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چكیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در منطقه آزاد ارس انجام
شده است .بر اساس نمونهگیری تصادفی ،اطالعات گردشگران از این منطقه جمعآوری شد و
با رهیافت مدلیابی معادالت ساختاری مورد تحلیل گرفت .روایی پرسشنامه توسط اساتید
بررسی و تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده گردید ( 0/81و  .)0/87نتایج تحقیق بیانگر آن است که تقاضای گردشگری
منطقه آزاد ارس از رضایت گردشگری تجاری ،مذهبی ،طبیعی و تاریخی و نیز سطح تسهیالت
و امکانات موجود در منطقه تأثیر میپذیرد .بهعبارت دیگر ،جهت افزایش میزان تقاضای
گردشگری منطقه آزاد ارس باید کیفیت و سطح برخورداری از تسهیالتی نظیر؛ رستوران،
امکانات گردشگری ،بهداشتی ،اقامتی ،پارکینگ و راهنمایی گردشگران افزایش یابد و نیز
تالش شود با کاهش قیمت بهوسیله کاهش هزینه مبادله (رفتوآمد ،بیمه و سایر هزینههای
ترخیص کاال) و نیز ،با افزایش تنوع کاالهای وارداتی ،میزان رضایت از گردشگری تجاری را
افزایش داد .همچنین ،با افزایش تعداد جاذبههای مصنوعی و حفاظت از جاذبههای طبیعی و
فراهمسازی بستر مناسب جهت استفاده بوم گردشگران و بازسازی آثار تاریخی (کلیسای
چوپان ،کاروانسرای خواجه نظر و غیره) و اماکن مذهبی (امامزاده سید محمد آقا و امامزاده
شعیب) میتوان میزان رضایت از بوم گردشگری ،گردشگری تاریخی و مذهبی را افزایش داد.
واژههای كلیدی :تقاضای گردشگری ،مدلیابی معادالت ساختاری ،منطقه آزاد تجاری-
صنعتی ارس.
مقدمه
امروزه صنعت گردشگری ،سومین صنعت پولساز
جهان بعد از نفت و خودروسازی میباشد که  8۰درصد
از اين جريان گردشگری دنیا در کشورهای صنعتی و
فقط  2۰درصد آن در کشورهای غیرصنعتی روی
میدهد .همچنین ،يکی از بزرگترين و پربازدهترين
* نويسنده مسئول :اسماعیل پیش بهار

فعالیتهای اقتصادی در دنیا است که باالترين میزان
ارزش افزوده را ايجاد میکند و بهطور مستقیم و
غیرمستقیم ،ساير فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را
تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین ،اين صنعت يکی از
منابع عمده درآمدزايی و ايجاد اشتغال در جهان بهشمار
میآيد؛ بهطوری که  1۰درصد تولید ناخالص جهانی،
E-mail: pishbahar@yahoo.com
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 11/14درصد اشتغال جهان و  11درصد درآمد کل
جهان را به خود اختصاص داده است .بههمین دلیل،
رقابت تنگاتنگی بین قدرتهای بزرگ جهانگردی جهان
برای بهدست آوردن سهم بیشتری از اين بازار وجود دارد
(.)Office of Infrastructure Studies, 2010
از سوی ديگر ،بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق
آزاد و ويژه اقتصادی اين مناطق بهمنظور پشتیبانی از
فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بینالمللی
و تحرك در اقتصاد منطقهای و تولید و پردازش کاال،
انتقال فناوری ،افزايش صادرات غیر نفتی ،ايجاد اشتغال
مولد ،تشويق سرمايهگذاری داخلی و خارجی ،صادرات
مجدد ،ترانزيت و ترانشیب تأسیس شدهاند که بهمنظور
تحقق اهداف فوق ،گردشگری و جذب گردشگر در اين
مناطق ضروری است .بنابراين ،بررسی علمی و کارشناسی
گردشگری در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی ضرورت دارد
(.)Aras Free Zone, 2014
منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس با پشتوانه مناطق
ارزشمند اکولوژيکی حفاظتشده ،اقلیم مناسب ،منابع
غنی آب ،ذخیره گاههای بینالمللی جنگلی،
محیطزيست مطلوب و قابلیتهای توسعه گردشگری در
زمینههای تاريخی ،فرهنگی ،طبیعی و ورزشی ،مذهبی و
تحصیلی عالوه بر دستیابی به اهداف باال ،به يک منطقه
بینالمللی گردشگری ،تفريحی ،سالمتی و درمانی تبديل
شده است که بهدلیل وضع نشدن تعرفههای گمرکی بر
کاالها در اين منطقه ،قیمت تمامشده آنها نسبت ًا
پايینتر از کاالهای داخلی و يا کاالهايی است که به-
صورت رسمی وارد کشور شدهاند .اما آمارها بیانگر اين
واقعیت است که گردشگری در منطقه آزاد ارس با توجه
به پتانسیل عظیم گردشگری و تجاری در طی اين
سالها تغییر ناچیزی را تجربه کرده است .بر اساس
گزارش سازمان گمرك جمهوری اسالمی ايران میزان
گردشگران ورودی به شهرستان جلفا از سال  1388تا
سال  1391به ترتیب 1862384 ،1686131 ،981245
و  1171779و ارزش گردشگری تجاری از سال 1388
تا  1391به ترتیب 1329656 ،2353429 ،1126133
و  5۰42۰2دالر بوده است ( The Islamic Republic of
.)Iran Customs Administration, 2011

صاحبنظران بر اين اعتقادند که دو بخش اصلی
سیستم گردشگری که چرخه ،حرکت و پیشرفت
گردشگری را در يک مکان شکل میدهد ،عرضه و تقاضا
است .تقاضا شامل تمامی گردشگران متقاضی گردشگری
از مبدأهای مختلف ملی و بینالمللی به مقصد موردنظر
میباشند .عرضه مشتمل بر فعالیتها (جاذبههای
طبیعی ،فرهنگی ،تاريخی ،تفريحی ،باغوحشها ،باغهای
گیاهشناسی ،آکواريومها و غیره) ،محل اقامت (هتلها،
هتل آپارتمانها ،مهمانپذيرها و غیره) ،خدمات و
تسهیالت گردشگری (دفاتر خدمات مسافرتی،
رستورانها ،خريد ،امور بانکی ،مبادله ارز ،خدمات و
امکانات پستی و پزشکی و غیره) ،حملونقل (هوايی،
زمینی ،دريايی) ،امکانات و تأسیسات زيربنايی (شامل
آبرسانی ،برقرسانی ،بهداشت ،فاضالب ،دفع زباله و
مخابرات) و عناصر سازمانی است که موجب جذب
گردشگران میگردند .ارتباط اين دو بخش اصلی
گردشگری در سايه برنامهريزی و سازماندهی ايجاد
میگردد .بهعبارت ديگر ،درون اين شاخهها و زيرسیستم
کلی ،جزيیات و عناصری است که برنامهريزان و مديران
بايد برای کسب موفقیت آن تالش کنند و بهگونهای
خدمات ،تسهیالت و امکانات گردشگری را فراهم نمايند
تا گردشگران به راحتی بتوانند ،نیاز و خواسته خود را
برآورده سازند ( .)Ghasemi, 2009بنابراين ،ضرورت دارد
که عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در منطقه آزاد
ارس را مورد بررسی قرار دهیم.
طبق تعريف سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری
عبارت است از فعالیتهای فردی که برای کمتر از مدت
زمانی معین به خارج از محیط معمول زندگی خود
مسافرت نموده و هدف اصلی وی چیزی غیر از انجام
فعالیتی است که به خاطر آن از سوی محل مورد بازديد
مزد دريافت نمايند ( .)UNWTO, 2015گردشگری
دارای انواع مختلفی ازجمله بوم گردشگری ،گردشگری
تاريخی ،گردشگری مذهبی ،گردشگری تجاری و مانند
آن میباشد.
گردشگری يک مسئله اقتصادی است که بر پايه
اقتصاد آزاد و در چارچوب عرضه و تقاضا شکل میگیرد.
انسانها معموالً دارای خواستههای نامحدودی هستند،
اما د ر برابر منابع محدودی قرار دارند .از اينرو ،کاالها و
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خدماتی را برای مصرف انتخاب میکنند که حداکثر
رضايت را برای ايشان فراهم آورد .وقتی خواستهها
باقدرت خريد همراه باشند تبديل به تقاضا میشوند و در
واقع تقاضا ،مقدار کاال يا خدمتی است که با توجه به
قیمت و ساير عوامل در هر دوره خريداری میشود.
در بررسی پیشینه تحقیق به برخی از مطالعات
انجامشده در رابطه با موضوع پژوهش حاضر در داخل و
خارج از کشور اشاره میشود:
 )2008( Karimiaeeبه شناسايی عوامل موثر بر
تقاضای گردشگری استان گیالن به منظور تخمین تابع
تقاضای بوم گردشگری اين استان پرداخته است .روش
مورد استفاده در اين مطالعه ،برای تخمین تقاضای
گردشگری داخلی استان گیالن با استفاده از دادههای
تابلويی و برای بخش خارجی به روش  ARDLمیباشد.
نتايج حاصل از مدل برآورد شده در بخش داخلی نشان
میدهد که از بین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای بوم
گردشگری داخلی (جمعیت استانهای مبدأ ،شرايط آب
و هوايی ،قیمت حملونقل از استان مبدأ تا استان
گیالن ،قیمت مسکن ،قیمت ايابوذهاب و هزينه
تبلیغات و بازاريابی) ،متغیر هزينه تبلیغات و بازاريابی،
بیتأثیر و متغیر هزينه ايابوذهاب ،بیمعنی برآورد
شدهاند و ساير متغیرها معنیدار بودهاند .در بخش
خارجی نیز ،متغیرهای قیمتی ،درآمدی ،تعداد
گردشگران خارجی ورودی به گیالن در دوره قبل و
متغیر مجازی ،معنادار و تأثیرگذار بر تقاضای بوم
گردشگری گیالن برآورد شدهاند)2011( Zarabi et al .
به تحلیل جاذبهها و تسهیالت گردشگری منطقه
اورامانات پرداختهاند و با استفاده از روش پژوهشی
اسنادی و میدانی به اين نتیجه رسیدند که مکانهای
گردشگری مورد بازديد در بیشتر زمینهها دارای امکانات
الزم برای جذب گردشگران بوده است و با توجه به اينکه
بیشتر گردشگران داخل استانی بوده و برای يک روز در
منطقه اقامت دارند و هدف اصلی آنها در مرحله اول
استفاده از طبیعت و آب و هوای مطلوب و در مرحله بعد
خريد از بازارچه مرزی جوانرود است ،امکانات اصلی و
مهمی چون امکانات اقامتی درجه يک ،اهمیتی نداشته
است .گردشگران خارج استانی نیز ترجیحاً از امکانات و
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تسهیالت مرکز استان با توجه به نزديکی به منطقه
استفاده کردهاند.
 )2008( Chaitip et al.با استفاده از مدل معادالت
ساختاری به بررسی میزان اثرگذاری رضايت از هزينه
سفر (داليل شخصی ،تجربه ،انگیزه ،قدرت تصمیمگیری
و فعالیت) و ويژگی جمعیتی (سن ،درآمد ،اشتغال،
تحصیالت) بر روی محصول گردشگری (جاذبههای
طبیعی و مصنوعی) ،نگرش در مورد محصول گردشگری
و مديريت محصول گردشگری در يونان پرداخته است و
به اين نتیجه رسیدهاند که رضايت از هزينه گردشگری
روی محصول گردشگری ،ويژگی گردشگری و مديريت
گردشگری اثر مثبتی دارد .همچنین ،جمعیت گردشگری
اثر مثبتی روی محصول گردشگری و ويژگی گردشگری
و يک رابطه ناچیز با مديريت گردشگری دارد .آنان
نتیجه گرفتند که با استفاده از ابزارهايی مانند مديريت
گردشگری ،رقابتی کردن گردشگری ،جاذبههای
گردشگری ،امکانات بهتر ،دسترسی بهتر و نگهداشتن
هزينه گردشگری در سطح منطقی میتوان هر دو بخش
گردشگری خصوصی و دولتی را توسعه داد.

Miller

( )2008بیان میدارد که سود حاصل از بوم گردشگری
وقتی بین افراد بیشتری تقسیم میشود ،کم بهنظر
می رسد .برای جبران سود کم بايد ورود بوم گردشگران
افزايش يابد .او بر نقش رهبران محلی و سازمانهای
مردم در توزيع عادالنه سود حاصل از بوم گردشگری
تاکید میکند .همچنین ،نتیجه میگیرد که افزايش سود
حاصل از بوم گردشگری فعالیتهای حفاظتی از
محیطزيست را افزايش میدهد.

Jeroen and Bart

( )2013با استفاده از مدل معادالت ساختاری به مطالعه
متغیرهای (رفتار گردشگرهای ديگر ،نگرش نسبت به
فرهنگهای ديگر ،داليل سفر ،تجربه سفر قبلی ،قومیت،
خاستگاه گردشگرها ی ديگر ،ويژگی مقصد ،مدت اقامت،
تعداد جاذبهها ،فصل ،تعداد گردشگرها ،شدت ارتباط،
اتصال مکانها ،جنسیت ،احتمال مسافرت و تراکم
جمعیت) پرداخته و به اين نتیجه رسیدند که تأثیر
متغیرهايی مانند رفتار ساير گردشگرها ،نگرش نسبت به
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ديگر فرهنگها ،داليل سفر و تجربه سفر قبلی بر روی
مطالعات کتابخانهای و نتايج تحقیقات داخلی و

رفتوآمد و هزينه خوراك) و تقاضای گردشگری منطقه
آزاد ارس (مانند تعداد دفعات بازديد ،میزان توصیه به
ديگران ،میزان تمايل به تکرار و رضايت کلی از سفر)
رابطه وجود دارد.
 -3بین رضايت از گردشگری (تعداد جاذبههای

دارند .لذا ،يک رابطهی خطی ساده يکطرفه در بررسی

طبیعی ،تاريخی ،مذهبی بازديد شده و میزان رضايت از

ازدحام گردشگرها بیشتر از ويژگیهای مقصد است.
خارجی نشان میدهد که عوامل تأثیرگذار بر گردشگری
فراوان میباشد که خود اين عوامل بر هم تأثیرات متقابل
عوامل موثر بر تقاضای گردشگری نمیتواند چندان موثر
باشد .روشهای رگرسیونی ساده فقط روابط يک طرفه را
در نظر میگیرد .اگر تعداد متغیرهای موثر زياد باشد ،با
کمبود درجه آزادی مواجه خواهیم بود .همچنین ،روابط
متقابل بین متغیرها (مشکل هم خطی) کار تخمین را
دچار مشکل میکند .روش مدلسازی معادالت
ساختاری 1رهیافتی است که میتواند بر دو مشکل فوق
غلبه کند؛ چرا که سعی میکند با قرار دادن متغیرهايی
که واريانس مشترك دارند در يک گروه متغیرهای
جديدی به اسم متغیر مکنون (پنهان) بسازد.
فرضیات اين تحقیق به قرار زير است:
 -1بین ويژگی بازديدکنندگان (مانند جنسیت ،سن،
وضعیت تأهل ،تعداد افراد تحت تکفل ،میزان تحصیالت
و درآمد) و تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس (مانند
تعداد دفعات بازديد ،میزان توصیه به ديگران ،میزان
تمايل به تکرار و رضايت کلی از سفر) رابطه وجود دارد
 -2بین هزينه سفر (مانند تعداد افراد همراه ،مدت
اقامت در منطقه ،مدت زمان مسافرت از مبدأ تا منطقه،
فاصله ،نوع اسکان ،هزينه اسکان ،نوع وسیله سفر ،هزينه
1. Structural Equation Model.

اين جاذبهها ،میزان رضايت از قیمت کاالها ،میزان
رضايت از تنوع کاالها و ارزش کاالی خريداریشده) و
تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس (مانند تعداد دفعات
بازديد ،میزان توصیه به ديگران ،میزان تمايل به تکرار و
رضايت کلی از سفر) رابطه وجود دارد.
 -4بین تسهیالت (مانند شبکه ارتباطی و راههای
منتهی به منطقه ،پارکینگ و خدمات مربوط به آن،
خدمات راهنمايی مسافران به جاذبههای گردشگری،
امکانات اقامتی ،خدمات و امکانات بهداشتی-درمانی،
امکانات گردشگری و تفريحی ،خدمات بانکی و پولی،
وضعیت دسترسی به پمپبنزين ،وضعیت سرويس
بهداشتی ،وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی ،وضعیت
امنیت ،وضعیت دسترسی به رستوران مناسب و خدمات
اينترنتی) و تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس (مانند
تعداد دفعات بازديد ،میزان توصیه به ديگران ،میزان
تمايل به تکرار و رضايت کلی از سفر) رابطه وجود دارد.
شکل ( )1مدلی است که توسط محقق و برگرفته از
مبانی نظری رسم شده است و اين پژوهش قصد دارد که
میزان تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیر
وابسته و در نهايت ،برازندگی مدل خود را ارزيابی نمايد.
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جنسيتX1
سنX2

ويژگي بازديدكننده 1

تاهلX3
تكفلX4
تحصيالتX5
درآمدX6
تعداد همراه X7
مدت اقامت X8
مدت مسافرت X9

هزينه سفر  2

فاصله X10
نوع اسكان X11
هزينه اسكانX12

تعداد بازديدY1
تمايل به تكرارY2
توصيه به
ديگرانY3
رضايت كلي
Y4

نوع وسيله سفرX13

تقاضاي

هزينه رفت و آمدX14

گردشگري 

هزينه خوراكX15

رضايت از گردشگري
تاريخي ،مذهبي و بوم

گردشگري و 3 ...

تعداد بازديد از جاذبه
X16
رضايت از جاذبه هاX17
رضايت از قيمت كاال
X18
رضايت از تنوع كاال
X19
ارزش كاالي خريداري
X20
شبكه ارتباطيX21
پاركينگX22
راهنماييX23
امكانات اقامتيX24

ميزان رضايت از

تسهيالت  4

امكانات بهداشتيX25
امكانات گردشگريX26
خدمات بانكيX27
وضعيت پمپ بنزين
X28
وضعيت سرويس
بهداشتيX29
دسترسي به آب
آشاميدنيX30
وضعيت امنيتX31
دسترسي به رستوران
X32
خدمات اينترنتيX33

شکل  -1الگوی مفهومی اولیه پیشنهادی جهت بررسی تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی ،از نظر
گردآوری دادهها پیمايشی و از لحاظ شیوه تحلیل دادهها
از نوع توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری اين
پژوهش ،گردشگران منطقه آزاد ارس میباشد .حجم
نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و در نظر
گرفتن انحراف معیار تعداد بازديد در هفته با استفاده از
نمونهگیری تصادفی انجام شد .بهمنظور گردآوری
اطالعات ،پس از بررسی جامع ادبیات موضوع،
پرسشنامهای مشتمل بر  5بخش به شرح زير طراحی
شد:
 .1ويژگی بازديدکنندگان :شامل جنسیت ،سن،
وضعیت تأهل ،تعداد افراد تحت تکفل ،میزان تحصیالت
و سطح درآمدی .2 .هزينه سفر :شامل تعداد افراد
همراه ،مدت اقامت در منطقه ،مدت زمان مسافرت از
مبدأ تا منطقه ،فاصله ،هزينه اسکان ،هزينه رفتوآمد و
هزينه خوراك .3 .رضايت از گردشگري منطقه آزاد
ارس :شامل تعداد جاذبههای طبیعی ،تاريخی ،مذهبی
بازديد شده و میزان رضايت از اين جاذبهها (در قالب
طیف لیکرت) ،میزان رضايت از قیمت کاالها  ،میزان
رضايت از تنوع کاالها و ارزش کاالی خريداریشده.4 .
تسهيالت و زيرساختهاي منطقهي آزاد ارس:
شامل شبکه ارتباطی و راههای منتهی به منطقه،
پارکینگ و خدمات مربوط به آن ،خدمات راهنمايی
مسافران به جاذبههای گردشگری ،امکانات اقامتی،
خدمات و امکانات بهداشتی-درمانی ،امکانات گردشگری
و تفريحی ،خدمات بانکی و پولی ،وضعیت دسترسی به
پمپبنزين ،وضعیت سرويس بهداشتی ،وضعیت
دسترسی به آب آشامیدنی ،وضعیت امنیت ،وضعیت
دسترسی به رستوران مناسب با شرايط دلخواه شما و
خدمات اينترنتی (در قالب طیف لیکرت) و  .5تقاضاي
گردشگري منطقه آزاد ارس :شامل تعداد دفعات
بازد يد ،میزان توصیه به ديگران ،میزان تمايل به تکرار و
رضايت کلی از سفر (در قالب طیف لیکرت).
برای سنجش روايی ،نظرات اساتید راهنما و
کارشناسان مربوطه پرسیده شد و مبتنی بر اظهارات
آنها اصالحات الزم به عمل آمد .برای سنجش پايايی

ابزار تحقیق از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد که
مقدار ضرايب برای مقیاسهای اساسی پرسشنامه به
ترتیب  ۰/81و  ۰/87بهدست آمد که حاکی از قابلیت
باالی ابزار تحقیق بود.
اين مدل يک تکنیک تحلیلی چند متغیری بسیار
کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است
که به پژوهشگر امکان میدهد تا مجموعهای از معادالت
رگرسیون را بهطور همزمان مورد آزمون قرار دهد.
همچنین ،اين تکنیک الگوهای نظری را که از اجزای
مختلف و متنوعی تشکیل يافته را هم بهطور کلی و هم
بهطور جزيی مورد آزمون و بررسی قرار میدهد
( .)Ghasemi, 2011اين تکنیک آمیزهای از دو مدل
اندازهگیری 1و مدل ساختاری است .منظور از مدل
اندازهگیری ،سنجش روابط بین متغیرهای مشاهدهشده
(گويههای پرسشنامه) و متغیرهای مکنون است .به بیان
ديگر ،اين مدل مشخص میکند که متغیرهای مکنون
چگونه توسط متغیرهای قابلمشاهده سنجیده میشوند
و اين کار از طريق واريانس مشترك بین متغیرهای قابل
اندازهگیری صورت میپذيرد .منظور از مدل ساختاری،
صرفاً روابط علی بین متغیرهای مکنون است .به بیان
ديگر ،هدف اين مدل کشف هر دوی اثرات مستقیم و
غیرمستقیم متغیرهای مکنون مستقل بر متغیرهای
مکنون وابسته است ( .)Hooman, 2011در اين
پژوهش ،دادهها با بهکارگیری نرمافزار « »AMOSو
نرمافزار « »SPSSمورد تحلیل قرار گرفتند.
متغیرهای مدلسازی معادالت ساختاری در دو گروه
تعريف میشوند .گروه اول متغیرهای آشکار است که از
طريق پرسشنامه به دست میآيد و گروه دوم متغیرهای
مکنون است که وابسته به متغیرهای آشکار هستند .در
اين پژوهش  5متغیر تقاضای گردشگری منطقه آزاد
ارس ،ويژگی بازديدکنندگان ،هزينه سفر ،گردشگری
مذهبی ،تجاری ،تاريخی و بوم گردشگری و رضايت از
تسهیالت منطقه به صورت مستقیم قابل اندازهگیری
نیستند که به همین دلیل ،بهعنوان متغیرهای مکنون
شناخته میشوند .اين متغیرهای مکنون توسط
1. Measurement Model.
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متغیرهای آشکاری ازجمله جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل،
تعداد افراد تحت تکفل ،میزان تحصیالت ،درآمد ،تعداد
افراد همراه ،مدت اقامت در منطقه ،مدت زمان مسافرت
از مبدأ تا منطقه ،فاصله ،نوع اسکان ،هزينه اسکان ،نوع
وسیله سفر ،هزينه رفتوآمد ،هزينه خوراك ،تعداد
جاذبههای طبیعی ،تاريخی ،مذهبی بازديد شده و میزان
رضايت از اين جاذبهها ،میزان رضايت از قیمت کاالها،
میزان رضايت از تنوع کاالها ،ارزش کاالی خريداریشده،
میزان رضايت از شبکه ارتباطی و راههای منتهی به
منطقه ،پارکینگ و خدمات مربوط به آن ،خدمات
راهنمايی مسافران به جاذبههای گردشگری ،امکانات
اقامتی ،خدمات و امکانات بهداشتی-درمانی ،امکانات
گردشگری و تفريحی ،خدمات بانکی و پولی ،وضعیت
دسترسی به پمپبنزين ،وضعیت سرويس بهداشتی،
وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی ،وضعیت امنیت،
وضعیت دسترسی به رستوران مناسب با شرايط دلخواه،
خدمات اينترنتی ،تعداد دفعات بازديد ،میزان توصیه به
ديگران ،میزان تمايل به تکرار و رضايت کلی از سفر
اندازهگیری میشود.
نتایج و بحث
بر اساس جدول  1میانگین سن گردشگران منطقه
در حدود  23ساله بوده و حداقل يک نفر را تحت تکفل
دارند و به همراه  4نفر به بازيد منطقه پرداخته بودند و
تمايل به يک روز اقامت داشتند و بیشترشان از مناطقی
آمده بودند که  15۰کیلومتر و يا  2ساعت فاصله داشتند
و يا بهعبارتی ،اغلب گردشگران از استان آذربايجان
شرقی بودهاند .بیشتر گردشگران برای اسکان هزينهای را
پرداخت نکرده بودند و ترجیح داده بودند در طبیعت
اقامت کنند و برای رفتوآمد و خوراك به ترتیب
 2۰۰۰۰۰ ،۰۰۰۰۰ريال صرف کرده بودند .اکثر
گردشگران از  16جاذبهی موجود در منطقه حداقل 6
جاذبه مذهبی ،طبیعی ،تاريخی بازديد کرده بودند که
میزان رضايت آنها از  65نمره حداقل  16بوده است.
همچنین ،میزان رضايتشان از سطوح قیمت و تنوع
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کاالهای موجود در منطقه از  25نمره به ترتیب  15و
 15بوده است .غالب گردشگران از اين منطقه کااليی را
خريداری نکرده بودند و بیشترين مقدار ارزش کاالی
خريداریشده  2۰۰۰۰۰۰۰ريال بود .میزان رضايت از
تسهیالت منطقه که شامل اين موارد میباشد :شبکه
ارتباطی و راههای منتهی به منطقه ،پارکینگ و خدمات
مربوط به آن ،خدمات راهنمايی مسافران به جاذبههای
گردشگری ،امکانات اقامتی ،خدمات و امکانات بهداشتی-
درمانی ،امکانات گردشگری و تفريحی ،خدمات بانکی و
پولی ،وضعیت دسترسی به پمپبنزين ،وضعیت سرويس
بهداشتی ،وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی ،وضعیت
امنیت ،وضعیت دسترسی به رستوران مناسب با شرايط
دلخواه و خدمات اينترنتی ،دارای نمره  3از  5میباشد.
بیشتر گردشگران اشارهکردهاند که حداقل يکبار از اين
منطقه بازديد کردهاند و میزان تمايل به تکرار ،توصیه به
ديگران و رضايت کلی از سفر آنها در حدود نمره  4از
 5میباشد.
بر اساس جدول ( 72/9 ،)2درصد گردشگران را مرد
و  27/1درصد را زن تشکیل میدهد 57/1 .درصد آنها
متأهل و  42/9درصد مجرد میباشد 1/4 .درصد
گردشگران دارای مدرك تحصیلی بیسواد 7/1 ،درصد
ابتدايی 4/3 ،درصد سیکل 2۰ ،درصد ديپلم48/6 ،
درصد لیسانس 17/1 ،درصد فوقلیسانس و  1/4درصد
دکتری هستند .بررسی میزان درآمد گردشگران نشان
داد که در حدود  32/4درصد از آنها دارای حداقل درآمد
 6۰۰۰۰۰۰ريال میباشند 2/9 .درصد گردشگران
مسافرخانه 21/4 ،درصد کمپ 17/1 ،درصد منزل
دوستان و  58/6درصد گزينه ساير (طبیعت ،چادر  )...را
انتخاب کردند 81/4 .درصد گردشگران با اتومبیل12/9 ،
درصد با اتوبوس 2/9 ،درصد با تاکسی و  2/9با قطار به
اين منطقه عزيمت نمودهاند که با توجه به نتايج بررسی
اين گويه لزوم توجه به پارکینگ در نقاط جذب
گردشگر منطقه بیشتر احساس میشود.
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جدول  -1متغیرهای کمی پرسشنامه
متغیر آشکار
سن
تعداد افراد تحت تکفل
تعداد افراد همراه
مدت اقامت
مدت مسافرت
فاصله
هزينه اسکان
هزينه رفتوآمد
هزينه خوراك
تعداد جاذبههای بازديد شده
رضايت از جاذبههای بازديد شده
رضايت از قیمت کاالها
رضايت از تنوع کاالها
ارزش کاالی خريداری
رضايت از وضعیت شبکه ارتباطی
رضايت از وضعیت پارکینگ
رضايت از خدمات راهنمايی
رضايت از وضعیت امکانات اقامتی
رضايت از وضعیت امکانات بهداشتی
رضايت از وضعیت امکانات گردشگری
رضايت از وضعیت خدمات بانکی
رضايت از دسترسی به پمپبنزين
رضايت از وضعیت سرويس بهداشتی
رضايت از دسترسی به آب آشامیدنی
رضايت از وضعیت امنیت
رضايت از دسترسی به رستوران
رضايت از خدمات اينترنتی
تعداد دفعات بازديد
میزان تمايل به تکرار
میزان توصیه به ديگران
میزان رضايت کلی از سفر

X2
X4
X7
X8
X9
X10
X12
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
Y1
Y2
Y3
Y4
ماخذ :يافته های تحقیق

کمینه

میانگین

بیشینه

انحراف معیار

مد

17
۰
۰
1
25
15
۰
15۰۰۰
2۰۰۰۰
1
2
4
9
۰
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

32,6
----1,18
2,4
16۰,8
182142,8
44۰385,7
651571,4
5,87
2۰,27
15
15
1887142,55
3,۰4
2,92
2,8
2,8
2,9
3,18
2,8
2,7
3
2,8
3,5
2,9
2,17
7
3,54
3,82
3,81

62
5
14
2
12
2۰۰۰
12۰۰۰۰۰
4۰۰۰۰۰۰
5۰۰۰۰۰۰
13
65
22
21
2۰۰۰۰۰۰۰
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5۰
5
5
5

9,18
----۰,39
1,81
233,26
229611,47
64174۰
942673,7
3,63
12,67
4,۰7
2,75
4۰62391
۰,75
۰,95
1,۰5
۰,87
۰,83
۰,95
۰,79
۰,87
۰,82
۰,86
۰,77
۰,78
۰,916
1۰,42
۰,77
۰,86
۰,78

23
1
4
1
2
15۰
۰
2۰۰۰۰۰
2۰۰۰۰۰
6
16
15
15
۰
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
4
4
4
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جدول -2متغیرهای کمی پرسشنامه
فراوانی

متغیر آشکار

مد

درصد

X1

جنسیت

زن
مرد

19
51

27,1
72,9

مرد

X3

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

3۰
4۰

42,9
57,1

متأهل

X5

میزان تحصیالت

بیسواد
ابتدايی
سیکل
ديپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری

1
5
3
14
34
12
1

1,4
7,1
4,3
2۰
48,6
17,1
1,4

لیسانس

X6

میزان درآمد

 ۰تا 6۰۰۰۰۰
 6۰۰۰۰۰تا 1۰۰۰۰۰۰
 1۰۰۰۰۰۰تا 15۰۰۰۰۰
 15۰۰۰۰۰تا 25۰۰۰۰۰
 25۰۰۰۰۰به باال

23
22
18
4
3

32,4
31,4
25,7
5,7
4,3

 ۰تا 6۰۰۰۰۰

X11

نوع اسکان

 )1مسافرخانه
 )2کمپ
 )3منزل دوستان
 )4ساير

2
15
12
41

2,9
21,4
17,1
58,6

ساير

X13

نوع وسیله سفر

اتومبیل شخصی
اتوبوس
تاکسی کرايه
قطار

57
9
2
2

81,4
12,9
2,9
2,9

اتومبیل شخصی

ماخذ :يافته های تحقیق

بر اساس متغیرهای تعريف شده در جداول فوق ،در
محیط گرافیکی نرم افزار آموس مدلی را مطابق شکل
( )2به عنوان مدل اولیه طراحی میکنیم .اين مدل
متشکل از  4متغیر پنهان مستقل ويژگی
بازديدکنندگان ،هزينه سفر ،گردشگری تجاری ،طبیعی،
مذهبی و تاريخی و رضايت از تسهیالت و يک متغیر
پنهان وابسته تقاضای گردشگری میباشد .همچنین
دارای  33متغیر آشکار مستقل  x1,…x33و  4متغیر
آشکار وابسته  y1,…y4میباشد و  e4…e1خطاهای
متغیرهای  y4…y1و اعداد  1تا  33خطای متغیرهای
 x33….x1میباشد.

نتايج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری در
شکل  2نشان داده شده است .شاخصهای نیکويی
برازش
2
1281=  )/774, DF=591, P-Value=۰/۰۰۰,
CFI=۰/433,
NFI=۰/3۰6,
TLI=۰/396,
(RMSEA=۰/13
و معیارهای اصالح پیشنهاد میکنند که اين مدل،
مدل مناسبی نبوده و نیازمند اصالح است.
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شکل ( :)2مدل اولیه تحقیق در حالت تخمین استانداردشده

مدل اولیه بر اساس شاخص های اصالح و ضرايب
رگرسیون معنیدار اصالح شد .اين مدل در شکل ()3
نشان داده شده است.
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شکل ( :)3مدل اصالحشده در حالت استانداردشده

جدول ( )4شامل قسمتهای پارامتر برآورد شده،
انحراف استاندارد ،نسبت بحرانی و  Pمقدار است .نسبت
بحرانی از تقسیم مقدار پارامتر برآورد شده بر انحراف
استاندارد حاصل میشود .از اين نسبت همانند  Pمقدار
جهت بررسی معنیدار بودن يک پارامتر استفاده
میکنند .بدين ترتیب که اگر مقدار اين نسبت از 1/96

کمتر و از  -1/96بیشتر باشد فرض صفر بودن پارامتر در
سطح معنیداری  ۰/۰5درصد پذيرفته میشود .با توجه
به جدول زير ،فرض صفر بودن ضريب رگرسیون هزينه
سفر و تقاضای گردشگری با مقدار  -1/۰43و ويژگی
بازديدکننده و تقاضای گردشگری با مقدار  ۰/836در
سطح معنیداری  ۰/۰5درصد پذيرفته میشود.
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همچنین ،ضرايب رگرسیون بین متغیرهای تقاضای
گردشگری و گردشگری تجاری ،تاريخی ،مذهبی و
طبیعی ( )2/733و تسهیالت ( )2/۰93است که دلیل بر
رابطه معنادار است.
در تبیین متغیر مکنون ويژگیهای بازديدکنندگان
در مدل ثانويه  4متغیر درآمد ،تعداد افراد تحت تکفل،
وضعیت تأهل و سن گردشگران به ترتیب با بار عاملی
(ضرايب رگرسیون استانداردشده) ،۰/824 ،۰/481
 ۰/832و  ۰/782در سطح يک درصد تفاوت معنیداری
را با صفر دارد که بیشترين تأثیر مربوط به متغیر
«وضعیت تأهل» میباشد با اين مفهوم که به ازای
متأهل بودن بازديدکنندگان (برای بازديدکنندگان مجرد
صفر و برای بازديدکنندگان متأهل يک تعريف شده
است) واريانس مربوط به متغیر ويژگی بازديدکنندگان
 ۰/832افزايش پیدا میکند .همچنین ،متغیر «تعداد
افراد تحت تکفل» با بار عاملی  ۰/824به اين مفهوم
میباشد که به ازای يک واحد افزايش در متغیر «تعداد
افراد تحت تکفل» واريانس مربوط به متغیر «ويژگی
بازديدکنندگان»  ۰/824افزايش پیدا میکند .مقدار
نسبت بحرانی متغیر آشکار «فاصله» مربوط به متغیر
مکنون ويژگی بازديدکننده  1/692میباشد که چون در
دامنه ذکرشده قرار دارد میتوان گفت که فرض  H0اين
پارامتر در سطح معنیداری  ۰/۰5درصد پذيرفته
میشود.
در تبیین متغیر مکنون هزينه سفر در مدل ثانويه4 ،
متغیر تعداد افراد همراه ،نوع اسکان ،هزينه رفتوآمد و
هزينه خوراك در مدل جای گرفته است که تنها
متغیرهای «هزينه خوراك» و «تعداد افراد همراه» دارای

رابطه معنیداری با متغیر مکنون هزينه سفر است که به
ترتیب دارای بار عاملی  ۰/269و  ۰/892است و همان-
طور که مشاهده میشود ،بیشترين تأثیر مربوط به
متغیر «تعداد افراد همراه» میباشد با اين مفهوم که به
ازای يک واحد افزايش در متغیر «تعداد افراد همراه»
واريانس مربوط به متغیر «هزينه سفر»  ۰/892افزايش
پیدا میکند .ولی با توجه به مقدار بار عاملی هزينه
خوراك ( )۰/269اين رابطه بسیار ناچیز میباشد و
میتوان آن را ناديده گرفت.
در تبیین متغیر مکنون «رضايت از گردشگری
تجاری ،مذهبی ،طبیعی و تاريخی» در مدل ثانويه5 ،
متغیر آشکار «تعداد جاذبههای بازديدشده با نسبت
بحرانی  ،1رضايت از جاذبهها با نسبت بحرانی ،3/933
رضايت از قیمت کاال با نسبت بحرانی  ،2/215رضايت از
تنوع کاال با نسبت بحرانی  1و وضعیت تأهل با نسبت
بحرانی  »7/443قرار دارد که هر  5متغیر رابطه
معنیداری با متغیر گردشگری دارد که به ترتیب دارای
بار عاملی  ۰/954 ،۰/151 ،1/272 ،۰/724و -۰/1۰6
میباشد .که بیشترين تأثیر مربوط به متغیر «رضايت از
جاذبهها» است .به اين مفهوم که به ازای يک واحد
افزايش در متغیر «رضايت از جاذبهها» واريانس مربوط
به اين متغیر مکنون  1/272افزايش پیدا میکند3 .
متغیر «تعداد جاذبههای بازديدشده ،رضايت از جاذبهها و
رضايت از تنوع کاال» دارای رابطهی مطلوبی است ،ولی
متغیر رضايت از قیمت کاالها و وضعیت تأهل دارای
رابطه ضعیف و ناچیزی است که میشود از آن صرفنظر
کرد.
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جدول  -4ضرايب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده
ضرايب رگرسيون استانداردنشده
متغيرها و نوع رابطه

ضريب
رگرسيون

Demand <--- Cost
Demand <--- Tourism
Demand <---Facilities
Demand<---Personal
x6<---Personal
x4<---Personal
x3<---Personal
x2<---Personal
x15<---Cost
x14<---Cost
x11<--- Cost
y2<---Demand
y3<--- Demand
y4 <--- Demand
y1 <--- Demand
x19 <--- Tourism
x18 <--- Tourism
x17 <--- Tourism
x7 <--- Cost
x16 <---Tourism
x33<--- Facilities
x32 <--- Facilities
x30 <---Facilities
x27 <--- Facilities
x26 <---Facilities
x25 <---Facilities
x24 <--- Facilities
x23 <--- Facilities
x22 <--- Facilities
x10 <--- Personal
x10 <--- Demand
x3<---Tourism

۰
***۰/۰45
**۰/386
۰/۰1۰
***۰/73
***۰/15۰
***۰/۰57
1
1
۰/947
۰
1
***1/128
***۰/968
۰/695
1
۰/237
***6/114
**۰
1
۰/355
***۰/815
۰/911
***1/2۰7
***1/544
***1/53
***1/671
***1/3۰5
1
6/8۰9
**-89/212
**-۰/۰2۰

انحراف
استاندارد

نسبت
بحرانی

۰
۰/۰16
۰/185
۰/۰12
۰/۰19
.۰21
۰/۰۰8

-1/۰43
2/733
2/۰93
۰/836
3/942
7/۰44
7/443

۰/5۰6
۰

1/873
1/758

۰/135
۰/118
2/۰۰4

8/38
8/174
1/345

۰/1۰7
1/554
۰

2/215
3/933
1/968

۰/244
۰/23۰
۰/279
۰/297
۰/377
۰/378
۰/387
۰/284

1/454
3/55
3/264
4/۰7
4/1
4/۰49
4/317
4/593

4/۰25
44/438
۰/۰1۰

1/692
-2/۰۰8
-2/112

ضرايب رگرسيون
استانداردشده
-۰/159
۰/186
۰/288
۰/111
۰/481
۰/824
۰/832
۰/782
۰/269
۰/38۰
۰/334
۰/832
۰/843
۰/8۰۰
۰/162
۰/954
۰/151
1/272
۰/892
۰/724
۰/179
۰/5۰7
۰/5۰۰
۰/722
۰/752
۰/866
۰/879
۰/6۰۰
۰/5۰۰
۰/213
-۰/243
-۰/1۰6

*** معنيداري در سطح  1درصد ** ،معنيداري در سطح  5درصد،
ماخذ :يافته های تحقیق

در تبیین متغیر مکنون تسهیالت در مدل ثانويه9 ،
متغیر آشکار «پارکینگ ،راهنمايی ،امکانات اقامتی،
امکانات بهداشتی ،امکانات گردشگری ،خدمات بانکی،
دسترسی به آب آشامیدنی ،دسترسی به رستوران و
خدمات اينترنتی» وجود دارد و جز متغیر آشکار

«خدمات اينترنتی» که دارای نسبت بحرانی 1/454
است؛ بقیه متغیرها رابطه معناداری را با متغیر مکنون
تسهیالت دارند و فرض  H0مبنی بر صفر بودن ضرايب
رگرسیون آنها رد میشود .همچنین ،اين متغیرها به
ترتیب دارای بار عاملی ،۰/866 ،۰/879 ،۰/6 ،۰/5
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57۰

 ۰/5۰7 ،۰/5 ،۰/722 ،۰/752میباشد که رابطه
قابلقبول و مطلوبی است .بیشترين تأثیر مربوط به
متغیر «رضايت از امکانات اقامتی» است .به اين مفهوم
که به ازای يک واحد افزايش در متغیر «رضايت از
امکانات اقامتی » واريانس مربوط به اين متغیر مکنون
 ۰/879افزايش پیدا میکند.
در تبیین متغیر مکنون «تقاضای گردشگری منطقه
آزاد ارس» در مدل اصالحشده میتوان به  4متغیر
آشکار «تعداد دفعات بازديد ،تمايل به تکرار ،توصیه به
ديگران و رضايت کلی» اشاره کرد که بهجز متغیر آشکار
«تعداد بازديد» همهی متغیرهای آشکار رابطه
معنیداری را با متغیر مکنون تقاضای گردشگری در
سطح  ۰/۰5درصد دارد که به ترتیب دارای بار عاملی

 ۰/843 ،۰/833و  ۰/8که نشاندهنده رابطهی مطلوبی
بین متغیرهای آشکار و مکنون است.
طبق جدول ( )5اکثريت شاخصها دارای مقدار
قابلقبولی است .لذا ،میتوان بیان نمود که اين مدل
دارای برازش مناسبی است .شاخص  CMINبرای مدل
پیشنهادی  273/1442میباشد .مقدار درجه آزادی
 262است که نسبت به مدل مستقل کوچکتر است.
مقدار  pبرای اين تحقیق  ۰/3۰53است که بزرگتر از
 ۰/۰5و قابلقبول است،TLI ،IFI ،CMINDF .
 ECVI ،RMSEA ،F0LO ،F0 ،CFIبه ترتیب
دارای مقادير ،۰/9852 ،۰/9817 ،۰/9864 ،1/۰425
 7/2919 ،۰/۰248 ،۰/1615میباشد که مقادير
قابلقبولی میباشند.

جدول  -5شاخص های برازش AMOS

شاخص برازش
CMIN
DF
P
NPAR
CMINDF
NFI
RFI
IFI
TLI
CFI
PRATIO
PNFI
PCFI
NCP
NCPLO
NCPHI

پیشنهادی

اشباعشده

مستقل

273/1442
262
۰/3۰53
115
1/۰425
۰/7469
۰/6861
۰/9864
۰/9817
۰/9852
۰/8۰62
۰/6۰21
۰/7942
11/1442
۰
54/6226

۰
۰
377
1
1
1
۰
۰
۰
۰
۰
۰

1۰79/3281
325
۰
52
3/321
۰
۰
۰
۰
۰
1
۰
۰
754/3281
658/4773
857/7664

شاخص برازش
FMIN
F0
F0LO
F0HI
RMSEA
RMSEALO
RMSEAHI
PCLOSE
AIC
BCC
ECVI
ECVILO
ECVIHI
MECVI
HFIVE
HONE

پیشنهادی

اشباعشده

مستقل

3/9586
۰/1615
۰
۰/7916
۰/۰248
۰
۰/۰55
۰/9۰39
5۰3/1442
651/۰۰14
7/2919
7/13۰4
7/9221
9/4348
76
81

۰
۰
۰
۰
754
1238/7143
1۰/9275
1۰/9275
1۰/9275
17/9524
-

15/6424
1۰/9323
9/5431
12/4314
۰/1834
۰/1714
۰/1956
۰
1183/3281
125۰/1853
17/1497
15/76۰5
18/6488
18/1186
24
25
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نتيجهگيري و پيشنهادها

متغیر تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس با 3
متغیر آشکار «تمايل به تکرار»« ،توصیه به ديگران» و
«رضايت کلی از سفر» سنجیده میشود که بیشترين
تأثیر مربوط به متغیر «میزان توصیه به ديگران» است.

متغیر ويژگی بازديدکننده با چهار متغیر آشکار
«درآمد ،تعداد افراد تحت تکفل ،وضعیت تأهل و سن
گردشگران» اندازهگیری میشود .که بیشترين تأثیر
مربوط به وضعیت تأهل میباشد .بین ويژگی
بازديدکننده و تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس
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رابطهی مثبتی ( )۰/۰1وجود دارد ولی معنیدار (با
نسبت بحرانی  )۰/836نیست.
متغیر هزينه سفر توسط متغیرهای هزينه خوراك و
تعداد افراد همراه سنجیده میشود که بیشترين تأثیر
مربوط به متغیر «تعداد افراد همراه» میباشد .رابطه بین
هزينه سفر و تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس صفر
است و با نسبت بحرانی  -1/۰43معنیدار نیست.
متغیر میزان رضايت از گردشگری تجاری ،مذهبی،
طبیعی و تاريخی با  5متغیر آشکار تعداد جاذبههای
بازديدشده ،رضايت از جاذبهها ،رضايت از قیمت کاال،
رضايت از تنوع کاال و وضعیت تأهل سنجیده میشود که
بیشترين تأثیر مربوط به متغیر رضايت از جاذبهها است.
بین رضايت از گردشگری تاريخی ،مذهبی ،طبیعی و
تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس رابطهی مثبت
( )۰/۰45و معنیدار (با نسبت بحرانی )2/733است.
متغیر تسهیالت با  8متغیر آشکار «پارکینگ،
راهنمايی ،امکانات اقامتی ،امکانات بهداشتی ،امکانات
گردشگری ،خدمات بانکی ،دسترسی به آب آشامیدنی و
دسترسی به رستوران» اندازهگیری میشود .بیشترين
تأثیر مربوط به متغیر رضايت از امکانات اقامتی است.
بین تسهیالت و تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس
رابطهی مثبت ( )۰/386و معنیدار (با نسبت
بحرانی )2/۰93است.
با توجه به نتايج اين پژوهش ،میتوان بیان نمود که
تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس از گردشگری
تجاری ،مذهبی ،طبیعی و تاريخی و نیز تسهیالت
موجود در منطقه تأثیر میپذيرد .بهعبارت ديگر ،جهت
افزايش میزان تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس بايد
کیفیت و سطح برخورداری از تسهیالت منطقه افزايش
يابد و نیز تالش شود رضايت گردشگران تجاری،
مذهبی ،طبیعی و تاريخی افزايش يابد .جهت افزايش
میزان رضايت از بوم گردشگری الزم است تعداد
جاذبههای مصنوعی منطقه همراه با تسهیالت و امکانات
الزم برای اين جاذبهها افزايش يابد.
با توجه به اينکه مناطق آزاد تجاری بهمنظور
پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط
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تجاری بینالمللی و افزايش صادرات غیر نفتی ايجاد شده
است؛ میتوان در اين منطقه با کاهش قیمت به وسیلهی
کاهش هزينه مبادله (رفتوآمد ،بیمه و ساير هزينههای
ترخیص کاال) میزان رضايت از گردشگری تجاری را
افزايش داد.
با توجه به تاثیر مثبت «رضايت از تسهیالت بر
گردشگری در منطقه» ،جهت افزايش میزان رضايت از
تسهیالت منطقه الزم است ،تمهیداتی در بهبود امکانات
اقامتی ،امکانات بهداشتی ،وضعیت پارکینگ ،امکانات
گردشگری ،خدمات بانکی ،خدمات راهنمايی ،دسترسی
به آب آشامیدنی و دسترسی به رستوران اعمال شود که
در افزايش رضايت گردشگران از منطقه بسیار موثر
میشود .جهت افزايش تقاضای گردشگری موارد زير
پیشنهاد میشود:
 .1بازسازی آثار تاريخی منطقه (کلیسای چوپان و
ننه مريم و )...و اماکن مذهبی (امامزاده سید محمد آقا و
امامزاده شعیب) و افزايش تسهیالت الزم جهت افزايش
مطلوبیت مناطق طبیعی منطقه (رود ارس ،حیات وحش
کیامکی.)...،
 .2با کاهش قیمت به وسیلهی کاهش هزينه مبادله
(رفتوآمد ،بیمه و ساير هزينههای ترخیص کاال) و نیز
افزايش تنوع کاالهای وارداتی میتوان میزان رضايت از
گردشگری تجاری را افزايش داد.
 .3استفاده از سیاستهای تشويقی صادرات
(معافیتها) و مزايای الزم جهت افزايش صادرات و
واردات در اين منطقه جهت افزايش تنوع کاالها.
 .4حمايت دولت از بخش خصوصی در زمینه
سرمايهگذاری با ارائه تسهیالت بانکی درازمدت با بهره
کم و در اختیار گذاشتن مکانهای مناسب جهت ايجاد
جاذبهها و تأسیسات و تسهیالت گردشگری با هزينه کم.
 .5تسهیل در خدمات حملونقل و افزايش امنیت و
امکانات بهداشتی میتواند از عوامل جذب گردشگر به
منطقه شود.
 .6جهت افزايش میزان تقاضای گردشگری تالش
شود که طرحهای گردشگری تجاری منجر به تخريب
جاذبههای طبیعی و تاريخی نشود.

1396 ،4  شماره،48-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره
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