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Extended Abstract 

Introduction 

In recent decades, the tourism industry, as one of the most effective service industries, creating 

employment and protecting the environment, has been growing rapidly and has greatly 

improved the economic growth of countries that according to various researchers, tourism has 

many economic and non-economic benefits (including cultural, social and environmental) for 

communities. Expansion of tourism has variety advantages that includes economic benefits such 

as GDP growth, reducing unemployment (creating jobs for unskilled and skilled workers, 

creating businesses related to housing, food, etc.), increasing the income of local and even 

national residents, attracting foreign investment, promoting development and diversity in other 

sectors, socio-cultural benefits such as cultural exchange, improvement of cultural activities, 

promotion of social status, social participation, protection of cultural heritage, protection and 

promotion of indigenous cultural values and entrepreneurship and environmental benefits such 

as environmental protection and natural resources, improving infrastructure and protecting the 

natural landscape. . Accordingly, considering the expansion of this industry and its role in the 

economies of countries, especially developing countries without production resources, 

identifying the effective factors on the improvement of tourism is necessary and is of great 

importance. Therefore, the present study seeks to identify the key and influential factors in the 

development of regional tourism based on different indicators of each region (including income 

issues) and by dividing the regions into three sections of high, low and middle income, compare 

the effective indicators on tourism in different regions with the economic modeling approach. 

 
Methodology 

The present study intends to compare regional tourism with income-oriented approach among 

low, high and middle income regions with an analytical-descriptive nature and using modeling 

techniques. This research is applied one in terms of purpose and the period of study is 1995 to 

2015. The data included information of 120 cities in the capitals of middle, low, and high-

income countries, derived from indicators of the World Tourism Organization, the World Bank, 

and the International Monetary Fund (IMF) and with data panel method (fixed and random 

effects method) and EViews 9 software have been examined. 

 
Results and discussion 

According to the estimation of research models with fixed and random data panel methods and 

based on theoretical foundations and previous studies related to the research topic, three 

indicators of tourism cost share of GDP, per capita tourist expenditures and number of tourists 

are approved as dependent variables and the effect of independent variables on them was 

investigated. Based on the results, the share of tourism expenditure in GDP is recognized as the 

most appropriate regional and international tourism index and the effectiveness of economic 
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variables on the index, showed that the variables of exchange rate, Consumer Price Index (CPI) 

and GDP per capita, are the most influential regional tourism indicators at the international 

level.  

 
Conclusion 

The results of comparing the effective factors on the regional tourism in all three groups of low, 

middle and high income, showed that the variables of exchange rate, Consumer Price Index 

(CPI) and GDP per capita are the most important factors affecting global tourism in all countries 

and all three groups are low, middle and high income countries. And this factor means that the 

factors affecting international and regional tourism are the same in different regions and 

countries. 

In other words, regardless of any geographical and regional conditions, economic variables are 

the most effective indicators in the field of international tourism and, consequently, attracting 

tourists to the capitals of different countries. Meanwhile, exchange rate and GDP per capita 

indicators have a positive effect and Consumer Price Index (inflation) has a negative impact on 

tourism in different countries, which shows the steady impact of these indicators in different 

regions. 

The coefficients of these variables also show well that the lower the inflation in different 

regions, and the higher the exchange rate and GDP of countries, tourism in countries (in 

general), will have a more appropriate trend and absorption and also the process of attracting 

tourists in the regions will be better. In addition, the negative and very high coefficient of price 

index (inflation) in all three models and for all three groups, shows that high inflation, in other 

words, price instability in all countries of the world, is a negative indicator in attracting foreign 

tourists. 

Also, exactly the same coefficients related to middle and high income countries, in the estimated 

models, show the high similarity of the two groups in the tourism sector and tourist attraction 

and consequently, it means that politicians and legislators in this group of countries can conform 

each other. 
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 چکیده

توسعه فاقـد منـابع ویژه کشورهای درحالدر اقتصاد کشورها، به با توجه به گسترش صنعت گردشگری و نقش آن
باشـد. رخـوردار میمؤثر در بهبود گردشگری، امری ضروری بوده و از اهمیت بسـیاری، بتولیدی، شناسایی عوامل 

ای را بـر رو پژوهش حاضر به دنبال این هدف است تا عوامل کلیدی و اثرگذار در توسعه گردشـگری منطقـهازاین
 بخـش درآمـدهای مختلف هر منطقه )ازجمله مباح  درآمدی( شناسایی و با تقسیم مناطق به سه اساس شاخص

سـازی اقتصـادی، های اثرگذار بر گردشگری را در مناطق مختلف، بـا رویکـرد مدلباال، پایین و متوس ، شاخص
 وصـیفیت –پژوهش به لحاظ هـدف، کـاربردی و بـه لحـاظ ماهیـت و روش، تحلیلـی  نیموردقیاس قرار دهد. ا

هـای هر از پایتختشـ 120ه موردبررسـی بـوده و نمونـ 2015تا  1995. دوره زمانی موردبررسی تحقیق، باشدمی
دهـد کـه متغیرهـای نـرخ ارز، باشد. نتایج حاصله از تحقیق، نشان میکشورهای با درآمد متوس ، پایین و باال می

ترین عوامل اثرگذار بر گردشگری جهـانی ( و تولید ناخالص داخلی سرانه از مهمCPIفروشی )شاخص قیمت خرده
شـود و در ایـن میـان، کشـورهای بـا درآمـد پـایین، متوسـ  و بـاال، محسـوب میهمه کشورها و هر سه گـروه 

ها )تورم(، تأثیر منفـی فروشی قیمتهای نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و شاخص خردهشاخص
تلـف ها در مناطق مخدهنده تأثیرگذاری یکنواخت این شاخصبر گردشگری در کشورهای مختلف داشته که نشان

های تخمینـی، باشد. همچنین، ضرایب کامالً یکسان مربوط به کشورهای بـا درآمـد متوسـ  و بـاال، در مـدلمی
کـه  دهد و بالطبع حاکی از این اسـتشباهت زیاد این دو گروه در بخش گردشگری و جذب گردشگر را نشان می

 .وانند از یکدیگر تبعیت کنندتدر این گروه کشورها، می گذاران بخش گردشگریسیاستمداران و قانون
 

 .رآمد محور، اقتصاد گردشگریای، رویکرد دگردشگری منطقه واژگان کلیدی:
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زیسـت، عنوان یکی از صنایع اثرگذار خدماتی ایجادکننـده اشـتغال و حـافظ محی های اخیر، صنعت گردشگری بهدر دهه

 (.Chianeh et al,2013:20قتصادی کشورها را بهبود بخشیده اسـت )سرعت در حال رشد بوده و تا حد زیادی، رشد ابه
بـر اســاس نظــر پژوهشـگران مختلــف، گردشــگری، مزایـای اقتصــادی و غیراقتصــادی )اعـم از فرهنگــی، اجتمــاعی و 

(. گسـترش گردشـگری، مزایـای Atkociuniene,2011:38محیطی( بسـیاری را بـرای جوامـع بـه همـراه دارد )زیست
وکار بیل رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش بیکاری )ایجاد کار برای کارگران غیر ماهر و ماهر، ایجـاد کسـباقتصادی از ق

ــرمایه ــذب س ــی، ج ــی مل ــی و حت ــاکنان محل ــد س ــزایش درآم ــذا و ...(، اف ــکن، غ ــا مس ــرتب  ب ــارجی م  گذاری خ

(Sodhro et al,2019:1168ارتقای توسعه و تنوع در بخش ،)تبـادل ماننـد فرهنگـی –مـاعی های دیگـر، مزایـای اجت 
یت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حفاظت از میراث فرهنگی، حفاظـت از وضع ارتقای فرهنگی، هایفعالیت بهبود فرهنگی،

محیطی ماننـد حفاظـت از ( و مزایـای زیسـتGunn & Var,2002:14های فرهنگی بـومی و کـارآفرینی )ترویج ارزش

 (.Gao et al,2009:442انداز طبیعی را به همراه دارد )ها و حفاظت از چشمیرساختزیست و منابع طبیعی، بهبود زمحی 
پذیرد، یا صرفه نیست یا صورت نمیرسد که در مناطقی که تولید یا استخراج، ازنظر اقتصادی بهبر این اساس، به نظر می

از اهمیـت بـاالیی برخـوردار بـوده و  المللی ندارند، توسعه صنعت گردشگرینقش مهمی درصحنه تجارت و بازرگانی بین

(. درواقع، گسترش صـنعت 18: 1396غالمی و خلجی،؛ Kerr et al,2001:28طلبد )اندرکاران را میضرورت توجه دست
ــه ــورهای جهــان ب ــرای کش ــگری، ب ــورهای درحالگردش ــوردار اســت ویژه کش ــیاری برخ ــعه، از اهمیــت بس  توس

(Brida et al,2011:195به .)ر اساس آمار سازمان جهانی جهـانگردی، صـنعت توریسـم، تـأثیر بسـیاری در که، بطوری
(؛ به صورتی که بر اسـاس آمـار سـازمان گردشـگری جهـانی، Atkociuniene,2011:25سیستم اقتصاد کشورها دارد )

کشـورها  1GDPمیلیارد دالر در سال را به همراه داشته و بخش درخور توجه و رو به رشـدی از  800گردش مالی بیش از 
درصـد از درآمـد  10، گردشگری، حدود نی( همچنPeng et al,2015:35; WTO,2018را به خود اختصاص داده است )

(، بعـالوه 140: 1398 ،همکارانگیرد )صادقی و دهم از نیروی کار جهان را به کار میکند و حدود یکجهان را فراهم می
 3/1درصدی مواجه بوده و با ثبت رقم  7، با رشد 2017المللی در سال بر اساس آمار سازمان متبوع، شمار گردشگران بین

کـه ایـن  .(,2017WTO، بـه خـود اختصـاص داده اسـت )2ای را میان صنایع بخش سوممالحظهمیلیارد نفر، رکورد قابل
 شود.الملل میعامل، منجر به رشد صنعت گردشگری در سطح بین

صورت کالن بوده ای گردشگری بهکه، آمار جهانی و منطقه است که باوجودی اما نکته حائز اهمیت در این راستا این
المللی سهیم نیستند )برای نمونه، سهم ایـران از گـردش مـالی و همه کشورها و مناطق به یک اندازه، در گردشگری بین

  بــوده اســت هــای مختلــف، متفــاوتدهم درصــد اســت و ایــن ســهم در دوره، کمتــر از یــک2017المللــی در ســال بین
(WTO,2017؛ اما برخی کشورهای درحال)ای چون مصر، تونس، فلسطین، ایسلند و نیکاراگوئـه، از نیافتهتوسعه و توسعه

توجـه جـذب گردشـگر در ایـن که، رشد قابل اند تا جاییدرصد بسیار باالی جذب گردشگر در سال مذکور، برخوردار بوده
یافته اروپایی مانند اسپانیا، فرانسه و آلمان )کـه همـواره از گر کشورهای توسعهکشورها، در کنار رشد معمولی جذب گردش

قرارگرفته است و همین امر، لزوم توجـه بـه  (WTO,2017ای گردشگری در سطح جهانی هستند( )پرطرفدارترین جاذبه
ردشـگر در منـاطق مختلـف سازد. چراکه بر اساس آمار جذب گازپیش نمایان میگردشگری و عوامل مؤثر بر آن را، بیش

دوراز رسد که گردشگری، حـاکی از تأثیرگـذاری متغیرهـای کالنـی اسـت کـه بـهتوسعه، به نظر مییافته و درحالتوسعه
توسـعه شود )برخـی از منـاطق درحالهیاهوهای سیاسی و امنیتی، گردشگران را به بازدید از مناطق مختلف، رهنمون می

رو پـژوهش حاضـر بـه برند(. ازاینه لحاظ امنیتی در وضعیت کامالً قابل قبولی به سر نمیرشد یافته در آمار گردشگری، ب
های مختلـف هـر ای را بـر اسـاس شـاخصدنبال این هدف است تا عوامل کلیدی و اثرگذار در توسعه گردشگری منطقه
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مد باال، پایین و متوس ، به ایـن و با تقسیم مناطق به سه بخش درآ ییای( شناسامنطقه )ازجمله مباح  درآمدی و منطقه
توانند از عوامل اثرگذار در جذب گردشگر در منـاطق سؤاالت پاسخ دهد که آیا سردمداران در مناطق و جوامع مختلف می

تواننـد از عوامـل کـالن دیگر برای جذب گردشگر خارجی در منطقه خودشان، بهره ببرند یا خیر؟ آیا مناطق مختلـف، می
 ی با شرای  مشابه خودشان، در جذب گردشگر خارجی، استفاده کنند یا خیر؟اثرگذار کشورهای

مطالعه که در ارتباط با عوامل اثرگـذار بـر گردشـگری متمرکـز  100جانبه خود، که روی (، در مطالعه همه1997) 1لیم
 :های زیر را موردبررسی قرار دادبودند، شاخص

ی ، انـواع متغیرهـارداستفاده، پانل و ...(، اندازه مشاهدات، نوع مدل موزمان چاپ اثر، انواع داده )سری زمانی، مقطعی
 .(، متغیرهایقامت و ..وابسته )تعداد گردشگران، مخارج گردشگران، صادرات و واردات صورت گرفته از طریق سفر، مدت ا

و وابسـته مورداسـتفاده در  ز و ...( و تعـداد متغیرهـای مسـتقلونقل، نرخ ارهای نسبی، هزینه حملمستقل )درآمد، قیمت
هـای سـاالنه، اسـتفاده کـرده و ، از داده80شـده در دهـه و به این نتیجه رسید که، بیشتر مطالعات تجربـی انجام تحقیق

انـد. متغیرهـای وابسـته اند، بعالوه اغلب معادالت مورداستفاده برای تخمین مدل، خطی بودهکاربردهمشاهدات کمی را به
ه و شـگران بـودین تحقیقات )شاخص گردشگری(، تعداد گردشگران واردشـده بـه کشـور و مخـارج گردمورداستفاده در ا

ونقل و نـرخ ارز، اثرگـذارترین متغیرهـای مسـتقل های حملها(، هزینههای نسبی )شاخص قیمتمتغیرهای درآمد، قیمت
قالـه صـورت گرفتـه بـر م 70کـه روی  (، در مطالعـات خـود1999) لـیم .انـدمورداستفاده در تحقیقات دوره مذکور، بوده

زای تـرین متغیرهـای بـرونونقـل )رایجهای حملهـا و هزینـهگردشگری، انجام داد، رابطه میان درآمـد، شـاخص قیمت
یجـه رسـید کـه های مختلف، موردبررسی قرار داد و به ایـن نتمورداستفاده در آن دهه( و تقاضای گردشگری را از دیدگاه

 .اندری داشتهضای گردشگیمت در بیشتر مطالعات، تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر متغیرها بر تقامتغیرهای درآمد و ق
سازی تقاضای گردشـگری میـان کنند که به مدلدهد که بیشتر مطالعات تجربی، سعی می(، نشان می2002) 2استوکا

، مصـرف گردشـگری در q کـه د. جـاییبپردازنـ q = f (y,p) کننـده توریسـم بـا مـدلکننده و دریافتکشورهای عرضه
، شـاخص p عنوان ظرفیـت قـدرت خریـد وکننده به، درآمد سرانه کشورهای عرضهy کننده گردشگر وکشورهای دریافت

کنـد. در تعـدادی از ایـن مطالعـات از گیری مینسبی قیمت است و سطوح قیمتی را میان کشورهای مبدأ و مقصد، اندازه
(، در مطالعـه خـود، بـه تخمـین 2009) 3عبدالرحیم .(,2013:890Cheng et alشود )تفاده میهای جانشین نیز، اسقیمت

تـرین های گردشـگری را از مهمتابع تقاضای توریسم در کشور مالزی با رویکرد پانل دیتـا پرداخـت و گسـتردگی جاذبـه
ای (، در مطالعـه2009) مکـارانهو  4اصالن .(,2015:548Chen et alعوامل جذب توریست به این کشور، معرفی کرد )

، بـه بررسـی عوامـل مـؤثر بـر صـنعت "الملل برای کشور ترکیه: با رویکرد پانل دیتاتقاضای توریسم بین"تحت عنوان 
ترین عوامل ورود گردشگران به ایـن گردشگری این کشور پرداخته و درآمد سرانه و مخارج مصرفی گردشگران را از مهم

تـا  1961مطالعـه در دوره زمـانی  195(، در مطالعه جامع خـود کـه روی 2015) همکارانو  5نگپ .کنندکشور، معرفی می
پرداختند، تأثیر فاکتورهای کالن اقتصـادی )بـاصخص درآمـد و قیمـت(، را بـر تقاضـای گردشـگری موردبررسـی  2011

های مورداسـتفاده و ... را مـورد مدلشناسی تحقیق و قراردادند و تأثیر، منطقه موردمطالعه، دوره زمانی موردبررسی، روش
مطالعـات  .وفور، مـورد مشـاهده قراردادنـدها در نتایج تحقیقات را بـهتحلیل قرار داده و اثرگذاری هرکدام از این شاخص

شده، بعالوه، المللی و عوامل مؤثر بر آن، اغلب برای مناطق همگن انجامشده در زمینه گردشگری بینصورت گرفته انجام
های درآمدی؛ به عبارتی، مطالعـه منسـجمی کـه ای است نه گروهر مطالعات صورت گرفته برحسب مطالعات منطقهبیشت
بندی درآمـدی، مـورد ای در گروه کشورهای مختلف را بـا تقسـیمای، عوامل مؤثر بر گردشگری منطقهصورت مقایسهبه

                                                           
1. Lim 
2. Stoka 
3. Abdo Alrahim 
4. Aslan 
5. Peng 
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 شود.محسوب میتحلیل قرار دهد، صورت نگرفته و همین امر، نوآوری تحقیق حاضر 
 

 مبانی نظری

منظور اسـتراحت و تفـریح و تجـارت یـا دیگـر گیرد که بـههایی را در برمیصورت کلی، مجموعه مسافرتگردشگری، به
گیرد و غیبت شخص گردشگر از محل سـکونت دائـم خـود، های شغلی و یا شرکت در مراسمی خاص، صورت میفعالیت

(. به عبارتی، هرگونه فعل و انفعالی 4: 1398 زاده،حسام و آقایی ؛ Chang & Lai,2011:970گذرا و موقتی خواهد بود )
(. حال اگر در جریـان ایـن Lee,1996:530شود )گیرد، گردشگری تلقی میگر صورت میکه در جریان سفر یک سیاحت

گیرد و بر این اسـاس، ر میانفعاالت، رویکردهای اقتصادی، محور تحرکات قرار گیرد، گردشگری از این بعد موردتوجه قرا
شود که از مسافرت و اقامت یک نفر غیربومی بدون اقامت و اشتغال دائم در یک گردشگری، مجموعه روابطی قلمداد می

شود کـه ( و از این منظر، گردشگری، فعالیتی اقتصادی قلمداد می420: 1397، همکارانآید )درویشی و محل به وجود می
المللـی را فـارغ از سـطح هایی مناسب بـرای ورود بـه عرصـه تجـارت بینای خاص آن، فرصتهبه دلیل ماهیت ویژگی

(. این مهم باعـ  شـده اسـت کـه از ایـن فعالیـت اقتصـادی Odhiambo,2011آورد )یافتگی کشورها فراهم میتوسعه
درصـد از  9ر اختیار داشـتن گردشگری با د (.83: 1397عنوان صنعتی یاد شود که اساساً ماهیتی خدماتی دارد )محمدی،به

تـرین الملـل، یکـی از بزرگدرصد از صـادرات در سـطح بین 30درصد اشتغال و  8تولید ناخالص داخلی جهانی، بیش از 
(. بنـا بـر آمـار سـازمان جهـانی گردشـگری، تعـداد 2014,1UNWTOهای اقتصادی رو به رشد در جهـان اسـت )بخش

 7بـا رشـد  2010میلیون نفـر، در سـال  882به  2009میلیون نفر، در سال  798، به 2005المللی در سال گردشگران بین
 2و بر اساس نظر سازمان جهـانی گردشـگری میلیارد نفر رسیده است 3/1به  2017میلیون نفر و در سال  940درصدی به 

دهنده وبی نشـانخایـن ارقـام بـه (.UNWTO, 2017میلیـارد نفـر، برسـد ) 8/1به  2030شود که تا سال بینی میپیش
تواند این صنعت را با توجه به اثرات پیشـین و باشد که میالملل میگسترش حجم مبادالت مالی گردشگری در سطح بین

گیر در اقتصاد داخل کشـورها، بـاصخص کشـورهای توجه، به صنایع چشمپسین گسترده آن و دخیل بودن در صنایع قابل
هـای متنـوعی ماننـد (؛ چراکه گردشگری بـا فعالیت12: 1396بدیل کند )متقی،دارای مزیت نسبی در حوزه گردشگری، ت

هـای تفریحـی و ...، در ارتبـاط بـوده و هـای مسـافرتی، مکانها و آژانسونقل، خطوط هوایی، خطوط دریایی، هتلحمل
دهــد ر میالشـعاع خـود قـراصـورت عـام را تحتطور خـاص و اقتصـاد کـل کشـور بههـا بـهاقتصـاد همـه ایـن فعالیت

ای اســت کــه اگــر بــدون انجــام (، گردشــگری دانشــی چنــد رشــته1984) 3بنــا بــر عقیــده کاســترز (.1383)النــدبرگ،
( نیـز 1991) 4اینسـکیپ های مدون، توسعه و تکامل یابـد، کامـل نخواهـد بـود.های سیاسی دقیق و برنامهوتحلیلتجزیه
بیند تا نقش خود را در این فرآیند افزایش دهند. بر ایـن ؤثر میها را در جهت شناسایی آثار و آینده گردشگری، محکومت

بعدی نیست و به عوامل متعددی، وابسته اسـت. عوامـل اصـلی اثرگـذار بـر تقاضـای اساس، گردشگری، یک فرآیند تک
 کرد تقسیم اقتصادی، عوامل و شناختیروان -زا، اجتماعی توان به سه دسته کلی عوامل برونالمللی را میگردشگری بین

 فنـاوری، از اسـتفاده در پیشرفت تجاری، روند ادوار به معموالً گردشگری تقاضای زایبرون (. عوامل45: 1388)غفارزاده، 

 عرضه مربوط منابع از برداریبهره توانایی و مقصدها و اجتماعی سیاسی هایویژگی اقتصادی، رشد بازار، محل تغییرات در

شـود و طبعـاً، شناختی، به وضـعیت خـود گردشـگر مربـوط میروان -اجتماعی عوامل .(De Vita,2014:229شوند )می
عوامل اقتصادی تقاضای گردشگری، بر اساس تابع تقاضای  (.Kiliç, Bayar,2014:85نیست ) گیریاندازهقابل آسانیبه

 باشد.گردشگری، که بر مبنای تابع تقاضای کاال و خدمات بنانهاده شده، می
کننده باشد که مصرفی تابع تقاضای گردشگری، درواقع منطبق بر نظریه تقاضا برای کاالها و خدمات میالگوی اصل

با توجه به درآمد و سطوح قیمتی کاالها، در صدد حداکثر کردن مطلوبیت خود بوده و این مهم در فضای دو کـاالیی کـه 

                                                           
1. World Travel & Tourism Council (WTTC) 
2. United Nation – World Tourism Organization (UN – WTO) 
3. Kasters 
4. Inseep 
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عنوان نماینـده بقیـه کاالهـا و خـدمات، مصـرف هرا بـ q2و یک کاالی دیگر مانند  q1کننده کاالی گردشگری، مصرف
کننده، با فرض حداکثر کردن تابع مطلوبیت فرد بر این اساس، تابع تقاضای گردشگری مصرف گیرد.نماید، صورت میمی

 آید:صورت اولیه زیر درمی(، بهy( و ثبات قید بودجه )کننده )مصرف

 
المللـی، بـه میـزان درآمـد ای و بینازجملـه سـطوح منطقـه و بر این اساس، تقاضای گردشـگری در همـه سـطوح،

ز عوامـل منظور جذب گردشگر( و قیمت سایر کاالها وابسته هستند؛ کـه اگردشگران، قیمت گردشگری در هر منطقه )به
یـن تدریج و با مطالعات صورت گرفته در این راسـتا، طیـف اشوند اما بهاقتصادی اولیه اثرگذار بر گردشگری محسوب می

 عوامل، تغییر کرد.
  

 پژوهشروش 
ای سـازی بـه بررسـی مقایسـههـای مدلکارگیری تکنیکتوصیفی و به -مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی 

شده ای با رویکرد درآمد محور در میان مناطق با درآمد پایین، باال و متوس ، بپردازد. روش به کار گرفتهگردشگری منطقه
هـای مربـوط بـه ایـن مطالعـه داده باشد.می eviews 9 افزار مورداستفاده،روش اثرات ثابت و تصادفی و نرم در تحقیق،
و از  2015-1995کشور را، از میان کشورهای بـا درآمـد پـایین، متوسـ  و بـاال، کـه در دوره زمـانی  120های پایتخت
اند، شـده(، استخراجIMFالمللـی پـول )ق بینهای مربوط به سازمان گردشگری جهانی، بانـک جهـانی و صـندوشاخص

و  1های مورداستفاده در تحقیق حاضر، با توجه به مبـانی نظـری و بـر اسـاس مـدل فیلیـپمدل دهد.موردبررسی قرار می
 (، به شرح زیر است:2017) همکاران

Arrivalit = f (XR, P, GDP)  
EXit / Arrivalit = f (XR, P, GDP)  
EXit / GDPPit = f (XR, P, GDP)  

بـه  6و  5،4های شـماره گیری از کشش متغیرهـا، مـدلمنظور بهره، به3و  2، 1های شماره با لگاریتم گیری از مدل
 شود:شرح زیر حاصل می

Ln Arrivalit = a 0 + a1 Ln XRit + a2 Ln Pit + a3 Ln GDPit + uit (4) 
   Ln (EXit / Arrivalit) = a 0 + a1 Ln XRit + a2 Ln Pit + a3 Ln GDPit + uit (5) 

 Ln (EXit / GDPPit) = a 0 + a1 Ln XRit + a2 Ln Pit + a3 Ln GDPit + uit (6) 
 ها به شرح زیر است:های مورداستفاده در مدلشاخص

Arrivalitتعداد گردشگران خارجی واردشده به کشور : i  در دوره زمانیt؛ 
EXitشده( کشورشگران )هزینه سفرهای انجامشده توس  گرد: مخارج واقعی انجام i  در دوره زمانیt؛ 

GDPPit: تولید ناخالص داخلی )برحسب برابری در قدرت خرید( کشور i  در دوره زمانیt؛ 
XRitنرخ ارز واقعی برحسب دالر کشور : i  در دوره زمانیt؛ 

Pitشاخص قیمت خرده :( فروشیCPIکشور ) i  در دوره زمانیt عنوان شاخص تورم نیز به کار رود؛بهتواند که می 
GDPitتولید ناخالص داخلی سرانه کشور : i  در دوره زمانیt؛ 

EXit / Arrivalit مخارج سرانه گردشگران خارجی کشور :i  در دوره زمانیt؛ 
EXit / Arrivalit سهم هزینه گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور :i  در دوره زمانیt. 

 

 اهبحث و یافته

عنوان یک عامل ها در طول زمان بهیکی از مشکالت اساسی تحقیقات در نظر نگرفتن مانایی متغیرها و روند تغییرات آن

                                                           
1. Filipe 
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هـا بایـد دارا باشـند، مانـا بـودن های رگرسیونی است. از طرفی از خصوصـیات مهمـی کـه دادهاثرگذار بر تجزیه تحلیل
شود. لذا پیش از انجام هرگونه تحلیلی برای اطمینان اذب میان متغیرها میها مانع از رگرسیون کهاست. مانا بودن دادهآن

از ساختگی نبودن و در پی آن داشتن نتایج مطمئن، بایستی نسبت به وضعیت مانـایی متغیرهـا، اطمینـان حاصـل کنـیم. 
مـون فیشـر و آزمـون هایی همچون لوین و لـین، پسـران و شـین، آزمانایی متغیرهای تحقیق حاضر با استفاده از آزمون

 .گیردمی(، مورد آزمون قرار 45: 1387هاردی )گجراتی،
 

 . بررسی آزمون ریشه واحد برای متغیرهای موجود در مدل )کشورهای با درآمد پایین(1 شماره جدول

 LAri LEX/Ari LEX/GDP LXR LP LGDP متغیرها

Levin, Lin & Chu 
 )احتمال(

 در سطح
با عرض از مبدأ و 

 دبدون رون

9/35 
(00/0) 

2/15 

(64/0) 
0/34 
(89/0) 

10/24 
(00/0) 

14/9 
(00/0) 

17/78 
(00/0) 

 - تفاضل مرتبه اول
 

8/95 
(00/0) 

9/54 
(00/0) 

- - - 

Im, Pesaran & 

Shin W-stat  
 )احتمال(

 در سطح
با عرض از مبدأ و 

 بدون روند

23/45 
(00/0) 

1/16 

(89/0) 
2/45 

(00/1) 
18/34 

(00/0) 
14/32 

(00/0) 
31/45 

(00/0) 

 - تفاضل مرتبه اول
8/85 

(00/0) 
13/54 

(00/0) 
- - - 

ADF - Fisher Chi-

square 
 )احتمال(

 در سطح

با عرض از مبدأ و 
 بدون روند

9/34 
(00/0) 

1/35 

(99/0) 
1/56 

(84/0) 
13/45 

(00/0) 
45/7 

(00/0) 
34/8 

(00/0) 

 - تفاضل مرتبه اول
8/84 

(00/0) 
18/24 

(00/0) 
- - - 

 

هـا و طح قیمتسـ(، مشخص است که، متغیرهای تعداد گردشگران ورودی، نـرخ ارز، 1بر اساس نتایج جدول شماره )
های سـفر بـه تعـداد باشند و متغیرهای نسبت هزینـهمی I(0)تولید ناخالص داخلی سرانه، در سطح معنادار شدند بنابراین 

 I(1) عند کـه در نتیجـه از نـوگیری پایـا شـدمرتبه تفاضلبا یک دشگران خارجی،گردشگران ورودی و مخارج سرانه گر

 باشند.می
 

 . بررسی آزمون ریشه واحد برای متغیرهای موجود در مدل )کشورهای با درآمد متوسط(2 شماره جدول

 LAri LEX/Ari LEX/GDP LXR LP LGDP متغیرها

 

 
Levin, Lin & Chu 

 )احتمال(

با عرض از مبدأ  در سطح
 روندو بدون 

45/10 
(00/0) 

14/1 

(75/0) 
14/13 
(00/0) 

03/24 
(00/0) 

8/18 
(00/0) 

6/18 
(00/0) 

 - تفاضل مرتبه اول
 

65/13 
(00/0) 

- - - - 

Im, Pesaran & Shin 

W-stat  
 )احتمال(

 

با عرض از مبدأ  در سطح
 و بدون روند

67/14 
(00/0) 

78/0 

(88/0) 
56/19 
(00/0) 

14/32 

(00/0) 
43/15 

(00/0) 
8/32 

(00/0) 

 - تفاضل مرتبه اول
78/8 

(00/0) 
- - - - 

ADF - Fisher Chi-

square 
 )احتمال(

 

با عرض از مبدأ  در سطح
 و بدون روند

54/18 
(00/0) 

24/0 

(99/0) 
76/15 
(00/0) 

45/13 

(00/0) 
8,43 

(00/0) 
45/33 

(00/0) 

 - تفاضل مرتبه اول
34/14 

(00/0) 
- - - - 
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مرتبه تفاضل گیری جز مخارج سرانه گردشگران که با یکدهد که کلیه متغیرها به(، نشان می2جدول ) نتایج مربوط به
 شود، در سطح مانا هستند.مانا می

 

 

 . بررسی آزمون ریشه واحد برای متغیرهای موجود در مدل )کشورهای با درآمد باال(3جدول 

 LAri LEX/Ari LEX/GDP LXR LP LGDP متغیرها

 
Lin & Chu Levin, 
 )احتمال(

با عرض از مبدأ  در سطح
 و بدون روند

4/32 
(00/0) 

6/13 

(00/0) 
15/18 
(00/0) 

03/21 
(00/0) 

7/23 
(00/0) 

7/34 
(00/0) 

 - تفاضل مرتبه اول
 

- - - - - 

Im, Pesaran and 

Shin W-stat  
 )احتمال(

با عرض از مبدأ  در سطح
 و بدون روند

32/15 
(00/0) 

8/42 

(00/0) 
34/21 
(00/0) 

6/31 

(00/0) 
8/16 

(00/0) 
5/21 

(00/0) 
 - - - - - - تفاضل مرتبه اول

ADF - Fisher Chi-

square 
 )احتمال(

با عرض از مبدأ  در سطح
 و بدون روند

36/27 
(00/0) 

4/12 

(00/0) 
5/23 
(00/0) 

7/14 

(00/0) 
6/42 

(00/0) 
7/32 

(00/0) 
 - - - - - - تفاضل مرتبه اول

 

 دهد که کلیه متغیرها در سطح مانا هستند.(، نیز نشان می3یج مربوط به جدول )نتا
لیمـر  F منظور تخمین مدل بـه روش پانـل دیتـا، ابتـدا از آزمـونبهدر ادامه به تخمین مدل مپرداخته شده است که 

 باشند و یا خیر؟شود که آیا عرض از مبدأها یکسان می کنیم تا مشخصاستفاده می
)3(  )1-n-U)/nt2R-1)/((1-R)/n2R–U 2(R(=  k)-n-1, nt-F(n 
 . شودمنظور تعیین روش )اثرات ثابت یا تصادفی(، از آزمون هاسمن، با فرضیات زیر، استفاده میبه

 0Hمناسب بودن مدل اثر تصادفی = 

 1Hنامناسب بودن مدل اثر تصادفی = 

 است. روش تخمین در ادامه در جداول مربوطه، قیدشده
تـا  1995انی پایتخت کشـورهای مختلـف، در دوره زمـ 120نتایج مربوط به تخمین تابع تقاضای گردشگری جهانی 

 .باشد( می4، به روش اثرات ثابت و تصادفی، به شرح جدول )2015
 

 . برآورد تابع تقاضای گردشگری جهانی4 شماره جدول

 (EX/GDP)6مدل  (EX/Arri) 5مدل  (Arrival) 4مدل  متغیرها

XR 
28/0 
(00/0) 

008/0 
(00/0) 

09/0 
(00/0) 

P 
07/0- 
(00/0) 

87/0- 
(00/0) 

89/0- 
(00/0) 

GDP 
48/0 
(00/0) 

51/0 
(00/0) 

087/0 
(00/0) 

 اثرات ثابت اثرات تصادفی اثرات تصادفی روش تخمین

 086/0 49/0 93/0 (2Rضریب تعیین )

 Fآماره 

 

8/86 
(00/0) 

5/112 
(00/0) 

43/98 
(00/0) 

  
 1995مانی در دوره ز به تخمین تابع تقاضای گردشگری جهانی کشورهای با درآمد پایین، متوس  و باال مربوطنتایج 

 باشد:( می5، به شرح جدول )2015تا 
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ا ب 4مدل شماره  -. برآورد تابع تقاضای گردشگری جهانی )کشورهای با درآمد پایین، درآمد متوسط و درآمد باال(5 شماره جدول

 متغیر وابسته تعداد گردشگران

 درآمد باال درآمد متوس  درآمد پایین متغیرها
XR 26/0 

(00/0) 
38/0 
(00/0) 

29/0 
(00/0) 

P 12/0- 
(00/0) 

31/0- 
(00/0) 

052/0- 
(00/0) 

GDP 49/0 
(00/0) 

45/0 
(00/0) 

68/0 
(00/0) 

 اثرات تصادفی اثرات ثابت اثرات ثابت روش تخمین

 16/0 27/0 45/0 (2Rن )ضریب تعیی

 Fآماره 

 

4/76 
(00/0) 

6/98 
(00/0) 

6/123 
(00/0) 

 

، بـه باشد. به صورتی کـهنسبت تأثیرگذاری ضرایب مستقل بر گردشگری در هر سه گروه یکسان می رسدیبه نظر م
فـزایش رشـد ار را بر ها، بیشترین تأثیترتیب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، افزایش نرخ ارز و کاهش شاخص قیمت

 اند.گردشگری در کشورها داشته
 

با  5مدل شماره  -. برآورد تابع تقاضای گردشگری جهانی )کشورهای با درآمد پایین، درآمد متوسط و درآمد باال(6 شماره جدول

 متغیر وابسته مخارج سرانه گردشگران

 درآمد باال درآمد متوس  درآمد پایین متغیرها
XR 0 

(00/0) 
0 
(00/0) 

0 
(00/0) 

P 89/0- 
(00/0) 

78/0- 
(00/0) 

78/0- 
(00/0) 

GDP 31/0 
(00/0) 

51/0 
(00/0) 

51/0 
(00/0) 

 اثرات تصادفی اثرات تصادفی اثرات تصادفی روش تخمین

 56/0 61/0 68/0 (2Rضریب تعیین )

 Fآماره 

 

8/115 
(00/0) 

9/96 
(00/0) 

2/112 
(00/0) 

 

اخلـی ناخـالص د رد تقاضای گردشگری جهانی اقـدام کـرد تـا سـهم گردشـگری در تولیـددر این راستا، باید به برآو
 شده است.نشان داده 7آن در جدول  مقادیرمشخص شود که 

 

با  6مدل شماره  -. برآورد تابع تقاضای گردشگری جهانی )کشورهای با درآمد پایین، درآمد متوسط و درآمد باال(7 شماره جدول

 ینه گردشگری از تولید ناخالص داخلیمتغیر وابسته سهم هز

 درآمد باال درآمد متوس  درآمد پایین متغیرها
XR 056/0 

(00/0) 
076/0 
(00/0) 

076/0 
(00/0) 

P 89/0- 
(00/0) 

89/0- 
(00/0) 

89/0- 
(00/0) 

GDP 68/0 
(00/0) 

68/0 
(00/0) 

86/0 
(00/0) 

 اثرات ثابت اثرات ثابت اثرات ثابت روش تخمین

 89/0 90/0 90/0 (2Rین )ضریب تعی

 Fآماره 

 

7/113 
(00/0) 

6/97 
(00/0) 

9/112 
(00/0) 
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 گیرینتیجه
های شـغلی و منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیتگیرد که بههایی را در برمیگردشگری، مجموعه مسافرت

د دائم خود، گذرا و مـوقتی خواهـدشگر از محل سکونت گیرد و غیبت شخص گریا شرکت در مراسمی خاص، صورت می
عـد موردتوجـه از ایـن ب بود. حال اگر در جریان این انفعاالت، رویکردهای اقتصادی، محور تحرکات قرار گیرد، گردشگری

شود که از مسافرت و اقامت یک نفر غیربومی بدون گیرد و بر این اساس، گردشگری، مجموعه روابطی قلمداد میقرار می
شـود کـه بـه آید و از این منظر، گردشگری، فعالیتی اقتصادی قلمـداد میدائم در یک محل به وجود میاقامت و اشتغال 

المللـی را فـارغ از سـطح هایی مناسـب بـرای ورود بـه عرصـه تجـارت بینهای خـاص آن، فرصـتدلیل ماهیت ویژگی
این مهم با توجه بـه آمـار جـذب گردشـگر  را به همراه دارد. آورد و گردش مالی فراوانیراهم میفیافتگی کشورها توسعه

 صورتبه ،نبودند برخوردار هم خاصی سیاسی -نیافته که گهگاه از امنیت اقتصادی توسعه و حتی توسعهکشورهای درحال
 بـا مختلـف منـاطق در ایمنطقـه گردشگری بر مؤثر عوامل بررسی به را حاضر تحقیق امر، همین و شودمی تأیید مؤکد،
نـاطق ردشـگری در میین و متوس  سوق داده و به بررسی این موضوع پرداخت که آیـا عوامـل مـؤثر بـر گپا باال، درآمد

 باشد؟مختلف، یکسان است یا متفاوت می
 کشـور 120 هایپایتخت در و ایمقایسه بابیانی و توصیفی -بررسی این مهم در تحقیق حاضر، با رویکردی تحلیلی 

های نـرخ ارز، شـاخص کارگیری شـاخصو بـا بـه 2015تا  1995اال و در دوره زمانی ب و متوس  پایین، درآمد با منتخب
نه کشـور مبـدأ، مخـارج سـرا (، تولید ناخالص داخلی سرانه تعداد گردشگران خارجی واردشده بهCPIفروشی )قیمت خرده

رآمـد بـاال، گـروه دهای با مدل، برای گروه کشور 4گردشگران، سهم هزینه گردشگری از تولید ناخالص داخلی و تخمین 
 کشورهای با درآمد متوس ، گروه کشورهای با درآمد پایین و کل کشورها صورت گرفت.

 ورد عوامل کالن مؤثر بر گردشگری جهانیبرآ -الف

 پایتخت مشخص است که: 120آمده برای دستبا توجه به نتایج به
ط بـه درصـد( و نتـایج مربـو 10درصد و هـم در سـطح  5 باشند )هم در سطحدار میالف( هر سه مدل برآورد شده معنی

 5و  )با متغیر وابسته تعـداد گردشـگران( 4داری باالیی برخوردار است. در این میان، مدل شماره ها نیز از معنیضرایب آن
دشـگری از سهم هزینـه گر )با متغیر وابسته 6)با متغیر وابسته مخارج سرانه گردشگری(، با اثرات تصادفی و مدل شماره 

 تولید ناخالص داخلی(، با اثرات ثابت، تخمین زده شده است.
تری برخـوردار ، از وضـعیت بسـیار مناسـب6ب( بر اساس نتایج مربوط به ضریب تعیین، مشخص است که مدل شـماره 

شاخص بـرای  ته مخارج سرانه گردشگران، بهترینالملل، متغیر وابسدهنده این است که در سطح بینباشد و این نشانمی
 شود.گردشگری جهانی محسوب می

ر هـر سـه باشد به صورتی کـه، دج( عالمت تمامی ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل، در هر سه مدل کامالً مشابه می
ورهای مختلف ها، تأثیر منفی بر گردشگری در کشمدل، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و شاخص قیمت

 دارد.
رآمـد دبرآورد عوامل کالن مؤثر بر گردشگری جهانی )به تفکیک کشورهای با درآمد پـایین، متوسـط و  -ب

 باال(

 آمده برای سه گروه کشور و هر سه مدل، مشخص است که:دستبا توجه به نتایج به
مربـوط بـه ضـرایب  نتایجباشند و دار می(، در هر سه گروه کشور با درآمد پایین، متوس  و باال، معنی4الف( مدل شماره )

داری باالیی برخوردار است. در این میان، مدل مربوط به کشورهای با درآمد پایین و متوسـ  بـا اثـرات ها نیز از معنیآن
 ثابت و مدل مربوط به کشورهای با درآمد باال، با اثرات تصادفی، تخمین زده شده است.

قابـل  ریب تعیینکه این مدل، برای هر سه گروه کشور، از ض ب( بر اساس نتایج مربوط به ضریب تعیین، مشخص است
دهنده، مناسـب نبـودن ایـن شـاخص )تعـداد گردشـگران ورودی( نوعی نشانتواند بهباشد و این میقبولی برخوردار نمی

 عنوان شاخص گردشگری در هر سه گروه باشد.تنهایی، بهبه
رهای با درآمد باال نسـبت بـه دو گـروه کشـور دیگـر، حـاکی از در این میان باالتر بودن ضریب تعیین در گروه کشو
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عنوان پراکسـی شـاخص گردشـگری در کشـورهای بـا درآمـد بـاال تر بودن شاخص تعداد گردشگران ورودی بهمتناسب
 باشد.می

سـه  ر هـرباشد به صورتی کـه، دج( عالمت تمامی ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل، در هر سه مدل کامالً مشابه می
سـه گـروه  ها، تأثیر منفی بـر گردشـگری در هـرمدل، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و شاخص قیمت

 کشور دارد.
 دهد که:آمده برای سه گروه کشور و هر سه مدل، نشان میدستتوجه به نتایج به
باشند و نتایج مربـوط بـه ضـرایب دار میال، معنی(، در هر سه گروه کشور با درآمد پایین، متوس  و با5الف( مدل شماره )

داری باالیی برخوردار است. در این میان، مدل مربوط به هر سه گروه کشور، با اثرات تصـادفی، تخمـین ها نیز از معنیآن
 زده شده است.

قابـل  تعیین ریبب( بر اساس نتایج مربوط به ضریب تعیین، مشخص است که این مدل، برای هر سه گروه کشور، از ض
ج سرانه گردشگران( نسبت تر بودن این شاخص )مخاردهنده، مناسبنوعی نشانتواند بهباشد و این میقبولی برخوردار می

 دشگری در هر سه گروه باشد.عنوان شاخص گرتنهایی، بهبه شاخص تعداد گردشگران ورودی به
ودن عالمـت ه و یکسان بأثیری این متغیر بر گردشگری داشتتج( ضریب صفر متغیر نرخ ارز در هر سه گروه، نشان از بی

بـودن  حال نزدیک بودن ضرایب، در هر سه گروه، حـاکی از یکسـانضرایب مربوط به سایر متغیرهای مستقل، و درعین
 تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته داشته است.

 سه مدل، مشخص است که: آمده برای سه گروه کشور و هردستبا توجه به نتایج به
رآمـد ده گروه کشـور بـا ، با متغیر وابسته سهم هزینه گردشگری از تولید ناخالص داخلی، در هر س6الف( در مدل شماره 

کننـد باشند، متغیرها و ضرایب تعیین مشـخص میدار میپایین، متوس  و باال، عالوه بر اینکه، ضرایب و کل مدل، معنی
 باشد.تر بوده و از کارایی باالتری برخوردار میمدل دیگر مناسب که این مدل نسبت به دو

 ربوط به هر سه گروه کشور، با اثرات ثابت، تخمین زده شده است.عالوه، مدل مبه
بسـیار  ریب تعیینب( بر اساس نتایج مربوط به ضریب تعیین، مشخص است که این مدل، برای هر سه گروه کشور، از ض

م هزینه گردشـگری از تر بودن این شاخص )سهدهنده، مناسبنوعی نشانتواند بهباشد و این میمی قابل قبولی برخوردار
 عنوان شاخص گردشگری در هر سه گروه باشد.های دیگر، بهتولید ناخالص داخلی( نسبت به شاخص

ر باالی این معکوس و بسیاها در این مدل برای هر سه گروه، نشان از تأثیر ج( ضریب منفی و بسیار باالی شاخص قیمت
ودن بـحال نزدیـک متغیر بر گردشگری داشته و یکسان بودن عالمت ضرایب مربوط به سایر متغیرهای مستقل و درعین

 شته است.ضرایب، در هر سه گروه، حاکی از یکسان بودن تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته دا
، نشان داد که، ای در هر سه گروه درآمد پایین، متوس  و باالدشگری منطقهنتایج حاصله از مقایسه عوامل مؤثر بر گر

تـرین عوامـل اثرگـذار بـر ( و تولید ناخـالص داخلـی سـرانه از مهمCPIفروشی )متغیرهای نرخ ارز، شاخص قیمت خرده
امل به عود و این شگردشگری جهانی همه کشورها و هر سه گروه کشورهای با درآمد پایین، متوس  و باال، محسوب می

 باشند.ای، در مناطق و کشورهای مختلف، یکسان میالملل و منطقهاین مفهوم است که عوامل اثرگذار بر گردشگری بین
های مطـرح در ای، متغیرهای اقتصـادی، اثرگـذارترین شـاخصبه عبارتی، فارغ از هرگونه شرای  جغرافیایی و منطقه

باشـند. در ایـن میـان، هـای کشـورهای مختلـف، میع جـذب گردشـگر بـه پایتختالمللی و بـالطبزمینه گردشگری بین
هـا )تـورم(، تـأثیر منفـی بـر فروشـی قیمتهای نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و شاخص خردهشاخص

 باشـد.لـف میها در مناطق مختدهنده تأثیرگذاری یکنواخت این شاخصگردشگری در کشورهای مختلف داشته که نشان
دهنده این است که هرچقدر تورم در مناطق مختلف، کمتر باشد و کشـورها از خوبی نشانضرایب متغیرهای مذکور نیز، به

تری خواهـد صورت کلی(، روند مناسـبنرخ ارز و تولید ناخالص داخلی باالتری برخوردار باشند، گردشگری در کشورها )به
ها )تـورم( در عالوه، ضریب منفی و بسیار باالی شاخص قیمتگیرد بهر صورت میداشت و جذب گردشگر در مناطق، بهت

ها در همه کشـورهای جهـان، دهد که تورم باال و به عبارتی عدم ثبات قیمتهر سه مدل و برای هر سه گروه، نشان می
ه کشورهای با درآمد همچنین، ضرایب کامالً یکسان مربوط ب شود.شاخصی منفی در جذب گردشگر خارجی، محسوب می
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دهـد و های تخمینی، شباهت زیاد این دو گروه در بخش گردشگری و جذب گردشگر را نشـان میمتوس  و باال، در مدل
 توانند از یکدیگر تبعیت کنند.گذاران در این گروه کشورها، میبالطبع حاکی از این است که سیاستمداران و قانون
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