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در منطقه مورد مطالعه میباشند .در نهایت نتایج حاصل از تکنیک  ،MABACنشان داد که ،عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه
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مقدمه
اصوالً توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایهگذاری در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی آن
کشور است و بدون سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی و روبنایی ،نمیتوان انتظار گسترش اشتغال ،تولید و
رفاه اقتصادی را داشت (شاکری و سلیمی .)۱۳85 ،در این راستا یکی از راهبردهای که در دهههای اخیر برای
تقویت نواحی محروم و دارای قابلیت توسعه مطرح شده است ،توسعه و گسترش گردشگری در مناطق
دارای پتانسیلهای الزم برای توسعه گردشگری میباشد (مطیعیلنگرودی و همکاران .)۱۳9۲ ،از طرف دیگر
رشد و گسترش شهرنشینی و نیاز جوامع شهرنشین به بازدید از جاذبههای طبیعی ،فرهنگی و  ...سبب سرازیر
شدن خیل عظیمی از جمعیت شهرنشین به نواحی و مکانهای دارای جاذبههای گردشگری شده است .در
این راستا افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل خصوصی نیز در تسریع بخشیدن به این جابجایی نقش غیر
قابل انکاری داشته است .این جابجایی عظیم جمعیت می تواند منافع عظیمی را برای جوامع میزبان به همراه
داشته باشد (تقوایی و همکاران .)۱۳90 ،در این راستا گردشگری روستایی به منزله شاخهای از توسعه پایدار
به دنبال آن است که از منابع و امکانات موجود در روستاها به گونهای بهرهبرداری کند که کمترین تاثیر
تخریبی بر این مناطق را داشته ،در کنار آن به ارتقای سطح بهرهوری در مناطق روستایی ،تقویت و تواناسازی
صنایع روستایی منجر شود (یزدانی زنگنه و همکاران .)۱۳88 ،یکی از ابعاد گردشگری ،گردشگری تجاری
است که در مواردی نیز توسط پژوهشگران با مفهوم گردشگری خرید به کار رفته است(.)Timothy, 2005: 2
گردشگری تجاری نوعی گردشگری نوظهور ،در حال گسترش و دارای پتانسیل بسیار باال برای توسعه مقاصد
بسیاری از محصوالت برند و مراکز تجاری معروف ،با سایر سرگرمی ها ترکیب شده تا زمینههای آن با
موفقیت و رضایت بیشتری همراه باشد) .(Delia & WISKULSKI, 2012: 50- 51در این ارتباط هر چند
خرید از اساسیترین نیازهای گردشگران و جزء فعالیتهای محبوب آنان قلمداد میشود و همچنین بیش از
نیمی از هزینههای گردشگران را به خود اختصاص میدهد(سلیمانی و همکاران .)۱۳9 :۱۳9۴ ،در این راستا
توسعه این صنعت اثرات مثبت مختلفی بر جامعهی میزبان از جمله تنظیم و بهینهسازی زیرساختهای صنعتی،
ایجاد فرصتهای اشتغال ،توسعهی اقتصاد منطقهای و گسترش تجارت بینالمللی میگذارد (Jin et al, 2018:

) .192در این راستا کشورهای مختلف در تالش هستند تا با مهیاسازی و ارزشمند نمودن جاذبههای
گردشگری در مناطق دارای پتانسیل ،فرصت بهرهمندی از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم سازند (Rosentraub

) .and Joo, 2009: 761در واقع گردشگری تجاری در مناطق مرزی کشورها ،نوع منحصر به فردی از
گردشگری است که در دهههای گذشته توجه زیادی را به خود جلب نموده است (صفرآبادی و همکاران،
 .) ۱۳95در این میان شهرها و روستاهای نواحی مرزی اغلب در مناطق پیرامونی قرار دارند و به لحاظ
اقتصادی شرایط نامساعدی دارند؛ بنابراین همکاریهای بین مرزی در این شهرها و مناطق روستایی که نقطه-
ی ا رتباط کشورها با یکدیگر از نظر زیرساختهای حمل و نقل و سرمایهگذاریهای ارتباطی میباشند؛
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گردشگری است که خرید را به یک فعالیت تفریحی تبدیل نموده و در نمونههای جدید آن به شدت توسط

موجب رونق و جمعیتپذیری و جذب سرمایهگذاریها در این شهرها و روستاها میگردد؛ و اهمیت
استراتژیکی این شهرها و روستاها و تبدیل شدن آنها را به مراکز اقتصادی آشکار میسازد؛ و تصمیمگیران
سیاسی را به تجدید نظر در روابط خود با این شهرها و روستاهای مرزی و پیرامونی وادار میکند؛ تا زمینهی
توسعه و رشد این مناطق پیرامونی را فراهم سازند .در این راستا بازارچههای مرزی موجب خروج این مناطق
از انزوای جغرافیایی ،گسترش زیرساختهای منطقه ،توسعه روستایی و تثبیت جمعیت در شهرهای مرزی
خواهد شد (موسوی.)۱۳9۲ ،
گردشگری تجاری در مناطق روستایی یک فعالیت روستائی جدید برای مردم محلی است که به عنوان
شانسی برای فعالیتی مکمل به همراه فعالیتهای معیشتی موجود و نه به عنوان یک فعالیت جایگزین
نگریسته میشود (غالمی و همکاران .)۱۳95 ،رشد این بخش به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی تفکری
نسبتا جدید است که سیاستگذاران محلی در جوامع روستایی به اهمیت این راهبرد پی بردهاند (شمس-
الدینی .)۱۳89 ،در اکثر نواحی روستایی به دلیل غالب بودن اقتصاد کشاورزی و آسیبپذیری آن ،توجه به
دیگر فعالیتهای توسعهای نظیر گردشگری تجاری به عنوان مکمل این بخش میتواند از جنبههای مختلف،
تضمینی در بهبود شرایط زندگی روستائیان باشد .گردشگری تجاری در مناطق روستایی میتواند در
توانمندسازی مردم محلی و توسعه منابع انسانی ،تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی و رشد آن ،خلق
تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

فرصت های شغلی ،حل معضل بیکاری ،ارتقای استانداردهای زندگی از طریق تامین خدمات اجتماعی و پر
کردن شکاف بین نواحی شهری و روستایی در زمینههای مختلف و کاهش مهاجرتهای روستایی به کالن-
شهرها و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی نقش عمدهای داشته باشد (غالمی و همکاران .)۱۳95 ،امروزه
رشد و رونق فعالیت های تجاری و بازرگانی در مرزها و مناطق مرزی تاثیرات مثبت و بسزایی در توسعهی
نواحی مرزی گذاشته است .روستاها و شهرهای واقع در مناطق مرزی ،هدف اصلی این تاثیرات بوده است.
این گونه مناطق روستایی و شهری نه تنها موتورهای توسعه ی اقتصادی هستند ،بلکه مراکز نوآوریهای
فرهنگی ،تحوالت اجتماعی و تغییرات سیاسی به شمار میروند (شهریاری .)۱۳96 ،علیرغم اینکه شهرها و
مناطق روستایی مرزی از مناطق وابسته و برخوردار نمیباشند ،اما به دلیل درآمد ناشی از داد و ستد یا
ذخیرهسازی کاالها ،این شهرها و روستاها دارای اهمیت فراوانی هستند (هانسن .)۱975 ،بنابراین ایجاد و
گسترش بازارچههای مرزی یک استراتژی کلیدی در راست ای کمک کردن به اقتصاد این نواحی و توسعهی
همکاریهای اقتصادی و مبادالت بازرگانی میان کشورهای همسایه بوده است (محمودی .)۱۳87 ،همکاری
بین مرزی و گسترش ارتباطات در دو سوی مرز در قالب ایجاد بازارچههای مشترک مرزی موجب میشود
مناطق تجاری دو طرف مرز در یک بازار ادغام شوند .گسترش بازارها منجر به رشد مراکز اقتصادی جدید در
شهرها و روستاهای مناطق مرزی میگردد (نایبور و استیلر.)۲00۲ ،
مناطق تجاری مرزی مکانی مهم برای جلب گردشگر ،عمران و آبادانی شهرها و روستاها ،رونق اقتصادی و
محل کسب و کار برای ساکنین شهرها و روستاها ی مرزی است .هر یک از این شهرها و روستاهای مرزی
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میتوانند به گونههای مختلفی موج ب سرازیر شدن درآمد از طریق جذب گردشگران به کشور و منطقه
تجاری شوند .بنابراین من اطق تجاری با هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی در شهرهای مرزی ایران
میتوانند نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا کنند (ابراهیم زاده و همکاران .)۱۳9۱ ،منطقه تجاری دهشیخ
دارای پاساژها و مغازههای متعددی در اطراف جاده اصلی که از کنار روستاها میگذرد میباشد ،که در این
پاساژها و مغازهها فعالیت ها و مبادالت تجاری متنوعی از جمله؛ لوازم خانگی ،پوشاک فروشی ،پارچه
فروشی ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،مواد غذایی خارجی ،لوازم آب و برق ،لوازم یدکی ماشین ،لوازم یدکی
موتورسیکلت ،فرش و موکت فروشی ،پتو فروشی و غیره دایر میباشد.
رواج اینگونه مبادالت تجاری در نواحی جنوب کشور بخصوص شهرستان المرد و روستاهای توابع آن
ازجمله روستاهای ده شیخ و سیگار ،به دههی  ،۱۳۴0همزمان با افزایش ارتباطات و باال رفتن سرمایهگذاری و
درآمدهای نفتی بخصوص در کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی ،کویت ،قطر و عمان
باز میگردد .این نوع از مراودات تجاری در ارتباط دائم با مراکز مبدأ بوده و بسیاری از درآمدهای و وجوه
ارسالی این خانوادهها به محلهای زندگی سابقشان بازگشته و در آنجا به اشکال گوناگون سرمایهگذاری می-
شود .یکی از این اشکال ،خرید و وارد کردن کاالهای گوناگون و عرصه آن به صورت غیررسمی برای فرار از
کانالهای مالیاتی هست ،بهگونهای که این منطقه امروزه به عنوان یکی از بزرگترین باراندازهای کاالهای بدون
مجوز در جنوب کشور مطرح میباشد و دارای نام و شهرت باالیی در منطقه است (عنابستانی و نامدار،
 .)۱۳95گردشگری تجاری با داشتن قابلیت هایی در جهت افزایش صادرات ،اشتغالزایی ،جذب سرمایه-
ساختار اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و قوانین حاکم بر آن میتواند بستر مناسبی برای توسعه گردشگری مهیا
نماید .می توان گفت ماهیت ابتدایی و اصل پیدایش این نوع گردشگری بر اساس مولفههای اقتصادی شکل
گرفته است ،اما سرمایهگذاری زیرساختها و استفاده از توانهای بالقوه منطقهای به منظور توسعه گردشگری
از اهمیت خاصی برخوردار است (قادری و همکاران .)۱۳90 ،در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی
عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی در منطقه تجاری دهشیخ -سیگار،
شهرستان المرد در صدد پاسخگویی به این سوالها میباشد:
 .1عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ -سیگار کدامند؟
 .2تحلیل فضایی شاخصهای عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری
دهشیخ -سیگار در وضع موجود چگونه است؟
مباني نظری تحقیق
گردشگری تجاری :گردشگری مانند هر موضوع چند بعدی دیگر ،یک سیستم است .به تبع این خصیصه و این
که هر سیستم از اجزایی تشکیل میشود ،گردشگری نیز عناصر و اجزایی دارد که با ترکیب یکدیگر ،یک کلیت
را به وجود میآورند .درک درست هر سیستم به شناخت اجزای سیستم و کلیت آن نیازمند است (شماعی و
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گذاری و جذب گردشگران داخلی و خارجی میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند و همچنین

موسیوند .)۱۳90 ،بر این اساس ونهوف ( ،)۲005نظام گردشگری را به عنوان چارچوبی تعریف میکند که بر
هم کنش بین تقاضای گردشگری (عوامل تعیین کننده ،انگیزهها و رفتار خریداران) ،عناصر اتصالی (حمل و
نقل ،واسطههای سفر و واسطههای بازاریابی) و عرضۀ گردشگری در مقصد(جاذبهها ،خدمات و تسهیالت و
زیرساختها) را نشان میدهد(ونهوف .)۲005 ،به طور کلی میتوان گفت نظام گردشگری متشکل از عناصری
میباشد که این عناصر به عنوان مهمترین عوامل در توسعه صنعت گردشگری مطرح میشوند (شکل .)۱
تسهیالت حمل و
نقل

مراکز اقامتی

عناصر نظام گردشگری
عناصر موسساتي
تسهیالت
گردشگری

شکل  :۱عناصر نظام گردشگری

تاسیسات
زيربنايي
).(Inskeep, 1991: 29

گردشگری تجاری پدیدهای است که تأثیرات فوق العاده اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و شخصی دارد
(کراسلی و همکاران .)۲0۱۲ ،موضوع اصلی این نوع از گردشگری تجارت بوده و مکان آن شهرها و مکان-
هایی است که جاذبه اصلی آنها خرید و دیگر جاذبههای تجاری است .که به دالیلی مانند تنوع ،ارزانی و در
تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

دسترس بودن مردم به این گونه مکانها جذب میشوند .افزایش مسافرتهای بازرگانی و تجاری به روابط
اقتصادی میان کشورها بستگی دارد (احمدی .)۱۳87 ،گردشگری تجاری به عنوان یکی از شاخههای
گردشگری که خصوصاً در نواحی شهری و روستایی اتفاق میافتد با سفر مردم برای اهدافی که مرتبط با مسائل
تجاری است تعریف شده است (داویدسون .)۱99۴ ،این بخش گردشگری در شهرها و روستاها دارای سابقه-
ای طوالنی بوده و از زمانی که انسان توانایی سفر به نواحی مختلف را به دست آورده است در این نوع
گردشگری اهداف تجاری ،دولتی ،آموزشی همراه با اهداف تفریحی به عنوان انگیزه ثانویه انجام میشود .این
نوع گردشگری با طیف گستردهای از شرکتهای بازرگانی فعالیت میکند :هتلهای زنجیرهای ،آژانسهای
مسافرتی ،سازماندهیکنندگان نمایشگاههای تجاری ،مراکز تجاری (نیکوال و النا.)۲0۱۴ ،
عوامل موثر بر توسعه گردشگری تجاری در کشور ايران :باقری و عبدی ( )۱۳9۳ضمن برشمردن
فاکتورهایی از جمله شرایط آب و هوایی ،جاذبهها ،سهولت ورود گردشگران ،امنیت ،زیرساختها ،شبکهی
حمل و نقل ،اقامتگاهها و غیره که در توسعه یا عدم توسعهی اشکال متفاوت گردشگری در یک جامعه نقش
دارند ،معتقدند توسعه و رونق بازارچههای مرزی میتواند از طریق فاکتورهایی که در شکل ( )۲مشخص
شده اند ،در افزایش جریان گردشگران درون مرزی و برون مرزی و در نتیجه توسعه گردشگری تجاری در
شهرها و روستاهای مرزی نقش چشمگیری داشته باشند:

2۳

افزايش امنیت
ايجاد تصوير ذهني مثبت

توسعه گردشگری در شهرها

بازارچههای مرزی

توسعه زيرساختها

و روستاهای مرزی

کاهش محدوديتهای ترانزيتي
بهبود روابط سیاسي

شکل  :۲اثرات بازارچههای مرزی بر توسعه گردشگری

(ماخذ :باقری و عبدی.)۱۳9۳ ،

 )۱امنیت :از جمله عوامل مهم انتخاب مقصد گردشگران امنیت میباشد .امنیت در معنای گسترده یکی از
مهمت رین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به هر کشور دیگر تاثیرگذار است،
بنابراین امنیت و گردشگری نسبتی مستقیم با هم دارند .مالک امنیت در گردشگری احساس امنیت توسط
گردشگران است (ابراهیم زاده و همکاران .)۱۳9۱ ،از این رو عدم وجود امنیت از جمله عواملی است که
باعث رکود صنعت گردشگری در یک کشور یا منطقه میشود .به این ترتیب ،امنیت داخلی و ملی ،شاخص-
ترین عامل گسترش گردشگری در هر منطقه است (شهریاری.)۱۳96 ،
 )۲ايجاد تصوير ذهني مثبت :تصویر ذهنی بیانگر یک مجموعهی ساده شده از ادراکات چندپاره است که
اطالعات زیادی را دربارهی یک مکان در برمیگیرد .در واقع تصویر ذهنی از مقصد شامل انگاره روحی یا
ادراک شخصی یا گروهی نسبت به یک مقصد گر دشگری است .در یک جمله تصویر ذهنی از مقصد
 )۳توسعه زيرساختها :امروزه برای توسعه موفق گردشگری ،وجود زیرساختها و امکانات مناسب به ویژه
برای کشورها و مناطق کمتر توسعه یافته که اغلب زیرساختهای ضعیفی دارند ،عاملی حیاتی به شمار می-
آید .در این راستا زیرساختهایی مانند راههای ارتباطی (انواع شکلهای حمل و نقل) ،اقامتگاهها ،خدماتی
مانند برق ،آب ،بهداشت و غیره چارچوب اولیهای برای کارکرد موثر نظامهای توسعه مانند گردشگری فراهم
میکنند (ابراهیمزاده و همکاران .)۱۳90 ،در واقع رابطه مثبتی بین افزایش کمی و کیفی زیرساختها و تعداد
گردشگران وجود دارد (پاپلی یزدی و سقایی .)۱۳90 ،رونق و راهاندازی گردشگری تجاری میتواند باعث
توسعهی زیرساختهایی شود که هم جامعه محلی از آن منتفع شوند و هم مورد استفادهی گردشگران واقع
شود (باقری و عبدی.)۱۳9۳ ،
)۴کاهش محدوديتهای ترانزيتي :توسعه مبادالت مرزی در قالب مقررات و قوانین حقوقی میتواند محرک
خوبی برای افزایش مبادالت کاال به صورت رسمی و جهتدهی تجارت به مزیتهای نسبی ،گسترش
همکاریهای همهجانبه بین مناطق آزاد ،توسعه بازارچههای مرزی بین منطقهای ،ایجاد سودهای تجاری،
کاهش قیمت کاال ،امنیت و اشتغال برای مرزنشینان گردد (محمودی .)۱۳8۴ ،افزایش تبادالت بازارچههای
مرزی بین دو کشور میتواند محرکی برای توسعهی روابط گردشگر محور بین مناطق مرزی شود.
2۴
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ادراکات شخصی از یک مکان است که میتواند از شخصی به شخص دیگر تغییر کند (چائو.)۲005 :

 )5بهبود روابط سیاسي :رابطه ی بین صنعت گردشگری و سیاست رابطهای دوجانبه است بدین صورت که
هم ب هبود روابط سیاسی موجب رونق گردشگری شده و هم گردشگری خود صنعتی صلحگراست .زمانی که
بازارچههای مرزی و مبادال ت اقتصادی بین کشورها گسترش یابد ،مسلما روابط سیاسی دو کشور نیز تا حد
زیادی بهبود خواهد یافت و این میتواند همکاریهای دو کشور را در زمینهی تبادل گردشگر و توسعهی
گردشگری کشورها در پی داشته باشد (باقری و عبدی.)۱۳9۳ ،
ویکفسکی (  ،)۲0۱0در پژوهش خود با عنوان توسعه گردشگری در مناطق مرزی لهستان ،مهمترین عوامل
تاثیرگذار بر توسعه گردشگری در مناطق مرزی را تصمیمات سیاسی ،سرمایهی اجتماعی و پتانسیل منطقه
عنوان داشته که حدود و تعاریف هر یک در شکل ( )۳آمده است.
تصمیمات سیاسي
تغییرات در روش مرزها
تغییرات در نقش مرزها

منابع

سرمايه اجتماعي

فضا به عنوان يک منبع
طبیعي ،فرهنگي
تفاوتها

نیازهای انسان
ظرفیت گردشگران و دستاندرکاران
گردشگری

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

جاذبههای گردشگری

شکل  :۳تاثیر مهمترين شاخصها در جذب گردشگر در مناطق مرزی

(ماخذ :ویکفسکی.)۲0۱0 ،

در زمینه توسعه گردشگری و به خصوص گردشگری تجاری  ۴رویکرد عمده وجود دارد که عبارتند از:
الف) رویکرد رشدگرا :در این رویکرد از گردشگری به مث ابه اهرم و ابزاری برای بهبود شاخصهای اقتصادی
یک جامعه یاد میشود؛ ب) رویکرد فیزیکی -فضایی :در این دیدگاه گردشگری به عنوان یک پدیده فضایی
و منبع مورد استفاده در ساماندهی فضاها ،مورد مطالعه قرار میگیرد؛ ج) دیدگاه اجتماعی :در این دیدگاه
گردشگری به مثابه پدیده ای برای شکوفایی بهبود شرایط زیستی جوامع عنوان میشود؛ د) رویکرد توسعه
پایدار (برنامه ریزی و توسعه یکپارچه گردشگری) :در این رویکرد ،گردشگری به مثابه ابزاری توانمند در
راستای اجرای سیاستهای توسعه پایدار مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد (قدمی و همکاران .)۱۳89 ،در
واقع رشد گردشگری تجاری در مناطق مرزی به عنوان راهبردی برای توسعه پایدار روستایی تفکر نسبتا
جدیدی است که سیاستگذاران محلی در جوامع روستایی به اهمیت این راهبرد پیبردهاند .در برداشتی جدید
با نگرش محتاطانهتر برخی از محققان گردشگری را به عنوان فرایند برنامهریزی یکپارچه که فرصتهایی را
برای به حداقل رساندن مضرات و به حداکثر رساندن منافع توسعه است معرفی میکنند(مهدوی و همکاران،
.)۱۳9۳
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پیامدهای گردشگری تجاری در نواحي روستايي :گسترش فعالیتهای گردشگری تجاری در نواحی
روستایی میتواند زمینههایی برای توسع ه اقتصادی و اجتماعی این مناطق فراهم نماید .در برخی از نواحی،
گردشگری تجاری میتواند تأمین کننده اصلی معیشت و درآمد ساکنان روستایی بهشمار آید و همچنین منافع
مختلف اجتماعی و زیستمحیطی به همراه داشته باشد .عالوه بر اینها ،پیامدهای منفی این نوع گردشگری
نیز تا حدودی اجتنابناپذیر است ) .(Gannon, 1994: 52توسعه صنعت گردشگری موجب بروز تغییراتی در
جوامع انسانی شده است  ،که به دو صورت منفی و مثبت قابل تبیین و بررسی است ،این تغییرات در اشکال
مختلف قابل مشاهده و بررسیاند .بنابراین مطالعه و بررسی تغییرات و میزان تأثیرات در بخشهای مختلف
جامعه بسیار ضروری به نظر میرسد (حیدری چیانه .)7۱ :۱۳87 ،آثار اقتصادی صنعت گردشگری چندگانه
است ،ایجاد اشتغال و درآمد مهم ترین اثر توسعه این صنعت است .نتایج تحقیقات مؤید این است که توریسم
به کاهش بیکاری و کسب درآمد منتهی میگردد (زاهدی .)۳9 :۱۳9۳ ،گردشگری بهعنوان یک پدیده
اجتماعی -فرهنگی در روابط بین جوامع و فرهنگ ها اثرات عمیقی بر جامعه و مردم به جا میگذارد و منشأ
تغییرات ،تحوالت و الگوبرداریهای گوناگونی میشود .عواملی همچون طبقات اجتماعی ،معیارهای اخالقی
و ارزشهای انسانی ،رفتارها و هنجارهای گروهی ،آداب و رسوم و بسیاری عوامل دیگر مربوط به مردم
میزبان و میهمان موجب اثرات متفاوت اجتماعی -فرهنگی میگردند .با اتخاذ سیاستها و برنامههای اصولی
میتوان اثرات مثبت گردشگری نظیر حمایت از فرهنگ سنتی ،حفظ هویت قومی و ملی ،تجدید حیات
هنرهای سنتی ،افزایش فرصت های مثبت اجتماعی ،ارتقاء مسائل آموزشی و نمونه های از این دست را انتظار
روستایی در قالب جدول زیر اشاره شده است.
جدول  :۱پیامدهای گسترش گردشگری تجاری در مناطق روستايي
تبعات مثبت

تبعات منفی

ایجاد اشتغال در بخش توریسم و بخشهای پشتیبانی کننده مانند

آثار تورمی هزینههای جهانگردی

مدیریت منابع

افزایش قیمت زمین ،خانه و کاالهایی که برای زندگی روزمره مردم

ایجاد تنوع در فعالیتهای اقتصادی و منابع موجود درآمد

الزمند

ورود ارزهای خارجی

افزایش تقاضای فصلی برای خدمات عمومی مانند بهداشت،

بهبود سیستمهای حمل و نقل و زیرساختهای کشور

امنیت ،پلیس و نیروی انتظامی

کاهش بیکاری و ایجاد شغل برای مردم کم درآمد

امکان افزایش جرم و جنایت

ایجاد امکان آشنایی مردم کشور با نحوهی زندگی سایر ملل

تهاجم فرهنگی

افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم جامعه

تخریب مبانی اعتقادی و فرهنگی

ایجاد امکان مبادالت فرهنگی و تعامل اجتماعی

امکان گسترش آلودگیهای رفتاری متعارض با هنجارهای

بهبود مدیریت ضایعات

اجتماعی

افزایش آگاهیهای محیط زیستی

افزایش زبالهها در محیط طبیعی

افزایش گرایشهای زیبایی شناختی

تغییرات منفی در جایگاه فیزیکی و یکپارچگی منطقه
جنگل زدایی ،تخریب کوهها برای ایجاد امکانات تفریحی
منبع :حیدری چیانه۱۳87 ،؛ بمانیان و محمودی ۱۳88 ،و زاهدی۱۳9۳ ،

26

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

داشت(بمانیان و محمودی .)۱۳88 ،با توجه به موارد فوق به اثرات مثبت و منفی گردشگری تجاری در مناطق

پیرامون گردشگری تجاری در نواحی ر وستایی مطالعات کمتری انجام شده است ،اما در ادامه به مطالعه
پارهای از مطالعات انجام شده و مرتبط پرداخته میشود که عبارتند از:
همچنین نتایج پژوهش مرادنژاد و همکاران ( )۱۳9۱نشان داد که ،از سال  88به بعد به دالیل سیاسی و
اقتصادی نرخ رشد گردشگران و درصد اشغال اماکن اقامتی کاهش پیدا کرده است .غفوری و همکاران
( )۱۳9۲معتقدند که عامل تبلیغات و بازاریابی مهمترین عامل در توسعه و جذب گردشگر ورزشهای آبی در
شهرهای ساحلی مازندران است .بورقانیفراهانی و همکاران ( ،)۱۳9۲در پژوهشی نشان دادند که ،هر چهار
شاخص مدیریتی ،اقتصادی ،طبیعی ،فرهنگی -اجتماعی بر توسعه صنعت گردشگری روستایی موثر هستند.
لطیفی و همکاران ( )۱۳9۲معتقدند که ۴ ،عامل زیرساختی ،فرهنگی ،برنامهریزی و مدیریتی و همچنین
اطالعرسانی و تبلیغاتی در مجموع  6۳/۱7درصد از واریانس را تبیین میکنند .نتایج پژوهش زرآبادی و بهار
( )۱۳9۳نشان داد که ،این منطقه آزاد چابهار علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه
گردشگری ،کمبود زیرساختها و ضعف تبلیغات را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به توسعه
گردشگری دارد .همچنین نتایج پژوهش قنبری و همکاران ( )۱۳95نشان داد که رابطه معناداری تا سطح 99
درصد بین اثرات بازارچه مرزی و تحقق پایداری اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی بازارچه مرزی میلک
وجود دارد .عنابستانی و وصال ( )۱۳95معتقدند که ،بین عوامل سه گانه در ایجاد برند گردشگری؛ عوامل
تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

اقتصادی بیشترین ضریب اهمیت و عوامل کالبدی -زیست محیطی کمترین ضریب اهمیت را دارند .غالمی و
همکاران ( )۱۳95در پژوهشی به تبیین پیامدهای گسترش گردشگری تجاری در مناطق روستایی ،دهستان
سیگار ،شهرستان المرد پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که ،ساکنان روستاها ،یکی از عوامل اصلی رشد و
توسعه سکونتگاههای روستایی این منطقه را ،ورود انبوه گردشگران تجاری داخل و خارج استانی میدانند.
نتایج پژوهش عنابستانی و نامدار ( ،)۱۳95نشان داد که ،فعالیت غیررسمی کاالهای وارداتی ،در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و کالبدی روستاهای منطقه دهشیخ و سیگار اثر معناداری داشته است .نتایج پژوهش شهریاری
( ) ۱۳96نشان داد که ،عامل خرید و بعد از آن عامل مدیریت بازارچه و تصمیمات سیاسی بیشترین نقش را
بر توسعهی گردشگری در بازارچههای مرزی دارند .شماعی و همکاران ( )۱۳97در پژوهشی به مطالعه
تاثیرات اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی گردشگری تجاری بر شهرهای مرزی شمال غرب کشور(مطالعه
موردی :شهرهای بانه و سردشت) پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که گردشگری تجاری در بعد
اقتصادی باعث افزایش اجاره مغازه ،اجاره خانه و افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با گردشگری
شده است .همچنین باعث افزایش جمعیت شهرهای مورد مطالعه و افزایش مهاجرت به داخل این دو شهر
مورد نظر شده است .نتایج پژوهش کارگر اصل زنوزی و همکاران ( )۱۳99نشان داد که ،پیشرانهای کلیدی
توسعه گردشگری تجاری در شهر جلفا شامل دو متغیر :بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال در منطقه و افزایش
سرمایهگذاری بخش خصوصی میباشند که تحت تاثیر توسعه آتی صنعت گردشگری تجاری منطقه قرار
خواهد گرفت .نتایج پژوهش معصومی و همکاران ( )۱۳99در زمینه تأثیر گردشگری تجاری بر توسعهی
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پایدار مناطق روستایی در محدودهی تجاری دهشیخ -سیگار نشان داد که ،در تمامی متغیرهای
تحقیق(اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،نهادی ،مدیریتی و زیست محیطی) میزان اثرگذاری گردشگری تجاری بر
توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی در منطقهی تجاری دهشیخ -سیگار باالتر از میانهی نظری ( )۳است.
نتایج پژوهش برن و اسکینر )۲007(۱نشان داد که ،ترسیم برند محلی تقریبا به طور انحصاری از ساختارهای
نام تجاری کسب و کار مصرف کننده تهیه می شود به طوری که داشتن یک برند تجاری مثبت در کشور
میزبان برا ی جذب گردشگران در آن کشور مهم میباشد .ایلبری و ساکسانا  )۲0۱0( ۲در پژوهشی نشان دادند
که در حالی که بسیاری از منافع توسعه ی یکپارچه گردشگری برای جامعه محلی است اما اشتیاق برای
توسعهی فعالیت های گردشگری هنوز به صورت کامل وجود ندارد .جااوردنا )۲0۱۳( ۳با ارائه یک نظرسنجی
از گرایشهای کلیدی و چالشهای گردشگری در سریالنکا پس از جنگ ،راهحلهای ابتکاری برای این
چالشها پیشنهاد مینماید .از جمله پیشنهادهای که توسط سیاستگذاران و ذینفعان صنعت گردشگری
سریالنکا ارائه شده است عبارتند از )۱ :تمرکز بر بهبود رتبه جهانی سریالنکا؛  )۲توجه ویژه به چهار ستون
 ،TTCI4که در آن سریالنکا نسبتا ضعیف بود؛ زیرساختهای گردشگری ،منابع انسانی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و پایداری محیطی؛  )۳تمرکز بر روی کیفیت و هزینه هتلها؛  )۴حل چالشهای مربوط به توسعه
منابع انسانی؛  )5آماده سازی طرح جامع گردشگری سریالنکا؛  )6در تعیین اهداف طرح اصلی به صورت
واقع بینانه ،یادگیری از گذشته ،تحلیل از حال حاضر و جاه طلبی برای آینده را در نظر گرفت .نتایج پژوهش
پیج و همکاران ) ۲0۱7( 5نشان داد که همکاری بین نیروی کار گردشگری و جامعه میزبان منافع بالقوهای
زمینه پتانسیلها و چالشهای توسعه گردشگری تجاری در پورتو نشان داد که ،پتانسیلهای شهر برای تبدیل
شدن به یک مقصد مهم در بخش گردشگری تجاری بسیار بیشتر از محدودیتهای آن است .نتایج پژوهش
مارتینز و همکاران ،) ۲0۲0( 7در زمینه ترویج و توان بخشی گردشگری تجاری در (سالگادو داویرو) نشان داد
که ،فعالیتها با توجه به محصول اصلی در دستههای مختلف (صنایع د ستی ،تنوع زیستی آبزی پروری،
سالمتی و رفاه ورزشهای آبی ،سایر فعالیتهای تفریحی در فضای باز و محل اقامت) تقسیم شدهاند.
نتایج حاصل از بررسی پژوهش های صورت گرفته در رابطه با موضوع نشان داد که ،پژوهشهای فراوانی در
رابطه با عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه صن عت گردشگری ،گردشگری روستایی و گردشگری خرید در
مناطق مرزی انجام گردیده است .اما هیچ گونه پژوهشی در رابطه با عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه
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همچون رفاه و سالمت عمومی را برای آنها به ارمغان میآورد .نتایج پژوهش پینهو و مارکوس ،)۲0۱9( 6در

گردشگری تجاری در مناطق روستایی مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است .در این راستا با توجه به
هدف و مبانی نظری پژوهش حاضر مدل مفهومی پژوهش در شکل زیر ارائه میگردد.
برنامهریزی -مدیریتی

محیطی

زیرساختی -رفاهی

نزدیکی به بازارهای هدف در کشورهای
خلیج فارس

سیاستهای کالن دولت
مدیریت تخصصی

حمل و نقل جادهای و دریایی
امکانات بهداشتی و درمانی

نزدیکی و مجاورت با مرزهای دریایی
شرایط آب و هوایی مناسب
پوشش گیاهی مناسب

سیاستهای تشویقی
وجود امنیت
بهبود روابط سیاسی

خدمات رفاهی
وجود امکانات و تسهیالت اضافی خرید
پارکینگ

تبلیغات ،بازاریابی ،اطالع-
رسانی
دسترسی به شبکههای ارتباطی مجازی و
پهنای باند اینترنت مناسب
روشهای نوین بازاریابی
وجود تورهای گردشگری
برخورداری از بانک اطالعات گردشگری

اجتماعی -فرهنگی
فرهنگ پذیرش گردشگر
آداب و رسوم جامعه میزبان
پیدایش خاطره جمعی بین گردشگران
پذیرایی با غذاهای محلی
برخورداری از حس اعتماد گردشگر

اقتصادی
وجود مراکز خرید مناسب

شکل گیری و توسعه
گردشگری تجاری

متناسب بودن هزینههای گردشگری
وجوه ارسالی مهاجران بین المللی
نرخ ارز مطلوب
تعداد و تنوع برندهای محلی و بینالمللی
برجسته

توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی

شکل  .۴مدل مفهومي پژوهش
تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

معرفي منطقه مورد مطالعه
شهرستان المرد در محدوده  5۲ -5۴درجه طول جغرافیایی و  ۲8 -۲7درجه عرض جغرافیایی در جنوبـی-
ترین نقطه استان فارس و همجوار با دو استان هرمزگان و بوشهر واقع شده است .این شهرستان از شمال با
شهرستانهای الرستان و خنج از جنوب و شرق با استان هرمزگان ،از جنوب غرب با شهرستان مهر و استان
بوشهر همسایه میباشد .شهرستان المرد با مساحت  ۳9۳۲کیلومتـرمربع درفاصله  ۴۴6کیلومتری از مـرکز
استان(شیراز) قرار گرفته است .طبق سرشماری نفوس و مسکن  ۱۳95جمعیت این شهرستان  9۱78۲نفر
میباشد .همچنین این شهرستان از  ۴بخش به نام های مرکزی ،چاه ورز ،اشکنـان و عالمرودشـت تشکیل
شده است.

شکل  :5موقعیت منطقه مورد مطالعه
2۹

روش تحقیق
این تحقیق با روش توصیفی  -تحلیلی انجام گردیده است .برای بررسی چهارچوب نظری پژوهش از روش
اسنادی و کتابخانهای و جهت بررسی عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری از مطالعات
میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو گروه میباشد؛ جامعه
آماری گروه اول شامل تمامی روستاییان ساکن در  ۱۳روستای دهستان سیگار (منطقه تجاری دهشیخ -
سیگار) در شهرستان المرد میباشد که فعالیت گردشگری تجاری در آنها رواج دارد .در این راستا با توجه به
آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،۱۳95این  ۱۳روستا دارای  7۲8۱نفر جمعیت و  ۱968خانوار می-
باشند ،که با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای  0/6درصد (به دلیل گسترده بودن موضوع پژوهش
سطح خطای  0/6در نظر گرفته شده) تعداد  ۲۳5خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید (جدول .)۲
جامعه آماری گروه دوم شامل  ۲5نفر از اساتید ،خبرگان محلی و کارشناسان سازمانهای مرتبط با گردشگری
در منطقه مورد مطالعه میباشد.

=1968
(، Z=۱/96، P=)0/5(، q= )0/5(، d= )0/06حجم نمونه (، n= )۲۳5حجم جامعه آماری (N= )۱968

جدول  :۲مشخصات روستاهای نمونه
ردیف

نام روستا

۱

چاه شیخ

المرد

مرکزی

سیگار

۲۴

۱۱۱

۴۴6

۱6

۲

سیگار

المرد

مرکزی

سیگار

۳6

۴0۴

۱۴67

۳۲

۳

جری

المرد

مرکزی

سیگار

۱7

99

۳9۱

۱5

۴

چاه نوده شیخ

المرد

مرکزی

سیگار

۱8

۲7۴

956

۲5

5

ده شیخ

المرد

مرکزی

سیگار

6

دولت آباد

المرد

مرکزی

سیگار

9۱
۳

۲95
۴۲

۱۱۴۴
۱۳۳

۲6
۱۲

7

کاکلی

المرد

مرکزی

سیگار

7

۴۳

۱۴۴

۱۲

8

کره مچی

المرد

مرکزی

سیگار

۱۴

۲۲7

8۳8

۲۲

9

فیروزآباد

المرد

مرکزی

سیگار

۳

۳۴

۱۱۲

۱۲

۱0

حسن کمالی

المرد

مرکزی

سیگار

6

79

۳07

۱۴

۱۱

خالومحمدعلی

المرد

مرکزی

سیگار

۴

۱۱6

۳80

۱6

۱۲

خره

المرد

مرکزی

سیگار

7

۱7۴

7۱6

۱9

۱۳

رئیس یحیی

المرد

مرکزی

سیگار

5

70

۲۴7

۱۴

7۲8۱

۲۳5

جمع

۱968
۲۳5
منبع :مرکز آمار ایران ۱۳95 ،و یافتههای پژوهش.۱۳99 ،

سپس با توجه به هدف تحقیق که بررسی عوامل موثر در شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری میباشد،
طیف گستردهای از شاخصها در ابعاد محیطی ،برنامهریزی -مدیریتی ،زیرساختی -رفاهی ،تبلیغات ،بازاریابی
و اطالعات ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی در قالب پرسشنامههای سرپرستان خانوارها ،کارشناسان
گردشگری و مطالعات میدانی مورد بررسی قرار گرفت .پس از جمعآوری دادهها ،جهت تجزیه و تحلیل آنها،
۳۰
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شهرستان

بخش

دهستان

تعداد واحد تجاری

تعداد خانوار

جمعیت

حجم نمونه

از نرم افزار  SPSSو مدلهای تصمیمگیری MABAC ،DEMATEL ،ANP ،و جهت ترسیم نقشهها از GIS

استفاده شده است (جدول  .)۳شایان ذکر است که برای مقایسه دودویی شاخصها و معیارهای عوامل موثر
بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ -سیگار از مدل  ،ANPجهت بررسی
روابط درونی متغیرهای پژوهش از تکنیک دیمتل و برای رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه از مدل ماباک
استفاده شده است .شایان ذکر است که برای وز ن دهی به معیارهای پژوهش از نظرات اساتید (دانشگاههای:
فردوسی مشهد ،شیراز ،المرد و کازرون) ،کارشناسان و متخصصان سازمانی مرتبط با توسعه روستایی
(استانداری فارس ،حفاظت محیط زی ست استان فارس ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس و المرد ،فرمانداری
و شهرداری المرد) و خ برگان محلی (شوراها و دهیاران روستاها) آشنا با منطقه تجاری دهشیخ در شهرستان
المرد بهره برده شده است .همچنین برای بررسی میزان پایایی گویههای تحقیق از آماره آلفای کرونباخ با
دامنهی صفر تا یک استفاده شده ،در تحقیق حاضر پایایی متغیر توسعه گردشگری تجاری برابر  0/9۲۱برآورد
شده است (جدول .)۳
جدول ( :)۳شاخصهای شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری
مولفه

شاخص

آلفای کرونباخ

محیطی

شرایط آب و هوایی مناسب ،پوشش گیاهی مناسب در منطقه ،نزدیکی و مجاورت با مرزهای دریایی ،نزدیکی به بازارهای

0/9۳۲

تجاری در کشورهای جنوب خلیج فارس ،وجود جاذبههای گردشگری طبیعی در منطقه

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

برنامهریزی -

سیاست های کالن دولت ،مدیریت تخصصی ،نیروی انسانی ماهر ،سیاست های تشویقی ،وجود امنیت ،مشارکت شهروندان،

مدیریتی

تورهای تفریحی و سیاحتی ،حمایت دولت ،هماهنگ سازی سازمانها ،سازمانهای خصوصی ،کاهش محدودیتهای

0/9۳9

ترانزیتی ،بهبود روابط سیاسی ،تقویت و افزایش روابط تجاری در سطوح مختلف
زیرساختی  -رفاهی

حمل و نقل جادهای و دریایی ،تاسیسات زیر بنایی (آب ،برق ،تلفن ،گاز و غیره) ،امکانات بهداشتی و درمانی ،خدمات رفاهی،

0/9۳5

مراکز خرید ،پارکینگ ،تخفیف (احتمال مذاکره برای تخفیف در فروشگاهها) ،خدمات به مشتریان ،وجود امکانات و تسهیالت
اضافی خرید
تبلیغات ،بازاریابی
و ارتباطات
اجتماعی  -فرهنگی

دسترسی به شبکه های ارتباطی مجازی و پهنای باند اینترنت مناسب ،روشهای نوین بازاریابی ،تنوعبخشی در فعالیتها،

0/95۳

وجود تورهای گردشگری ،وجود دفاتر گردشگری ،برخورداری از بانک اطالعات گردشگری ،رسانهها
فرهنگ پذیرش گردشگر(پذیرش فرهنگی گردشگری از سوی جامعه میزبان) ،آداب ورسوم جامعه میزبان ،برخورداری از حس اعتماد

0/9۳۳

وجود مراکز خرید مناسب ،متناسب بودن هزینههای گردشگری تجاری ،وجود بخش خصوصی قدرتمند ،وجوه ارسالی مهاجران بین

0/9۲9

گردشگر ،پیدایش خاطره جمعی بین گردشگران ،پذیرایی با غذاهای محلی ،معماری محل ،جشنوارهها ،نمایشگاهها ،کنفرانسها و سمینارها
اقتصادی

المللی ،شرایط رقابتپذیری ،نرخ ارز مطلوب ،مالیات کمتر ،مزیت قیمتی ،تنوع باالی کاال ،تعداد و تنوع برندهای محلی و بینالمللی
برجسته
کل (گردشگری تجاری)

0/9۲۱

منبع( :بورقانی فراهانی۱۳9۲ ،؛ سادات سعیده زرآبادی و عبداهلل۱۳9۳ ،؛ نجارزاده و نعمت الهی۱۳95 ،؛ تقوایی و حسینی خواه۱۳96 ،؛ شهریاری.)۱۳96 ،

نتايج و بحث
ويژگيهای فردی پاسخگويان:
در این پژوهش ترکیب سنی پاسخگویان بخش روستاییان در  6گروه سنی طبقهبندی شده است ،همانطور که
در جدول ( )۴نشان داده شده است ۲8/6 ،درصد بین  ۳6-۴5سال و  ۲/۱درصد در رده سنی بیش از  65سال
قرار دارند .از بین  ۲۳5نفری که مورد پرسشگری قرار گرفتهاند  ۱79نفر معادل  76/۲درصد را مردان و 56
نفر معادل  ۲۳/8درصد را زنان تشکیل داده اند ،همچنین افراد به لحاظ وضعیت تاهل به  ۲گروه تقسیم شده-

۳۱

اند .براساس جدول ( 57/۳ ،)۴درصد افراد اظهار نمودهاند که متاهل و  ۲۴/7درصد افراد پاسخگو مجرد می-
باشند .همچنین نتایج حاصل از بررسی سطح تحصیالت پاسخگویان نشان میدهد که ،بیشترین فراوانی در
گروه زیردیپلم  ۴9/8درصد و کمترین فراوانی در گروه فوق لیسانس و باالتر  0/۴درصد میباشد .در این
پژوهش افراد به لحاظ شغلی در  ۱0گروه تقسیمبندی شدهاند .در این راستا از مجموع  ۲۳5پاسخگو،
بیشترین فراوانی با  ۱6/8درصد مربوط به خرید و فروش کاال و کمترین فراوانی با  ۴/۳درصد مربوط به
دامداری میباشد.
جدول  -۴برخي از مهمترين ويژگيهای عمومي پاسخگويان
متغیر
جنس وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

متغیر

فراوانی

درصد

محدوده

محدوده

لیسانس

8

۳/۴

متاهل

۱77

75/۳

مجرد

58

۲۴/7

کشاورز

۱5 - ۲5

5۳

۲۳/7

دامدار

۱0

۲6 - ۳5

66

۲8/۳

محصل

۳۲

۱۳/6

۳6 - ۴5

67

۲8/6

کارمند و بازنشسته

۳0

۱۲/8

۴6 - 55

۳۲

۱۳/8

خرید و فروش کاال

۳9

۱6/8

56 - 65

۱۲

5/۱

خانه دار

۲5

۱0/6

بیشتر از  65سال

5

۲/۱

بیکار

۱۳

5/5

خواندن و نوشتن

۲۳

9/8

کارگری

۱5

6/۴

زیردیپلم

۱۱7

۴9/8

راننده

۱۲

5/۱

(آزاد) سایر گروههای شغلی

۳6

۱5/۱

وضعیت اشتغال

سن

مرد

۱79

76/۲

فوق لیسانس و باالتر

۱

0/۴

۲۳

9/8
۴/۳
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بیشترین فراوانی پاسخگویان بخش کارشناسان با  ۴8درصد بین  ۳۱-۴0سال ،سپس  ۴0درصد در رده سنی
 ۴۱ -50سال و کمترین فراوانی با  ۴درصد در رده سنی  5۱ -60سال قرار دارند 80 .درصد پاسخگویان را
مرد و از نظر تحصیالت بیشترین فراوانی در گروه لیسانس  ۴0درصد ،سپس افراد دارای مدرک دکتری ۳6
درصد و بعد از آن فوق لیسانس  ۲۴درصد است .از نظر شغلی بیشترین فراوانی با  6۴درصد مربوط به
کارمندی ،سپس  ۲۴درصد مربوط به اساتید دانشگاه و پس از آن دانشجویان دکتری با  ۱۲درصد میباشد.
ارزيابي وضعیت عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ-
سیگار
برای به دست آوردن میزان اثرگذاری عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در هر یک از
ابعاد مورد نظر ،از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شد .عدد  ،۳به عنوان میانهی نظری ارزیابی اثرگذاری عوامل
موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری روی ابعاد انتخاب شد .نتایج آزمون حاکی از این است که در
تمامی متغیرهای تحقیق (اقتصادی ،۳/۴6 ،محیطی ،۳/۳6 ،برنامهریزی -مدیریتی ،۳/۳۳ ،اجتماعی -فرهنگی،
۳2

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

زن

56

۲۳/8

تحصیالت

دیپلم و فوق دیپلم

86

۳6/6

 ،۳/۲5زیرساختی -رفاهی ۳/۱9 ،و تبلیغات ،بازاریابی و اطالعرسانی )۳/۱۱ ،میزان اثرگذاری عوامل موثر بر
شکلگیری و توس عه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ -سیگار ،شهرستان المرد باالتر از میانهی
نظری است (جدول  .)۴نکته قابل توجه در رابطه با میانگین های به دست آمده این است که با توجه به اینکه
منطقه مورد مطالعه در مجاورت با مرز دریای خلیج فارس میباشد افراد زیادی از دهه  ۱۳۴0از این منطقه به
کشورهای حوزه خلیج فارس مهاجرت نموده و در این کشور ها مشغول به کار شده و از درآمدهای که در
این کشورها به دست میآورند ب ه اشکال مختلف (ارسال کاال ،پول و  )...برای سرمایهگذاری در منطقه مادری
خود استفاده میکنند .همچنین نتایج حاصل از آزمون  Tتک نمونه ای نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی
با مقدار  ۱۱/۱۳( Tو سطح معناداری  ،)0/000عوامل محیطی با مقدار  8/06( Tو سطح معناداری ،)0/000
عوامل برنامهریزی مدیریتی با مقدار  7/65( Tو سطح معناداری  )0/000و عوامل اجتماعی فرهنگی با مقدار
 5/80( Tو سطح معناداری  )0/000دارای بیشترین تاثیرگذاری در شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در
منطقه تجاری دهشیخ -سیگار در شهرستان المرد میباشند .سایر نتایج در جدول شماره ( )6ارائه شده است.
جدول  :6ضريب اهمیت عوامل موثر در شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه مورد مطالعه
مطلوبیت عددی مورد آزمون = ۳
شرح

میانگین

مقدار T

درجه

سطح

تفاوت از حد

فاصله اطمینان  ۹5درصد

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

آزادی

معناداری

مطلوب

پايین

باال

محیطی

۳/۳6

8/06

۲۳۴

0/000

0/۳67

0/۲77

0/۴57

برنامهریزی -مدیریتی

۳/۳۳

7/65

۲۳۴

0/000

0/۳۳۳

0/۲۴7

0/۴۱9

زیرساختی  -رفاهی

۳/۱9

۴/79

۲۳۴

0/000

0/۱90

0/۱۱۱

0/۲68

تبلیغات ،بازاریابی و اطالعرسانی

۳/۱۱

۲/۴7

۲۳۴

0/0۱۴

0/۱۱0

0/0۲۲

0/۱97

اجتماعی  -فرهنگی

۳/۲5

5/80

۲۳۴

0/000

0/۲5۴

0/۱68

0/۳۴۱

اقتصادی

۳/۴6

۱۱/۱۳

۲۳۴

0/000

0/۴65

0/۳8۲

0/5۴7

کل

۳/۲8

0/000
۲۳۴
7/8۴
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0/۲86

0/۲۱۴

0/۳58

در این قسمت از پژوهش ،با توجه به میانگین نظرات پاسخگویان روستایی ،به بررسی وضعیت عوامل موثر
بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری به تفکیک روستا در منطقه تجاری دهشیخ -سیگار ،شهرستان
المرد اقدام شد (جدول  ،)7نتایج بررسی مولفه محیطی ،نشان میدهد که به ترتیب ،روستاهای سیگار (با
میانگین  ،)۳/88دهشیخ (با میانگین ( ،)۳/76کرهمچی (با میانگین  )۳/55و فیروزآباد (با میانگین )۳/5۱
بیشترین امتیاز و روستاهای خالومحمد علی (با میانگین  ،)۲/70خره (با میانگین  ،)۲/86رئیس یحیی (با
میانگین  )۲/88و حسن کمالی (با میانگین  )۲/9۴کمترین امتیاز را کسب نمودهاند .نتایج بررسی مولفه برنامه-
ریزی -مدیریتی نشان می دهد که ،به ترتیب روستاهای سیگار (با میانگین  ،)۳/8۲کره مچی (با میانگین )۳/68
و دهشیخ (با میانگین  )۳/6۲بیشترین امتیاز و روستاهای خالومحمد علی (با میانگین  ،)۲/55رئیس یحیی (با
میانگین  )۲/7۳و خره (با میانگین  )۲/8۲کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند .همچنین نتایج بررسی
حاصل از مولفه زیرساختی -رفاهی گویای این است که به ترتیب روستاهای سیگار (با میانگین ،)۳/7۳

۳۳

دهشیخ (با میانگین ( ،)۳/6۱کره مچی (با میانگین )۳/5۱بیشترین امتیاز و روستاهای خالومحمد علی (با
میانگین  ،)۲/56خره (با میانگین  )۲/6۱و رئیس یحیی (با میانگین  )۲/66کمترین امتیاز را به خود اختصاص
دادهاند.
نتایج حاصل از مولفه تبلیغات ،بازاریابی و اطالعرسانی ،گویای این است که به ترتیب روستاهای سیگار (با
میانگین  )۳/57و دهشیخ (با میانگین ( )۳/5۱بیشترین امتیاز و روستاهای خالومحمد علی (با میانگین ،)۲/6۲
خره (با میانگین  ،)۲/69حسن کمالی (با میانگین  )۲/8۴و رئیس یحیی (با میانگین  )۲/85کمترین امتیاز را به
خود اختصاص دادهاند .همچنین نتایج بررسی مولفه اجتماعی -فرهنگی نشان میدهد که به ترتیب روستاهای
سیگار (با میانگین  )۳/79و دهشیخ (با میانگین ( )۳/77بیشترین امتیاز و روستاهای خالومحمد علی (با
میانگین  ،)۲/59رئیس یحیی (با میانگین  )۲/6۱و خره (با میانگین  )۲/7۱کمترین امتیاز را به خود اختصاص
دادهاند .همچنین نتایج حاصل از بررسی مولفه اقتصادی گویای این است که به ترتیب روستاهای سیگار (با
میانگین ،)۴/0۱دهشیخ (با میانگین ( )۳/9۲و چاه شیخ (با میانگین  )۳/7۱بیشترین امتیاز و روستاهای
خالومحمد علی (با میانگین  )۲/78و رئیس یحیی (با میانگین  )۲/95کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده-
اند .نتایج مربوط به سایر روستاها در جدول ( )7ارائه شده است.
جدول  :7میانگین مولفههای موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ -سیگار
نام روستا
جری

۳/۳۱

۳/۳0

۳/۲۲

۳/۲8

۳/۴۲

۳/5۲

چاه شیخ

۳/۴6

۳/۴0

۳/۲۲

۳/۲7

۳/۴8

۳/7۱

چاه نوده شیخ

۳/۴۴

۳/۳7

۳/۳0

۳/۲۱

۳/۳8

۳/5۴

حسن کمالی

۲/9۴

۳/06

۲/9۴

۲/8۴

۲/87

۳/۱۲

خالومحمدعلی

۲/70

۲/55

۲/56

۲/6۲

۲/59

۲/78

خره

۲/86

۲/8۲

۲/6۱

۲/69

۲/7۱

۳/06

دولت آباد

۳/۳۱

۳/0۲

۲/9۲

۳/۱9

۲/9۴

۳/۲۴

دهشیخ

۳/76

۳/6۲

۳/6۱

۳/5۱

۳/77

۳/9۲

رئیس یحیی

۲/88

۲/7۳

۲/66

۲/85

۲/6۱

۲/95

سیگار

۳/88

۳/8۲

۳/7۳

۳/57

۳/79

۴/0۱

فیروزآباد

۳/5۱

۳/۲7

۳/۱۱

۳

۳/۲8

۳/5۱

کاکلی

۳/۲5

۳/09

۲/98

۳/05

۳/0۴

۳/۲6

کره مچی

۳/55

۳/68

۳/58

۳/۱5

۳/۳7

۳/57

کل

۳/۳6

۳/۲9

۳/۱5

۳/۲6

۳/۴7

۳/۲0
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جدول ( ،)8رتبهبندی روستاهای منطقۀ تجاری دهشیخ -سیگار ،شهرستان المرد را در راستای میانگین کل
مؤلفههای  6گانۀ موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری نشان میدهد .نتایج جدول ( )8گویای این
است که عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری ت جاری به ترتیب در روستاهای سیگار ،دهشیخ و
کرهمچی با میانگینهای  ۳/70 ،۳/80و  ۳/۴8دارای بیشترین اثرگذاری و نقش و در روستاهای

۳۴

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

محیطي

برنامهريزی -مديريتي

زيرساختي -رفاهي

تبلیغات و بازاريابي

اجتماعي -فرهنگي

اقتصادی

خالومحمدعلی ،خره و رئیس یحیی با میانگینهای  ۲/78 ،۲/6۳و  ۲/96دارای کمترین اثرگذاری و نقش بر
شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری میباشند.
جدول  :8رتبهبندی روستاهای مورد مطالعه بر اساس نظر پاسخگويان روستايي با توجه به میانگین مؤلفهها
نام روستا

میانگین

انحراف معیار

رتبه

نام روستا

میانگین

انحراف معیار

رتبه

جری

۳/۳۴

0/۴7

6

دهشیخ

۳/70

0/۲9

۲

چاه شیخ

۳/۴۲

0/۴8

۴

رئیس یحیی

۲/78

0/۴5

۱۱

چاه نوده شیخ

۳/۳7

0/58

5

سیگار

۳/80

0/۲8

۱

حسن کمالی

۲/96

0/5۱

۱0

فیروزآباد

۳/۲8

0/۳9

7

خالومحمدعلی

۲/6۳

0/۳8

۱۲

کاکلی

۳/۱۱

0/76

8

خره

۲/78

0/۳۴

۱۱

کره مچی

۳/۴8

0/5۲

۳

دولت آباد

۳/۱0

0/۳۴

9
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بررسي ارتباط بین عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ-
سیگار با استفاده از تکنیک  : DEMATELبرای انعکاس ارتباطات متقابل میان معیارهای اصلی از تکنیک
دیمتل استفاده شده است .به طوری که متخصصان قادرند با تسلط بیشتری به بیان نظرات خود در رابطه با
اثرات (جهت و شدت اثرات) میان عوامل بپردازند .الزم به ذکر است که ماتریس حاصله از تکنیک دیمتل
تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

(ماتریس ارتباط داخلی) ،هم رابطۀ علی و معلولی را نشان میدهد و هم اثرپذیری و اثرگذاری متغیرها را
نمایش میدهد.
تکنیک دیمتل شامل  ۴گام اساسی میباشد:
 -۱تشکیل ماتريس ارتباط مستقیم ) :(Mزمانی که از دیدگاه چند نفر استفاده میشود از میانگین ساده
نظرات استفاده میشود و  Mرا تشکیل می دهیم .در این مرحله کارشناسان و خبرگان باید تاثیر هر شاخص را
بر شاخص دیگر در قالب  5واژه زبانی {بسیار باال ،باال ،پای ین ،بسیار پایین و بدون تاثیر} بیان کنند .در
جدول ( ) 9میانگین نظرات خبرگان در مورد تاثیر عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری
نشان داده شده است.
جدول  :۹ماتريس ارتباط مستقیم M
اقتصادی

برنامهريزی-

زيرساختي-

تبلیغات ،بازاريابي و

اجتماعي-

شرح

محیطي

مديريتي

رفاهي

ارتباطات

فرهنگي

0/۱۴۲8

0

0/07۱۴

0/07۱۴

محیطی

0

0/07۱۴

0/۲857

0/07۱۴

0/۲۱۴۲

برنامهریزی -مدیریتی

0/07۱۴

0

0/۲۱۴۲

0/07۱۴

0/۲۱۴۲

زیرساختی  -رفاهی

0

0/۱۴۲8

0

0/۱۴۲8

0/۲857

تبلیغات ،بازاریابی

0/07۱۴

0/۱۴۲8

0/۲857

0

0/۱۴۲8

اجتماعی  -فرهنگی

0

0/07۱۴

0/۱۴۲8

0/۲۱۴۲

0

0/۱۴۲8

اقتصادی

0/07۱۴

0/۱۴۲8

0/۲۱۴۲

0/۲857

0/۱۴۲8

0
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۳5

 - ۲محاسبه ماتريس ارتباط مستقیم نرمال N= K * M

 -۳محاسبه ماتريس ارتباط کامل (روابط مستقیم و غیر مستقیم) :در این قسمت با استفاده از ماتریس رابطه
 ،۲ارتباطات کل را تشکیل میدهیم ،یعنی ابتدا ماتریس نرمال را از ماتریس واحد  ۱کم میکنیم سپس آن را
معکوس کرده و پس از آن ماتریس نرمال را در ماتریس معکوس ضرب میکنیم که حاصل ماتریس ارتباط
کل ) (Tاست که در جدول ( )۱0آورده شده است .میانگین کل معیارهای جدول زیر  0/۴۴9میباشد.
جدول  :۱0محاسبه ماتريس روابط کل (مستقیم و غیر مستقیم)
اقتصادی

برنامهريزی-

زيرساختي-

تبلیغات ،بازاريابي و

اجتماعي-

شرح

محیطي

مديريتي

رفاهي

ارتباطات

فرهنگي

0/354

0/236

0/191

0/292

محیطی

0/053

0/215

0/807

0/393

0/763

برنامهریزی -مدیریتی

0/211

0/378

0/776

0/305

0/604

زیرساختی  -رفاهی

0/112

0/400

0/434

0/557

0/830

تبلیغات ،بازاریابی

0/211

0/516

0/842

0/603

0/460

اجتماعی  -فرهنگی

0/105

0/337

0/550

0/594

0/233

0/543

اقتصادی

0/204

0/493

0/762

0/794

0/443

0/574
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 -۴نمايش نقشه روابط شبکه :جمع عناصر هر سطر ) (Dبرای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری آن عامل
بر سایر عاملهای سیستم است( .میزان تاثیرگذاری متغیرها)
جمع عناصر ستون ) (Rبرای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذیری آن عامل از سایر عاملهای سیستم است.
(میزان تاثیرپذیری متغیرها)
بنابراین بردار افقی ) (D + Rمیزان تاثیر و تاث ر عامل مورد نظر (میزان تعامل) در سیستم است .به عبارت دیگر
بردار عمودی ) (D – Rقدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد .به طور کلی اگر ) (D – Rمثبت باشد،
متغیر یک متغیر علی محسوب میشود و اگر منفی باشد ،معلول محسوب میشود.
جدول ( )۱۱میزان تعامل هر شاخص با شاخص های دیگر و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از شاخصها
را نشان میدهد.
در ماتریس اثر کل جمع سطری درایهها ) (Dو جمع ستونی درایهها ) (Rو مجموع ) (D+Rو تفاضل )(D- R

محاسبه گردید .بر اساس نتایج مشخص شده در جدول ( )۱۱بیشترین مجموع ردیفی ) (Dنشان دهنده
شاخصهایی است که قویا بر روی شاخصهای دیگر نفوذ دارد .بیشترین مجموع ستونی ) (Rنشان دهنده
ترتیب شاخصهایی است که تحت نفوذ واقع میشوند .محل واقعی هر شاخص در سلسله مراتب نهایی
توسط ستون ) (D+Rو ) (D-Rمشخص میشود که در آن ) (D+Rنشان دهنده مجموع شدت یک شاخص
در طول محور طول ها هم از نظر نفوذکنندگی و هم از نظر نفوذ واقع شدن است .ستون ) (D+Rبه ترتیب
اهمیت نقش آفرینی هر یک از عنصرها را نشان میدهد .طبیعی است هر چه مجموع ) (D+Rعنصر بیشتر،
نقش آن در شکلگیری شبکه بیشتر خواهد بود ،لذا آن را عنصر هستهای مینامیم.

۳6

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

هر چه مقدار  D + Rعاملی بیشتر باشد ،آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد.

ستون ) (D-Rنشان میدهد که هر چه مقدار عنصر منفیتر ،اثرپذیرتر و هر چه عنصر مثبتتر ،تاثیرگذارتر
خواهد بود .در پژوهش حاضر شاخص عوامل برنامهریزی مدیریتی ( )0/989اثرگذارترین عنصر است .یعنی
متغیر مستقل و شاخص عوامل زیرساختی رفاهی ( )-۱/۳07که منفیترین مقدار را دارد اثرپذیرترین عنصر
است؛ پس یک متغیر وابسته میباشد .سایر عناصر نقش واسطه را بازی میکنند .هر چه اثرپذیری آنها بیشتر
از اثرگذاری آنها باشد ،به آنها متغیر میانجی گویند .از آنجایی که در جدول تعیین سلسله مراتب ،عناصر
سطر ) (Dنشان دهنده اثرگذارترین عناصر و عناصر ستون ) (Rنشان دهنده اثرپذیرترین عناصر است پس
طبق جدول ،عامل تبل یغات ،بازاریابی و ارتباطات با بیشترین مجموع سطری در بین سایر عوامل برای شکل-
گیری و توسعه گردشگری تجاری دارای بیشترین اثرگذاری بر روی سایر عناصر است و عامل محیطی با
کمترین مجموع سطری کمترین اثرگذاری را بر روی سایر عناصر داراست (جدول .)۱۱
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که عامل زیرساختی -رفاهی با بیشترین مقدار ستونی اثرپذیرترین عامل و
عامل محیطی با کمترین مقدار ستونی د ارای کمترین میزان اثرپذیری از سایر عوامل پژوهش است؛ نهایتا
عاملی که بیشترین ضریب وزنی را در بین سایر عوامل دارد و به عبارتی دارای بیشترین تاثیر در کل سیستم
است عامل تبلیغات ،بازاریابی و ارتباطات با مقدار  D+Rبرابر  7/05۳میباشد .به عبارت دیگر از بین عوامل
 6گانه موثر در شکل گیری و توسعه گردشگری تجاری از نظر خبرگان و کارشناسان ،عامل تبلیغات ،بازاریابی
تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت میباشد .همچنین با مشاهده مقادیر  D-Rمیتوان گفت که عوامل برنامه-
ریزی -مدیریتی ،محیطی و اجتماعی -فرهنگی عوامل اثرگذار در شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری و
عوامل تبلیغات ،بازاریابی و ارتباطات ،اقتصادی و زیرساختی -رفاهی اثرپذیرترین عوامل در شکلگیری و
توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ – سیگار شهرستان المرد میباشند (جدول  ۱۱و نمودار
.)۱
جدول  :۱۱میزان تعامل هر شاخص با شاخصهای ديگر و تاثیرگذاری و تاثیرپذيری هر يک از شاخصها
شرح

D

R

D+R

D-R

محیطی

۱/۳۴۲

0/896

۲/۲۳7

0/۴۴6

برنامهریزی -مدیریتی

۳/۳۲8

۲/۳۴0

5/668

0/989

زیرساختی  -رفاهی

۲/۴۱۱

۳/7۱8

6/۱۲9

- ۱/۳07

تبلیغات ،بازاریابی و ارتباطات

۳/۴6۱

۳/59۲

7/05۳

- 0/۱۳۱

اجتماعی  -فرهنگی

۲/۳6۳

۲/0۲5

۴/۳88

0/۳۳8

اقتصادی

۳/۲7۱

۳/606

6/878

- 0/۳۳5
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۳7

نمودار  :۱نمودار روابط علي عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری
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برای تعیین روابط بین معیارها نیز از جدول ماتریس ارتباط کامل (جدول )۱۲میانگین گرفته شد که برابر
است با  0/۴۴9درصد .سپس هر عددی از این آستانه بزرگتر بود مقدار  ۱گرفت که نشان دهندۀ رابطه بین
عوامل است و هر عددی که کوچکتر از مقدار آستانه بود ،مقدار  0یا عدم وجود رابطه گرفت .بر این اساس،
با توجه به جدول ( )۱۲مولفههای تبلیغات ،بازاریابی و ارتباطات و اقتصادی بیشترین روابط بین متغیرهای
شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری را دارند .نتایج مابقی مؤلفهها در جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول  :۱۲الگوی رابطه بین عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری
اقتصادی

مولفه

محیطي

مديريتي

رفاهي

بازاريابي

فرهنگي

0

0

0

0

محیطی

0

0

0/807

0

0/76۳

برنامهریزی -مدیریتی

0

0

0/776

0

0/60۴

زیرساختی  -رفاهی

0

0

0

0/557

0/8۳0

تبلیغات ،بازاریابی

0

0/5۱6

0/8۴۲

0/60۳

0/۴60

اجتماعی  -فرهنگی

0

0

0/550

0/59۴

0

0/5۴۳

اقتصادی

0

0/۴9۳

0/76۲

0/79۴

0

0/57۴
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بررسي اثرگذاری عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ -
سیگار با استفاده از مدل ANP

نتایج حاصل از مقایسه دودویی شاخصها(جدول  )۱۳در مدل ) (ANPبا استفاده از نظر اساتید و کارشناسان
گردشگری نشان داد که  ،معیارهای تبلیغات و بازاریابی و اقتصادی به ترتیب با وزنهای نرمال  0/۳0۴و
 0/۲6۱دارای بیشترین تاثیر در توسعه و شکلگیری گردشگری تجاری در منطقه مورد مطالعه و معیارهای
محیطی و زیرساختی – رفاهی به ترتیب با وزنهای نرمال  0/0۴7و  0/079دارای کمترین تاثیر در شکل-
گیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ -سیگار در شهرستان المرد میباشند.

۳8

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

برنامهريزی-

زيرساختي-

تبلیغات،

اجتماعي-

جدول ( :)۱۳وزن نهايي عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ -سیگار از نظر
کارشناسان
معیارها

وزن نرمال

محیطی

0/0۴7

برنامهریزی -مدیریتی

0/۱7۲

زیرساختی  -رفاهی

0/079

تبلیغات ،بازاریابی

0/۳0۴

اجتماعی  -فرهنگی

0/۱۳۴

اقتصادی

0/۲6۱
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همچنین نتایج حاصل از مقایسه  5۱زیرمعیا ر مورد بررسی در تحقیق با توجه به روابط درونی با معیارهای
مورد مطالعه نشان داد که از نظر اساتید و کارشناسان گردشگری ،زیرمعیارهای نزدیکی به بازارهای تجاری در
کشورهای جنوب خلیج فارس با وزن نرمال  ،0/۳98روشهای نوین بازاریابی با وزن نرمال  ،0/۳۴۱حمل و
نقل جادهای و دریایی با وزن نرمال  0/۳0۴و نزدیکی و مجاورت با مرزهای دریایی با وزن نرمال 0/۳0۳
بیشترین تاثیر و زیرمعیارهای تورهای تفریحی و سیاحتی ،نیروی انسانی ماهر ،وجود مراکز خرید مناسب،
متناسب بودن هزینههای گردشگری تجاری و مدیریت تخصصی به ترتیب با وزنهای نرمال ،0/0۱8 ،0/0۱7
 0/0۲0 ،0/0۱8و  0/0۲0کمترین تاثیر را بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری
تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

دهشیخ  -سیگار دارا میباشند (جدول.)۱۴
جدول شماره ( .)۱۴بررسي سهم نسبي هر يک از زيرمعیارها با توجه به روابط دروني با معیارهای تحقیق با استفاده از مدل ANP
زيرمعیار

وزن نرمال

وزن نرمال

زيرمعیار

شرایط آب و هوایی مناسب

0/090

وجود امکانات و تسهیالت اضافی خرید

0/۱۳۴

پوشش گیاهی مناسب در منطقه

0/05۲

دسترسی به شبکههای ارتباطی مجازی و

0/0۳7

نزدیکی و مجاورت با مرزهای دریایی

0/۳0۳

پهنای باند اینترنت مناسب

نزدیکی به بازارهای تجاری در کشورهای جنوب خلیج فارس

0/۳98

روشهای نوین بازاریابی

0/۳۴۱

وجود جاذبههای گردشگری طبیعی در منطقه

0/۱55

تنوعبخشی در فعالیتها

0/۲57

سیاستهای کالن دولت

0/۱۳5

وجود تورهای گردشگری

0/056

مدیریت تخصصی

0/0۲0

وجود دفاتر گردشگری

0/06۱

نیروی انسانی ماهر

0/0۱8

برخورداری از بانک اطالعات گردشگری

0/085

سیاستهای تشویقی

0/076

رسانهها

0/۱59

وجود امنیت

0/۱۱۴

فرهنگ پذیرش گردشگر

0/۲80

مشارکت شهروندان

0/0۴۲

آداب ورسوم جامعه میزبان

0/۲۳۳

تورهای تفریحی و سیاحتی

0/0۱7

برخورداری از حس اعتماد گردشگر

0/۱66

حمایت دولت

0/06۱

پیدایش خاطره جمعی بین گردشگران

0/۱۴8

هماهنگ سازی سازمانها

0/0۴۳

پذیرایی با غذاهای محل

0/0۴5

سازمانهای خصوصی

0/0۳6

معماری محل

کاهش محدودیتهای ترانزیتی

0/09۱

جشنوارهها،

0/07۲
نمایشگاهها،

کنفرانسها

و

0/05۳

سمینارها
بهبود روابط سیاسی

0/۱۴0

وجود مراکز خرید مناسب

0/0۱8

تقویت و افزایش روابط تجاری در سطوح مختلف

0/۲00

متناسب بودن هزینههای گردشگری تجاری

0/0۲0

حمل و نقل جادهای و دریایی

0/۳0۴

وجود بخش خصوصی قدرتمند

0/0۳5

۳۹

تاسیسات زیر بنایی (آب ،برق ،تلفن ،گاز و غیره)

0/0۳9

وجوه ارسالی مهاجران بین المللی

0/۲۴۱

امکانات بهداشتی و درمانی

0/0۴0

شرایط رقابتپذیری

0/۱69

خدمات رفاهی

0/050

نرخ ارز مطلوب

0/۱8۳

مراکز خرید

0/۱76

مالیات کمتر

0/06۴

پارکینگ

0/05۱

مزیت قیمتی

0/۱09

تخفیف (احتمال مذاکره برای تخفیف در فروشگاهها)

0/08۲

تنوع باالی کاال

0/070

خدمات به مشتریان

0/۱۲0

تعداد و تنوع برندهای محلی و بینالمللی

0/085

برجسته
منبع :یافتههای پژوهش.۱۳99 ،

رتبهبندی روستاها بر اساس عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری با استفاده از تکنیک
 :Mabacمدل ماباک ) (MABACاز جدیدترین تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است که جهت رتبه-
بندی گزینهها در مدلهای تصمیمگیری چند معیاره استفاده میشود این مدل اولین بار توسط & Pacumar

)Cirovic (2015ارائه شد .مدل ماباک شامل  6گام به شرح زیر میباشد:
•

گام دوم :نرمال کردن درایه های ماتریس تصمیم اولیه ()N

•

گام سوم :تشکیل ماتریس تصمیم نرمال موزون ()V

•

گام چهارم :مشخص کردن ماتریس مرز تخمین ناحیه ()G

•

گام پنجم :محاسبه فاصله گزینهها از مرز تخمین ناحیه ()Q

•

گام ششم :رتبهبندی گزینهها

بر مبنای منطق مدل ماباک برای اینکه گزینه  Aiبهترین گزینه در مجموعه گزینهها باشد؛ الزم است تا نسبت
به دیگر گزینهها به حـد باالی تخمین منطقهای ( )G+نزدیکتر باشد .به عبارت دیگر ،اگر مقدار  qij<0باشد،
بنابراین گزینه  Aiنزدیک یا برابـر گزینـه ایـده آل خواهد بود .همین مساله به صورت معکوس و برای
شرایط  qij>0نیز وجود دارد .به گونهای که اگر  qij>0باشد ،بنـابراین گزینـه  Aiنزدیک یا برابر گزینه ضد
ایده آل میباشد.

شکل  .6نواحي تقسیمي در مدل ماباک

۴۰

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

•

گام اوّل :تشکیل ماتریس اولیه تصمیم ()X

در این قسمت به منظور وزندهی به معیارها و نیز رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه ،از مدل تصمیمگیری
چند معیاره ماباک استفاده شده است؛ بر این اساس ،پس از محاسبه وزن معیارها ،به منظور ارزیابی گزینهها،
مقدار توابع معیار برای هریک از گزینهها محاسبه و سپس فاصله تابع معیار از مرز تخمین ناحیه تعریف
میشود که این فاصله مبنای رتبهبندی گزینهها قرار میگیرد .نتایج نهایی حاصل از رتبهبندی گزینهها با
استفاده از مدل ماباک در (جدول  )۱5ارائه شده است .نتایج حاصل از مدل ماباک نشان داد که عوامل موثر بر
شکلگیری و توسعه گرد شگری تجاری در روستاهای سیگار ،دهشیخ و کره مچی به ترتیب با وزنهای نهایی
 -۲7/۱۴ ،-۲7/۱۱و  -۲7/۳5باالتر از حد ایده آل مثبت و در روستاهای خالومحمدعلی ،رئیس یحیی ،خره و
حسن کمالی به ترتیب با وزنهای  -۲7/85 ،-۲7/85 ،-۲7/85و  -۲7/79پایینتر از حد ایدهآل میباشد.
جدول  .۱5رتبهبندی روستاهای مورد مطالعه بر اساس عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری
نام روستا

وزن

رتبه

نام روستا

وزن

رتبه

جری

- ۲7/5۱

5

دهشیخ

- ۲7/۱۴

۲

چاه شیخ

- ۲7/۴۴

۴

رئیس یحیی

- ۲7/85

۱0

چاه نوده شیخ

- ۲7/۴۴

۴

سیگار

- ۲7/۱۱

۱

حسن کمالی

- ۲7/79

9

فیروزآباد

- ۲7/69

8

خالومحمدعلی

- ۲7/85

۱0

کاکلی

- ۲7/5۲

6

- ۲7/85

۱0

کره مچی

- ۲7/۳5

۳

خره
دولت آباد

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری تجاری در سکونتگاههای روستایی...

7
- ۲7/6۳
منبع :یافتههای پژوهش۱۳99 ،

تح لیل فضایی رتبه نهایی روستاها بر اساس عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در شکل
( )7به ترسیم درآمده است .مشخص است که عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در
روستاهای سیگار ،دهشیخ و کره مچی دارای بیشترین تاثیر ،در روستای چاه شیخ ،چاه نوده شیخ ،کاکلی و
جری دارای عملکرد متوسط و در سایر روستاها از عملکرد ضعیفی برخوردار میباشند.

شکل  :۷میزان عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در روستاهای مورد مطالعه

۴۱

نتیجه گیری
توسعه گردشگری تجاری در مناطق مرزی کشور میتواند زمینه را برای ساماندهی توسعه فیزیکی روستاها و
نظمدهی به کلیه فعالیتهایی که در سطح روستاها صورت میپذیرد را فراهم نماید و در قالب این نظمدهی
نهایتأ بهسازی روستا ،کاهش شدت مهاجرت ،پدید آمدن مراکز روستایی بزرگتر جهت استقرار صنایع و
شبکهی خدمات ،انتظام بخشی به زراعت ،دامداری و تقویت اشتغال غیرکشاورزی در محیط روستا مورد
توجه میباشند .هدف تحقیق حاضر ،بررسی عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه
تچاری دهشیخ -سیگار ،شهرستان المرد می باشد .که در جهت تحقق این هدف ،اطالعات حاصل از
پرسشنامههای تکمیل شده توسط اساتید و کارشناسان در خصوص عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه
گردشگری تجا ری در ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج آزمون  Tتک نمونهای حاکی از
این است که در تمامی متغیرهای تحقیق (اقتصادی  ،۳/۴6محیطی  ،۳/۳6برنامهریزی -مدیریتی ،۳/۳۳
اجتماعی -فرهنگی  ،۳/۲5زیرساختی -رفاهی  ۳/۱9و تبلیغات ،بازاریابی و اطالعرسانی )۳/۱۱ ،میزان
اثرگذاری عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ -سیگار ،شهرستان
المرد باالتر از میانهی نظری ( )۳است .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش بورقانی فراهانی و همکاران
( ،)۱۳9۲در زمینه مولفه های مدیریتی ،اقتصادی ،طبیعی ،فرهنگی -اجتماعی همسو میباشد .همچنین نتایج
کلی عوامل موثر بر شکلگ یری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه مورد مطالعه ،گویای این است که
عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه گردشگری تجاری به ترتیب در روستاهای سیگار ،دهشیخ و کرهمچی
دارای بیشترین اثرگذاری و نقش و در روستاهای خالومحمدعلی ،خره و رئیس یحیی دارای کمترین
برای بررسی فرضیه اول تحقیق از تکنیک دیمتل و مدل  ANPاستفاده گردید ،نتایج حاصل از عناصر سطری
) (Dدر ت کنیک دیمتل نشان داد که ،عامل تبلیغات ،بازاریابی و ارتباطات با بیشترین مجموع سطری در بین
سایر عوامل برای شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری دارای بیشترین اثرگذاری بر روی سایر عناصر است
و عامل محیطی با کمترین مجموع سطری کمترین اثرگذاری را بر روی سایر عناصر داراست .همچنین نتایج
پژوهش نشان داد که عامل زیرساختی -رفاهی با بیشترین مقدار ستونی ) (Rاثرپذیرترین عامل و عامل
محیطی ب ا کمترین مقدار ستونی دارای کمترین میزان اثرپذیری از سایر عوامل پژوهش است؛ نتایج حاصل از
بردار افقی ) (D+Rدر تکنیک دیمتل نشان داد که ،عامل تبلیغات ،بازاریابی و ارتباطات با مقدار  D+Rبرابر
 7/05۳میباشد .به عبارت دیگر از بین عوامل  6گانه موثر در شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری از نظر
خبرگان و کارشناسان ،عامل تبلیغات ،بازاریابی و ارتباطات دارای بیشترین تعامل با سایر عوامل میباشد.
نتایج حاصل از بردار عمودی ) (D – Rنشان داد که ،شاخص عوامل برنامهریزی مدیریتی ()0/989
اثرگذارترین عنصر است .یعنی متغیر مستقل و شاخص عوامل زیرساختی رفاهی ( )-۱/۳07که منفیترین
مقدار را دارد اثرپذیرترین عنصر است؛ پس یک متغیر وابسته می باشد .نتایج پژوهش حاضر در زمینه عامل
برنامهریزی مدیریتی با نتایج پژوهشهای لطیفی و همکاران ( ،)۱۳9۲بورقانی فراهانی و همکاران ( )۱۳9۲و
۴2

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

اثرگذاری و نقش در شکلگیری و توسعه گردشگری تجاری میباشند.

 همچنین نتایج حاصل از مقایسه دودویی معیارها با توجه به مدل ساختار.) همسو میباشد۱۳96( شهریاری
 نشان داد که از نظر کارشناسان معیارهای تبلیغات و بازاریابی و اقتصادی به ترتیب با وزن نرمالANP شبکه
- دارای بیشترین تاثیر در توسعه و شکلگیری گردشگری تجاری در منطقه مورد مطالعه می0/۲6۱  و0/۳0۴
 در،)۱۳9۲( ) و لطیفی و همکاران۱۳9۲( باشند نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش غفوری و همکاران
.زمینه عامل تبلیغات و بازاریابی همسو میباشد
 نتایج حاصل از مدل ماباک نشان داد که عوامل،برای بررسی فرضیه دوم تحقیق از مدل ماباک استفاده گردید
- دهشیخ و کره مچی به ترتیب با وزن،موثر بر شکلگی ری و توسعه گردشگری تجاری در روستاهای سیگار
 رئیس، باالتر از حد ایده آل مثبت و در روستاهای خالومحمدعلی-۲7/۳5  و-۲7/۱۴ ،-۲7/۱۱ های نهایی
 پایینتر از حد ایدهآل۲7/79  و-۲7/85 ،-۲7/85 ،-۲7/85  خره و حسن کمالی به ترتیب با وزنهای،یحیی
.میباشد
:در این راستا با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد
✓ ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در منطقه و حمایت جدی برای توانمند ساختن این دفاتر
.از طرف مسئولین
 سخنرانیها در، کنفرانسها،✓ معرفی فعالیتهای گردشگری تجاری رایج در منطقه از طریق تبلیغات
. تلویزیون و رسانههای جمعی در کشور،رادیو
، نحوه اقامت،✓ راهاندازی سایتهای اطالعاتی در اینترنت در مورد فعالیتهای گردشگری تجاری
.امکانات و تسهیالت و جاذبههای منطقه
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Fars).
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Introduction
Commercial tourism is a newly emerging and expanding type of tourism with very high
potentials for the development of tourist destinations. It has turned shopping into a
recreational activity. In its new examples, it is strongly influenced by many famous
brand products and commercial centers along with other entertainments. It has also been
combined to make the fields more successful and satisfying. Commercial tourism in
rural areas is a new rural activity for local people, which is seen as an opportunity for a
complementary activity with the existing livelihood activities and not as an alternative
activity. In this regard, the present study aims to evaluate the factors affecting the
formation of business tourism in rural settlements in the commercial area of DehshikhSigar in Lamerd County. It seeks to answer the questions ‘What are the factors affecting
the formation and development of commercial tourism in the Dehshikh-Sigar business
district?’ and ‘What is the current situation based on the spatial analysis of the factors
affecting the formation and development of commercial tourism in the Dehshikh-Sigar
business district?’
Methodology
This research was done by a descriptive-analytical method. To study the theoretical
framework of the research, documentary and library methods and, to study the factors
affecting the formation and development of business tourism, field studies and
questionnaires were used. The statistical population of the study consisted of two
groups. The first included all the villagers living in 13 villages of Dehshikh-Sigar
commercial area in Lamerd County with a population of 7281 in 1968 households
where commercial tourism is common. Using Cochran's formula at the error level of
0.6%, 235 households were selected as the sample.. The second group included 25
professors, local experts and experts of tourism-related organizations in the study area.
The reliability of the research variable was 0.921 estimated with Cronbach's alpha. To
Email: a_anabestani@sbu.ac.ir

analyze the data, the ANP, MABAC, DEMATEL and Arc GIS software programs were
used, and a single-sample t-test was implemented in the SPSS software.
Results and discussion
The Dematel technique and the ANP model were implemented to test the first
hypothesis of the research. The linear element (D) in the Dematel technique showed that
advertising, marketing and communication have the highest impact and the highest
linear sum among other factors for the formation and development of commercial
tourism. However, the environmental factor with the lowest line sum has the least
impact on the other elements. Also, the infrastructure-welfare factor with the highest
column value (R) is the most effective factor, while the environmental factor with the
lowest column value has the least impact. The horizontal vector (D+R) in the Dematel
technique showed that the factor of advertising, marketing and communication has a
D+R value of 7.053. The results of the vertical vector (D-R) showed that the index of
managerial planning factors (0.989) is the most effective element. That is, the
independent variable of welfare infrastructure (-1.307), which has the most negative
value, is the most effective element. So, it is a dependent variable. To test the second
hypothesis of the research, the Mabac model was used, and the results showed that the
factors affecting the formation and development of commercial tourism in the villages
of Sigar, Dehshikh and Korehmochi with the final weights of -27.27, -27.14 and -27.35
are above the positive ideal level. In the villages of Khaloo Mohammad Ali, Raees
Yahya, Khareh and Hassan Kamali with weights of -27.85, -27.85, -27.85 and 27.79,
respectively, those factors are lower than ideal.
Conclusion
As the research findings suggest, for all the variables (economic 3.46, environmental
36.3, planning-management 33.3, socio-cultural 3.25, infrastructure-welfare 3.19 and
advertising, marketing and Information 3.11), the impacts of the factors affecting the
formation and development of commercial tourism in the Dehshikh-Sigar commercial
area, Lamerd County, are higher than the theoretical average (3). Also, according to the
ANP method, the experts’ opinions, and the pairwise comparison of the factors affecting
the formation and development of commercial tourism, the criteria of advertising,
marketing and information as well as economics with the normal weights of 0.304 and
0.261 have the greatest impacts on the development of commercial tourism in the study
area. Finally, the results of the MABAC technique showed that the factors affecting the
formation and development of commercial tourism in the villages of Sigar, Dehshikh
and karehmoochi have the highest impacts and moderate performance in the village of
Chah Sheikh, Chah Nodeh Sheikh, Kakoli and Jari, but, in other villages, they have
poor performance.
Keywords: Tourism development, Commercial tourism, Rural development, Fars
Province
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