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اي از لحاظ ارزش اقتصادي و جذب گردشگر خص در شهرهاي مرزي كشور، جايگاه ويژهباأل ،مراكز تجاري

بسترسازي  ،شود و در اين زمينهد و شكوفايي اقتصادي ميجذب گردشگران داخلي و خارجي موجب رشدارند. 

هاي جذب توريست داخلي و خارجي مناسب به منظور تسهيل در امور خدماتي گردشگران يكي از مهمترين راه

گردشگري  ةبراي رسيدن به هدف توسع مراكز تجاريبه چگونگي نقش يق تحقبه شهرهاي مرزي است. در اين 

گيري همبستگي است. در اين راستا نمونهپيمايشي از نوع -توصيفي ،پژوهش از نظر روش پرداخته شده است. اين

نفر بود و گردشگران كه بر اساس مشاهدات و اظهارنظر  35برابر  ماري به دو گروه كارشناسان مربوطجامعه آ

نمونه  322، ل كوكرانمدحجم نمونه بر اساس  ةنفر در نظر گرفته شد، محاسب 320مسئوالن و افراد داخل بازارچه 

گيري اين پژوهش افزايش يافت. ابزار اندازه 355به دست آمد كه براي دستيابي به نتايج بهتر، حجم نمونه به 

اسپيرمن و كاي اسكوئر و آزمون  SPSSافزار ها از نرمپرسشنامه است كه براي تجزيه و تحليل آماري داده

شهر گردشگري  ةمرزي بر توسع ةز اين است كه فعاليت بازارچحاكي ا ،اين پژوهش ةاستفاده شده است. نتيج

امكانات و خدمات  ،ر بوده و در پايانادي موّثصاقت ةخود متقابال بر توسع ،نقش دارد كه اين امر پيرانشهر

  باشد.بر رضايت گردشگران از اين امكانات و خدمات موثر مي مراكز تجاريگردشگري 

  .رانشهريپ شهرشكوفايي اقتصادي،  ،يگردشگرة توسع ،يتجار مراكز كليدي:هايواژه
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  همقدم -1

تائوما (امروزه صنعت گردشگري يكي از صنايع در حال رشد در سطح جهان است 

ياري از كشورهاي يكي از سه صنعت برتر در بس ،طور معمول) و به1: 2014و ديگران، 

صنعت در دنيا  اين .)2016بوجانيك و لوملدي،  ،2011مكلنتريا، رود (جهان به شمار مي

رونق فراواني پيدا كرده تا جايي كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه و داراي منابع 

اقتصادي و فرهنگي  -هاي اجتماعياند از طريق بسياري از شاخصدرآمدي كم توانسته

 پايين، ةخود را به ميزان بااليي ارتقا داده و براي مشكالتي چون بيكاري، درآمد سران

منفي مناطق، ناشناخته ماندن  ذهنيتكمبود درآمدهاي ارزي و مسائل فرهنگي همچون 

پناه، هايي پيدا كنند و بر اين مشكالت فائق آيند (كريمحل. راهميراث فرهنگي آنان و ..

به منظور اهداف كه  است هاي گردشگرياز جمله گونهگردشگري تجاري  .)44: 1384

يرد و انگيزة تفريحي يا اوقات فراغت، هدف ثانوية گتجاري و آموزشي صورت مي

در  اين نوع گردشگري .)704: 2014باشد (ورژيل و پوپسا، گردشگري تجاري مي

. گردشگري خريد تمايل به سفر و داهميت دار بسيار جلب مشتري از بازار جهاني

 خريد را درهم آميخته و بستري مستعد براي فروش محصول گردشگري فراهم آورده

ويدسون، گردشگري تجاري به صورت سفر مردم دي ة). بنا به گفت1998نورمن، است (

ترين اشكال گردشگري به شمار براي اهدافي كه با كارشان است مرتبط است، از قديمي

سازمان جهاني  به وسيلة). براساس آمار اعالم شده 1: 1994ديويدسون، آيد (مي

درصد گردشگران بين  15حدود  2007ل گردشگري، گردشگري تجاري و خريد در سا

گيرد ميليون نفر را در برمي 138داده است كه رقمي در حدود المللي را تشكيل مي

) كه نشان از اهميت بازار تقاضاي گردشگري خريد در 2007سازمان تجارت جهاني، (

يابي محصوالت مختلف تحت سازي و اصالتبرجسته ،مقياس جهاني دارد. در اين بازار

شهري بدل ة از زندگي روزمرّ ناپذيرجداييي ها و لوگوهاي تجاري به جزئان نامعنو

اي تداعيگر محصولي هستند كه به بازار پيوند با بازار به گونهگرديده است و شهر هم

  گردد. تقاضاي گردشگران خريد عرضه مي
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گردشگري خريد در شهرهاي اصلي  عنوان جاذبةز خريد و بازارها بهمراك

گردند (سقايي و هاي انسان ساختي ميردشگرپذير سربرآورده و بدل به جاذبهگ

  ).79: 1391همكاران،

ة مديريت و مقول ناپذيرجداييگردشگري خريد در شهرهاي گردشگرپذير جزء 

هاي شغلي ). لذا تأثير فرصت7: 1990،پاراسورامان وزيتامل باشد (شهري مي توسعة

 هاي تجاري و مراكز خريد، مقولةيش تقاضاي كاربريناشي از گردشگري خريد و افزا

   ريزي كاربري اراضي شهرهاي گردشگرپذير دارد.اي در برنامهاشتغال جايگاه ويژه

گردشگري خريد به انجام تحقيقاتي  زمينةدر  )2002( و كان )2002( كانلمك

ود به اين در تحقيقات خ 1989در سال  كيونو  1999در سال كيم و ليترال پرداختند. 

  شود.صرف گردشگري خريد مي ،هاي گردشگرينتيجه رسيدند كه يك سوم هزينه

هاي مرزي اي با عنوان بررسي نقش بازارچهدر ايران نيز پاكباز و همكاران در مقاله

هاي مرزي بازارچه :مورد مطالعه(گردشگري تجاري و ايجاد امنيت مرزي  ةدر توسع

گردشگري شهر بوشهر  توسعةهاي مرزي را در ارچهنقش و امنيت باز )استان بوشهر

  .كردندارزيابي 

 ةهاي مرزي در توسعاي با عنوان نقش بازارچهدر مقاله ،)1392نظري و همكاران (

به چگونگي  )مرزي باشماق مريوان ةموردي: بازارچ ةمطالع(گردشگري استان كردستان 

  گردشكري استان پرداختند. ةهاي مرزي مريوان براي رسيدن به توسعنقش بازارچه

هاي مرزي شهر ها و بازارچهخود نقش پايانه ةدر مقال )،1390( فر و زارعيسعاتي

نشان داد كه پايداري  . نتايج تحقيق آنهابررسي كردندگردشگري  ةايالم را در توسع

افزايي اقتصادي در استان ايالم بوده كه به طور اي در همكنندهابزار تعييناقتصادي، 

 .استداشتهتي ضعف رشد اقتصادي سّن

پذيراي مسافران بسياري بوده است. اكثر  ،طي چند سال اخير ،شهر پيرانشهر

مسافران ورودي به شهر پيرانشهر، به قصد خريد از مراكز و بازارهاي تجاري به اين 
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، مرزي شهر و همسايگي آن با كشور عراق موقعيتبه  توجهاند. با شهر مسافرت كرده

مرزي  ةزيادي از جمعيت شهر به كار واردات كاال و خريد و فروش در بازارچ ةعد

گردشگري تجاري در شهر پيرانشهر شده است.  ةموجب توسع ،اين امرو  پردازندمي

هدف از تحقيق حاضر، بررسي نقش مراكز تجاري در توسعة گردشگري شهر پيرانشهر 

  است.

  شناسيها و روشداده -2

ها يا فنوني تعريف كرد كه محّقق بر اساس توان راهعه را ميروش يا طرح مطال

). روش پژوهش 12: 1380موضوع و هدف مطالعه، انتخاب كرده است (اسماعيليان،

آوري به عنوان پژوهش، اقدام به جمع توجهتحليلي است. با -حاضر، توصيفي

: 1386شد (شيعه،اي راهگشا باتواند تا اندازهپرسشنامه، يكي از مواردي است كه مي

ها مبتني بر روش آوري دادهبه عنوان پژوهش حاضر، روش جمع توجه). لذا با 114

    گيري، از نوع تصادفيپيمايشي با استفاده از تكنيك پرسشنامه و مصاحبه، و نمونه

 درصد 95 اطمينان سطح فرمول كوكران با از نمونه حجم تعيين منظوربه باشد.مي

 در نهايت نفر برآورد گرديده است. 355ين ترتيب حجم جامعة نمونه استفاده شده و بد

  است. شده استفاده SPSS افزارنرم از هاداده تحليل و تجزيه جهت

              استان غربي جنوب در پيرانشهر به عنوان مركز سياسي شهرستان پيرانشهر شهر

با عراق(كردستان  ايران ياسالم جمهوري كيلومتري مرزهاي 12 در غربي و آذربايجان

   از و سردشت به جنوب از نقده، و اشنويه به شمال اين شهر از است. شده عراق) واقع

                ). جمعيت شهر2: 1388،(مهندسين مشاور آرمانشهر باشدمي محدود مهاباد شرق به

  ).1390(مركز آمار ايران، باشدنفر مي 72722، 1390 در سال پيرانشهر
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  مورد مطالعه ةمحدود -1 كلش

  بحث -3

  هاي گردشگري تجاري پيرانشهرويژگي -1- 3

اي جديد قلمداد نمود كه توان پديدهگردشگري تجاري در شهر پيرانشهر را مي

جغرافيايي شهر پيرانشهر و قرار گرفتن در نوار مرزي واقع شده  موقعيتتحت تأثير 

رونق مبادالت تجاري در داخل شهر متأثر  كاالي وارداتي از مرز در ،عبارتيبه ؛است

شوند و در مرزي وارد شهر مي-بوده است. اين كاالها بيشتر از مبادالت غير رسمي

  رسند.ها و بازارهاي مركزي به فروش ميبازارچه

كيلومتري شهرستان پيرانشهر در نقطه مشترك مرزي  11مرزي تمرچين در  ةبازارچ

يل جغرافيايي، اقتصادي و امنيتي، از اهميت كه به دال بين ايران و عراق واقع گرديده

افتتاح گرديده و با داشتن مساحتي  1374اي برخوردار است. اين بازارچه در سال ويژه

كاالهاي صادراتي اين بازارچه  ةغرفه است. عمد 36هزار متر مربع داراي  25برابر 

ازم صنعتي، ميوه، فرش ماشيني عبارتند از سيمان، صنايع فلزي، ميلگرد، مواد غذايي، لو

ها، لوازم ين آالت سنگين و قطعات و لوازم آن... و كاالهاي وارداتي عبارتند از: ماش و

به آمار و ارقام از كل صادرات  توجه... با و تصويري، لوازم خانگي، پوشاك و  صوتي

بوده  ن مربوط به صادرات بازارچه تمرچين پيرانشهرآدرصد  8/19هاي كشور بازارچه
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هاي مرزي كشور رتبه نخست را به خود كه از نظر حجم و ارزش در بين بازارچه

). رشد گردشگري شهر پيرانشهر 101: 1388اختصاص داده است (سعيدي و همكاران،

در واقع تا آن موقع مبادالت تجاري رونق  ؛مرزي شدت گرفت ةبعد از تأسيس بازارچ

ي مرزي و واردات حجم زياد كاال بر ميزان هااما با شروع فعاليت ،فراواني نداشت

  مبادالت تجاري در شهر افزوده شد.

مرزي تمرچين از ة از بازارچ دهد ميزان صادرات كاالها نشان ميبررسي 

دالر در سال  188249834درصد به  3/30با نرخ رشد  1380دالر در سال  13312570

ميليون دالر در سال  13764159ز ا كه ميزان وارداتحاليدر ؛افزايش يافته است 1390

است دالر كاهش يافته ميليون 1201618درصد به  -6/21با نرخ رشد  1380

  ).62: 1392،(موسوي

  
  ميزان صادرات و واردات كاال در بازارچة مرزي تمرچين -2شكل 

  )62: 1392مأخذ: موسوي: ( 

موضوعي  ةشنامهاي حاصل از مطالعات ميداني تحقيق و پرسيافته ،در تحقيق حاضر

مورد نظر براي دو  ةدليل اينكه پرسشنامبه ؛گيردطراحي شده مورد سنجش قرار مي

گروه گردشگران و كارشناسان تدوين گشته، تجزيه و تحليل نيز در اين دو گروه به 

در دو قسمت  اّطالعاتتحليل  شودگردد. همچنين سعي ميطور جداگانه بررسي مي

  ورت گيرد.توصيفي و استنباطي مورد ص

  هاي توصيفييافته -2- 3

كه مالحظه دهد. همچنانتوزيع فراواني افراد مورد مطالعه را نشان مي) 1( جدول

درصد  51.55نفر يا  183شود تعداد پاسخگويان بر اساس جنس آنها، از گردشگران مي
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يا  نفر 7درصد مرد و  7.9نفر يا  28ن زن و از مسئوال ،درصد 38.59نفر يا  137مرد و 

 . زن هستنددرصد  1.97

  توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس جنس -1جدول
 درصد فراواني فراواني جنس

 320 گردشگران
  51.55 183 مرد

 38.59 137 زن

 35 نئوالمس
 7.89 28 مرد

 1.97 7 زن

 100 355 355 جمع

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  انميزان تحصيالت پاسخگوي -2-1- 3

ن مورد ود كه از مجموع گردشگران و مسئوالشمالحظه مي )2جدول (بر اساس 

 17.1درصد كارشناسي،  38.6درصد ديپلم،  30.6درصد افراد زير ديپلم،  11.8مطالعه، 

 اند. داراي تحصيالت دكتري بوده شوندگاندرصد پرسش 1.9درصد كارشناسي ارشد و 

  يان بر اساس ميزان تحصيالتتوزيع فراواني و درصد پاسخگو -2 جدول

 درصد فراواني فراواني تحصيالت

 320 گردشگران

  11.8 42 زير ديپلم
 28.9 92 ديپلم

 33.5 119 كارشناسي

 14.8 53 كارشناسي ارشد

 1.1 4 دكتري

 35 مسئولين

 1.7 6 ديپلم

 5.1 18 كارشناسي

 2.3 8 كارشناسي ارشد

 0.8 3 دكتري

 100 355 - جمع

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته
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  محل اقامت گردشگران -2-2- 3

شود كه از مجموع گردشگران، محل مالحظه مي) 3( جدول اّطالعاتبر اساس 

درصد چادر مسافرتي و  18/42درصد مسافرخانه،  68/9درصد هتل،  31/10اقامت 

  دوستان، بوده است.  درصد، منزل آشنايان و 81/37

  راواني و درصد گردشگران بر اساس محل اقامتتوزيع ف -3 جدول

  درصد فراواني  فراواني  محل اقامت
 31/10  33  هتل

  68/9  31  خانهمسافر
 42/18  134  چادر مسافرتي

 37/81  122  منزل آشنايان

 100  320  جمع

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

هدف از  شود كه از مجموع گردشگران،مالحظه مي )4( جدول اّطالعاتبر اساس 

درصد ديدن  16.9هاي طبيعي شهر پيرانشهر درصد آنان ديدن جاذبه 11.6بازديد 

درصد خريد يا بازديد از  49هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي شهر پيرانشهر جاذبه

درصد ساير موارد بوده  4.7درصد ديدار اقوام و دوستان و هدف  27.8 مراكز تجاري

  است. 
  درصد گردشگران بر اساس انگيزة سفر توزيع فراواني و -4جدول 

 رفانگيزه س فراواني درصد فراواني

 پيرانشهر هاي طبيعي شهرديدن جاذبه 37 11.6

 پيرانشهرهاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي شهر ديدن جاذبه 54 16.9

 ديدار اقوام و دوستان  89 27.8

 خريد يا بازديد از مراكز تجاري 125 49

 رد ساير موا 15 4.7

 جمع 320 100

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته
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  اندترين كاالهاي كه موجب سفر شدهمهم -2-3- 3

 64.4شود كه از مجموع گردشگران، مالحظه مي )5( جدول اّطالعاتبر اساس 

درصد خريد پوشاك  11.6درصد خريد وسايل لوكس،  7.2درصد خريد لوازم خانگي، 

  اند.جب سفرشان به شهر پيرانشهر دانستهدرصد ساير كاالها رو مو 16.9و 

  ترين اهميت كاالهاتوزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مهم -5جدول 

 مهمتربن كاالهاي مورد نظر گردشگران فراواني درصد فراواني

 خريد لوازم خانگي 208 64/4

 خريد وسايل لوكس 23 7/2

 خريد پوشاك 35 11/6

 ساير 54 16/9

 معج 320  100

  مأخذ: مطالعات ميداني نگارندگان

  و تاثير بر گردشگران پيرانشهرتسهيالت شهر  -3- 3

براي هر كدام از  سشنامه گنجانده شده و نتايج حاصلدر پر سؤالعد، دو در اين ب

نوازي جامعه ميزبان (شهر رضايت از برخورد و فرهنگ مهمان: شرح است دينها بسؤال

نشهر را نسبت به طرز گردشگران شهر پيرا ذهنيتعي شده در اين قسمت س؟ )پيرانشهر

به  ؛نوازي آنها مورد سنجش قرار گيردن شهر پيرانشهر و فرهنگ مهمانبرخورد ساكنا

هاي آنها مورد ي در پرسشنامه با اين مضمون طراحي شده و جوابسؤال ،همين دليل

  باشد.) مي6(جدول از اين پرسش به شرح  سنجش قرار گرفته است. نتايج حاصل

  دو ميزان رضايت گردشگران از رفتار شهروندان پيرانشهرآزمون خي -6جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار كاي اسكوئر  
  000/0  3  686/80  رضايتمندي از رفتار شهروندان

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته
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از رفتار رضايت گردشگران  ،طور كليدهد كه بهفوق نشان مي جدول اّطالعات

درصد از  63كه نزديك به  به طوري است؛شهروندان در مدت اقامت بسيار مناسب 

ميزان رضايت خويش را از رفتار شهروندان پيرانشهر در مدت اقامت، زياد  ،گردشگران

 .اندنموده نها رضايت خود را كم عنوان درصد آ 7و خيلي زياد اظهار نمودند و تنها 

دهد كه ميزان رضايت گردشگران از رفتار دو نشان ميهمچنين، مقدار آزمون خي

درصد  95با اطمينان  000/0و سطح معناداري  686/80شهروندان پيرانشهر با احتساب 

نوازي در ميان شهروندان بيانگر فرهنگ مهمان اّطالعات،اين بيشتر از حد متوسط است. 

 ،ازي و احترام به گردشگرنومهمان زيرا است؛ميزبان  ةشهر پيرانشهر به عنوان جامع

نوازي محصولي كه با فرهنگ مهمان ؛شودركن اصلي صنعت گردشگري محسوب مي

  ميزبان استفاده نمود.  ةجامع توسعةتوان از آن در راستاي مي

 ،در اين قسمت بوده است.» رضايت از سفر به شهر پيرانشهر«سؤال دوم مربوط به 

عنوان مقصد گردشگري انتخاب اين شهر به رضايت گردشگران از سفر به پيرانشهر و

  ) مي باشد.7(جدول به شرح  دوآزمون خي نتايجاست. مورد سنجش قرار گرفته

  آزمون خي دو: رضايت گردشگران از سفر به شهر پيرانشهر -7جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار كاي اسكوئر  سؤال

  000/0  3  407/69  رضايتمندي از سفر به پيرانشهر

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

طور كلي رضايت گردشگران از سفر به دهد كه بهفوق نشان مي جدول العاتاط

 طوريبهاست؛ پيرانشهر و انتخاب اين شهر به عنوان مقصد گردشگري بسيار مناسب 

ميزان رضايت خويش را، زياد و خيلي زياد  ،درصد از گردشگران 62كه نزديك به 

 36اند. همچنين درصد آنها رضايت خود را كم عنوان نموده 2تنها  اظهار نمودند و

همچنين مقدار آزمون خي دو  ؛انددرصد نيز ميزان رضايت خود را متوسط اظهار نموده

و  407/69دهد ميزان رضايت گردشگران از اقامت در پيرانشهر با احتساب نشان مي

اين ارقام نشان حد متوسط است.  درصد بيشتر از 95با اطمينان  000/0سطح معناداري 
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دهد كه رضايت گردشگران از سفر به پيرانشهر و انتخاب اين شهر به عنوان مقصد مي

  .گردشگري وضعيتي رو به باال دارد

  توسعة گردشگريموقعيت جغرافيايي شهر پيرانشهر و  -3-4

 موقعيـت نسـبت بـه تـاثير و نقـش     ذهنيـت گردشـگران،   سعي شده  ،در اين قسمت

گردشـگري   توسـعة علت نزديكي به كشورهاي عراق و تركيه در غرافيايي پيرانشهر بهج

در ايـن مضـمون در پرسشـنامه گنجانـده شـده       سؤالسه  ،همين منظوربه سنجيده شود؛

اي بررسـي  گزينـه  5طور كه گفته شد در طيـف  هاي گردشگران نيز همانجوابو  است

  باشد.به شرح زير ميشده است. نتايج 

  و تاثير آن بر توسعة گردشگري پيرانشهرموقعيت جغرافيايي و مرزي  -3-4-1

جغرافيايي و مـرزي   موقعيتكه  رابطهنظر گردشگران و كارشناسان در اين  ،ادامهدر 

، مـورد  گردشگري اين شهر نقـش داشـته باشـد    توسعةتواند در چقدر مي پيرانشهر شهر

  باشد.) مي8(جدول به شرح  سنجش قرار گرفته و نتايج
  

  نظر گردشگران و كارشناسان در مورد تاثير موقعيت جغرافيايي بر گردشگري -8جدول 

  بازه  سؤال
  كارشناسان  گردشگران

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

و نظر گردشگران 
در مورد كارشناسان 

 موقعيتتاثير 
جغرافيايي پيرانشهر 

  گردشگري توسعةو 

  4/11  4  8/43  140  خيلي زياد
  6/88  31  8/28  92  زياد

  0  0  5/17  56  متوسط
  0  0  5/6  21  كم

  0  0  4/3  11  خيلي كم

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

طـور كلـي گردشـگران و كارشناسـان     دهـد كـه بـه   جدول فوق نشان مـي  اّطالعات

ت مرزي بـودن و  جغرافيايي شهر پيرانشهر با خصوصي موقعيتاعتقاد دارند كه  پيرانشهر

 ؛دارد پيرانشـهر گردشگري  توسعةتاثير زيادي در ري با كشورهاي عراق و تركيه همجوا
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جغرافيـايي   كـه موقعيـت  درصد، از گردشگران اعتقاد دارنـد   73كه نزديك به  طوريبه

داشته باشد و تنها  پيرانشهرگردشگري شهر  توسعةتواند تاثير زياد و خيلي زيادي بر مي

درصـد   100ند. همچنـين  شـمار ا كم و خيلي كـم مـي  اين تاثير ر ،درصد گردشگران 10

تواند تـاثير زيـاد و خيلـي زيـادي بـر      مي جغرافيايي موقعيت كهكارشناسان اعتقاد دارند 

  داشته باشد. پيرانشهرگردشگري  توسعة

  و تاثير آن بر توسعة گردشگريارتباط تجاري با كشورهاي همسايه  -3-4-2

تاثير روابـط تجـاري بـا كشـورهاي      ةن در زميننظر گردشگران و كارشناسا ادامه،در 

. )9گرفـت (جـدول  گردشگري شهر پيرانشـهر مـورد سـنجش قـرار      توسعةهمسايه در 

تـاثير   ،ند كه روابط تجاري با كشورهاي همسايهپيرانشهر معتقدگردشگران و كارشناسان 

 ،كـه بـه ترتيـب    بـه طـوري   ؛گردشگري شهر پيرانشهر خواهد داشـت  توسعةزيادي بر 

  اند.اين تاثير را خيلي زياد و زياد اظهار نموده ،درصد 89و  92يك به نزد

  ارتباط با كشورهاي همسايهمورد  نظر گردشگران و كارشناسان در -9جدول 

  بازه  سؤال
  كارشناسان  گردشگران

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

نظر گردشگران و كارشناسان 

ارتباط تجاري در مورد تاثير 

و تاثير ي همسايه با كشورها

آن بر توسعة گردشگري 

  پيرانشهر

  77  27  8/38  124  خيلي زياد

  5/11  4  1/53  170  زياد

  5/11  4  1/8  26  متوسط

  0  0  0  0  كم

  0  0  0  0  خيلي كم

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  توسعة گردشگري وتجاري  ةويژ ةبه منطق پيرانشهرتبديل  -4-3- 3

گردشگران و كارشناسان را نسبت به تاثير و  ذهنيتست سعي شده ا ،در اين قسمت

هاي اقتصادي در به عنوان نمودي از فعاليتتجاري  ةويژ ةبه منطق پيرانشهرتبديل نقش 

گردشگران و  باشد.) مي10(جدول . نتايج به شرح بررسي شود گردشگري توسعة

بر  چشمگيريتاثير  ،اريمنطقة ويژة تجبه  پيرانشهرتبديل معتقدند: كارشناسان پيرانشهر 

درصد  54كه نزديك به  به طوري ؛گردشگري در اين شهر خواهد داشت توسعة
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درصد  23دانند و و خيلي زياد ميدرصد كارشناسان اين تاثير را زياد  89گردشگران و 

درصد  23اند؛ همچنين درصد كارشناسان نيز متوسط قلمداد نموده 9گردشگران و 

   ند.شماررشناسان نيز اين تاثير را كم و خيلي كم ميدرصد كا 3گردشگران و 

  ويژه  ةبه منطق پيرانشهرتبديل ظر گردشگران و كارشناسان در مورد تاثير ن -10 جدول

  كارشناسان  گردشگران  بازه  سؤال

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

و كارشناسان نظر گردشگران 

تبديل پيرانشهر در مورد تاثير 

 برجاري ت ةويژ ةبه منطق

  گردشگري توسعة

  3/74  26  8/27  89  خيلي زياد

  3/14  5  3/26  84  زياد

  6/8  3  1/23  74  متوسط

  8/2  1  4/13  43  كم

  0  0  4/9  30  خيلي كم

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  موانع مرزي و كاهش قاچاق كاال -5- 3

رزي از طريق ايجاد موانع م ةنظر گردشگران و كارشناسان در زمين ،در اين قسمت

 از كشورهاي همسايه قاچاق كاال به پيرانشهر و تاثير آن بر كاهش ميزان مسئوالن

باشد. نتايج به شرح  گردشگران در اين مقوله ذهنيتبر  دوكاويد تا كنشوبررسي مي

  باشد.) مي11(جدول 
  ظر گردشگران در مورد تاثير ايجاد موانع مرزي بر كاهش قاچاق كاالن -11جدول 

  بازه  لسؤا
  كارشناسان  گردشگران

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

و نظر گردشگران 

در مورد كارشناسان 

تاثير ايجاد موانع 

مرزي بر كاهش 

  ميزان قاچاق كاال

  0  0  8/12  41  خيلي زياد

  40  14  6/31  101  زياد

  7/45  16  1/23  74  متوسط

  7/5  2  6/20  66  كم

  6/8  3  9/11  38  خيلي كم

  1394هاي تحقيق، افتهمأخذ: ي



164        4شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

دهد كه گردشگران و كارشناسان پيرانشهر معتقد جدول فوق نشان مي اّطالعات

بر كاهش قاچاق كاال  چشمگيريتاثير  مسئوالن،هستند كه ايجاد موانع مرزي از طريق 

دانند و زياد ميدرصد اين تاثير را زياد و خيلي40كه نزديك به  طوريبه ؛خواهد داشت

اند. همچنين درصد كارشناسان نيز متوسط قلمداد نموده44شگران و درصد گرد21

  دانند.كم مياين تاثير را كم و خيلي ،درصد كارشناسان14درصد گردشگران و 29

  هاي مرزي و توسعة اقتصاديبازارچه -6- 3

گردشگران و كارشناسان نسبت به نقش و تاثير  ذهنيتسعي شده  ،در اين قسمت

مورد سنجش قرار توسعة اقتصادي در منطقه در منطقه و تاثير آن بر هاي مرزي بازارچه

 .گنجانده شده است ه سؤال در اين مضمون در پرسشنامهس ،همين منظوربه .گيرد

اي بررسي شده و نهگزي 5طور كه گفته شد در طيف هاي گردشگران نيز همانجواب

  .استبه شرح زير  نتايج حاصل

  و كشورهاي همسايه پيرانشهر رونق تجاري بين و مرزي هايبازارچه -6-1- 3

        ايجاد  ةسعي شده نظر گردشگران و كارشناسان در زمين ،در اين قسمت

 پيرانشهرتجاري بين طريق مسئوالن و تاثير آن بر توسعه و رونق از هاي مرزي بازارچه

 قولهگردشگران در اين م ذهنيتبر  دوكاويتا كن بررسي شود و كشورهاي همسايه

  باشد.) مي12(جدول باشد. نتايج به شرح 
  شهررونق تجاري  وهاي مرزي زارچهباتاثير ايجاد  - 12جدول 

  بازه  سؤال
  كارشناسان  گردشگران

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

نظر گردشگران و 

كارشناسان در مورد تاثير 

 وهاي مرزي بازارچهايجاد 

 پيرانشهررونق تجاري بين 

  همسايهو كشورهاي 

  9/2  1  5/22  72  خيلي زياد

  1/37  13  1/23  74  زياد

  7/45  16  1/13  42  متوسط

  3/14  5  7/24  79  كم

  0  0  6/16  53  خيلي كم

  1394مأخذ: يافته هاي تحقيق، 
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از هاي مـرزي  بازارچهگردشگران و كارشناسان شهر پيرانشهر معتقد هستند كه ايجاد 

هاي و كشـور  پيرانشـهر رونـق تجـاري بـين    ني بـر  يبتاثير متوسط و بينـا  مسئوالنطريق 

درصـد   40درصـد گردشـگران و    46كه نزديك بـه   به طوري ؛اشتگذخواهد  همسايه

 46درصـد گردشـگران و    13د و شـمارن زيـاد مـي  اين تاثير را زياد و خيلي ،كارشناسان

 14درصـد گردشـگران و    41همچنـين   ؛انـد درصد كارشناسان نيز متوسط قلمداد نموده

  دانند.كم مياين تاثير را كم و خيلي ،رصد كارشناساند

  تمرچين مرزي ةساكنان نوار مرزي از وضعيت بازارچرضايت  -3-6-2

ـ  ،در اين قسمت سـاكنان  رضـايت   ةسعي شده نظر گردشگران و كارشناسان در زمين

بـر   رچين مورد بررسي قرار گيرد تا كنـدوكاوي تم بازارچة مرزينوار مرزي از وضعيت 

  باشد.) مي13(جدول نتايج به شرح  .گردشگران در اين مقوله باشد يتذهن

  ساكنان نوار مرزي از وضعيت بازارچة مرزيمورد رضايت  -13جدول 

  بازه  سؤال
  كارشناسان  گردشگران

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

نظر گردشگران و كارشناسان در مورد 
ساكنان نوار مرزي از وضعيت رضايت 
  مرزيبازارچة 

  7/5  2  7/8  28  خيلي زياد
  4/31  11  9/36  118  زياد

  9/42  15  2/42  135  متوسط
  20  7  4/3  11  كم

  0  0  7/8  28  خيلي كم

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

ساكنان دهد كه گردشگران پيرانشهر معتقد هستند كه جدول فوق نشان مي اّطالعات

 45كه نزديك به  به طوري ؛وبي دارندرضايت خ بازارچة مرزينوار مرزي از وضعيت 

دانند و اين رضايت را زياد و خيلي زياد مي ،درصد كارشناسان 37درصد گردشگران و 

رضايت را كم و ، درصد 20و  12اند. همچنين درصد نيز متوسط قلمداد نموده 43و  42

  دانند.كم ميخيلي
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  با كشورهاي همسايه پيرانشهررونق تجاري شهر  وهاي مرزنشين تعاوني -6-3- 3

بر توسعه و  نشينهاي مرزتعاونيتاثير  ةنظر گردشگران كارشناسان در زمين ،در ادامه

 ذهنيتبر  كندوكاويتا  شدبررسي  هاي همسايهو كشور پيرانشهرتجاري بين  رونق

  باشد.) مي14باشد. نتايج به شرح جدول ( گردشگران در اين مقوله

  رونق تجاري  وهاي مرزنشين تعاونيناسان در مورد تاثير نظر گردشگران و كارش -14جدول 

  بازه  سؤال
  كارشناسان  گردشگران

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

هاي مرز تعاونيتاثير 

رونق تجاري  ونشين 

با كشورهاي  پيرانشهر

  همسايه

  0  0  7/8  28  خيلي زياد

  25  9  7/44  143  زياد

  2/47  17  2/32  103  متوسط

  25  9  7/4  15  كم

  0  0  7/9  31  خيلي كم

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

دهد كه گردشگران پيرانشهر معتقد هستند كه جدول فوق نشان مي اّطالعات

 با كشورهاي همسايه پيرانشهررونق تجاري تاثير خوبي بر نشين هاي مرزتعاوني

و خيلي زياد اين تاثير را زياد  ،درصد گردشگران 53كه نزديك به  به طوري ؛دارند

شگران، اين درصد گرد 13اند. همچنين درصد نيز متوسط قلمداد نموده 30دانند و مي

درصد كارشناسان اين تأثير را زياد و به همين نسبت نيز  25 تاثير را كم و خيلي كم،

  دانند.كم مي

  ساكنان نواحي مرزي ييزااشتغال وتجارت  -6-4- 3

در اين  باشد.) مي15(جدول زمينه به شرح در اين و كارشناسان نظر گردشگران 

ابعاد مختلف گردشگري  ةدر زمينو كارشناسان و نظرات گردشگران  ذهنيت ،قسمت

گردشگران و كارشناسان شود. ميتوصيف اقتصادي و تجاري در پيرانشهر  توسعةو 

 ساكنان نواحي مرزييي زااشتغالتاثير زيادي بر  ،پيرانشهر معتقد هستند كه تجارت

 10كنند. تنها مياين تاثير را زياد قلمداد  ،كه تمامي كارشناسان به طوري؛ داشته است

 شمارند؛ميدرصد نيز متوسط  13و كم، اين تاثير را كم و خيلي ،درصد گردشگران
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 اّطالعات،دانند. اين زياد مياين تاثير را زياد و خيلي ،درصد گردشگران 71همچنين 

ساكنان نواحي يي زااشتغالبازرگاني توانسته است بر  دهد كه تجارت ونشان مي

  تاثير زيادي داشته باشد. مرزي

   ييزااشتغالنظر گردشگران و كارشناسان در زمينة نقش و تاثير تجارت در  -15جدول 

  بازه  سؤال
  كارشناسان  گردشگران

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

نظر گردشگران و 

كارشناسان در زمينة 

اثير تجارت نقش و ت

 ييزااشتغالدر 

  ساكنان نواحي مرزي

  75  27  6/36  117  خيلي زياد

  25  8  6/40  130  زياد

  0  0  1/13  42  متوسط

  0  0  7/8  28  كم

  0  0  1  3  خيلي كم

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  هاي استنباطييافته -7- 3

هاي تحقيق تغيرمبه تبيين ارتباطات ميان  ،در اين قسمت در راستاي هدف تحقيق

وابسته در نظر گرفته شده و  متغيرعنوان گردشگري به توسعة ةمقول لذاشود. پرداخته مي

تجارت و  توسعةمجاورت با كشورهاي همسايه،  جغرافيايي شهر و موقعيتهاي متغير

هاي مستقل قلمداد شده است تا كيفيت ارتباط اين متغيرعنوان به عنوان بازرگاني به

گردشگري) مورد تبيين  توسعةتحقيق ( ةوابست متغير تاثيرگذاري آنها برة ا و نحوهمتغير

 ،در اين رابطه ؛گيردمي ديگر نيز مورد سنجش قرار ةقرار گيرد. همچنين يك رابط

تجارت و بازرگاني به عنوان  توسعةوابسته و  متغير ،زايي مردمافزايش درآمد و اشتغال

تجارت و بازرگاني با  توسعةشده است تا كيفيت ارتباط مستقل در نظر گرفته  متغير

  گيرد.پيرانشهر مورد تحليل قرار زايي مردم افزايش درآمد و اشتغال
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هاي مستقل به متغيرهاي بعد براي هر كدام از اين تبيين در قسمت ،با اين تفاسير 

  گيرد.آزمون اسپيرمن مورد تحليل قرار ميطور جداگانه از طريق 

  تحليل ارتباط موقعيت جغرافيايي شهر پيرانشهر با توسعة گردشگري -7-1- 3

  .است) 16نتيجة اين تحليل از طريق آزمون همبستگي اسپيرمن به شرح جدول (

  آزمون همبستگي ارتباط موقعيت جغرافيايي پيرانشهر بر توسعة گردشگري -16جدول 

عدب  
  ضريب همبستگي

 (اسپيرمن)

  معناداري

 دامنه)2(
 باطنوع ارت

موقعيت جغرافيايي ارتباط و تاثير 

 پيرانشهر بر توسعة گردشگري
 مثبت 000/0  814/0

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

بين  05/0در سطح خطاي اي معنادار دهد كه رابطهجدول فوق نشان مي اّطالعات

آزمون  ةوجود دارد. مقدار آمار آنگردشگري  توسعةجغرافيايي شهر و  موقعيت

 توسعةجغرافيايي پيرانشهر و  موقعيتدهد كه ضريب ارتباط بين ) نشان مي814/0(

جهت اين ارتباط نيز مثبت است و  ،همچنين؛ شوددر حد بااليي ارزيابي مي گردشگري

تر استفاده شود به همان بيشتر و كارشناسانه ،از اين مزيت نسبيكه هر چه دهد نشان مي

عه پيدا خواهد كرد. نظر مثبت گردشگران و نسبت نيز گردشگري در اين شهر توس

گردشگري اين  توسعةجغرافيايي پيرانشهر بر  موقعيتبر نقش و تاثيرگذاري مسئوالن 

كند. اين نتايج اين تبيين را تاكيد مي ،كه در قسمت آمارهاي توصيفي اشاره شدشهر 

مرزي دارد و  يموقعيتجغرافيايي خاص كه  موقعيتگيري شهر در دهد كه قرارنشان مي

مزيتي نسبي به اين شهر  ،باشدبا كشورهاي عراق و تركيه داراي مرز زميني مشترك مي

 توسعةبسيار مناسبي براي  ةبالقو تواند فرصتاين مزيت نسبي مي. داده است

ه فرصتي بالقو؛ جلب گردشگران خارجي و وارد كردن ارز براي شهر باشد ،گردشگري

  ت درآيد.هاي كارشناسانه و دقيق به فعلينامهكه بايد با اقدامات و بر
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  تحليل ارتباط توسعة تجارت و بازرگاني با توسعة گردشگري  -7-2- 3

 شـود قبل از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده مي ةدر اين قسمت نيز به مانند مرحل

  .است) 17اين تحليل به شرح جدول ( جو نتاي

  گردشگري توسعةتجارت و بازرگاني بر  توسعةآزمون همبستگي ارتباط  - 17جدول 

عدب  
  ضريب همبستگي

 (اسپيرمن)

  معناداري

 دامنه)2(

نوع 

 ارتباط

توسعة تجارت و ارتباط و تاثير 

 بازرگاني بر توسعة گردشگري
 مثبت 000/0  748/0

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

 گردشگري وسعةتجغرافيايي پيرانشهر بر  موقعيتارتباط و تاثير  ةبراي بررسي رابط

 ،توان گفت كه در اين آزموناز آزمون همبستگي اسپيرمن بر طبق جدول فوق مي

 توسعةبا تجارت و بازرگاني  توسعةبين  05/0در سطح خطاي اي معنادار رابطه

دهد كه ) نشان مي748/0آزمون ( ةوجود دارد. مقدار آمار پيرانشهردر  گردشگري

در حد بااليي ارزيابي  گردشگري توسعةاني با تجارت و بازرگ توسعةضريب ارتباط 

 ه ميزانهر چ كه دهدشود. همچنين جهت اين ارتباط نيز مثبت است و نشان ميمي

به همان ميزان باعث جلب بازرگانان  ،تر باشدپر رونق پيرانشهربازرگاني و تجارت در 

  گردشگري در اين شهر خواهد شد. توسعةو 

  زايي و افزايش درآمدي با اشتغالتجارت و بازرگان توسعةتحليل ارتباط  -7-3- 3

      قبـل از آزمـون همبسـتگي اسـپيرمن اسـتفاده       ةدر اين قسمت نيز بـه ماننـد مرحلـ    

  .است) 18(جدول اين تحليل به شرح  جو نتاي شودمي
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  مزايي و افزايش درآمد مردآزمون همبستگي ارتباط توسعة تجارت و بازرگاني بر اشتغال -18جدول 

عدب  
  ضريب همبستگي

 (اسپيرمن)

  معناداري

 دامنه)2(

نوع 

 ارتباط

توسعة تجارت و بازرگاني ارتباط و تاثير 

 زايي و افزايش درآمد مردمبر اشتغال
 مثبت 000/0  837/0

  1394هاي تحقيق، مأخذ: يافته

 توسعةبين  05/0خطاي با  يمعنادار دهد كه رابطةجدول فوق نشان مي اّطالعات

در پيرانشهر وجود دارد. مقدار  زايي و افزايش درآمد مردمو بازرگاني با اشتغالتجارت 

تجارت و بازرگاني با  توسعةدهد كه ضريب ارتباط ) نشان مي837/0آزمون ( ةآمار

شود. همچنين جهت اين در حد بااليي ارزيابي مي زايي و افزايش درآمد مردماشتغال

به  ،و تقويت آن تجارت و بازرگاني توسعةد كه دهارتباط نيز مثبت است و نشان مي

  در اين شهر خواهد شد. زايي و افزايش درآمد مردماشتغالهمان ميزان باعث 

  گيرينتيجه -4

كه مي است فضاساز مطرح  هايامروزه گردشگري به عنوان يكي از مهمترين جريان

و خلق فضاهاي آورد باعث بازساخت وجود ميهيراتي كه بيتواند با تحوالت و تغ

با  يمرزهمجغرافيايي خاص خويش و  موقعيتشهر پيرانشهر به علت جديد گردد. 

تواند روابط جاري خود را با اين كشور توسعه مي و روابط ديرينه با آنعراق  كشور

دنبال توزيع روابط تجاري افزايش ه رفت و آمدهاي گردشگري نيز ب ،و از اين نظر دهد

تواند نقش و اين امر مي گردشگري فراهم خواهد شد توسعة هايزمينهو  خواهد يافت

دهد كه از هاي تحقيق نشان مييافتهاين شهر داشته باشد.  توسعةبسيار پر رنگي در 

 توسعةتواند باعث جغرافيايي پيرانشهر مي موقعيت ،منظر گردشگران و كارشناسان

تجارت و  توسعةند كه همچنين اعتقاد بااليي دار ؛گردشگري در اين شهر گردد

         پيرانشهرزايي و افزايش درآمد مردم در تواند تاثير زيادي بر اشتغالبازرگاني مي

باشد و اين توسعه و برنامه ريزي در تجارت و بازرگاني در مراحل بعد باعث داشته

اين رونق تجاري با جلب بازرگانان و  و گردشگري در اين شهر خواهد شد توسعة
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گردشگري اين شهر  توسعةتواند نقش زيادي در ها در مراحل بعد ميجاذبه افزايش

  داشته باشد.

تواند بر يكي از راهكارهايي كه ميكه دهد تمام موارد مطرح شده نشان مي

تجارت و بازرگاني  ةمقول ،تاثيرگذار باشد پيرانشهر توسعةزايي، افزايش درآمد و اشتغال

، گذاران و بازرگانان از نقاط مختلف كشورسرمايه كه خود با جلب اي. مقولهاست

گردشگري در شهر  توسعةات را براي مقدمتواند همچنين از كشورهاي همسايه مي

 توسعةتجارت و بازرگاني براي  ةبه مقول توجهدهد كه فراهم آورد. اين موارد نشان مي

هاي نسبي ها و مزيتنتوادر اين مقوله نيز داراي  پيرانشهر مهم است؛ زيرا پيرانشهر

  باشد. مي
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