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Abstract 
A proper understanding of tourists' spending patterns makes it possible for policy makers, 

planners, marketers and researchers to examine the economic interaction of tourists with the 

destination community. Families are the main consumers of tourism products; Therefore, it is 
important to understand and explain the characteristics of household consumption and the 

factors affecting it, so that tourism policies and marketing strategies are well adopted. The basic 

question in this research is whether the amount of money spent by Iranian households per 

household member on domestic trips undergoes significant changes due to economic, 
demographic, psychological and travel-related characteristics; And to what extent do these 

factors determine the cost? This research, using a systematic approach at the level of micro-

economics, has answered this question and tries to encourage other researchers to enter this 
issue. The data of this research includes the economic, demographic and psychological 

characteristics of 628 Iranian households and information related to their last domestic trip until 

the end of 2018 and before the official outbreak of the corona virus in Iran. The results of this 

research show the influence of the amount of expenses of the households on the indicators of 
income, age, education and the type of occupation of the caretaker, the number of dependent 

and independent children, the number of family members on the trip, the use of a private vehicle 

and staying at relatives' houses during the trip and the importance Recreational trips are in the 
consumption basket of the household. Also, after comparing the amount of expenditure of 

households in different stages of the household life cycle, it was found that the stages of couples 

without children, single, the third phase of full nest and single parent, respectively, have the 
highest amount of expenditure on tourism, and the least amount belongs to widowed 

households. . At the end, suggestions were presented in order to increase financial circulation 

and benefit as much as possible from the supply chain of tourism in Iran, which can be a 

suitable guide for future policies in tourism. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Studying travel behavior patterns is one of 

the necessities for managers involved in 

strategic and sustainable tourism plans; for 

example, a proper understanding of tourist 
expenditure patterns allows policymakers, 

planners, marketers, and researchers to 

examine tourist economic interaction with 
tourism destinations. In addition, families 

are the main consumers of tourism 

products; therefore, it is important to 

understand and explain the characteristics 
of household consumption and the factors 

affecting it; also, since tourism is generally 

a recreational activity, children are 
expected to play an important role in 

choosing destination tourism activities and 

household expenses. The main question in 
this study is whether the expenditure level 

of Iranian households per member on 

domestic trip is significantly affected by 

economic, demographic, psychological, and 
trip-related characteristics, and to what 

extent do these factors determine the 

expenditure? Considering the demographic 
characteristics of household size and 

composition, the study of expenditure 

changes during different family life cycle 
stages is another goal of this study. Lack of 

studies on tourist expenditure and the 

factors affecting it in Iran, as well as the 

lack of basic attention to household 
structure, as a powerful factor affecting the 

behavior of tourists, are the distinguishing 

features and motivations of this study. 
 

Methodology 

Using a systematic approach at the 

microeconomic level, this research answers 
this question and encourages other 

researchers to enter into this issue. This 

research is scientifically based on the 
purpose, and in terms of method and nature, 

is a correlation study. The data of this study 

include economic, demographic and 
psychological characteristics of 628 Iranian 

households and information related to their 

last domestic trip until the end of 2020 

March, and before the official outbreak of 
Covid-19 in Iran, which was collected 

through an electronic questionnaire. To 

analyze the data of this study and examine 
the correlation between independent and 

dependent variables, ANOVA and 

multivariate regression tests in SPSS 26 

software were used. According to the 
conceptual framework of the research, 12 

independent variables were selected for the 

study, which are: income, age and 

education of the caregiver, type of job and 
conservatism of the householder, number of 

family members traveling, use of personal 

vehicle and staying at relatives at the 
destination, number of independent and 

dependent children, family life cycle and 

the importance of recreational trips in the 

household consumption basket. The 
dependent variable in this study is the 

amount of household expenditure per 

person/per night during the trip. 
 

Results and Discussion 

The results of this study show a positive 
correlation between household expenditure 

per person/per night with the variables of 

household income, age and education of the 

householder, and also the importance of 
leisure trips in the household consumption 

basket. On the other hand, it was found that 

if you use a personal vehicle and stay at 
relatives' during the trip, expenditure will 

be significantly reduced. Also, with the 

increase in the number of family members 
present on the trip and the number of 

dependent and independent children, the 

expenditure decreases. Considering the 

comparison of the average household 
expenditure with different types of 

occupations, it was found that householders 

with non-governmental occupations had the 
highest expenditure and students the lowest. 

Finally, after comparing the average 

household expenditure in different stages of 

the family life cycle, it was found that the 
stages of a married couple without a child, 

single, complete nest phase 3 and single 

parent, respectively, have the highest 
expenditure, while the lowest belongs to 

widows. 

 

Conclusion 

According to the findings of this study, 

most of the households used to travel in a 

personal vehicle and about half of them did 
not pay for their accommodation. This 

indicates the low expenditure for Iranian 

households as well as the preference for 
private vehicles over other modes of 

transportation, which is suggested that 
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further research study the causes of this 

phenomenon. The results of this research 
model differ in different societies due to the 

diversity of demographic, economic and 

psychological characteristics. However, 

most researchers believe that enhance of 
economic situation and education lead to 

more spend money on travel, which 

underscores the importance of targeting the 
elite and wealthy markets, especially in less 

developed or developing countries. Finally, 

suggestions are provided to increase 

turnover and benefit the tourism supply 
chain in Iran as much as possible, which 

can be a proper guide for future policies in 

tourism; including the creation of 
recreational facilities, leisure activities and 

tourism experiences tailored to the tastes of 

children in domestic tourism destinations. 

These suggestions could be used by tourism 

policymakers, planners, and marketers. 
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 خانوار زندگی چرخه بر تأکید گردشگری با هزینه کرد میزان بر مؤثر عوامل شناسایی

 
 استادیار مدیریت جهانگردی، دانشگا  عالمه طباطبائی، تهران، ایران – 1سید علی حسینی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگا  عالمه طباطبائی، تهران، ایران –محمدرضا اخالقی 

 
 چکیده

 ریزان،برناممه گذاران،سیاسمت تما سمازد،می فمراهم را امکان این گردشگران، هزینه کرد الگوهای از مناسب درك
 بخمش هما،خانواد . دهند قرار موردبررسی را مقصد جامعه با گردشگران اقتصادی تعامل بتوانند محققان و بازاریابان

 عواممل و خمانوار مصمرف همایویژگی که دارد میتاه لذا باشند؛می گردشگری محصوالت کنندگانمصرف اصلی
سمؤال  .شموند اتخماذ خوبیبمه بازاریابی هایاستراتژی و گردشگری هایسیاست تا شود، تبیین و درك آن بر مؤثر

اساسی در این پژوهش این است که آیا میزان هزینه کرد خانوارهای ایرانی بمه ازای همر عضمو خمانوار حاضمر در 
شمناختی و ممرتب  بما سمفر، دسمتخوش های اقتصادی، جمعیت شمناختی، روانر از مشخصهسفرهای داخلی، متأث

باشمند؟ ایمن کنند  میمزان هزینمه کمرد میباشد؛ و اینکه این عوامل، تا چه حدودی تعیینتوجهی میتغییرات قابل
و در راسمتای  بمه ایمن سمؤال پاسمخ داد  در سطح خرد اقتصادی، سیستماتیک پژوهش، با استفاد  از یک رویکرد

های همای ایمن پمژوهش شمامل مشخصمهداد  .کنمدترغیب دیگر محققان برای ورود به این موضموع تمالش می
ها تا پایان خانوار ایرانی و اطالعات مرتب  با آخرین سفر داخلی آن 628شناختی اقتصادی، جمعیت شناختی و روان

دهند  تأثیرپذیری میمزان ت. نتایج این پژوهش، نشانو پیش از شیوع رسمی ویروس کرونا در ایران اس 1398سال 
های درآمد، سن، تحصیالت و نوع شغل سرپرست، تعداد فرزندان وابسته و مسمتقل، هزینه کرد خانوارها از شاخص

تعداد اعضای خانواد  حاضر در سفر، استفاد  از وسیله نقلیه شخصی و اقامت در خانه اقوام در طول سفر و اهمیمت 
باشد. همچنین پس از مقایسه میزان هزینه کمرد خانوارهما در مراحمل فریحی در سبد مصرفی خانوار میسفرهای ت

مختلف چرخه زندگی خانوار، مشخص شد که مراحل زوج بدون فرزند، مجرد، فاز سوم النه کامل و والد مجرد، بمه 
باشمد. در انتهما وارهمای بیمو  میترتیب بیشترین میزان هزینه کرد گردشگری، و حداقل این میزان متعلق بمه خان

پیشنهادهایی در راستای افزایش گردش مالی و منتفع شدن هر چه بیشتر زنجیر  تأمین گردشگری در ایمران ارائمه 
 های آتی در گردشگری باشد.گذاریتواند راهنمای مناسبی جهت سیاستگردید که می

 

خانوارهای ایرانی، هزینه سمفر، سمفرهای تفریحمی چرخه زندگی خانوار، هزینه کرد گردشگری،  واژگان کلیدی:

 داخلی.
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 مقدمه

 بمه گردشمگری پایدار و استراتژیک هایبرنامه درگیر مدیران برای اساسی هایضرورت از یکی سفر رفتار الگوهای مطالعه
گردشگری دارنمد؛ . گردشگران متأثر از عوامل مختلف، رفتارهای متفاوتی در مقاصد (Vu et al,2015:222)رود می شمار

یکی از مباح  مهم در تحقیقات اخیر، بررسی میزان هزینه کرد گردشگران در سفر و شناسایی عوامل ممؤثر بمر آن اسمت. 
 را سمفر در گردشمگران هزینه کرد میزان توانندمی مرتب  با سفر عوامل و شناختیروان اقتصادی، شناختی، جمعیت عوامل
های غذا و نوشیدنی، تفریحمات، تواند در زمینهطورکلی، این هزینه کرد در مقصد، میبه .(Lin et al,2020:3کنند ) تعیین

 هما صمورت بگیمرد.یافته، خدمات ارتباطی، خدمات شهری و مانند آنهای سازمانونقل، اقامت، گشتبازدید، تردد و حمل
باشمد و در مرکمز هزینه محور می جهت است که گردشگری یک فعالیت اقتصادیهای گردشگری ازآناهمیت درك هزینه

. تعممداد (Mihalič,2002:88)گیممرد سمنجش اقتصممادی گردشممگری و اثممرات آن، مفهمموم مصممرف گردشممگری قممرار می
کمه درك تواند شاخص خموبی بمرای درك هزینمه کمرد گردشمگران باشمد، درحالیگردشگران ورودی به یک مقصد، نمی

کنمد تما تعاممل ریزان، بازاریابان و محققمان کممک میگذاران، برنامهیاستمناسب از الگوهای هزینه کرد گردشگران، به س
 (.Wang & Davidson (b),2010:507اقتصادی گردشگر با جامعه مقصد را موردبررسی قرار دهند )

 نقطمه در و اسمت محمور تفمریح شمدتبه گردشمگر خرید که است این معمولی، خریداران و گردشگر خریداران میان تمایز
 متفماوت نیمز بما یکمدیگر گردشمگران خریمد . از طرفی، رفتار(Oh,2007:15) شودمی بررسی اجباری و مفید خرید لمقاب
 مموارد از دیگمر برخی و سفر از هدف ماندگاری، میزان جمعیت شناختی، هایویژگی در تفاوت وجود دلیل به این باشد؛می

 مصمرف همایویژگی کمه دارد اهمیمت لذا باشند؛می گریگردش محصوالت کنندگانمصرف اصلی بخش ها،خانواد . است
 هایسمازمان توسم  گردشگری هایبازاریابی و سیاست هایاستراتژی تا شود، تبیین و درك آن بر مؤثر عوامل و خانوارها

 گرنشمان ایمن و یابمدمی تغییمر زمان طول در خانوارها هزینه کرد و مصرف الگوی. شوند اتخاذ خوبیبه دولتی و خصوصی
 صمنعت .(Sun et al,2015:1016)باشد می زمانی مختلف هایدور  در خانوار مصرف خصوصیات شناخت باالی اهمیت

 درك خانوارهما، هزینمه کمرد و مصمرف الگوهمای بامطالعمه تواننمدمی گردشگری با مرتب  مشاغل و هادولت گردشگری،
 خمود هایریزیبرناممه و همابازاریابی سمازیبهینه بمرای را عملمی پیشمنهادهای و باشمند داشته خود هدف بازار از بهتری

 رودممی انتظمار اسمت، تفریحی فعالیت یک عموماً گردشگری که. همچنین، ازآنجایی(Lin et al,2020:1)کنند  استخراج
 ایمن در دانفرزنم عالیق و جنسیت سن، مانند هاییویژگی البته کنند؛ ایفا خانوار هزینه کرد در را مهمی نقش فرزندان، که
 سمال، 16 زیمر فرزنمدان تعمداد افمزایش با که دهدمی ( نشان1994و همکاران ) 1مثال، داردیسعنوانبه. است اثرگذار امر

شمود. می تفریحمی هایفعالیت کاهش به منجر سال، 5 زیر فرزندان وجود مقابل، در ولی یابدمی افزایش فعاالنه تفریحات
 گمذران جهمت والمدین تصممیمات روی بمر زیمادی تمأثیرات خانوار یک هایبچه که ( معتقد است2011) 2همچنین کارر

 .است مبرم زمینه این در تحقیقات به نیاز دلیل همین به و گذارندمی تعطیالت
 بندیدسمته المللمیبین و داخلمی سطح دو در توانمی را گردشگران هزینه کرد بر موثر عوامل روی بر شد انجام مطالعات

 .کرد

عنوان ورودی داخلی، مطالعات موجود عمدتاً به بررسی میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان یک اثر میراثی بمه سطح در
(؛ 1391پور،(؛ )حیماتی و خمادم بلمدی1394زاد  و همکماران،انمد )شمعباندر راستای حفمظ و نگهمداری از آن اثمر پرداخته

( و 1394زاد  و همکماران )شمعبان (. در ارتبا  با عامل جنسیت،1388زاد  و همکاران،(؛ و )فرج1380)عسگری و مهرگان،
دارنمد. حیماتی و  ممردان بمه نسمبت بیشمتری پرداخت به تمایل نشان دادند که در ایران، زنان (1380عسگری و مهرگان )

بمرخالف افمزایش گل تبریز را، ( افزایش میزان درآمد و تحصیالت گردشگران حاضر در تاالب قوری1391پور )خادم بلدی

                                                             
1. Dardis 
2. Carr 
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( میزان تمایل به پرداخمت بیشمتر 1388زاد  و همکاران )داند؛ همچنین فرجها، عامل فزایند  تمایل به پرداخت میسن آن
 ممؤثر عواممل بررسی بر مبنی داخلی دیگری نیز هایکند. پژوهشها و افراد با مشاغل غیردولتی بیان میرا متعلق به خانم

اسمت،  شمد انجام ایرانمی هایفروشگا  و بازارها در خرید برای هاآن هزینه کرد میزان و سفر در گردشگران خرید رفتار بر
کند با افمزایش تعمداد اعضمای خمانوار و فاصمله از محمل سمکونت در ( که بیان می1395جمله طهماسبی و روشنیان )من

مطالعه دیگمری توسم  ضمرغام و عطرسمایی  شود.بازارچه مرزی بانه، هزینه کرد گردشگران در بخش خرید نیز بیشتر می
دهد که مرد بودن، متأهل بودن و تنها سفر کردن، هماننمد دستی اصفهان، نشان می( بر گردشگرانی در بازار صنایع1385)

افزایش سن، تعداد دفعات بازدید از مقصد و فاصمله از محمل سمکونت منجمر بمه افمزایش هزینمه کمرد در بخمش خریمد 
همای ظماهری ( تمایل هزینه کرد بیشتر گردشگران در بخش خرید را متمأثر از ویژگی1393. رحیمی )شوددستی میصنایع

ونقل، بخمش عممد  هزینمه طور میانگین، اقامت و حملداند. تحقیقات نشان داد  است که بهها میمحصوالت و فروشگا 
( 1391طور کمه بمدری و طیبمی )یسمت؛ هممانگیرد. البته این موضوع در همه مقاصد یکسان نکرد گردشگران را در برمی

یابمد و معمموالً کند، در مشهد، بخش عممد  هزینمه کمرد گردشمگران ممذهبی بمه خریمد از بمازار اختصماص میبیان می
شوند، که منجر به کاهش هزینمه کمرد در ها برای اقامت انتخاب میها به دلیل مستقل بودن و راحتی خانواد آپارتمانهتل

 بمه نسمبت فرهنگمی اممور و تفریح، خرید برای را بیشتری بودجه ایرانی طورکلی اکثریت خانوارهایود. بهشاین بخش می
 پمایین و متوسم  طبقمات برخالف باالتر، اجتماعی دهند؛ البته الزم به ذکر است که طبقاتمی اختصاص رستوران و هتل

 اختصماص آن به را بیشتری لذا بودجه و نگرندمی خود مصرفی سبد در ضروری کاالی یک عنوانبه گردشگری به جامعه،
 .(33:1395دهند )قادری و همکاران،می

 هزینمه کمرد میمزان عاممل و دارنمد گردشمگران هزینه کمرد بر مؤثر عوامل بر بیشتری تسل  الملل،بین سطح در مطالعات
 شمامل توانمدمی دیگمری بندیدسمته در دخو که اند،داد  قرار موردبررسی پرداخت به تمایل بجای را، خانوار یا و گردشگر
گردشگران با توجمه بمه نموع و مقصمد سمفر، رفتمار  .خانوادگی شود یا و انفرادی سفرهای در گردشگران روی بر مطالعات

دیگر، تمأثیر عواممل ممرتب  بما سمفر بمر میمزان هزینمه کمرد عبارتیدهند؛ بهمتفاوتی را در الگوی هزینه کرد خود بروز می
 (2016) 1ترینهای متعددی را به خود اختصماص داد  اسمت. بمرای مثمالهایی است که پژوهشیکی از جنبهگردشگران، 

کنند. وی ریشه ایمن پدیمد  را می هزینه داخلی سفرهای از بیش خارجی، تابستانی سفرهای در هانروژی که دهدمی نشان
و همکماران  2دانمد. سمانگبیل شخصمی و خانمه اقموام میدر عوامل متفاوتی ازجمله استفاد  از هواپیما و هتل، بجای اتوم

هزینمه  میمزان و داخلمی سمفرهای در آمریکایی خانوارهای توس  شد انتخاب سفر نوع میان رواب  تأثیر بررسی ( با2001)
دارنمد.  بیشمتری هزینمه کمرد سمفر همایبخش تممامی در تفریحمی گردشگران طورکلیبه که رسدمی نتیجه این به کرد،
گردی و تفریحمات زمسمتانی ( با بررسی گردشگران کوهستانی در سوئد که با اهدافی مانند اسکی، طبیعمت2008) 3نفردم

های گردشگری و تفریحمی در کند که افزایش درآمد، فاصله از محل سکونت و اهمیت سفر و فعالیتاند، بیان میسفرکرد 
 هزینمه کمرد میمزان بمر ممؤثر عواممل بررسی ( با2002ترین ) شود.مقصد، منجر به افزایش هزینه کرد این گردشگران می

هزینمه  میمزان کماهش به منجر خانوار، اعضای تعداد افزایش که رسدمی نتیجه این به نروژ در جاز فستیوال بازدیدکنندگان
 مانمدگاری میمزان سمن، درآممد، میمزان محل سمکونت، از فاصله جاز، موسیقی به عالقه میزان مقابل، اما در شود؛می کرد
 .دارد مثبتمی معنمادار رابطمه بازدیدکننمدگان هزینه کرد میزان با شغل، بودن وقتتمام و بودن مرد فستیوال، محل در هاآن

 کمه کنمدمی بیمان انگلسمتان، چمدار در روز یک بازدیدکنندگان هزینه کرد الگوی بررسی ( با2000) 4وارد و لومسدانداون

                                                             
1. Thrane 

2. Sung 

3. Fredman 

4. Downward & Lumsdon 
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یکمی  .دارد بازدیدکننمدگان هزینمه کمرد میزان بر مثبتی تأثیر مقصد در ماندگاری میزان و سفر گرو  اعضای تعداد افزایش
ای کمه تمرین و گونمهباشمد؛ بهدیگر از عوامل مؤثر بر میزان هزینه کرد گردشگران، ابعاد گرو  و افمراد حاضمر در سمفر می

 52را عامل فزایند  و در مقابل افزایش سمن از  سال 52( افزایش میزان درآمد، مدت اقامت و سن افراد تا 2011) 1فارستاد
داند. نتایج پژوهشی توس  آگماروال و سال به باال و نیز انداز  گرو  سفر را کاهند  میزان هزینه کرد گردشگران در سفر می

کمه درحالی باشد،های حاضر در گرو  سفر میدهند  کاهش هزینه کرد افراد، با افزایش تعداد بچه( نیز نشان1999) 2یچوم
( افمزایش هزینمه 2006و همکاران ) 3یابد. همچنین وانگساالن گرو  افزایش میاین میزان با افزایش درآمد و تعداد بزرگ

دانمد امما معتقمد اسمت کمه بما کرد گردشگران آمریکایی را متأثر از افزایش درآمد، فاصله از محل سکونت و مرد بودن می
( معتقد است که عالو  بمر 2020و همکاران ) 4یابد. چیاپافر، هزینه کرد نیز کاهش میافزایش سن و تعداد اعضای گرو  س

های پرواز سمفر نیمز تمأثیر بسمیاری بمر افزایش درآمد و سن، عوامل مرتب  با سفر، همانند نوع اقامت، گرو  سفر و ویژگی
ایت از سفر یما مکمان ممورد بازدیمد و سطوح هزینه کرد گردشگران دارند. شواهدی نیز مبنی بر وجود همبستگی میان رض

کننمد بمیش از تصمور که اگر آن خدماتی که گردشگران یا بازدیدکنندگان دریافت میطوریمیزان هزینه کرد وجود دارد؛ به
و همکماران  5(. نتمایج دورسموMortazavi,2020Ribes et al,-Perles ;2021کنند )ها باشد، بیشتر هزینه میپیشین آن

همای اقاممت و خریمد، بمه ازای رضمایتمندی مال ایتالیا نیز حاکی از افزایش هزینه کرد گردشگران در بخش( در ش2020)
 باشد.بیشتر می

گیری بمرای مصمرف ای در زمینه عوامل مؤثر بر میزان هزینه کرد خانوارها و الگموی مصمرف و تصممیمتحقیقات گسترد 
اختصار و به تفکیک کشمور موردمطالعمه، به 1ست که در جدول گرفته اها شکلمحصوالت گردشگری در مقصد توس  آن

شد  است. در این میان تعداد اندکی به بررسی میزان تأثیر فرزندان، نحو  این اثرگمذاری و ها پرداختهبه شرح تعدادی از آن
 اند.نیز چرخه زندگی خانوار توجه نمود 

 

 ینه کرد خانوارها در سفر. برخی از مطالعات در زمینه عوامل مؤثر بر هز1جدول 

 نتایج منطقه موردتحقیق پژوهشگران

(Hong et al,1996) متحد ایاالت 
 شود؛افزایش درآمد و سن سرپرست و متأهل بودن، منجر به هزینه کرد بیشتر می

 شود؛ساالن منجر به هزینه کرد بیشتر در بخش اغذیه اما کمتر در بخش اقامت میافزایش تعداد بزرگ
 شود.های سفر میسال منجر به کاهش هزینه کرد در تمامی بخش 16ش تعداد فرزندان زیر افزای 

(Cai,1998) متحد ایاالت 
 دهد؛افزایش تعداد فرزندان هزینه کرد در بخش اغذیه را کاهش می

فود بما قیممت پمایین و یما انتخماب تواند تمایل فرزندان کوچمک بمرای انتخماب فسمتعلت آن می 
 قیمت توس  خانوارهای شلوغ باشد.ی ارزانهارستوران

(Hong et al,1999) متحد ایاالت 
 رابطه معناداری میان تعداد فرزندان و میزان هزینه کرد خانوار وجود ندارد؛

هرچند افزایش درآمد و تحصیالت، متأهل بودن، سفیدپوست بودن و وضعیت سالمتی بهتر منجمر بمه 
 د.شومشارکت و هزینه کرد بیشتر می

(Skuras et al,2006) اروپا 

افزایش درآمد و میزان اطالعات گردشگر از مقصد و محصوالت گردشگری منجر به افزایش هزینه کرد 
 شود؛در مقاصد روستایی می

ترین شاخص مؤثر بر میزان هزینه کرد کیفیت تجربه گردشگری است که خود متأثر از انتظارات و مهم
 باشد.اطالعات قبلی گردشگران می

(Alegre et al,2010) اسپانیا 
های گردشگری نیز افمزایش ها در فعالیتبا بهبود سطح درآمد و تحصیالت خانوار، میزان مشارکت آن

 یابد؛می

                                                             
1. Thrane & Farstad 

2. Agarwal & Yochum 
3. Wang 

4. Chiappa 

5. D'Urso 
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 نتایج منطقه موردتحقیق پژوهشگران

سال منجر به کاهش  16اما در مقابل، افزایش سن سرپرست، تعداد اعضای بیکار و تعداد فرزندان زیر 
 ود.شها میگونه فعالیتمشارکت در این

(Zheng & 

Zhang,2013) متحد ایاالت 
جای افزایش درآمد، سطح تحصیالت و سن افراد، سفیدپوست بودن، متأهل بودن و سکونت در شهر به

 شود؛روستا، منجر به افزایش هزینه کرد می
 شود.سال( منجر به کاهش هزینه کرد میافزایش تعداد اعضای خانوار )کودك و بزرگ

(Hung et al,2013) تایوان 
افزایش درآمد، سن سرپرست، مالکیت خودرو، دسترسی به اینترنت و همچنین ساختار اقتصادی محل 

 گذارد؛سکونت تأثیر مثبت می
 شود.های استقراضی منجر به کاهش هزینه کرد میهای درمانی و وامدر مقابل، افزایش هزینه

(Alegre et al,2013) 

 اسپانیا
)طی رکود اقتصادی 

 (2009سال 

سمال در خمانوار  15سال و حضور فرزندان زیر  45افزایش درآمد، سطح تحصیالت و سن سرپرست تا 
 شود؛منجر به افزایش هزینه کرد می

 شود.ها از بیکاری منجر به کاهش هزینه کرد میافزایش بعد خانوار، بیکاری اعضا و یا ترس آن

(Bernini & 

Cracolici,2015) ایتالیا 

تمایل به سفر را کاهش، اما میزان هزینه کرد در سفر را همانند عوامل اقتصادی افزایش  افزایش سن،
 دهد؛می

تغییرات در تمایل به سفر ناشی از عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی و میزان هزینه کرد عمدتاً متأثر از 
 عوامل اقتصادی است.

(Alegre & 

Pou,2016) 

 متحد ایاالت
)طی رکود اقتصادی 

 (2009ل سا

 شود؛بهبود سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادی منجر به هزینه کرد بیشتر خانوار در سفر می
 افزایش تعداد فرزندان و مشکالت سالمتی اعضای خانوار، اثری کاهند  بر میزان هزینه کرد دارد.

(Haq et al,2019) پاکستان 

 شود؛نه کرد خانوار در سفر میافزایش درآمد، سن و تحصیالت منجر به افزایش مشارکت و هزی
سال( منجر به کماهش مشمارکت و هزینمه کمرد در سمفر افزایش تعداد اعضای خانوار )کودك و بزرگ

شود؛ وی این پدید  را ناشی از سیستم زندگی مشترك خانوادگی و شملوغی خانوارهما و در پمی آن می
 داند.توان مالی کمتر برای سفر می

(Lin et al,2020) چین 

زایش تعداد کودکان و نوزادان در خانوار، سن و کارمند بودن سرپرست، تمایمل بمه سمفر را کماهش اف
 دهد؛می

مرد بودن، افزایش درآمد، سطح تحصیالت و سالمتی و زندگی در شهر بجای روستا، منجر به افزایش 
 شود.مشارکت و هزینه کرد در سفر می

(Mora-Rivera & 

Garcia-Mora,2020) 
 مکزیک

المللی، منجر به افزایش تمایل بمه زایش وجو  ارسالی )حواله( به کشور مکزیک توس  مهاجران بیناف
 شود.سفر و همچنین هزینه کرد خانوارها در سفرهای داخلی می

(Park et al,2020) 

 کر  جنوبی
 2011های )طی سال
 (2014الی 

ه همرا  خانواد  یا اقوام با افزایش خوداشتغالی، افزایش سطح تحصیالت، تک مقصد بودن سفر و سفر ب
 هزینه کرد در سفر رابطه مثبت دارد؛

 گرفته، هزینه کرد بیشتری را به همرا  داشته است.سفرهایی که باهدف تفریح و یا خرید شکل
 

 16 زیمر انفرزند حضور اهمیت به انگلستان در سفر هایگرو  رفتار بر هابچه تأثیر بررسی ( با1997و همکاران ) 1تورنتون
 تمأثیر امما ندارند، را والدین با مذاکر  توانایی بااینکه تر،کوچک کودکان حضور کهطوریبه کند؛می سفر اشار  گرو  در سال

 حضمور. هاسمتآن بمه توجمه و غمذا بمرای زمانی برنامه به نیاز از ناشی تأثیر این. دارد تربزرگ فرزندان به نسبت بیشتری
 تمایمل کمودك بمدون همایگرو  مثمال برای. شودمی هافعالیت و مقاصد انتخاب در تغییر به نجرم سفر، گرو  در کودکان
 سمواحل در را اوقات اکثر کودکان، شامل هایگرو  کهدرصورتی دارند مکان یک در گرفتن آرامش و رویپیاد  به بیشتری

 تأثیرگمذار والمدین تصممیم در سمفر، در یشمنهادهاییپ ارائمه بما توانندمی تربزرگ کودکان. گذرانندمی شنا استخرهای یا و
 خودشمان رضمایت بر را سفر از خود کودکان رضایت والدین موارد اغلب در اما است والدین با نهایی تصمیم هرچند باشند؛
. دشمونمی بندیتقسمیم گیریتصممیم و خرید مصرف، حوز  سه در خانوار مصرف با رابطه در مطالعات اکثر .دانندمی ارجح

 تحمت خمانواد ، اعضمای میان متقابل رواب . باشدمی شخص هایویژگی بر مؤثر ولی کوچک اجتماعی گرو  یک خانواد 

                                                             
1. Thornton 
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 گمرو  همر ماننمد. یابنمدمی ارتبا  تخصص و رهبری قدرت، مانند مفاهیمی با که گیرندمی قرار عضویت هاینقش عنوان
 کمه باشند، داشته نظراتفاق خود اهداف و عملکرد هایشیو  در مورد یدبا خانواد ، عملکرد بهبود برای اعضا دیگر، اجتماعی

 در کمه رسمدمی نظر به .نیست یکسان یکدیگر با خانواد  اعضای اهداف معموالً زیرا شود؛می حاصل مذاکر  طریق از البته
 تصممیمات زممان، گمذر بما ولی است فردی ترجیحات به توجه با معموالً تصمیمات زن، و مرد توس  خانوار تشکیل اوایل
 .(Cox III,1975:190) شودمی ترمشارکتی و پیداکرد  یکدیگر به بیشتری شباهت شوهر، و زن خرید

 نیمز یمک خمانوار زنمدگی پردازند؛ چرخهگروهی دیگر از مطالعات، به بررسی هزینه کرد در مراحل چرخه زندگی خانوار می
 تما ازدواج اولمین گیریشمکل زممان از یک خانواد ، چگونه دهدمی نشان که است کنند مصرف رفتار توصیف برای مفهوم
 افمراد روابم  و همانقش تغییمر بمه خمانوار زنمدگی چرخمه. کندمی عبور نیاز مختلف مراحل از زندگی، شریک آخرین مرگ

 کمه گیمرد؛برمی در ار مختلفمی مراحمل و دارد اشار  رویدادها و محیطی عوامل پیشرفت به توجه با و زمان گذر در خانواد 
 & Neulinger) باشممد اثرگممذار خممانوار تفریحممات و سممرگرمی آممموزش، سممالمتی، هایهزینممه بممر اسممت ممکممن

)2011:539Simon, 1991:12(؛ وLawson,(متغیرهمای بما را خمانوار زندگی چرخه ( مراحل2015و همکاران ) 1. سان 
 مرحلمه 8 در و آن را دانمدمی سمنجشقابل فرزنمد ترینککوچ سن و فرزندان تعداد تأهل، وضعیت خانوار، سرپرست سن

 سمن سال 6 از کمتر خانوار، فرزند ترینکوچک که )زمانی 2کامل النه اول فاز فرزند، بدون زوج مجرد،: کندمی بندیدسته
 کمه اممل )زممانیک النه سوم فاز دارد(، سن سال 6 از بیش خانوار، فرزند ترینکوچک که کامل )زمانی النه دوم فاز دارد(،

 3خمالی النمه باشمند(،می وابسمته خمانوار بمه هنوز اما اندشد بزرگ کردن کار و استقالل برای کافی حد به خانوار، فرزندان
وی بامطالعه خانوارهای تمایوانی بیمان  .بیو  و مجرد والد اند(،کرد  ترك را خانه و یافتهاستقالل خانوار، فرزندان که )زمانی

که حمداقل ایمن شترین هزینه کرد متعلق به زوج بدون فرزند، فاز دوم و سوم النمه کاممل اسمت؛ درصمورتیکند که بیمی
متحد ، بیشترین میمزان هزینمه کمرد را ( نیز در ایاالت2005و همکاران ) 4باشد. هونگمیزان متعلق به خانوارهای بیو  می

داند و کمتمرین میمزان هزینمه نه خالی و فاز اول النه کامل میبه ترتیب متعلق به فاز دوم النه کامل، زوج بدون فرزند، ال
المللمی ( بر روی گردشمگران بین1991) 5دهد. پژوهش دیگری توس  الوسونها اختصاص میکرد را به افراد مجرد و بیو 

نمد وابسمته )النمه از کشورهای مختلف در نیوزیلند، بیشترین میزان هزینه کرد در سفر را مربو  به زوج بازنشسته بدون فرز
شدت منجر به کاهش هزینه کرد به ازای همر نفمر سال در خانوار، به 18داند و معتقد است که وجود فرزندان زیر خالی( می

 بلکمه ؛(هماآن اقاممت نموع مثال برای) ندارند توجهی کنندمی دریافت سفر در که خدماتی نوع به معموالً شود. کودکانمی
 کمه زمانی. دهندمی اهمیت سفر طول در اکتشافی و جدید هایتجربه بازی،هم وجود بازی، یحی،تفر هایفعالیت به اغلب

 نظمرات. است سفر از بازگشت مرحله به مربو  هاآن پاسخ اید؟بود  ناراضی سفر قسمت کدام از که شودمی سؤال هاآن از
 Rhoden et) هاسممتآن ذهممن در تعطممیالت جنبممه بممدترین عنوانبممه معممموالً سممفر، از بازگشممت بمما رابطممه در همماآن

al,2016:15). باشمد سمفر شمدن ترطموالنی بمر مبنمی فرزندان بیشتر اصرار و پافشاری برای عاملی تواندمی مسئله این .
 والمدین نیمز ممواردی در داشت؛ خواهد سفر کل در بیشتری هزینه کرد کند، موافقت بیشتر ماندگاری با خانوار کهدرصورتی
 انتخماب سمفر در بیشمتر مانمدگاری بمرای جانشمینی خمود، قمراربی فرزند کردن آرام برای زمانی، هایحدودیتم به دلیل

 سمناریو دارند، که این خانه به او بازگرداندن و فرزند رضایت جلب در سعی بازی،اسباب یک خرید با مثالعنوانبه کنند؛می
 .شودمی منجر بیشتر هزینه کرد به نیز

دهند  وجود خأل علمی در خصوص شناسایی عوامل ممؤثر بمر هزینمه کمرد خانوارهمای ه داخلی تحقیق نشانمطالعه پیشین

                                                             
1. Sun 

2. Full Nest 

3. Empty Nest 

4. Hong 

5. Lawson 
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باشد؛ اغلب مطالعات داخلی به بررسی رفتار مصرفی یا خرید گردشگران و همچنین تمایمل بمه پرداخمت ایرانی در سفر می
ای از اند. مطالعات خمارجی طیمف گسمترد پرداختهگردشگران برای ورود به اماکن میراثی در برخی مقاصد و در سطح خرد 

عنوان عواممل اثرگمذار بمر میمزان هزینمه کمرد و شناختی و مرتب  با سفر را بمهمتغیرهای اقتصادی، جمعیت شناختی، روان
یمق اند؛ که با استفاد  از این اطالعات، ممدل مفهمومی تحقتمایل به سفر گردشگران انفرادی و خانوادگی را شناسایی کرد 

 تشکیل خواهد شد.
شناختی و ممرتب  بما بررسی نقش برخی عوامل جمعیت شناختی، اقتصادی، روان ضمن که است این حاضر پژوهش هدف

بررسمی شمود. آنچمه ایمن  تأثیر مراحل چرخه زنمدگی خمانوار نیمزسفر بر هزینه کرد خانوارهای ایرانی در سفرهای داخلی، 
یر عامل چرخه زندگی خانوار، تعداد فرزندان خمانوار )کمه خمود در دو گمرو  وابسمته و سازد، بررسی تأثمطالعه را متمایز می

کار بودن شخصیت سرپرست خانوار، اسمتفاد  از وسمیله نقلیمه شخصمی بمرای سمفر و اند(، محافظهشد بندیمستقل دسته
نگرفته بودند و یا فق  به یک یما  باشد که در مطالعات پیشین، موردبررسی قرارهمچنین اقامت در خانه اقوام در مقصد می

سمفر در  هزینمه کمرد بمر موثر عوامل خصوص زیادی در مطالعات ها توجه شد  بود؛ همچنین، علیرغم آنکهدو مورد از آن
شد  است، اما مطالعات در این راستا بر روی بازار گردشگران ایرانی بسیار اندك و نایاب اسمت. در ایمن تحقیمق، دنیا انجام
عنوان متغیر وابسته انتخاب شمد؛ اهمیمت تحلیمل و بررسمی ینه کرد خانوار به ازای هر نفر در هر شب در سفر، بهمیزان هز
همای محیطمی مقصمد سمفر اسمت؛ لمذا تر متغیر مذکور ناشی از اثرگذاری همر نفمر اضمافه بمر منمابع و ظرفیتموشکافانه

روند، برای هزینه کمرد بیشمتر عداد بیشتری از اعضا به سفر میهای آیند  در راستای ترغیب خانوارهایی که با تریزیبرنامه
 باشد.ها، الزامی میبه ازای مصرف بیشتر منابع و زیرساخت

سؤال اساسی در این پژوهش ایمن اسمت کمه آیما میمزان هزینمه کمرد خانوارهمای ایرانمی در سمفرهای داخلمی، متمأثر از 
باشمد؛ و اینکمه توجهی میمرتب  با سفر، دستخوش تغییرات قابل شناختی وهای اقتصادی، جمعیت شناختی، روانمشخصه

در  سیسمتماتیک باشند؟ این پژوهش، با استفاد  از یک رویکردکنند  میزان هزینه کرد میاین عوامل، تا چه حدودی تعیین
 .کنمدوع تالش میبه این سؤال پاسخ داد  و در راستای ترغیب دیگر محققان برای ورود به این موض سطح خرد اقتصادی،

 جمعیمت شمناختی، عواممل تأثیر در خصوص شد انجام هایپژوهش بندیدسته و تحقیق پیشینه مرور از پس مقاله این در
بما معرفمی  سمپس خواهمد شمد؛ ارائه تحقیق مفهومی مدل خانوارها، هزینه کرد بر سفر با مرتب  و شناختیروان اقتصادی،
 خواهد پرداخت. گیرینتیجه و ا، بح هیافته ارائه به پژوهش، متدولوژی

 
 مبانی نظری

خمارج از  ییهمامکان ایمافراد به کشورها  ییجااست که مستلزم جابه یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع د یپد کی یگردشگر
شمود کمه یاطالق م یبه مبلغ یگردشگر هزینه کرد است. یاحرفهی یا تجار ای یمقاصد شخص یها برامعمول آن  یمح
شمامل مخمارج توسم  خمود  نیمشمود. ایپرداخمت م یگردشمگر یدر طول سفرها یکاالها و خدمات مصرف دیخر یبرا

شموند یبازپرداخمت م ایمشمد  پرداختبرای بازدیدکننمدگان  گرانیاست که توس  د ییهانهیهز نیو همچن دکنندگانیبازد
(UNWTO,2008:42.) مصمارف بمرای شمود، ومی نامید  ند کنمصرف باشد، مصرف فرآیند درگیر که از طرفی هرکسی 

از  اسمت عبمارت کنند مصمرف رفتمار .(Jisana,2014:34) زنمدمی خریمد عممل بمه دسمت خود خانواد  یا خود شخصی
 & Kotler)گیرنمد می شمکل مصمرف از بعمد تما خریمد از قبمل از کمه فمرد، روانی و فیزیکی فرآیندهای از ایمجموعه

Caslione,2009:188)بمه اول گمرو : نمود بندیدسته گرو  سه در توانمی را گردشگر رفتار بر مؤثر عوامل طورکلی،. به 
 گمرو  باشمد؛می همانگرش و زنمدگی سبک اعتقادی، شخصیتی، جمعیت شناختی، عوامل شامل و شودمی مربو  فرد خود
 بما ممرتب  سموم گرو  و اشد؛بمی مرجع هایگرو  و اجتماعی طبقه خانواد ، فرهنگ، شامل است اجتماعی عوامل که دوم

 تأثیرگمذاری زمینه در مناسب هایاستراتژی تدوین به عوامل، این صحیح درك و شناخت. است محیطی و موقعیتی عوامل
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( عواممل 2010) 2( و وانمگ و داویدسمون2020و همکماران ) 1. لین),2011:120Fratu( کندمی کمک گردشگر رفتار بر
 کنند:بندی میبه شکل زیر دسته مؤثر بر هزینه کرد گردشگران را

 (گردشگری محصوالت ها؛ مالکیت خانه و وسیله نقلیه؛ قیمتدارایی خانوار؛ درآمد: مانند) اقتصادی عوامل .1
 محمل شمغل؛ تحصمیالت؛ سطح تأهل؛ وضعیت سن؛ جنسیت؛ شخصیت؛: مانند) جمعیت شناختی - اجتماعی عوامل .2

 (خانواد  ساختار و انداز  قومی؛ پیشینه ملیت؛ زبان؛ زندگی؛
ونقمل؛ های مقصمد؛ اقاممت؛ حملبازدیمد؛ سمرگرمی دفعات تعداد سفر؛ مدت گرو ؛ انداز : مانند) سفر با مرتب  عوامل .3

 (تجربه سفر
 (اهمیت سفر برای گردشگر سفر؛ هایانگیز  مقصد؛ یا سفر به گردشگر نگرش نحو : مانند) شناختیروان عوامل .4

های هزینمه کمرد ارچوب مفهومی با رویکرد سیستماتیک، در خصوص عوامل مؤثر و بخشبا بررسی ادبیات تحقیق، یک چ
عامل اقتصادی، جمعیت شمناختی،  4باشد. در این مدل، مشاهد  میقابل 1شد  است که در شکل گردشگران در سفر ارائه

؛ و (Lin et al,2020:3)اند د شمعنوان عوامل مؤثر بمر هزینمه کمرد گردشمگران شناساییشناختی بهمرتب  با سفر و روان
(Wang & Davidson (b),2010:512)بخش اصلی اقامت، اغذیه و نوشمیدنی،  6تواند در ؛ که این هزینه کرد، خود می
؛ (Mihalič,2002:88)(؛ 159:1391بندی شمود )بمدری و طیبمی،ونقمل دسمتهجاذبه و رویدادها، تفریحات، خرید و حمل

(Wang et al,2006:334;337)؛ (Hong et al,2005:23) ؛(Hong et al,1996:27) ؛ و(Zheng & 

Zhang,2013:204)اند های مفهومی پیشین، اغلب فق  به عوامل تأثیرگذار بر هزینه کرد گردشگران اشمار  داشمته. مدل
(Lin et al,2020:3و یا فق  بخش ،) انمد )همای هزینمه را شناسمایی نمودD'Urso et al,2020; Park et al,2020; 

Pellegrini et al,2021های پیشمین، شناسمایی توأممان عواممل ممؤثر بمر هزینمه کمرد (. تمایز این مدل نسبت به ممدل
توجه در این مدل این است کمه هرکمدام از باشد. نکته قابلگیرد میهایی که این هزینه در آن صورت میگردشگر و بخش

مثال عاممل جنسمیت ممکمن عنوانهزینه کرد گردشگر خواهد داشت؛ به هایاین عوامل، تأثیر متفاوتی بر هر یک از بخش
ونقل ایجماد نکنمد؛ از طمرف دیگمر، که تفاوتی در انتخاب نوع حملاست بر میزان هزینه برای خرید اثرگذار باشد درصورتی

در بخمش اقاممت، که شناختی ممکن است هزینه کرد در بخش جاذبه و رویمدادها را افمزایش داد ، درصمورتیعوامل روان
 منجر به کاهش هزینه کرد شود.

 

 
 های اصلی هزینه. چارچوب مفهومی تحقیق: عوامل مؤثر بر هزینه کرد گردشگران و بخش1شکل 

 

                                                             
1. Lin 
2. Wang & Davidson (b) 
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 روش پژوهش
تحقیق حاضر از یک رویکرد سیستماتیک در سطح خمرد اقتصمادی جهمت بررسمی نقمش عواممل ممؤثر بمر هزینمه کمرد 

کنمد. ایمن پمژوهش بمر اسماس داخلی، و با توجه به مراحل چرخه زندگی خانوار اسمتفاد  میخانوارهای ایرانی در سفرهای 
باشد. در این نموع تحقیقمات معمموالً از اطالعمات هدف، از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می

شمود؛ امما، بمه دلیمل ها اسمتفاد  می آوری دادپنل بودجه خانوارها که در مرکز آمار ملی هر کشور موجود است، جهت جمع
عدم وجود پنل هزینه کرد خانوارهای ایرانی در بخش گردشگری در باز  زمانی انجام پژوهش، ناچمار بمه اسمتفاد  از روش 

های پرسشمنامه، از طریمق شمبکه 628پخش پرسشنامه الکترونیکی با حجم نمونه محدودتر شدیم. در این پژوهش تعمداد 
شمناختی و ممرتب  بما آخمرین سمفر ریافت گردید که حاوی اطالعات اقتصادی، جمعیت شناختی، روانمجازی تکمیل و د
 باشد.و پیش از ظهور رسمی ویروس کرونا در ایران می 1398خانوادگی در سال 

سمت و شهرهای تهران، اصفهان، یزد، شیراز و تبریز اجامعه آماری موردتحقیق شامل تمامی خانوارهای ایرانی ساکن کالن
باشمد. حجمم جامعمه آمماری سماکن ایمن صورت غیر تصمادفی در دسمترس میگیری بهنمونه ،روش اجرای طرح تحقیقی

خانوار گمزارش گردیمد  اسمت )مرکمز آممار  4958439، 1395شهرها با توجه به سرشماری نفوس و مسکن در سال کالن
وجود با توجمه بمه عمدم باشد. بااینخانوار می 384کوکران  (، لذا حداقل حجم نمونه آماری با استفاد  از فرمول1395ایران،

های تحقیمق از اعتبمار بیشمتری پرسشنامه تکمیل گردید تما یافتمه 628محدودیت و سقف تکمیل پرسشنامه الکترونیکی، 
 برخوردار باشند.

اقتصمادی(، سمن، میمزان  عنوان عاملمتغیر مستقل در این پژوهش موردبررسی قرار گرفت که شامل درآمد ماهیانه )به 12
عنوان عواممل )بمه 3و تعمداد فرزنمدان وابسمته 2، مراحل چرخه زندگی خانوار، تعداد فرزندان مسمتقل1تحصیالت، نوع شغل

جمعیت شناختی(، تعداد اعضای خانوار حاضر در سفر، استفاد  از وسیله نقلیه شخصی و اقامت در خانمه دوسمتان یما اقموام 
بودن سرپرست و اهمیت سفرهای تفریحمی در سمبد مصمرفی خمانوار  4کارا سفر(، میزان محافظهعنوان عوامل مرتب  ب)به
در این تحقیق میزان هزینه کرد خمانوار بمه ازای همر نفمر در همر شمب در سمفر،  باشند.شناختی( میعنوان عوامل روان)به
 و چارچوب مفهومی تحقیق انتخاب شدند.عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. این متغیرها با توجه به پیشینه تحقیق به

جهت بررسی تأثیر مراحل مختلف چرخه زندگی خانوار بر میزان هزینه کرد، خانوارهمای موردمطالعمه در ایمن پمژوهش، بما 
بندی سمان و توجه به وضعیت تأهل سرپرست خانوار و تعداد و سن فرزندان وابسته و مسمتقل، و بما الگمو گیمری از دسمته

دسته خانوارهای مجرد، زوج بدون فرزند، فاز اول النه کامل، فاز دوم النه کاممل، فماز سموم النمه  8( به 2015همکاران )
 کامل، النه خالی، والد مجرد و بیو  تفکیک شدند.

 گردشمگران، عوامل مؤثر بر هزینمه کمرد زمینه در (2010:510) 5توس  وانگ و داویدسون علمی تحقیق 27 بررسی طبق
 و جمعمی تمأثیرات بررسمی آن، مزیمت که اندکرد  استفاد  متغیر  چند رگرسیون تحلیل هایروش از( عهمطال 17) اکثریت
 خطمی همایتحلیل ماننمد هماییروش از دیگمر انمدکی باشد؛می گردشگران هزینه کرد بر مستقل متغیر چند یا دو جداگانه
همای ایمن پمژوهش نیمز از روش ی تحلیمل داد بمرا. انمدکرد  اسمتفاد  توبیمت رگرسمیونی مدل و معادالت سیستم ساد ،

ANOVA  جهت بررسی وجود همبستگی میان مراحل مختلف چرخه زندگی خانوار و هزینه سمفر، و همچنمین رگرسمیون
شمد  استفاد  SPSS 26افمزار چند متغیر  جهت بررسی وجود همبستگی میان دیگر متغیرهای مستقل و هزینه سفر در نرم

شد  است، لمذا بما خطمای آوریت آخرین سفر خانوارها )یعنی سفری که واقعاً اتفاق افتاد  است( جمعکه اطالعاو ازآنجایی

                                                             
 اع شغل، شامل دولتی، غیردولتی، بازنشسته و دانشجو است.بندی معمول در ایران برای انودسته .1
 اند.فرزندانی که خانه را ترك کرد  .2
 رسد.سال نیز می 35ها تا فرزندانی که هنوز خانه را ترك نکرد  و به حمایت مالی والدین نیازمندند؛ که در ایران گاها سن آن .3
 ریزی نشد  در سفر است.انگیز و از پیش برنامههای هیجانکت در فعالیتمنظور همان میزان تمایل یا عدم تمایل به مشار .4

5. Wang & Davidson (b) 
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 کمه فمر  کریمگ ممدل )یما 1ای یا دو ممانعیهای دومرحلهباشیم و نیازی به استفاد  از مدلهزینه کرد صفر مواجه نمی
 وجمود فمرد آن هزینمه کمرد بمرای مناسب شرای  ثانیاً ،(اول مانع) بخواهد را خدمت یا کاال یک باید اوالً فرد یک کند،می
 باشمد دلیلمی همر بمه محصمول نکمردن مصمرف یما و نمرفتن مسمافرت از ناشی تواندمی صفر مقادیر لذا ؛(دوم مانع) دارد

(Cragg,1971)..وجود ندارد ) 
به در زممان و یما توسم  شمخص توان تولید نتایج پایدار، در صورت تکرار روش مشماها را میآوری داد پایایی روش جمع

(. روایی پرسشنامه به معنای انتخاب صحیح مقیاس و محتموای سمؤاالت آن 1398دیگری بیان نمود )آلتینی و پاراسکواس،
دیگر روش منتخمب، تما عبارت(؛ یا بمه1399باشد )حافظ نیا،در راستای سنجش دقیق متغیرها و موضوعات موردمطالعه می

آزمونی جهت سنجش پایایی سمؤاالت پرسشمنامه سنجد؟ پیش، موضوع موردنظر در تحقیق را میصورت دقیقچه انداز  به
هما ارسمال شمد. نفر سرپرست خانوار شکل گرفت و پرسشنامه در دو نوبت شب و روز و بافاصمله سمه روز بمرای آن 15از 

جهمت ایجماد شمفافیت بیشمتر تغییمر سؤال،  23دهندگان، فق  یک سؤال از ها مشابه بود  و پس از مشورت با پاسخپاسخ
آوری اطالعات اقتصادی، جمعیت شناختی و مرتب  بما سمفر، بمه سمؤاالت بسمیار سماد ، کوتما  و یافت. از طرفی نیز جمع

ها، پس از نگارش با دقت باال، به تأیید چنمد فهم نیاز دارد. همچنین محتوای سؤاالت این پژوهش و ترتیب چینش آنقابل
 نظران رسید؛ فلذا پرسشنامه این پژوهش از پایایی و روایی کافی برخوردار است.نشگاهی و صاحبتن از خبرگان دا

 

 ها و بحثیافته
باشمند. شهرهای تهران، اصفهان، یزد، شیراز و تبریمز میخانوار ایرانی است که ساکن کالن 628نمونه این پژوهش شامل 

درصمد اذعمان داشمتند کمه  62باشند، کمه از ایمن میمزان، ( مرد می%55نفر ) 343( زن و %45دهندگان )نفر از پاسخ 285
درصد باقیمانمد ، از اطالعمات اقتصمادی و جمعیمت  38رود که حال انتظار میدارند؛ بااینسرپرستی خانوار خود را بر عهد 

د. اکثریمت شناختی سرپرست خانوار و همچنین آخرین سفر داخلی خود همچون میمزان هزینمه کمرد آگماهی داشمته باشمن
از  %29باشمند. های ترك، لر، کرد، ترکمن، عرب و گیلمک می( دارای قومیت پارسی و الباقی شامل قومیت%80خانوارها )

نیز در بخش خصوصی مشغول به کمار هسمتند.  %32دارای شغل دولتی و  %23دانشجو،  %16سرپرستان خانوار بازنشسته، 
دیپلم و یما  %16کارشناسی ارشد،  %33ا دارای مدرك تحصیلی کارشناسی، از خانواره %44ازلحاظ تحصیالت، سرپرستان 

 باشند.دکتری می %7کمتر و 

 فرزنمد فاقمد خانوارهما از %40سمال اسمت.  35سال متغیر و میانگین آن برابمر بما  68تا  19باز  سنی سرپرستان خانوار از 
 وابسمته، فرزنمد دو دارای %29 وابسته، فرزند یک دارای %23 ،(اندشد  مستقل هاآن فرزندان یا و ندارند فرزندی یا) وابسته

از خانوارهما در سمفر از وسمیله  %72 .باشندمی بیشتر یا و وابسته فرزند دارای چهار هاآن %2 و وابسته فرزند سه دارای 6%
اند؛ ی را متقبمل نشمد اها جهت اقامت خود در مقصد هزینهاز آن %41اند؛ همچنین حدود نقلیه شخصی خود استفاد  کرد 

هزینه سفر کردن خانوارهای ایرانی، سکونت در خانه دوستان و اقوام در مقصد و تمرجیح وسمیله نقلیمه دهند  کماین نشان
دهندگان بیشترین هزینه خود در سمفر را مربمو  از پاسخ %28حال باشد. بااینها میشخصی در سفرهای داخلی توس  آن

مربمو   %14مربو  به بخش تفریح، سرگرمی و بازدید از امماکن،  %18ونقل،   به بخش حملمربو %27به بخش اقامت، 
کمه اسمت کمه بمرای کمتمرین اند؛ این درحالیمربو  به بخش اغذیه و نوشیدنی دانسته %13به بخش خرید و سوغاتی و 

بخمش  %12زدید از اماکن، بخش تفریح، سرگرمی و با %25بخش اقامت،  %28بخش خرید و سوغات،  %28میزان هزینه، 
تموان نتیجمه گرفمت کمه می 2اند. با توجه به نمودار رادار در شکل بخش اغذیه و نوشیدنی را بیان نمود  %7ونقل و حمل

ونقمل اختصماص داد  و در مقابمل بمرای بخمش خریمد و دهندگان، سهم عمد  بودجه خود را بمه بخمش حملاغلب پاسخ
 اند.گرفته سوغاتی، حداقل بودجه را در نظر

                                                             
1. Double Hurdle (DH) 
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 های مختلف هزینه سفر )درصد(. نمودار رادار پراکندگی حداکثر و حداقل هزینه کرد خانوارها در بخش2شکل 

 
خانوار در فاز اول النه کاممل،  153زوج بدون فرزند،  80خانوار مجرد مستقل،  159با توجه به مراحل چرخه زندگی خانوار، 

 22خانوار با والد مجرد و  13خانوار در النه خالی،  19خانوار در فاز سوم النه کامل،  22 خانوار در فاز دوم النه کامل، 160
 (.3خانوار بیو  شناسایی شدند )شکل 

 

 
 . نمودار پراکندگی خانوارهای موردمطالعه، با توجه به مراحل چرخه زندگی خانوار3شکل 

 
هر نفمر، در سمفرهای خمانوادگی بیشمتر از سمفرهای مجمردی کنید، هزینه کرد شما به ازای گمان می"در پاسخ به سؤال 

ها به ازای هر نفر بیشمتر دهندگان معتقد بودند که در سفرهای خانوادگی خود، هزینه کرد آناز پاسخ %43، "است، یا خیر؟
قائمل  تفماوتی را بمرای ایمن دو حالمت %29معتقد بودند که هزینه کرد در سفرهای مجردی بیشتر اسمت و  %28باشد، می

باشمد. میمزان کمل شمب می 4ها نفر و میانگین تعداد شب اقامت آن 3.7نشدند. میانگین تعداد افراد خانواد  حاضر در سفر 
توممان  2617834توممان متغیمر بمود ، کمه میمانگین آن  30.000.000تومان تا  100.000هزینه کرد خانوارها در سفر از 

تومان اسمت. در اداممه، بما توجمه بمه سمطوح معنماداری و  176880نفر هر شب  باشد. میانگین این میزان، به ازای هرمی
مستخرج شد  است، میزان تأثیرگذاری هر عامل، به ترتیب سطح معنماداری  2ضرایب تأثیر هر متغیر مستقل، که از جدول 
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 اند.بررسی قرارگرفتهو میزان تأثیر بر متغیر وابسته، یعنی میزان هزینه کرد به ازای هر نفر هر شب در سفر، مورد
همچنین اقامت در خانه دوسمتان و اقموام بجمای  ( و278/0 1استفاد  از وسیله نقلیه شخصی برای سفر با ضریب تأثیر )بتا

( با میزان هزینه کمرد بمه ازای همر نفمر همر شمب، رابطمه معنمادار )در سمطح -292/0اقامتگا  تجاری با ضریب تأثیر )بتا 
( 2016با بیشترین ضریب تأثیر، منجر به کاهش هزینه کرد شد  است که مشابه با نتایج تمرین ) ( داشته و001/0معناداری 

همای ونقل، هزینه کمرد در بخشهای اقامت و حملتوان نتیجه گرفت که در صورت کاهش هزینهباشد؛ لذا احتماالً میمی
 یابد.دیگر سفر افزایش نمی

( و بما ضمریب تمأثیر )بتما 001/0مثبت افزایش درآمد خانوار )در سطح معناداری  ها حاکی از اثرنتایج حاصل از تحلیل داد 
و  3(، آلگمر 2013و همکماران ) 2( بر میزان هزینه به ازای هر نفر هر شب در سفر است که با نتایج تحقیقات هانگ240/0

(، هونمگ و همکماران 2020ن )(، لین و همکمارا2015) 4(، برنینی و کراکولیکی2015(، سان و همکاران )2010همکاران )
(، آلگمر  و 2005(، هونگ و همکاران )2020(، چیاپا و همکاران )2019و همکاران ) 6(، حق2013) 5(، ژنگ و ژنگ1996)

( 1998) 9( و کمای2006و همکماران ) 8(، سمکوراس1999(، هونمگ و همکماران )2013(، آلگر  و همکماران )2016)7پو 
 همخوانی دارد.

 
 همبستگی حاصل از تحلیل رگرسیون )متغیر وابسته = میزان هزینه کرد خانوار به ازای هر نفر هر شب در سفر(. نتایج 2جدول 

 (.Sigسطح معناداری ) (tجهت رابطه ) (Betaضریب تأثیر ) متغیر

240/0 درآمد خانوار  253/7  000/0 *** 

174/0 سن سرپرست  799/3  000/0 *** 

110/0 تحصیالت سرپرست  037/3  002/0 ** 

-199/0 نوع شغل سرپرست  897/5-  000/0 *** 

-122/0 تعداد فرزندان وابسته  308/3-  001/0 ** 

-185/0 تعداد فرزندان مستقل  600/4-  000/0 *** 

-024/0 کارسرپرست محافظه  731/0-  465/0  

171/0 اهمیت سفرهای تفریحی در سبد مصرفی خانوار  195/5  000/0 *** 

-250/0 در سفر تعداد اعضای خانواد  حاضر  366/7-  000/0 *** 

278/0 عدم استفاد  از وسیله نقلیه شخصی  646/8  000/0 *** 

-292/0 اقامت در خانه اقوام یا دوستان  134/9-  000/0 *** 

 متغیر وابسته: میزان هزینه کرد خانوار به ازای هر نفر هر شب در سفر
* p value < 05/0 . ** p value < 01/0 . *** p value < 001/0 . 

 
شاخص تعداد اعضای خانواد  حاضر در سفر بر میزان هزینه کرد، تأثیر کاهند  داشته و با ضریب تمأثیر نسمبتاً بماالیی )بتما 

( و آلگمر  و 2019(، حمق و همکماران )2013باشد. ایمن بما نتمایج ژنمگ و ژنمگ )معنادار می 001/0( در سطح -250/0
( و هونمگ و همکماران 2015آمد  در تحقیقات سان و همکاران )دستنتایج بهراستا بود  و برخالف ( هم2013همکاران )

                                                             
1. Beta 

2.  Hung 

3. Alegre 

4. Bernini & Cracolici 
5. Zheng & Zhang 
6. Haq 

7. Alegre & Pou 

8. Skuras 

9. Cai 
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رود که علت اصلی این پدید ، سرشکن شدن میزان کل هزینه کرد خمانوار بمر تعمداد اعضمای باشد. انتظار می( می2005)
 حاضر در سفر باشد.

 001/0در سمطح  (-199/0نسبتاً بماالیی )بتما با ضریب تأثیر همچنین نوع شغل سرپرست خانوار نیز با میزان هزینه کرد، 
ها در انواع شغلی، مشخص شد که افمراد بما مشماغل غیردولتمی، بیشمترین میمانگین معنادار است. پس از مقایسه میانگین

ازآن، بیشمترین هزینمه کمرد بمه اند؛ پمستومان( را در سفر خود داشته 284445میزان هزینه کرد به ازای هر نفر هر شب )
 132143توممان( و دانشمجویان ) 138175توممان(، کارمنمدان دولمت ) 268782های بازنشستگان )متعلق به گرو  ترتیب

( به افزایش هزینه کرد در صورت خوداشمتغالی، لمین و همکماران 2020و همکاران ) 1گونه که پاركباشد، همانتومان( می
( به کاهش هزینه کمرد در صمورت دانشمجو بمودن 2008( به کاهش هزینه کرد در صورت کارمند بودن و فردمن )2020)

 کند.سرپرست خانوار اشار  می
( -185/0)بتما  ( و همچنین تعداد فرزندان مستقل در خمانوار-122/0مشخص شد که با افزایش تعداد فرزندان وابسته )بتا 

یابد. این پدیمد  بما نتمایج اهش می(، میزان هزینه کرد خانوار به ازای هر نفر هر شب ک01/0و  001/0)با سطوح معناداری 
( و کمای 1991(، الوسمون )2016(، آلگر  و پو )2019(، حق و همکاران )2013(، ژنگ و ژنگ )1996هونگ و همکاران )

باشد. یکی از علل ایمن ( می2010) 2( و وانگ و داویدسون2013( مشابه بود  و در تضاد با نتایج آلگر  و همکاران )1998)
های گردشگری متناسب با ذائقه کودکان در مقاصمد های تفریحی و فعالیتوان بیشتر متأثر از کمبود روساختتپدید  را می

های غذایی و یما تر است( برای وعد قیمتفود )که ارزان(، انتخاب فست1998گردشگری ایران و یا با توجه به نتایج کای )
 دانست. قیمت در صورت وجود کودکانهای ارزانانتخاب رستوران

دهد که با افزایش آن، میزان هزینه کرد به ازای هر نفر همر شمب نشان می( 174/0) بررسی شاخص سن سرپرست خانوار
(، 2015(، برنینمی و کراکمولیکی )2013و همکماران ) 3طور کمه هانمگیابد؛ همان( افزایش می001/0)در سطح معناداری 
( به نتمایج مشمابه و 2020( و چیاپا و همکاران )2019و همکاران ) (، حق2013(، ژنگ و ژنگ )1996هونگ و همکاران )
تواند ناشی از تغییر درآممد ( به نتایج مخالف دست یافتند. این پدید  می2020( و لین و همکاران )2010آلگر  و همکاران )

بازنشستگی، بما بماال رفمتن سمن  تبع آن هزینه کرد تا قبل ازافراد در ادوار مختلف زندگی باشد، بطوریکه میزان درآمد و به
مشخص شد که سمن  ANOVA(. در این پژوهش نیز، با استفاد  از تحلیل 1393یابد )راغفر و باباپور،شخص، افزایش می

 ( همبستگی دارد.= F 772/2ها، با ضریب تأثیر نسبتاً باالیی )سرپرستان خانوار با میزان درآمد آن
( رابطه معناداری دارد، بمه 01/0یزان هزینه کرد به ازای هر نفر هر شب )در سطح افزایش تحصیالت سرپرست خانوار، با م

که البته با توجه به ضمرایب معنماداری و  صورتی که افراد با سطح تحصیالت باالتر، هزینه کرد بیشتری نیز خواهند داشت؛
وجود این همبستگی در تحقیقمات آلگمر   باشد.های دیگر میمراتب کمتر از شاخص، تأثیر این شاخص به(110/0تأثیر )بتا 

(، 2013(، ژنگ و ژنمگ )2020(، پارك و همکاران )2020(، لین و همکاران )2015(، سان و همکاران )2010و همکاران )
( نیمز 1998( و کمای )1999(، هونگ و همکاران )2016(، آلگر  و پو )2005(، هونگ و همکاران )2019حق و همکاران )
 ست.به اثبات رسید  ا

کار بودن شخصمیت سرپرسمت خمانوار بما شناختی مشخص شد که رابطه متغیر محافظههای رواندر انتها، از میان شاخص
متغیر هزینه کرد به ازای هر نفر هر شب معنادار نیست. البته این شاخص اغلب در تحقیقاتی که در یک منطقمه و بمر روی 

رگرفته است. پس از بررسی شاخص میمزان اهمیمت سمفرهای تفریحمی در شد ، موردبررسی قراافراد )بجای خانوار( انجام
سبد مصرفی خانوارها، مشخص شد که این عامل با میزان هزینه کرد خانوار به ازای هر نفر هر شب )در سمطح معنماداری 

                                                             
1. Park 

2. Wang & Davidson (a) 

3. Hung 
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 باشد.( می2002( و ترین )2008( که مشابه با نتایج فردمن )171/0(، رابطه مثبت دارد )بتا 001/0
ها و مقایسه نتایج با مطالعات مشابه دیگر، با توجه به ضرایب تمأثیر سازی رگرسیونی، تحلیل داد ین بخش پس از مدلدر ا

توان عوامل مؤثر بر هزینه کرد خانوارهای ایرانی به ازای هر نفر هر شب در سمفر را بمه ، می2و سطوح معناداری در جدول 
 شناختی معرفی نمود.سفر، اقتصادی، جمعیت شناختی و در انتها عوامل روانترتیب اهمیت و اثرگذاری، عوامل مرتب  با 

مشخص شد که شاخص مراحل چرخه زندگی خانوار، با میزان هزینه کمرد خمانوار بمه ازای  ANOVAبا استفاد  از تحلیل 
همای هزینمه میانگینباشد. پمس از مقایسمه ( معنادار می= F 861/9و با مقدار ) 001/0هر نفر هر شب در سفر، در سطح 

کرد در مراحل مختلف چرخه زندگی خانوار، مشخص شد که خانوار زوج بدون فرزند، با اختالف نسبتاً باال، بیشترین میمزان 
ازآن بیشمترین میمزان هزینمه بمه ترتیمب اند و پمستومان( را در سفر داشمته 356079هزینه کرد به ازای هر نفر هر شب )

تومان(، فاز دوم  213504تومان(، والد مجرد ) 241468تومان(، فاز سوم النه کامل ) 248521)متعلق به خانوارهای مجرد 
توممان( و در انتهما، متعلمق بمه  134070تومان(، فاز اول النه کاممل ) 134294تومان(، النه خالی ) 180877النه کامل )
مگام با رشد سنی فرزندان وابسته در خانوار )فماز باشد. مطابق با روند صعودی هزینه کرد هتومان( می 69362خانوار بیو  )

توان نتیجه گرفت که با افزایش سن فرزندان وابسته در خانوار، میمزان هزینمه ، می4اول، دوم و سوم النه کامل( در شکل 
قصمد، در همای متواند ناشمی از آزادی و تنموع بیشمتر در انتخماب فعالیتیابد؛ این پدید  میها در سفر افزایش میکرد آن

 سال بودن فرزندان خانوار باشد.صورت بزرگ
( نیز حداکثر و حداقل هزینه کرد خانوارهای تایوانی بمه ازای همر نفمر 2015در مقایسه با پیشینه تحقیق، سان و همکاران )

ان هزینمه ( بیشمترین میمز2005داند. هونگ و همکماران )هر شب را به ترتیب متعلق به زوج بدون فرزند و خانوار بیو  می
دانمد، امما کمتمرین هزینمه کمرد را در کرد خانوارهای آمریکایی را متعلق به فماز دوم النمه کاممل و زوج بمدون فرزنمد می

( حمداکثر هزینمه 1991کند که تا حدودی مغایر با نتایج این پژوهش است. الوسون )خانوارهای مجرد و منفرد مشاهد  می
 داند که شباهتی به نتایج این پژوهش ندارد.ه خانوار النه خالی میکرد گردشگران در استرالیا را متعلق ب

 

 
 . مقایسه میانگین هزینه کرد خانوار به ازای هر نفر هر شب در سفر، با توجه به مراحل چرخه زندگی خانوار4شکل 

 

 گیری نتیجه
دهنمد؛ یکمی از مباحم  مهمم در وز میگردشگران متأثر از عوامل مختلف، رفتار متفاوتی را در مقاصد گردشگری از خود بر

تحقیقات اخیر، بررسی میزان هزینه کرد گردشگران در سفر و شناسایی عوامل ممؤثر بمر آن اسمت. ایمن عواممل در چهمار 
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شوند که با توجه بمه ممدل مفهمومی بندی میشناختی و مرتب  با سفر دستهبخش عوامل اقتصادی، جمعیت شناختی، روان
ونقمل، اغذیمه و نوشمیدنی، توانند بر شش بخش اصلی هزینه در سفر که شمامل اقاممت، حملقیق، میشد  در این تحارائه

خرید، تفریح و بازدید از جاذبه و رویدادها اثرگذار باشند. درك مناسب از الگوهای هزینمه کمرد گردشمگران، ایمن امکمان را 
ققان بتوانند تعامل اقتصادی گردشگران بما جامعمه مقصمد را ریزان، بازاریابان و محگذاران، برنامهسازد، تا سیاستفراهم می

 کمه دارد اهمیمت لمذا باشمند؛می گردشمگری محصموالت کنندگانمصمرف اصلی بخش ها،موردبررسی قرار دهند. خانواد 
 بازاریمابی هایاسمتراتژی و گردشمگری هایسیاسمت تا شود، تبیین و درك آن بر مؤثر عوامل و خانوار مصرف هایویژگی

های این تحقیق شامل عوامل مؤثر بر میزان هزینه کرد خانوارهای ایرانی بمه ازای همر نفمر همر یافته .شوند اتخاذ خوبیبه
تواند در راستای افزایش بودجه خانوارهای ایرانی بمرای سمفرهای شب در سفرهای داخلی است، که نتایج حاصل از آن می

قاصد گردشگری ایمران و افمزایش عایمدی ذینفعمان گردشمگری داخلمی داخلی، حفظ چرخه گردشی پول و تزریق آن به م
 مورداستفاد  قرار گیرد.

در این پژوهش باهدف بررسی و تبیین نقش عوامل مختلف بر میزان هزینه کرد خانوارهای ایرانی در سفرهای داخلمی، بما 
شمد  و بما آوریرسشنامه الکترونیکی جمعها از طریق پاستفاد  از یک تحلیل خرد اقتصادی و با رویکرد سیستماتیک، داد 

توجه به مفاهیم موجود از دستاوردهای تحقیقات پیشین، موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. نقطمه تممایز ایمن پمژوهش بما 
های داخلی و خارجی آن، مطالعه بر روی بازار گردشگری خانوارهای ایرانی و همچنین در نظر گمرفتن برخی دیگر از نمونه

کاری شخصیت سرپرسمت خمانوار، ها )مانند استفاد  از وسیله نقلیه شخصی، اقامت در خانه اقوام، محافظهز شاخصبرخی ا
باشد. نتایج این مدل تحقیقات در جوامع مختلف، بمه دلیمل عنوان متغیر مستقل میچرخه زندگی و تعداد فرزندان خانوار( به

حال اکثریت محققمان معتقدنمد کمه بما شناختی متفاوت است؛ باایننهای جمعیت شناختی، اقتصادی و رواتنوع در ویژگی
کنمد و ایمن نکتمه بهبود وضعیت اقتصادی و تحصیالت یک شخص، وی تمایل بیشتری به هزینه کمرد در سمفر پیمدا می

رسماند. ه میتوسمعیافته و یما درحالویژ  در کشورهای کمتر توسعهاهمیت هدف قرار دادن بازار نخبگان و ثروتمندان را، به
هایی که محققان را در روند تحقیق، دچار مشکل ساخت شامل کمبود مطالعات در زمینه هزینه کرد گردشمگران محدودیت

های مالی و عدم وجود سهم گردشمگری در ایران، عدم دسترسی به بخشی از مطالعات پیشین به دلیل به دلیل محدودیت
 باشد.ن میاز بودجه خانوارها در مرکز ملی آمار ایرا

انمد و قریمب های این پژوهش، اکثر خانوارهای موردمطالعه برای سفر از وسیله نقلیه شخصی استفاد  کرد با توجه به یافته
هزینه سفر کردن خانوارهمای دهند  کماند. این نشانای را پرداخت نکرد ها برای اقامت خود در مقصد هزینهبه نیمی از آن

گمردد در تحقیقمات پمیش باشد که پیشمنهاد میونقل میوسیله نقلیه شخصی به دیگر انواع حمل ایرانی و همچنین ترجیح
های حاصل از این پمژوهش حماکی از آن اسمت کمه متغیرهمای رو، به مطالعه و بررسی علل این پدید  پرداخته شود. یافته

نفمر همر شمب در سمفر دارای همبسمتگی  میزان درآمد، سن و تحصیالت سرپرست خانوار با میزان هزینه کرد به ازای هر
باشد، بطوریکه افمراد بما مشماغل غیردولتمی، باشد. از دیگر متغیرهای موردبررسی، نوع شغل سرپرست خانوار میمثبت می

اند. همچنین مشخص شد که در صورت اسمتفاد  از وسمیله نقلیمه شخصمی، بیشترین میانگین هزینه کرد را در سفر داشته
وام و افزایش تعداد اعضای خانوار حاضر در سفر شاهد کاهش میزان هزینه کرد خانوار بمه ازای همر نفمر اقامت در منزل اق

هر شب در سفر خواهیم بود؛ با باال رفتن اهمیت سفرهای تفریحی در سبد مصرفی خانوار، میزان هزینه کمرد در سمفر نیمز 
میزان هزینه کرد به ازای هر نفمر همر شمب، رابطمه معکموس یافته، اما تعداد فرزندان وابسته و همچنین مستقل، با افزایش

 کار بودن سرپرست خانوار، با میزان هزینه کرد همبستگی ندارد.دارد. در انتها مشخص شد که شاخص محافظه
های هزینمه کمرد خانوارهما در مرحله چرخه زندگی خانوار، مقایسه میانگین 8با توجه به تفکیک خانوارهای موردمطالعه در 

دهند  حداکثر هزینه به ازای هر نفر هر شب در سفر توس  خانوارهای زوج بدون فرزند، مجرد و والمد راحل مختلف نشانم
باشد. محقق بر اساس پیشینه ذهنی خمود، بماال بمودن میمزان هزینمه کمرد مجرد و حداقل هزینه متعلق به خانوار بیو  می

داند، بطوریکه برخالف جواممع غربمی، ار کردن در خانوارهای ایرانی میخانوارهای مجرد و والد مجرد را ناشی از فرهنگ ک
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کند؛ لذا در خانوارهای مجرد و والد مجرد، بمه در اکثر خانوارها فق  سرپرست خانوار مشغول به کار بود  و کسب درآمد می
اضمر بمود  و ایمن میمزان شود، تعداد اعضای کمتری در سمفر حازای درآمد ثابت کل خانوار که توس  سرپرست تأمین می

 شود.هزینه بر تعداد کمتری سرشکن می
ریزان و گذاران، برناممهتوانمد راهنممای مناسمبی بمرای سیاسمتبا توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، پیشنهادها زیمر می

گری در ایمران بازاریابان مقاصد داخلی کشور، در راستای افزایش گردش مالی و منتفع شدن زنجیر  تأمین در بخش گردش
 توس  گردشگران باشد:

 افزایش مطالعات در زمینه عوامل مؤثر بر هزینه کرد گردشگران در ایران؛ 

 های گردشگری متناسب با ذائقه کودکمان و فرزنمدان خمانوار در های فراغتی و تجربهخلق تأسیسات تفریحی، فعالیت
 مرا  با فرزند؛مقاصد گردشگری داخلی، باهدف افزایش هزینه کرد خانوارهای ه

 کرد  و دارای مشاغل غیردولتی، با توجه به میزان عایمدی بیشمتر از ایمن های بازاریابی بر قشر تحصیلتمرکز فعالیت
 افراد؛

  همای ترغیب خانوارها و ارائه تسهیالت در جهت عدم استفاد  از وسیله نقلیمه شخصمی و اسمتفاد  از هتمل و اقامتگا
 تجاری در سفرهای داخلی؛ و

 لید محتوا در راستای ترویج سفرهای تفریحی و باال بمردن تقاضما، انگیمز  و اهمیمت سمفرهای تفریحمی در سمبد تو
 مصرفی خانوارها.

 

 تقدیر و تشکر
 گونه حامی مالی نداشته است.این تحقیق، هیچ
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