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 چکیده

 سطوح در دشگرانگر از زیادی تعداد استقبال و توجه مورد گردشگری، جذاب انواع از یکی عنوان به خرید گردشگری

 دارای فضایی یمکان شرایط با متناسب خرید گردشگری مقصدهای از یک هر اما،. است بوده المللی بین و ملی مختلف

 مقاصد این یداریپا برای اولیه های گام تواندمی زمینه این در علمی هدایتگری و شناسایی. هستند ضعف و قوت نقاط

 پژوهش هدف. شودمی شناخته ایران در خرید گردشگری مقاصد از یکی قشم، جزیره در درگهان شهر. باشد گردشگری

 رویکرد دو از گیریبهره با و کیفی پژوهش شیوه به خرید گردشگری مقصد این فضایی –مکانی شرایط درک حاضر،

 بر. ستا (بومیان غیر یا گردشگران دیدگاه سنجش) اتیک مدل و( بومیان یا محلی نفعان ذی سنجش) امیک مدل

 های مصاحبه یقطر از( نفر 12) خرید گردشگران و( نفر 16) محلی ذینفعان گروه دو از نظری گیری نمونه روش اساس

 های مصاحبه. است شده گردآوری الزم های داده اسنادی مطالعات و میدانی اطالعات گردآوری یافته، ساختار نیمه

 شده ردآوریگ های هداد تحلیل و تجزیه اساس بر. شد حاصل تئوریک اشباع منطق که رفت پیش جایی تا شده انجام

 " پدیده ، اجیاستخر های مقوله ماهیتی تحلیل با که شد استخراج ای¬هسته مقوله 11 علمی، های کدگذاری قالب در

 تشکیل  ایهسته مقوالت. شد شناخته پژوهش کانونی پدیده عنوان به "خرید گردشگری چالشی -پیامدی عوامل

 ایداریپ و تولید هایگذاریسیاست" ؛"خرید گردشگری اشتغال یاهرویکرد و پیامدها" شامل پدیده این دهنده

 تغییر و یگردشگر " ؛"مسکن و زمین قیمت تغییرات و گردشگری " ؛"شهر پایدار اقتصاد و گردشگری" ؛"گردشگری

 پیامدهای و ها چالش زنان،" ؛"گردشگری و بومی معماری " ؛"ساختی زیر تنگناهای و پیامدها" ؛"اراضی کاربری

 گذاریسیاست" ؛"گردشگری یکپارچه مدیریت و آزاد منطقه" ؛"گردشگری خرید هایذاریگسیاست " ؛" دشگریگر

 و راهبردها ر،گ مداخله ای، زمینه علّی، شرایط قالب در پژوهش، ایهسته هایمقوله. است "گردشگر ماندگاری و جذب

 .است شده پرداخته آن به پیشنهادات ارایه با و تحلیل پیامدها،

 

 مقدمه

)نک: میراد  دهید های متفاوت پاسخ میی که به نیازهای گردشگران با عالئق و انگیزه دانندمیای چند بعدی حوزه را گردشگری

 ,WTO, 2016,Zaidan; 2016; Choi and et.al 2005Timothy ;)1یکی از ابعاد گردشیگری، گردشیگری خریید   . (1: 1392نژاد، 

؛ 1388 ،حیاجی نیژاد، پیور طیاهری و احمیدی     )2با مفهوم گردشگری تجیاری  نیز توسط پژوهشگران مواردیاست که در  (2014

حیال  گردشگری خرید نیوعی گردشیگری نووهیور، در    ( به کار رفته است. 1397شماعی و همکاران، ؛ 1395 ،غالمی و همکاران

گسترش و دارای پتانسیل بسیار باال برای توسعه مقاصد گردشگری است که خرید را به یک فعالیت تفریحی تبدیل نمیوده و در  

شیده تیا   هیا ترکییب    با سیایر سیرگرمی  تجاری معروف، و مراکز  برند آن به شدت توسط بسیاری از محصوالت جدیدهای نمونه

در ایین ارتبیاط هیر چنید      (. Delia & WISKULSKI, 2012: 50- 51) ی همراه باشدبا موفقیت و رضایت بیشتر آنهای زمینه

                                                           
 ل:ؤونویسنده مس    e.rastegar@shirazu.ac.ir 

1 Shopping Tourism 
2 commercial tourism 
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، همچنیین  ( و1: 1392)میراد نیژاد،    آنان قلمداد می شیود های محبوب و جزء فعالیت ی گردشگرانترین نیازهاخرید از اساسی

، آناما نگیاه علمیی بیه     .(139: 1394 )سلیمانی و همکاران، دهدهای گردشگران را به خود اختصاص میاز هزینه بیش از نیمی

، مورد توجیه  مقاصد گردشگری برای حاصله از آنبه درآمد اقتصادی  عنایتبا های اخیر که در سال موضوع نسبتاً جدیدی است

در زمینیه   پژوهشیی  مهیم  یکیی از موضیوعات   (1: 1393غفیاری مرنیدی،   نک: )و پژوهشی قرار گرفته استمجامع علمی  جدی

. درک پیامیدهای نقیاط قیوت و    است در مقاصد گردشگری خرید گردشگران حضورفضایی  -مکانی، پیامدهای خرید گردشگری

های بعدی فراهم سازد. تجارب پژوهشی نشان می را برای حضور مندی گردشگران رضایتتواند رفع موانع حضور گردشگران می

)سیلیمانی و   کندفراهم می آنها را به مقصد گردشگریاز محیط خرید، زمینه بازگشت مجدد  مندی گردشگران دهد که رضایت

  . (139: 1394همکاران، 

نفیع گردشیگری خریید شیامل ذینفعیان جامعیه محلیی و         دو گیروه ذی کیفی  مطالعهاین پژوهش سعی دارد بر اساس روش 

لیل قرار دهید. بیرای   مورد بررسی و تح در جزیره قشم را گردشگران خرید را درک پیامدهای گردشگری خرید در شهر درگهان

)دیدگاه غییر بومییان/ گردشیگران( اسیتفاده      4)تبیین دیدگاه بومیان/ ذینفعان محلی( و اتیک 3های کیفی امیکاز مدل ،این مهم

، گییرد از جانب افراد جامعه محلی نسبت به پیامدهای گردشگری شکل می که گرایشیهر گونه  :که به طور کلی اینشده است. 

دییدگاه گردشیگران    ،از سوی دیگربا گردشگران باشد.  آنانز طرز تفکر، احساسات و چگونگی برخورد و مواجهه تواند ناشی امی

نسیبت بیه موضیوع     نیز می تواند حاصل تجربه و تعامل آنان با جامعه محلی و به وییژه واحیدهای تجیاری و واحیدهای اقیامتی     

آنیان را نشیان    ینگرشی هیای  زمینیه تواند عالوه بر اینکه می ،د بحثشناخت ادراکی از ذینفعان  مور ،رو باشد. از این گردشگری

مقاصید  در  رییزی اجتمیاعی و اقتصیادی   اصیول برنامیه   با تاکیید بیر   های آیندهدر سیاست گذاری نتایج آن به طور موثری دهد؛

 قیرار گییرد.  مد نظر  ندتوامی (قشم جزیرهدر  شهر درگهانفضایی پژوهش ) –در محدوده مکانیگردشگری خرید و به طور ویژه 

کیه از مکیان   محیدوده  از سوی دیگر این ضرورت ایجاب می نماید که  با درک تحوالت فضایی پدیده گردشگری خرید در ایین  

های با اهمیت گردشگری خرید در ایران است، نسبت به برنامه ریزی و توسعه آینده بیازار هیای گردشیگری خریید بیا رویکیرد       

 . دام نمودپایداری گردشگری خرید اق

 ادبیات موضوع

هیای خریید میی    این سؤال را مطرح کرد که چگونه، کجا و کدام یک از محیط 5جانسن وربکه 1990های ابتدایی دهه در سال

بیرای   6او ایین اییده را کیه ییک مقصید خریید بایید ییک بهشیت خریید           توانند به عنوان یک جاذبیه گردشیگری عمیل کننید     

شده با رژییم میالی خیاص و جیذابیت هیای الزم بیرای تحرییک بازدیید          مرز بندینوعی منطقه بازدیدکنندگان باشد که دارای 

خریید در  را به عنوان سنگ بنیای گسیترش گردشیگری، از جملیه      7کند و در عوض، مفهوم تجربه خریداست را رد می نکنندگا

ها و صنعتی، کشاورزی و پارک خرید اکزهای زمانی مشخص در شهرها؛ مرمناطق خرید سنتی شهرها؛ مراکز خرید واقع در دوره

این تعریف از گردشیگری خریید اراییه     ،در حقیقت .(unwto, 2014:13)های موضوعی را پیشنهاد داده استجشنوارهخرید در 

دارد و  شخصیی  و فرهنگیی  اجتمیاعی،  اقتصیادی،  العیاده  فیو   تیثثیرات  که است ای پدپدهشد. در حالی که گردشگری تجاری 

است  تجاری هایجاذبه دیگر و خرید هاآن اصلی جاذبه هایی که مکان و مکان های شهری که در بوده تجارت آن اصلی موضوع

 (. درCrossley et al, 2012, Xiشیوند ) میی  ها مکان گونه جذب این مردم بودن، دسترس در و ارزانی تنوع، :مانند دالیلی به که

 نیوع  شیود ایین  میی  انجیام  ثانوییه   انگییزه  عنیوان  به تفریحی اهداف با مراهه آموزشی دولتی، تجاری، اهداف گردشگری تجاری

 کننیدگان  دهیی سازمان مسافرتی، هایآژانس زنجیره ای، های نظیر هتل بازرگانی هایشرکت از ایگسترده طیف با گردشگری

پیژوهش دلییا و ویشکولسیکی    بیر طبیق    (.Nicula & Elena 2014,705کننید ) می تجاری فعالیت مراکز تجاری و هاینمایشگاه

( فعالیت گردشگری خرید صرفا به خرید کاال تمرکز ندارد بلکه سرگرمی در انتخاب کاالها و لیذت بیردن از سیفر را نییز     2012)

                                                           
3 Emic 
4 Etic  

5 Jansen-Verbeke  . 

6 shopping paradise 

7 Shopping experience 
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شامل می شود. در طول سفر، افراد با انگیزه در دسترس بودن محصوالت و اختالف قیمت با سیایر مکیان هیا و همچنیین بهیره      

 ییک  عنیوان  بیه  (. خریید  Delia & WISKULSKI, 2012: 50سرگرمی و فراغت به فروشگاه هیا میی رونید. )   مندی از فضاهای 

 دیگیر  بیا  خریید  شود می موجب امر این و شود می حمایت مغازه ها و خرید مراکز از ایگسترده انواع طریق از تفریحی فعالیت

 :Delia & WISKULSKI, 2012شود) گردشگری سنتی یها گونه جایگزین خرید و گردشگری شود ادغام تفریحی هایفعالیت

  هستند. هاییدهد که گردشگری خرید با گردشگری تجاری به لحاظ ساختاری دارای تفاوت(. این مباحث تبیینی نشان می 44

 ( با درک این موضوع که خرید به عنوان یک فعالیت توریستی از مدت ها پییش شیناخته میی شیده و    2006الکو و راتز )شمی

ای از پژوهش ها بیا موضیوع خریید در ابعیاد     صرفا در سال های اخیر در دامنه موضوعات تحقیقاتی قرار گرفته است، به پیشینه

 ,.e.g. Getz, 1993; Getz et alگردشیگری   نقش منیاطق خریید در برنامیه رییزی و توسیعه مقصید      مختلف استناد کرده است. 

(، e.g. Heung and Cheng, 2000; Reisinger and Turner, 2002) گریگردشی ( کیفیت خیدمات و رضیایت خریید در    ,(1994

 ,.Yu and Littrell, 2003; Littrell et al., 2004; Moscardo, 2004; Oh et alرفتیار خریید گردشیگران )    الگوهیای ها و ویژگی

 e.g. Dimanche, 2003; Snepenger(، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری خرید و پدیده خرید توریسیتی ) 2004

et al., 2003; Michalkó and Váradi, 2004   ویژگی های خرید سوغات و نقش خرید سوغاتی در شکل گیری تصیویر مقصید ، )

(e.g. Rátz and Puczkó, 1998; Michalkó, 2002; Swanson, 2004    یا انگیزه ها و مزایای مشیارکت در گردشیگری خریید از )

 . ( Michalkó and Rátz, 2006: 80-81است) به نقل از:  این ابعاد مورد بحث

منفعیت   -ینیه هیایی و از جملیه تئیوری هز   گذاری پیامدهای توسعه گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان تئیوری از منظر ارزش

ی ود حمایت مخمطرح است. این تئوری بر این اصل استوار است که جامعه میزبان تا زمانی از ورود گردشگران به محل سکونت 

رات تند و تیاثی کند که برای آن ها نفعی به همراه داشته باشد؛ این ساکنان عمدتا در فعالیت های خدماتی و تجیاری فعیال هسی   

 اثیرات منفیی برنید بلکیه از تی   دسته دیگری از ساکنان که از پدییده گردشیگری انتفیاعی نمیی     ،اما .مثبت از گردشگری می برند

به عیدم مشیارکت در فعالییت هیای      فایده تصمیم -با تحلیل شرایط بر اساس مدل ذهنی هزینه گردشگری متضرر می شوند و 

 (.115-114: 1393گردشگری دارند )نیکدل، 

مثبیت   گردشگری خرید و گردشگری تجاری پیامدهای :دهد کههای ملی در موضوع گردشگری خرید نشان مینتایج پژوهش

ظییر  اقتصیادی ن  ایاست. از پیامدهای مثبت به ارتقا در متغیره بان به همراه داشتهو منفی برای مقاصد گردشگری و جامعه میز

 ، قیمت مغازه هیا زمین و مسکن و ناهنجاری های ناشی از آن قیمت و از پیامدهای منفی نیز به افزایش درآمد و اشتغال افزایش

مسکونی بیه   شهری و تبدیل کاربری اراضی ربریکا (. تغییر7: 1389و واحدهای تجاری اشاره شده است)حاجی نژاد و احمدی؛ 

ک و تجاری، ساخت مجتمع های تجاری، احداث شهرک های مسکونی در اطراف شهر، احداث مکان هیای اقیامتی، احیداث پیار    

 رصیت ف افیزایش  .(41: 1393فضاهای فراغتی و تفریحی از پیامدهای گردشکری تجاری عنوان شده است )نصییری و احمیدی،   

یامیدهای  از پ...  و سیازها  و سیاخت  سیطح  افیزایش  روسیتاها،  ارتباطی کالبدی وضعیت بهبود سطح درآمد، فزایشا شغلی، های

یژه های گردشگری خریید بیو  (. مهمترین چالش203: 1395مثبت گردشگری تجاری در جنوب فارس است)غالمی و همکاران، 

اقامتگیاهی و   زمراکی  کمبیود  و پاسیاژها،  بازارهیا  صی نبودنتخص ای،اجاره های خانه گران بودندر شهرهای مرزی را نیز شامل 

 امکانیات  کمبیود  پارکینیگ،  کمبیود  ساماندهی دستفروشان، عدم سرگرمی، و تفریحی امکانات کمبود گردشگران، برای پذیرایی

جی راد و همکیاران،  شهر و.. بوده است)فر به منتهی های راه و ها جاده خرید، نامناسب بودن مراکز نامناسب مکانیابی بهداشتی،

بیه عنیوان ییک     را خریید ا تحلیل گردشگری خرید در کالنشهر مذهبی مشهد، عامل ب( 1390( مافی و همکاران )1-15: 1396

ی مراکیز شیهری و   ای برای احییا گردشگری خرید به عنوان وسیلهکه از ای گونهنموده است، به با اهمیت مطرح و انگیزه ثانویه 

ردشگری بهبود دسترسی به مراکز خرید و تالش در جهت برندینگ گهمچنین  پیشنهاد شده است. راین شهحتی توسعه جدید 

 ست.اعنوان نموده  ایجاد مشاغل مورد نیاز و افزایش درآمد شهروندانرا الگویی در راستای خرید و مراکز تجاری 

کیفیت محییط   ،خرید و عامل کیفیت زبانمی جامعه درمورد رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری خرید، عواملی نظیر رفتار

 عوامل مرتبط با فرآیند خرید و عوامل مرتبط بیا محییط گردشیگری   و  (139: 1394)سلیمانی و همکاران،  مقصد و جاذبه های

غفیاری مرنیدی،   ) های فروشیندگان  با محصول، قیمت محصول و ویژگی گردشگران درگیری ذهنی: چکیده(، 1392)مراد نژاد، 
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تثثیر مثبت گردشگری خرید  ،دارای باالترین میزان تاثیر در رضایت گردشگران عنوان شده است. از سوی دیگر ده(: چکی1393

های اقتصاد محلی مانند اسکان، غذا ، حمل و نقل و گسترش خیدمات نییز   بر تجارت خرده فروشی محدود نبوده، بلکه در شعبه

 (. Delia & WISKULSKI, 2012: 51ردیابی شده است )

ترین عناصر خرید فراغتی و توریستی را شامل ویژگی های مردم شیناختی و روانیی خرییدار، نیازهیای      ( مهم2005) 8تیموثی

های مراکز خرید، مقصد خرید و ویژگی های آن، مدیریت شخصی، زمینه های فرهنگی، نتایج کسب شده یا مورد انتظار، ویژگی

بوط به تولید را عنوان می نماید. فعالیت خرید بیه عنیوان ییک فعالییت فراغتیی      مراکز خرید، تفاوت های قیمت، ویژگی های مر

(. P: 13 &36عمدتا در قالب شرایط تفریحی صورت می پذیرد و بیا خریید بیه عنیوان ییک فعالییت کیارکردی متفیاوت اسیت)         

ز بیر کاالهیای خیاص و    های آتی خرید و مصرف گردشگران سینتی بیا تمرکی   ( پیشنهاد داده است که در سال2004) 9کاردووسم

ها، پیشنهادات فرهنگی یا سرگرمی( و گردشگران مدرن که اغلیب از قیدرت خریید بیاالیی برخیوردار      ها، رستورانخدمات )هتل

 تورنر و رایزینگیر  (.P: 294) هستند، از مصرف کنندگان گسترده کاالهای مد، صنایع دستی و کاالهای طراحی شده خواهند بود

هیای محصیول خرییداری شیده و     اند که پایداری گردشگری مبتنی بر خرید، می تواند تحت تاثیر ویژگیی ه( بر این عقید2001)

تواند زمینیه مناسیبی بیرای    رضایت از آن باشد. اگر محصولی شرایط و استانداردهای الزم و از جمله شرایط زیر را دارا باشد می

 :پایداری گردشگری خرید را فراهم سازد

 بایی شناسی، ویژگی ها، شهرت و ارزش محصول؛طراحی، واهر زی -

 بازار خرده فروشی و محل استقرار آن، شهرت و اعتبار آن؛ -

 عنصر خدمات و آگاهی از تولید کنندگان محصول؛ -

 های شناسایی قیمت و پرداخت محصول؛روش -

 میزان زمان الزم برای رسیدن و خارج شدن از واحدهای تجاری خرده فروشی؛ -

 ی(؛اطراف محور تجاری )از نظر مد، دسترسی، امکانات پارکینگ ماشین،  و خدمات دیگر مانند پذیرایمحیط  -

 تبلیغ  و توزیع محصول؛ -

 . (Turner and Reisinger, 2001: 17محصول ) تصویر محصول، موقعیت یابی و مارک -

هیای  ( با بررسی خرید گردشیگری و سیرگرمی  1620) 10عصمت زیدانهای رفتاری گردشگران در خرید کاال، در ارتباط با جنبه

با تبیین مفهوم خرید لوکس از منظر گردشگران مصرف کننده، به موضوع ابعاد رفتیاری گردشیگران   ، جدید شهری در شهر دبی

بندی گردشگران به سه گروه اصلی از خرییداران کاالهیای لیوکس شیامل خرییداران دایمیی ییا مکیرر؛         پرداخته است و با طبقه

هیای مختلیف   دهد که درک گروه های سه گانیه گردشیگران از اهمییت مکیان    اران گاه به گاهی و خریداران نادر نشان میخرید

این مقصد گردشیگری بیه عنیوان     :نشان داده شده که ،همچنین. خرید و  فضاهای تفریحی در دبی دارای تفاوت های زیاد است

زییت هیای رقیابتی قابیل تیوجهی در خریید کیاالی لیوکس برخیوردار          یک بازار مطلوب از سوی گردشگران درک  شده که از م

صورت گرفتیه حاصیل از    تحوالت کالبدی، اقتصادی و اجتماعی ترین( مهم1388پژوهش حاجی نژاد و همکاران ) (.p:29)است

 اقیامتی  کزمرا تعداد افزایش شهری، جمعیت شتابان رشد شهری، اراضی در کاربری گسترده تغییرات گردشگری خرید را شامل

( 2001) 11کیه تیورنر و رایزینگیر    داند. در حیالی تجاری می های مجتمع گستردة افزایش و مسکن و ساز ساخت رونق و پذیرایی،

در پژوهشی با عنوان رضایت خرید برای گردشگران خارجی، بر اساس موارد استنادی از جملیه گیزارش کمیتیه تحقییق دولیت      

 اختصیاص داشیته و   های گردشگران داخلی به موضوع خریید  دو سوم هزینه :رد اشاره دارند کهبر این موااسترالیا در شهر کانبرا 

. عالوه بر این رشد خرید گردشیگری، یکیی   داشته استهای سفر کاهش این موضوع در گردشگران خارجی به یک چهارم هزینه

هیای جمعیتیی،   موضوع بر مبنای تقسیم بندی مندی؛ این از منظر رضایت .بوده استاز پیامدهای مهم در توسعه خرده فروشی 

 ویژگی ها و نوع محصول خریداری شده؛ وضعیت متفاوتی را نشان می دهد.  

                                                           
8 timothy 

9 Moscardo 

10 Esmat A Zaidan 

11 Turner & Reisinger 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1356766715589426
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1356766715589426
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ا هنیگ  یی دبی، لندن، پاریس، نیویورک شهرهای مشهور در گردشگری خرید نظیر  :جنبه دیگر گردشگری خرید این است که

ین ی و یا پیای د مد، فروش کاالهای الکترونیکی، جشنواره های تجارکنگ، هر کدام شهرت خود را بر روی یک موضوع خرید مانن

 .(Delia &WISKULSKI, 2012: 51)اندآوردن مالیات تنظیم کرده

 روش تحقیق و معرفی محدوده پژوهش

بیا   (182: 1395است) کرمیی دهکیردی و همکیاران،     منطقی و توام با کل نگری یدر این پژوهش از پارادایم کیفی، که روش

بیر اسیاس   در پی در شناخت پیامدهای گردشگری خرید شهر درگهیان اسیت.    شناختی امیک و اتیکرویکردهای گیری از هبهر

بیر اسیاس رویکیرد     در ایین شیهر و  گردشگری خرید  و ذینفعان )بومیان ( ها و رفتار اعضای جامعه محلیرویکرد امیک، دیدگاه

در مطالعات کیفی، مالحظیات و  موجود تحلیل شده است. از آنجایی که  نسبت به شرایط )غیر بومیان( اتیک دیدگاه گردشگران

دیدگاه های نظری بیشتر به عنوان مبنایی در کشف الیه های پنهان یک موضیوع ییا پدییده میورد اسیتفاده اسیت و تیالش در        

)نیک:  اسیت  ای جدیید  رسیدن بیه اشیراف اطالعیاتی در تیدوین نظرییه      در راستای گیری از منابع تئوریک متنوع،راستای بهره

از پدییده گردشیگری    برای تدوین نظرییه جدیید  در این پژوهش نیز، منابع تئوریک ارایه شده  (.49: 1385، 12س و کوربینوتراسا

ذینفعیان   از نفیر  16 جامعیه آمیاری پیژوهش شیامل     استفاده شده است. فضایی شهر درگهان –با تاکید بر شرایط مکانی  خرید

ای، فعیاالن  گان واحدهای تجاری، صاحبان هتل ها و واحدهای اقامتگاهی، فعاالن فرهنگی و رسیانه جامعه محلی شامل، فروشند

شیهری  بخیش گردشیگری    و متخصصیان  فرهنگی زنان، فعاالن بوم گردی، مدیران شهری و سازمان منطقه آزاد قشم و فعیاالن 

ر اسیاس درک حاصیل از سیواالت    بی اختار یافتیه  های نیمه سی نفر از گردشگران خرید از طریق مصاحبه 12درگهان و همچنین 

موضیوع گردشیگری خریید و    اساسی در تجربه های پژوهشی گردشگری خریید و شیناخت سیاختاری از محیدوده پیژوهش بیا       

در نمونه گیری نظری، همزمان با مراحیل پیژوهش از    پیامدهای آن انجام شد. این نمونه ها به صورت نظری به پیش رفته است.

ی اطالعات از افراد اولیه، تحلیل اطالعات، دسته بندی مفهومی و تعیین تم انجام می گیرد و تصمیمات بعدی بر جمله جمع آور

مصاحبه های پژوهش نیز تا جایی به پیش رفت که دیگیر   (314: 1391اساس مقدار و نوع داده ها جمع آوری می شود)جاللی، 

هیا بیرای شیناخت از    تنوع نمونیه  ، استراتژیکه . در پایان اینمی رسیداشباع تئوریک  مرحلهو به  دادداده جدیدی بدست نمی

موضوع در بخیش هیای مختلیف اتخیاذ شیده       این کلی پیرامونهای و دسترسی به تمامی داده گردشگری خرید هایهمه جنبه

در این  نفر 14525جمعیتی برابر با  1395قشم است که در سرشماری سال جزیره محدوده این پژوهش شهر درگهان در  است.

 شهر ساکن بوده اند.

 های تحقیقیافته

رک دقییق  از آنجایی که نمونه گیری این پژوهش ابتدا بر مبنای نمونه گیری هدفمند و سیپس نمونیه گییری نظیری بیرای د     

ن ا نشیا راطالعات جمعیت شناختی از افراد میورد مطالعیه    1پیامدهای گردشگری تجاری در شهر درگهان به پیش رفت، جدول

 شوددر این خصوص مالحظه می می دهد.

هیل، مییزان   های وضعیت تااند. شاخصدرصد را از جامعه آماری زنان بوده 1/32درصد مرد و 9/67به لحاظ شاخص جنسیت  

در درک  دهید. های آماری وضعیت نرمیال را نشیان میی   تحصیالت و وضعیت سنی جامعه آماری با توجه به هدفمند بودن نمونه

ی گردشیگران  های الزم کسب شده است. داده هیای توصییفی از جامعیه آمیار    گردشگری از نمونه باال اطالعات و دادهپیامدهای 

شیگران  درصید گرد  50شامل تعداد روزهای اقامت در شهر و شهرهای مبداء سفر است. داده ها نشان میی دهنید کیه بییش از     

 ب کشیور بیوده  ای در جنیو آنها نیز تهران و شهرهای بزرگ منطقهسفرهای یک تا دو روزه به این شهر می آیند و مبدا مسافرت 

 است.

 

 

 

                                                           
1 2 Strauss & Corbin 
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فضایی گردشگری خریید در شیهر    -در پی تبیین پیامدهای مکانی ،بنیان این پژوهش بر دو سوال اساسی است. سوال نخست

ینفعان گردشگری خرید به دنبال داده هیای اطالعیاتی پیرامیون    درگهان است که از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ذ

موضوع بوده است.  از سوی دیگر در سوال دوم، چالش هیای گردشیگری خریید در شیهر درگهیان بیا اسیتفاده تجربیه زیسیته          

مراجیع  گردشگران  به پیش رفته است. پس از برداشت مصاحبه های نیمه ساختار یافته و همینطیور اطالعیات مکتیوبی کیه از     

. نتیایج  مفهوم اولییه شناسیایی و طبقیه بنیدی شید      49 13کد گذاری بازبا رسمی و در فضای  مجازی مورد دسترس قرار داشت، 

در مرحلیه نهیایی بیا تلفییق و     بود.  14مقوله حاصل از کد گذاری محوری 23، استخراج اولیه  مفاهیم و فشرده سازی  طبقه بندی

انید. پیس   پژوهش شیکل گرفتیه   ایهسته مقوالت 15ه های فرعی بر مبنای کد گذاری انتخابیپیوند میان مقوله های اصلی با مقول

 2نظریه بنیانی، خط سیر داستان موضوع پژوهش تحلیل شده است. جدول و بر مبنای ساختار  مقوالت هسته ای گیریاز شکل

 این ساختار روشمند را نشان می دهد.

 
 (باز کدگذاری) ژوهشپ هایدادهاولیه حاصل از مفاهیم : 2جدول

 ساخت مفاهیم اولیه عبارت اولیه

ورود گردشگرانی کیه اومیدن درگهیان، فرصیت      با"

 "های شغلی خوبی ایجاد شده که خیلی اهیمت داره! 

 افزایش خرید و تفریح گردشگران و رونق اشتغال  

حتیی  و  هشرایط شغلی خوبی برای بومیان ایجیاد شید  

 رونق آن قبال بهتر بود  

 ای جدید شغلی برای بومیانزمینه ه

 ، اشتغال تجاری دردسرمایه داشتن بومی جوانان راگ

ماننید   ها هیم  جوانبرخی . ردک پیدا میشهر افزایش 

  کنندمیصیادی  خود پدران

   یداهای صیهای گردشگری، تقویت فعالیتدر فعالیتبومیان کمبود سرمایه 

 چهارشیینبه تییا پایییان بییویژه از، د داررونییق جزیییره 

  .هفته

 رونق یافتن جزیره با گردشگری، شکوفایی پایان هفته ها، 

اقتصاد شهر نسبت به شیهرهای هیم سیطح وضیعیت     

و شیهرداری و میدیریت شیهری بیا      ردری داتمناسب 

 نیستندبدهکاری مواجه 

 رونق داشتن اقتصاد شهر و مدیریت شهری و عدم بدهکاری شهرداری

رشد کیرد،   خیلی 95 – 94قیمت زمین از سال های 

تو سال های اخیر هیم تحیت شیرایط مملکیت رشید      

 است بودهزیاد قیمت 

 رشد قیمت زمین از عوامل مختلفتاثیر 

 تغییرات کاربری از مسکونی به تجاری در طرح های

هیم از طیرف   و جانب میردم  از . هم است زیاد مصوب 

 منطقه آزاد.

 موجود تخلف در مدیریت کاربری اراضی از طرف مردم و سازمان های

تغییرات کاربری اراضی بخیش عمیده اش بیه مشیکل     

 است. سند زمین

 مشکل سند زمین در تغییر کاربری

در سال های اخیر که بیازار نیرا ارز در کشیور دچیار     

 رفتن. ناز درگها ها چالش بود، خیلی از سرمایه گذار

 های ملی و کاهش امنیت سرمایه گذاریچالش

 های تجاری و آینده گردشگری، رونق گردشگری خرید  ساخت مجتمع است ا در حال ساختالماس و درین پالز هایتجاری

کاش در ساخت مجتمع های تجاری به معماری بومی 

و با اصالت ساحل و دریا و جزییره بیشیتر توجیه میی     

 شد.

 عدم نگرش بومی در طراحی و معماری واحدهای تجاری

 معماری و طراحی مناسب برخی پاساژها،  ما نمیای  ا برای خرید بهترین نبود شاید پاساژ نخل که

                                                           
1 3 open coding 

1 4 Axial Coding 
1 5  
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لیذت   را و خریید کیردن   دبیرونی و داخلی زیبایی دار

  دبخش تر می کن

ر . شکل بیازا استبازار قدیم درگهان قدیمی ترین بازار 

 راهروها و کوچه های تیو در تیو و   باست اکامال سنتی 

 قدیمی  

 حفظ معماری بازار قدیم به عنوان جاذبه گردشگری

سقف و دیواره ها طرح چوب است و منبیت کاریهیای   

 زیبایی دارد 

 معماری و طراحی مطلوب

اشتغال زنان شاید به چشم نیاد اما اینطور هم نیسیت  

   نباشد که

 کم بودن اشتغال زنان، امیدواری اجتماعی  

هیا   گردشگر بهکنند و در منزل شیرینی پزی می زنان

 می فروشند

 لیت های خانگیمشاغل زنان از طریق فعا

برای جمعیت زنان شیغل چنیدانی ایجیاد نشید، ولیی      

کیرده  زمینه های اجتماعی  حضور زنان خیلیی رشید   

 است

 خودباوری زنان و گام های اولیه برای اشتغال آنان در جامعه

بیرای جمعییت زنیان شییغل چنیدانی ایجیاد نشید بییه       

 دالیلی، که خودشان هم هنوز تمایل آنچنانی ندارند.

 ر خود باوری در زنانتاکید ب

، بخشیی  هسیتند االن فضا خیلی بازترشده و زنان آگاه 

 از آگاهی در تعامل با گردشگران است.

 رشد حقو  اجتماعی زنان، آگاهی جامعه زنان در تعامل های اجتماعی گردشگری

ضیا  فکه االن با زمانی که ما شیروع کیردیم    مخوشحال

 تغییر کرده. 

 ور زنانرشد فضای اجتماعی برای حض

وارد  میصیورت مسیتق  ه بی  را درگهان تجار اجناس در 

 بیه  نسیبت  میت یعلت اسیت کیه ق   نیبه همکنند می

 .ارزان تر است خیلی جاها

 قیمت مناسب اجناس در درگهان نسبت به سایر مکان های جزیره

 -یشیک درگهیان را می    یبی ، قشیم  دیی خر گردشگران

 دو خرعمده  دیبا مراکز متعدد خر یشناسند، مقصد

 خرید عمده و خرده فروشی

)بیازار  نیید از  ا، میی تو ایید  اگر به دنبال خریید عمیده  

 خرید کنید.  بزرگ(

بیشیتر  در روی عمیده هسیت، امیا    قیدیم   تمرکز بازار 

 می شودبه صورت محدود پیدا هم  مغازه ها تکی

بیرای خریید لبیاس بچیه و لبیاس       )نخیل(  این پاسیاژ 

 .راحتی مناسبه

 پاساژ خرید کودک

 بازار خرید کیف و کفش .شهمجتمع تجاری اطلس ،مرکز فروش کیف و کف

اقامتگاه های بوم گردی ثبیت   80غرب جزیره حدوده 

 استشده 

 رستوران   و رشد واحدهای اقامتگاهی

تعدادی از مسافرها چتربازن و برای قاچیا  کیاال میی    

 است االن با این نرا ارز کمتر شده که آمدن

 جه به شرایط منطقه آزادقاچا  کاال و عدم تو

افزایش تعداد منیاطق آزاد کشیور و موضیوع ارزی در    

چند سیال رونیق تجیاری و گردشیگری درگهیان       این

   است. اندکی کمتر شده

 افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور  و بی ثباتی ارزی  

اکثر جنس هایی که تو بازار درگهیان خریید و فیروش    

این چند سیال بیار    در از چین می آمد، امی شد، اکثر

 کمتر می رسید.

 وابستگی به اجناس خارجی و تزلزل در بازار

نیم اکیه بتیو   یابید منطقه بهبیود   درباید شرایط تولید 

 کنیم صادر

 کمبود اجناس داخلی برای صادرات

 گردشگران روزانهتعداد بودن  زیادو برای اسکان بیه  اند  گردشگران درگهان روزانه برخی
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   قشم می روند.

گردشیگر   برای ماندگاری یدرگهان به فضاهای تفریح

 نیاز دارد

 نیاز به فضاهای سرگرمی و تفریح بیشتر

درگهیان از شییراز و    میی آینید  بیشتر گردشگرایی که 

 د.کرمان هستن

 گردشگران منطقه ای در جنوب فارس

باییید دنبییال الگوهییای پایییدار از     مییدیران شییهری 

اص طراحیی  گردشکری برای شهر باشند. مدل های خ

  کنند.

 ننیاز به درآمدهای پایدار در شهرداری، ارایه الگویی برای گردشگری خرید در درگها

صادرات که د ایجاد کن در شهر دولت باید زمینه هایی

 رشد کند

 زمینه سازی برای رشد صادرات درگهان

، هزار نفر گردشگر دارییم  4تا  3تخمینی روزانه حدود 

 هزار نفر بود. 5ش از بی 95تو سالهای قبل از 

 تالش برای افزایش رونق گردشگری در جزیره و شهر   

نگرانی اصلی در موضوع مدیریتی در سیطح شیهر، در   

زمینه ووایف شیهرداری و منطقیه آزاد اسیت. قیدرت     

 عملکردی شهرداری کم است.

 تداخل های مدیریتی در سازمان های توسعه ای

صادر میی   سبو پروانه ک منطقه آزاد کارت شهروندی

 کند  

 توسط منطقه آزادکارت شهروندی صدور 

کیه برخیی ماننید     د واحد تجاری وجود دار 12 تا االن

 فعییالو  دمجتمییع تجییاری قصییر رونییق مناسییبی نییدار

 است تعطیل

 رشد واحدهای تجاری بدون نیاز سنجی بازار  

دو تا از هتل ها شرایطی برای عکس گرفتن بیا لبیاس   

 ه اند.ردمحلی و عروسی فراهم ک

 ترویج سبک زندگی بومی

 هایی که قبال درآمد نداشیتن االن سیوئیت اراییه   بومی

 .هندد -می

 ترویج فرهنگ اشتغال با پذیرایی از گردشگر  

 محدودیت های ارتباطی داریم، از اسکله بندر عباس و

اسکله الفت می شود این محیدودیت هیا را بیر طیرف     

 کرد.

 احلهای ارتباطی شهر با سمحدودیت

منطقه آزاد به دنبیالی ارتقیای سیطح رفیاه بومییان و      

ساکنان جزییره از راه مختلیف و از جملیه گردشیگری     

 است.  

 رسالت های سازمانی منطقه آزاد قشم در حوزه گردشگری

حییوزه گردشییگری شییهر تجییاری درگهییان بییا اجییرای 

سیازمان منطقیه آزاد    وهای اداره کل مییراث  سیاست

 .قشم قابل تحقق است

 ور بودن سازمان منطقه آزاد در توسعه گردشگری  مح

هیای   خیابان ناخدای شهر درگهیان یکیی از جیذابیت   

 برای کلیه مسافران اسیت بخصیوص افیرادی    این شهر

  که اهل خرید هستند.

 جذابیت یک خیابان کامل برای خرید

 اما بیشتر برای تفریح به قشم و درگهان اومیدیم؛ هیو   

 .  است االن اینجا عالی

 غییرات فصلی ورود گردشگران به درگهان و جزیره قشمت

 .1398ماخذ: یافته های پژوهش، 

حلیه کید   در مر .بوده اسیت مقوالت پژوهش در پی کشف مرحله بعد با کد گذاری محوری مفاهیم حاصل شده از مرحله قبل، 

ک یی پیونید ییک    دی به یکدیگر پیوسته تاگذاری محوری، داده هایی که در کد گذاری باز تبدیل به مفاهیم شدند، با شیوه جدی

ا تجزیه و بین پژوهش، مقوله با مقوالت فرعی برقرار شود. این فرآیند با استفاده از یک مدل پارادایمی صورت پذیرفته است. در ا

 مقوله شناسایی گردید.   32تحلیل داده ها و مفاهیم موجود، 
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 (محوری کدگذاری) مقوالت حاصل از پیوند مفاهیم اولیه پژوهش :3 جدول

 مقوالت مفاهیم اولیه

هیای اشیتغال در   زمینیه  ییافتن  افزایش افزایش خرید و تفریح گردشگران و رونق اشتغال  

 زمینه های جدید شغلی برای بومیان شهر

کمبود سرمایه برای ایجاد اشیتغال جوانیان بیومی در فعالییت هیای      

 گردشگری، تقویت فعالیت های صید و صیادی

امطلوب بیه منیابع اعتبیاری    دسترسی ن

 برای سرمایه گذاری تجاری بومیان

ان رونق یافتن جزیره با گردشگری، شکوفایی پایان هفته هیا، مسیافر  

 منطقه ای

بهبود وضعیت و خیروج از دوران رکیود   

 تجاری

رونییق داشییتن اقتصییاد شییهر و مییدیریت شییهری و عییدم بییدهکاری  

 شهرداری

 اقتصاد شهری پایداربه سوی 

 افزایش قیمت زمین و ملک مت زمین از عوامل مختلفرشد قی

تخلف در مدیریت کاربری اراضی از طیرف میردم و سیازمان هیای     

 موجود

 تغییرات کاربری اراضی

تغییرات کاربری اراضی بخش عمیده اش بیه مشیکل سیند زمیین      

 است.

 مشکل سند زمین در تغییر کاربری

ثبیاتی اقتصیادی و خیروج سیرمایه     بی  چالش های ملی و کاهش امنیت سرمایه گذاری

 گذار

های تجاری و آینده گردشگری، رونیق گردشیگری   ساخت مجتمع

 خرید  

گسییترش و توسییعه زیرسییاخت هییای   

 گردشگری خرید

 رشد واحد اقامتی و پذیرایی ناشی از رونق گردشگری

دغدغییه معمییاری بییومی در طراحییی     عدم نگرش بومی در طراحی و معماری واحدهای تجاری

 معماری و طراحی مناسب برخی پاساژها،   واحدهای گردشگری

 حفظ معماری بازار قدیم به عنوان جاذبه گردشگری

 معماری و طراحی مطلوب

امید به رونیق اشیتغال زنیان در بخیش      کم بودن اشتغال زنان، امیدواری اجتماعی به آن

 گردشگری در سال های آتی

اشیییتغال هیییای اولییییه زنیییان از درون  های اولیه مشاغل زنان از طریق فعالیت های خانگیگام 

 واحدهای خانگی

خودباوری اجتمیاعی  زنیان و مقیدمات     خودباوری زنان و گام های اولیه برای اشتغال آنان در جامعه

 تاکید بر خود باوری در زنان اشتغال آنان با گسترش گردشکری

ر درگهیان نسیبت بیه سیایر مکیان هیای       قیمت مناسب اجناس د

 جزیره

وجود واحدهای تجاری با قیمیت هیای   

 مناسب برای خرید خرده و عمده

 خرید عمده و خرده فروشی

رشد حقو  اجتماعی زنان، آگیاهی جامعیه زنیان در تعامیل هیای      

 اجتماعی گردشگری

گسترده شدن تعامیل  و آگیاهی هیای    

 اجتماعی زنان با رونق گردشگری

 ضای اجتماعی برای حضور زنانرشد ف

رویکییرد احییداث پاسییاژهای تخصصییی   پاساژ خرید کودک

 بازار خرید کیف و کفش برای گردشگران خرید

گسیییترش واحیییدهای اقامتگیییاهی و    رشد واحدهای اقامتگاهی، افزایش رستوران های محلی

 رستوران های محلی

زاد و محییییدودیت هییییای  منطقییییه آ قاچا  کاال و عدم توجه به شرایط منطقه آزاد

گردشگری خرید و  میدیریت فضیاهای   

 گردشگری
 افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور  و بی ثباتی ارزی  

های وابسته بیه اجنیاس   سیاست گذاری وابستگی به اجناس خارجی و تزلزل در بازار
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تزلیزل   جلوگیری از خارجی و داخلی و اسب برای صادراتکمبود اجناس داخلی و من

 در اقتصاد گردشگری

 تالش در ماندگاری گردشگری   کثیر بودن گردشگران روزانه

 نیاز به فضاهای سرگرمی و تفریح بیشتر

تاکید بر گردشیگران منطقیه ای  در    گردشگران منطقه ای در جنوب فارس

 توسعه آتی گردشگری شهر درگهان

نیییاز بییه درآمییدهای پایییدار در شییهرداری، ارایییه الگییویی بییرای   

 ردشگری خرید در درگهانگ

گردشگری و درآمدهای پایدار شهری 

 با ارایه الگویی خاص

سیاست گذاری های تولیدی در شهر  زمینه سازی برای رشد صادرات در شهر درگهان

 با رویکرد صادرات

سیاسییت گییذاری جییذب گردشییگر    تالش برای افزایش رونق گردشگری در جزیره و شهر   

 بیشتر

نیازمندی به مدیریت یکپارچه میالی   ی در سازمان های توسعه ایتداخل های مدیریت

 نگرانی های بودجه ای و اعتباری و اداری  در فرآیند برنامه ریزی

 ارایه کارت های شهروندی بدون دخالت شهرداری

احییداث بییدون برنامییه ریییزی و آینییده   رشد واحدهای تجاری بدون نیاز سنجی بازار  

 نگری

 سالمیا -ترویج سبک زندگی ایرانی ی بومیترویج سبک زندگ

 اشتغال با رویکرد مهمان  پذیری ترویج فرهنگ اشتغال با پذیرایی از گردشگر    

 محدودیت های زیر ساختی های ارتباطی شهر با ساحلمحدودیت

نیازمندی به همسان سازی  و پیونید   رسالت های سازمانی منطقه آزاد قشم در حوزه گردشگری

زمانی منطقه آزاد با سیازمان  ووایف سا

هییای محلییی نظیییر شییهرداری و سییایر 

 سازمان های محلی

 محور بودن سازمان منطقه آزاد در توسعه گردشگری  

توجییه بییه جییذابیت هییای بصییری و   جذابیت یک خیابان کامل برای خرید

دسترسیییی در احیییداث سیییاختارهای  

کالبییدی گردشییگری خرییید )از جملییه  

 خیابان و پاساژ(

 پاساژهای متمرکز و با دسترسی مطلوب وجود

سیاست گذاری در راسیتای مانیدگار    نیاز به فضاهای تفریحی و فراغتی متنوع در شهر

کییردن  مییدت زمییان بیشییتر جمعیییت  

 گردشگر خرید در شهر
 تغییرات فصلی ورود گردشگران به درگهان و جزیره قشم

 1398ماخذ: یافته های پژوهش، 

 

 

کل آمده برای شی  تلفیق و توام کردن طبقات  به وجود :کد گذاری انتخابی عبارت است ازانتخابی است. مرحله بعد کد گذاری 

بطیه  ی شیوند تیا را  اند، دوباره با هم ترکیب می که قبال کد گذاری شده مقوله هایی ،گیری اولیه چارچوب تحقیق.  در این مرحله

قیوالت  مهیای پیژوهش پیرامیون ایین     تحلییل و  انید گرفتهشکل  پژوهشای مقوالت هستهبین آنها قابل درک شود. در حقیقت 

 .است ایهسته
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 (انتخابی کدگذاریای )مقوالت هستهپیوند مقوالت و شکل گیری  : 4جدول

 قضایای اصلی مقوالت

 پیامدها و رویکرد های اشتغال گردشگری های اشتغال در شهرافزایش یافتن زمینه

 اشتغال با رویکرد مهمان  پذیری 

 بی ثباتی اقتصادی و خروج سرمایه گذار

 های تولید و پایداری گردشگریسیاست گذاری

 

ر تزلیزل د  جلوگیری از های وابسته به اجناس خارجی و داخلی وسیاست گذاری

 اقتصاد گردشگری

 بهبود وضعیت و خروج از دوران رکود تجاری

 جاری بومیاندسترسی نامطلوب به منابع اعتباری برای سرمایه گذاری ت

 سیاست گذاری های تولیدی در شهر با رویکرد صادرات

 گردشگری و درآمدهای پایدار شهری با ارایه الگویی خاص
 گردشگری و اقتصاد پایدار شهر  

 
 به سوی اقتصاد شهری پایدار

 افزایش قیمت زمین و ملک

 گردشگری و تغییر کاربری اراضی تغییرات کاربری اراضی

 ند زمین در تغییر کاربریمشکل س 

 پیامدها و تنگناهای زیر ساختی گسترش زیرساخت های گردشگری خرید

 گسترش واحدهای اقامتگاهی و رستوران های محلی

 محدودیت های زیر ساختی

توجه به جذابیت هیای بصیری و دسترسیی در احیداث سیاختارهای کالبیدی       

 گردشگری خرید )از جمله خیابان و پاساژ(

 خرید اری بومی و گردشگریمعم

 

 دغدغه معماری بومی در طراحی واحدهای گردشگری

 خرید زنان چالش ها و پیامدهای گردشگری امید به رونق اشتغال زنان در بخش گردشگری در سال های آتی

 اشتغال های اولیه زنان از درون واحدهای خانگی 

 ا گسترش گردشکریخودباوری اجتماعی  زنان و مقدمات اشتغال آنان ب

 گسترده شدن تعامل  و آگاهی های اجتماعی زنان با رونق گردشگری

 میاسال -ترویج سبک زندگی ایرانی

 خرید سیاست گذاری های گردشگری وجود واحدهای تجاری با قیمت های مناسب برای خرید خرده و عمده

 پرهیز از برنامه ریزی شتابزده در احداث واحدهای تجاری 

 رویکرد احداث پاساژهای تخصصی برای گردشگران خرید

منطقییه آزاد و محییدودیت هییای  گردشییگری خرییید و  مییدیریت فضییاهای    

 گردشگری

 منطقه آزاد و مدیریت یکپارچه گردشگری

 

 نیازمندی به مدیریت یکپارچه مالی و اداری  در فرآیند برنامه ریزی

مان زمانی منطقیه آزاد بیا سیاز   نیازمندی به همسان سازی  و پیوند ووایف سیا 

 های محلی نظیر شهرداری و سایر سازمان های محلی

 ان خریدسیاست گذاری جذب و ماندگاری گردشگر تالش در ماندگاری بیشتر گردشگری

 تاکید بر گردشگران منطقه ای  در توسعه آتی گردشگری شهر  درگهان 

 سیاست گذاری جذب گردشگر بیشتر

راسییتای مانییدگار کییردن  مییدت زمییان بیشییتر جمعیییت  سیاسییت گییذاری در

 گردشگر خرید در شهر

 .1398های پژوهش، ماخذ: یافته
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ی بر مبنای ا. تحلیل مقوالت هستهسعی در روایت توصیفی از پدیده مرکزی پژوهش است.ای، پس از شناسایی مقوالت هسته

سیت. بیر   اپژوهش بیوده  شناسایی پدیده مرکزی  درران سعی محلی و گردشگ نفعان ذیجامعه آماری پژوهش شامل  هایپاسخ

اراییه   گرانمحلی ییا گردشی   ای به صورت مستقیم توسط ذینفعانهای علمی، تعدادی از مقوالت هسته گذاریمبنای تحلیل کد

ه ک مفهیومی بیود  ااشیتر ای نیز دارای هم پوشانی و های آن طیف است، اما تعدادی از مقوالت هستهشده و بیشتر بیانگر دیدگاه

نیوان  که به لحاظ ماهیتی یا یک وضعیت پیامدی را تجلی می ساخت و یا بیانگر ییک چیالش در گردشیگری خریید بیه ع      است

 و تبییین  از جامعیه هیدف پیژوهش    تشریح این وضعیت از طریق رهگیری کیدهای اسیتخراجی  موضوع این پژوهش بوده است. 

 قابل دریافت است. 5که در قالب جدول استخراج  ، نتایجیرشناسیماهوی مقوالت نهایی بر اساس دیدگاه های کا

 

 
 

   از نظر ماهیت و جامعه ارایه دهنده ایمقوالت هسته: 5جدول

 جامعه ارایه دهنده نوع مقولهماهیت  مقوالت هسته ای

عیییییان فذین چالشی پیامدی

 محلی

 گردشگران

 * * * * ی  اشتغال گردشگر یهاکردیو رو امدهایپ

  * *  یگردشگر یداریو پا دیتول هاییارگذ استیس

  * *  شهر داریو اقتصاد پا یگردشگر

  * *  و مسکن نیزم متیق راتییو تغ یگردشگر

  * *  یاراض یکاربر رییو تغ یگردشگر

 * * * * یساخت ریز یو تنگناها امدهایپ

 * * * * خرید یو گردشگر یبوم یمعمار

 * * * * خرید یگردشگر یامدهایچالش ها و پ زنان

 * * * * دیخر یگردشگر یها یگذار استیس

  * *  خرید یگردشگر کپارچهی تیریآزاد و مد منطقه

 * * * * ان خریدگردشگر یجذب و ماندگار یگذار استیس

 .1398ماخذ: یافته های پژوهش، 

 

 گیریبحث و نتیجه
ر شیهر  دحلیی و گردشیگران در موضیوع گردشیگری خریید      نفعان م یافته با ذی های نیمه ساختار نتایج حاصل از مصاحبه

ن تبیی. شد ساییای با ماهیت پیامدی و چالشی  شنایازده مقوله هستههای کیفی در درگهان جزیره قشم، بر اساس تحلیل داده

رایه اآماری و عه ای و ترسیم مدل کانونی پژوهش با مرور اطالعات و داده های عینی دریافتی از جامو درک عینی مقوالت هسته

 ی شود. مای به آن پرداخته شود که در ادامه در قالب تبیین مقوالت هستهمصادیق علمی در موضوع مورد بحث محقق می

رونق ییافتن زمینیه    ،از پیامدهای مثبت گردشگری خرید در شهر درگهانیکی  :یگردشگر در اشتغال یهاکردیو رو امدهایپ -

فیق خریید و تفیریح زمینیه مناسیبی را بیرای اشیتغال زاییی در شیهر فیراهم سیاخته و جیاذب            تل  های اشتغال در شهر است. 

کننید. در ایین مییان، هیر چنید زمینیه شیغلی        به جزیره قشم سفر میی گردشگرانی که برای یک یا هر دو زمینه خرید و تفریح 

وجیب گشیته کیه زمینیه هیای سیرمایه       اما محدودیت کمبود سرمایه و منابع اعتباری م جدیدی برای بومیان شکل گرفته است

 آن بیرای  رسد تقویت رویکرد مهمان پذیری با همه ابعاد پذیرایی و اقامیت گذاری جوانان بومی با چالش همراه باشد. به نظر می

از طرییق   بیا اقتصیاد گردشیگری    صییاد جوانان در بستر شرایط قانونی توسط جامعه محلی و همچنین پیوند زندگی  گردشگران

بیش از پیش و پاییدار  در شهر  تواند پویایی اشتغال رامی برای جامعه محلی، مکفی عالوه بر ایجاد درآمد های مناسب،استراتژی
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؛ غالمیی و همکیاران،   1393نصیری و احمدی، ؛ 1390مافی و همکاران،؛ 1389حاجی نژاد و احمدی، )های نتایج پژوهش .نماید

 گری با موضوع خرید موجب افزایش اشتغال و درآمد جامعه محلی شده است.( موید این مقوله هسته ای است که گردش1395

توسیط   کیه  خریید  به عنوان یک چالش در گردشگری ،ایاین مقوله هسته:  یگردشگر یداریو پا دیتول هایی گذاراستیس -

ابسیته بیه   هیای و گیذاری  سیاست ان،ثباتی اقتصادی و خروج سرمایه گذارمحلی گوشزد شده است، از مقوله های بی نفعان ذی

 مایه گیذاری دسترسی نامطلوب به منابع اعتباری برای سیر  اجناس خارجی و داخلی و جلوگیری از تزلزل در اقتصاد گردشگری،

ادرات تشیکیل  صهای تولیدی در شهر با رویکرد گذاریبهبود وضعیت و خروج از دوران رکود تجاری، و سیاست  تجاری بومیان،

الش هایی ان برای پایداری گردشگری خرید، نیازمند مجموعه ای از نظام های سیاست گذاری است که چشده است. شهر درگه

 ر عرضه تولیید ملیی  بای توان کنترل داشته باشد. تاکید  تا اندازهنیز دهد را را میدر سطح ملی  که های نظام ارزینظیر شوک

 باشید. سیاسیت   های مناسبی برای بازارهای سراسیر تولیید غییر ملیی    تواند جایگزینمناسب و با کیفیت و با اهداف صادراتی می

م مییهن و  ای و فروش در شهرهای جزییره بیرای گردشیگران هی    تولید مناسب توسط بومیان و فراتر از آن در مناطق پس کرانه

ت خیارجی  محصیوال هیای بیازار   تواند راهبردهای عملیاتی مناسبی برای برون رفت از شرایط شوکزمینه سازی صادرات آن می

 است که می بایست به الزامات و محدودیت های آن وقوف داشت.

-موثری میی  گردشگری و بویژه گردشگری خرید که ارتباط مستقیمی با شهر دارد، به طور: شهر داریو اقتصاد پا یگردشگر -

ذاری ر قالب کدگی دمسئولین محلی که  تواند در تواناسازی اقتصاد شهر و پایداری آن کوشا باشد. گویه های حاصل از مصاحبه با

از برخوردار تری نسبت به شهر های هم طر مدیریت شهر از اقتصاد مناسب :های کیفی پژوهش موجود است، بیانگر آن است که

وان روبیرو  این وضعیت در حالی است که بسیاری از شهرداری های کوچک در سطح ملی با بدهی های کالن و خارج  از ت ؛است

کیه   تباراتیاع. این وضعیت هرچند از شرایط جزیره ای و (مرکز سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورنک: گزارش هستند )

ونیق اقتصیادی   رتوان از نقش گردشگران خریید و دریافیت مالییات و    دارند هم می شود، اما نمیاز منطقه آزاد قشم دریافت می

 حاصل از آن نیز گذشت.  

حیت  های اخیر، رشد قیمت زمین، ملک و مسیکن در شیهرهای اییران ت   در سال: و مسکن نیزم متیق راتییو تغ یگردشگر -

ضیایی شیامل   ف –تاثیر مناسبات اقتصادی حاکم بر نظام مالی و سیاسی کشور بوده است اما در این محیدوده از عوامیل مکیانی    

ق رونی  ،دیگیر  یر بومی نیز بیوده اسیت. از سیوی   شرایط جزیره ای، رونق فضای تجاری و دریافت تقاضا از سوی سرمایه گذاران غ

یج نتا است. -گردشگری خرید نیز به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت زمین، ملک و مسکن در شهر درگهان مورد تاکید بوده

-ائیید میی  نیز این موضیوع را ت  (1395؛ غالمی و همکاران، 1393؛ نصیری و احمدی، 1389حاجی نژاد و احمدی،  هایپژوهش

 رونق گردشگری خرید تغییرات قیمت زمین، مسکن و امالک تجاری را در پی داشته است. :ماید کهن

ادی این بخیش،  بخش گردشگری به دلیل توانایی در ایجاد ارزش افزوده برای فعاالن اقتص: یاراض یکاربر رییو تغ یگردشگر -

م هیای  بیعی و حریطز قانون و تعرض به اراضی ملی و منابع همواره بسیار مورد توجه قرار می گیرد، در این میان زمینه تخلف ا

رش گزا ردشگریآنها بویژه در کشور ما صورت پذیرفته است. این موضوع به اشکال مختلف در شهرها و محدوده های با جاذبه گ

ی بیر  اراضی  در گزارشهای علمی و غیر علمی در دسترس است. در محدوده تعدی بیه کیاربری   شده است که به صورت استنادی

ای محلیی  هی اساس گویه های دریافتی از جامعه آماری پژوهش، تخلف در اعمال صحیح کاربری اراضی از طرف مردم و سازمان 

د فرآینی اثیر تواند تحت تعنوان شده است. بخشی از این مشکل از ناحیه نداشتن سند عنوان شده است. هر چند این وضعیت می

ی نیژاد و  حیاج  پیژوهش نتیایج  کیه   ل از آن برای افراد سرمایه گذار تشدید شود، کما ایین گردشگری تجاری و عواید مالی حاص

ما اعمیال  نشان می دهد که گردشگری موجب تغییر کاربری اراضی شده است ا 1395( و سلیمانی و همکاران، 1388همکاران )

 ا کاهش دهد.  ماده های قانونی و بسترسازی قانونی برای سرمایه گذاری می تواند زمینه تعرض ر

اسیت.   هیای مناسیب  وجیود زییر سیاخت    ،یکی از مسائل مهم در موفقیت بخش گردشگری: یساخت ریز یو تنگناها امدهایپ -

می تواند به توسعه اقتصاد گردشگری منجر شود. در محدوده این پژوهش، بنا به گفته مسئولین  مناسب توسعه زیر ساخت های

های تجاری و رشد واحیدهای اقیامتی و پیذیرایی گردییده و     ید موجب ساخت مجتمعنفعان محلی، جریان گردشگری خر و ذی

به دالیل بسته بودن محییط فیزیکیی جزییره، سیاسیت گیذاری در       فزایش و رونق بخشیده است.تعداد رستوران های محلی را ا
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دیگر در نگه داشت جمعییت  تعداد واحدهای زیر ساختی می تواند موجب کاهش هدر رفت  سرمایه گذاری های باشد. از سوی 

گردشگر و افزایش ماندگاری آنها در شهر حذف تنگناهای زیر ساختی از اولویت های اساسی و بنیادین اسیت. سیاسیت گیذاری    

های اقامتی گردشگران و تعادل بخشی به نرا ها به تناسب سایر مکان های زیستی در سطح جزیره میی توانید   در افزایش زمینه

دی مناسب باشد. عالوه بر این کاهش محدودیت راه ارتباط دریایی با شهر از طرییق اسیکله هیای موجیود و     یک راهبرد پیشنها

 شنهادات راهبردی عنوان شده است.الفت از پی بندر عباس و بویژه

و  یکی از شاخص های جذاب برای گردشگران، معماری و طراحی بومی مجتمع های تجیاری : خریدی و گردشگر یبوم یمعمار

 میی  ی را نمیایش بان های شهر عنوان شده که در پاساژ نخل، بازار قدیم و خیابان ناخدا به این شاخص توجه و زیبایی بصیر خیا

ن از دهد. شاخص معماری بومی در این فضاها به دلیل جذابیت های شایان، نقش قابیل تیوجهی در رضیایت بخشیی گردشیگرا     

 بییانگر آن  فاوت را برای آنان رقم زده است. تجربه زیسیته گردشیگران  فضاهای گردشگری شهر داشته  و یک تجربه جدید و مت

ی دهید.  با اصالت محلی و بومی جذابیت های زیبایی و بصری شیهر را افیزایش می    است که توجه به شاخص معماری و طراحی 

یید  بیرای خر  ایدش نخل کهدرگهان پاساژ زیبایی داره به اسم پاساژ " استناد به تجربه زیسته گردشگران موید این موضوع است:
ین رگهان قدیمی تیر بازار قدیم د "  ."و لذت بخش تر می کنه اما نمای بیرونی و داخلی زیبایی داره و خرید کردن بهترین نبود

 نابیا یخ " ".بازار درگهانه. شکل بازار کامال به شکل سنتی هست و از راهروها و کوچه هیای تیو در تیو و قیدیمی شیکل گرفتیه      
ه علیت  بی هسیتند.   دیکه اهل خر یمسافران است بخصوص افراد هیکل یشهر برا نیا یها تیاز جذاب یکیدرگهان شهر  یناخدا

 ."قرار دارد ابانیخ نیدرگهان در ا دیو مراکز خر یتجار یاکثر پاساژها و مجتمع ها نکهیا
احت تیر  دسترسی مطلوب و رتاکید بر اصول معماری بومی در ساخت واحدهای تجاری آتی و خیابان های شهری و همچنین 

 برای انجام خرید نقش موثری در رضایت گردشگران و بازگشت مجدد آنها به شهر خواهد داشت.

اسیت. در   تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان از پیامیدهای گردشیگری  : خریدی گردشگر یامدهایها و پ چالش ،زنان -

ان، رای جامعه زنبرسد بیش از تغییرات اقتصادی ت. در این زمینه به نظر میوضعیت بسیار مورد تاکید اسشهر درگهان نیز این 

ره و بیوه در جزیی  تغییر در شرایط اجتماعی و زمینه سازی برای ورود به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی با ورود گردشیگران ان 

گری جامعیه  نگیی زنیان و ذینفعیان گردشی    فعاالن فره اتهای استخراجی از ادراک گویهبرخی از شهر درگهان رقم خورده است. 

خیلی رشید   برای جمعیت زنان شغل چندانی ایجاد نشد، ولی زمینه های اجتماعی  حضور زنان" بیانگر این وصف است: محلی 
 "شید. ر نداشیته با اشتغال زنان شاید خیلی به چشم نیاد اما اینطور هم نیسیت کیه تیاثی   " ."کرده و همه به این آگاهی باور دارن

ک زنیدگی و  در سیب  " ."یار خوشحالیم که االن با زمانی که ما شروع کردیم فضا تغییر کرده. خیلی هم تغیییر کیرده اسیت   بس"
س محلیی و  تغییر در پوشش محلی بومیان کمتر تغییر ایجاد شده، تازه دو تا از هتل هیا شیرایطی بیرای عکیس گیرفتن بیا لبیا       

 "عروسی فراهم کردن

تیر  برجسیته  جامعه زنان گویای آن است که این تغییرات رضایت بخش و نقش زنیان در آینیده  تحلیل ادراکی فعاالن فرهنگی 

اثیرات تی اکید بر فرهنگ خاص زندگی بانوان در این عرصه مکانی،  اسالمی با ت -خواهد بود، از سوی دیگر با سبک زندگی ایرانی

 منفی اجتماعی  گردشگری در پایین تر سطح عنوان است. 

یکی از دغدغه های مطرح شده توسیط گردشیگران در موضیوع خریید بیوده اسیت. از       : دیخر یگردشگر یهایگذار استیس -

متناسب با نییاز   ،لذا  ؛آنجایی که یکی از انگیزه های اصلی گردشگران در ورود به جزیره قشم و شهر درگهان موضوع خرید است

نفعیان جامعیه محلیی تعیدادی از      دیگر  بر اساس مصاحبه با ذیراحت و مناسب دارند، از سوی  خرید انتظار ،به هر گونه خرید

مقولیه  برخوردار نیستند. مجموع ایین شیرایط    خرید مجتمع های تجاری بدون نیاز سنجی بازار احداث و اکنون از بازار مناسب

ییت شیناخته   ای سیاست گذاری خرید را شکل داده است. خرید تخصصی در دنیای تجاری به عنوان یک موضیوع بیا اهم  هسته

گیذاری پاسیاژهای   هایی نظیر تقوییت احیداث ییا سیاسیت    های دریافتی از جامعه آماری پژوهش مقولهشود. با توجه به گویهمی

ریزی شتابزده در احداث واحدهای تجاری بدون نیاز سینجی بیازار و سینجش شیرایط عینیی، و      تخصصی خرید، پرهیز از برنامه

اری با قیمت های مناسب برای خرید خرده و عمده میی توانید نقیش میوثری در پاییداری      اهتمام بیشتر در وجود واحدهای تج

( با تاکید بر فعالیت 2012دلیا و ویشکولسکی ) نتایج پژوهش اقتصاد گردشگری خرید در شهر درگهان و جزیره قشم ایفا نماید.
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گری بیا تاکیید بیر مفهیوم تجربیه      (؛ سیازمان جهیانی گردشی    Delia & WISKULSKI, 2012: 50تفریحیی در کنیار خریید)   

هیای و  ( با تاکید کیفییت خیدمات و رضیایت خریید در جهیانگردی و ویژگیی      2006(؛ ،میشالکو و راتز )unwto, 2014:13خرید)

بهبود دسترسیی بیه   ( با تاکید بر 1390(؛ مافی و همکاران )Michalkó and Rátz, 2006: 80-81 نساختار رفتار خرید گردشگرا

بیه موضیوع سیاسیت گیذاری راهبیردی خریید اشیاره         تالش در جهت برندینگ گردشگری خرید و مراکز تجاریمراکز خرید و 

  اند.داشته

ی بخشی و ریزیکی از مباحث جدی در نظام برنامه ریزی ایران موضوع برنامه: خرید یگردشگر کپارچهی تیریآزاد و مد منطقه

ظار می مین نام، انتهمناطق آزاد به دالیل شرایط ویژه و تشکیل سازمانی به ریزی است. در نقص های عملیاتی این نوع از برنامه

 منطقیه آزاد  نفعان محلی حاکی از آن است که حاکمیت سازمان رود که هماهنگی ها فزونی بخشد، اما گویه های حاصله از ذی

ظیر میی رسید    بیه ن بت گزارش می شود. هایی از این باخود اختالل های عملکردی در سازمان های محلی ایجاد نموده و نگرانی

رچگی در فضایی جزییره و ایجیاد یکپیا    –گیری کالن محدوده مکانی های محلی در فرآیند تصمیممبحث دخیل نمودن سازمان

ات ی از الزامی اداری در راستای همسان سازی و پیوند ووایف سازمانی منطقه آزاد با سیازمان هیای محلی    -ساختار مدیریت مالی

میا  اشانی است، ملیاتی است، هر چند در تفکر برنامه ریزی بخشی ووایف سازمانی متفاوت و در مواردی دارای همپواجرایی و ع

 ست.این مهم ا گذر از این فرآیند اتخاذ تصمیمات در قالب برنامه ریزی یکپارچه است، جایی که به نظر بهترین شرایط برای

ری به ب و ماندگاری گردشگر از اصول اولیه در پایداری مقاصد گردشگجذ: ان خریدگردشگر یجذب و ماندگار یگذاراستیس

 وتاه میدت در کدر این مقصد گردشگری و بر اساس مفاهیم اولیه پژوهش، گردشگران بیشتر به صورت روزانه یا   ؛شمار می رود

برد دی برای پیشی بردهای پیشنهاترین راه شهر هستند، ماندگاری آنها می تواند زمینه های اقتصادی شهر را تقویت نماید. مهم

هیای   ار جشینواره برگزاین مقوله هسته ای، با تاکید بر گویه های دریافتی، افزایش فضاهای سرگرمی  و تفریح در شهر درگهان، 

یت نیرا  شبانه، جذب گردشگران منطقه ای در جنوب کشور، ماندگار کردن گردشگران روزانه با سیاسیت هیای تبلیغیی، میدیر    

ت ییت ایین سیاسی   تواند از پیشنهادات عملییاتی بیرای موفق  متی و پذیرایی نسبت به سایر مکان های جزیره و... میواحدهای اقا

 گذاری باشد.  

 و پیامدهای گردشگری خرید در شهر درگهان ایهسته مقوالت: 6جدول
 پیامدهای گردشگری خرید مقوالت هسته ای

اشیییتغال  یهیییاکیییردیو رو امیییدهایپ

 ی  گردشگر

 تن زمینه های اشتغال در شهر  بر اساس رویکرد تلفیق خرید و تفریح؛رونق یاف

 محدودیت کمبود سرمایه و منابع اعتباری برای سرمایه گذاری جوانان بومی؛

 شهر در پذیری مهمان رویکرد تقویت

 یداریی و پا دیی تول هاییگذار استیس

 یگردشگر

 ؛گذاران سرمایه خروج و اقتصادی ثباتیبی

 ؛داخلی و خارجی اجناس به وابسته ایهگذاری سیاست

 ؛بومیان تجاری گذاری سرمایه برای اعتباری منابع به نامطلوب دسترسی

 رویکیرد  بیا  ای کرانیه  پیس  منیاطق  و شیهر  در تولییدی  هیای گذاری سیاست به توجه

 ؛صادرات

 ؛ طراز هم شهرهای به نسبت شهر تر مطلوب اقتصاد شهر داریو اقتصاد پا یگردشگر

 ؛قشم)پیوندهای منطقه ای( شهر بویژه و جزیره اقتصاد با تصاد شهرپیوند اق

و  نیزمی  میت یق راتییو تغ یگردشگر

 مسکن

 طشیرای  بیر  عالوه  جزیره تجاری فضای رونق از متاثر مسکن و ملک زمین، قیمت رشد

 ملی سطح در حاکم

 ؛ دریافتی های گویه استناد به اراضی کاربری به تعرض یاراض یکاربر رییو تغ یگردشگر

 از متیاثر  محلیی  هیای  سیازمان  و میردم  طرف از اراضی کاربری صحیح اعمال در تخلف

 ؛تجاری گردشگری در آور سود های فرآیند

 وجیه ت با  توان حد باالتر پذیرایی و اقامتی واحدهای رشد و تجاری هایمجتمع ساخت یساخت ریز یو تنگناها امدهایپ

 ها؛ سرمایه رفت هدر و جزیره فیزیکی محیط های محدودیت به

 ؛ موجود های اسکله طریق از شهر با دریایی ارتباط راه محدودیت



   35  کیفی شناسی روش قالب در پژوهشی: درگهان شهر در خرید گردشگری پیامدهای و هاچالش تبیین

 ؛ناخدا خیابان و قدیم بازار نخل، پاساژ در معماری بصری زیبایی و توجه ی خریدو گردشگر یبوم یمعمار

 ؛ جدید تجاری واحدهای ساخت در بومی معماری اصول بر تاکید عدم 

ی گردشگر یدهاامیچالش ها و پ زنان

 خرید

 نقیش  و بخیش  رضیایت  تغیییرات  به نسبت زنان جامعه فرهنگی فعاالن ادراکی رضایت

 آینده؛ در زنان

 -ایرانیی  زنیدگی  سیبک  بیه  توجیه  بیا  گردشیگری  اجتمیاعی  منفی تاثیرات بودن پایین

 درگهان شهر در بانوان زندگی خاص اسالمی

   تخصصی؛ خرید پاساژ های افزایش و تخصصی خرید ریزیبرنامه دیخر یگردشگر یها یگذار استیس

 ؛ بازار سنجی نیاز بدون تجاری واحدهای احداث در شتابزده ریزیبرنامه

 کپارچیییهی تیریآزاد و مییید منطقیییه

 ی خریدگردشگر

چالش مدیریت بخشی و عدم هماهنگی بین منطقه آزاد قشم با سیازمان هیای محلیی    

 بویژه شهرداری ها

 یدگارجییذب و مانیی یگییذار اسییتیس

 ان خریدگردشگر

   شبانه، های جشنواره برگزار عدم و تفریح و سرگرمی فضاهای کمبود

   ای منطقه گردشگران بویژه گردشگران مجدد بازگشت به توجهی بی

 روزانه گردشگران زیاد تعداد وجود

 1398ماخذ: یافته های پژوهش 

ی، شیرایط  اته ای، بر اساس شیرایط علیی، شیرایط زمینیه    مقوله هس 11که، ترکیب مباحث مطرح شده در قالب  در پایان این

 دی و چالشیی پدیده گردشگری خرید دارای عوامل پیامی  :مداخله گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری خرید بیانگر آن است که

   د.اشته باشل دفضایی را برای شهر درگهان به دنبا –است. درک و ترسیم مدل پارادایمی این پدیده می تواند پایداری مکانی
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 : منابع و ماخذ

 
حمدی. تهیران:  م(. اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها. ترجمه بیوک 1385استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 .73شماره و کاربرد آن در ارتباطات، رسانه،  یمردم نگار. (1387)یبهرامپور، شعبانعل

 .320-310(، 4) 1نمونه گیری در پژوهش های کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت،  .(1391جاللی، رستم )

 )مطالعه شهری ناطقفضایی م -کالبدی توسعه بر تجاری گردشگری تثثیرات (.1388احمدی، علی) مهدی؛ پور طاهری، علی؛ نژاد، حاجی

 .109-91 (70) 41انسانی، فیایجغرا های پژوهش بانه(، شهر: موردی

وفصیلنامه  شیهر بانیه. د   یمطالعیه میورد   ،یبر مناطق شهر یتجار یگردشگر یاقتصاد راتی(. تثث1389) یعل ،یاحمد ؛یعل نژاد،یحاج

 .22-7(، 2)1. یشهر یبوم شناس هایپژوهش یپژوهش -یعلم

سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تثکید بیر   .(1394سلیمانی، منصور؛ محمد نژاد، علی؛ خدادادی، پروین؛ عطایی، وحید )

  .139-155(، 10) 3،اقتصاد و مدیریت شهری. گردشگری خرید

 شهرهای رد تجاری گردشگری اقتصادی اجتماعی اثرات تحلیل .(1397علی) علی؛ احمدی، اسماعیل؛ موحد، اکبری، علی علی؛ شماعی،

 342 – 323( ، 2)  13 انسانی، سکونتگاه های برنامه ریزی مطالعات و سردشت( بانه شهرهای: موردی )مطالعه– مرزی

 ان اروپایی بازدید(. بررسی ارتباط عوامل خرید فراغتی و رضایت از خرید گردشگران )مورد مطالعه: گردشگر1390غفاری مرندی، سمیرا )

 کده گردشگری.ایی محمد حسین ایمانی خوشخو؛ دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکننده از ایران(. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنم

ری در مناطق (. تبیین پیامدهای گسترش گردشگری تجا1395)، صاد  زمانی، رضا؛ مختاری ملک آبادی ؛ولی اله، نظری ، محمد؛غالمی

  .216-203 ، صص(22)6 ،منطقه ای ژوهشی برنامه ریزیپ-هرستان المرد(. فصلنامه علمیش-روستایی )مورد: دهستان سیگار

های توسعه گردشگری تجاری در شهر مرزی بانیه از دییدگاه   (.تحلیل چالش1396ارسطو )، یاری حصارمجید؛  ،پریشان؛ خدر ،فرجی راد

 .15-1(. 2)4،های گردشگری. نشریه گردشگری شهریتسهیالت و زیرساخت
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