فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،65زمستان 1-25 ،1391

اولويتبندي عوامل مؤثر بر جذابيت بازارهاي کيش
با استفاده از مدلسازی شبکههاي بيزين

دکتر طهمورث حسنقلیپور
دکتر فرشید حسینی
دریافت90/3/2 :

*

***

دکتر حسین صفری
مهدی اجلی

**

****

پذیرش91/2/23 :

جذابيت  /بازار جزيره کيش  /شبکههای بیزین  /مدلسازی

چکیده
پس از پيروزي انقالب اسالمي ،در سال  1372و با تصویب قانون مناطق آزاد ،جزيره کيش

بهعنوان نخستين منطقه آزاد کشور برگزيده شده و پس از مدت کوتاهي ،جاذبههاي توريستي
و تجارياش مورد توجه قرار گرفت .انتخاب کيش بهعنوان منطقهای آزاد که سرمايهگذاری

در آن از معافيتهاي گمرکي و ديگر قوانين حاکم بر مناطق آزاد برخوردار است ،اين

جزيره را به منطقهاي جذاب براي فعاليتهاي اقتصادي تبديل کرده است .اوایل ،تجارت
چمداني در اين جزيره رونق يافت ،اما با گذشت زمان و تغيير سياستهاي دولت ،تجارت

چمداني و معافيتهاي گمرکي کمرنگ شد .اين مقاله علل تأثيرگذار بر جذابيت بازارهاي

کيش را شناسايي کرده و با استفاده از شبکههاي بيزين درجه ارتباط میان آنها را اندازهگيري
میکند .نتيجه مدلسازی نشان ميدهد که تغيير استراتژي از تجارت چمداني به توريسم،
مدل کسبوکار جديدي ايجاد کرده است که ممکن در آينده جذابيتهاي بيشتري ايجاد
* .دانشيار دانشکده مديريت دانشگاه تهران
** .استاديار دانشکده مديريت دانشگاه تهران
*** .دکتراي سياستگذاري بازرگاني دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
**** .عضو هيأت علمي مؤسسه آموزش عالی عبدالرحمنصوفی رازی زنجان
دکتر حسین صفری ،مسئول مکاتبات.

hsafari@ut.ac.ir
tillar_fh@yahoo.com
mehdiajalli2010@gmail.com

پژوهشنامه بازرگانی

2

کند .اما در حال حاضر ،بازيگران فعال در فضاي کسبوکار کيش ،همواره به دنبال تجارت

چمداني بوده و الزامات فضاي جديد را نپذيرفتهاند.
طبقهبندی M10, D40 :JEL
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مقدمه
نزدیک به چهار دهه از توجه و انتخاب کیش بهعنوان یک منطقه تأثیرگذار بر شرایط

اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور میگذرد؛ اما در این چهار دهه ،دولتهای مختلف
از آن بهعنوان ابزاری مؤثر برای پیگیری اهداف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی استفاده

نکردهاند.

در سالهای بعد از انقالب و در سال آخر برنامه اول توسعه کشور ( )1372-1368جزیره

کیش بههمراه دو جزیره قشم و چابهار بهعنوان سه منطقه آزاد ایرانی اعالم شدند .از آن

زمان تاکنون جزیره کیش فراز و فرودهای مختلفی داشته است و بهنظر میرسد هدف
اولیه تأسیس مناطق آزاد در ایران ،کمک به فرآیند توسعه اقتصادی کشور از طریق ایجاد

سازوکارهای مؤثر در تشویق تجارت ــ با تمرکز بر صادرات یا صادرات مجدد ــ باشد .اما

بهنظر میرسد که در طول  15سال گذشته ،دیدگاههای سیاستگذاری مختلف نتوانستهاند

به این جزیره آنطور که انتظار میرفت رونق بخشند .در ادامه اهداف قانونی و تعریفشده
سازمان بهترتیب ذکر میشود:1

بازار ،نظامی از اجزای در تعامل با هم است که با هدف دستیابی به مبادالت سودآور

میان خریدار و عرضهکننده ایجاد میشود .در یک بازار ،اجزاي مختلفي از قبيل خریداران

محصوالت ،فروشندگان و عرضهکنندگان محصوالت،سرمایهگذاری در بازار ،زیرساخت
سازمانی (مدیریت بازار) ،عوامل ارائهدهنده خدمات پشتیبان و عوامل تسهیلکننده مبادالت

با هم در تعاملاند .این عوامل در تعامل با یکدیگر و درصورت وجود شرایط زمینهای

مناسب ،باعث بهوجود آمدن بازاری جذاب و کارآمد میشوند؛ البته باید توجه داشت که

بازار جذاب و کارآمد مفهومی نسبی است .اگر جذابیت بازار را به معنای میزان کمک بازار
به تحقق اهداف عوامل درگیر در بازار در نظر گیریم ،میتوان نتیجه گرفت که هریک از

بازیگران ،بسته به میزان دستیابی به اهداف خود در بازار ،در جذابیت آن مؤثرند .به این معنا
که جذابیت بازار از دید هرکدام از بازیگران فعال در نظام بازار قابل تعریف است .بهطور

مثال بازار جذاب از دید خریدار بازاری است که در آن میتوان محصوالت قابل اطمینان و

مورد انتظار را با قیمت و شرایط مناسب و آسان خرید و به خدمات جانبی مناسبی نیز که به
 .1حسيني سيد مهدي (.)1380
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فرآیند خرید کمک میکند ،دسترسی داشت .بازار جذاب از دید فروشندگان بازاری است
که محصوالت بهراحتی در آن عرضه شود و بهسرعت و با شرایط منصفانه به فروش رسد و

همچنین در آن ،دسترسی به انواع خدمات تسهیلگر و پشتیبان آسان باشد .بازار جذاب از
دید سرمایهگذار ،بازاری است که بازده سرمایه مناسبی با ریسک معقول عاید سرمایهگذار

شود .البته روشن است که جذابیت بازار برای هریک از عوامل نظام بازار بر جذابیت بازار
برای سایر عوامل تأثیر میگذارد.

جذابیت بازار مفهومی نسبی است و برای افزایش جذابیتش باید جذابیت آن را

برای تک تک عوامل فعال در نظام بازار ارتقا داد .برای این کار ،باید مؤلفهها و

فاکتورهای جذابکننده بازار برای هریک از عوامل نظام بازار را شناسایی کرده و
وضعیت آنها را در بازار بررسی و مطالعه کرد .با ریشهیابی مشکالت موجود در

حوزه هریک از فاکتورهای جذابکننده بازار ،میتوان فرصتهای بهبود و تنظیم
راهبردهای افزایش جذابیت را شناسایی کرد .همچنین باید توجه داشت که نظام بازار
در شرایط محیطی خاصی عمل میکند و وضعیت شرایط محیطی حاکم بر بازار بر

فعالیتهای بازار و جذابیت آن برای عوامل نظام بازار تأثیر زیادی دارد .این شرایط در
بسیاری از مواقع ،یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر جذابیت بازار محسوب میشود .رقابت،
شرایط قانونی و شرایط اقتصادی منطقهای که بازار در آن قرار دارد از جمله این شرایط
محسوب میشوند .بنابراین ،این شرایط نیز باید در مطالعه عوامل مرتبط با کاهش جذابیت
بازار بررسی شوند.

 .1مدلهاي غربالسازي
در بيشتر مدلهای ارائهشده در اين زمينه ،ابتدا  تعدادي از کشورها برمبناي عوامل

سطح کالن انتخاب شده و سپس با توجه به عوامل سطح خرد و انجام مطالعات تفصيلي،
کشورهايي بهعنوان کشورهاي جذاب انتخاب میشوند .بیشترین نقطه قوت اين مدلها در

غربالسازی اوليه کشورها و انتخاب از بين تعداد محدودي از کشورهاي باقي مانده است.
در اين مدلها به شاخصهای مرتبط بازار و بنگاه ،محدوديتهای دسترسي و ...کم و بيش
توجه میشود .از جمله انتقادهای وارد شده بر اين رويکرد ،آن است که با درنظر گرفتن
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بازار به اندازه يک کشور ،توجه تصميمگيرنده ،ابتدا به متغيرها و مالحظات کالن اقتصادي
و غيراقتصادي جلب میشود و ممکن است با استفاده از فرآیند غربالسازی در گام نخست،

عم ً
ال بخشهایی از مشتريان را از دست داد .بر اين اساس ،رويکرد غربالسازی میتواند

تصوير نادرستی از ظرفيتهای واقعي بازار براي محصوالت بنگاه خلق کند .همچنين،ساير
نقاط ضعف اين مدلها را میتوان به شرح زير بيان کرد:1

y yعدم تطبيق مدلهاي غربالسازی با فرآیند تصميمگيري صادرکنندگان؛
y yعدم رتبهبندي و انتخاب بازارهاي هدف؛

y yعدم ارائه راهبرد ورود و فعاليت در بازارهاي هدف؛

y yامکان قطعهقطعهشدن 2بازارهاي هدف و عدم توجه به افق برنامهريزي.

 .2معيارگذاري بخشها
رويکرد معيارگذاري بخشها شامل سنجش جذابيت هر بخش با توجه به معيارهاي

مشخصي است که عمدتاً از مطالعات تجربي بهدست آمدهاند .در اين روش ،پس از
استخراج شاخصها و معيارها،وزن معيني برايشان در نظر گرفته شده و در بازارهاي مختلف

براساس مجموعه معيارهاي مورد نظر ارزيابي ميشوند .در بين مدلهاي فوق ،مدلهاي وود

و رابرتسون ،کخ و رحمان فقط به ارائه شاخصهایی از بازارهاي خارجي اکتفا کردهاند
و در آنها سازوکاري برای تلفيق اطالعات و انتخاب بازارهاي هدف ارائه نشده است.
در مدل سيمکين و ديب ،عمدتاً به شاخصهای مرتبط با بازار توجه شده و عوامل مرتبط

با بنگاه مورد توجه قرار نگرفته است .در مدل مککم 3نيز فرمولي برای ارزيابي جذابيت
بخشها ارائه شده است؛ اما در آن ،فقط به سه عامل اندازه بخش ،نرخ مصرف بخش و

پاسخ بخش به تغييرات درآميخته بازاريابي توجه شده است .همچنين ،ساير نقاط ضعف
عمده اين مدلها عبارتاند از:

y yعدم رتبهبندي و انتخاب بازارهاي هدف؛

y yعدم ارائه راهبرد ورود و فعاليت در بازارهاي هدف؛
 .1فرجي خورشيدي حجت (.)1383
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y yعدم توجه به افق برنامهریزی؛

y yعدم حذف مرحلهای اطالعات.

بهطورکلي ،مشخصات مدلهاي ارائهشده در اين بخش به شرح زير است:

مدل وود و رابرتسون :این مدل در ارتباط با بازارها سؤالهای جامعي را در نظر

میگیرد؛ اما به شاخصهای مرتبط با بنگاه توجه نمیکند .همچنین ،به افق برنامهریزی و

حذف مرحلهای اطالعات نیز توجهي ندارد .در اين مدل ،بهدليل توجه همهجانبه به بازار،
امکان حذف بازارهاي مطلوب بسيار کم بوده و امکان قطعهقطعهشدن بازار نيز بهدليل توجه

خاص و عوامل مرتبط با آن ،بسيار کم است .همچنين ،در اين مدل سازوکاري برای تلفيق
اطالعات و انتخاب بازارهاي هدف در نظر گرفته نشده است و در ارتباط با راهبرد ورود و

فعاليت در بازارهاي هدف،تصميمی گرفته نمیشود.1

مدل سيمکين و ديب :این مدل عمدتاً به شاخصهای مرتبط با بازار توجه شده و عوامل

مرتبط با بنگاه و ميزان تطبيق چندان مورد توجه نیست .همچنین ،با وزندهي به معيارها،

چارچوبي براي رتبهبندي و انتخاب بازارهاي هدف فراهم میکند ،اما مانند ساير مدلهاي
ارائهشده ،راهبرد ورود به بازارهاي هدف را ارائه نمیدهد.2

مدل کيگان نيز همانند مدل وود و رابرتسون،مجموعهای از عوامل تأثیرگذار بر جذابيت

بازارهاي مورد بررسي را ارائه ميدهد .در اين مدل ،به افق برنامهریزی و حذف مرحلهای
اطالعات توجهي نشده و سازوکاری برای رتبهبندي و انتخاب بازارهاي هدف ارائه نمیشود.

همچنین در ارتباط با راهبرد ورود و فعاليت در بازارهاي هدف نیز تصميمسازی نمیکند .در

اين مدل ،به دليل توجه اوليه به عوامل مرتبط با تقاضا و ديدگاه نسبتاً جامع ،امکان حذف
بازارهاي مطلوب و قطعهقطعهشدن بازار وجود ندارد.3

مدل کائودا :این مدل چارچوبی توصيفي براي ارزيابي فرصتهای بينالمللي ارائه

میدهد و در آن ،به شاخصهای مرتبط با بازار ،الزامات مورد نياز براي خلق ارزش برتر
و راهبردهاي بالفعل و بالقوه رقبا توجه میشود؛ اما ،سازوکاری برای رتبهبندي و انتخاب

بازارهاي هدف و همچنین راهبرد ورود و فعاليت در بازارهاي هدف ارائه نمیشود .بهعالوه
1. Robertson Kim R., Wood R. Van (2000); pp. 34-55.
2. Koch Adam (2001); pp. 192-200.
3. Brewer, P. (2001); pp 155-174.
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در اين مدل ،شاخصهای مرتبط با بنگاه ،محدوديتهای دسترسي ،افق برنامهریزی و امکان
حذف مرحلهای اطالعات نيز مورد توجه قرار نميگيرد.

در مدل رحمان ،جذابيت بازارهاي خارجي به دو بخش جذابيت اندازه بازار و جذابيت

ساختاري تفکيک شده است .اين مدل يک مدل مرحلهای است و براساس آن ،جذابیت
ساختاری بازارهايي بررسی میشود که جذابيت اندازه بازار داشته باشند .در اين مدل،
با تمرکز اوليه بر جذابيت تقاضا ،امکان حذف بازارهاي مطلوب وجود ندارد و به دليل

جامعنگري مورد نظر در اين مدل ،امکان قطعهقطعهشدن بازارهاي هدف نيز بسيار کم است.
همچنین ،ميزان رقابت نه بهعنوان يک عامل مستقل ،بلکه بهعنوان يک عامل تأثيرگذار بر

جذابيت اندازه بازار مورد توجه قرار گرفته است .در اين مدل ،سازوکاري برای رتبهبندي
و انتخاب بازارهاي هدف و همچنین راهبرد ورود و فعاليت در بازارهاي هدف ارائه نشده
و برنامهریزی نيز انجام نمیشود.1

مدل کخ :در مدل کخ ،شاخصهای مورد نظر در جذابيت بازارهاي خارجي به سه بخش

شاخصهای مرتبط با بازار ،شاخصهای مرتبط با بنگاه و شاخصهای ترکيبي تفکيک شده
است .در اين مدل ،به محدوديتهای دسترسي ،افق برنامهریزی و امکان حذف مرحلهای

اطالعات توجه نشده و سازوکار مشخصي برای رتبهبندي و انتخاب بازارهاي خارجي ارائه

نمیشود .اين مدل میکوشد با استفاده از عوامل مورد نظر در جذابيت بازارهاي خارجي و

مجموعهای از عوامل ديگر ،روش ورود به بازار خارجي (صادرات ،اعطاي حق ليسانس،

مشارکت خاص و سرمايهگذاري مستقيم) را مشخص کند.2

مدل مککم :در مدل مککم ،فرمولي برای ارزيابي جذابيت بخشها ارائه شده

است که در آن ،فقط به سه عامل اندازه بخش ،نرخ مصرف بخش و پاسخ بخش به

تغييرات درآميخته بازاريابي توجه شده است .بر اين اساس ،اين مدل سازوکار مشخصي
براي دستهبندی و انتخاب بخشها ارائه میدهد که بهدليل توجه ِصرف به سه عامل فوق،

جامعيت الزم را ندارد .در اين مدل ،به شاخصهای مرتبط با بنگاه و ميزان رقابت توجهي
نشده و برای ورود و فعاليت در بازارهاي خارجي کمکي به تصميمسازی نکرده و به افق
1. Rahman (2003); pp. 119-132.
2. Dauglas, S.P. And Craig, S.C. (1992); pp.15-28.
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برنامهریزی توجه نمیکند .در اين مدل ،امکان حذف مرحلهای اطالعات مرتبط با بخشها
وجود نداشته و به ِ
دليل توجه ِصرف به سه عامل ذکرشده ،امکان حذف بازارهاي مطلوب

وجود دارد.1

مدل کولت :این مدل نظير مدل مککم  ،فرمولي برای ارزيابي جذابيت بخشها ارائه شده

و شاخصهای تأثیرگذار بر جذابيت بازارهاي هدف به ارزياب محول شده است .همچنین

همانند مدل مککم  ،به افق برنامهريزي ،حذف مرحلهای اطالعات وتصميمسازی توجهي
نمیکند.2

مدل سارابيا :این مدل عالوه بر ارائه شاخصهای مؤثر بر جذابيت بخشها ،درچارچوب

افق برنامهریزی براي هريک از عوامل وزن مشخصي در نظر گرفته شده است .بر اين اساس،

اين مدل به افق برنامهریزی توجه خاصي نشان داده ولی ،به امکان حذف مرحلهای اطالعات
و راهبرد ورود و فعاليت در بخشها توجهی ندارد.3

مدل پرتفوي :مدلها و الگوهاي ارائه شده در زمينه مديريت پرتفوي تجاري بر دو

عامل جذاب بودن بازار و توانمندي واحد کسبوکار راهبردي 4بنگاه تمرکز دارد .از جمله

اين مدلها میتوان به روش گروه مشاوران بوستون ،روش جنرال الکتريک و مدل اشاره
کرد .اين مدلها به افق برنامهریزی توجه نداشته و امکان حذف مرحلهای اطالعات در
آنها وجود ندارد .همچنین  ،سازوکاري برای رتبهبندي و انتخاب بخشها و راهبرد ورود به

آنها ارائه نمیشود .بهعالوه ،در اين مدلها با توجه اوليه به کشورها،امکان قطعهقطعهشدن
بازارهاي هدف نيز وجود دارد.5

تجزيه و تحليل صنعت :مدل پورتر ،از جمله شيوههای مفيد تجزيه و تحليل جذابيت

صنعت و نيروهاي مؤثر بر آن است .از معايب اين مدل در ارزيابي جذابيت بخشها ،میتوان

به عدم توجه به محدوديتهای دسترسي و ميزان تطبيق ،عدم ارائه سازوکار رتبهبندي و
انتخاب بخشها و در نهایت ،عدم توجه به افق برنامهریزی اشاره کرد .در اين مدل ،امکان

حذف مرحلهای اطالعات وجود نداشته و راهبرد ورود به بخش ارائه نميشود .همچنين،
1. Schwartz David G. (2000); pp. 24-29.
2. Özlem Öz (2002).
3. Özlem Öz (2002).
4. Strategic Business Unit (SBU).
5. Leavy Brian (2003); pp. 32-43.
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اين مدل با فرآیند تصميمگيري صادرکنندگان در زمينه ارزيابي جذابيت بازارهاي خارجي

و انتخاب بازار مناسب تطبيق ندارد.1

 .3مدل پيشنهادي براي اندازهگیری جذابیت بازارهای کیش و شناسایی
عوامل مؤثر بر جذابیت آنها
م میشود .منظور از عوامل محتوایی،
بازار به دو دسته عوامل زمینهای و محتوایی تقسی 

عواملی است که در محیط بازار رخ میدهند و عوامل زمینهای نیز عواملی هستند که در

محیط بیرون رخ داده و بر بازارها اثر میگذارند .عوامل دسته اول را تا حد زیادی میتوان
در محیط بازار و با تدبیر و سیاست کنترل کرد .اما دسته دوم از عوامل را نمیتوان بهراحتی

تحت کنترل خود درآورد.

عوامل محتوایی به چهار دسته کارایی بازار ،تجربه خرید ،جذابیت سرمایهگذاری و

توانمندی بازار تقسیم میشود .در چارچوب پیشنهادی ،شرایط محیطی بهعنوان متغیر برونزا
و توانمندی بازار ،تجربه خرید ،جذابیت برای سرمایهگذاری بهعنوان متغیرهای درونزا بر

کارایی بازارهای کیش مؤثرند .بازار کارا ،بازاری است که حجم مبادالت اقتصادی در

آن باال بوده و هریک از ذینفعان درگیر در نظام بازار بتوانند اهداف خود را در آن تحقق
بخشند .کارایی بیشتر بازار منجر به افزایش جذابیت آن میشود .نکته کلیدی در چارچوب

فوق ،توجه به حلقههای بازخور آن است .در ادامه فاکتورهای مهمی که نیاز به بررسی
دارند ،مشخص شده است.

در چارچوب پیشنهادی ،قبل از هر چیز ،بازارهای کیش کانون اصلی است .از طرف

دیگر ،چون بازار پدیدهای زنده بهحساب میآید ،بنابراین باید در چارچوب پیشنهادی،

رویکرد سیستمی (که ارتباط و تعامل اجزای نظام بازار و نیز ارتباط میان نظام بازار و محیط

آن را در نظر میگیرد) در نظر گرفته شود .همچنین ،بازار به دو بخش طرف عرضه و طرف
تقاضا تقسیم شده و برآیند جذابیت برای هر طرف ،تعیینکننده جذابیت کلی بازار خواهد

بود.

1. Özlem Öz (2002); pp.509-515; Mc Dermid, Carolyn (2002); pp.24-39; Lilach Nachum (1998); pp 459478.
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هریک از متغیرهای مشخصشده در چارچوب فوق ،در جدول ( )1تعریف شده و

ماهیت آنها بررسی شده است.

جدول 1ـ شرح متغیرهای چارچوب تحلیل وضعیت جذابیت
بازارهای کیش
ردیف

شرح

متغیر

1

جذابیت بازار عبارت است از رونق بازار و تواناییاش در تحقق اهداف هریک
جذابیت بازار
از عوامل ذینفع.

2

کارایی بازار

3

تجربه خرید

4

5

6

بازاری کارآمد محسوب میشود که طرف تقاضا (خریداران کاال و خدمات)
و طرف عرضه (فروشندگان کاال و خدمات) هریک میتوانند در آن نیازهای
خود را برطرف کنند.
تجربه خرید نتیجه تعامل خریدار (مشتری) با یک بازار است .از دید خریدار
یک بازار جذاب ،بازاری است که میتواند برایش تجربه خریدی متناسب با
انتظارات وی خلق کند.

تجربه سرمایهگذاری برآیند تعامل عرضهکننده کاال یا خدمات با یک بازار
است .از دید یک عرضهکننده ،بازار جذاب بازاری است که انتظارات
تجربه
سرمایهگذاری سرمایهگذاری وی را برآورده و شرایط فعالیت و کسبوکار خوبی برایش مهیا
میکند.

توانمندیها بازار برای ایجاد فضای مناسب جهت برقراری رابطه میان عرضه و تقاضا نیازمند
و قابلیتهای امکانات و توانمندیهایی است که بر تجربه خرید و تجربه سرمایهگذاری
مؤثرند و همچنین ،میزان سرمایهگذاری در بازار نیز بر آنها تأثیر میگذارد.
بازار
شرایط
محیطی

شرایط محیطی ناشی از فاکتورها و عواملی است که بر تجربه خرید ،تجربه
سرمایهگذاری و توانمندیها و شرایط بازار تأثیر میگذارد .سیاستها و اهداف
کالن دولت ،قوانین و مقررات ،وضعیت و ساختار اجتماعی و جمعیتشناختی،
ساختار و وضعیت اقتصادی ،زیرساختهای فعالیت اقتصادی ،رقابت و ...از
عوامل اصلی مطرح در این زمینه هستند.

 .4مدلسازی شبکههای بیزین
شبکههاي بيز ،ساختارهايي نموداري براي نمايش روابط احتمالي ميان تعداد زيادي متغير

و انجام استنباط احتمالي با آن متغيرها هستند .پژوهشگران از دهه  80ميالدي به بعد روشهاي

يادگيري شبکههای بيز ــ و درواقع استخراج الگوهاي روابط احتمالي بين متغيرهاي يک پديده
از دادههاي گردآوريشده درباره آن ــ را توسعه دادهاند .اين روشهاي توسعه دادهشده ،هنوز
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جدید و در حال تکاملاند ،اما نشان دادهاند که در حل برخي مشکالت مدلسازی دادهها

بهطور چشمگيري اثربخشاند .1شبکه بيز برای اولينبار در دهه  80ميالدي ،در مدلسازی
علّيت براي ساخت يک سيستم پیشرفته آندوسکوپي داخل روده بهکار گرفته شد و هدف آن،
هدايت آندوسکوپ در روده بيمار با کمک دوربين تصويربرداري بود.2

بهطورکلي ،شبکه بيز يکي از روشهاي دادهکاوي بهشمار ميرود که دانشمندان درباره

مزاياي بهکارگيري آن بر سر سه دليل توافق بيشتري دارند: 3

 )1شبکههاي بيز ميتوانند به خوبي از پس دادههاي ناقص برآيند.
 )2شبکههاي بيز امکان آگاهي از روابط علّي را فراهم ميکند.

 )3این شبکهها در همراهي با روشهاي آماري بيز ترکيب دانش زمينهاي 4و دادهها را
تسهيل میسازد.

در ادامه ،روش بهکارگيري شبکههاي بيز براي مدلسازی علّي ،بهطورخالصه بیان شده

است.5

الف) تعيين متغيرهاي مدل

پژوهشگر باید مانند ديگر روشهاي تحقيق ،ابتدا هدف و متغيرهاي پژوهش خود را

مشخص کند .البته الزم است تمام متغيرهاي معمول و مؤثر فضاي تحقيق براي استفاده از
الگوريتمهاي مطرحشده در استقراي مبتني بر محدوديت ،شناسايي شده و در مدل وارد

شوند.

ب) فراهمسازی دانش پيشين

براي دستيابي به يک مدل علّي بر مبناي دادهاي ميداني و با استفاده از يک الگوريتم

جستوجو نظير الگوريتم  ،PCپژوهشگر باید بعد از شناسايي متغيرهاي مؤثر در مدل ،تقدم
و تأخر آنها را براساس دانش تئوريک و برداشت منطقي خود مشخص کند .در غير اين
1. Heckerman (1997); pp. 79-119.
2. Williamson (2005); pp. 248.
3. Nadkarni & Shenoy (2001); pp. 259-281.
4. Domain Knowledge.
5. McColl-Kennedy & Anderson (2005); pp. 115-125; Anderson & Vastag (2004); pp, 91-109; Anderson
& Lenz (2000); pp. 112-1301.
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صورت ،الگوريتم جستوجو بدون دانش پيشين اجرا شده و ممکن است روابط علّت
و معلول غيرمنطقي و يا با جهتهاي معکوس را شناسايي کرده و در نتيجه ،مدل علّي

نادرستي ارائه دهد .بهعالوه ،قصد پژوهشگر در بسياري از پژوهشها ،آزمودن يک مدل
علّي مفروض است .بنابراين ،پيش از بهکارگيري الگوريتم جستوجو ،با تعيين سلسلهمراتب
متغيرها ،امکان آزمودن فرضيههاي خود را فراهم ميکند.

البته ممکن است متغيرهاي هر سطح با هم روابط علّي داشته باشند و تعيين دانش پيشين

در اينباره محدوديتي ايجاد نمیکند؛ اما اگر پژوهشگر برخي متغيرهاي يک سطح را از
هم مستقل بداند ،ميتواند اين محدوديت را در الگوريتمي مانند الگوريتم  PCنيز وارد

کند تا الگوريتم هدايتشدهتر عمل کند .همچنین ،اگر پژوهشگر براي تعيين تقدم و تأخر
متغيرهاي مدل هيچ تئوري و منطقي نداشته باشد ،ميتواند رويه جستوجو را بدون دانش
پيشين اجرا کرده و مدل عل ّ ِي بهدست آمده را مبناي پژوهشهاي بعدي خود قرار دهد.

ج) تطبيق دادههاي ميداني با دانش پيشين

در اين گام ،الگوريتم جستوجو اجرا ميشود .وروديهاي اين الگوريتم ،متغيرها ،دانش

پيشين درباره تقدم و تأخر علّت و معلولي و ماتريسي از دادههاي ميداني گردآوريشده

است .خروجي الگوريتم ،يک گراف غيرحلقوي جهتدار خواهد بود .الگوريتم PC

برمبناي آزمون استقالل با آماره  G2يا  χ2عمل کرده و پژوهشگر ميتواند يا مدل خود را

الگوريتم جستوجو مقايسه کند و يا روابط مدل خود
بهطور مستقيم با مدل بهدستآمده از
ِ
را با استفاده از نرمافزار مناسب بيازمايد .در حال حاضر  TETRADمناسبترين نرمافزاري

است که برمبناي استقراي مبتني بر محدوديت کار ميکند و براي مدلسازی علّي دردسترس

است .برای استفاده از این نرمافزار باید هريک از روابط مفروض را وارد نرمافزار کرد تا در

سطح اطمينان موردنظر با آزمون استقالل (براساس درجه آزادي و آماره  G2يا  χ2مرتبط)
رابطه علّي مفروض آزمون شود.

 .5استفاده از تکنيک شبکههاي بيزين برای اثبات مدل پيشنهادي
همانطور که در قسمت قبلي گفته شد ،با کمک تحليل طبقهاي  Kميانگين ،مقادير
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گسسته سازههاي مختلف مورد استفاده در مدل مفروض ،محاسبه شدهاند .اين دادهها وارد

نرمافزار  TETRAD 4-3-5شده است .اين نرمافزار و الگوريتمهاي جستوجوگر آن،
برمبناي سالها پژوهش در گروه فلسفه و رياضي دانشگاه کارنگي ملون 1و تحت حمايت
اداره ملي هوا فضا 2و دفتر تحقيقات نيروي دريايي 3اياالت متحده توسعه داده شده است.

براي جستوجوي روابط علّي ميان عوامل يا سازههاي مدل ،ابتدا دادههاي خروجي

فرآیند تحليل طبقهاي  Kميانگين در نرمافزار وارد شده ،سپس الگوريتم جستوجوي

 PCآلفاي معادل  0/05اجرا میشود .الزم به ذکر است براي اجراي اين الگوريتم دانش
بهدستآمده از چارچوب نظری پیشنهادی ،بهعنوان دانش پيشين مورد استفاده قرار گرفته
است .مدل نهايي ناشي از تحليل الگوريتم جستوجوي  PCدر نرمافزار TETRAD

بهصورت نمودار ( )1است.

Market Attractiveness

Market Efficiency

External Environment

Customer Satisfaction

Investing Opportunity

Market Capability
نمودار 1ـ مدل نهايي خروجي نرمافزار  TETRADدرخصوص
توان جذابیت بازارهای کیش

نشانگرها نيز در جدول ( )2نشانداده شده است.
1. Carnegie Melon University.
2. Aeronautics and Space Administration (NASA).
3. Office of Naval Research.
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جدول 2ـ نشانگرهاي موجود در مدل استخراجشده
از نرمافزار TETRAD
ردیف

عامل يا سازه يا متغير

نشانگر

1

جذابیت بازار

Market Attractiveness

2

کارایی بازار

Market Efficiency

3

توانمندی بازار

Market Capability

4

رضایت مشتریان

Customer Satisfaction

5

فرصتهای سرمایهگذاری

Investing Opportunities

6

محیط خارجی

External Environment

 .6بررسي درستي رابطه بين اجزاي مدل پيشنهادي
در قسمت پيشين ،مدلسازی يا بهعبارت ديگر ،يادگيري شبکه بيز برمبناي دادههاي واقعي

صورت گرفت و يک گراف غيرحلقوي جهتدار استخراج شد .در اين قسمت ،درستي رابطه
بين اجزاي مدل پيشنهادي ،در قالب آزمون فرض بررسي میشود .در آزمون اين فرضيات،

نخست اين روابط بهصورت روابط احتمال بيان شده و سپس با کمک ابزار  TESTالگوريتم

 PCدر ماجول جستوجوي نرمافزار  TETRAD 4-3-5آزمون ميشوند .براي اين آزمون،
آماره  χ2انتخاب شد ،زیرا نسبت به آماره  G2حساسيت بيشتري در شناسايي روابط علّي دارد.

همچنین ،برای مدلسازی علّی براساس مدلسازی شبکههای بیزین ،پرسشنامهای تهیه شد و
میان  141نفر از مشتریان ،خبرگان ،فروشندگان ،سرمایهگذاران بازارها ،مدیران و کارشناسان
دولتی توزیع شد .ادعاي آنکه  Xعلّت  Yاست مستلزم رابطه ) p(Y|X) ≠ p(Yاست .بنابراين،

رد اين فرضيه بيانکننده فرض صفر استقالل  Xو  Yبهترتيب زير است:

)H0 : p(Y|X) = p(Y

فرضيه فوق دليلي است بر ) p(Y|X) ≠ p(Yکه ادعاي رابطه علّي  X → Yرا تبيين

ميکند .در شبکههاي بيز ،فرض صفر را بهصورت يک رابطه استقالل دو متغير ميتوان
نشان داد:
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H0 : X_||_ Y

نرمافزار  TETRAD 4-3-5اين فرض را میآزماید و در آن ،رد فرض صفر که با

مقدار  Pکمتر از  0/05مشخص ميشود ،بهمعناي وابستگي دو متغير است .با توجه به

مدل پيشنهادي نمودار ( ،)1ن ُه پيکان جهتدار تعريف شده و بهازاي هر پيکان ،يک فرضيه

طرح و بررسي میشود .نتايج حاصل از آن در جدول ( )3آورده شده است .همانگونه که
مالحظه ميشود ،صحت درستي روابط فوق کام ً
ال اثبات شده و هيچ فرضيهاي رد نشده

است.

جدول 3ـ نتايج آزمون فرضيات مدل
(بررسي درستي رابطه بين اجزاي مدل پيشنهادي)
فرضيه پژوهش

فرض

H0

P

قضاوت

کارایی بازار بر توان جذابیت بازار اثر مستقيم
دارد.

_||_ Market Attractiveness
Market Efficiency

 0/000000رد نميشود

کارایی بازار بر ایجاد فرصتهای
سرمایهگذاری در بازار اثر مستقيم دارد.

_||_ Market Efficiency
Investing Opportunities

 0/000315رد نميشود

کارایی بازار بر باالبردن رضایت مشتریان اثر
مستقيم دارد.

_||_ Market Efficiency
Customer Satisfaction

 0/000000رد نميشود

ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در بازار بر
باالبردن قابلیتهای بازار اثر مستقيم دارد.

_||_ Investing Opportunities
Market Capability

 0/003568رد نميشود

باالبودن قابلیتهای بازار بر رضایت مشتریان
اثر مستقيم دارد.

_||_ Market Capability
Customer Satisfaction

 0/000000رد نميشود

محیط خارجی (زمینهای) بر کارایی بازار اثر
مستقيم دارد.

_||_ External Environment
Market Efficiency

 0/000000رد نميشود

محیط خارجی (زمینهای) بر رضایت مشتریان
اثر مستقيم دارد.

_||_ External Environment
Customer Satisfaction

 0/000000رد نميشود

محیط خارجی (زمینهای) بر ایجاد
فرصتهای سرمایهگذاری در بازار اثر
مستقيم دارد.

_||_ External Environment
Investing Opportunities

 0/000000رد نميشود

محیط خارجی (زمینهای) بر باالبردن
قابلیتهای بازار اثر مستقيم دارد.

_||_ External Environment
Market Capability

 0/000000رد نميشود

پژوهشنامه بازرگانی
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بررسي صحت روابط بين اجزاي مدل پيشنهادي با استفاده از  Independent Factsاز

ابزار  Testموجود در ماجول  Searchانجام شد .براساس جدول ( ،)3تمام روابط تعريف

شده صحيح است؛ اما اين براي تأييد نهايي و اثبات مدل کلي کافی نیست .به اين منظور،

ماجول  Estimatorفعال شده و خروجي آن بهصورت نمودار ( )2است.

Market Attractiveness
Market Efficiency

External Environment

Customer Satisfaction

Investing Opportunity
Market Capability

نمودار 2ـ خروجي ماجول  Estimatorدر نرمافزار TETRAD

معيار اطالعات بيز ،1اصليترين شاخص استخراجشده از اين ماجول است و فرمول آن دو

بخش دارد .بخش اول ،2ارزیابیکننده درجهاي است که مدل پارامتري ميتواند دادههاي واقعي را

به درستي پيشبيني کند؛ و بخش دوم ،3يک امتياز منفي را براي پيچيدگي مدل تخصيص ميدهد.
هرچه معيار محاسبه شده بزرگتر باشد (به سمت صفر میل کند) ،مدل بهتر است .همانگونه که

مالحظه ميشود ،معيار اطالعات بيز معادل  -1432/0010است که در سطح بسيار خوبي است .از
طرف ديگر شاخص

ِ
شاخص تعديليافت ه که برای یک
است (حد مجاز اين

مدل مناسب است ،حداکثر برابر با  3است) .ضمن اينکه سطح معناداري نيز معادل  0/00است که

از  0/05کمتر بوده و مدل با قابليت اطمينان باال تأييد ميشود.

1. Bayesian Information Criterion (BIC).
2. Heckerman (1997); pp. 79-119.
3. Neapolitan (2003); pp. 275.
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 .7مدل ع ّلي شبکه بيز
مدل پيشنهادي با توجه به استداللهاي انجامشده و با کمک مقياس  BICبهدست آمده

است .همچنين با توجه به اينکه تمام روابط آن ،جهتدار و غيرحلقوي است ،يک مدل

شبکه بيز بهشمار ميآيد .بر مبناي دادهها و گراف بهدستآمده و با فرمول تخمينزننده
حداکثر درستنمايي 1در ماجول  Estimatorاز نرمافزار  ،TETRAD 4-3-5ميتوان

مقادير احتمال شرطي شناسه احتمال شبکه بيز را که پارامتر ناميده ميشوند ،تعيين کرد.

اين تخمينزننده ،مقادير پارامتر را بهگونهاي محاسبه ميکند که درستنمايي دادهها بر
مبناي پارامترها حداکثر شود .2در ادامه ،نمودار ( )3مدل پيشنهادي بهدستآمده از شبکه بيز

نهايي پژوهش و همچنین جدولهای احتمال شرطي هريک از متغيرهاي آنها را در سطوح
مختلف مدل نشان میدهد .این مقادیر با تخمينزننده حداکثر درستنمايي محاسبه شدهاند.

 .8احتماالت شرطي
جدولهای احتمال شرطي در نمودار ( )3احتمال وقوع هر حالت از متغيرها را مشروط

بر پدران آنها نشان ميدهند .از اينرو ،در نخستين گره ،فقط سه حالت براي توان رقابتي

تعريف شده است .چون اين گره نخست است و فاقد والد يا پدري است .اما هرچه گرهها
داراي پدران بيشتري ميشوند ،حاالت مختلف آنها بهطور تصاعدي افزايش مييابد.

همانگونه که از نمودار مدل علّی برمیآید ،در این تحقیق از طیف چهارتایی استفاده شده
است.

بر اساس نمودار فوق ،طبق تحلیلهای مبتنی بر شبکههای بیزین و براساس نظر متخصصان،

میزان جذابیت بازارهای کیش ایران بر روی پیوستار صفر تا یک ،معادل  0/4659است که
از میانگین وزنی احتماالت حاصل شده است .براساس این رقم ،جذابیت بازارهای کیش

متوسط است .از طرف دیگر ،همانگونه که از قبل نیز گفته شد ،جذابیت بازار با کارایی
آن رابطه مستقیم دارد .در حقیقت ،اگر کارایی بازار افزایش یابد ،جذابیت آن نیز افزایش

مییابد و برعکس .براساس نظرات استخراجشده از تحلیلهای این تحقیق ،میزان کارایی
1. Maximum Likelihood Estimator.
2. Heckerman (1997); pp. 79-119.
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بازارهای کیش برابر  0/4446است .این رقم به رقم جذابیت بسیار نزدیک بوده و حدس

آگاهانه قبلی تأیید میشود .براساس این خروجیها ،چون کارایی بازارها نزدیک به متوسط
است ،جذابیت آن نیز نزدیک به متوسط شده است.

درجه تمام عناصر موجود در مدل پیشنهادی مبتنی بر نظر خبرگان در جدول ( )4است.

برای محاسبه اعداد زیر دو مرتبه میانگین گرفته شده است .در حقیقت ،ابتدا میانگین وزنی
از امتیازات گرفته شده ،سپس حاصل میانگین حسابیشان اندازهگیری شده است.
جدول 4ـ درجه یا میزان هریک از عناصر موجود در مدل
ردیف

عوامل

میزان

وضعیت

1

جذابیت بازار

0/4659

عادی

2

کارایی بازار

0/4446

عادی

3

رضایت مشتریان

0/5058

مطلوب

4

جذابیت سرمایهگذاری در بازارها

0/3535

ضعیف

5

توانمندیهای بازارها

0/4564

عادی

6

توان محیط خارجی

0/3615

ضعیف

براساس جدول ( ،)4جذابیت بازارها و کاراییشان در حدود متوسط است .این امر

ناشی از سایر عوامل زیرمجموعه (رضایت مشتریان ،جذابیت سرمایهگذاری در بازارها،
توانمندی بازارها و توان محیط خارجی) است .براساس خروجیها ،میتوان گفت که

وضعیت رضایت مشتریان بهتر از سایر عوامل است .همچنین ،توانمندی بازارها نیز نسبت به
سایرین بهتر است .اما وضعیت محیط خارجی و جذابیت سرمایهگذاری در بازارها نسبت به

دو عامل دیگر ضعیفتر است.

براساس نتایج کسبشده از این تحقیق ،میتوان نتیجه گرفت که جذابیت و کارایی

بازارهای کیش دارای وضعیت عادی است .اما به وضعیت ضعیف نزدیکتر از وضعیت
ِ
مطلوب است .دلیل اصلی وضعیت نسبتاً
ت بازارهای کیش ،رضایت مطلوب
خوب جذابی 

مشتریان و وضعیت عادی توانمندیهای این بازارها است .بنابراین ،وضعیت فعلی جذابیت
بازارها و کارآیی آنها به عوامل زیر وابسته است:
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y yاولویت اول :رضایت مشتریان.

y yاولویت دوم :توانمندی بازارها.

y yاولویت سوم :پشتیبانی محیط خارجی.

y yاولویت چهارم :جذابیت سرمایهگذاری در بازارها.

در حقیقت ،اگر وضعیت جذابیت سرمایهگذاری و پشتیبانی محیط خارجی بیشتر شود،

کارایی بازارها بهطور قابل مالحظهای افزایش خواهد یافت و به تبع آن ،جذابیت بازارها نیز
ارتقا مییابد.

جمعبندی و مالحظات
منحنی عمر یک سازمان ،محصول ،تکنولوژی و یا یک فضای کسبوکار ،چهار مرحله

اصلی دارد .یک فضای کسبوکار در یک نقطه شروع ،متولد میشود (دوران معرفی یا

طفولیت) .این دوران بسیار سخت بوده و احتمال به خطر افتادن حیات در این مرحله بسیار زیاد
است .در این دوره ،معموالً سازمانها ،مدیران و کارشناسان شبانهروزی فعالیت کرده و در قبال

هزینههای زیاد ،درآمدهای کمی نسبت به دورههای بعد کسب میشود .در این دوره ،حاشیه
سود بسیار پایین بوده و درآمدها فقط کفاف هزینهها را میدهد .گذر از این مرحله ،به معنای

معرفی کافی فضای کسبوکار به محیط پیرامون است .در این شرایط ،امکان رشد حاصل
میشود .سبک مدیریت این دو دوره کام ً
ال متفاوت است .بنابراین ،مدیران این دو دوره نیز

متفاوت خواهند بود .دوره سوم دورهای است که نوعی ثبات در رفتار حاصل شده و پدیده به

بلوغ خود میرسد .در این شرایط ،نوآوری و خالقیت کام ً
ال ضروری است؛ زیرا اگر این امر
اتفاق نیفتد ،حیات و فضای کسبوکار وارد مرحله افول و رکود میشود.

با توجه به توضیحات باال و همچنین براساس نتایج این تحقیق ،در جزیره کیش با

مسافرت چمدانی حیات جدیدی برای کسبوکار ایجاد شد .با شیوه مسافرت چمدانی،
کارت مسافری و همچنین محوریت بازارها ،حیات جدید فعالیت در جزیره کیش،

مرحله طفولیت و یا معرفی را پشت سر گذاشت و بهسرعت وارد مرحله رشد شد .در این
مرحله ،زیرساختهای اولیه نیز با سرعتی نهچندان زیاد ایجاد شد .با فراگیر شدن مسافرت

به جزیره کیش و همچنین با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور ،جذابیت
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کیش و بازارهای آن به اوج خود رسید .در این شرایط ،علیرغم وجود کمبود در بعضی

زیرساختها ،این جزیره همچنان برای مسافران جذابیت کافی داشت و رونق کسبوکار
در آن مطلوب بود .این امر ،بهدلیل وجود مزیتهای نسبی جزیره کیش نسبت به سایر

نقاط کشور بود .با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ،مزیتهای نسبی

کیش کمکم از بین رفت؛ اگر این امر بههمین ترتیب ادامه مییافت ،جذابیت کیش و رونق
کسبوکار میتوانست وارد مرحله افول شود؛ اما با تغییر اهداف و استراتژیها ،از افول
جدی آن جلوگیری شد.

به اعتقاد محققان ،فعالیت در جزیره کیش وارد مرحله جدیدی از عمر خود شده است.

در حقیقت با تغییر رویکرد از مسافرت چمدانی و کارت مسافری به گردشگری ،منحنی
جدیدی برای کسبوکار در کیش به تصویر کشیده شده است (نمودار .)4

نمودار 4ـ وضعیت فعالیت در جزیره کیش

به دلیل تغییر در منحنی عمر کسبوکار در جزیره کیش ،مجددا ً فضای کسبوکار در

سطحی باالتر وارد مرحله معرفی (طفولیت) شده و هنوز از آن خارج نشده است .براساس
تحقیقات انجامشده ،امکان رکود کامل فضای کسبوکار و خروج از این منحنی در
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سالهای  1380تا  1383به دلیل عدم رعایت پارهای اصول وجود داشت .اما بهنظر میرسد
در دو سال اخیر ،وضعیت تا حد مطلوبی تحت کنترل است .برای درک بیشتر این موضوع،
در ادامه توضیحات بیشتری ارائه میشود.

در رویکرد و منحنی عمر جدید ،ادبیات کسبوکار نسبت به دوره قبل تغییر کرده

است .اما ادبیات کاری بازیگران فعال در فضای کسبوکار (اعم از دولتی و خصوصی)

در سالهای مذکور تغییر چندانی نکرده است .در دوره جدید که رویکردش مبتنی بر

گردشگری است ،سیستمهای گردشگری باید بهطور بهینه فعال شوند .در این راستا ،ایجاد
و ساماندهی صحیح زیرساختها و خدمات پشتیبان نیز مکمل بهحساب میآید .ایجاد این

فضای کسبوکار ،کاری بسیار دشوار ،زمانبر و هزینهبر است و ایجاد آن مستلزم حوصله
(دید بلندمدت) و چارچوبهای قانونی و حمایتی صحیح است.

بههرحال ،بهنظر میرسد که فعالیتها بهگونهای با روند منطقی آن متفاوت است .بهنظر

میرسد با کمحوصلگی (دید کوتاهمدت) سعی شده است رونق فضای کسبوکار جزیره
کیش از بین نرود .لذا گاهی کارهایی صورت گرفته که با فضای کسبوکار تعریفشده

جدید سازگاری ندارد .دلیل اصلی این کارها نیز اصرار بر از دست ندادن مسافران این
جزیره بوده است .بهعبارت دیگر ،دوباره بازیگران فعال در جزیره با هر روشی اصرار بر

جلب مسافران بیشتر داشتهاند.

در این شرایط و متأثر از فضای حاکم بر کل کشور ،در دوره فوق صنعت ساختمانسازی

در جزیره کیش رونق زیادی پیدا کرد .این امر از یک طرف ،باعث افزایش حضور مسافران
در جزیره کیش شده و به تبع آن ،بازارها را نیز فعال و جذاب کرده است .از طرف دیگر،

فضای کسبوکار را از آنچه برایش تعریف شده بود ،دور کرده است .بهعبارت دیگر،

رونق کاذبی ایجاد کرده است .در حقیقت ،در دورانی که باید زیرساختها و مجموعههای
گردشگری این جزیره ساخته و کامل میشد ،در آن خرید و فروش زمین رونق یافت .در

سالهای اخیر ،وضعیت این صنعت در کشور اثبات کرده است که کشش بسیار زیادی
وجود دارد .بنابراین ،اگر کوچکترین اشتباهی صورت گیرد (ایجاد جذابیت نسبت به
خرید و فروش زمین در جزیره مثل نرخگذاری بر زمینها توسط سازمان منطقه آزاد)،
تعداد زیادی سرمایهگذار در منطقه برای خرید و فروش زمین حاضر شده و قیمتها
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بهصورت کاذب افزایش خواهد یافت .در این شرایط ،تاجران اصلی که در دوره اول فضای

کسبوکار بازیگر فعال بودند ،بهواسطه عدم قبولی شرایط جدید ،حاضر به فعالیت نشده
و اکثر غرفههای خود را به فروشندگان جدید اجاره دادهاند .فروشندگان جدید نیز بهدلیل
باالبودن هزینهها مجبورند بیشتر بر کسب سود کوتاهمدت تمرکز کردهاند .بنابراین ،از

ورود محصوالت اصیل و مارکدار خودداری کرده و بهسمت محصوالت ارزان و
کمکیفیت چینی روی آوردهاند .بنابراین ،موازنه یا تعادل در این فضای کسبوکار کاهش

یافته و دچار نوعی سردرگمی شده است.

پس ،با توجه به تحلیل تاریخی باال که براساس مدارک ،مستندات و مصاحبه با

متخصصان حاصل شده است ،فضای کسبوکار جدید با رویکرد گردشگری در جزیره
کیش همچنان در مرحله نخست فعالیت خود (مرحله معرفی یا طفولیت) قرار دارد .اگر قرار

باشد دوباره به این فضای کسبوکار جدید شوک وارد شود ،گذار از مرحله معرفی و ورود
به مرحله رشد را به تعویق خواهد انداخت و ضعفهایی ایجاد میکند که تا آخر عمر این

فضای کسبوکار همراه آن میماند.

پژوهشنامه بازرگانی
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