهند.  نشده در مقدار متغیرهاي مستقل را نشان می  داده  هستند که تغییرات توضیح اي متغیرهاي تصادفی خطا،

هـا داشـته باشـند. معمـوالً      ) را به دادهfitشوند که بهترین برازش ( اي تعیین می در این روش، ضرایب به گونه

. (بهبودیـان،  هاي دیگري هم وجود دارد هرچند که روش .یابند می کمترین مربعاتبهترین برازش را با روش 

 هـا و تحلیـل پدیـده    ة متغیر وابسـته، آزمـودن فرضـیه   بینی مقادیر آیند تحلیل رگرسیون براي پیش) 43: 1388

. هـایش بـرآورده شـوند    فـرض  کـه پـیش  رود. این تحلیل، تنها وقتی معتبر اسـت   ها، به کار می شناختی پدیده

ایـن   نشـدن  بـرآورده جایی که به خـاطر   هاي نابه از تحلیل رگرسیون به خاطر استفاده )101: 1385(فرشادفر، 

ایـن اسـت کـه بـا آن بـه آسـانی        ،اد مهم به ایـن روش اند. یک انتق ها از آن شده است، انتقاد کرده فرض پیش

در  بـا ایـن روش کـار آسـانی نیسـت.      ،کشیدن مدل چالش بهولی  .ها را به یک مدل برازش کرد توان داده می

(الزم نیسـت کـه نسـبت بـه      .خطی از ضـرایب (پارامترهـا) اسـت    ترکیب yiرگرسیون خطی، متغیر وابسته 

و  0βو ضرایب  xiنقطه، متغیر مستقل  Nة زیر، با ) مثالً تحلیل رگرسیونی ساد.متغیرهاي مستقل خطی باشد

1β ، :خطی است  

  خط راست: 

  در رگرسیون چندگانه، بیش از یک متغیر مستقل وجود دارد:

  ی: سهم

 ؛) اسـت 1βو   0βهمچنـان ترکیـب خطـی پارامترهـا (     yiزیرا  .این همچنان رگرسیون خطی است

 ة شمار iو پانویس  ؛مقدار خطاست εiدر هر دو حالت،  ) خطی نیست.xiهرچند که نسبت به متغیر مستقل (

تـوان مـدل را بـه     هـا مـی   اي از این نقطـه  دهد. با داشتن مجموعه ) را نشان میyiو  xiهر مشاهده (هر جفت 

  دست آورد:

  
پارامترهـا، روش   آوردن دسـت  بـه . روش رایـج بـراي   مانـده نـام دارد:    eiعبارت 

  آورند: به دست می ،تابع زیر کردن کمینهر این روش پارامترها را با است. د کمترین مربعات

  
  با این روش برابر خواهند بود با: ،در مورد رگرسیون ساده، پارامترها

  

  
  )85: 1387.(نیرومند، هستند yو  xیانگین م و  که در آن
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  . مبانی نظري 2

برداري از منافع اقتصادي آن اسـت.  نخستین دلیل توسعه صنعت گردشگري در اغلب کشورها، بهره 

توانـد تـأثیر مهمـی بـر افـزایش       گردد. صنعت گردشگري مـی  اگر چه دالیل دیگري نیز در این مورد ارائه می

هـاي اقـامتی و نیـز درآمـدهاي دولتـی کشـورها داشـته باشـد. از ایـن رو           اشتغال، درآمدهاي مرتبط با مکـان 

 گذارد. برآورد تعـداد گردشـگران و   بر رشد اقتصادي تأثیر میگردشگري به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم، 

باشـد.   باشد که ترسیم کنندة وضعیت آتی کشـورها مـی   تعیین تقاضاي مورد نیاز براي آینده نیز، امري مهم می

  باشد:  تأثیر گردشگري به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد، به صورت زیر می

  

    گردشگري اثرات اقتصادي. 1 -2

دهد، نشان دهندة اثرات مهمی است کـه گردشـگري    آمارهایی که سازمان جهانی جهانگردي ارائه می

میالدي، تعداد مسافران و جهانگردان در سراسر دنیـا  1995در سطح جهانی بر سیستم اقتصادي دارد. در سال 

میلیـارد   372آمد، بـه  ها در سطح جهان به دست  میلیون نفر رسید. کل پولی که از محل این مسافرت 567به 

میالدي وجوه حاصل از مسافرت و جهانگردي، با سرعتی بیش از تجارت 1980دالر آمریکایی رسید. در دهۀ 

جهانی(صدور کاالها و خدمات بازرگانی) رشد کرد. و در زمان کنونی ارزش آن بیش از سایر اقالم صـادراتی  

ـ     هاي دیگـر اقتصـادي مـی    متعلق به بخش ر از فـرآورده هـاي نفتـی و وسـایل و قطعـات      رسـد. البتـه بـه غی

همچنین صنعت گردشگري توانسته است در بیشتر کشورها، بیشترین تعداد شغل را به  )wto,1995(.خودرو

صد میلیون نفر را به استخدام خود درآورد. در سال هاي اخیر ما شاهد رشد سریع  وجود آورد. و بیش از یک

م به نحوي که بر طبق پیش بینی رسمی سازمان جهانی جهانگردي تا سال بازار بین المللی گردشگري بوده ای

بیلیون سفر، و با ارزش تقریبی  6/8میالدي، سفرهاي بین المللی گردشگري، با حدود سه برابر رشد به  2020

  .(Barre and Christie Mill, 2005: 41)تریلیون دالر در هر سال، خواهد رسید 2

  

  ایجاد شغل و درآمد . اثرات گردشگري در2 -2

ترین منابع درآمدي کشورها، درآمده است. بـه عنـوان مثـال     گردشگري، امروزه به عنوان یکی از مهم

) در 14: 1381باشـد. (صـدر خوانسـاري،    درآمد کشور چین از این بابت دو برابر درآمد نفت کشور ایران مـی 

اري از جاذبـه هـاي گردشــگري   کشــور اول دنیـا بـه لحـاظ برخــورد    10عـوض کشـور مـا بــا اینکـه جـزء      

) اما بسیار کمتر از یک درصد درآمد گردشگري دنیا را به خود اختصاص داده اسـت.  42: 1381است،(غازي،

: 1377شـغل ایجـاد نمود.(رجـایی،    5تا  4توان به ازاء هر گردشگر تقریباً  طبق آمار به دست آمده در ایران می

د و شغل، مورد توجه کسانی که با نیـروي کـار ایـن رشـته     ) اهمیت صنعت گردشگري از نظر ایجاد درآم36

اندرکاران  هایی است که دست ترین مسئله گیرد. با وجود این، منابع انسانی یکی از بزرگ آشنا نیستند، قرار نمی

صنعت گردشگري باید مورد توجه قرار دهند. شوراي گردشگري و مسافرت جهانی برآورد کرده است که از 
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ر و کارمند در سراسر دنیا، یک نفر در صنعت گردشگري مشغول به کـار اسـت. ایـن صـنعت     نفر کارگ 9هر 

در بسیاري از کشـورها   )WTTC, 2013(گیرد. ترین سازمان یا نهادي است که نیروي انسانی به کار می بزرگ

دي)، مـیال  2013اساس تحقیق گلدنر و همکـاران(  ترین کارفرما درآمده است. بر این صنعت به صورت بزرگ

میلیـون   9/1میالدي، بیش از  2012ها شغل در سراسر دنیا، در سال  صنعت گردشگري عالوه بر ایجاد میلیون

درصد کل دستمزدها و حقـوق کـل کارکنـان     3/10دالر دستمزد یا حقوق پرداخت کرده؛ یعنی مبلغی برابر با 

پـردازد؛ زیـرا در ایـن     رکنـان را مـی  درصد از حقوق کلیۀ کا 9/4در سراسر دنیا. این صنعت در اروپاي شرقی 

گذراند و در جزایر، یـا کشـورهاي حـوزة دریـاي کارائیـب       کشورها صنعت گردشگري مراحل آغازین را می

پـردازد. نبایـد بـه اشـتباه چنـین اندیشـید کـه صـنعت مـذبور           درصد دستمزد و حقوق کارکنان را مـی  7/18

       کنـد کـه از مهـارت پـایینی برخوردارنـد؛ زیـرا چنـین         یپردازد و افرادي را استخدام مـ  دستمزدهاي اندکی می

گـذارد، نادیـده    شود تا اثراتی که این صنعت در سراسر دنیا بر حقوق و دستمزدها مـی  اندیشه اي، موجب می

هاي این صنعت، به افراد مدیر، متخصص، آزموده و تحصیل کرده نیاز  انگاشته شود. در واقع بسیاري از بخش

 Goeldner)گـرد  ان حقوق و دستمزد، بر اساس میزان تخصص و مهارت و دانش فرد تعیین میدارد. و میز

et al, 2013: 56).        در بسیاري از موارد، صنعت گردشگري در پرداخـت دسـتمزد بـا سـایر صـنایعی کـه از

 کنند، به رقابت برمی خیزد. گردشگري به صورت یـک بخـش اقتصـادي فعـال     تکنولوژي پیشرفته استفاده می

توانـد از عامــل کـار بیشــتر از سـایر عوامــل تولیـد اســتفاده کنـد. و موجــب بـاال بــردن سـطح اشــتغال         مـی 

هاي بازگشت سـرمایه اسـت. و    ترین راه گردشگري از دید اقتصاددانان یکی از سریع ,(Redfoot,1984)شود

ضـریب افـزایش یـا    باالترین ضرایب انباشت سرمایه را دارد. گردشگري در محاسـبات اقتصـادي، داراي دو   

ضریب فزاینده است. یکی ضریب فزایندة درآمد و یکی ضریب فزاینـدة اشـتغال نـام دارد. ضـریب افـزایش      

شود. افـزایش   درآمد، در جهانگردي سبب افزایش ثروت؛ و ضریب فزایندة اشتغال موجب افزایش اشتغال می

ــر     ــم گیرتـ ــات، چشـ ــانی و ارتباطـ ــدمات رسـ ــاختمان، خـ ــش سـ ــه در بخـ ــاغل خاصـ ــایر  مشـ از سـ

) در واقع جوهر اقتصادي گردشگري در این واقعیت نهفته است که افراد پولی 45: 1373،پیروزهاست.( بخش

کنند. گردشگري موجب اشـتغال مسـتقیم و    اند، در نقطه دیگري خرج می را که در جاي دیگري به کف آورده

هـایی هسـتند کـه     کننـد، آن  ل مـی هایی که به صورت مسـتقیم، ایجـاد شـغ    شود. شرکت غیر مستقیم افراد می

کارکنانشان با گردشگران در تماس هستند. و به صورت مستقیم با تجربه هاي گردشگري سـر و کـار دارنـد.    

هـاي خـدمات    رانـی، سـازمان   هـاي کشـتی   هاي هواپیمایی، شـرکت  ها، شرکت ها، رستوران کارکنان اقامت گاه

کنند، از جمله واحدهایی هسـتند   که در این بخش کار میهایی  گردشگري، کارکنان مراکز تفریحی و فروشگاه

کننـد،   هایی که به صورت غیـر مسـتقیم شـغل ایجـاد مـی      کنند. شرکت که به صورت مستقیم، ایجاد شغل می

کنند، در تماس هستند.  هایی که در این صنعت به صورت مستقیم ایجاد شغل می هایی هستند که با شرکت آن

هـاي   کننـد، شـرکت   هـا را تـأمین مـی    هـا و رسـتوران   ومات مورد نیاز اقامـت گـاه  هایی که مواد و ملز شرکت

اند که از نظر درآمد به  هایی وابسته سازند و تولید کنندگان هواپیما به شرکت ها را می ساختمانی، که اقامت گاه

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    ١٠                        10 شماره سال سوم، گردشگري،فضاي فصلنامه 

د شغل کنند. به طور کلی در صنعت گردشگري ایجا صورت مستقیم براي نهادهاي گردشگري ایجاد شغل می

بـه اسـتخدام درآیـد.     شـود کـه درصـد بـاالیی از نیـروي کـار       به صورت مستقیم و غیره مستقیم موجب مـی 

هایی که به صورت مستقیم یا غیـره مسـتقیم در ایـن صـنعت      دهد، فرصت گونه که جدول زیر نشان می همان

  وجود دارد، در دهۀ آینده، رشد خواهد کرد.
  

  دشگري): میزان اشتغال در صنعت گر2جدول(

  جمع  استخدام غیر مستقیم(درصد)  استخدام مستقیم(درصد)  سال(میالدي)

1991  9/4  3/5  2/10  

1994  1/5  5/5  6/10  

2005  4/5  9/5  3/11  

2008  6/5  3/6  9/11  

2010  9/5  9/6  4/12  

2012  4/6  2/7  8/12  

  )(WTTC, 2013مأخذ: 

  

رو، درآمـد حاصـل از ایـن صـنعت      از آن جایی که گردشگري یکی از صنایع خدماتی است، از ایـن 

بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان محسوب شده و مسـتقیماً بـر رشـد اقتصـادي آن کشـور تـأثیر       

  بینیم: هاي مختلف اقتصادي را می ) تأثیر مستقیم گردشگري بر بخش1گذارد. در شکل شماره ( می

  
  ): رابطۀ گردشگري و رشد اقتصادي        1شکل(

  )1386طیبی و همکاران، مأخذ: (
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  شده اهداف تعیین سازي . کمی3 -2

بدون توجه بـه اهـداف تعیـین شـده در      تعیین شده در توسعۀ گردشگري استان،اهداف  سازي کمی

بر اساس رونـدهاي موجـود در اسـتان خوزسـتان و اطالعـات موجـود در        لذا باشد؛ بی فایده می سطح کالن

برآورد تقاضاي آتی گردشگري داخلی و خارجی پرداختـه خواهـد   هاي زمانی در دسترس، به خصوص سري

هاي این پژوهش در خصـوص وضـعیت تقاضـاي آتـی     بینی هاي مربوط به پیش شد. البته قبل از ورود به داده

صنعت گردشگري، الزم است که گذري کوتاه بر برآوردهاي برنامۀ ملی توسعۀ گردشگري کشـور، در زمینـه   

  اخلی و خارجی و مدت اقامت، افکنده شود. تقاضاي آتی گردشگران د

   

  گردشگري کشور يهتوسعملی  يهبرنامبخش گردشگري در  يهشدبینی  اهداف پیش ):3(جدول

  عنوان
  سال(میالدي)

2000  2005  2010  

گردشگران 

  داخلی

  58177  41415  32450  گردشگران داخلی (هزار نفر)

  67/3  330/3  3  میانگین مدت اقامت

  451788  170629  64443  روزانه (ریال) هزینهین میانگ

  %49/1  %27/1  %18/1  سهم درآمد ناخالص داخلی

  567295  366432  259058  اشتغال (نفر)

گردشگران 

  خارجی

  2396  1567  1342  گردشگران خارجی (هزار نفر)

  13  12  7/11  میانگین مدت اقامت

  42/67  15/59  72  روزانه (دالر) هزینهمیانگین 

  2100  11123  8628  کل (دالر) هزینه

  %17/2  %42/1  %44/1  سهم درآمد ناخالص داخلی

  686946  363809  282201  اشتغال (نفر)

  جمع

بندي  درجه هاي هتلهاي مورد نیاز اتاق

  شده
27436  31785  53028  

  1254241  730241  541259  مجموع اشغال

  )1384گردشگري کشور،  يهمأخذ: (طرح ملی توسع

  

هاي گردشگري، توسط برنامۀ ملـی توسـعۀ گردشـگري،    هاي فضایی از فعالیت بندي بر اساس تقسیم

هـا در هـر   منطقه به شرح زیر تقسیم شده و برآوردي نسبی نیز از وضعیت آتی اختصاص فعالیت 7کشور به 

تقرار یافتـه  آمده است. الزم به ذکر اسـت کـه اسـتان خوزسـتان در منطقـه پایتخـت باسـتانی اسـ         منطقه بعمل

  )1384گردشگري کشور،  يهاست.(طرح ملی توسع
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  هاهاي جمعیت مقیم و ورودي جهانگردان به هتلشاخص ):4(جدول

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )1384گردشگري کشور،  يهمأخذ: (طرح ملی توسع

  

  ها هاي جمعیت مقیم ورودي جهانگردان به هتل ): شاخص2شکل(

  )1384 گردشگري کشور، يهمأخذ: (طرح ملی توسع

  

  . یافته هاي پژوهش3

با توجه به آمار ) 1387 -1400برآورد حجم ورودي گردشگر داخلی به استان در افق زمانی (. 1 -3

    هاي فروردین و اسفند تعداد مسافران ورودي به استان در ماه

باشد. اطالعـات ناقصـی    ي در ایران در دست نمیگرد رانیااطالعات جامعی در مورد حجم و ویژگی 

باشد؛ اما ایـن آمـار نیـز تنهـا      ها در دست میدر زمینه بازار مسافرت داخلی فقط بر پایه واحدهاي اقامتی هتل

  گردشگري منطقه
درصد 

  جمعیت

درصد 

ورودي 

  داخلی

درصد ورودي 

  خارجی
  درصد

  29  39  28  30  البرز

  10  6  11  13  سبالن

  8  11  8  16  مرزهاي غربی

  4  2  4  7  پایتخت باستانی

  18  24  17  15  مرکز ایران (قلب پارس)

  6  8  5  6  جنوبی رو کاروان

  25  10  27  13  مرزهاي شرقی

  100  100  100  100  کل

0
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ك����اروان رو
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درص���د ورودي داخل���ي درص����د ورودي خ����ارجي
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باشند. و چنانچه  مربوط به هتل هایی است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري می

انـد. و  هاي دولتی بودهها و سازماننظر ارگانزیر  ها گاهو اقامت  ها هتلتعداد زیادي از  1385دانیم تا سال  می

دهـد   هـا نشـان مـی   ارائه نشده است. همچنـین بررسـی   ها آناطالعات مربوط به مسافران ورودي و خروجی 

درصـد) از   30تـا   20حـدود  (مطالعات طرح ملی توسعه گردشگري کشور) تنها بخش کمی از مسافران (در 

توان از  ي، نمیگرد رانیابه منظور برآورد دقیق میزان افزایش یا کاهش لذا  نمایند.هتل و اقامت گاه استفاده می

این آمار استفاده نمود. از طرفی آمار مشخص و دقیقـی از مسـافران ورودي و خروجـی بـه شـهرها، در کـل       

هـاي  هاي اسـفند و فـروردین در تعـدادي از اسـتان    هاي اخیر و در ماهباشد. و تنها در سال کشور موجود نمی

اند. آنچه مسلم است، با اندك آمار موجود (آمـار تعـداد کـل مسـافران      کشور، مسافران ورودي شمارش شده

هاي داخلی در کشور پی برد. اما در مـورد گردشـگران و رونـد    توان به رشد مسافرت ورودي و خروجی) می

بـر  لی با این تفاسیر، تالش و توان روند مشخصی را با توجه به نقص شدید آماري، ارائه داد. تغییرات آن نمی

بدسـت داده   1400است تا با استفاده از آمار ناقص موجود، چشم اندازي از تعداد گردشگر داخلی در افق  آن

  شود.

  

 . برآیند تداوم نرخ رشد اخیر1 -1 - 3

بایسـتی بازگشـتی بـه رونـد تغییـرات و       ،منظور برآورد حجم بازارهاي آتـی گردشـگري داخلـی   ه ب

تغییـرات را در   رونـد ایـن  )، 5شماره(به عمل آید. جدول  و اوایل دهه هشتاد هفتاد يهر طی دهنوسانات بازا

       دهد. نشان میخوزستان بازار دهه گذشته استان 

  

  80و  70 يهدر ده): روند تغییرات و نوسانات بازار 5جدول(

 سال

تعداد مسافران ورودي 

هاي  به استان در ماه

 فروردین و اسفند

 حسب بردرصد 

  سال اخیر 6

درصد رشد نسبت 

 سال قبل دو هب

درصد رشد نسبت به 

 )1378سال پایه (

 ـ  ـ 22.8  281866 1378

1380 322590 26.1 6.9  6.9 

1382 629107  50.9  39.6 22.2  

 ـ  ـ 100 1233563  جمع

  مأخذ: (تحلیل نگارندگان)
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  ند تداوم نرخ رشد اخیر): برآورد حجم ورودي گردشگران داخلی بر اساس برآی6جدول(

  سال
تخمین حجم ورودي 

 داخلیگردشگري 

 در درصد از کل بازار

 افق طرح

1388 1304516  0.04 

1390 1878503  0.05 

1392  2705044  0.08 

1394 3895263  0.11 

1396 5609180  0.16 

1398 8077219  0.23 

1400 11631195  0.33 

 100  35100920  جمع

  گان)مأخذ: (تحلیل نگارند

  

تجربه نمـوده اسـت،   ر نرخ رشدي که بازا پایهشود، بر  استنباط می )6شماره(که از جدول  گونه همان

از اسـتان خوزسـتان بازدیـد     ،گردشگر داخلـی  نفر 11631195 ،)1400شود در افق زمانی طرح ( بینی می پیش

شود که نزدیـک بـه    بینی می شپی )،1387-1400(داخلی طی این دوره زمانی يهبازدیدکنندو حجم کل  .نمایند

                 بازدیدکننده باشد. البتـه بایسـتی در نظـر داشـت در دسـتیابی بـه ایـن حجـم از بـازار و تحقـق            35100920

هـاي طراحـی    ترین اهداف برنامه، نقش اجرایی نمودن برنامه یکی از اساسی عنوان به آمده بعملهاي بینی پیش

  حیاتی و اساسی است.  ،شده

  

 برآورد حجم گردشگر داخلی (گزینه منتخب)و . مدل رگرسیونی 2 -1 - 3

اسـتفاده شـده اسـت.    حجم گردشگر داخلی بینی براي پیش» مدل رگرسیونی«در این گزینه از روش 

در این مدل بـا   هاي مشابه است.به علت واقع گرا بودن این روش نسبت به روش ،استفاده از این روش دلیل

 توان متغیري را از روي متغیر دیگري برآورد نمود. بدین صورت که متغیـر ط بین دو متغیر میاستفاده از رواب

y ندر رابطه با زما x توان بین ایـن دو گـروه متغیـر یـک رابطـه خطـی بـه        کند. در این صورت می تغییر می

        اسـبه  ضـرایبی هسـتند کـه بـدین صـورت مح      b و a ربرقرار نمود. در این مـدل مقـدا   y= ax + bصورت 

 گردند.می

A=∑xy / ∑x²                          n/y∑b=  

باشد که بـا اسـتفاده از    می) 7شماره(به شرح جدول  1382تا  1378گردشگر داخلی از سال جمعیت 

را در رابطه با زمان بدست آورده و جمعیت را بـراي سـال افـق     گردشگرخط رگرسیون جمعیت  ،این جدول

  :نماییمبرآورد می
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  1382تا  1378): جمعیت گردشگران داخلی از سال 7جدول(

  

  ) 1392مأخذ: (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان،                        

  

      b=1233563÷3 = 411187       را محاسبه کرد: b مقدارباال از جدول  هبا استفاد توان میحال 

N سال به عنوان یک دوره در نظر گرفته شـده اسـت. بـراي بدسـت      2هاست که هر تعداد دوره هم

           مبـدأ، بـه عنـوان دوره    ،هـا را بدست آوریم. با در نظـر گـرفتن یکـی از دوره    x² و xبایستی مقادیر  a آوردن

 xو بعـد از آن مقـادیر    مبـدأ  ازسال قبل  دوبدست آورد. در این صورت هر کدام از چند را  xتوان مقدار می

هـاي قبـل و بعـد    در نظر گرفته شـده کـه دوره   أبه عنوان مبد 1380سال  استان خوزستانکه در . خواهند بود

                          شوند.نسبت به آن سنجیده می

     

  گردشگر داخلی استان خوزستانو برآورد حجم محاسبه  ):8جدول(

Xy X2 x y سال  

281866-  1  1-  281866  1378 

0  0  0  322590 1380 

629107  1  1  629107  1382 

  جمع  1233563  -  2  347241

  مأخذ: (تحلیل نگارندگان)

    = a 347241 ÷2 = 173620                                         را بدست آورد:  aتوان مقدارحال می     

 1400در معادلـه خطـی، جمعیـت را بـراي سـال       bو  aتوانیم با جایگزینی معادله در این مرحله می

در نظر گرفته  أسال به عنوان یک دوره نسبت به سال مبد 2بینی کنیم. با توجه به اینکه در جدول باال هر پیش

  خواهد بود.  x، 10شود که مقدار می دوره 10، 1380به سال  نسبت 1400سال  ،شده است

2147387 = 411187 + 10× 173620 Y=  

نفر خواهد  2147387برابر با  1400در سال  گردشگر داخلیبنابراین بر اساس این مدل جمعیت 

  ) محاسبه شده است. 9هاي مختلف با توجه به جدول شماره ( همچنین این روند براي سال بود.

  

  

  )yجمعیت (  سال

1378 281866  

1380 322590 

1382 629107  

  1233563  جمع
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  لی استان خوزستان بر اساس تحلیل رگرسیونو برآورد حجم گردشگر داخمحاسبه  ):9جدول(

  سال
اساس تحلیل  داخلی برگردشگر  برآورد حجم

 رگرسیونی 

1385845237

1386 932047

1387 1018857

1388 1105667

1389 1192477

1390 1279287

1391 1366097

1392 1452907

1393 1539717

1394 1626527

1395 1713337

1396 1800147

1397 1886957

1398 1973767

1399 2060577

1400 2147387

  مأخذ: (تحلیل نگارندگان)

  

  
  بر اساس تحلیل رگرسیونی 1400تا  1385): برآورد حجم گردشگر داخلی استان خوزستان از سال 3شکل(

  ترسیم: (نگارندگان)

 )1387ـ 1400برآورد حجم ورودي گردشگر خارجی به استان در افق زمانی (. 2 - 3

اي، ملـی و حتـی جهـانی، نقـش      عوامل زیادي در امر کاهش یا افزایش جهانگردي در سـطح منطقـه  

تواننـد موجـب رشـد صـنعت      اي برخوردارنـد کـه مـی   از تـوان بـالقوه   هـا  آنکنند. و برخـی از  مهمی ایفا می

نـاوري، تغییـرات   ن عوامل، عبارتند از: تغییر در ترکیـب جمعیـت و جامعـه، پیشـرفت ف    یجهانگردي شوند. ا

0

2000000

4000000

12345678910111213141516

سال برآورد گردشگري داخلی بر  اساس تحلیل رگرسیونی 
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 . و...سیاسی، جهانگردي پایدار، توجه به مسائل محـیط زیسـت، امنیـت، بهداشـت و توسـعه منـابع انسـانی        

)، رقـم  1368 -1378میالدي(  2000تا  1990میانگین رشد سالیانه جذب گردشگران در ایران، بین سال هاي 

     اقیـانوس آرام کـم نظیـر بـوده و در بـین      کشورهاي آسیا و حـوزه   انیدر مدرصد بود که  2/24قابل مالحظه 

درصد بوده است.  4/5میانگین رشد جذب گردشگران ایران رقم متوسط ز میالدي نی 2004تا  2000هاي سال

گردشگر خارجی استان خوزستان در افق طرح بر اساس نرخ رشد ملی گردشگري  برآورددر این قسمت، به 

  شود.خارجی، پرداخته می

  

 آیند تداوم نرخ رشد اخیر در سطح ملی . بر1 - 2 - 3

منظور برآورد حجم بازارهـاي  ه گونه که در تخمین تقاضاي آتی گردشگري داخلی عنوان شد، ب همان

طی  ،بایستی ابتدا نگاهی به روند تغییرات و نوسانات بازار گردشگري خارجی آتی گردشگري خارجی نیز می

وند تغییرات در بازار گردشگري خارجی طی دهه هفتـاد را در  ر ،10شماره عمل آید. جدول ه ب هاي قبلسال

     دهد. استان خوزستان نشان می

  

  هفتاد يه): روند تغییرات در بازار گردشگري خارجی طی ده10جدول(

  سال

تعداد مسافران 

ورودي به استان در 

هاي فروردین و  ماه

 اسفند

بر درصد 

سال  6 حسب

  اخیر

درصد رشد 

 پنج نسبت به

 لسال قب

درصد رشد نسبت 

 )1370به سال پایه (

1370 3014 0.05 - - 

1375 2637 0.04 2.6-  2.6-  

1380 12438 0.21 28 12 

1385 29555 0.49 3.8 16 

 - - 1.00 59715  جمع

  مأخذ: (تحلیل نگارندگان)

تـا   1385هـاي  گردشـگر خـارجی را طـی سـال     آمده از حجم ورود برآورد بعمل ،)11شماره(جدول 

) بـرآورد  درصـد  5زمانی آن با نرخ رشد گردشگري خارجی در سطح ملی(هاي که سري دهد نشان می 1400

  است.  شده

  ): برآورد حجم ورودي گردشگران خارجی بر اساس برآیند تداوم نرخ رشد اخیر11جدول(

  سال
تخمین تقاضاي آتی 

 گردشگري خارجی

درصد از بازار 

 طی افق برنامه

13852955504/0 
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1386 3103204/0 

1387 3258405/0 

1388 3421305/0 

1389 3592405/0 

1390 3772005/0 

1391 3960606/0 

1392 4158606/0 

1393 4366606/0 

1394 4584907/0 

1395 4814107/0 

1396 5054807/0 

1397 5307508/0 

1398 5572908/0 

1399 5851508/0 

1400 6144009/0 

699183100 جمع

  مأخذ: (تحلیل نگارندگان)

  

نـرخ رشـدي کـه بـازار گردشـگري       هیـ و بـر پا  ،شود استنباط می )10شماره(گونه که از جدول  همان

نفـر   61440 )1400در افـق زمـانی طـرح (    ،شـود  بینـی مـی   تجربه نموده اسـت، پـیش  در سطح ملی خارجی 

طی ایـن دوره   خارجی، ةدکنندیو حجم کل بازد .نمایند استفادهاستان خوزستان  يها گردشگر خارجی از هتل

  بازدیدکننده باشد. 699183شود که نزدیک به  بینی می سال) پیش 15زمانی (

  

  برآورد حجم گردشگر خارجی (گزینه منتخب)و . مدل رگرسیونی 2 - 2 - 3

استفاده شـده اسـت.   حجم گردشگر خارجی بینی براي پیش» مدل رگرسیونی«در این گزینه از روش 

در این مدل بـا   هاي مشابه است.نسبت به روش ،استفاده از این روش به علت واقع گرا بودن این روش دلیل

 توان متغیري را از روي متغیر دیگري برآورد نمود. بدین صورت که متغیـر استفاده از روابط بین دو متغیر می

y ندر رابطه با زماx دو گروه متغیر یک رابطه خطی به صورت توان بین این کند. در این صورت می تغییر می

y= ax + b ربرقرار نمود. در این مدل مقدا a و b گردندضرایبی هستند که بدین صورت محاسبه می:  

            A=∑xy / ∑x²         n/y∑b=  
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باشد که بـا اسـتفاده    می) 12شماره(به شرح جدول  1382تا  1378گردشگر خارجی از سال جمعیت 

را در رابطه با زمان بدست آورده و جمعیت را براي سال افق  گردشگرخط رگرسیون جمعیت  ،از این جدول

  .نماییمبرآورد می

  1382تا  1378): جمعیت گردشگران خارجی از سال 12جدول(

 
  

 
  

                        
    

  )1392میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان، مأخذ: (سازمان 

  

  = 40549b ÷3 = 13516              را محاسبه کرد:  bمقدار باال از جدول  هبا استفاد توان میحال 

 Nسال به عنوان یک دوره در نظر گرفته شـده اسـت. بـراي بدسـت      2هاست که هر تعداد دوره هم

             مبـدأ هـا بـه عنـوان دوره    را بدست آوریم. بـا در نظـر گـرفتن یکـی از دوره     x² و xبایستی مقادیر   aآوردن

 xمقـادیر   ،و بعـد از آن  أسال قبل از مبد دورا بدست آورد. در این صورت هر کدام از چند  xتوان مقدار می

هـاي قبـل و بعـد    رهدر نظر گرفته شـده کـه دو   أبه عنوان مبد 1380سال  استان خوزستانکه در  خواهند بود

       شوند. نسبت به آن سنجیده می

  و برآورد حجم گردشگر خارجی استان خوزستانمحاسبه ): 13جدول(

xy X2 x y سال  

11321-  1  1-  11321  1378 

0  0  0  12438 1380 

16790  1  1  16790  1382 

  جمع  40549  -  2  5469

     

  = a 5469 ÷2= 2734                                                    را بدست آورد: a توان مقدار حال می  

             1400در معادلـه خطـی، جمعیـت را بـراي سـال       bو  aتـوانیم بـا جـایگزینی معادلـه     در این مرحله می     

گرفته  در نظر أسال به عنوان یک دوره نسبت به سال مبد 2بینی کنیم. با توجه به اینکه در جدول باال هر پیش

  خواهد بود.  x، 10شود که مقدار می دوره 10، 1380به سال  نسبت 1400سال  ،شده است

40856 = 13516 + 10× 2734 Y=  

. نفر خواهد بود 40856برابر با  1400در سال  گردشگر خارجی،بر اساس این مدل جمعیت  ،بنابراین     

  ) محاسبه شده است. 14ل شماره(هاي مختلف با توجه به جدو همچنین این روند، براي سال

  )yجمعیت (  سال

1378 11321  

1380 12438 

1382 16790  

  40549  جمع

 مأخذ: (تحلیل نگارندگان)
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  اساس تحلیل رگرسیون  ): محاسبه گردشگري خارجی در استان خوزستان بر14جدول(

 بر اساس رگرسیون  تخمین گردشگري خارجی  سال

138517617

1386 18984

1387 23065

1388 24452

1389 25819

1390 27186

1391 28553

1392 29920

1393 31287

1394 32654

1395 34021

1396 36388

1397 36755

1398 38122

1399 39489

1400 40856

485168 جمع

  مأخذ: (تحلیل نگارندگان)

 
  بر اساس تحلیل رگرسیونی 1400تا  1385): برآورد حجم گردشگر داخلی استان خوزستان از سال 4شکل(

  )مأخذ: (تحلیل نگارندگان

  

  . بحث و نتیجه گیري4

رسـد کـه رونـد جـذب گردشـگر داخلـی اسـتان خوزسـتان در افـق           به نظر مـی فرضیه اول: . 1 -4

  ) سیر صعودي داشته باشد.1387-1400زمانی(

0

10000

20000

30000

40000

50000

12345678910111213141516

سال
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 )، بر پایه نرخ رشدي که بازار، طی دو دهـۀ اخیـر تجربـه نمـوده اسـت،      6با توجه به جدول شماره(

گر داخلی از استان خوزسـتان بازدیـد   نفر گردش 11631195)، 1400که در افق زمانی سال( شود یمپیش بینی 

که نزدیک بـه   شود یم)، پیش بینی 1388 -1400نمایند. و حجم کل بازدید کنندة داخلی طی این دوره زمانی(

بازدید کننده باشد. اما این رقم به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و از روش مـدل رگرسـیون بـراي     35100920

شده است. دلیل استفاده از این روش به علت واقـع گـرا بـودن ایـن     پیش بینی حجم گردشگر داخلی استفاده 

) آمـده  9ي مشابه است. بنابراین بر اساس این مدل کـه نتـایج آن در جـدول شـماره(    ها روشروش نسبت به 

، 932047، 845732بـه ترتیـب:    1400تـا   1385است، حجـم گردشـگر داخلـی اسـتان خوزسـتان از سـال       

1018857 ،1105667 ،1192477، 1279287 ،1366097 ،1452907 ،1539717 ،1626527 ،1713337 ،

نفر گردشگر خواهد بود و به این ترتیب مشـاهده   2147387و  2060577، 1973767، 1886957، 1800147

، حجم گردشگر داخلی اسـتان خوزسـتان سـیر صـعودي داشـته، بنـابراین       1400تا  1387که از سال  شود یم

رسد که روند جذب گردشگر داخلی استان خوزستان در افـق   به نظر میاینکه  فرض اول این پژوهش مبنی بر

  شود. ) سیر صعودي داشته باشد، تأیید می1387-1400زمانی(

کـه رونـد جـذب گردشـگر خـارجی اسـتان خوزسـتان در افـق          رسد یمبه نظر  . فرضیه دوم:2 -4

  ) سیر صعودي داشته باشد.1387-1400زمانی(

 )، بر پایه نرخ رشدي که بازار طی دو دهـه اخیـر تجربـه نمـوده اسـت،      11ه(با توجه به جدول شمار

نفر گردشـگر خـارجی از اسـتان خوزسـتان بازدیـد       61440)، 1400که در افق زمانی سال( شود یمپیش بینی 

کـه نزدیـک بـه     شـود  یمـ )، پیش بینـی  سال 15نمایند. و حجم کل بازدید کنندة داخلی طی این دورة زمانی(

زدید کننده باشد. اما این رقم به هیچ وجه، قابل اعتمـاد نیسـت و از روش مـدل رگرسـیون بـراي      با 699183

پیش بینی حجم گردشگر خارجی استفاده شده است. دلیل استفاده از این روش به علت واقع گرا بـودن ایـن   

آمـده   14ره ي مشابه است. بنابراین بر اساس این مدل که نتـایج آن در جـدول شـما   ها روشروش، نسبت به 

، 23065، 18984، 17617بـه ترتیـب:    1400تا  1385است، حجم گردشگر خارجی استان خوزستان از سال 

و  39489، 38122، 36755، 36388، 34021، 32654، 31287، 29920، 28553، 27186، 25819، 24452

، حجم گردشگر 1400ا ت 1387که از سال  شود یمبه این ترتیب مشاهده و  .دنفر گردشگر خواهد بو 40856

است. بنابراین فرض دوم این پـژوهش مبنـی بـر اینکـه بـه نظـر       خارجی استان خوزستان سیر صعودي داشته

) سیر صـعودي داشـته   1387-1400که روند جذب گردشگر خارجی استان خوزستان در افق زمانی( رسد یم

  .شود یمباشد، تأیید 

گونگی به تعادل رساندن فرآینـد عرضـه در طـول    برآورد و تخمین حجم تقاضاي آتی به شناسایی چ

ـ     ۀتوسع ژهیریزي توسعه به و رساند و برنامه تحقق برنامه یاري می دور از ه فیزیکی را منطبـق بـر واقعیـت و ب

ریـزي را از اتکـا بـه     زنـد. تخمـین تقاضـاي آتـی، برنامـه      سالیق فردي و درك فراستی کارشناسان رقـم مـی  

هـاي توسـعه اسـت، رهانـده و     ریـزي  ه که عامل اصلی ناکامی در تحقق برنامـه بینی آیند ها در پیشفرض پیش
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هـاي  دهند، جایگزین فـرض  حالت را به وضعیت آینده نشان می نیتر کیـ عملیاتی که نزد هاي علمیتکنیک

هـاي  شـاخه  نیتـر  مهـم بینی به عنوان یکی از امروزه در موضوعات مختلف، پیش نماید. ریزان می ذهنی برنامه

هـاي  بخـش  انـدرکاران  دسـت نمایـد. مـدیران و   می مطرح شده است. و روز به روز توسعه و پیشرفت میعل

دهند مکانیزمی را در اختیـار  مختلف اقتصادي و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهاي تأثیرگذار ترجیح می

ند. به همین دلیـل سـعی در روي   یاري و مشاوره ده شانیریگرا در امور تصمیم  ها آنداشته باشند که بتوانند 

هایشـان بـه واقعیـت نزدیـک و خطایشـان       تخمین ها آنبینی دارند که به واسطه هایی در پیشآوردن به روش

دهد، باید به اطالعـات بـه دسـت    بینی کننده جهت پیش بینی وقایعی که در آینده رخ میپیش بسیار کم باشد.

بینی کننده، باید بـه تجزیـه و   است، اتکا کند. به این معنا که پیش آمده در مورد وقایعی که در گذشته رخ داده

بینی خود را بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فـوق  ها و اطالعات گذشته، پرداخته و پیشتحلیل داده

تحلیـل  دهد: ابتدا بـه تجزیـه و   بینی کننده به طریق زیر اطالعات گذشته را مورد استفاده قرار میبنا کند. پیش

پردازد تا الگویی به دست دهد، که قابل تعمیم به آینده باشـد. ایـن روش پایـه در اغلـب      اطالعات گذشته می

گیرد و بر این فرض بنا شده که الگوي به دست آمده تـا آینـده نیـز    بینی مورد استفاده قرار میهاي پیشروش

نتیجه مطلوبی به دست دهـد مگـر آنکـه طبـق     رود که بینی انتظار نمیادامه خواهد داشت. از هیچ روش پیش

، روش به کار نماند یباقفرض فوق عمل نموده باشد. اگر الگوي اطالعاتی اتخاذ شده در آینده به قوت خود 

بینی کننده باید هنگام روبه رو شدن بـا چنـین   گرفته شده احتماالً نتایج نادرستی را به دست خواهد داد. پیش

 11بـا وقـوع حادثـه     بینی ایجاد نماید.بینی نموده و تغییرات الزم را در سیستم پیشتغیري در الگو آن را پیش

المللی و همچنین منطقه خاورمیانه از نظـر   وضعیت پروازهاي بین ،سپتامبر و سپس حمله آمریکا به افغانستان

ظر داشت کـه  بایستی در نه است. کاهش نشان داد ايدر مقیاس منطقهگردشگران ناامن شده و حجم ورودي 

مطلوبیت بازارهاي خارجی در مصرف کاالها و خدمات لوکس اسـت و بـراي پایـدار نمـودن رونـد رشـد و       

هـاي   ریـزي نیـز بایسـتی بـه نیازهـا و خواسـته       هاي برنامهدستیابی به این تعداد از گردشگران در سایر بخش

یـزي و عملیـات جـاري در بخـش     ر توجه عمیقی داشته و تمامی فرآیند توسعه و برنامه ،گردشگران خارجی

هـا   اي در ایـن زمینـه   مدار، ساماندهی شده و از پرداختن به اقـدامات سـلیقه   يبا رویکردي مشتر ،گردشگري

 پرهیز شود.

  

   

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ...ي در استانگردشگربرآورد حجم تقاضاي                         ٢٣

 

 

  :خذآمنابع و م

ي توسعه انسانی در ها شاخص. گزارش تحلیلی پیرامون 1388استانداري خوزستان، معاونت برنامه ریزي.  .1

  . 1388تابستان شارت معاونت برنامه ریزي، چاپ دهم، نت، ااستان خوزستان

  . آمار رگرسیون. انتشارات دانشگاه پیام نور. 1388عباسی، ن.  ،بهبودیان، ج. .2

  .46و  45اقتصادي، شماره  -مجله اطالعات سیاسی ، مقدمه اي بر جهانگردي،1373وریا، ، پپیروز .3

تقاضاي گردشگري ایـران بـا اسـتفاده از داده هـاي     . تصریح و آورد تابع 1382عباسی نژاد،ع.  ،حبیبی، ف. .4

  . 84 زییپا، 70سري زمانی مقطعی. مجله تحقیقات اقتصادي، شماره 

  مجله گردشگري، شماره دوم. ،توسعه صنعت جهانگردي به مثابه توسعه اشتغال ،1377عیده، رجایی، س .5

 . 1392سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان.  .6

 ریز. طرح ملی توسعه گردشگري کشور. 1384سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشور.  .7

  ي.  گرد رانیادفتر نظارت بر پروژه هاي گردشگري سازمان جهانگردي و  نظر

 بـا ( ایـران  اسـالمی  جمهـوري  در توریسـم  اقتصـادي  اثرات بررسی .1379 امیریان، س. ،م. کرمانی، صباغ .8

  .79 زیی، پا16بازرگانی، شماره  ي. پژوهشنامه)ستانده - داده یلتحل از استفاده

  چاپ اول. .ي تندیسکتاب سرا. جهانگرد کیست. 1381صدر خوانساري، ح.  .9

در ایـران   اقتصـادي  رشـد  و گردشـگري  ي توسعه ي رابطه . بررسی1386جباري، ا.  ،ر. ،بابکی ،طیبی، ك. .10

  . 86، پاییز 26شماره  ،سال هفتم ،لوم اجتماعی و اقتصادي. مجله پژوهشنامه ع 1383 تا 1338ي ها سالطی 

. نگرش تحلیلی بر مدل تکامل فضایی در برنامه ریزي. مجلـه علمـی پژوهشـی دانشـکده     1381غازي، ا.  .11

   .41-54: 22، ادبیات دانشگاه اصفهان

ــه،  .12 ــه از نشــریات ســازمان جهــانی  1380پ. فرزان ــرات اقتصــادي و جهــانگردي برگرفت . گزارشــی از اث

  ي و جهانگردي.گرد رانیاسازمان  الملل نیبجهانگردي. دفتر بازاریابی واحد 

دانشـگاه رازي   انتشـارات جزیـه رگرسـیون).   (تي پیشـرفته آماري هـا  روش. اصـول و  1385فرشاد فر، ع.  .13

  کرمانشاه. 

بـا تحلیـل    تـا یآناهگردشـگري معبـد    بـر درآمـد  . برآور اثر تغیرات فصلی 1389جه، م. فرهودي، ر. شور .14

  . 89، بهار 17رگرسیونی. مجله جغرافیا و توسعه، شماره 

 اولـین  مقـاالت  مجموعه ،در مازندران گردشگري پایداري ي الزمه سیستمی نگرش ،1384 دیقه،ص لطفی، .15

  .رسانش انتشارات: تهران مازندران، انتوسعه است در گردشگري صنعت نقش سراسري همایش

 . سابقه برنامه ریزي گردشگري در ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات سمیرا.1387معصومی، م.  .16

  . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. تحلیل رگرسیون خطی: ابزاري براي تحقیق. 1387نیرومند، ح.  .17

18. Avdimiotis, S., Bonarou, C., Dermetzopoulo, A., Karamanidis, I., Homas, M. 2009. 
Global Swot Analysis, A Report Produced For Toureg Project. Deliverable D.2.1, p. 6-
7. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    ٢٤                        10 شماره سال سوم، گردشگري،فضاي فصلنامه 

19. Balaguer, J., Cantavella-Jorda, M. 2002.Tourism as a longrun  economic growth 
factor: The Spanish case. Applied  Economics, No.34, p. 877–884. 
20. Barre, P., Christie Mill, R. 2005. Intagrated Tourism Planning For Sustainable 
Development. Elsevier Ltd, All Rights Reserved, pp: 41. 
21. Briedenhann, J., Eugenia, W. 2004. Tourism Routes as a tool for the Economic 
Development of Rural Areas-vibrant Hope or Impossible Dream?.Tourism 
Management, Vol 25. 
22. Eugenio-m, S., Wallerstein, M. 2004. Decisionmaking Making with applications 
for environmental  management.  Environ Management 6: 493-504. 
23. Gilmore, A. 2008. Small-Scale Tourism Development In Communist Cuba. A 
Thesis Presented To The University Of Waterloo In Fulfillment Of The Thesis 
Requirement For The Degree Of Master Of Environmental Studies In Geography, 
Tourism Policy And Planning, pp: 111. 
24. Goeldner, c., MCIntosh, R., Ritchie, j.R.B. 2013. To tourism principles, practices 
and philosophies. New York,NY: john wiley and sons.  
25. Holjeva, I. 2003. A Vision of Tourism and the Hotel Industry in the 21 Century, 
Hospitality managemwnt.Vol 22. 
26. Redfoot, D. 1984. touristic authenticity touristic anyst and modern reality 
quantitative sociology. 
27. Toh, R.S., Khan, H., Koh, A.J. 2001. A travel balance approach for examining 1-
tourism area life cycles: The Case of Singapore. Journal of travel Research, No.39, p. 
426-432. 
28. W.T.O. 1997. Year Book of Tourism Statistics, WTO, Madrid - stynes, Daniel. 
29. Sand, O., Halloren, C .2004. Tourism planning, Michigan state university Extention 
Bulletin. A:\Tourism planning.Htm.pp1-15. 
30. Williams, S. 2009. Tourism Geography A New Synthesis, Published May 18th 
2009 by Routledge, pp: 310. 
31. WTO.1995. Adapted form world tourism organization, Concepts, Definition, and 
classifications for tourism statistics. 
32. WTTC. 2013. travel and tourism – prpgress & priorities. 

  

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

