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از دو  ،کشورها بوده ریکشور به سا کیاتباع  ییدهنده جابجا که نشان یگردشگر یالملل نیب انیجر
از  نکهیا ایممکن است بر هم منطبق بوده و  انیدو جر نیاست. ا یبعد بالفعل و بالقوه قابل بررس

 میواهخ رو روبه «یگردشگر انیشکاف جر» دهیحالت ما با پد نیهم فاصله داشته باشند، که در ا
 یکشورها و رانیکشور ا انیم یبالفعل و بالقوه گردشگر انیجر سهیپژوهش به مقا نیبود. ا

 نیب یگردشگر انیشکاف جر یابیارز ی،گرانش یالمنافع و قفقاز پرداخته و به کمک الگو مشترک
 افزار چندگانه و نرم یخط ونیها از رگرس داده لیتحل یاست. برا مذکور انجام شده یکشورها

«SPSS» مقصد،  تیمبدأ، جمع تیمستقل شامل: جمع ریپژوهش شش متغ نی. در ادیاستفاده گرد
ثبت شده در  یجهان راثیمبدأ و مقصد، درآمد سرانه مبدأ، درآمد سرانه مقصد و تعداد م نیفاصله ب
 یرهایمتغ نیاز ب دیمشخص گرد یآمار ارزیابیکه پس از  گیرد، مورد بررسی قرار می مقصد

مبدأ  تیمبدأ و مقصد و جمع نیثبت شده در مقصد، فاصله ب یجهان راثیتعداد م ریمذکور، سه متغ
المنافع و قفقاز  مشترک یکشورهاو  رانیا انیم یدوجانبه گردشگر یها انیبر جر یمعنادار ریتأث

 .ندینما حیکشورها را تشر انیم یگردشگر انیجر راتییدرصد تغ 42 توانند یم رهایمتغ نیداشته و ا
 ،یگردشگر انیشکاف جر ،یبالقوه گردشگر انیجر ،یبالفعل گردشگر انیجر :واژگان كليدي

 .المنافع و قفقاز مشترک یکشورها ،یگرانش یالگو
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 3مقدمه
گوناگون  یها را در حوزه یمختلف یها انیجر ،کشورها انیم الملل نیروابط ب توسعه
است.  یگردشگر انیاز آنها جر یکیکه  آورد یبه وجود م یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 کشورها بوده و با اهداف متنوع ریکشور به سا کیاتباع  ییدهنده جابجا که نشان انیجر نیا
از دو بعد بالفعل و  ردیگ یاقوام و دوستان و...( انجام م داری، دیفرهنگ ،یتجار ،یحی)تفر 

 انیشکاف جر»از  ینیپژوهش، مسئله ما برآورد تخم نیاست. در ا یبالقوه قابل بررس
بالفعل  انیالمنافع و قفقاز است. جر مشترک  یکشورهاو  رانیکشور ا نیب «یگردشگر
 انیو جر موجود تیکشور مقصد در وضع هب یتعداد گردشگران ورود انگریب یگردشگر

 نیاست که کشور مقصد در جذب گردشگران کشور مبدأ دارد. ا یتیدهنده ظرف بالقوه نشان
حالت ما  نیاز هم فاصله داشته باشند، که در ا ایممکن است بر هم منطبق بوده و  انیدو جر

 نیاندازه ا بزرگی بود. میاهرو خو دو کشور روبه نیب «یگردشگر انیشکاف جر» دهیبا پد
عدم  دهنده  نشان استبالفعل  انیبر جر یبالقوه گردشگر انیجر یاز فزون یشکاف که ناش

 نیاست. بنابرا یو ارزآور خود در جذب گردشگر یها تیکشور مقصد از تمام ظرف استفاده
. ردیگردشگران صورت گ ورود لیدر جهت تسه ییها یزیر و برنامه ها یگذار استیس دیبا

از آن است که کشور مقصد در  یحاک یگردشگر انیکم بودن شکاف جر برعکس
گرفته و در  شیرا در پ یقابل قبول ریخود در جذب گردشگران مس یها تیاز ظرف یریگ بهره

 نیا شیحفظ وضع موجود و در وهله دوم افزا یرا در وهله اول برا ییها برنامه دیبا جهینت
. ابدیخود در جذب گردشگران دست  تیاستفاده از ظرف تا به حداکثر ،ردیکار گ بهروند 

از  یاستفاده حداکثر نیمب یبالفعل و بالقوه گردشگر انیجر نیعدم وجود اختالف ب عتاًیطب
 است.کشور مبدأ  یبازار گردشگر

 نیموجود تبادل گردشگر ب تیوضع  ی،گردشگر یسازمان جهان یبه آمار رسم مراجعه
که  یاز تعداد گردشگر یبرآورد علم گونه چیه اما. دهد یما قرار م اریکشورها را در اخت

بالفعل  انیجر ایکه آ تیواقع نیا جهیوجود ندارد. در نت ،منطقه جذب کرد نیاز ا توان یم
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است. لذا  دهیبر ما پوش زیاز آن فاصله دارد ن ایت کشورها بوده و یمنطبق بر ظرف یگردشگر
 نیتر یاز اساس یکیبه عنوان  یهدف گردشگر یرهابازا نییشکاف در تع نیبرآورد ا

اندرکاران صنعت  دست یاصل یها که همواره از دغدغه یابیبازار قاتیاهداف تحق
 یالملل نیب یها یتوسعه همکار ه. از آنجا کرسد یبه نظر م یبوده است، ضرور یگردشگر
منطقه و  هم یکشورها گردد، یعمدتاً از مناطق مجاور و در دسترس آغاز م یگردشگر

. هستند یهدف گردشگر یبازارها نییدر تع کشور هر یها تیهمجوار معموالً جز اولو
 جان،یآذربا ه،یروس ه،یالمنافع و قفقاز شامل ترک مشترک ی منطقه یکشورها ،اساس نیبرا

 ن،یاوکرا کستان،یازبکستان، تاج زستان،یارمنستان، ترکمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرق
 روند یبه شمار م رانیجوار با کشور ا هم یکه اغلب به عنوان کشورها یبالروس و مولداو

 اند. شدهانتخاب  قیتحق نیا یبرا
انجام  یگرانش یو با استفاده از الگو یالملل نیب یها انیجر       که در حوزه یقبل یها پژوهش در
و مورد  یریگ اندازه یتجار یهاانیبالفعل و بالقوه جر تیوضع نیعموماً تفاوت ب ،هشد

)حداقل در  ارب نیاول یبرا، انجام آن پژوهش نیا زیلذا وجه تما ،قرار گرفته است یبررس
 است. یگردشگر یها انیداخل کشور( در خصوص جر

 یکشورهاو  رانیا نیب یگردشگر انیشکاف جر یریگ پژوهش، اندازه یاصل هدف
شکاف  جادیدر ا رگذاریتأث یعوامل اصل نییآن تع یالمنافع و قفقاز و اهداف فرع مشترک

کشورها به  یبند تیالمنافع و قفقاز و اولو مشترک یو کشورها رانیا نیب یگردشگر انیجر
 است.اندازه شکاف به دست آمده  سلحاظ جذب گردشگر بر اسا

 

 ینظر یمبان
حوزه را به  نیا نیعالقه غالب محقق وقفه، یرو به رشد ب  دهیپد کیبه عنوان  یگردشگر

و نظرها بوده و  هادهیا یحوزه متوجه بررس نیده است. اما اکثر مطالعات در اکرخود جلب 
مختلف  یاند. الگوها دهنکرارائه  ،مشاهده شده یها از حرکت یو روشن حیصر لیتحل
 نیبه شناخت ا ازنی متوجه را محققان اند،که تاکنون مشاهده شده یدشگرگر هایانیجر
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 کرده هاآمدن آن دیعوامل مؤثر بر پد یبررس نهمچنی و هاآن یشرح الگو ها،انیجر
 .(Pearce, 1987:33 (1) 4-9)است

از  یگردشگر هایانیجر المللینیب ی، اکثر مطالعات مرتبط با الگوها1960دهه  لیاوا از
از تواتر حرکات  یینمودارها هیته ،مطالعات نیا یاصل موضوع جهینت هستند.در یفینوع توص
مشاهده  یفیتوص انیجر یمطالعات، دو سطح الگو نیاز ا یاریبوده است. در بس یگردشگر

: گردشگران شوندیم میتقس یحرکات عموماً به دو گروه اصل نخست،. در گام شودیم
دو گروه بر اساس کشور مبدأ و  نیا هیمعموالً به تجز گریگام د«. یخروج»و  » یورود»

 یدر برخ .(White and Walker, 1982:9(1) 37-56) شودیمقصد مربوط م یکشورها
 یمختلف یکار را پارامترها یو مبنا رودیهم م تر شیپ یگردشگر هایانیجر هیموارد، تجز

 الت،ی)تعط و قابل انتظار و قصد از سفر یمثل: نوع حمل و نقل، طول مدت اقامت واقع
 ,Mansfeld). دهد یقرار مها از آن یبیترک ایو  یمالقات دوستان و اقوام، سفر کار

n.d:372) 
مختلف سروکار داشته و  هایانیبا انتشار جر یگردشگر یالگوها یفیتوص لیدوم تحل فاز

 کیامکان ارائه  هیتجز نیاست. ا یشناس تیو جمع یاجتماع -یآن اقتصاد یمعموالً مبنا
هستند را فراهم  یگردشگر یکل یکه متشکل از الگو یفرع الگوهای از ترمشروح ریتصو

را در بطن  ایچرخه گردشگری اندتالش کرده زیمطالعات ن یبرخ ،(ibid, 377)آورد یم
نسبت  ییاند که تعهدزا گذاشته نیکنند. آنان فرض را بر ا ییشناسا ،مشاهده شده هایانیجر
مقصد  کیمقصد به  کیاز طرف  انیجر یسبب برقرار المللینیب یمقصد گردشگر کیبه 

به صنعت  هیدو سو یها چرخه نیاز ا یفیتوص زیآنال کی. شودیم گرید یگردشگر
امکان کنترل و  یفعال در عرصه گردشگر هایخانه و وزارت یدولت یو نهادها یگردشگر

 یو خروج یورود یآت هایانیجر ینبیشیپ یرا برا نهیزم بیترت نیو به ا دهینظارت بخش
 (ibid, 377) .سازندیم ایمه ی،گردشگر

 مداران استیو س زانیر برنامه تواند یم یگردشگر یها انیجر فیتوص رسد یبه نظر م پس
 جهیمقاصد مختلف و در نت ،گردشگر یها انیجر ینیب شیرا در پ یصنعت گردشگر

 .رساند یاری یگردشگر یها انیجر تیآنها جهت توسعه و تقو یبند تیاولو
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در حوزه  دانان یو جغراف یابیبازار گرانلیشناسان و تحل جامعه یکه از سو یمطالعات
به وقت آزاد،  یچون؛ دسترس عناصری اثر بر عمدتاً ،انجام گرفته یگردشگر یهاانیجر

الزامات  ،یحمل و نقل، الزامات خانوادگ هایبه سامانه یانداز، دسترس به پول پس یدسترس
حاکم بر گروه مرجع هر فرد متمرکز  یرفتار گردشگر یو هنجارها هاشمحل کار فرد و ارز

 ها،لتریف نای از استفاده اثر که اندگرفته جهینت نیمطالعات چن نیاند. اکثر محققان در ا بوده
بر انتخاب مقصد  تا حد زیادی  نیآن است، بنابرا ییغا ریانتخاب به مس ندایفر تیهدا
 (ibid, 387) .هستند اثرگذار یینها

و فاصله که به ی فرهنگ یها یژگیهمچون درآمد سرانه، و یعوامل کرد،استنباط  توان یم پس
 یریگ از عوامل مهم در انتخاب مقاصد بوده و در شکل است،از عناصر فوق مرتبط  یبرخ
 توان یم زیرا ن ها انیجر نیشکاف در ا جادیلذا هرگونه ا ،ندهستمؤثر  یگردشگر یها انیجر
 .نسبت داد عوامل نیبه ا
اند،  انجام شده ریدهه اخ 5در  یگردشگر ینیب شیکه در خصوص پ یمطالعات متعدد رغم به
 یطیاست و در چه مح ترقیدق ینیب شیکدام مدلِ پ نکهیدر خصوص ا یاجماع نظر چیه
 نیبر ا ونیرگرس یسنت های، روش1990از دهه  شیوجود ندارد. پ ،را دارد ییکارآ نیشتریب

 ر،یاخ های در سال یاقتصادسنج هایروش  یارتقا و به روزرسان زا پس. بودند غالب هامدل
 ,Song and Li). است افتهی یفزون یبر اقتصادسنج یمبتنی نیب شیپ هایشدت مدل

2008:29, 203-220)  
که مقصد، مبدأ، زمان، دهد  می ، نشان1961-2011 یمنتشر شده در دوره زمان مطالعات

از  همگی نمونه اندازه ها وآن یرگیتقاضا و اندازه یرهامتغی ها،تواتر داده ،یساز روش مدل
 شتریب یکاربردها توانندیم ندهیهستند. مطالعات آ ینبیشیمهم بر دقت پ رگذاریعوامل تأث

مطالعات به شدت رو به رشد بوده و  نیچرا که تعداد ا ،را گسترش دهند هاینبیشیپ
بهتر بر اساس  ینیب شیپ هایمدل نی. بنابرادهندیرا کاهش م ینیب شیشکست کامل پ سکیر
اندرکاران را در انتخاب  دست توانندیبه کار رفته در مدل م یها مطالعه و داده هاییژگیو

در  دیمف هایمیمؤثرتر و تصم هایاستیتا به س ،دهکرکمک  ینیب شیبهتر روش پ یها نهیگز
 (Peng, Song and Crouch, 2014:45, 181-193) .ابندیعرصه کسب و کار دست 
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 یها از روش یکیبه عنوان  یگرانش یاز الگو زیپژوهش ن نیاساس در ا نیهم بر
 اسیاز ق ده،ش نتدوی 1960 دهه در که «جاذبه هایمدل»استفاده شده است.  یاقتصادسنج

را  المللینیتجارت ب یاساس، الگوها نبرای تا اندگرفته شهیر وتوننیجاذبه  ریفراگ نیبا قوان
 یمیدو کشور است که البته رابطه مستق نیب هیدوسو هایانیبر جر اظرمدل ن نیشرح دهند. ا

 هامدل نیدو کشور دارد. ا نیبا فاصله ب یرابطه معکوس توده مردم و یاقتصاد تیبا وضع
 یخارج میمستق گذاریهیتجارت، مهاجرت و سرما المللینیب هایانیح جریشرت برای

 Morley, Rosselló) اندبرخوردار بوده یفراوان کاربرد از هاحوزه نیمناسب بوده و در ا

and Santana-Gallego, 2014:1). 
 نیاند، ا دهکر(، در مطالعات خود اشاره 2014) روسلو و سانتاناگالگو ،یکه مورل همانگونه

 یدر گردشگر ینقش عوامل ساختار یابیاز ارز ریکه ناگز روندیبه کار م زمانی هامدل
از آن استخراج  یقیو دق فیظر هاییژگیو ،یگرانش یالگو هیبر فرمول اول هی. با تکمیباش

 یکشورها نیب زیبوده و امکان تما یحیتوض یرهامتغی از ترکامل ایجموعهشده که شامل م
 المللینیدر عرصه تجارت ب یگرانش یالگو هایتی. موفقآورندیمبدأ و مقصد را فراهم م

. ابدیهم رسوخ  یگردشگر یتقاضا قیتحق اتیجاذبه در ادب  معادله ر،یدهه اخ یسبب شد ط
بهتر از  یلیدادند که تجارت خدمات با معادالت جاذبه خ نشان ی، مورا و ل یدر واقع ک

 هایانیشرح جر یجاذبه برا  اعتبار معادله ،«ومیک»است.  ینیب شیتجارت کاال قابل پ
 هیرا با آن توج یلالملنیب یگردشگر هایانیجر یرا روشن ساخت و الگوها یگردشگر

  کرد.
است که در  ایدو منطقه نیو فاصله ب یتیشامل تمرکز جمع ،جاذبه  معادله هیاول فرمول

 ها،مثل درآمد، سطح نرخ یحیتوض یرهایو برخوردار از متغ ییفضا یها فرمول مدل
 .(ibid:3)شوند یمبدأ و مقصد لحاظ م نیو... ب یو اثرات فرهنگ ینیگزیجا هاینرخ

به  یگردشگر انیجر هایداده لیو تحل هیو تجز قیسوابق تحق بیبا ترک «دوکسیپر»
بر تأثیرگذار  عوامل مختلف یبند دو جانبه پرداخت و دسته یساختار گردشگر یبررس

 جاذبه است هایاز مدل که یو دید. مدل جدکررا مطرح  یگردشگر هایانیجر یاندازه کل
  ت:اس ریکرده به شرح ز دایپ یادیز دکاربر قاتیدر تحق راًیاخ و
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 (:1معادله)
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S
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 نیب یاست و همواره با تعداد گردشگران ورود یگردشگر یمعرف تقاضا NIJ در آن که
ZO شود؛یم نییتع J و مقصد I مبدأ

S  یرهایبردار متغ S لیمحرک گس یرویاست که ن 
در  یناخالص داخل دیسرانه تول ری)از جمله متغ کندیرا مشخص م I ی گردشگران از منطقه

ZD مبدأ(؛
p یرهایبردار متغ P جاذب گردشگران بر منطقه یرویکه ن است J نییرا تع 

ZOD در منطقه مقصد(؛ یناخالص داخل دی)مثل سرانه تولکنند یم
r یرهایبردار متغ r  است

 شامل) سازدیاند مشخص م آمده I که از منطقه  Jگردشگران منطقه یرا برا هانهیکه هز

DistIJ  ؛ وشود(یهم م  ،𝛼𝑆 ،𝜆𝑃  و𝜀𝑟  نییتع دیهستند که با ییرهایتغم یبردارها 
 .شوند
 ایچند دهه یمانده از مطالعات تجرب یروسلو و سانتانا، مدارک بر جا ،ینظر مورل طبق
تقاضا  کننده نییکه عوامل تع دهندینشان م یبه روشن یگردشگر یتقاضا درباره یساز مدل

 ایمباحث به پاره نیتفاوت دارند. ا یمختلف گردشگر یبر مبدأها یاز نظر اثرگذار
رفته  لیتما نیا ،بیترت نیمنجر شدند. به ا یگردشگر یمبدأها یاجزا نییو تع هاکیتفک

در  یگردشگر هایانیجر زیو به آنال افتی یهم تسر یصد گردشگررفته از مبدأها به مقا
 .دیمنجر گرد «مقصد-مبدأ»زوج 

 یبند به بخش لین یراه برا کی ،«مبدأ و مقصد»هر زوج  یمستقل برا هایاز مدل استفاده
 هایستمیس یواقع هاییژگیاز و یپوش بدون چشم توانند یهم م گرید هایروش یول ،است
 یاز مبدأها هاانی. مثالً، برآورد مستقل جرابندیدست  یمشابه جیبه نتا یگردشگر یتقاضا

عوامل  ریتحت تأث ها انیجر»که  قتیحق نیا شود یمقصد خاص باعث م کی یمتنوع به سو
 در ها)مثل نرخ یونیرگرس زیآنال کیدر  یحیتوض یرهایاز جمله متغ ایدهیمشترک عد

 دهیناد ،«هستند (یستیترور اتیعمل وعی)مثل ش یتصادف یعوامل منجر به خطاها ای( مقصد
مستقل از  انیممکن است هر جر یول ستندیدر مناطق مبدأ مستقل ن هاانیگرفته شود. جر

از اطالعات مهم در خصوص عوامل مشترک و  بخشیشود و طبعاً  یبررس هاانیجر ریسا
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 ,Morley) ماند خواهدمدل را بهبود بخشد، مغفول  تیفیک توانند یاثرات آنها که م

Rosselló and Santana-Gallego, 2014:7). 
 زین رندگییم شهیر یاقتصاد مشتر کردیکه از رو یگردشگر هایانیتقاضا از جر یساز مدل

 مثل)» جاذبه هایمدل» انحامی. اندنشان داده شیطرف عرضه گرا یها یبه حذف نگران
 هایانیجر هاییژگیو نیینشان دادند که تع ی( در پژوهش2013، پاسی و ماروک

 یمعن نیبه ا یتجارت اقتصاد یبه عنوان تجارت خدمات و استفاده از تئور یگردشگر
 هایاست. مدل یبه طرف عرضه و عوامل مرتبط با مقصد ضرور شتریاست که توجه ب

ثابت خاص  بیضر کیطرف عرضه با  یفاکتورها نیاساساً در خصوص تأم یاقتصاد مشتر
ساقط  عتبارانتقاد از درجه ا نیکنند و با ا یعمل م یبه خوب «مقصد -بدأم»هر زوج  یبرا
. ماروک و ندآییمسائل عرضه برنم یکار رو یبرا جیبلکه تنها از عهده ارائه نتا ،شوند ینم

از آنچه که در  تردهیچیپ ییفضا های،  همبستگی«جاذبه هایمدل»از بسط  تیحما در یپاس
 ها،به آن یتوجه یحال آنکه بو  انگاشتند یمطرح بود را ضرورمقصد  -سنجش فاصله مبدأ

 د.شو یبه اثرات مجاورت مبدأ و مقصد م یتوجه بی سبب

 

 قيتحق اتيمرور ادب
 یو خارج یداخل یپژوهش یدر کارها مقاله نیبه عمل آمده، موضوع ا یها یبررس طبق

در  یشده که از مدل گرانش یالگوبردار ییها از پژوهش نیاست. بنابرا دهیانجام نگرد
تجارت، مهاجرت و... استفاده  لیاز قب یالملل نیب یها انیجر ریبالقوه سا انیجر نیتخم
با استنباط از  «یگردشگر انیشکاف جر»بار اصطالح  نیاول یا. در واقع براند کرده
بالفعل و  تیبرآورد وضع یبرا یگرانش یکه از الگو قاتیتحق ریسا جیو نتا حاتیتوض

 .است شدهپژوهش ارائه  نیاند، در ا دهکراستفاده  یالملل نیب یها انیبالقوه جر
اصل در  یحاج حسن دیو سع یریناصر نص ،یرانیا نیتوسط محقق 2013در سال  یپژوهش

مطالعه  نی. در ارفتیانجام پذ «رانیا یالملل نیب یتجار لیپتانس یبررس»تحت عنوان  هیترک
آن در  یتجار کیشر 161و  رانیا نیب یتجار تیظرف، دهیاستفاده گرد یکه از مدل گرانش

 انیدر م یبالفعل و بالقوه تجار انیجر نیقرار گرفته و شکاف ب یمورد بررس 2011سال 
 یها انیجر ریبراساس مقاد نیهمچن ،قیتحق نیزده شده است. ا نیعضو تخم یکشورها
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 رانیا یتجار یشرکا یبند تیبه اولو ،یتجار یها انیجر یواقع ریبا مقاد یبالقوه تجار
 سهیو مقا نی، با تخممذکوراز تجربه  یداربا الگوبر زیپرداخته است. لذا در پژوهش حاضر ن

المنافع و قفقاز  مشترک یو کشورها رانیکشور ا انیم یبالفعل و بالقوه گردشگر یها انیجر
 .خته شده استپردا ،شکاف به دست آمده زانیآنها براساس م یبند تیبه اولو

 یها انیجر یساز مدل»با عنوان ی ا در مطالعه، «یمورل انجالیمار»و  «سانترامو تانویگ ویفاب»
که مسافت  افتندی، در«یچارک ونیرگرس کردیبا رو یگرانش یها مدل قیاز طر یگردشگر

 ملجز عوا ،ینیشهرنش یباال زانیدوجانبه و م یها نامه مبدأ و مقصد، درآمد، موافقت نیب
 است.در جذب گردشگران  کننده نییتع
 یلیفراتحل»با عنوان  «. کروچیآ یجفر»و  «سانگ انیح» ،«نگیبو »که توسط  یپژوهش در

 یبررس یبرا زیآنال انجام دادند، از متا« آن یکاربرد جیو نتا یالملل نیب یگردشگر ینیب شیاز پ
دند و با کراستفاده  یگردشگر یالملل نیب یها انیجر ینیب شیپ یها دقت مدل نیروابط ب
که  افتندیدست  جهینت نیبه ا 1961-2011 یمطالعه منتشر شده در دوره زمان 262مرور 

آنها و  یریگ تقاضا و اندازه یرهایها، متغ تواتر داده ،یساز مقصد، مبدأ، زمان، روش مدل
 .هستند ینیب شیمهم بر دقت پ رگذاریاز عوامل تأث ینمونه همگ  اندازه

 یها مدل»تحت عنوان  یقیدر تحق «سانتانا گالدو ایمار»و  «جائوم روسلو» ،«یمورل ویکل»
 یگردشگر یدر تقاضا یتئور ییبه مبنا، «و کاربرد یتئور ؛یگردشگر یجاذبه تقاضا

  کرد.استخراج  یفرد تمطلوبی از را «جاذبه  معادله» کی توانیم دهدیکه نشان م دندیرس
بر گردشگران   یفاصله فرهنگ ریتأث»تحت عنوان  یا در مطالعه« نگیاکیگو »و  «کونگ گو»

 توانند یم یفرهنگ یها تفاوت نکهیا رغم بهنشان دادند که  «یبا استفاده از مدل گرانش یورود
منسجم  یها که برنامه یجذب گردشگران باشند، در صورت یمنابع برا نیتر از جذاب یکی

ها در مقصد وجود نداشته  تفاوت نیجهت درک بهتر ا یگردشگران خارج بهکمک  یبرا
 کند.به عنوان عامل بازدارنده عمل  تواند یفاکتور م نیباشد، ا

با  هیترک یتجار لیپتانس»تحت عنوان  ،«یام. اوزان سرا»و  «کاراگز ریقد»توسط  یپژوهش در
 نیب یالقوه تجارب انیجر یریگ اندازه یپانل برا یاز مدل گرانش «هیانوسیاق-ایآس یکشورها

کشورها  یو نشان دادند که سطح اقتصاد کرده استفاده هیانوسیاق-ایآس یو کشورها هیترک
که  ی در حال ه،داشت هیانوسیاق-ایآس یهاو کشور هیترک نیحجم تجارت ب بر مثبت ریتأث
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بر  یاثر چندان معنادار زین تیو اندازه جمع کند یم فایخصوص ا نیدر ا ینقش منف ،فاصله
 .ندارد انیجر نیا

 قاتیکه اثرشان در تحق ییرهایمتغ گرفتن شده تا با در نظر یسع زیپژوهش ن نیا در
آن دسته از  از قرار گرفته است، دیمورد تأک یگردشگر یالملل نیب یها انیبر جر گفته شیپ

و  رانیا ی)کشورهاقیتحق نیا یا در مورد جامعه آمارهآن یکه اطالعات آمار ییرهایمتغ
 ی، برااست ( در دسترس بوده2014)سال  مورد نظر ی( در دوره زمانزالمنافع و قفقا مشترک

 یگردشگر انیمقاصد و محاسبه شکاف جر یبالفعل و بالقوه گردشگر یها انیجر سهیمقا
 .شود استفادهآنها  انیم
 

 قيروش تحق
شود با  یم یبند دسته یساختار یها میجز پارادا یشناخت یپژوهش که به لحاظ هست نیا

چندگانه  یخط ونیرگرس لیتحل ،است. روش انجام پژوهش رفتهیانجام پذ ییاستقرا کردیرو
 انیم یبالقوه گردشگر انیجر نیتخم یو معادالت مربوطه برا یگرانش یالگو یریو بکارگ
 یبالفعل گردشگر انیآن با جر سهیالمنافع و قفقاز و مقا ترکمش یو کشورها رانیکشور ا

 است.شده  ادی یکشورها انیم

)(وتنیکه برگرفته از قانون جاذبه ن یگرانش یالگو
2

21

d

MM
KF  است به ما اجازه

 زیهر کدام از عوامل را ن رییزده و اثرات تغ نیکشورها را تخم نیبالقوه ب اناتیتا جر دهد یم
 .میکن یریگ اندازه انیجر نیا یبر رو
و  یتیشامل تمرکز جمع «معادله جاذبه» هیفرمول اول شد،ذکر  ینظر یکه در مبان گونه همان

درجه تعامل  ،یجانبه گردشگر دو منطقه مبدأ و مقصد است. لذا در حرکات دو نیفاصله ب
طور معکوس با فاصله دو منطقه در  دو منطقه و به تیبه تراکم جمع ماًیمبدأ و مقصد مستق

ند. شو میالگو کشورها به عنوان اجرام در فرمول فوق در نظر گرفته  نیا درارتباط است. لذا 
آنها  نیفاصله ب یدر مبدأ و مقصد به عنوان جرم کشورها و برا تیجمع ریمتغ ،راستا نیدر ا

 یرهایمتغ یگذار یبا جا نی. بنابراه استدر نظر گرفته شد ها، تختیپا ییایفاصله جغراف زین
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شده بطور مشابه به صورت زیر بازنویسی  یانات گردشگریفوق برای جر یشده الگو ادی
 است:

 (:2معادله )

IJ

IJ

JI
IJ U

Dist

PP
BA

3

21

)(

)()(




        

 تیجمع به PI است؛ I و J دو منطقه نیب یگردشگر المللی نیب انیمعرف جرIJAدر آن که

مبدأ و مقصد است؛ نیب ییایفاصله جغراف ،DistIJ  مقصد اشاره دارد؛ تیبه جمع  PJ مبدأ و

IJUاست،  تمینرمال لگار یخطاB ثابت بیضر1 ،2،3، ینیتخم یرهایمتغ بیضرا 

 .هستند

مربوط به ارقام  یعیطب تمیاز استفاده از لگار ریناگز ،از معادله فوق یساختن مدل خط یبرا

مرکب از جمالت  ،ای خطی گیری، معادله فوق به معادله فوق بوده که با لگاریتم یرهایمتغ

 :حاوی متغیرها به شرح زیر تبدیل شد

IJIJJIIJ LnDistLnPLnPBLnA   321 (:               3معادله)

                             
 یها انیبر جر رگذاریتأث یرهایمتغ ،دیذکر گرد ینظر یگونه که در مبان همان

گردشگران  لیگروه شامل عوامل محرک گس کی: هستندشامل سه دسته  یگردشگر
گروه شامل عوامل جاذب  کی ت،یمانند درآمد سرانه و جمع  Jبه مقصد I از مبدأ
و  یگردشگر یها مقصد و جاذبه نه، مانند درآمد سراI گردشگران مبدأ یبرا J مقصد

مانند  J به مقصد I شامل عوامل بازدارنده حرکت گردشگران از مبدأ زیگروه ن گی
ذکر  یرهایعالوه بر متغ ،نی. بنابرادهستنو ...  یفرهنگ یها تفاوت ،ییایفاصله جغراف

 ریسا توان یم ی،گرانش یالگو یاصل ی( به عنوان فاکتورها3) شده در معادله
مؤثر  یگردشگر یها انیجر ینیب شیرا که بر اساس تجارب گذشته در پ ییرهایمتغ

 .در نظر گرفت ،اند را بوده
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مستقل و حجم نمونه  یرهاینسبت متغ ،آمار نیطبق نظر متخصص نکهیتوجه به ا با
، امکان در نظر است 110حجم نمونه  زیو در پژوهش حاضر ن باشد 15به  1 دیبا

امل: مستقل ش ریمتغ 6 تیمستقل وجود داشت که در نها ریمتغ 7گرفتن حداکثر 
سرانه مبدأ، درآمد سرانه  آمددر مقصد، فاصله مبدأ و مقصد، تیمبدأ، جمع تیجمع

قرار گرفت تا در  یثبت شده در مقصد مورد بررس یجهان راثیمقصد و تعداد م
  شوند.انتخاب  جینتا لیبراساس تحل ونیمعادله رگرس یبرا رهایمتغ نیبهتر تینها
المنافع  مشترک یو مجموعه کشورها رانیشامل کشور ا یپژوهش، جامعه آمار نیا در

 زستان،یقزاقستان، قرق کستان،یگرجستان، تاج جان،یآذربا ه،یروس ه،ی)ترک و قفقاز
ه ترکمنستان، ارمنستان و ازبکستان( در نظر گرفته شد ،یبالروس، مولداو ن،یاوکرا
 است.

کشورهاست،  نیدوجانبه ب یروابط گردشگر یبررس یمطالعه در پ نیا نکهیا لیدل به
 یکشورها، آمار ورود ریو سا رانیا نیب یبالفعل گردشگر انیجر یمبنا نیبنابرا

آخرین آمار در دسترس در زمان انجام ) 2014گردشگران به کشورها در سال 
 انیقرار گرفته و سپس جر یگردشگر یسازمان جهان یبراساس آمار رسم (، پژوهش

 چندگانه یخط ونیو رگرس یگرانش یاز الگو یریگ با بهرهآنها  انیم یبالقوه گردشگر
 نکهی. لذا با توجه به اشده است یمحاسبه و بررس« SPSS 22»و با کمک نرم افزار

سه کشور ترکمنستان، ازبکستان و ارمنستان در  یآمار مربوط به اطالعات گردشگر
از  قیتحق ییشده در مراحل ابتدا ادی، در دسترس قرار نداشت، سه کشور 2014سال 

 بودندکشور  11کشورها که در مجموع مشتمل بر  ریسا .دیحذف گرد یجامعه آمار
 و سپس در یکدگذار 110تا  1شده و از شماره  یبند به صورت زوج کشور دسته

«SPSS» وارد شدند. 
منظور  به و دیها استفاده گرد داده یآور جمع یبرا یا پژوهش از روش کتابخانه نیا در

 یها نامه انیها، مقاالت و پا از کتاب نهیشیپ یو بررس فیارائه تعار ،ینظر یمبان نیتدو
جهت  نی. همچنشده استاستفاده  یسیترجمه مقاالت انگل نیو همچن یو خارج یداخل
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(، از 2014 )سال پژوهش نیمورد نظر در ا یدوره زمان رد ازیآمار مورد ن یآور جمع
-https://www.e)ی گردشگر یسازمان جهان تیمعتبر از جمله سا یاطالعات یها گاهیپا

unwto.org) اطالعات گاهیپا ،یو خروج یبه آمار گردشگران ورود یابیدست یبرا CIA 
(www.cia.gov)  درآمد سرانه،  ،یناخالص داخل دیتول ت،یآمار مربوط به جمع یبرا
 به Distance Calculator (https://distancecalculator.globefeed.com) اطالعات گاهیپا
 ونسکوی تیکشورها و سا تختیپا نیب ییایفاصله جغراف یریگ منظور اندازه 

(https://whc.unesco.org) ثبت شده کشورها  یجهان راثیبه تعداد م یابیدست یبرا
 شده است.استفاده 

اطالعات  صیدن و تلخکر یکم یبرا یفیاز آمار توص ،ها داده لیو تحل هیتجز در زمینه
 رهایمتغ نیب یهمبستگ نییتع یبرا یو از آمار استنباط یشده در مورد جامعه آمار یآور جمع

 یدار یآزمون معناز و  ونیرگرس یمعادالت خط بیضرا نییمربوطه، تع بیو محاسبه ضرا
کشورها  انیم یبالقوه گردشگر یها انیجر نیتخم ظورچندگانه به من یخط ونیرگرس

 .است شدهاستفاده 
 

 ها داده ليو تحل هیتجز
 ریبه عنوان متغ یبالفعل گردشگر انیجر ریمتغ یها داده عیبودن توز عادی یمنظور بررس به

 عیبودن توز عادیکه با اثبات  شده،استفاده  رنفیاسم -کولموگوروف وابسته از آزمون
 یبالفعل گردشگر انیجر ریمتغ نیب یدار یسطح معن و یمقدار همبستگ ر،یمتغ نیا یها داده

کشور مقصد،  تیکشور مبدأ، جمع تیمستقل شامل جمع یرهایبا متغ J قصدبه م I از مبدأ
مبدأ و مقصد، و  نیب ییایدرآمد سرانه کشور مبدأ، درآمد سرانه کشور مقصد، فاصله جغراف

و همان  ه استمورد آزمون قرار گرفت زیثبت شده در کشور مقصد ن یجهان راثیتعداد م
مستقل، فقط سه  ریمتغ 6 انیاز م دیدمشخص گر شود، ی( مشاهده م1) طور که در جدول

ثبت  یجهان راثیمبدأ و مقصد و تعداد م نیب ییایکشور مبدأ، فاصله جغراف تیجمع ریمتغ
 J به مقصد I از مبدأ یبالفعل گردشگر انیرابطه معنادار با جر یشده در مقصد دارا

 .اند بوده یگردشگر 
 

https://www.e-unwto.org/
https://www.e-unwto.org/
https://www.e-unwto.org/
http://www.cia.gov/library/publiccation/the-world-factbook
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUkIbKmb7eAhVCzaQKHbhJCwIQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwhc.unesco.org%2F&usg=AOvVaw0YqwrC6waiFLRSUttcbNk3
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 متغيير
 J به مقصد I از مبدأجریان بالفعل گردشگري  

 داریاسطح معن ضریب همبستگی

 029/0 *209/0 کشور مبدأدرآمد سرانه 

 000/0 **359/0 درآمد سرانه کشور مقصد

 000/0 **-355/0 فاصله جغرافیایی بین مبدأ و مقصد

 022/0 *218/0 جمعیت کشور مبدأ

 000/0 **504/0 جمعیت کشور مقصد

تعداد میراث جهانی ثبت شده در  
 کشور مقصد

510/0** 000/0 

 يآزمون همبستگ يبررس :1 جدول

  Jبه مقصد I از مبدأ یبالفعل گردشگر انیرا بر جر ریتأث نیشتریکه ب یریمتغ نییتع جهت

روش  نیچندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. در ا یخط ونیدارد از رگرس
 ونیدر رگرس یدار یو اگر نقش معن شوند یبه مدل اضافه م یکی یکیمستقل  یرهایمتغ

مدل  ی. با اجراشوند یآزمون( از آن حذف م یدار یمعن ح)با توجه به سط نداشته باشند
 .گام انجام شده است 3در  ونیبرازش رگرس شود یمشخص م

 در هرگام يورود ريمتغ مدل

 کشور مقصد ثبت شده در یجهان راثیتعداد م 1

 مبدأ و مقصد نیب ییایفاصله جغراف 2

 کشور مبدأ تیجمع یی(مدل نها) 3

 وارد شده به مدل يرهايمتغ: 2 جدول                                        

از  یکیها انجام گرفته است.  به داده یونیبرازش مدل رگرس یجدول خالصه مدل، بررس در
به عبارت  ایمستقل و  یرهایاستقالل متغ ،چندگانه ونیرگرس لیتحل یاساس یها مفروض

توسط آزمون  ضفر نیاست که ا گریکدیمستقل با  یرهایمتغ یعدم ارتباط خطاها گرید
 .شود یم یواتسون بررس نیدورب
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 خالصه نتایج توصيفي مدل رگرسيوني: 3 جدول

شود، مقدار آماره دوربین  ( مشاهده می3) طور که در جدول همان ،ترتیب بدین
عدم وجود  هیقرار دارد، بنابراین با اثبات فرض 5/2-5/1( در فاصله 565/1واتسون)

 .دیهمبستگی بین خطاها از رگرسیون استفاده گرد
همان ، یعنی نییتع بیچندگانه و ضر یهمبستگ بیضر نیهمچن ،جدول خالصه مدل در

 انسیدر واقع درصد وار نییتع بی. ضره استدشمشخص ، چندگانه یمجذور همبستگ
چون برآورد  اما،. کند یم نییمستقل را تع یرهایوابسته توسط متغ ریمتغ ینیب شیقابل پ

آن در جامعه است، عموماً  یاز حد واقع شتریب شهینمونه هم کیشده از  نییتب انسیوار
 .شود یاست در نظر گرفته م کترینزد یشده که به مقدار واقع لیتعد نییتع بیضر
 یشده برا لیتعد نییتع بیمقدار ضر شود، یمشاهده م( 3در جدول  )گونه که  همان لذا

 ها کمتر مدل ریاز سا زین نیتخم اریمع یو خطا شتریها ب مدل ریاز سا ریمتغ 3مدل سوم با 
% از 42دهد  نشان می که  است 42/0برابر  ییمدل نها شده لیتعد نییتع بی. مقدار ضراست

 .است نییمستقل قابل تب یرهایوابسته به کمک متغ ریمتغ راتییتغ
 یدار یاست و سطوح معن یمجذور همبستگ ریمقاد یدار امربوط به معن « Anova » جدول

«Sig» چندگانه است یها یجدول مربوط به همبستگ نیدر ا. 
 
 
 
 

 مدل
ضریب 

 همبستگي
 ضریب تعيين

ضریب تعيين 

 تعدیل شده
 نيتخم اريمع يخطا

 نيآماره دورب

 واتسون

1 510/0 260/0 253/0 016/3 - 

2 608/0 369/0 357/0 797/2 - 

3 660/0 436/0 420/0 659/2 565/1 
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 مربعات راتييمنبع تغ مدل
درجه 

 يآزاد
 نيانگيم

 مربعات
 F آماره

سطح معني 
 داري

 
1 

  430/345 1 430/345 رگرسیون
972/37 

 

 
000/0  
 

 097/9 108 465/982 خطا
 - 109 895/1327 کل

 
2 

 147/245 2 294/490 رگرسیون
 828/7 107 601/837 خطا 000/0 317/31

 - 109 895/1327 کل

 
3 

 788/192 3 364/578 رگرسیون
 071/7 106 531/749 خطا 000/0 264/27

  109 895/1327 کل

 «ANOVA» آزمون : 5 جدول

داری آن در سطح  و معنی F (264/27)( با توجه به مقداره آماره آزمون5) در جدول لذا
 .%، معادله رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن قابل تحلیل است95اطمینان باالی 

 B متغير مدل
خطاي 

 استاندارد

ضریب 

 استانداردشده بتا
 t آماره

سطح 

 يدار يمعن

1 

 

 000/0 581/12 - 546/0 865/6 عدد ثابت

تعداد میراث جهانی 

ثبت شده در  کشور 

 مقصد

851/1 300/0 510/0 162/6 000/0 

2 

 000/0 259/6 - 425/3 436/21 عدد ثابت

تعداد میراث جهانی 

ثبت شده در  کشور 

 مقصد

791/1 279/0 493/0 419/6 000/0 

 000/0 -302/4 -331/0 453/0 -949/1فاصله جغرافیایی بین 
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 مبدأ و مقصد

3 

 000/0 665/4  862/1 688/8 عدد ثابت

جهانی تعداد میراث 

ثبت شده در  کشور 

 مقصد

885/1 267/0 519/0 072/7 000/0 

فاصله جغرافیایی بین 

 مبدأ و مقصد
893/1- 431/0 321/0- 394/4- 000/0 

 001/0 529/3 259/0 207/0 730/0 جمعیت کشور مبدأ

 تحليل رگرسيوني و ضرایب رگرسيون: 6 جدول

ثبت شده در کشور مقصد و  یجهان راثیتعداد م یرهای( فقط متغ6) توجه به جدول با
معنا دار بوده و وارد مدل  ،کشور مبدأ تیمبدأ و مقصد و جمع نیب ییایفاصله جغراف

به  I از مبدأ یبالفعل گردشگر انیگفت جر توان یم ،انیم نیشوند. که در ا رگرسیونی می
 کشور مبدأ تیثبت شده در کشور مقصد و جمع یجهان راثیتعداد م یرهایمتغ با J مقصد

 .مبدأ رابطه معکوس دارد نیب ییایفاصله جغراف ریو با متغ میرابطه مستق
 راثیتعداد م» ریگفت متغ توان یاستاندارد شده م یبتا بیتوجه به قدر مطلق مقدار ضر با

را  ریتأث نیشتری( ب519/0) استاندارد شده یبتا بیبا ضر «مقصد ثبت شده در  کشور یجهان
با « کشور مبدأ تیجمع» ریدارد و  متغ J به مقصد I از مبدأ یبالفعل گردشگر انیبر جر

  Iاز مبدأ یبالفعل گردشگر انیرا بر جر ریتاث نی( کمتر259/0) شده دارداستان یبتا بیضر
به  I از مبدأ یبالفعل گردشگر انیبر جر یرگذاریتأث بِیبه ترت رهایدارد. متغ Jبه مقصد

 : عبارتند از Jمقصد
 519/0         ثبت شده در کشور مقصد         یجهان راثیتعداد م=  β   

  321/0        مبدأ و مقصد نیب ییایجغراف       فاصله-=  β 

 259/0          کشور مبدأ تیجمع = β 
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 بیو ضرا ییمدل نها یرهای( و با استفاده از متغ6) توجه به اطالعات مندرج در جدول لذا
 است: لیپژوهش به شرح ذ جیحاصل از نتا یگرانش یاستاندارد شده با بتا، معادله خط

 :(4معادله)

IJIJIJIJ LnDistLnPLnWhcBALn   321               
 DistIJ کشور مبدأ، تیجمع P1 ،یبالقوه گردشگر انیجرIJAثابت،  بیضر  Bدر آن که

 یخطا بیضر مستقل و یرهایمتغ بیضرا،  3و 1 ،2مبدأ و مقصد، نیب ییایفاصله جغراف
مدل ، استاندارد به دست آمده یبتا بیضرا ریثابت و مقاد ری. با توجه به مقاداستاستاندارد 

 :خواهد بود ریز ورتبه ص ییمعادله نها ،(6) در جدول یینها
 :(5معادله)

1/8620/3210/2590/5198/688  IJIJIJ LnDistLnPLnWhcALn     

           

زوج  انیم یبالقوه گردشگر انیجر ریمقاد ،(5) مربوطه در معادله ریمقاد یگذار یجا با

زوج  انیم یبالقوه گردشگر انیجر ریزده شد و با تفاضل آنها از مقاد نیکشورها تخم

 :زوج کشورها به دست آمد انیم یگردشگر انیشکاف جر زانیکشورها، م

 شکاف جریان گردشگري مقصد(-زوج كشور )مبدأ ردیف

 -91/5 ایران-مولداوی 1

 -27/5 ایران-قزاقستان 2

 -35/4 ایران-بالروس 3
 -78/3 ایران-قرقیزستان 4
 -59/3 ایران-اوکراین 5
 -21/3 ایران-گرجستان 6
 -07/3 ایران-روسیه 7
 -88/2 ایران-تاجیکستان 8
 -33/0 ایران-ترکیه 9

 رانیبا ا يمنف يگردشگر انیشکاف جر يدارا يكشورها : 7جدول
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 شکاف جریان گردشگري مقصد(-زوج كشور )مبدأ ردیف

 054/0 ایران-آذربایجان 1

 رانیمثبت با ا يگردشگر انیشکاف جر يدارا يكشورها: 8 جدول

 
 یريگ جهينت
 یها از راه یکیکشورها،  نیب یالملل نیب یها انیجر جادیروابط و ا یبرقرار یکنون یایدن در

 انیم نی. در ااست شرفتیرشد و پ ریگرفتن در مس جانبه آنها و قرار مؤثر در توسعه همه
شناخته شده و  یالملل نیب رگذاریتأث یها انیاز جر یکیبه عنوان  یروابط گردشگر هتوسع

 .گردد یم یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد ی آن منجر به توسعه یامدهایپ
خود  یروابط گردشگر قیتوسعه و تعم ریمس تواند یم زین رانیا یاسالم یجمهوررو،  از این

و  ها تیظرف ها، تیتوجه به قابل آن،  الزمه کهکند  یط تیرا با موفق ایدن یبا کشورها
از اهداف  یکیبه عنوان  یتوسعه اقتصاد ،که یاست. در صورت شیبالقوه خو یها ییتوانا

برابر  ایو  شتریکدام کشورها کمتر، ب نکهیا نییتع ،گرفته شود ردر نظ یگردشگر  توسعه
دارد. به  یاریبس تیند، اهمهستمبادله گردشگر دارای  رانیخود با ا یگردشگر تیظرف
و  میکن ییشناسا رانیا یرا برا تیظرف نیبالقوه ا زانیسبب الزم است ابتدا م نیهم

قرار  یکشورها مورد بررس تک ککشور را با ت نیا یروابط گردشگر  توسعه یها تیاولو
 .در کجا نهفته است رانیا یگردشگر تیظرف نیشتریب میمشخص ساز سپس و میده
شده، به  یمستقل بررس یرهایمتغ انیپژوهش نشان داد که از م ییحاصل از مدل نها جینتا
  کننده ثبت شده در کشور مقصد به عنوان عامل جذب یجهان راثیعداد م؛ تتیاهم بیترت

مبدأ و مقصد به عنوان عامل  انیم ییایگردشگران کشور مبدأ، فاصله جغراف یمقصد برا
کشور مبدأ به عنوان عامل  تیجمع ،از کشور مبدأ به مقصد رانحرکت گردشگ  بازدارنده

از عوامل مؤثر در  بازار،  اندازه اریمع نیمحرک در جذب گردشگران کشور مبدأ و همچن
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 راتییدرصد تغ 42 توانند یم رهایمتغ نیزوج کشورها بوده و ا انیم یگردشگر انیجر
 .ندینما حیکشورها را تشر انیم یگردشگر انیجر
به عنوان مقصد  رانیکه در آنها ا ییمربوط به زوج کشورها جی( نتا8و ) (7)  جداول در

 انیاست که شکاف جر یی( مربوط به کشورها7)  شده است. جدولمشخص  ،است
شکاف به  زانیکشورها بر اساس م یبند تیو اولو است یمنف رانیآنها و ا انیم یگردشگر

 ن،یاوکرا زستان،یقزاقستان، بالروس، قرق ،یمولداو یورهابا کش بیدست آمده به ترت
است که  یی( مربوط به کشورها8)  . جدولاست هیو ترک کستانیتاج ه،یگرجستان، روس

 جانیکشور آذربا شاملکه فقط  است،مثبت  رانیآنها و ا انیم یگردشگر انیشکاف جر
 .است

 
 شنهاداتيپ

است که  تیواقع نینشان دهنده ا یمنف یگردشگر انیوجود شکاف جر نکهیبا توجه به ا
ده و در واقع کرجذب گردشگران مقصد استفاده ن یخود برا یها تیاز تمام ظرف رانیا

و  گذاران استی، ساستبالقوه  تیظرف ریکشورها ز نیبا ا رانیا یبالفعل گردشگر انیجر
و رفع موانع  زهیانگ جادیمناسب، ا یابیو بازار یزیر با برنامه یگرصنعت گردش زانیر برنامه

 تواند یم یزیر برنامه نی. اندیکشورها جذب نما نیاز ا یتریشتعداد گردشگران ب توانند یم
 انیشکاف جر یکه دارایی ابتدا کشورها ،مدت : در دوره کوتاهردیدر دو مرحله انجام پذ

تعداد توان  می یابیمؤثر بازار یها تیو با انجام فعال همدنظر قرار گرفت ندهست یکمتر
 ،د. در دوره بلندمدتکر تر کیکشورها را به حالت تعادل نزد نیاز ا یگردشگران ورود

با رفع  ندهست یبزرگتر یگردشگر انیشکاف جر یکه دارا ییبا تمرکز بر کشورها تریشب
کشورها فراهم  نیاز ا دشگرجذب گر یمناسب را برا طیالزم، شرا التیتسه جادیموانع و ا

 .آورد
نشان دهنده موفق بودن  زین جانیو آذربا رانیا نیمثبت ب یگردشگر انیوجود شکاف جر

 نیخود در جذب گردشگران ا یها تیاز ظرف یریگ به عنوان کشور مقصد در بهره رانیا
 تیفیک تقاءحفظ وضع موجود و سپس ار یرا برا ییها برنامه دیبا جهیر نتد ،کشور بوده
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 کرد نهیهز زانیم شیافزا نیطول مدت اقامت و همچن شیافزا یبرا یخدمات گردشگر
 .ردیگردشگران کشور مبدأ به کار گ

 لیبه موارد ذ ،دکر شنهادیپ یآت یها پژوهش یتوان برا یکه م یاز جمله موضوعات انیپا در
 شود: یاشاره م
 کا،یمرآمانند اروپا،  ،مناطق ریو سا رانیا یبالفعل و بالقوه گردشگر انیجر یابیارز 

 ی.گرانش یو... با استفاده از الگو یشرق یایآس
 کشورها با استفاده از  هیو کل رانیا انیم یبالفعل و بالقوه گردشگر انیجر یابیارز

 یها مختلف و ارائه آن به سازمان یها مربوط به سال یها و داده یگرانش یالگو
 ه.طوربم

 ریو سا رانیا انیم یگردشگر انیعوامل مؤثر در کاهش شکاف جر یبررس 
 .کشورها

 
 

  



 
 
 
 
 
 

22 
 

 ؛یگرانش یبا استفاده از الگو یبالفعل و بالقوه گردشگر انیجر سهیمقا

 

 منابع
- Cong, G., Yaqing, G(2013). “Influence if cultural difference on 

inbound tourists based on gravity model”, Information Technology 
Journal ,12 (22): p7033-7036. 

- Karagoz, Kadir, OzanSaray, M(2010). “Trade Potential of Turkey 
with Asia-Pacific Countries: Evidence from, Panel Gravity 
Model”, International Economic Studies, Vol. 36, No. 1 (New 
Issue), 19-26. 

- Keum, K(2010). “Tourism flows and trade theory: A panel data 
analysis with the gravity model”, The Annals of Regional 
Science,44, 541–557. 

- Kimura, F., & Lee, H.-H(2006). “The gravity equation in 
international trade in services”, Review of World Economics, 142, 
92–121. 

- Mansfeld, Y(Anoun). Spatial patterns of international tourist 
flows: towards a theoretical framework. 

- Marrocu, E., &Paci, R(2013). “Different tourists to different 
destinations: Evidence from spatial interaction models”, 
TourismManagement, 39, 71–83. 

- Morley, C., Rosselló, J., Santana-Gallego, M.(2014). “Gravity 
models for tourism demand: theory and use”, Annual of Tourism 
Research, 1-10. 

- Nasiri, N., Haji HassaniAsl,S(2013). “Assesment of IRAN’s 
International Trade Potential (AGravity Model Analysis)”, Reef 
Resources Assesment and Mnagement Technical Paper, RRAMT. 
Vol 38, 2013, 5, 398-408. 

- Pearce, D.G. (1978. “Demographic variations in international 
travel”, Tourist Review, 33 (1),4-9. 

- Peng, B., Song, H., Crouch, G.I(2014). “A meta-analysis of 
international tourism demand forecasting and implications for 
practice”. Tourism Management, 45, 181-193. 

- Prideaux, B(2005). “Factors affecting bilateral tourism flows”, 
Annals of Tourism Research, 32, 780–801. 

- Santeramo, F. G., Morelli, M. (2015). “ Modelling tourism flows 
through gravity models: a quantile regression approach. 
Routeledge”, Current Issues in Tourism:  
http://dx. Doi. Org/10.1080/13683500. 1051518. 

- Song, H., & Li, G. (2008). “Tourism demand modeling and 
forecasting – A review of recent research”, Tourism Management, 
29, 203–220. 

- White, K.J. and Walker, M.B. (1982). “Trouble in travel account”, 
Annals of Tourism Research, 9 (1), 37-56.  



 
 

 


