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Abstract 
Identifying and analyzing the set of flows and communication networks between 
the factors of the tourism industry requires a systematic and strategic approach 
that considers all the components and elements of this spatial organization in 
relation to each other and in a systematic and forward-looking manner. In this 
regard, the aim of this study is to identify the key driver forces affecting the 
formation and development of business tourism in the Dehshikh- Sigar 
commercial area in Fars Provimce. This research is applied in terms of purpose 
and in terms of survey method at the exploratory level and is based on a futures 
research approach. Due to the nature of the research, first 25 experts, specialists 
and executive officials were selected as the sample population and then 
according to the Delphi method and documentary studies, key driver forces were 
determined. In the next stage, structural analysis method and Micmac software 
were used to weigh and identify the most important key driver forces affecting 
the formation and development of business tourism in Dehshikh-Sigar 
commercial area. The results showed that among the studied driver forces, the 
most effective are related to economic, advertising, marketing and information, 
planning-management and socio-cultural driver force, respectively, which are 
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the coefficients extracted based on the structural model of the research, 
respectively for each, it is 87, 85.71, 75.15 and 69.38. The results also showed that 
among the 51 factors studied, 20 key driver forces including: proximity to 
maritime borders, proximity to commercial markets in the southern Persian Gulf 
countries, government support, government macro policies, incentive policies, 
centers Shopping, availability of additional shopping facilities, access to virtual 
communication networks and appropriate Internet bandwidth, diversification of 
activities, the emergence of collective memory among tourists, customs of the 
host community, lower taxes, high diversity of goods, relatively favorable 
exchange rates in The formation and development of commercial tourism in the 
Dehshikh-Sigar region are influential 

 

Extended abstract 
1. Introduction: 
The development of tourism industry as an 
industry that interacts with various fields 
such as economy, agriculture, culture, 
environment and services is of great 
importance that its development in each 
region will lead to economic and social 
growth and development of that region. In 
fact, the development of this industry has 
various positive effects on the host 
society, including the regulation and 
optimization of industrial infrastructure, 
the creation of employment opportunities, 
the development of the regional economy 
and the expansion of international trade In 
this regard, different countries are trying 
to provide the opportunity to benefit from 
the positive aspects of this industry by 
providing and valuing tourist attractions in 
areas with potential (Rosentraub and Joo, 
2009: 761)   . 

2. Materials and Methods: 
Lamard city is located in the southernmost 
point of Fars province and adjacent to 
Hormozgan and Bushehr provinces. This 
city is to the north with the cities of 
Larestan and Khonj to the south and east 
to Hormozgan province, to the southwest 
to Mehr city and Bushehr province. 

The purpose of the present study is 
applied and is an empirical research and is 

descriptive-analytical. This research, like 
other research, has two main parts to do. 
Part of its data, such as the theoretical 
framework of documentary method 
research, libraries and other required data 
from field studies were obtained through 
questionnaire tools. 

3. Discussion and results: 
Considering the dimensions of matrices, 
environment, planning-management, 
infrastructure-welfare, advertising, 
marketing and information, socio-cultural 
and economic, their degree of filling is 
between 52 to 87%, which shows that the 
selected factors have a relative impact a lot 
on top of each other. Out of a total of 358 
evaluable relationships in these matrices, 
115 114 relationships, their number was 
zero, which means that the factors did not 
affect each other. 114 relationships, their 
number was one, meaning that they had 
little effect on each other, 184 relations, 
their number was two, which means that 
they had a relatively strong influential 
relationship, the number of 60 
relationships was three, which means that 
the relationships of key factors were very 
high and very influential. 

4. Conclusion: 
The results showed that among the 
studied driver forces, the most influential 
are related to economic driver forces, 
advertising, marketing and information, 
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planning-management, and socio-
cultural, respectively. The results also 
showed that among the 51 factors studied, 
20 key driver forces including: proximity 
to maritime borders, proximity to 
commercial markets in the southern 
Persian Gulf countries, government 
support, government macro policies, 
incentive policies, centers Shopping, 
availability of additional shopping 
facilities, access to virtual communication 

networks and appropriate Internet 
bandwidth, diversification of activities, the 
emergence of collective memory among 
tourists, customs of the host community, 
lower taxes, high diversity of goods, 
relatively favorable exchange rates in The 
formation and development of commercial 
tourism in the Dehshikh-Sigar region are 
influential.  
 

 



 

10 

3 شماره .10 دوره  . 37تا  7  صفحات .1400  تابستان . 7

 

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

 

های گردشگری تجاری بر  شاخص های کلیدی اثرگذاری تحلیل پیشران. مهدی معصومی، علی اکبر عنابستانی ، غریب فاضل نیا و امیدعلی خوارزمی 
 سیگار استان فارس(-ی تجاری دهشیخی موردی: منطقهپژوهی )مطالعههای روستایی با رهیافت آیندهپایداری سکونتگاه

 علمی 

های گردشگری تجاری  های کلیدی اثرگذاری شاخصتحلیل پیشران
پژوهی  های روستایی با رهیافت آیندهبر پایداری سکونتگاه 
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 : تاریخ انتشار
 1400 شهریور 31
 

 چکیده

هاي ارتباطي بين عوامل صنعت گردشگري ، به رويكردی سيستمی  شناسايی و تحليل مجموعه جريانات و شبكه
همه كه  دارد  نياز  راهبردي  نظامو  صورت  به  و  همديگر  با  ارتباط  در  را  فضايي  سازمان  اين  صر  عنا و  اجزا  و  ی  مند 

ضر شناسايی پيشرانآينده گیری  های کلیدی موثر بر شکلنگرانه در نظر بگيرد. در این راستا ، هدف پژوهش حا
دهشیخ  تجاری  ی  منطقه  در  تجاری  گردشگری  ی  توسعه  حسب    -و  بر  ق  تحقی این  است.  فارس  استان  سیگار، 

آینده رویکرد  بر  و  اکتشافی  سطح  در  پیمایشی،  روش  حیث  از  و  کاربردی  به  پژ هدف  توجه  با  است.  مبتنی  وهی 
تعداد   ابتدا  تحقیق،  نمونه    25ماهیت  ی  جامعه  عنوان  به  اجرایی  مسئوالن  و  متخصصان  کارشناسان،  از  نفر 

های کلیدی تعیین گردید. در مرحله ی  انتخاب شدند؛ سپس با توجه به روش دلفی و مطالعات اسنادی پیشران
فزار   ا نرم  و  ساختاری  تحلیل  روش  از  وزن  Micmacبعد،  مهمجهت  سایی  شنا و  پیشراندهی  کلیدی  ترین  های 

شکل بر  دهشیخاثرگذار  تجاری  ی  منطقه  در  تجاری  شگری  گرد ی  توسعه  و  بهره  -گیری  نتایج  سیگار  شد.  گرفته 
هاي اقتصادی،  های مورد بررسی بیشترین تأثیرگذاری به ترتیب؛ به پیشرانپژوهش نشان داد که در بین پیشران

فرهنگی مربوط است که به ترتیب ضرایب    -مدیریتی و اجتماعی  - ریزی-رسانی، برنامه ازاریابی و اطالعتبلیغات، ب
م   شد. همچنین  می  69/ 38و    15/75،  71/85،  0/87استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدا با

بین   در  که  داد  نشان  پژوهش  بررسی،    51نتایج  مورد  از    پیشران  20عامل  با کلیدی  مجاورت  و  نزدیکی  جمله؛ 
سیاست دولت،  حمایت  فارس،  جنوب خلیج  کشورهای  در  تجاری  بازارهای  به  نزدیکی  دریایی،  کالن  مرزهای  های 

وع باالي کاال، نرخ ارز نسبتا مطلوب و غیره در شکلدولت، سیاست - های تشویقی، برخورداری از مالیات کمتر، تن
 سیگار تاثیرگذار هستند.  -ه ی دهشیخیری و توسعه ی گردشگری تجاری در منطق گ

 کلیدواژه ها: 
های گردشگری تجاری، محرک

توسعه، معادالت ساختاری  
مک، پایداری میک

های روستایی، منطقه سکونتگاه
 سیگار. -ی تجاری دهشیخ

 
  یعنابستان اکبر یعل :نویسنده مسئول * 

ریزی روستایی،  دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه آدرس:
 ایران  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،

  anabestani@um.ac.ir ایمیل:
 .Click or tap here to enter text  تلفن:

 

mailto:anabestani@um.ac.ir
https://www.orcid.org/0000-0003-1461-5893


 

11 

3 شماره .10 دوره  . 37تا  7  صفحات .1400  تابستان . 7

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

های گردشگری تجاری بر  های کلیدی اثرگذاری شاخص پیشرانتحلیل  . خوارزمی  امیدعلی  و نیا فاضل غریب  ، عنابستانی   اکبر علی معصومی، مهدی
 سیگار استان فارس(-ی تجاری دهشیخی موردی: منطقهپژوهی )مطالعههای روستایی با رهیافت آیندهپایداری سکونتگاه

آینده با  فردوسی مشهد دانشگاه دوره دکتری  رساله  از  برگرفته حاضر مقاله پایدار   توسعه در  اثرگذاری گردشگری تجاری  نگری  عنوان 
 باشد می روستایی نواحی

 

 مقدمه 1
 رشد از گردشگري  صنعت اخیر، هايدهه طی در

رشد است، بوده برخوردار ايپیوسته که  طوری   به 
و ی روزافزون  صنعت شتابنده  باعث این  شده  ، 

قرن  را    21قرن   نظران،صاحب از بسياري كه است
بنامند)کاظمی،   13گردشگری  قرن  34:  85 نیم  طی   .)

،گردشگري   گرفته خود به اي گسترده ابعاد گذشته 
 هاي با انگيزه كه مسافراني تعداد است و هر سال بر

 برآورد شود مطابقافزوده می كنند،می سفر  مختلف 
 در  دنيا گردشگران كل گردشگري،  جهاني سازمان

نفرميل   25تقریبا    1950سال     2000سال   در و يون 
سال   در رقم اين  كه است بوده نفر  ميليون  700حدود  

اين  6/1به    2020 رسید.  خواهد  نفر  ارقام   میلیارد 
ی نشان ی   يك  در درصدي 7رشد   دهنده   50دوره 

( است)عزت2000   - 1950ساله  (.  70:  1399پناه،  ( 
شده   ارائه هاي گزارش و  آمار به  استناد با بنابراين

بهمی گردشگری  امروزه  گفت   یک عنوان توان 
 يتوسعه منظور به جهانی اقتصاد در کلیدي  صنعت

 Yao and)شودمی محسوب جوامع
Fotheringham, 2016: 190)این اهمیت و . ارزش 

 از جهانگردي سازمان  که است  جایی آن  تا  صنعت 
صنایع   و بزرگترین از  یکی  عنوان به آن پردرآمدترین 

كه   طوري . به(WTO, 2006: 1)جهان نام برده است
 5اشتغال،   از درصد  10ناخالص،   توليد از درصد  11

 جهاني گذاريسرمايه از درصد  5و     صادرات از درصد
خود را همکاران،  داده اختصاص به  و  است)قنبری 

گسترش 2:  1393  عنوان به  گردشگري  صنعت (. 
حوزه  صنعتي با  مانند  كه  مختلفي   اقتصاد، ؛ هاي 

 در خدمات و زيست محيط  فرهنگ، كشاورزي،
توسعه   كه است فراوان اهميت وداراي   بوده تعامل

 اقتصادي پيشرفت و رشد باعث منطقه هر آن در ی
شد)موسوی و همکاران،  خواهد  منطقه آن اجتماعي  و

صنعت21:  1394 این  ی  توسعه  واقع  در   ،اثرات (. 
 و تنظیم جمله از میزبان يجامعه بر مختلفی  مثبت

 ایجاد صنعتی، هايزیرساخت سازي بهینه
توسعه هايفرصت  و ايمنطقه اقتصاد ياشتغال، 

 ,Jin et al)گذاردمی المللی بین تجارت گسترش 
،کشورهاي(192 :2018 راستا  این  در   در  مختلف . 

تا هستند   نمودن ارزشمند و مهیاسازي با تالش 
 پتانسیل، داراي  مناطق در  گردشگري  هايجاذبه

 فراهم را صنعت  این مثبت از ابعاد منديبهره فرصت
 .  (Rosentraub and Joo, 2009: 761)سازند

است  گردشگری  گردشگری، ابعاد از  یکی  تجاری 
پژوهشگران  نیز مواردی در  که مفهوم   توسط  با 

به گردشگری و   رفته کار خرید  نژاد  است)حاجی 
13همکاران،   (.  Timothy, 2005: 2؛  92:  88

حال   در  نوظهور، گردشگری  نوعی تجاری  گردشگری
 توسعه برای  باال  بسیار  پتانسیل دارای و گسترش 

 فعالیت یک به را خرید که است گردشگری مقاصد
نمونه و نموده تبدیل تفریحی  به آن جدید هایدر 

 مراکز و برند  محصوالت از بسیاری توسط شدت
تا  شده ترکیب ها سرگرمی سایر با معروف، تجاری 

 همراه  بیشتری رضایت و  موفقیت با آن هایزمینه
در(Delia & WISKULSKI, 2012: 50- 51)باشد  . 

از هر  ارتباط این خرید   نیازهای ترین اساسی چند 
 قلمداد آنان محبوب  هایفعالیت جزء و گردشگران

 نیمی از همچنین بیش ( و  1:  1392شود)مرادنژاد،  می
اختصاص  خود به را گردشگران های هزینه از

همکاران،  می و  اما139:  1394دهد)سلیمانی   نگاه (. 
موضوع به علمی  در که است جدیدی نسبتا   آن، 

 حاصله اقتصادی درآمد به عنایت با اخیر  هایسال
جدی مورد گردشگری، مقاصد برای آن از  توجه 

است)غفاری   گرفته قرار پژوهشی و علمی  مجامع
به1:  1390مرندی،   که(.  طی طوری  صنعت   این 

 رغم به را سریع و پیوسته رشدی اخیر  هایسال
بودهروبه آن  با که متوالی  اقتصادی هایبحران  رو 

سرعت کرده تجربه  است، ی  است.   توسعه 
 سایر به  نسبت است شده موجب  تجاری  گردشگری
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 داشته  بهتری عملکرد و خدمات کاال تولید های بخش
 یک عنوان به تجاری گردشگری بازار درنتیجه، باشد.

جدیدشغل و ها فرصت اقتصادی، عامل  و های 
صلح عامل  یک عنوان  به  همچنین   و اجتماعی، 

 و المللی بین و ملی  محلی، جوامع بین در را سازش
سیاسی، حتی  فرهنگی  و قومی مذهبی، وابستگی 

 . (Ouariti & Hamri, 2014: 8) است کرده ایجاد

با   ایران  آبی،   8000کشور  مرزی  خط  کیلومتر 
طوالنی   مرزهای  با  کشورهای  از  بیابانی  و  کوهستانی 
و  سیاسی  مسائل  تنوع  نظر  از  و  است  جهان  در 
به   منحصر  جهان  در  همسایه،  کشورهای  اجتماعی 

تنش امر  این  که  است.  بسیاری  فرد  مناطق  های  به 
تنوع  عالوه،  به  است،  کرده  وارد  ایران  مرزی 
جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و قومی این مشکالت را 

همکاران،   و  است)صفرآبادی  نموده  : 1395مضاعف 
مناطق  97 بین  بیشتر  تعادل  ایجاد  برای  بنابراین،   .)

معضالت   کاهش  نیز  و  کشور  مناطق  سایر  و  مرزی 
ناطق مرزی، گسترش  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی م

است.   نظر  مورد  راهکارهای  از  تجاری  گردشگری 
دهشیخ تجاری  ی   المرد شهرستان سیگار،  -منطقه 

 با همجوار و فارس  استانی     نقطه  ترین جنوبی در
به و هرمزگان هایاستان که   دلیل بوشهراست 

به   کاالهای حاوی عرضه مراکز گیری شکل وارداتی 
از   یکی  ی  عنوان  توسعه  مستعد  مرزی  مناطق 

پتانسیل بر  تکیه  با  تجاری  تجاری،  گردشگری  های 
دهه چند  در  که  است  انسانی  و  اخیر  طبیعی  ی 

خود  سمت  به  کشور  سراسر  از  را  زیادی  گردشگران 
سال  جذب نموده در  اما  تاثیر  است.  اخیر تحت  های 

پیشران و  بینعوامل  سطوح  در  ملیهایی  و    المللی، 
گرفته قرار  توسعه    محلی  و  رشد  که  طوری  به  است 

را  روستایی  ی  منطقه  این  در  گردشگری  صنعت  ی 
با   را  صنعت  این  ی  آینده  و  داده  قرار  تاثیر  تحت 

روبه مختلفی  این  احتماالت  در  است.  ساخته  رو 
های  راستا ، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران

گردشگری   ی  توسعه  بر  موثر  در  کلیدی  تجاری 
سیگار، شهرستان المرد و    -منطقه ی تجاری دهشیخ

پیشران این  بین  ساختاری  ارتباطات  با  تحلیل  ها 

آینده رویکرد  از  است.  استفاده  گرفته  انجام  پژوهی 
صدد  در  مذکور  هدف  به  دستیابی  برای  بنابراین، 

مهم که  ذیل  سوال  این  به  ترین  پاسخگویی 
شکلپیشران بر  موثر  ی  گهای  توسعه  و  یری 

دهشیخ تجاری  ی  منطقه  در  تجاری    - گردشگری 
فارس   استان  در  المرد  شهرستان  توابع   از  سیگار 

 کدامند؟  

مبانی نظری و پیشینه ی  2
 تحقیق

جهانی،  بانک  تحقیقات  دهه  چهار  اساس  بر 
پارادایم  در  قدرتمند  اهرمی  عنوان  به  گردشگری 
  ، که  طوری  است  گرفته  قرار  تایید  مورد  توسعه 
مروری بر مبانی نظری صنعت گردشگری، نقش این 
صنعت را به عنوان عاملی تاثیرگذار بر توسعه نشان  

اصلمی )کارگر  همکاران،  دهد  و  (.  158:  1399زنوزی 
بخش جمله  گردشگری  از  صنعت،  این  مهم  های 

خصوص  به  مختلف  نواحی  در  که  است  تجاری 
می رونق  تجاری  مناسب  موقعیت  با  گیرد  شهرهایی 

(Davidson, 1994:1).  گردشگری واقع   تجاری در 
که ایپدپده اقتصادی،   العادهفوق تاثیرات است 

 اصلی موضوع  و دارد شخصی و فرهنگی اجتماعی،
روستایی هایمکان در که بوده تجارت آن  و شهری، 

ی  که  هاییمکان  دیگر و خرید  آنها اصلی جاذبه 
 تنوع،؛  مانند  دالیلی به  است تجاری هایجاذبه

 گونه  این جذب مردم بودن،  دسترس در و ارزانی
 در.  (Crossley et al, 2012, 11)شوندمی هامکان

 آموزشي دولتي،  تجاري، اهداف گردشگري نوع اين
با ی عنوان به  تفريحي اهداف همراه   ثانويه انگيزه 

طیف  مي انجام با  گردشگری  نوع  این  شود. 
از  گسترده هتلشرکتای  مانند؛  بازرگانی  های  های 

آژانسزنجیره مسافرتی،  ای،  های 
نمایشگاهدهیسازمان مراکز  کنندگان  تجاری،  های 

می فعالیت   :Nicula & Elena, 2014)کند  تجاری 
مناطق  (706 در  تجاری  ،گردشگری  راستا  این  در   .

از   فردی  به  منحصر  نوع  کشورها،  گردشگری  مرزی 
های گذشته توجه زیادی را به خود است که در دهه
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تفاوت است.  نموده  و جلب  اجتماعی  اقتصادی،  های 
برای   انگیزه  ایجاد  باعث  مرز  طرف  یک  در  حقوقی 
به   گردشگری  نوع  این  است.  گردشگران  از  بسیاری 

قیمت مانند؛  بودن  دالیلی  دسترس  در  رقابتی،  های 
نر  کمتر،  مالیات  در محصول،  تفاوت  مطلوب،  ارز  خ 

ساعات خرید و هیجان گشت و گذار و فراغت صورت 
. گردشگری  (Timothy &Tosun, 2005: 13)گیردمی

می توسعهتجاری  و  ترقی  در  اساسی  نقش  ی  تواند 
زندگی   استانداردهای  بهبود  مرزی،  نواحی  اقتصاد 
مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، ایجاد روابط  

و   همکاریدوستی  تسریع  و  بیشتر  های  آشنایی 
داشته   مرزی،  نواحی  بین  بیشتر 

واقع (Chandoevwit, 2004: 145)باشد در   .
 پیوسته رشدی  اخیر هایسال در تجاری  گردشگری

 با که  متوالی اقتصادی  هایبحران رغم به  را سریع و
بودهروبه آن سرعت کرده تجربه است، رو   است. 

ی   است شده موجب تجاری گردشگری توسعه 
خدمات کاال  تولید های بخش سایر به نسبت  و 

درنتیجه، داشته بهتری عملکرد  بازار باشد. 
 اقتصادی، عامل  یک عنوان  به  تجاری گردشگری

 یک عنوان به همچنین و های جدیدشغل و هافرصت
 جوامع بین در  را سازش و صلح اجتماعی عامل 

سیاسی، حتی  و المللی بین و  ملی محلی،  وابستگی 
 Ouariti)است کرده ایجاد فرهنگی و قومی مذهبی،

and Hamri, 2014: 8) . 

ب  موثر  مناطق  عوامل  در  گردشگری  ی  توسعه  ر 
 مرزی 

( ضمن برشمردن فاکتورهایی از  1393باقری و عبدی )
جاذبه هوایی،  و  آب  شرایط  ورود  جمله  سهولت  ها، 

زیرس امنیت،  شبکهاختگردشگران،  و  ها،  حمل  ی 
اقامتگاه عدم  نقل،  یا  توسعه  در  که  غیره  و  ها 

جامعه  توسعه یک  در  گردشگری  متفاوت  اشکال  ی 
بازارچه رونق  و  توسعه  معتقدند  دارند،  های  نقش 

می )مرزی  شکل  در  که  فاکتورهایی  طریق  از  (  1تواند 
شده گردشگران  مشخص  جریان  افزایش  در  اند، 

مر  ی  درون  توسعه  نتیجه  در  و  مرزی  برون  و  زی 
نقش   مرزی  روستاهای  و  شهرها  گردشگری 

گیری داشته باشند:  چشم

 

 

 
 (. 5:  1393های مرزی بر توسعه ی گردشگری )ماخذ: باقری و عبدی،  : اثرات بازارچه 1شکل  

 

 امنیت 
گردشگران امنیت  ز جمله عوامل مهم انتخاب مقصد  ا

است. اگر امنیت نباشد صنعت گردشگری نیز عرض  
اندام نخواهد کرد. امنیت در معنای گسترده ،یکی از  

تقاضای  مهم میزان  در  که  است  مسائلی  ترین 

دیگر   کشور  هر  به  سفر  برای  خارجی  گردشگران 
تاثیرگذار است. بنابراین، امنیت و گردشگری نسبتی  

مال  دارند.  هم  با  گردشگری،  مستقیم  در  امنیت  ک 
احساس امنیت توسط گردشگران است )ابراهیم زاده 

(. از این رو، عدم وجود امنیت از  7:  1391و همکاران،  



 

14 

3 شماره .10 دوره  . 37تا  7  صفحات .1400  تابستان . 7

 

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

 

های گردشگری تجاری بر  شاخص های کلیدی اثرگذاری تحلیل پیشران. مهدی معصومی، علی اکبر عنابستانی ، غریب فاضل نیا و امیدعلی خوارزمی 
 سیگار استان فارس(-ی تجاری دهشیخی موردی: منطقهپژوهی )مطالعههای روستایی با رهیافت آیندهپایداری سکونتگاه

جمله عواملی است که باعث رکود صنعت گردشگری  
می منطقه  یا  کشور  یک  ترتیب،  در  این  به  شود. 

شاخص ملی،  و  داخلی  گسترش  امنیت  عامل  ترین 
هر   در  )شهریاری،  گردشگری  است  : 1396منطقه 

44  .) 
 ایجاد تصویر ذهنی مثبت 

مجموعه یک  بیانگر  ذهنی  از  تصویر  شده  ساده  ی 
ی  ادراکات چندپاره است که اطالعات زیادی را درباره

برمی در  مکان  از  یک  ذهنی  تصویر  واقع  در  گیرد. 
یا  شخصی  ادراک  یا  روحی  ی  انگاره  شامل  مقصد 

یک   به  نسبت  در  گروهی  است.  گردشگری  مقصد 
یک جمله تصویر ذهنی از مقصد ادراکات شخصی از  

می که  است  مکان  شخص  یک  به  شخصی  از  تواند 
 (.  8: 2005دیگر تغییر کند )چائو: 

 های زیرساختتوسعه
وجود  گردشگری،  موفق  ی  توسعه  برای  امروزه 

ها و امکانات مناسب به ویژه برای کشورها زیرساخت
خت  و مناطق های کمتر توسعه یافته که اغلب زیرسا

آید. در این ضعیفی دارند، عاملی حیاتی به شمار می
زیرساخت راهراستا،  مانند  )انواع  هایی  ارتباطی  های 

اقامتگاهشکل نقل(،  و  حمل  مانند  های  خدماتی  ها، 
اولیه چارچوب  غیره  و  بهداشت  آب،  برای  برق،  ای 

های توسعه مانند گردشگری فراهم  کارکرد موثر نظام
)ابراهیممی همکاران،  کنند  و  واقع  6:  1390زاده  در   .)

کیفی  و  کمی  افزایش  بین  مثبتی  ی  رابطه 
)پاپلی زیرساخت دارد  وجود  گردشگران  تعداد  و  ها 

سقایی،   و  راه45:  1390یزدی  و  رونق  اندازی  (. 
می تجاری  توسعهگردشگری  باعث  ی  تواند 

آن  یرساختز از  محلی  ی  جامعه  هم  که  شود  هایی 
استفاده  مورد  هم  و  شوند  واقع  منتفع  گردشگران  ی 

 (.  6: 1393شود )باقری و عبدی، 
 های ترانزیتی کاهش محدودیت

قوانین   و  مقررات  قالب  در  مرزی  مبادالت  ی  توسعه 
می مبادالت  حقوقی  افزایش  خوبی برای  محرک  تواند 

رسم صورت  به  جهتکاال  و  به  ی  تجارت  دهی 
همکاریمزیت گسترش  نسبی،  همههای  جانبه  های 

بازارچه ی  توسعه  آزاد،  مناطق  بین  بین  مرزی  های 
ای، ایجاد سودهای تجاری، کاهش قیمت کاال، منطقه

)محمودی،   گردد  مرزنشینان  برای  اشتغال  و  امنیت 
بازارچه107:  1384 تبادالت  که  هنگامی  مرزی  های  (. 

می افزایش  این  یابد،  افزایش  کشور  دو  تواند  بین 
توسعه برای  بین  محرکی  محور  گردشگر  روابط  ی 

 (.  6: 1393مناطق مرزی شود )باقری و عبدی، 
 بهبود روابط سیاسی 

رابطهرابطه سیاست  و  گردشگری  صنعت  بین  ای  ی 
روابط  بهبود  هم  که،  صورت  بدین  است.  دوجانبه 

رون موجب  هم  سیاسی  و  شده  گردشگری  ق 
صلح صنعتی  خود  که  گردشگری  زمانی  گراست. 

کشورها بازارچه بین  اقتصادی  مبادالت  و  مرزی  های 
تا  دو کشور نیز  سیاسی  مسلما روابط  گسترش یابد، 

می این  و  یافت  خواهد  بهبود  زیادی  تواند  حد 
ی تبادل گردشگر و  های دو کشور را در زمینههمکاری

باشد    یتوسعه داشته  پی  در  کشورها  گردشگری 
)7:  1393)همان،   ویکفسکی  همچنین  در  2010(.    ،)

در   گردشگری  ی  توسعه  عنوان  با  خود  پژوهش 
مهم لهستان،  مرزی  بر  مناطق  تاثیرگذار  عوامل  ترین 

تصمیمات   را  مرزی  مناطق  در  گردشگری  ی  توسعه 
سرمایه منطقه  سیاسی،  پتانسیل  و  اجتماعی  ی 

 (.69: 2010ته است )ویکفسکی، عنوان داش

پیشران ی  پیرامون  توسعه  بر  موثر  کلیدی  های 
اما   است  شده  انجام  بیشتری  تحقیقات  گردشگری 

پیشران با  رابطه  ی  در  توسعه  بر  موثر  کلیدی  های 
روستایی   و  شهری  مناطق  در  تجاری  گردشگری 
این   در  است،  رسیده  سرانجام  به  کمتری  مطالعات 

از تعدادی  به  خارج   بخش  و  داخل  در  تحقیقات  این 
 شود که عبارتند از:  از کشور اشاره می

ده پژوهش  احمدیدهنتایج  و  سیالبی  فرد  زاده 
پیشران1398) میان  از  که  داد  نشان  مورد (  های 

خدماتی   و  زیرساختی  بخش  متغیرهای  بررسی، 
بیشترین تاثیر را بر توسعه ی گردشگری مناطق مورد 

ل طبیعی کمترین درجه تاثیرگذاری را  مطالعه و عوام
و   زنوزی  اصل  کارگر  دادند.  اختصاص  خود  به 

پیشران1399همکاران) که  معتقدند  کلیدی  (  های 
اشتغال   و  اقتصادی  وضعیت  بهبود  متغیر،  دو  شامل 

سرمایه افزایش  و  منطقه  خصوصی  در  بخش  گذاری 
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تجاری   گردشگری  صنعت  آتی  ی  توسعه  تاثیر  تحت 
قرار   همکاران  منطقه  و  قصابی  گرفت.  خواهند 

که  1399) رسیدند  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در   )
 بیشترین بررسی مورد هايپیشران بین در

اقتصادی،  پیشران به مربوط تأثیرگذاري هاي 
به   که  است  آموزش  و  تبلیغات  و  بازاریابی  مدیریتی، 
مدل   اساس  بر  شده  استخراج  ضرایب  ترتیب 

تحقیق   کدام  ساختاری  هر  و    51/0،  59/0،  67/0برای 
رضوی   48/0 و  ایمانی  پژوهش  نتایج  است.  بوده 

داد که از بین  1399) عامل در نظر گرفته    50( نشان 
و   تاثیرگذار  باالی  امتیاز  به  توجه  با  نهایت  در  شده، 

مستقیم   خروجی   23تاثیرپذیری  عنوان  به  عامل 
پایدار  میک گردشگری  ی  توسعه  آینده  در  مک، 

هستند.  روستا تاثیرگذار  سرعین  مرکزی  بخش  یی 
عامل پیشران، عوامل    23دهد از بین  نتایج نشان می

راه و  معابر  وضعیت  و  بهبود  امنیت  روستایی،  های 
باالتری   تاثیرگذاری  دارای  گردشگری  آثار  بازسازی 
و  سرائی  بودند.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  و  بوده 

میا1399همکاران) از  که  معتقدند  عامل    14ن  ( 
اقتصاد،    5کلیدی،   تاریخ،  حیاتی)جاذبه،  پیشران 

برنامه و  و مدیریت  عوامل  عنوان  به  ریزی( 
گردشگری  پیشران صنعت  ی  توسعه  کلیدی  های 

 شوند. شهر میبد محسوب می

النکار) پژوهش  مهمترین  2011نتایج  داد  نشان   )
ی  پیشران آینده  گردشگری  ی  توسعه  بر  موثر  های 

یه، افزایش جمعیت و رشد اقتصادی، امنیت،  این ناح
گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات،  بازاریابی و بهره

سرمایه میزان  و  هوایی  و  آب  تغییرات  گذاری  سرعت 
(، معتقدند که  2015خارجی هستند. جی و همکاران )

تدریج   به  جهانی،  اقتصاد  با  مواجهه  در  چین  دولت 
تجاری   آزاد  جذب  کشو  (FTZ)مناطق  منظور  به  را  ر 

گذاری خارجی بیشتر ارتقا داده است. از این سرمایه
کنگ باید  کند که هنگرو، تحقیق حاضر پیشنهاد می

خود   فعلی  گردشگری  محصوالت  به  بخشی  تنوع  به 
بهره تجربهو  از  در  برداری  گردشگری  به  مربوط  های 

توسعه از  که  اقتصادی  مناطقی  حمایت   FTZی 
)می نیزگودا  و  آودیک  ببرد.  بهره  نشان  2016کنند   )

دادند جهانی شدن، تغییرات آب و هوایی و رفع موانع  
و معضالت سازمانی، نهادی، اقتصادی و اجتماعی به  

های موثر بر آینده ی توسعه  عنوان مهمترین پیشران
می لهستان  گردشگری  پژوهش  ی  نتایج  باشند. 

( همکاران  و  د2019فتحی  نشان  عوامل  (  که  اد 
اسکان،  وضعیت  تحصیالت،  زیرساختی،  تسهیالت 

کیفیت  حمایت و  گمرکی  و  بانکی  مالیاتی،  های 
مهم ترتیب  به  گردشگری  عوامل  خدمات  ترین 

 هستند.  

جمع ادبیات در  ی  درباره  شده  ذکر  مطالب  بندی 
شود که  سابق موضوع پژوهش این گونه استنباط می

پژوهش در بیشتر  که  شده  های  انجام  رابطه  اند  این 
پیشران تحلیل  گردشگری  به  ی  توسعه  بر  موثر  های 

پژوهشپرداخته بیشتر  نتایج  گرفته  اند.  صورت  های 
های، زیرساختی، اقتصادی،  اند که، پیشرانبیان کرده

از   آموزش  و  تبلیغات  و  بازاریابی  مدیریتی، 
ی  پیشران توسعه  بر  موثر  مناطق  های  در  گردشگری 

می مطالعه  ادبیات  مورد  بررسی  همچنین  باشند. 
پژوهش حاضر نشان داد که تا به حال هیچ پژوهشی 

گیری و توسعه  های موثر بر شکلدر رابطه با پیشران
ی گردشگری تجاری در مناطق روستایی و منطقه ی  

دهشیخ این    -تجاری  در  است  نگرفته  انجام  سیگار 
های موثر  حاضر به شناسایی پیشرانراستا، پژوهش  

شکل در  بر  تجاری  گردشگری  ی  توسعه  و  گیری 
دهشیخ تجاری  ی  المرد   -منطقه  شهرستان  سیگار، 

و  می نظری  مبانی  به  توجه  با  راستا،  این  در  پردازد. 
تحقیق   برای  زیر  مفهومی  مدل  پژوهش  ی  پیشینه 

 گردد:  ارائه می
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 پژوهش   ی : مدل مفهوم 2شکل 

 

 معرفی منطقه ی مورد مطالعه  2.1

 

 

 

 

  
 
 
 
 

                                       

                                                     

                                              

                         

      Mic Mac 

                          

      Mic Mac 
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منطقه ی مورد مطالعه در   3
ترین نقطه ی استان  جنوبـی

فارس )شهرستان المرد( و 
با دو استان هرمزگان  همجوار

و بوشهر واقع شده است. 
این شهرستان از شمال با 

های الرستان و  شهرستان
خنج از جنوب و شرق با 

استان هرمزگان، از جنوب 
غرب با شهرستان مهر و 

 .استان بوشهر همسایه است
شهرستان المرد با مساحت 

کیلومتـرمربع درفاصله  3932
کیلومتری از مـرکز  ۴۴۶ی 

استان)شیراز( قرار گرفته 
است. طبق سرشماری نفوس 

جمعیت این  1395و مسکن 
نفر است.  91782شهرستان 

 ۴همچنین این شهرستان از 
بخش به نام های مرکزی، چاه 

عالمرودشـت ورز، اشکنـان و 
 تشکیل شده است.
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 : موقعیت منطقه ی مورد مطالعه 3شکل  

 

 شناسی تحقیقروش 4
به  و  کاربردی  هدف  حیث  از  پژوهش  این  ماهیت 

روش   برای    -توصیفیلحاظ  که  بوده،  تحلیلی 
میدانی جمع  و  اسنادی  روش  از  اطالعات  آوری 

پیشران  استخراج  جهت  است.  شده  های استفاده 
شکل  بر  مؤثر  گردشگری کلیدی  ی  توسعه  و  گیری 

نامه  پرسش  دهشیخ،  تجاری  ی  منطقه  در  تجاری 
ی میک مک تهیه و در بین اعضای جامعه ی نمونه 

تکمیل   و  این  توزیع  نمونه  ی  جامعه  است.  شده 
را   و    25پژوهش  متخصصان  کارشناسان،  از  نفر 

شناسایی   اجرایی  مسئوالن  و  دانشگاهی  استادان 
می تشکیل  گردشگری  ی  حوزه  در  دهند.    شده 

نامه( اعتبار و روایی ابزار گردآوری اطالعات)پرسش 
همچنین   کردند؛  تأیید  خبرگان  و  استادان  را 

مبانی  بهره  از  خبرگان گیری  نظر  و  پژوهش  نظری 
صاحب  پرسش و  روایی  ضامن  است.  نظران  نامه 

گویه  پایایی  آلفای برای  ی  آماره  از  پژوهش  های 

کرونباخ  آلفای  داد  نشان  که  شد  استفاده  کرونباخ 
محیطی) بعد  برنامه831/0در  بعد  در   -ریزی (، 

زیرساختی 852/0مدیریتی) بعد  در   ،) -  
تبلیغات741/0رفاهی) بعد  در  و (،  بازاریابی   ،

اجتماعی 781/0رسانی)اطالع  بعد  در   ،) - 
( است 777/0( و در بعد اقتصادی )747/0فرهنگی)

تحلیل   و  تجزیه  برای  است.  زیاد  پایایی  از  حاکی  و 
های ها و تحلیل ساختاری تاثیرگذاری شاخص   داده 

گیری و توسعه ی گردشگری تجاری   موثر بر شکل 
دهشیخ تجاری  ی  منطقه  افزار  س  -در  نرم  از  یگار 

Mic Mac   استفاده شد، که در ابتدا تاثیر متغیرها
نسبت به یکدیگر از صفر تا چهار بر اساس طیف  
تعریف شد، در این نرم افزار و زیر نظر کارشناسان  

ارزش متخصصان  تاثیرات  و  سپس  شد،  گذاری 
شاخص  همچنین  و  مستقیم  غیر  و  های مستقیم 

اثرپ و  اثرگذار  پتانسیل  غیر  دارای  و  مستقیم  ذیر 
شاخص  تاثیرگذارترین  نهایت  در  و  های مستقیم 

   کلیدی شناسایی شده است.
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 ی تجار   ی گردشگر   ی و توسعه    ی ر ی گ  موثر بر شکل   ی ها : مولفه ها و شاخص 1  جدول 

 شاخص مولفه

پوشش گیاهی مناسب در منطقه، نزدیکی و مجاورت با مرزهای دریایی، نزدیکی به  شرایط آب و هوایی مناسب،  محیطی 
 های گردشگری طبیعی در منطقه بازارهای تجاری در کشورهای حوزه ی خلیج فارس، وجود جاذبه 

  -ریزیبرنامه 
 مدیریتی

ت، مشارکت  های تشویقی، وجود امنی های کالن دولت، مدیریت تخصصی، نیروی انسانی ماهر، سیاستسیاست
های خصوصی، کاهش  ها، سازمان شهروندان، تورهای تفریحی و سیاحتی، حمایت دولت، هماهنگ سازی سازمان 

 های ترانزیتی، بهبود روابط سیاسی، تقویت و افزایش روابط تجاری در سطوح مختلفمحدودیت

 -زیرساختی
 رفاهی 

)آب، برق، تلفن، گاز و غیره(، امکانات بهداشتی و درمانی، ای و دریایی، تاسیسات زیر بنایی حمل و نقل جاده 
ها(، خدمات به مشتریان،  خدمات رفاهی، مراکز خرید، پارکینگ، تخفیف )احتمال مذاکره برای تخفیف در فروشگاه

 وجود امکانات و تسهیالت اضافی خرید 

تبلیغات، 
 بازاریابی

روشهای ارتباطی مجازی و پهنای دسترسی به شبکه بخشی در  های نوین بازاریابی، تنوعباند اینترنت مناسب، 
 ها ها، وجود تورهای گردشگری، وجود دفاتر گردشگری، برخورداری از بانک اطالعات گردشگری، رسانه فعالیت

  -اجتماعی
 فرهنگی 

بان،  فرهنگ پذیرش گردشگر)پذیرش فرهنگی گردشگری از سوی جامعه ی میزبان(، آداب ورسوم جامعه ی میز 
برخورداری از حس اعتماد گردشگر، پیدایش خاطره ی جمعی بین گردشگران، پذیرایی با غذاهای محلی، معماری  

 ها و سمینارهاها، کنفرانسها، نمایشگاه محل، جشنواره

ی گردشگری تجاری، وجود بخش خصوصی قدرتمند، وجوه وجود مراکز خرید مناسب، متناسب بودن هزینه  اقتصادی  ها
پذیری، نرخ ارز مطلوب، مالیات کمتر، مزیت قیمتی، تنوع باالی کاال،  ی مهاجران بین المللی، شرایط رقابتارسال

 المللی برجستهتعداد و تنوع برندهای محلی و بین

نجارزاده و  ؛ 1395؛ زالی و عطریان،  1393؛ سادات سعیده زرآبادی و عبدهللا، 1393؛ نوبخت و همکاران، 1392ماخذ: )بورقانی فراهانی، 
 (.1396؛ شهریاری، 1396؛ تقوایی و حسینی خواه، 1395نعمت الهی، 

 

 روش تحلیل اثر متقابل
اثر   تحلیل  است.  مفید  و  کارا  رویکرد  یک  روش،  این 
است.   متقابل  روابط  تشخیص  برای  روشی  متقابل، 

روندطوریبه بر  روند  هر  تأثیر  دیگر  که  های 
میدرجه دیگر  بندی  عبارت  به  روش    CIAشود.  یک 

بهنیمه آن،  در  که  است  علتکمی  روابط   -جای 
سیستم خرده  بین  متقابل  روابط  ساده،  ای  همعلولی 

می تحلیل  ماتریس  در  اثر  مختلف،  تحلیل  شود. 
متقابل به عنوان ابزار تحقیقات در مورد آینده، نقش 
متغیرهای   سایر  با  ارتباط  در  را  متغیر  یک  شاخص 
از   دسته  آن  و  ساخته  آشکار  سیستم  یک  درون 

می شناسایی  را  و  متغیرهایی  مهم  نقش  که  کند 
م  ایفا  آینده  در  سیستم  توسعه  در  کنند.  یمعناداری 

می تأمین  روش  این  که  است  اطالعاتی  تصویری  کند 
روند بین  متقابل  اثر  درجه  از  همان  با  متغیرها.  و  ها 

این از  است  تصویری  و اهمیت،  وابسته  چیز  چه  که 
چیز  چه  و  پیشران  چیز  چه  است،  مستقل  چیز  چه 

می برده  پیش  دیگر  چیزهای  روش توسط  شود. 
مت  اثر  متغتحلیل  شناسایی  در  کلیدی  قابل  یرهای 

و   پناه  عزت  زنوزی،  اصل  )کارگر  است  مفید  بسیار 
 (. 160: 1399ولیزاده، 

نرم بین،  این  میکدر  بهترین  افزار  از  یکی  مک 
ماتریس  نرم محاسبات  برای  که  است  افزارهایی 

تحلیل اثرات متقاطع، طراحی شده است؛ روش این 
بدیننرم ابتدا  افزار  که  است  و گونه  متغیرها 

شناسایی  مؤلفه را  نظر  مورد  ی  حوزه  در  مهم  های 
آن و  سپس کرده  و  نمود  وارد  اثرات  ماتریس  در  را  ها 

به و  باهم  متغیرها  این  میان  ارتباط  ی  میزان  وسیله 
شود. در ماتریس متقاطع خبرگان تشخیص داده می

و   تاثیرگذاری  میزان  متغیر،  هر  سطرهای  اعداد  جمع 
متغی  هر  ستونی  آن  جمع  تاثیرپذیری  میزان  نیز  ر 

می نشان  دیگر  متغیرهای  از  را  ی  متغیر  نحوه  دهد. 
از   پراکندگی،  ی  صفحه  در  متغیرها  پراکنش  و  توزیع 

می حکایت  سیستم  ناپایداری  یا  در  پایداری  کند. 
روش میکبخش  تحلیل  و  مجموع شناسی  در  مک، 
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  دو نوع پراکنش تعریف شده است که به نام سیستم 
پاید سیستمهای  و  هستند.  ار  معروف  ناپایدار  های 

سیستم صورت  در  به  متغیرها  پراکنش  پایدار    Lهای 
برخی   یعنی  است؛  شده  داده  نشان  انگلیسی 
دارای   برخی  و  باال  تاثیرگذاری  دارای  متغیرها 

سیستم در  هستند.  باال  پایدار تاثیرپذیری  های 
می را  متغیر  دسته  سه  کرد:  مجموعا  مشاهده  توان 

مت  بر  الف:  بسیارتاثیرگذار  غیرهای 
ج:  سیستم)عوامل مستقل.  متغیرهای  ب:  کلیدی(. 

متغیرهای خروجی سیستم)متغیرهای نتیجه(. 
 
 

 

 1397، ی ن ی و حس   ی ماخذ: عنابستان   رها، ی متغ   ی ر ی رپذ ی و تاث   ی رگذار ی تاث   ل ی تحل 1  شکل 

 

شکل) به  توجه  از  4با  هریک  جایگاه  سیستم  در   ،)
در   اما  است.  شده  روشن  کامال  آن  نقش  و  عوامل 

وضعیت   ناپایدار  های  از    پیچیدهسیستم  تر 
متغیرها  سیستم سیستم،  این  در  است.  پایدار  های 

متغیرها   و  هستند  پراکنده  صفحه  قطبی  محور  حول 
و   تاثیرگذاری  از  بینابینی  حالت  مواقع  بیشتر  در 

می نشان  را  و  تاثیرپذیری  ارزیابی  امر  این  که  دهند 
می مشکل  بسیار  را  کلیدی  عوامل  با  شناسایی  کند. 

ای در  این،  راهوجود  نیز  سیستم  شده  ن  ترسیم  هایی 
می که  شناسایی  است  و  گزینش  راهنمای  تواند 

عوامل کلیدی باشد. در مجموع متغیرها دارای دو نوع  
به   که  غیرمستقیم  و  مستقیم  تاثیر  هستند:  تاثیر 
حسینی،  و  )عنابستانی  شد  خواهند  بررسی  ترتیب 

1397 :44  .) 

 یافته های تحقیق 5
میها  یافته نشان  پژوهش  از  توصیفی  که  دهد 

پاسخ نامهمجموع  پرسش  به  درصد   80ها،  دهندگان 
درصد پاسخ گویان را زنان    20پاسخ گویان را مردان و  

می بیشترین  تشکیل  تحصیل،  نظرمیزان  از  دهند. 
لیسانس   گروه  در  افراد    40فراوانی  سپس  درصد، 

دکتری   مدرک  فوق   36دارای  آن  از  بعد  و  درصد 
بیشترین    24لیسانس   شغلی،  نظر  از  است.  درصد 

با   سپس    64فراوانی  کارمندی،  به  مربوط    24درصد 
آن   از  پس  و  دانشگاه  استادان  به  مربوط  درصد 

 درصد است.    12دانشجویان دکتری با 

کتابخانه و  میدانی  مطالعات  از  استفاده  ای،  با 
شکلمهم بر  تأثیرگذار  عوامل  ی  ترین  توسعه  و  گیری 

تجار دهشیخگردشگری  تجاری  ی  منطقه  در    - ی 

         ح     ح     سک

   غ       أ    ذ     غ         جه 

  أ     ح   کم    ج    ح  

 
ذ  

  
أ  

  

  س      غ        غ         س  

  أ    ذ   
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روش   از  استفاده  با  ادامه  در  شد.  شناسایی  سیگار 
آینده معادالت  کمی  مدل  از  استفاده  و  پژوهی 

( یا Micmacساختاری  تأثیرگذاری  میزان  به   ،)
گردید   اقدام  شده  شناسایی  عوامل  تأثیرپذیری 

ماتریس2جدول) ابعاد  به  توجه  با  محیطی،  (.  های، 
زیرساختیمدیر  -ریزیبرنامه تبلیغات،    -یتی،  رفاهی، 

اطالع و  اجتماعیبازاریابی  و    -رسانی،  فرهنگی 
بین   آنها  پرشدگی  درجه  درصد   87تا    52اقتصادی 

می نشان  که  تاثیر  است  شده  انتخاب  عوامل  دهد 
گذاشته هم  روی  زیادی  مجموع  نسبتا  از    358اند. 

ماتریس این  در  ارزیابی  قابل  ی  رابطه   115ها،  رابطه 
است  ی   معنی  این  به  که  است  بوده  صفر  عددشان 

همدیگر   از  یا  نگذاشته  تاثیر  همدیگر  بر  عوامل  که 
نپذیرفته بوده   114اند.  تاثیر  یک  عددشان  رابطه، 

هم   به  نسبت  کمی  تاثیر  که  معنی  این  به  است 
اند،   به    184داشته  است  بوده  دو  عددشان  رابطه، 

قوی  نسبتا  تاثیرگذار  ی  رابطه  که  معنی    این 
بدین    60اند،  داشته است  بوده  سه  عددشان  رابطه، 

عامل روابط  که  بوده معنی  زیاد  بسیار  کلیدی  های 
برخوردار   زیادی  تاثیرپذیری  و  تاثیرگذاری  از  و  است 

رابطهبوده هیچ  درنهایت،  مقدار  اند.  با  وجود    Pای 
و   پتانسیلی  دهنده ی روابط  نشان  که  است  نداشته 

 (.  2است )جدول ها بوده غیرمستقیم عامل

 

 گار ی س   - خ ی دهش   ی تجار   ی در منطقه    ی تجار   ی گردشگر   ی و توسعه    ی ر ی گ موثر بر شکل    ی ط ی مح    ی ها   شران ی پ 2  جدول 

 -ریزی برنامه محیطی  اطالعات ماتریس
 مدیریتی 

 -زیرساختی
 رفاهی 

تبلیغات،  
 بازاریابی

 -اجتماعی 
 فرهنگی

 اقتصادی 

 10 7 7 9 13 5 ابعاد ماتریس

تعداد تکرار  
 )چرخش(

2 3 3 3 5 3 

 13 15 7 26 42 12 تعداد صفر 

 20 10 7 26 45 6 تعداد یک 

 51 20 26 22 60 5 تعداد دو 

 16 4 9 7 22 2 تعداد سه

 P 0 0 0 0 0 0تعداد 

 87 34 42 55 127 13 جمع

 87/0 38/69 71/85 90/67 15/75 52/0 پرشدگیدرجه 

 

های  محیطی موثر بر  پیشران 5.1
گیری و توسعه ی گردشگری  شکل

تجاری در منطقه ی تجاری  
 سیگار -دهشیخ

 

همان طور که در نقشه ی پراکندگی خروجی تأثیرات  
شکل   غیرمستقیم  تأثیرات  و  مشاهده   5مستقیم 

بیشترین  می شاخصشود،  پراکندگی  و  را توزیع  ها 
 دهند. متغیرهای تاثیرگذار و دووجهی تشکیل می
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موثر بر    ی ط ی سمت چپ( عوامل مح   b)   م ی مستق   ر ی سمت راست( و غ   a)   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ی . نقشه  5شکل  
 1399پژوهش،   ی ها  افته ی ماخذ:    ، ی تجار   ی گردشگر   ی و توسعه    ی ر ی گ  شکل 

 ی تجار   ی گردشگر   ی   توسعه   و   ی ر ی گ   شکل   بر   موثر   ی ط ی مح   عوامل   م ی رمستق ی غ   و   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ل ی تحل 3  جدول 

 شاخص های مربوطه  نوع متغیر 

متغیرهای  
 تاثیرگذار 

جنوب نزدیکی و مجاورت با مرزهای دریایی، نزدیکی به بازارهای تجاری در کشورهای 
 خلیج فارس. 

متغیرهای  
 تاثیرپذیر 

 شرایط آب و هوایی مناسب 

 - متغیرهای مستقل 
متغیرهای  

 دووجهی
- 

وجود جاذبه متغیرهای ریسک  های گردشگری طبیعی در منطقه    

 پوشش گیاهی مناسب در منطقه  متغیرهای هدف
 . 1399پژوهش،    ی ها  افته ی ماخذ:  

 

شکل   به  توجه  میان  (a)   6با  از  راست،    5سمت 
متغیر بررسی شده برای مولفه ی محیطی، متغیرهای  

( دریایی  مرزهای  با  مجاورت  و  (، نزدیکی به  5نزدیکی 
(،  5بازارهای تجاری در کشورهای جنوب خلیج فارس )

(  5های گردشگری طبیعی در منطقه ی )وجود جاذبه
ت میزان  بیشترین  دارای  ترتیب  دیگر  به  از  اثیرگذاری 

بوده وجود متغیرها  متغیرهای  میان  این  در  اند. 
)جاذبه ی  منطقه  در  طبیعی  گردشگری  (،  114های 

( مناسب  هوایی  و  آب  گیاهی  105شرایط  پوشش   ،)
( به ترتیب دارای بیشترین  98مناسب در منطقه ی )

بوده متغیرها  دیگر  از  تاثیرپذیری  )شکل  میزان    6اند 
(b) .)سمت چپ 

اقع نتایج حاصل از مولفه ی محیطی، گویای  در و
نقش بارز نزدیکی و مجاورت منطقه ی مورد مطالعه  
کشورهای  در  تجاری  بازارهای  و  دریایی  مرزهای  با 
جنوبی حوزه ی خلیج فارس است و به این امر اشاره 

ظرفیت بر  تکیه  با  که  شناسایی  دارد  و  منطقه  های 
می زمینهآنها  شکلتوان  توهای  و  ی  گیری  سعه 

  گردشگری تجاری را در منطقه ی مورد مطالعه بهبود 
 بخشید.  
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تا    ف ی ضع   ار ی بس   رات ی )تاث   رها ی متغ   ن ی سمت چپ( ب   b) م ی رمستق ی سمت راست( و غ   a) م ی روابط مستق   ی . نقشه  ۶شکل 
 . 1399پژوهش،    ی افته¬ها ی ماخذ:   ی قو   ار ی بس 

 

مدیریتی   -ریزیبرنامههای پیشران 5.2
گیری و توسعه ی  موثر بر شکل

گردشگری تجاری در منطقه ی  
 سیگار -تجاری دهشیخ

همان طور که در نقشه ی پراکندگی خروجی تأثیرات  
شکل   غیرمستقیم  تأثیرات  و  مشاهده   7مستقیم 

شاخصشود،   می پراکندگی  و  توزیع  را  بیشترین  ها 
( وابسته  متغیرهای  ترتیب  )  5به  دووجهی   5مورد(، 

 دهند.  مورد(، تشکیل می  4مورد( و تاثیرگذار )

 

  

  - ی ز ی ر  سمت چپ( عوامل برنامه   b)   م ی مستق   ر ی سمت راست( و غ   a)   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ی . نقشه  7شکل  
 1399پژوهش،   ی ها  افته ی ماخذ:    ، ی تجار   ی گردشگر   ی و توسعه    ی ر ی گ  موثر بر شکل   ی ت ی ر ی مد 
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  ی   توسعه   و   ی ر ی گ - شکل   بر   موثر   ی ت ی ر ی مد   - ی ز ی ر  برنامه   عوامل   م ی رمستق ی غ   و   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ل ی تحل 4  جدول 
 ی تجار   ی گردشگر 

 شاخص های مربوط نوع متغیر 

 های کالن دولت و وجود امنیت. سیاست متغیرهای تاثیرگذار 

 های خصوصی و تورهای تفریحی و سیاحتی مدیریت تخصصی، نیروی انسانی ماهر،  سازمان متغیرهای تاثیرپذیر

 های ترانزیتی، بهبود روابط سیاسیمشارکت شهروندان، کاهش محدودیت  مستقلمتغیرهای 

 - متغیرهای دووجهی 

 های تشویقی و تقویت و افزایش روابط تجاری در سطوح مختلف حمایت دولت، سیاست متغیرهای ریسک 

 ها سازی سازمانهماهنگ متغیرهای هدف

1399پژوهش،    ی ها  افته ی منبع:   . 

 

شکل   به  توجه  راست(  a)   8با  متغیرهای  ،  سمت 
دولت) سیاست28حمایت  دولت)(،  کالن  (، 25های 

تشویقی)سیاست روابط  25های  افزايش  و  تقويت   ،)
مختلف) سطوح  در  هماهنگ23تجاري  سازي  (، 

امنیت)20ها)  سازمان وجود  و  دارای 19(  ترتیب  به   )
اند.  دهبیشترین میزان تاثیرگذاری از دیگر متغیرها بو

مهمترین ویژگی این متغیرها، تاثیرپذیری   به عبارتی، 
متغیرهای   میان  این  در  باالست.  تاثیرگذاری  و  پایین 

( ماهر  انساني  هماهنگ123105نيروي  سازي  (، 
(، 120003هاي خصوصي )(، سازمان121650ها)سازمان

دولت) سياست111984حمايت  هاي  (، 
تفريحي108966تشويقي) تورهاي  و    (، 

تخصصي)108264سياحتي) مديريت  و  به  107200(   )

دیگر   از  تاثیرپذیری  میزان  بیشترین  دارای  ترتیب 
 سمت چپ(.   b 8اند )شکل  متغیرها بوده

  - ریزینتایج کلی حاصل از بررسی مؤلفه ی برنامه
می نشان  شاخصمدیریتی  که،  حمایت  دهد  های 

سیاست سیادولت،  دولت،  کالن  های  ستهای 
تشویقی و تقويت و افزايش روابط تجاري در سطوح  

شکل بر  را  تاثیر  بیشترین  ی  مختلف  توسعه  و  گیری 
دهشیخ تجاری  ی  منطقه  در  تجاری    - گردشگری 

های  ها و سیاستسیگار دارند. بر این اساس حمایت
گیری و توسعه ی  دولت نقش بسیار مهمی در شکل

العه داردگردشگری تجاری در منطقه ی مورد مط

.
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تا    ف ی ضع   ار ی بس   رات ی )تاث   رها ی متغ   ن ی ب  (سمت چپ  b)م ی رمستق ی و غ  (سمت راست  a)م ی روابط مستق   ی . نقشه  8شکل  
 .1399پژوهش،    ی ها   افته ی ماخذ:   ی قو   ار ی بس 

 

رفاهی   -زیرساختی های پیشران 5.3
گیری و توسعه ی  موثر بر شکل

گردشگری تجاری در منطقه ی  
 سیگار -تجاری دهشیخ

همان طور که در نقشه ی پراکندگی خروجی تاثیرات  
شکل  می  a)9مستقیم  مشاهده  راست(  شود،  سمت 

رفاهی اثرگذار بر    -عامل کلیدی شاخص زیرساختی  9

در منشکل طقه  گیری و توسعه ی گردشگری تجاری 
می دیده  المرد  شهرستان  مطالعه  مورد  شود.  ی 

و   غیرمستقیم  پتانسیل  اثرات  بررسی  در  همچنین 
شود که  سمت راست( مشاهده می  b)9مطابق شکل 

شاخص پراکندگی  و  توزیع  ترتیب بیشترین  به  را  ها 
( مستقل  )  3متغیرهای  دووجهی  مورد(،    2مورد(، 

( )  2تاثیرگذار  وابسته  و  تشکیل   2مورد(    مورد( 
 دهند. می

 

  

  ی رفاه   - ی رساخت ی عوامل ز  (سمت چپ  b) م ی مستق   ر ی و غ  (سمت راست  a) م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ی . نقشه  9شکل  
 1399پژوهش،   ی ها   افته ی ماخذ:    ، ی تجار   ی گردشگر   ی و توسعه    ی ر ی گ   موثر بر شکل 

 

  ی   توسعه   و   ی ر ی گ   شکل   بر   موثر   ی رفاه   - ی رساخت ی ز   عوامل   م ی رمستق ی غ   و   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ل ی تحل 5  جدول 
 ی تجار   ی گردشگر 

شاخص نوع متغیر  های مربوط   

متغیرهای 
فروشگاه وجود امکانات و تسهیالت اضافی خرید و تخفیف )احتمال مذاکره برای تخفیف در  تاثیرگذار  ها(.    

متغیرهای 
 تاثیرپذیر 

 خدمات رفاهی، پارکینگ و ارائه ی خدمات به مشتریان

 متغیرهای مستقل
ای و دریایی، تاسیسات زیر بنایی )آب، برق، تلفن، گاز و غیره( و امکانات حمل و نقل جاده 

 بهداشتی و درمانی. 
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شاخص نوع متغیر  های مربوط   

متغیرهای 
 دووجهی 

- 

 مراکز خرید  متغیرهای ریسک 

هدف متغیرهای  - 
 .1399پژوهش،    ی ها   افته ی منبع:  

 

توجه به شکل   با  این راستا،  ،  سمت راست(  a)  10در 
به   توجه  شاخص    9با  برای  شده  بررسی  متغیر 

)  متغیرهایرفاهی،    -زیرساختی خريد  (، 18مراکز 
( خريد  اضافي  تسهيالت  و  امکانات  و 12وجود   )

ها(  تخفيف )احتمال مذاکره براي تخفيف در فروشگاه
از  12) تاثیرگذاری  میزان  بیشترین  دارای  ترتیب  به   )

اند. در این میان، متغیرهای مراکز  دیگر متغیرها بوده
( ) 151316خريد  مشتريان  به  خدمات   ،)147028  ،)

)پارکي )125401نگ  رفاهي  خدمات  و  به  118779(   )
ترتیب دارای بیشترین ارزش ستونی محاسبه شده و  
متغیرها   دیگر  از  تاثیرپذیری  میزان  بیشترین  دارای 

 سمت چپ(.  b 10اند )شکل بوده

رفاهی    -در واقع نتایج حاصل از مولفه زیرساختی
می و نشان  )پاساژها  خرید  مراکز  وجود  که  دهد 

حائز  هامغازه نقش  مطالعه  مورد  ی  منطقه  در   )
گیری و توسعه ی گردشگری تجاری  اهمیتی در شکل

و   تسهیالت  نمودن  فراهم  اساس،  این  بر  دارد. 
خرید  مراکز  گسترش  و  ایجاد  مورد نیاز برای  امکانات 
نقش   مطالعه،  مورد  ی  منطقه  روستائیان  بین  در 
بسیار مهمی در پیشبرد اهداف توسعه ی گردشگری  

 ری دارد. تجا

 

 
 

تا    ف ی ضع   ار ی بس   رات ی )تاث   رها ی متغ   ن ی ب  (سمت چپ  b)م ی رمستق ی و غ  (سمت راست  a)م ی روابط مستق   ی . نقشه  10شکل  
 1399پژوهش،    ی ها   افته ی ماخذ:   ی قو   ار ی بس 

.
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های تبلیغات، بازاریابی و پیشران 5.۴
گیری و اطالع رسانی موثر بر شکل

توسعه ی گردشگری تجاری در  
 سیگار -منطقه ی تجاری دهشیخ

همان طور که در نقشه ی پراکندگی خروجی تأثیرات  
  مشاهده می  5مستقیم و تأثیرات غیرمستقیم شکل  

شاخص پراکندگی  و  توزیع  بیشترین  را  شود،  ها 
 دهند  ی تاثیرگذار تشکیل میمتغیرها 

.

  

   ی اب ی بازار   غات، ی سمت چپ( عوامل تبل   b)   م ی مستق   ر ی سمت راست( و غ   a)   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ی . نقشه  11شکل  
 . 1399پژوهش،    ی ها   افته ی ماخذ:    ، ی تجار   ی گردشگر   ی و توسعه    ی ر ی گ   موثر بر شکل 

 

  و   ی ر ی گ   شکل   بر   موثر   ی رسان   اطالع   و   ی اب ی بازار   غات، ی تبل   عوامل   م ی رمستق ی غ   و   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ل ی تحل 6  جدول 
 ی تجار   ی گردشگر   ی   توسعه 

 شاخص های مربوط  نوع متغیر 

متغیرهای  
 تاثیرگذار 

بخشی در مناسب، تنوعهای ارتباطی مجازی و پهنای باند اینترنت دسترسی به شبکه
 ها، وجود تورهای گردشگری و وجود دفاتر گردشگری. فعالیت

متغیرهای  
 تاثیرپذیر 

 های نوین بازاریابی و برخورداری از بانک اطالعات گردشگری روش

متغیرهای  
 مستقل 

- 

متغیرهای  
 دووجهی

- 

متغیرهای  
 ریسک 

 ها  رسانه

متغیرهای  
 هدف

- 
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 . 1399ش،  پژوه   ی ها   افته ی منبع:  

 

شکل   به  توجه  راست(  a) 12با  به    ،سمت  دسترسي 
اينترنت  شبکه باند  پهناي  و  مجازي  ارتباطي  هاي 

( تنوع15مناسب  فعاليت(،  در  )بخشي  (، 13ها 
)رسانه )13ها  گردشگري  دفاتر  وجود  و  باالترین  13(   )

میزان   بیشترین  دارای  و  شده  محاسبه  ستونی  ارزش 
بوده متغیرها  دیگر  از  عبارتی،  تاثیرگذاری  به  اند. 

و   پایین  تاثیرپذیری  متغیرها،  این  ویژگی  مهمترین 
غیرمستقیم   تاثیر  در  همچنین  باالست.  تاثیرگذاری 
متغیرها بر یکدیگر نیز متغیرهای برخورداري از بانک  

( گردشگري  روش26156اطالعات  نوين  (،  هاي 
( رسانه25208بازاريابي  و  ترتیب  22766)  ها(  به   )

دارای  و  شده  محاسبه  ستونی  ارزش  بیشترین  دارای 

بوده متغیرها  دیگر  تاثیرپذیری از  میزان  اند بیشترین 
 سمت چپ(.  b 12)شکل 

تبلیغات،  مولفه  بررسی  از  حاصل  کلی  نتایج 
اطالع و  به  بازاریابی  دسترسي  که،  داد  نشان  رسانی 

اشبکه باند  پهناي  و  مجازي  ارتباطي  ينترنت  هاي 
شکل در  اهمیتی  حائز  نقش  توسعه  مناسب  و  گیری 

تقویت  اساس  این  بر  دارد.  تجاری  گردشگری  ی 
اینترنت زمینه باند  پهنای  به  دسترسی  بر  موثر  های 

بسیار   نقش  مطالعه  مورد  ی  منطقه  در  مناسب 
مهمی در پیشبرد اهداف توسعه ی گردشگری تجاری  

 دارد.

 

  

تا    ف ی ضع   ار ی بس   رات ی )تاث   رها ی متغ   ن ی سمت چپ( ب   b) م ی رمستق ی سمت راست( و غ   a) م ی روابط مستق   ی . نقشه  12شکل  
 . 1399پژوهش،    ی ها   افته ی ماخذ:   ی قو   ار ی بس 

 

فرهنگی   -های اجتماعیپیشران 5.5
توسعه ی  گیری و موثر بر شکل

گردشگری تجاری در منطقه ی  
 سیگار -تجاری دهشیخ

همان طور که در نقشه ی پراکندگی خروجی تأثیرات  
شکل   غیرمستقیم  تأثیرات  و  مشاهده    13مستقیم 

شاخصمی پراکندگی  و  توزیع  بیشترین  را شود،  ها 
 دهند متغیرهای تاثیرگذار تشکیل می

.
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   ی فرهنگ   - ی سمت چپ( عوامل اجتماع   b)   م ی مستق   ر ی سمت راست( و غ   a)   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ی . نقشه  13شکل  
 . 1399پژوهش،    ی ها   افته ی ماخذ:    ، ی تجار   ی گردشگر   ی و توسعه    ی ر ی گ   موثر بر شکل 

 

  ی   توسعه   و   ی ر ی گ   شکل   بر   موثر   ی فرهنگ   - ی اجتماع   عوامل   م ی رمستق ی غ   و   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ل ی تحل 7  جدول 
 ی تجار   ی گردشگر 

 شاخص های مربوطه نوع متغیر 

متغیرهای 
 تاثیرگذار 

فرهنگ پذیرش گردشگر)پذیرش فرهنگی گردشگری از سوی جامعه میزبان(، آداب و رسوم جامعه 
 میزبان، پذیرایی با غذاهای محلی

متغیرهای 
 تاثیرپذیر 

 ها و سمینارها و برخورداری از حس اعتماد گردشگرها، کنفرانسنمایشگاه ها، جشنواره 

متغیرهای 
 مستقل 

 معماری محل 

متغیرهای 
 دووجهی 

- 

متغیرهای 
 ریسک 

 پیدایش خاطره جمعی بین گردشگران.

 - متغیرهای هدف

 . 1399پژوهش،    ی ها   افته ی منبع:  

 

به   توجه  با  راستا،  این  برای    7در  شده  بررسی  متغیر 
اجتماعی پيدايش    -شاخص  متغیرهای:  فرهنگی، 

( گردشگران  بين  جمعي  با  13خاطره  پذيرايي   ،)
( محلي  ميزبان  12غذاهاي  ی  جامعه  رسوم  و  آداب   ،)

(12( گردشگر  پذيرش  فرهنگ  و  ارزش  10(  باالترین   )
میزان   بیشترین  دارای  و  شده  محاسبه  ستونی 

متغیرها دیگر  از  )شکل  بوده  تاثیرگذاری    a  14اند 

از   برخورداري  متغیرهای  میان  این  در  راست(.  سمت 
گردشگر) اعتماد  ی  632105حس  خاطره  پيدايش   ،)

گردشگران) بين  جشنواره615454جمعي  و  ها، ( 
کنفرانسنمايشگاه )ها،  سمينارها  و  به  551273ها   )

ترتیب دارای بیشترین ارزش ستونی محاسبه شده و  
متغیرها  دارای   دیگر  از  تاثیرپذیری  میزان  بیشترین 

 سمت چپ(. b 14اند )شکل بوده
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اجتماعی  مولفه  بررسی  از  حاصل  کلی    - نتایج 
شاخص که،  داد  نشان  خاطره  فرهنگی  پيدايش  های 

ی   جامعه  رسوم  و  آداب  گردشگران،  بين  جمعي  ی 
بیشترین   دارای  محلي  غذاهاي  با  پذيرايي  و  ميزبان 

شکل در  تنقش  و  تجاری  گیری  گردشگری  ی  وسعه 

اساس،  این  بر  هستند.  مطالعه  مورد  ی  منطقه  در 
تقویت زمینه و  جمعی  شناسایی  خاطر  پیدایش  های 

مورد  ی  منطقه  در  محلی  مردم  و  گردشگران  بین  در 
شکل در  اهمیتی  حائز  نقش  توسعه  مطالعه  و  گیری 

 ی گردشگری تجاری در منطقه ی مورد مطالعه دارد.  

 

 
 

تا    ف ی ضع   ار ی بس   رات ی )تاث   رها ی متغ   ن ی سمت چپ( ب   b) م ی رمستق ی سمت راست( و غ   a) م ی روابط مستق   ی . نقشه  1۴شکل  
 . 1399پژوهش،    ی ها   افته ی ماخذ:   ی قو   ار ی بس 

 

اقتصادی موثر بر های پیشران 5.۶
گیری و توسعه ی گردشگری  شکل

تجاری در منطقه ی تجاری  
 سیگار -دهشیخ

همان طور که در نقشه ی پراکندگی خروجی تأثیرات  
شکل   غیرمستقیم  تأثیرات  و  مشاهده   15مستقیم 

شاخصمی پراکندگی  و  توزیع  بیشترین  را شود،  ها 
 دهند. متغیرهای وابسته تشکیل می
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موثر بر     ی سمت چپ( عوامل اقتصاد   b)   م ی مستق   ر ی سمت راست( و غ   a)   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ی . نقشه  15شکل  
 1399پژوهش،    ی ها   افته ی ماخذ:    ، ی تجار   ی گردشگر   ی و توسعه    ی ر ی گ   شکل 

 

  ی گردشگر   ی   توسعه   و   ی ر ی شکل¬گ   بر   موثر   ی اقتصاد   عوامل   م ی رمستق ی غ   و   م ی مستق   ی اثرگذار   ت ی وضع   ل ی تحل 8  جدول 
 ی تجار 

 های مربوطشاخص نوع متغیر 

متغیرهای 
 تاثیرگذار 

 تنوع باالی کاال 

متغیرهای 
 تاثیرپذیر 

پذیری، وجوه ارسالی های گردشگری تجاری، شرایط رقابتمزیت قیمتی، متناسب بودن هزینه
 المللی برجسته مهاجران بین المللی، تعداد و تنوع برندهای محلی و بین 

متغیرهای 
 مستقل 

 وجود مراکز خرید مناسب و وجود بخش خصوصی قدرتمند 

متغیرهای 
 دووجهی 

- 

متغیرهای 
 ریسک 

 مالیات کمتر 

متغیرهای 
 هدف

 نرخ ارز مطلوب 

 . 1399پژوهش،    ی ها   افته ی منبع:  

 

شکل  با   به  متغیرهای    a)16توجه  راست(،  سمت 
( نرخ ارز نسبتا  19(، تنوع باالي کاال )20ماليات کمتر ) 

( بين18مطلوب  مهاجران  ارسالي  وجوه   )( (  17المللي 
دیگر   از  تاثیرگذاری  میزان  بیشترین  دارای  ترتیب  به 

بوده شرايط  متغیرها  متغیرهای  میان  این  در  اند. 
خ ارز ( و نر5492(، مزيت قيمتي )6270پذيري )رقابت

( مطلوب  بیشترین  5222نسبتا  دارای  ترتیب  به   )
میزان   بیشترین  دارای  و  شده  محاسبه  ستونی  ارزش 

بوده متغیرها  دیگر  از  )شکل  تاثیرپذیری    b  16اند 
 سمت چپ(. 

اقتصادی   مولفه  بررسی  از  حاصل  کلی  نتایج 
نشان داد که، برخورداری از مالیات کمتر و تنوع باالی  

اهم  حائز  نقش  شکلکاال  در  ی  یتی  توسعه  و  گیری 
ها و گردشگری تجاری دارند. بر این اساس، سیاست

میحمایت دولت  توسعه  های  در  موثری  نقش  تواند 
مطالعه   مورد  ی  منطقه  در  تجاری  گردشگری  ی 

 داشته باشد.   
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تا    ف ی ضع   ار ی بس   رات ی )تاث   رها ی متغ   ن ی سمت چپ( ب   b) م ی رمستق ی سمت راست( و غ   a) م ی روابط مستق   ی . نقشه  1۶شکل  
 . 1399پژوهش،    ی ها   افته ی ماخذ:   ی قو   ار ی بس 

 

 گیریبحث و نتیجه ۶
جريانات مجموعه  تحليل  و   هايشبكه و شناسايی 

به صنعت  عوامل  بين  ارتباطي رويكردی   گردشگري 
راهبردي و  ی  كه دارد نياز سيستمی   و اجزا همه 

 و همديگر  با  ارتباط در را  فضايي سازمان اين عناصر 
 بگيرد. اين نظر در نگرانهآينده و مندبه صورت نظام

پیشران شناسايي  هدف  با  موثر  پژوهش  کلیدی  های 
تجاری   ی  منطقه  در  تجاری  گردشگری  ی  توسعه  بر 

ش  -دهشیخ تدوین  به  سیگار  رسیدن  برای  است.  ده 
نفر از متخصصان    25هدف مورد نظر، نخست تعداد  

و مسئوالن اجرایی به عنوان نمونه برای مشارکت در 
این پژوهش انتخاب شد و در مرحله ی بعد با روش  
و  شناسایی  به  نامه  پرسش  طریق  از  و  دلفی 

مهم پیشرانامتیازدهی  شکلترین  بر  موثر  گیری  های 
گردشگ  ی  توسعه  تجاری  و  ی  منطقه  در  تجاری  ری 

در    -دهشیخ که  شد  اقدام  فارس  استان  در  سیگار 
در    51مجموع   محیطی،    6شاخص  عوامل  دسته 

زیرساختی  -ریزیبرنامه تبلیغات،    -مدیریتی،  رفاهی، 
اطالع و  اجتماعیبازاریابی  و    -رسانی،  فرهنگی 

های متقاطع را تشکیل دادند و در  اقتصادی ماتریس
با بعد  ی  مک    مرحله  میک  افزار  نرم  از  استفاده 

و  وزن تاثیرگذاری  شدت  و  اعمال  آمده  دست  به  های 
در   و  متغیرها  غیرمستقیم  و  مستقیم  تاثیرپذیری 

مهم  20نهایت   عنوان  به  کلیدی  ترین  پیشران 
در  پیشران تجاری  گردشگری  آتی  ی  توسعه  های 

دهشیخ تجاری  ی  المرد   -منطقه  شهرستان  سیگار، 
که درشناخته شدند.    بین نتایج پژوهش نشان داد 

به   بیشترین  بررسی مورد هاي پیشران تأثیرگذاری 
مربوط  تبلیغات،  پیشران به ترتیب؛  اقتصادی،  هاي 

اطالع و  برنامهبازاریابی  و    - ریزیرسانی،  مدیریتی، 
ضرایب   -اجتماعی ترتیب  به  که  است  فرهنگی 

استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق برای  
باشد.  می  38/69و    15/75،  71/85،  0/ 87کدام  هر  

پژوهش نتایج  با  حاضر  پژوهش  و نتایج  قصابی  های 
( 13همکاران  همکاران)99 و  سرایی  و  1399(،    )

پیشران2011النکار) ی  زمینه  در  اقتصادی،  (  های 
اطالع و  بازاریابی  برنامهتبلیغات،    - ریزیرسانی، 

همسو است مدیریتی در زمینه توسعه ی گردشگری  
 . 
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  کرد ی با رو   ی تجار   ی گردشگر   ی و توسعه    ی ر ی گ   ( بر شکل م ی رمستق ی و غ   م ی )مستق رگذار ی تاث   ی د ی کل   ی ها   شران ی . پ 9جدول  
 ی پژوه نده ی آ 

 تاثیرگذاری غیرمستقیم  تاثیرگذاری مستقیم  رتبه شاخص
 نزديکي و مجاورت با مرزهاي دريايي  نزديکي و مجاورت با مرزهاي دريايي  1 محیطی 

نزديکي به بازارهاي تجاري در کشورهاي  2
 جنوب خليج فارس

نزديکي به بازارهاي تجاري در کشورهاي 
 جنوب خليج فارس

برنامه  -ریزی 
 مدیریتی 

 حمایت دولت  حمایت دولت  1

های کالن دولت سیاست 2 های کالن دولت سیاست   

سیاست 3 تشویقی های   های تشویقی سیاست 

تقويت و افزايش روابط تجاري در سطوح  4
 مختلف 

تقويت و افزايش روابط تجاري در سطوح 
 مختلف 

رفاهی -زیرساختی  مراکز خريد  مراکز خريد  1 

تخفيف )احتمال مذاکره براي تخفيف در  2
 ها( فروشگاه 

تخفيف )احتمال مذاکره براي تخفيف در 
 ها( فروشگاه 

 وجود امکانات و تسهيالت اضافي خريد  وجود امکانات و تسهيالت اضافي خريد  3

تبلیغات، بازاریابی و 
 ارتباطات

هاي ارتباطي مجازي و دسترسي به شبکه 1
 پهناي باند اينترنت مناسب 

هاي ارتباطي مجازي و دسترسي به شبکه
 پهناي باند اينترنت مناسب 

ها بخشي در فعاليت تنوع  2  ها رسانه 

 وجود دفاتر گردشگري  وجود دفاتر گردشگري  3

ها بخشي در فعاليت تنوع  ها رسانه 4  

فرهنگی -اجتماعی   پيدايش خاطره جمعي بين گردشگران پيدايش خاطره جمعي بين گردشگران 1 

 پذيرايي با غذاهاي محلي  آداب و رسوم جامعه ميزبان 2
 آداب و رسوم جامعه ميزبان  پذيرايي با غذاهاي محلي   3

 مالیات مالیات 1 اقتصادی 

 تنوع باالي کاال  تنوع باالي کاال  2
 نرخ ارز نسبتا مطلوب  نرخ ارز نسبتا مطلوب 3

الملليوجوه ارسالي مهاجران بين  4 الملليوجوه ارسالي مهاجران بين    

 . 1399پژوهش،    ی ها   افته ی منبع:  

 

عامل   در  که،  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
نزديکي و مجاورت با مرزهاي دريايي    محیطی، عوامل:

جنوب   کشورهاي  در  تجاري  بازارهاي  به  نزديکي  و 
عوامل:  و  مستقیم  تاثیرگذاری  دارای  فارس    خليج 

به   نزديکي  و  دريايي  مرزهاي  با  مجاورت  و  نزديکي 
فارس  خليج  جنوب  کشورهاي  در  تجاري    بازارهاي 

می غیرمستقیم  تاثیرگذاری  شاخص دارای  در  باشند. 

دولت،    -ریزیبرنامه حمایت  عوامل:  مدیریتی 
سیاستسیاست دولت،  کالن  و های  تشویقی  های 

مختلف   سطوح  در  تجاري  روابط  افزايش  و  تقويت 
دولت،   حمایت  عوامل:  و  مستقیم  تاثیرگذاری  دارای 

سیاستاستسی دولت،  کالن  و های  تشویقی  های 
مختلف   سطوح  در  تجاري  روابط  افزايش  و  تقويت 

می غیرمستقیم  تاثیرگذاری  شاخص دارای  در  باشند. 
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خريد،   - زیرساختی مراکز  عوامل:  رفاهی 
ها(  تخفيف)احتمال مذاکره براي تخفيف در فروشگاه

دارای   خريد  اضافي  تسهيالت  و  امکانات  وجود  و 
تخفيف  تاثیرگذار  خريد،  مراکز  عوامل:  و  مستقیم  ی 

ها( و وجود )احتمال مذاکره براي تخفيف در فروشگاه
تاثیرگذاری   دارای  خريد  اضافي  تسهيالت  و  امکانات 
بازاریابی   تبلیغات،  شاخص  در  هستند.  غیرمستقیم 

شبکه به  دسترسي  عوامل:  ارتباطات،  ارتباطي  و  هاي 
بخشي در  وعمجازي و پهناي باند اينترنت مناسب، تن 

رسانهفعاليت و  گردشگري  دفاتر  وجود  دارای  ها،  ها 
به   دسترسي  عوامل:  و  مستقیم  تاثیرگذاری 

اينترنت  شبکه باند  پهناي  و  مجازي  ارتباطي  هاي 
رسانه و مناسب،  گردشگري  دفاتر  وجود  ها، 

فعاليتتنوع در  تاثیرگذاری  بخشي  دارای  ها 

اجتماعی  شاخص  در  هستند.  نگی  فره   -غیرمستقیم 
گردشگران،   بين  جمعي  ی  خاطره  پيدايش  عوامل: 
غذاهاي   با  پذيرايي  و  ميزبان  ی  جامعه  رسوم  و  آداب 
پيدايش   عوامل:  و  مستقیم  تاثیرگذاری  دارای  محلي 
غذاهاي   با  پذيرايي  گردشگران،  بين  جمعي  ی  خاطره 
دارای   ميزبان  ی  جامعه  رسوم  و  آداب  و  محلي 

می غیرمستقیم  در  تاثیرگذاری  شاخص باشند. 
تنوع   کمتر،  مالیات  از  برخورداری  عوامل؛  اقتصادی 
ارسالي  وجوه  و  مطلوب  نسبتا  ارز  نرخ  کاال،  باالي 

بين و  مهاجران  مستقیم  تاثیرگذاری  دارای  المللي، 
کاال،  باالي  تنوع  کمتر،  مالیات  از  برخورداری  عوامل؛ 

بين مهاجران  ارسالي  نسبتا  وجوه  ارز  نرخ  و  المللي 
 باشند. رگذاری غیرمستقیم میمطلوب دارای تاثی

 

 منابع
 منابع فارسی

 

و   ابراهیم معصومه  رضازاده،  حافظ  عیسی،  زاده، 
( مرضیه.  بازارچه1391دارایی،  های   (، 

دریچه مرزی،  ی   شهرهای  توسعه  به  ای 
موردی:   ی  مطالعه  شهری،  گردشگری 

و   ملی  سیستان  همایش  بلوچستان، 
چالش امنیت؛  و  مرزی  و  شهرهای  ها 

و  رهیافت سیستان  دانشگاه  ها، 
 بلوچستان، زاهدان. 

( مختار.  سید  رضوی،  و  بهرام  (، 1399ایمانی، 
پیشران وضعیت  شناسایی  بر  موثر  های 

رویکرد   با  پایدار  گردشگری  ی  آینده 
روستاهای   آینده مطالعه:  مورد  پژوهی 

سرعین، فصلنامه بخش مرکزی شهرستان  
برنامه گردشگری،   ی  ی  توسعه   و  ریزی 

9(2 ،)90- 71 . 

(، بررسی نقش  1393باقری، فاطمه و عبدی، ناصر. )
ی   بازارچه توسعه  در  مرزی  های 

ی   )مطالعه  مرزی  شهرهای  گردشگری 
بلوچستان(،   و  سیستان  استان  موردی: 
ی   سرمایه  گردشگری،  ملی  همایش  اولین 

 آینده ی اصفهان.ملی، چشم انداز 

( مهدی.  سقایی،  و  محمدحسین  یزدی،  (،  1390پاپلی 
انتشارات   مفاهیم(،  و  گردشگری)ماهیت 
علوم   ی  توسعه  و  تحقیق  مرکز  سمت، 

 انسانی، تهران.

علی.   احمدی، مهدی و طاهری، پور  علی، نژاد، حاجی
تاثیرات1388)  بر  تجاری  گردشگری  (، 

کالبدی توسعه  مناطق فضایی ی 

شهرشهری)مطالع  موردی:  ی  بانه(،   ه 
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(، 70)41انسانی،   جغرافیای های پژوهش
109- 91 . 

احمدی ده ده و  پروین  سیالبی،  نرگس.   زاده  فرد، 
پیشران1398) تعیین  موثر  (،  کلیدی  های 

رویکرد  با  گردشگری  ی  توسعه  بر 
موردی:   آینده ی  پژوهی)مطالعه 

مازندران(،  شهرستان استان  های 
،  30اری محیط،  فصلنامه ی جغرافیا و پاید

89- 73 . 

و   یحیی  شورکی،  علیزاده  محمدحسین،  سرائی، 
( محمدرضا.  شناسایی  1399رضایی،   ،)

گردشگری   پیشران در  موثر  کلیدی  های 
ترین سناریو)مورد   پایدار و تدوین مطلوب

ی   فصلنامه  میبد(،  تاریخی  شهر  پژوهی: 
بیابانی،  کاوش مناطق  جغرافیایی  های 

8(1 ،)131- 113 . 

پروین  خدادادی، علی، نژاد، محمد منصور، ی،سلیمان 
) عطایی، و سنجش1394وحید.   ،) 

 با مهاباد شهر از گردشگران رضایتمندی

گردشگری  تاکید ی بر  فصلنامه   خرید، 

ی   مدیریت و اقتصاد دوره  ،  3شهری، 
 .139 -155، صص 10شماره ی 

(، شناسایی و تحلیل عوامل  1396شهریاری، مهدی. )
بر   مناطق  موثر  در  گردشگری  ی  توسعه 

بازارچه موردی:  ی  )مطالعه  های  مرزی 
کارشناسی   نامه  پایان  سیستان(،  مرزی 
گردشگری،   ریزی  برنامه  و  جغرافیا  ارشد 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان. 

) عزت بختیار.  پیشران  1399پناه،  نیروهای  تبیین   ،)
صنعت  ی  توسعه  آینده  بر  موثر 

)مط مرزی  شهرهای  در  ی  گردشگری  العه 

موردی: شهر بانه(، فصلنامه ی گردشگری  
 .   69 -87(  1)8شهری، 

علی سیدرضا.   عنابستانی،  کهنوج،  حسینی  و  اکبر 
پیشران1397) تحلیل  موثر  (،  کلیدی  های 

اشتغال فعالیت بر  و  زایی  کشت  های 
شهرستان   روستایی  مناطق  در  صنعت 
و  فضا  اقتصاد  ی  فصلنامه  جیرفت، 

 .37 -58، (4)8توسعه ی روستایی، 

) مرندی، غفاری  عوامل ارتباط (، بررسی1390سمیرا. 

 خرید از رضایت  و فراغتی  خرید

گردشگران گردشگران)مورد  مطالعه 

پایان از  بازدیدکننده  اروپایی نامه   ایران(، 
 محمد راهنمایی به ارشد، کارشناسی ی

 و علم  دانشگاه خوشخو؛  ایمانی  حسین
 .یگردشگری  دانشکده فرهنگ،

علی) پناهی،  و  علی  آذر،  حسن،  (.  1399قصابی، 
 بر تأثیرگذار هاي پیشران شناسایی

 آزاد مناطق  در  گردشگري  ي  توسعه 

آزاد   ی  منطقه  موردی:  ی  تجاري)مطالعه 
برنامه  ی  فصلنامه  توسعه  ارس(،  و  ریزی 

 .161 -177(، 1)9ی گردشگری،  

شجاعی  ابوالفضل،  زینلی،  قنبری،  و  بهمن  وند، 
های   بندی شهرستان (، رتبه1393رام. )به

اساس   بر  شرقی  آذربایجان  استان 
های گردشگری شهری با روش  زیرساخت

ی   تصمیم فصلنامه  معیاره،  چند  گیری 
شهری آمایش  و  ای،   منطقه  - جغرافیا 

4(12 ،)112- 89 . 

عزت قربانعلی،  زنوزی،  اصل  و   کارگر  بختیار  پناه، 
تحلیلی  (، شناسایی و  1399ولیزاده، رضا. ) 

پیشران آینده   بر  ی  توسعه  در  موثر  های 
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رهیافت  با  تجاری  گردشگری  صنعت 
شهر   آینده موردی:  ی  پژوهی)نمونه 

نگرش  ی  فصلنامه  در   جلفا(،  نو  های 
 .153 -170(، 2)12جغرافیای انسانی، 

( مهدی.  گردشگری،  1385کاظمی،  مدیریت   ،)
ت، تهران.   انتشارات سم

( علی.  مبادالت (،  1384محمودی،  ساختار 
های مرزی و نقش آن در بازرگانی   بازارچه

انتشارات  مرزنشین،  مناطق  اقتصاد  و 
پژوهش و  مطالعات  ی  های   موسسه 

 بازرگانی، تهران. 

) مرادنژاد، ارزیابی 1392جمال.   بر موثر عوامل  (، 

 مقاصد در گردشگران کلی مندی رضایت

شهر  مورد خرید  بانه، مرزی مطالعه: 

 دوره ی کارشناسی ارشد بهنامه ی  پایان

 دانشگاه نجارزاده، محمد راهنمایی 

 .ی گردشگری  دانشکده سمنان،

موسوی، میرنجف، ویسیان، محمد، محمدی حمیدی، 
( مهناز.  اکبری،  و  13سمیه  و 94 بررسی   ،)

توان اولویت زیرساخت بندی  و  های   ها 
روش با  گردشگری  ی  های   توسعه 

مطالعه  تصمیم معیاره)مورد  چند  :  گیری 
کردستان(،  شهرستان استان  های 

شهری،   گردشگری  ی   -31(،  1)2فصلنامه 
17 . 
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