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 دهیچک
 یاقتصاد ةگسترد راتیتأث به توجه با یتجار یگردشگر ،یگردشگر یها گونه انواع نیب در

 یشهر توسعة در یتجار یگردشگر به زین رانیا در .است کرده جلب خود به را یشتریب توجه
 با خود ژةیو تیموقع به بنا بانه یمرز شهر ان،یم نیا در .است شده توجه یا منطقه و

 یگردشگر و افتهی یتوجه انیشا تیاهم یمرز یگردشگر-یتجارت کانون کی به شدن لیتبد
 منطقه نیا در یتجار یگردشگر کهیحالدر ،است داشته ریچشمگ یرشد آن در یتجار

 نیا به پاسخ لدنبابه حاضر پژوهش ،راستا نیا در .است افتهی رشد نشدهیزیر برنامه صورت به
 دگاهید از بانه شهر در یتجار یگردشگر ةتوسع یرو شیپ یها چالش که است پرسش

-یفیتوص روش از پرسش نیا به پاسخ یبرا .اند کدم یگردشگر یها رساختیز و التیتسه
 اول روز 22 در بانه شهر یتجار گردشگران قیتحق یآمار ةجامع .است استفاده یلیتحل
 روند و رشد نرخ اساسبر گردشگر تعداد نیا که هستند 6939 سال ینوروز التیتعط
 ،کوکران یریگ نمونه فرمول از استفاده با .است شده محاسبه آن از قبل سال سه یشیافزا

 انتخاب ساده یتصادف یریگ نمونه ةویش از استفاده با که آمد دستبه نفر 929 نمونه تعداد
 و بازارها نبودنیتخصص ،یا اجاره یها خانه بودنگران دهد یم نشان قیتحق یها افتهی .اند شده

 لیدلبه یجان تیامن ،یمذهب مراکز کمبود ،گردشگران یبرا یاقامتگاه مراکز کمبود ،پاساژها
 فیضع یرسان اطالع و غاتیتبل ،یسرگرم و یحیتفر امکانات کمبود ،یرانندگ نادرست فرهنگ

 یسامانده عدم ،ییرایپذ مراکز کمبود ،یاقامت یها مکان و دیخر مراکز ییشناسا منظوربه
 ،دیخر مراکز نامناسب یابی مکان ،یبهداشت امکانات کمبود ،نگیپارک کمبود ،دستفروشان

 ،طیمح یعموم بهداشت تیرعا به یتوجه کم ،شهر به یمنته یها راه و ها جاده بودننامناسب
 در راهنما یتابلوها نبود ،ادیز کیتراف جادیا آن تبع به و بانه یها ابانیخ یورود بودنیباند کی

 در یتجار یگردشگر توسعة یرو شیپ یها چالش نیتر مهم زمرة در شهر داخل و ها جاده
 خدمات و امکانات کردنفراهم و الزم اقدامات دندا انجام ،جهیدرنت .هستند بانه یمرز شهر

 توسعة موجب کالن سطح در و بانه شهر توسعة ساز نهیزم خرد سطح در منطقه در یگردشگر
 یزیر برنامه دیبا ،منطقه به یورود گردشگران تعداد یباال حجم به توجه با .شودیم منطقه

 سطح )در یگردشگر توسعة ازین مورد یها رساختیز و امکانات خدمات، نیتأم یابر جانبه همه
 .ردیگ صورت شهر داخل یطیمح و یکالبد یسامانده و (بانه ةمنطق و شهر

 

   .یتجار یگردشگر ،یمرز شهر ها، رساختیز و التیتسه بانه، :یدیکل یهاهواژ

                                                                                                                                                            
 مسئول ندةسینو:  Email: Farajirad61@gmail.com 
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 مهمقد

 اما بود، علم طالبان و ماجراجویان استثنایی های مسافرت رسانی، پیام زیارتی، امور به منحصر قدیم دنیای در گردشگری

 سطح در فرهنگی و اجتماعی ارتباطی، ةبرجست عوامل از یکی و اقتصادی مؤثر و مهم مسائل از یکی ةمثاب به امروزه

 میان، این در (.31 :1933 ،دیگران و نژاد حاجی از نقل به 1 :1932 )سهمگین، است بررسی و توجه درخور جهانی

 های زیرساخت و وسایل در پیشرفت ةواسط به نیز معاصر دنیای در و داشته وجود گذشته ایام از نیز تجاری گردشگری

 تجاری گردشگری مدیون را خود ةتوسع که دارند وجود یمناطق و شهرها بسا چه .است یافته دوچندان اهمیتی ارتباطی

 مهم و قدیمی های بخش از یکی تجاری گردشگری شود. می معرفی نیز تجاری نوازی مهمان تجاری گردشگری هستند.

 با و مختلف های شکل در متفاوت، اهداف به توجه با و ردیگ یبرمدر را سفرها از وسیعی بخش که است گردشگری

 بیان 1441 سال در تجاری گردشگری مشارکت سازمان .(Davisson, 1996: 1) کند می بروز شهر بر کارا یرگذاریتأث

 است گردشگری های لشک سایر به نسبت آن باالتر بازدهی و کیفیت تجاری، گردشگری اصلی ویژگی که دارد می

 تررپایدا است ممکن گردشگری از شکل این (.174 :1932 ،دیگران و نژاد حاتمی از نقل به 29 :1931 ،دیگران و )مرادنژاد

 گردشگری ،همچنین کند.می یجادا اشتغال سال طول در و است غیرفصلی زیرا ؛باشد گردشگری های گونه سایر از

 و ها زیرساخت بهبود به طریق این از و دوشمی ها سرمایه جذب موجب زیرا است؛ مقصد یاحیا برای یمحرک تجاری

 دنیای در اینکه ةواسط به نیز شهرها ،میان این در (.174 :1932 ،دیگران و نژاد )حاتمی کند می کمک جانبه همه ةتوسع

 شمار به تجاری گردشگری ةتوسع مراکز ترین اصلی ،کنند می عمل وکار کسب و تجارت اصلی های کانون عنوان به معاصر

 دور به و ای حاشیه هایی کانون عنوان به نسبی دوری و یافتادگ جدا دلیل به زمانی که مرزی شهرهای ،همچنین و روند می

 و ارتباط خطوط به تضاد و برخورد خطوط از مرزها نقش تغییر ةواسط به امروزه کردند، می عمل ملی تعامالت و جریانات از

 جهیدرنت و بازرگانی های فعالیت نظر از ژهیو به ملی ةتوسع فرایند در فعال ییها کانون به ،(Blatter, 2004: 532) تعامل

 اند. شده تبدیل تجاری گردشگری

 ةدامن و نوع نظر از یشگرف تحوالت دچار ریاخ یها سال در زین عراق و رانیا یمرز مناطق ،یادشده مباحث به توجه با

 که ییها گروه دنیرس قدرت به از بعد و ریاخ سال چند در عراق و رانیا میان مرزی روابط و اند شده وندهایپ و اناتیجر

 که است افتهی گسترش یعیوس سطح در دارند، رانیا با یاقتصاد و یاسیس ،یفرهنگ تاریخی، ةگسترد مبادالت و روابط

 نقاط در یمرز ةزارچبا نیچند جادیا در توان یم را (یاقتصاد ةعرص در ژهیو به) مبادالت و روابط یگستردگ نیا بارز ةنمون

 ،مبادالت گونه نیا ،شکیب کرد. جوو جست بانه( شهرستان و کردستان استان در جمله )از عراق و رانیا مرز مختلف

 ندهیآ در که است گذاشته یجا هب یمرز مناطق یروستاها و شهرها در یکارکرد و ییفضا ةگسترد راتییتغ و تحوالت

 و فرهنگی اجتماعی، تعامالت گسترش و رشد دلیل به میان، این در .شود می مشاهده بارزتر صورت به آن راتیتأث زین

 در تعامالت این لیاص های کانون از یکی عنوان به بانه عراق، و ایران مرزی مناطق در اقتصادی و تجاری تعامالت ژهیو به

 را روابط و تعامالت این ةهم حاصل است. داشته ...و کالبدی جمعیتی، اقتصادی، نظر از یتوجه شایان رشد اخیر ةده دو

 دیگران و نژاد حاجی قیقتح اساسبر که یا گونه به ؛دکر مشاهده بانه در تجاری گردشگری ةتوسع و رشد در توان می

 در نفر 11444 از و اند داشته درصد 173 معادل رشدی نرخ 1931 تا 1939 سال از بانه در تجاری گردشگران (39 :1933)

 نوع در که است رسیده 1931 سال در زمانی ةدور همان در نفر 193444 حدود به 1939 سال فروردین نخست روز 14

 تعداد در را رشدی نرخ چنین که کرد پیدا بتوان ایران در را مرزی شهر کمتر شاید .است بوده فرد منحصربه خود

 باشد. کرده تجربه تجاری گردشگران

 و است بوده توسعه مدیریت نظام کنترل از خارج و ختهیگس لجام ،نامهبر بدون سریع، یا گونه به چشمگیر رشد این اما

 یطیمح ستیز و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، کالبدی، ةگسترد های چالش حاضر حال در است شده موجب مسئله همین



  9 ...دگاهیبانه از د یدر شهر مرز یتجار یتوسعة گردشگر یها چالش لیتحل

 گیری شکل موجب درازمدت در وضعیت این ةادام که گیرد رقرا مرزی شهر این تجاری گردشگری ةتوسع روی پیش

 .شود می جذب عوامل جایگزین دفع عوامل و شود می گردشگری مقصد یک عنوان به بانه شهر از منفی اتتصور

 برای دسترس در و آمده شیپ فرصت آن، ةجینت در و شودمی مواجه چالش با شهر این گردشگری بازاریابی ،همچنین

 بین از است، بازمانده ملی ةتوسع کالن فرایند از سیاسی و جغرافیایی تاریخی، مختلف دالیل به بنا که منطقه این ةتوسع

 ترین اصلی از یکی انگردشگر نیاز مورد خدمات و ها زیرساخت نیتأم در توسعه مدیریت نظام ناتوانی ،میان این در رود.می

 مناطق از یاریبس ةتجرب که حالیدر ،است مواجه آن با بانه در تجاری گردشگری ةتوسع حاضر حال در که است مسائلی

 شتریب چههر ةارائ و یگردشگر های زیرساخت و التیتسه وجود دهد یم نشان یگردشگر صنعت ةنیزم در جهان موفق

 است. داشته یگردشگر صنعت گسترش و توسعه ةنیزم در یاساس نقش باال تیفیک با و کارا منسجم، یقالب در ها آن

 از کارآمد یستمیس به آن زیتجه منطقه، کی در یگردشگر گسترش و توسعه یها انیبن نیتر مهم از یکی ،درواقع

 التیتسه و خدمات یباال تیفیک .(Edgell et al., 2008: 108-107) است یگردشگر ساتیتأس و خدمات ،التیتسه

 گردشگران، یماندگار نیانگیم افزایش به میرمستقیغ و میمستق صورت به یگردشگر بخش با مرتبط ةشد ارائه

  گردشگران یبرا یگردشگر مقصد تیمطلوب سطح شیافزا یطورکل به و گردشگری مقصد از مثبت تصورات گیری شکل

 الزم یبسترها و طیشرا جادیا .دشو یم مجدد ةمراجع یبرا گردشگران در زهیانگ جادیا موجب امر نیا که شود یم منجر

 .دشو یم منجر یا نهیزه گونه چیه صرف بدون یابیبازار به ینوع به گردشگران یبرا

 بارةدر اما ،است گرفته صورت متعددی های پژوهش تجاری گردشگری و گردشگری زمینة در است ذکر شایان

 محدودی مطالعات بانه مرزی شهر در و مرزی شهرهای در ژهیو به تجاری گردشگری ةتوسع روی پیش های چالش

 دیگران و الو (،1414) تاموری هایپژوهش به توان می خارجی مطالعات زمینة در راستا، این در .است گرفته صورت

 و موحد (،1932) دیگران و نژاد حاتمی به توان می نیز داخلی مطالعات در و (1411) ایسکولسکی و لیس کول بار (،1441)

 و سلیمانی (،1939) دیگران و رئیسی (،1932) دیگران و موسوی نجفمیر (،1933) دیگران و نژاد حاجی (،1933) کهزادی

 .شود می داده نشان 1 جدول در تحقیقات این نتایج که کرد اشاره (1932) دیگران
 

 ها آن یدیکل جیو نتا یمرز یو شهرها یدر نواح یتجار یگردشگر نةیدر زم گرفته انجام یهاپژوهش. 6 جدول

 مطالعه یدیکل جینتا العهمط روش عنوان سندهینو

Bar-
Kolelis 

and 
Wiskulsk 

(2012) 

 یمرز-انیم دیخر
 یمرزها در

 یشهرها :لهستان
 و 1گانه سه
 دیخر لیپتانس

 یروس گردشگران

-یفیک روش
 یاسناد مطالعات

 ها مغازه و دیخر مراکز از یا گسترده انواع قیطر از یحیتفر تیفعال کی عنوان به دیخر -
 و شود ادغام یحیتفر یها تیفعال گرید با دیخر شود یم موجب امر نیا و شود یم تیحما

 .شود یگردشگر یسنت یها گونه نیگزیجا دیخر یگردشگر
 هیهد دیخر و یمحل محصوالت بر عمده صورت به دیخر یگردشگر لهستان، در -

 .است متمرکز
 در یفروش خرده یها تیفعال بر یشیافزا حالدر و داریپا ریتأث یروس گردشگران -

 .دارند گانه سه یشهرها

Tomori 
(2010) 

 یگردشگر یبررس
 یمرزها در دیخر

 از :مجارستان
 ینظر یدگاهید

-یفیک روش
 یاسناد مطالعات

 از یاریبس در یاقتصاد رشد عوامل نیتر مهم به لیتبد یگردشگر و انبوه مصرف -
 .اند دهش جهان یکشورها

 یتیفعال به است ممکن درازمدت در د،یخر یبرا یمرزانیم مناطق به سفر زةیانگ -
 .شود لیتبد یاقتصاد و یحیتفر
 منطقه آن به دوباره بازگشت بر ،یمرز منطقة کی در اطراق تیفیک و روزها تعداد -
  .دگذاریم ریتأث

 و نژاد یاتمح
 گرانید
(1932) 

 یزیر برنامه
 ةتوسع یراهبرد

 یگردشگر
 بانه شهرستان

 مدل از استفاده
 -ANPیبیترک

SWOT و 
 افزار نرم از استفاده

به (دار تیواول و یاصل راهبرد عنوان به) یتجار یگردشگر توسعة بر دیتأک یها راهبرد -
 و یمرز بازارچة داشتن کشور، غرب شمال در بانه ژةیو یتجار تیموقع لیدل

 تعداد شیافزا منظوربه یگردشگر نوع نیا توسعة یبرا شهرستان بودنتوانمند
 جذب یراستا در یزیر برنامه راهبرد و دیخر و یبازرگان ،یتجار سفر زةیانگ با گردشگران

                                                                                                                                                            
. باشد یم Gdyniaو  Gdansk، Sopot یواقع شده است و متشکل از سه شهر اصل یاست که در لهستان شمال یشهر هیناح کی Tri-City ایگانه  سه یشهرها -1
 ار نفر دارد.هز 721حدود  یتیجمع یشهر هیناح نیا
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 ها آن یدیکل جیو نتا یمرز یو شهرها یدر نواح یتجار یگردشگر نةیدر زم گرفته انجام یهاپژوهش. 6 جدول

 مطالعه یدیکل جینتا العهمط روش عنوان سندهینو
Super 

Decision 
 حکومت نیب مسافر تردد یباال حجم به توجه با عراق کردستان از یخارج گردشگران
به یتجار یها فرصت از استفاده و رانیا یاسالم یجمهور و عراق کردستان خودمختار

 .است دهش شنهادیپ نیگزیجا راهبرد عنوان به عراق کردستان میاقل در آمدهوجود

 و موحد
 یکهزاد

(1933) 

 عوامل لیتحل
 توسعة بر مؤثر

 استان یگردشگر
 با کردستان

 مدل از استفاده
SWOT 

-یفیتوص روش
 از استفاده ،یلیتحل

 یبرا پرسشنامه
 یآورجمع

 استفاده اطالعات،
 یلیتحل روش از

 یبرا سوات
 به دنیرس

 راهبردها

 .ندارد یتناسب آن ةبالقو یاستعدادها و ها تیقابل با کردستان یگردشگر یکنون تیوضع -
 ،یکاف یها رساختیز کمبود ،یگردشگر نةیزم در کردستان گستردة لیپتانس رغم به -

 سر بر یاساس موانع نیتر مهم یگردشگر تیریمد ضعف و یابیبازار یها تیفعال ضعف
 .ندیآ یم شمار به کردستان یگردشگر توسعة راه
 در نفعیذ یها بخش و نهادها ها، سازمان در متخصص و مجرب رانیدم از استفاده -

 یگردشگر با مرتبط یها سازمان نیب تعامل و یهماهنگ استان، یگردشگر تیریمد نظام
 در ها آن کردننفع یذ منظور به برنامه و ها طرح در یمحل افراد دادنمشارکت استان،

 یهاشنهادیپ جمله از استان در یاقامت و ونقل حمل یها رساختیز بهبود و یگردشگر
 .هستند استان یگردشگر توسعة یبرا قیتحق نیا

 و نژاد یحاج
 گرانید
(1933) 

 یاقتصاد راتیتأث
 یتجار یگردشگر

 یشهر مناطق بر
 یمورد )مطالعة
 (بانه شهر

-یفیتوص روش
 از استفاده ،یلیتحل

 یبرا هپرسشنام
 یآورجمع

 استفاده اطالعات،
 و ونیرگرس از

 t آزمون

 در گسترده راتییتغ شامل ریاخ یها سال در بانه در گرفتهصورت تحوالت نیتر مهم -
 و یاقامت مراکز تعداد شیافزا ،یشهر تیجمع شتابان رشد ،یشهر یاراض یکاربر

 .است یتجار یها مجتمع گستردة شیافزا و مسکن وساز ساخت رونق ،ییرایپذ

 و یکالبد بافت راتییتغ با بانه در یتجار یگردشگر رشد انیم یمعنادار یآمار رابطة -
 ،یاراض یکاربر شیافزا ،یشهر تیجمع شیافزا که یطور به ؛دارد وجود شهر ییفضا
 یاقامت مراکز رشد همراه به یتجار یها معمجت و یمسکون یواحدها وساز ساخت شیافزا

 .شوند یم برشمرده راتییتغ و روابط نیا ینمودها نیبارزتر از ،ییرایپذ و

 نجفریم
 و یموسو

 گرانید
(1932) 

 و یبررس
 یبند تیاولو

 و ها توان
 یها رساختیز

 یگردشگر توسعة
 یها روش با

 یریگ میتصم
 مطالعة) ارهیچندمع

 :یردمو
 یها شهرستان

 (کردستان استان

 یبند تیاولو
 یها شهرستان

 کردستان استان
 اریمع 11 اساسبر

 سطح 2 در یاصل
 )فرابرخوردار،

 برخوردار،
 و برخوردار مهین

 با (فروبرخوردار
 از استفاده

 یها مدل
TOPSIS و 
Vikor 

 استان سطح رد توسعه یها شاخص ةمطالع و قیدق یزیر برنامه و یگذار هیسرما عدم -
 یگردشگر ةتوسع لحاظ به استان یها شهرستان یناهمگون و تفاوت موجب کردستان

 شهرستان چند در یگردشگر خدمات و امکانات شتریب تمرکز جادیا موجب که است شده
 .اند شده مواجه تیمحروم با ها شهرستان ةیبق و است  شده

 تعداد ،یدست عیصنا یها فروشگاه تعداد یارهایمع ،یپراکندگ بیضر روش جینتا طبق -
 طور به یمسافرت و ونقل حمل یها شرکت تعداد و یگردشگر و یمسافرت خدمات دفاتر
 ةدهند نشان یعبارتبه و است شده عیتوز کردستان استان یها شهرستان انیم در ینابرابر
 .است استان نیا یها هرستانش شتریب در خدمات نیا کمبود

 یها شهرستان گروه در Vikor و TOPSIS مدل دو هر اساسبر بانه شهرستان -
 قرار استان یها شهرستان ریسا با سهیمقا در یگردشگر یها رساختیز نظر از برخوردار

 .دارد

 و یسیرئ
 گرانید
(1939) 

 سمیتور جذب
 تحقق جهت یگام

 داریپا توسعة
 :یمورد مطالعة)

 (بانه شهرستان

-یفیتوص روش
 از استفاده ،یلیتحل

 یاسناد مطالعات

 انواع توسعة جهیدرنت و دارد یگردشگر نظر از یفراوان یها لیپتانس بانه شهرستان -
 .است ریپذ امکان منطقه نیا در ...(و اقوام ،یتجار ،یگرد عتی)طب یگردشگر

 نتوانسته منطقه نیا ،یگردشگر فراوان یها لیپتانس از  منطقه نیا یبرخوردار رغم به -
 .کند استفاده گردشگر جذب ةنیزم در خود یها تیقابل و ها لیپتانس تمام از است

 و یمانیسل
 گرانید
(1932) 

 سنجش
 یتمندیرضا

 شهر از گردشگران
 بر دیتأک اب مهاباد

 دیخر یگردشگر

-یفیتوص روش
 از استفاده ،یلیتحل

 یبرا پرسشنامه
 یآور جمع

 استفاده اطالعات،
 یعامل لیتحل از

 تیفیک ،ینواز مهمان فرهنگ یها شاخص )شامل زبانیم جامعة رفتار .1 عامل دو -
 احساس و یشخص تیامن ،زبانیم جامعة انصاف و صداقت گردشگران، به یرسان اطالع

 یهمکار زانیم گردشگران، به زبانیم جامعة احترام زانیم و مؤدبانه رفتار مردم، با یراحت
 یها شاخص )شامل دیخر تیفیک .1 و (گردشگران با ارتباط در زبانیم جامعة ییراهنما و
 ،انیمشتر به احترام و مؤدبانه رفتار محصوالت، استاندارد تیرعا ،کاال نةیهز و متیق

 به مناسب ییپاسخگو فروش، یبرا آماده یکاالها تنوع ،دیخر یها ساعت زمانمدت
 نییتب را یبررس مورد یرهایمتغ کل انسیوار درصد 11 از شیب (انیمشتر یهاپرسش

 .اندداشته گردشگران تیرضا زانیم در را ریتأث نیشتریب و اند کرده
 و آموزش ،یساز فرهنگ .1 مهاباد، شهر یگردشگر ةتوسع ةبرنام نیتدو .1 -

 مراکز ةتوسع و تیتقو .9 (،انیبازار ژهیوبه) زبانیم ةجامع رفتار یارتقا در یرسان اطالع
 یفیک و یکم یارتقا .2 ،گردشگران ییراهنما و یرسان اطالع و یابیبازار غ،یتبل
 یبرا یشهر تیریمد توسط الزم یهامشوق جادیا .1 ،یدشگرگر یاصل یها رساختیز

 تیفیک و تیکم بر نظارت .1 و یگردشگر یها تیفعال در یخصوص بخش یگذار هیسرما
 در قیتحق نیا یشنهادهایپ یگردشگر با مرتبط اصناف توسط شده ارائه خدمات ةنیهز و

 .هستند گردشگران تیرضا شیافزا یراستا

 ادامة



  1 ...دگاهیبانه از د یدر شهر مرز یتجار یتوسعة گردشگر یها چالش لیتحل

 گردشگری ةتوسع موانع و ها چالش مشخص رطو به تحقیقی هیچ در نخست، دهد یم نشان نیشیپ طالعاتم مرور

 سیبرر را گردشگری کالن سطح در هعمد طوربه پیشین مطالعات دوم، ؛است نشده بررسی بانه مرزی شهر در تجاری

 عنوان  به توجه با درنتیجه، اند. کرده تمرکز گردشگری های زیرساخت و خدمات بحث بر ویژه طور به کمتر و اند کرده

 که است پرسش این به پاسخ دنبال به حاضر پژوهش ،مطالعاتی ةمنطق بر حاکم طیشرا و نیشیپ مطالعات مرور و قیتحق

 گردشگری های زیرساخت و تسهیالت دیدگاه از بانه شهر در تجاری گردشگری ةتوسع روی پیش های چالش نیتر مهم

 .اند کدم
 

 ینظر یمبان

 است. شده لیدتب جهان یکشوها از یاریبس در یاقتصاد ةتوسع محرک یروهاین نیتر مهم از یکی به یگردشگر امروزه

 و شود یم یالملل نیب و یمل ،محلی مقیاس در هیسرما انتقال و حرکت موجب یگرید تیفعال هر از شیب یگردشگر

 ،یمحالت) ابدی یم رشد خدمات و کاال یجهان صادرات و یمل ناخالص دیتول از تر عیسر مراتب به یجهانگرد یها نهیهز

 کشورهای در متنوع اقتصادی های طرح و اشتغال ایجاد فقر، کاهش های گزینه بهترین از یکی شگریگرد (.143 :1977

 از خارج در چه و داخل در چه گردشگری صنعت ،امروزه .(Honeck, 2012: 5) است شده گرفته نظردر توسعه درحال

 همچنین و دود بدون یصنعت عنوان به گردشگری .(Mason, 2012: 16) شود می تن ها میلیون ییجا جابه سبب مرزها

 از یکی و جهانی اقتصاد ةعمد بخش که (Mowforth and Munt, 2003: 8) است شدن یجهان روند در معلولی و علت

 جوامع فرهنگی حامی زا، اشتغال یصنعت عنوان به گردشگری صنعت ،عبارتی هب .شود می محسوب جهان یعصنا ینتر بزرگ

 مهم یها بخش جمله از کند. می ایفا جهانی ةجامع در مهمی نقش اقتصاد، شکوفایی عامل و فرهنگی ةدهند ارتباط محلی،

 .ردیگ یم رونق تجاری مناسب تیموقع با شهرهایی ویژه هب مختلف نواحی در که است تجاری گردشگری ،صنعت این

 و شهرها در مختلف اقتصادی راتییتغ سبب و یابد می بروز مختلف های لشک به شهرها بر آن ریتأث و تجاری گردشگری

 نوع این .است جهان در ردشگریگ های لشک نیتر یمیقد از یکی تجاری گردشگری شود. می گردشگرپذیر دیگر نواحی

 های زمان از خود تجاری اهداف برای ها انسان .است ارتباط درها  آن کار به مربوط اهداف برای مردم سفر با گردشگری

 مکاره ایبازاره ها، نمایشگاه در شرکت برای سفرها گونه نیا .(Davidson, 1996: 1) کردند می سفر به اقدام دور یلیخ

 .ردیگ یم صورت شود، می برپا مختلف نواحی در که دیگر فروش های مکان یا بازارها لیقب این از اجناس و کاالها خرید و

 و ملی ای، منطقه محلی، های نمایشگاه برپایی مختلف، کشورهای انیم بازرگانی روابط رونق لدلی به ژهیو به و اکنون هم

 .(3 :1933 احمدی، و نژاد )حاجی کنند می دیدن ها نمایشگاه این از نفر ها ونیلیم و است رایج اریبس یللالم نیب

 روهروب آن با که متوالی اقتصادی های بحران رغم به را سریع و پیوسته رشدی اخیر های سال در تجاری گردشگری

 و کاال تولید های بخش سایر به نسبت است شده موجب تجاری گردشگریة وسعت سرعت است.کرده  تجربه ،است بوده

 های شغل و ها فرصت اقتصادی، عامل یک عنوان به تجاری گردشگری بازار ،جهیدرنت باشد. داشته بهتری عملکرد خدمات

 وابستگی حتی و المللی بین و ملی محلی، جوامع بین در را سازش و صلح ماعیاجت عامل یک عنوان به همچنین و جدید

 .(Ouariti and Hamri, 2014: 8) است ایجاد کرده فرهنگی و قومی مذهبی، سیاسی،

 تعطیالت، شامل اولی که یدرحال زیرا ؛است  تناقضة متجرب یک تجارت و گردشگری مفهوم دو دادنقرار هم کنار

 شامل که دکنمی اشاره متفاوت یواقعیت به دومی ،شود می سرگرمی با مرتبط ابعادتمام  و تفریح و سرگرمی بازیابی،

 که کنند می بازگو مشابه ضرورت این با را مشترکی نکات مفهوم دو هر حال، این با شود. می اشتغال و ثروت تولید تجارت،

 هم از را دو این اساس از که ...و غذا تدارک رفاهی، و اقامتی خدمات ،ونقل حمل خدمات از استفاده و مقصد یک از بازدید

 یک جذابیت اگر حتی و هستند ای حرفه و تخصصی امری دومی برای موارد یادشده البته .است سفر هدف ،کند می جدا
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 گذارد.می ریتأث مقصد انتخاب بر تیدرنها ،باشد اقامت از بخشی تئاتر ایه سالن و تاریخی بناهای ها، موزه از بازدید مکان،

 است مبهم حدوی تا المللی بین و ملی سطح در ریتجا گردشگری تعریف که کنند می دیتأک نامتخصصة هم ،یطورکل به

(Quariti and Hamri, 2014: 9). 

 اساسی عامل چهار در را عوامل این دیگران و هانگ .متعددند تجاری گردشگری مقاصد موفقیت بر رگذاریتأث عوامل

 ,Haven-Tang) دانند می ها قیمت و ها رساختیز رسمی، های نمایندگی وجود ،مهارت برندسازی، ،یساز شبکه رهبری،

 عامل چندین کالن سطح در که دارند یم اظهار لوسون از نقل به (74: 1411) 1دیگران و رامگوالم .(110-112 :2007

 رشد آموزش،ی ارتقا دلیل به مسافرت به گرایش ارتباطات، و ونقل حمل یفناور پیشرفت شامل تجاری گردشگری رشددر 

 شامل عوامل این گردشگری، مقاصد در دارند. نقش ای حرفه و تخصصی نهادهای رشدو  درآمد افزایش اقتصادی،

  .شوند می مقصد مورددر دسترس در تصویر و ها زیرساخت ،یاورفنّ

 راتیتأث واست  جامعه کی یاقتصاد یها تیفعال گرید یبرا یمکمل ،شود تیریمد مناسب صورت به اگر یگردشگر

 ...و ها رساختیزة توسع ،یخدمات یها تیفعالة توسع گردشگران، به خدماتة ارائ ،یمحل داتیتول فروش قیطر از آن

-117: 1441) 1نایرا د.ردا دنبال بهمتعددی  یمنف و مثبت آثار یاقتصاد لحاظ از یگردشگر ،یطورکل به .ابدیمی شیافزا

 شیپة ده چند از دکن یمبیان  ،است یخدمات (یاقتصاد تیفعال) صنعت کی یگردشگر کهمسئله  نیا به اذعان با( 113

 در توسعه ندایفر در یزوریکاتال عنوان به و افتهی ظهور جهان سطح در بزرگ یاقتصاد تیفعال نیدوم عنوان به یگردشگر

 در یگردشگر ریتأثست: کرده ا طرحرا در این راستا م هایی پرسش یو است. کرده عمل یالملل نیب و یمل ،یمحل سطح

 از مقدار چه ؟ستیچ یمل سطح در درآمد کسب در آن ریتأث ؟ستیچ (یگردشگر اناتیجر دلیل )به ها پرداخت تراز

 چگونه دستمزدها سطح و اشتغال جادیا بر آن ریتأث ؟رود یم دولتة خزان به اتیمال قیطر از یگردشگر از یناش یدرآمدها

 یدست عیصنا و هنری ارتقا به چگونه یگردشگر ؟دیآمیدر اجرا به یگردشگر قیطر از فقر کاهش یها برنامه کدام ت؟اس

 آثار تواند می فوق های پرسش از هرکدام به جواب و یابیارز که کند یماظهار راینا درنهایت  کند؟می کمک یمحل

 .سازدمی مشخص را یگردشگر یاقتصاد

 شود یم خدمات و کاالها کنندگان ارائه از یا مجموعه شامل یاقتصاد یها تیفعال از گرید یاریبس برخالف یگردشگر

 در خدمات دهندگان ارائه .شوند یم یبند طبقه گروه کی در یاقتصاد اطالعات یآور جمع و یمل یها حساب نظام در که

 ها، تورگردان ،یمسافرت خدمات دفاتر به توان یم ها آن جملة از که رندیگ یبرمدر را یعیوس فیط یگردشگر صنعت

 ...و دیرواد ،یگمرک امور نمسئوال ،ها آپارتمان هتل ،رهایپذ مهمان ها، هتل ،یا جاده و یلیر ،ییهوا ونقل حمل یها شرکت

 یها فروشگاه ها، رستوران ،یکیزیف یها جاذبه انیمتصد یعمومطور به زین یگردشگر یکاالها کنندگان عرضه .کرداشاره 

 ،انیم نیا در .رندیگ یمبردر است گردشگران القةع و ازین مورد که را ...و پوشاک ،یسوغات اقالم ،یدست عیصنا محصوالت

 یکی ،کنند یم برقرار ارتباط هم با متفاوت یفضا دو در افراد آن در که ییایجغراف یا دهیپد عنوان به یگردشگر به نگرش

 واضح صورت به یگردشگرة توسع یزیر هبرنام عدب ،ینگرش نیچن در .شود محسوب می یگردشگر به یاصل یها نگرش از

 گردشگریة توسع یزیر برنامه آثار ییفضا نمود بر ،یگردشگرة دیپد به جانبه همه یدید داشتن ضمنکه  دشو یم انینما

 یگردشگر فرایند کل در تقاضا و عرضه نیب ییفضا تعامالتبه ( 73: 1333) 9گدب و زیاونیآ ،نهیزم نیا در .کند می دیتأک

 رضهع نیطرف از هرکدام در موجود اناتیجر و روندها ،شناخت نگرش نیا قالب در .اند دهکر توجه مهم یا مسئله عنوان به

 نیتر ساده در ،چارچوب نیا در .دنشو یممحسوب  یگردشگرة توسع یزیر برنامه یبرا اقدامیة اولة نیزم و بستر ،تقاضا و

 طرف مقصدو  تقاضا طرف مبدأ آن در که شود یم تصور مقصد و أمبد عنصر کی از متشکل یگردشگر ستمیس حالت،
                                                                                                                                                            
1. Ramgulam et al.  

2. Raina  

3. Ioannides and Debbege  
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 1شکل  در را آن دبگ و زیوندِا که است یمتعدد عوامل تابع مقصد و مبدأ در موجود طیشرا .دهد یم لیتشکرا  عرضه

 اند. دهکر خالصه

 
 تقاضا و عرضه تعامالت عناصر. 6 شکل

 Ioannides and Debbege (1998: 81) :منبع

 

 بخش زیرا ؛کند یم دایپ را خود گاهیجا یواقع طور به یگردشگرة توسع یزیر برنامه ،کردیرواین  چارچوب در

 و یکم بار مقصد طیشرا چراکه ؛است وابسته عرضه( )بخش مقصد طیشرا به یگردشگر انفعاالت و فعل از یتوجه شایان

 مسئله نیا ،شود یم یزیر برنامه التیتسه و خدمات ،یدسترس ها، جاذبه یبرا یا منطقه که یهنگام د.دار چشمگیری یفیک

 ها آن ییراهنما و ...(و یخصوص بخش ،یعموم بخش انریمد) دهندگان توسعهة انگیز ختنیبرانگ موجب نکهیا با همزمان

 سببنیز   ژهیو ورط به ،دشو یم ،آورد فراهم ها بخشة هم نیب را ارتباط نیبهتر که ییها پروژه دادن انجامراستای  در

 .(Gunn, 1994: 28) شود یم گردشگریة توسع یها پروژه تیموفق

اهداف  نیهر چند ا. ستین آنی ارتقا و توسعهراستای  درفقط  یگردشگرة توسع یزیر برنامه که است یحال در نیا

 ن،یکمک کند بنابرا یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یبتواند به ارتقاء اهداف اقتصاد یگردشگر نکهیا یاند اما برا مهم اریبس

ة توسع یزیر برنامه ،کند یم دیتأک 1گتز که همچناندرنتیجه،  .ادغام شود یزیر تر برنامه گسترده ندیفرا کیالزم است در 

 رفاه در سمیتورة بالقو سهم کردن نهیبه یوجو جست در که باشد یابیارز و قیتحق اساسبر یندیفرا دیبا یگردشگر

 .(Hall, 2000: 15) است یطیمح تیفیک و یانسان

 در که استمسئله  این دنبال به )مقصد( عرضه طرف ریزی برنامه بر دیتأک با پژوهش نیا ،یادشده مباحث چارچوب در

ة توسع ریزی برنامه که دارد وجود هایی چالش چه تجاری گردشگری اصلی مقاصد از یکی عنوان به بانه مرزی شهر

 سازد. می ضروری را تجاری گردشگری

 

                                                                                                                                                            
1. Gettz 
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 مطالعه مورد محدودة

 91 و یشرق ةقیدق 19 و درجه 21 در ییایجغراف نظر از که است کردستان استان یها شهرستان از یکی بانه شهرستان

 شهرستان به شمال از بانه شهرستان دارد. قرار ایدر سطح از یمتر 1124 متوسط ارتفاع و یشمال ةقیدق 13 و درجه

 174 در بانه شهرستان مرکز بانه شهر .دشو یم محدود عراق به غرب و جنوب از و سقز شهرستان به شرق از سردشت،

 یبارندگ زانیم واست  مرطوب مهین و سرد تقریباً شهرستان نیا یوهوا آب است. شده واقع سنندج یغرب شمال یلومتریک

 :از اند عبارت بانه شهر به یارتباط یرهایمس است. متر یلیم 714 متوسط طور به ة آنساالن

 ؛لومتریک 14 طول به سقز-بانه آسفالت راه. 1

 ؛لومتریک 14 طول به سردشت-بانه آسفالت راه. 1

 ؛لومتریک 114 طول به وانیمر-بانه یخاک راه. 9

 .عراق کشور به یفرع و یاصل متعدد یرهایمس. 2

 مهم کانون عنوان به ،عراق با یاقتصاد تعامالت ةواسط به ریاخة ده در ،خود یبست بن حدودی تا تیموقع رغم به بانه

 یررسمیغ و یرسم یها گزارش اساسبر که یطور به ؛تاس افتهی توسعه و رشد کشور غرب در یگردشگر و یاقتصاد

 یمقصد و یاقتصاد مبادالت مهم کانون کی به شهر نیا گسترده اسیمق در تاجران و گردشگران مسافرت ةواسط به

 کردستان استان یبرا نظرمد انداز چشم و استانة توسعیة پایة نظر یراستا دراین مسئله  .است شده لیتبد یگردشگر

 شده فیتعر ریز صورت به یملة عرص در استان نیا عملکرد و نقش کردستان، استانة توسع هیپایة نظر در زیرا ؛است

 (:141 :1939 کشور، یزیر برنامه و تیریمد )سازمان است

 نیسرزم شیآما یها یریگ جهت و یملة توسعیة پایة نظر کشور،ة توسع بلندمدت انداز چشم اهداف تحقق یراستا رد»

 و معدن و صنعت ،یکشاورزة توسعیة پا بر بیترت به استان یاصل فیوظا و ها تیمأمور استان، یها یژگیو به توجه با و

 .«بود خواهد استوار یگردشگر

 ةتوسع مورددر یاصل یراهبردهاراستا  نیا در که است استان یستیتور یها تیلقاب بر هیتک نهیزم نیا درمهم نکتة 

 :است ریز موارد شاملیادشده  انداز چشم به دنیرس یبرا سمیتور

 ؛یا منطقه و یمل ارتباطات و مبادالت از یبانیپشت منظور به ییربنایز یها شبکه زیتجه و تیتقو. 1

 ؛استانة توسع یها یریگ جهت و عراق با آن یهمجوار به توجه با یبازرگان خدماتة توسع. 1

 .یفرهنگ و یعیطب یها جاذبه و یباستان آثار وجود به توجه با احتیس و یگردشگرة توسع. 9

 از) کشور یغرب ینواح در یگردشگر و یبازرگانة توسع بر زین نیسرزم شیآما یمل ضوابط دریادشده،  موارد بر عالوه

 استان ةتوسع ةیپا ةینظر در ،نیهمچن (.1939 ،یزیر برنامه و تیریمد )سازمان است شده دیتأک تان(کردس استان جمله

 .است شده دیتأک استان ییفضا سازمان به یبخش تعادل یراهبردها از یکی عنوان به کوچک یشهرها تیتقو بر کردستان

 هب یتجرب و یعلم عدب از نکهیا بر عالوه شهرهایی نیچن در یتجار سمیتور همچون یتموضوعا لیتحل و یبررس ،درنتیجه

 .است زین یمل ةتوسع یاندازها چشم و اهداف یراستا در ،کند یم کمک مربوطه اتیادب گسترش و توسعه

 صورت یمرز تالدمبا یسامانده و توسعه استیس یراستا در که یمرزة بازارچ نیچند یریگ شکل ،نیابر عالوه

 در که هاست کانون نیا از یکی بانه یمرزة منطق و شهر است. افزوده آن بودن یکاربرد و موضوع تیاهم بر ،است گرفته

 بر سرعت به ،کشور آن شمال در ینسب یدمختارخوی ریگ شکل به توجه با و عراق بعث میرژ سقوطاز  بعد و ریاخة ده

 غرب در یگردشگر و یتجار مهم یها کانون از یکی عنوان به حاضر حال در و است افزوده مناطق آن با خود تعامل

 .دهد یم نشان استان و کشور سطح دررا  بانهة منطق تیموقع 1شکل  .کند یم عمل کشور
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 کردستان استان و کشور سطح در بانه تیموقع .2 شکل

 

پیش روی  یها چالش ،است آن لیتحل دنبال به زین حاضر پژوهشکه  عرصه نیا در ، مسئلة مهمصورت هر در

 در ها آن رفع یها راه شناخت یبرا یا مقدمه ها چالش نیا شناخت زیرا؛ است منطقه نیا به ورودهنگام  در گردشگران

 .است کالن سطح در استان و منطقهة توسع انداز چشم به دنیرس و خرد سطح

 

 پژوهش روش

 برای میدانی پیمایش از و بوده تحلیلی-توصیفی حاضر شپژوه روش .است کاربری تحقیقات نوع از تحقیق این

 اول روز 14 در بانه مرزی و یتجار شهر گردشگران شامل تحقیق این یآمار جامعة است. شده استفاده ها داده آوری جمع

 نفر 1244444 دحدو آن، از قبل سال سه افزایشی روند و رشد نرخ اساسبر که شود یم 1939 سال ینوروز التیتعط

 یتصادف صورت به ها نمونه .دش محاسبه نفر 919 معادل  نمونه حجم کوکران، فرمول مبنای بردرنتیجه،  .ه استدش برآورد

 ند.شد لیتحل یا نمونه تک T آزمون قیطر از و نددش اردو SPSS محیط در شده یآور جمع یها داده .دندش انتخاب ساده

 آمد. دست به پرسشنامه کل برای 349/4 میزان که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی برای ،همچنین

 و ؟(اند کدم بانه مرزی شهر در تجاری گردشگریة توسع روی پیش های چالش نیتر مهم) قیتحقپرسش  به توجه با

 رضایت مؤثر بر متغیرهای ،کند می دیتأک مقصد در گردشگریة توسع ریزی برنامه بر که تحقیق نظری مبانی اساسبر

سنجیده  شنامهپرس قیطر از مقصد به گردشگرة دوبارة مراجع و مقصد یک از او درست ذهنی تصویر ترسیم و گردشگری

 سفر، از هدف مورددرها پرسش برخی ،یادشده متغیرهای بر عالوه .مشاهده هستندقابلمشاهده  1 جدول در کهاند  شده

 .است شده گنجانده پرسشنامه در ...و خانوادگی( گروهی، )فردی، سفر گویال ماندگاری، مدت کرد، هزینه میزان

 

 ها افتهبحث و ی

  است: بوده ریز مواردبیانگر  قیتحقی فیتوص های یافته :یفیتوصی ها افتهی

 درصد 9/13 سال، 14 از کمتری سن گروه در انیپاسخگو از درصد 2/1ی، سن عیتوز نظر از انیپاسخگو مجموع از

تا  24ی سن گروه درها  آن درصد 93 سال، 24تا  94ی سن گروه درها  آن درصد 2/12 سال، 94 تا 14ی سن گروه درها  آن

ها  آن درصد 11و  متأهل پاسخگویان درصد 73 .اند قرار داشته سال 14 از باالتری سن گروه درها  آن درصد 3/2 و سال 14
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 2/12 ،پلمید فوقمدرک  درصد 3/3 ،کمتر و پلمیدمدرک  درصد 1/11 لعه،مطا موردی ها نمونه انیم از اند. بوده مجرد

 درصد 3/11 نمونه تیجمع از ها، یافته براساس .اند داشته باالتر و سانسیل فوق مدرک درصد 3/3 و سانسیلمدرک  درصد

 ،ریدب دانشگاه،ی علم ئتیه )عضو ریسادارای مشاغل  درصد 11 و کاریب درصد 3/2 آزاد، شغلدارای  درصد 9/21 ،کارمند

 اند. بوده و...( دانشجو
 سنجش مورد یرهایمتغ .2 جدول

 رهایمتغ
 دیخر لوازم و اجناس متیق بودنارزان

 دیخر لوازم و لیوسا ،کاالها ادیز تنوع
 (اجناس نبودنیتقلب) دیخر لوازم و لیوسا بودن تیفیباک

 یا اجاره یها خانه بودنگران
 پاساژها و بازارها نبودنیتخصص

 مؤدب و برخورد خوش فروشندگان
 ...(و مسافرخانه )هتل، گردشگران یبرا یاقامتگاه مراکز کمبود
 ...(و ها )رستوران ییرایپذ مراکز کمبود
 ...(و یشهرباز ،پارک) یسرگرم و یحیتفر امکانات کمبود

 مُهر و )مسجد( یذهبم مراکز کمبود

 ...و یاقامت یها مکان ،دیخر مراکز ییشناسا منظوربه فیضع یرسان اطالع و غاتیتبل
 یرانندگ نادرست فرهنگ لیدلبه یجان تیامن عدم

 (یبهداشت یها سیسرو) یبهداشت امکانات کمبود

 نگیپارک کمبود

 گردان دوره و دستفروشان (معبر )سد یسامانده عدم

 (بانه شهر ناهمگون )بافت ...و یدنید مراکز ،دیخر مراکز نامناسب یابی مکان

 ادیز کیتراف جادیا آن تبع به و بانه یها ابانیخ یورود بودن یباند کی

 بانه شهر در (یزیتم و )نظافت یعموم بهداشت تیرعا به یتوجه کم

 بانه شهر به یمنته یها راه و ها جاده بودننامناسب
 بانه شهر داخل و ها جاده در راهنما یتابلوها نبود

 

 

 استان از درصد 1/11 تهران، استان از درصد 1/92 نمونه، تیجمع از آمده دست به عاتاطال اساسبر ،همچنین

 تقریباً  طور به) درصد 3/2 همدان، و یغرب جانیآذربا یها استان از (یمساو تقریباً طور به) درصد 3/3 ،یشرق جانیآذربا

 زنجان، خوزستان، یها استان از (یمساو طور به) درصد 2/1 و گلستان و مازندران لرستان، ،المیا یها استان از (یمساو

 .اند کرده مسافرت شهر این به 1939 سال نخست روز 14 در یمرکز و قم ،نیقزو ،کرمانشاه

 منظور به درصد 11 ،دیخر منظور به درصد 9/13 دهد یم نشان سفر از هدف به مربوط پرسش به مخاطبان پاسخ جینتا

 .اند کرده مسافرت شهر نیا هب شاوندانیخو از دیزدبا و دیخر منظور به درصد 3/2 ،حیتفر و دیخر منظور به درصد 3/29 ،حیتفر

تا  1 درصد 3/11 نفر، 1 از کمتر درصد 3/23 دهند یم نشان ها افتهی مطالعه، مورد تیجمع همراه افراد تعدادزمینة  در

 آنان از درصد 1/17 ن،ایبر عالوه اند. داشته همراه به را نفر 11 از شیب درصد 3/3 نفر، 11تا  14 درصد 1/12 نفر، 14

 تا 91 یسن گروه در درصد 9/21 سال، 91 تا 11 یسن گروه در درصد 1/92 سال، 11 از کمتر یسن گروه در همراه( )افراد

 از درصد 9/7و  دوستان از درصد 3/2 خانواده، درصد 3/37 همراه، افراد نسبتزمینة  در ،نیهمچن اند. گرفته قرار سال 21

 .اند بوده آنان اماقو

 روز، 1 از کمتر درصد 1/21 دهد یم نشان بانه شهر در مطالعه مورد تیجمع یماندگار مدت یفراوان عیتوز ،نیهمچن

 اند. شده ماندگار روز 1 از شیب درصد 3/3 و روز 1 تا 1 درصد 3/23
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تا  344444 درصد 11 تومان، 344444 از کمتر درصد 9/21خانوار ای از به یبیتقر دیخر حجم مخاطبان مجموع از

 درصد 2/1و  تومان 9144444تا  1244444 درصد 3/2 تومان، 1244444تا  1144444 درصد 3/2 تومان، 1144444

 است. بوده تومان 9144444 از شیب

 درصد( 1/27) ...(و یبرق لیوسا ،یریتصو- یصوت) یخانگ لوازم و لیوسا ،قیتحق ندیفرا در پاسخگویانبیشتر 

 ـ یشیآرا لیوسا و درصد( 1/1) ...(و ییکادو )لوازم اقالم ریسا درصد(، 11) پوشاک ،بیترت به سپس و اند کرده یداریخر

 .اند خریده درصد( 9/2) یبهداشت

 در بیترت بهها  آن سپس واست  بوده درصد( 7/91) چادر در بانه در مخاطبان بیشتر اقامت محل دهد یم نشان رهاآما

 اند. داشته اقامت درصد( 9/7) معلم ةخان و درصد( 1/17) یا اجاره ةخان درصد(، 2/12) هتل

 یغذا از ها آن درصد 1/91 و اند رفته رستوران به غذا صرف یبراها  آن درصد 1/11 مطالعه، دمور یها نمونه انیم از

 نامطلوب را ...( و غذا تیفیک) ها رستوران ییرایپذ امکانات پاسخگویانبیشتر  ،انیم نیا در .اند کرده استفاده یخانگ

 اند. دانسته

 درصد 9/13 و همکار درصد 2/1 ،غاتیتبل درصد 3/2 اقوام، درصد 11 دوستان، درصد 93 ،پاسخگویان مجموع از

 .اند کرده یمعرف آنان به دیخر منظوربه را بانه موارد ریسا

 ،واندرهید )سقز، کردستان استان یشهرها ریسا از دارند قصد نمونه تیجمع بیشتر ،آمده دست به اطالعات اساسبر

 )سنندج( کردستان استان مرکز و (هیاروم مهاباد، سردشت، ،بوکان) مجاور استان یشهرها از بیترت به سپس و (وانیمر

 اند. دانسته حیتفر دیبازد نیا از راخود  هدفها  آن ،نیهمچن .کنند دیبازد

 و اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد در بانه یتجار رشه گردشگران یها چالش یبررس منظور به استنباطی: های یافته

 9 جدول در آن نتایج شده است که تحلیل و تجزیه یا نمونه تک T آزمون از استفاده با تحقیق متغیرهای کالبدی،

 یها چالش ،نتیجهدر است. 41/4 آلفا از تر کوچک معناداری سطح میزان شود، می مشاهده که گونه همان .شود مشاهده می

 بانه یپاساژها و بازارها نبودن یتخصص و یا اجاره یها خانه بودن گران یاقتصاد ابعاد در بانه یتجار شهر گردشگران

 اجناس(، نبودن یتقلب) دیخر لوازم و لیوسا بودن تیفیباک ،دیخر لوازم و لیوسا ،کاالها ادیز تنوع از ها آن ، امااست

 با یاجتماع ابعاد درها  آن دارند. تیرضا احساس مؤدب و برخورد خوش فروشندگان ،دیخر لوازم و اجناس متیق بودن ارزان

 مُهر، و )مسجد( یمذهب راکزم کمبود ...(،و مسافرخانه )هتل، گردشگران یبرا یاقامتگاه مراکز کمبود جمله از ییها چالش

 یسرگرم و یحیتفر امکانات کمبود ،یا جاده و یشهر داخل رانندگان از یبرخ نداشتن ینامهگواه لیدل به یجان تیامن عدم

 مراکز ودکمب ...،و یاقامت یها مکان ،دیخر مراکز ییشناسابرای  فیضع یرسان اطالع و غاتیتبل ...(،و یشهرباز ،پارک)

 معبر( )سد یسامانده عدم لیقب از ییها چالش زیرساختی ابعاد در ،همچنین .اند مواجه ...(و ها )رستوران ییرایپذ

 مراکز نامناسب یابی مکان (،یبهداشت یها سیسرو) یبهداشت امکانات کمبود و نگیپارک کمبود گردان، دوره و دستفروشان

 به یتوجه کم بانه، شهر به یمنته یها راه و ها جاده بودن نامناسب بانه(، شهر ناهمگون )بافت ...و یدنید کزمرا ،دیخر

 جادیا آن تبع به و بانه یها ابانیخ یورود بودن یباند کی بانه، شهر در (یزیتم و )نظافت یعموم بهداشت تیرعا

 است. محسوس کامالً  بانه شهر داخل و اه جاده در راهنما یتابلوها نبود و ادیز کیتراف

 )تقریباً اقتصادی و اجتماعی زیرساختی، ابعاد در متغیرها از آمده دست به های میانگین شود، می مشاهده کهطور همان

 مطالعه، موردة جامع دیدگاه ازدرنتیجه،  است. گرفته قرار (1 )معادل متوسط حد از باالتری سطح در نیز (13331/1 معادل

 است. زیاد مختلف ابعاد در بانه( یتجار شهر مثبت یها جنبه یحت) ها چالش شدت میزان
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  بانه یتجار شهر گردشگران یها چالش. 9 جدول

 یمعنادار طحس Test Value نیانگیم T رهایمتغ

 0/000 1 1/6957 14/422 دیخر لوازم و اجناس متیق بودنارزان
 0/000 1 1.9500 38/743 دیخر لوازم و لیوسا ،کاالها ادیز تنوع

 0/000 1 1/7778 11/068 (اجناس نبودنیتقلب) دیخر لوازم و لیوسا بودن تیفیباک
 0/000 1 1/1515 4/837 یا اجاره یها خانه بودنگران

 0/039 1 1/3333 2/345 بانه یپاساژها و بازارها نبودنیتخصص
 0/001 1 1/6667 4/690 مؤدب و برخورد خوش فروشندگان

 0/000 1 1/1765 5/379 ...(و مسافرخانه )هتل، گردشگران یبرا یاقامتگاه مراکز کمبود
 0/044 1 1/0769 2/062 ...(و ها )رستوران ییرایپذ مراکز کمبود
 0/044 1 1/1111 2/092 ...(و یشهرباز ،پارک) یسرگرم و یحیتفر امکانات کمبود
 0/045 1 1/0526 2/041 (یبهداشت یها سیسرو) یبهداشت امکانات کمبود
 0/045 1 1/0588 2/046 نگیپارک کمبود
 0/042 1 1/2000 2/179 مُهر و )مسجد( یبمذه مراکز کمبود

 یها مکان ،دیخر مراکز ییشناسا منظوربه فیضع یرسان اطالع و غاتیتبل
 ...و یاقامت

2/092 1/1111 1 0/044 

 0/000 1 1/1176 4/243 یرانندگ نادرست فرهنگ لیدلبه یجان تیامن عدم
 0/044 1 1/0769 2/062 گردان دوره و دستفروشان (معبر )سد یسامانده عدم

 0/043 1 1/1429 2/121 (بانه شهر ناهمگون )بافت ...و یدنید مراکز ،دیخر مراکز نامناسب یابی مکان
 0/039 1 1/3333 2/345 ادیز کیتراف جادیا آن تبع به و بانه یها ابانیخ یورود بودن یباند کی

 0/003 1 1/2857 3/286 بانه شهر در (یزیتم و )نظافت یعموم بهداشت تیرعا به یوجهت کم
 0/000 1 1/4286 4/500 بانه شهر به یمنته یها راه و ها جاده بودن (چیدرپ چیپ) نامناسب

 0/041 1 1/2500 2/236 بانه شهر داخل و ها جاده در راهنما یتابلوها نبود

 

 یریگ جهینت

 قلمداد خود یها چالش نیتر مهم را یاجتماع عناصر بانه یتجار گردشگران بیشتر دهد یم نشان قیتحق نیا یها افتهی

 ریزی برنامهبه  که شود یم استنباط گونه نیا ،رو نیا از .رندیگ یم قرار یکالبد و یاقتصاد ابعاد بیترت به سپس .اند کرده

 شهر در گردشگران یاقتصاد لحاظ از راستا، نیا در است.نشده  توجه بانه گردشگری مقصد در تجاری گردشگریة عتوس

 نبودن یتقلب) دیخر لوازم و لیوسا بودن تیفیباک ،دیخر لوازم و لیوسا ،کاالها ادیز تنوع از یادیز حد تا بانه، یتجار

 داشتند، تیرضا احساس یادیز حد تا مؤدب و برخورد خوش فروشندگان ،دیخر لوازم و اجناس متیق بودن ارزان اجناس(،

 را امر این دلیل .استکرده  جادیا آنان یبرا را یادیز یها ینگران و دغدغه عمده( طور به) یا اجاره یها خانه بودن گران اما

 نظارت بدون شهر ساکنان توسط مسکونی منازل دادن اجاره در و بانه در رسمی اقامتی امکانات و مراکز مبودک در توان می

 با گردشگرپذیری، اوج های زمان در کافی کنترل و نظارت نبود در زیرا ؛دانست مسئول و رسمی های سازمان کنترل و

 گرید از ند.شو می تعیین دارند تمایل کنندگان عرضه که گونه آن ها قیمت شهر در اقامت برای تقاضا افزایش به توجه

 در گردشگران تیرضا عدمموجب  یادیز حد تا که پاساژهاست و بازارها نبودن یتخصص شهر نیا یاقتصاد یها چالش

 روندتا شد  سبب مرزی مبادالت مرکز یک به بانه شدن لیتبد است. شده دیخربرای  اجناس تر راحت و بهتر انتخاب

 روز به تحوالت این با متناسب نتوانند شهریة توسع های برنامه که باشد یا گونه به اجتماعی و اقتصادی کالبدی، تحوالت

 زیادی حد تا اقتصادی و اجتماعی کالبدی، مختلف ابعاد در شهر اینة وسعت ،جهیدرنت دهند. جهت را تحوالت و دونش

 -شهر این در گردشگریة توسع ژهیو به توسعهة بهین و واقعی الزامات از بسیاری؛ بنابراین، است گرفته صورت برنامه بدون

 است. نشده فراهم شهر این در -است نآ از ای نمونه بازارها نبودن تخصصی که

 )هتل، گردشگران یبرا یاقامتگاه مراکز کمبود جمله از یشتریب یها چالش با یاجتماع ابعاد دراین شهر  حال، نیا با 



  69 ...دگاهیبانه از د یدر شهر مرز یتجار یتوسعة گردشگر یها چالش لیتحل

 اناتامک کمبود ،رانندگی نادرست فرهنگ لیدل به یجان تیامن عدم مُهر، و ()مسجد یمذهب مراکز کمبود ...(،و مسافرخانه

 یها مکان ،دیخر مراکز ییشناسامنظور  به فیضع یرسان اطالع و غاتیتبل ...(،و یشهرباز ،پارک) یسرگرم و یحیتفر

 و ملموس یادیز حد تا مشکالت و مسائل نیا کهاست  مواجه ...(و ها )رستوران ییرایپذ مراکز کمبود ...،و یاقامت

 گردان، دوره و دستفروشان معبر( )سد یسامانده عدم لیقب از یادیز یها چالش یالبدک ابعاد در ،نیهمچن است. محسوس

 شهر ناهمگون )بافت ...و یدنید مراکز (،یبهداشت یها سیسرو) یبهداشت امکانات کمبود ،دیخر مراکز نامناسب یابی مکان

 در (یزیتم و )نظافت یعموم بهداشت تیرعا به یتوجه کم بانه، شهر به یمنته یها راه و ها جاده بودن نامناسب بانه(،

 داخل و ها جاده در راهنما یتابلوها نبود و ادیز کیتراف جادیا آن تبع به و بانه یها ابانیخ یورود بودن یباند کی بانه،

ة توسع ةجانب همه و یکپارچه یریز برنامه عدم از ناشی نیز مشکالت این است. مشهود یادیز حد تا که دداروجود  بانه شهر

 مسافران و گردشگران با و است داشته زیادی تحوالت کالبدی و اقتصادی ابعاد در شهر این که یدرحال زیرا ؛است بانه

 و تسهیالت و ها زیرساخت تقاضا حجم این با متناسب ،است مواجه گردشگرپذیری اوج های زمان در ژهیو بهزیادی 

 است. نشده ایجاد در آن گردشگریة توسع و گردشگران نیاز مورد امکانات

 ریساتوجهی  بی و شهر این ساماندهی و ریزی برنامه مسئول اصلی نهاد عنوان به بانه یشهردار یتوجه کم ،نیبنابرا

طور  به که شهر این گردشگریة توسع برای کافی و الزم های زیرساخت و تسهیالت جادیامنظور  به مسئول ینهادها

 ساخته روهروب مانع و چالش با منطقه این در را خرید و تجاری گردشگریة توسع ،است خرید و تجارت بر مبتنی هعمد

 کمبودة زمین در موجود روند ةادام ،است مواجه فراوانی مسافران و گردشگران بااین شهر  حاضر حال درهرچند  .است

 گردشگری پایدارة توسع از مانع ،بلندمدت و مدت انیم در گردشگری های زیرساخت ضعف و اقامتی امکانات و تسهیالت

 بر الزم کنترل و نظارت عدم و یاقامت امکانات کمبود در توان می را موضوع این بارز ةنمون .شودمی منطقه این در تجاری

 مرزی یتجار شهر نیا که یحالدر ،مشاهده کرد منطقه این در گردشگران کم ماندگاری جهیدرنت و یا اجاره یها خانه

 دیخر لوازم و لیوسا بودن تیفیباک ،دیخر لوازم و لیوسا ،کاالها ادیز تنوعة نیزم در ویژه به زیادی بالفعل یها لیپتانس

 -است یتجار سمیتورة توسع رد اردمو نیتر مهم از که -دیخر لوازم و اجناس متیق بودن ارزان و اجناس( نبودن یتقلب)

 گردشگریة توسع ،آمد دستبه تحقیق این نتایج اساسبر که اساسی مشکالت برخی وجود به توجه با ،حال این با .دارد

 و مدتانیم در مشکالتی چنیننکردن  برطرف و است مواجه اساسی های چالش با مرزی شهر این در پایدار تجاری

 گردشگران تقاضای کاهش با شهر این وبرود  بین از زمان مرور به نیز موجود های پتانسیل دوشمی سبب بلندمدت

 تصورات گردشگری، مقصددر  درست ریزی برنامه عدم صورتدر نظری، مبانی اساسبر رازی ؛شود مواجه تجاری

 آن به آنانة دوبار سفر به گردشگران، سفر از بعد شناختی های ارزیابی وشود  می منفی گردشگری مقصد از تهگرف شکل

 مقصد یک به آن تبدیلمنظور  به بانهة منطق و شهربرای  ریزی برنامه حاضر حال در درنتیجه، .شود نمی منجر مقصد

 گردی، طبیعت قومی، گردشگری های گونه سایر کنار در -باشد آن ابعاد از یکی تجاری گردشگری که گردشگریة یکپارچ

 گیرد. قرار کار مبنای محلی و استانی والنمسئ اصلی سیاست عنوان بهباید  - منطقه این در توسعه قابل ...و فرهنگی

 همچون یاصول تحقق به ها یزیر برنامه در یتجار سمیتور (بودن کیستماتیس) بودن یعدچندب اصل شایان ذکر است

 ها آن از غفلت که شود یم نجرم نظم و مراتب سلسله ،تیعل ،تیکل ،یهمبستگ ،ییکارا و ارتقا شیافزا ،یهماهنگ تعادل،

 در یگردشگر خدمات و امکانات کردن فراهم و الزم اقدامات دادن انجام ،درنتیجه .دشو می یمتعدد مشکالت بروز سبب

 گردشگرپذیری اوج ایام در ژهیو به که گردشگرانی انبوه حجم به توجه با و دوشمی بانه شهرستان ةتوسع ساز نهیزم منطقه

 کمک شهر یکالبد و یاقتصاد ،یاجتماع پیشرفت به یاصول و حیصح یزیر برنامه با توان یم ،کنند می سفر آن به بانه

 ،کالبدی و اجتماعی اقتصادی، های زمینه در اقدامات دادن برخی انجام تحقیق، نتایج و ها یافته اساسبردرنتیجه،  .کرد
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 فراهم مرزی شهر این در گردشگری های گونه سایر ةتوسع آن تبع به و تجاری گردشگری پایدار ةتوسع برای را زمینه

 :دوشمی ارائه زیر صورت به کالبدی و اجتماعی اقتصادی، عدب سه در پیشنهاد این آورد. می

 و بازارها دنکر تخصصی) بانه یشهردار توسط یتخصص یپاساژها و رهابازا جادیا یبرا یتیحما و یقیتشو یها استیس .1

 ؛شهر( پاساژهای

 ؛ها متیق یچندگانگ از یریجلوگ و یا اجاره اقامتی مراکز متیق کنترل و تیتثب یبرا جانبه همه کنترل و نظارت .1

 گردشگران؛ یجان تیامن نیتأم منظور به رانندگی و راهنمایی نیقوان تر جدی یاجرا .9

 های سازمان توسط ساخته شیپ یها خانه دنکر فراهم و گردشگران یبرا منطقه در مناسب یاقامت مراکز جادیا .2

 گردشگران(؛ انبوه حجم به توجه )با نشده ینیب شیپ و یضرور مواقع برای مسئول

 ...(؛و ها )رستوران ییرایپذ مراکز بر بیشتر نظارت و کنترل .1

 ،پارک) یسرگرم و یحیتفر و ...(و مسجد ،یبهداشت یها سیسرو ،نگیپارک) یخدمات-یرفاه مراکز جادیا .1

 ؛گردشگران نزد در منطقه از مثبت تصویری ایجاد منظور به مناسب ...(و یشهرباز

 ؛گردشگران بین در آن توزیع و نهباة منطق و شهر گردشگری راهنمای و رمصو های نقشهة تهی .7
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