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چکیده
پس از پيروزي انقالب اسالمي، در سال 1372 و با تصويب قانون مناطق آزاد، جزيره کيش 
به عنوان نخستين منطقه آزاد کشور برگزيده شده و پس از مدت کوتاهي، جاذبه هاي توريستي 
و تجاري اش مورد توجه قرار گرفت. انتخاب کيش به عنوان منطقه ای آزاد که سرمايه گذاری 
اين  است،  برخوردار  آزاد  مناطق  بر  حاکم  قوانين  ديگر  و  گمرکي  معافيت هاي  از  آن  در 
تجارت  اوايل،  است.  کرده  تبديل  اقتصادي  فعاليت هاي  براي  منطقه اي جذاب  به  را  جزيره 
اما با گذشت زمان و تغيير سياست هاي دولت، تجارت  چمداني در اين جزيره رونق يافت، 
چمداني و معافيت هاي گمرکي کم رنگ شد. اين مقاله علل تأثيرگذار بر جذابيت بازارهاي 
کيش را شناسايي کرده و با استفاده از شبکه هاي بيزين درجه ارتباط ميان آن ها را اندازه گيري 
توريسم،  به  چمداني  تجارت  از  استراتژي  تغيير  که  مي دهد  نشان  مدل سازی  نتيجه  می کند. 
مدل کسب وکار جديدي ايجاد کرده است که ممکن در آينده جذابيت هاي بيش تري ايجاد 
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کند. اما در حال حاضر، بازيگران فعال در فضاي کسب وکار کيش،  همواره به دنبال تجارت 
چمداني بوده و الزامات فضاي جديد را نپذيرفته اند.

M10, D40 :JEL طبقه بندی
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مقدمه 

نزديک به چهار دهه از توجه و انتخاب کيش به عنوان يک منطقه تأثيرگذار بر شرايط 
مختلف  دولت های  دهه،  چهار  اين  در  اما  می گذرد؛  کشور  اجتماعی  و  سياسی  اقتصادی، 
استفاده  اجتماعی  و  سياسی  اقتصادی،  اهداف  پی گيری  برای  مؤثر  ابزاری  به عنوان  آن  از 

نکرده  اند. 
در سال های بعد از انقالب و در سال آخر برنامه اول توسعه کشور )1368-1372( جزيره 
از آن  اعالم شدند.  ايرانی  منطقه آزاد  به عنوان سه  به همراه دو جزيره قشم و چابهار  کيش 
هدف  می رسد  به نظر  و  است  داشته  مختلفی  فرودهای  و  فراز  کيش  جزيره  تاکنون  زمان 
اوليه تأسيس مناطق آزاد در ايران، کمک به فرآيند توسعه اقتصادی کشور از طريق ايجاد 
سازوکارهای مؤثر در تشويق تجارت ــ با تمرکز بر صادرات يا صادرات مجدد ــ باشد. اما 
به نظر می رسد که در طول 15 سال گذشته، ديدگاه های سياست گذاری مختلف نتوانسته اند 
به اين جزيره آن طور که انتظار می رفت رونق بخشند. در ادامه اهداف قانونی و تعريف شده 

سازمان به ترتيب ذکر می شود1:
به مبادالت سودآور  با هدف دستيابی  با هم است که  بازار، نظامی از اجزای در تعامل 
ميان خريدار و عرضه کننده ايجاد می شود. در يک بازار، اجزاي مختلفي از قبيل خريداران 
محصوالت، فروشندگان و عرضه کنندگان  محصوالت،  سرمايه گذاری در بازار،  زيرساخت 
سازمانی )مديريت بازار(، عوامل ارائه دهنده خدمات پشتيبان و عوامل تسهيل کننده مبادالت 
زمينه ای  شرايط  وجود  درصورت  و  يکديگر  با  تعامل  در  عوامل  اين  تعامل اند.  در  هم  با 
مناسب، باعث به وجود آمدن بازاری جذاب و کارآمد می شوند؛ البته بايد توجه داشت که 
بازار جذاب و کارآمد مفهومی نسبی است. اگر جذابيت بازار را به معنای ميزان کمک بازار 
به تحقق اهداف عوامل درگير در بازار در نظر گيريم، می توان نتيجه گرفت که هريک از 
بازيگران، بسته به ميزان دستيابی به اهداف خود در بازار، در جذابيت آن مؤثرند. به اين معنا 
که جذابيت بازار از ديد هرکدام از بازيگران فعال در نظام بازار قابل تعريف است. به طور 
مثال بازار جذاب از ديد خريدار بازاری است که در آن می توان محصوالت قابل اطمينان و 
مورد انتظار را با قيمت و شرايط مناسب و آسان خريد و به خدمات جانبی مناسبی نيز که به 

1. حسيني سيد مهدي )1380(.
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فرآيند خريد کمک می کند، دسترسی داشت. بازار جذاب از ديد فروشندگان بازاری است 
که محصوالت به راحتی در آن عرضه شود و به سرعت و با شرايط منصفانه به فروش رسد و 
همچنين در آن، دسترسی به انواع خدمات تسهيل گر و پشتيبان آسان باشد. بازار جذاب از 
ديد سرمايه گذار، بازاری است که بازده سرمايه مناسبی با ريسک معقول عايد سرمايه گذار 
شود. البته روشن است که جذابيت بازار برای هريک از عوامل نظام بازار بر جذابيت بازار 

برای ساير عوامل تأثير می گذارد.
را  آن  جذابيت  بايد  جذابيتش  افزايش  برای  و  است  نسبی  مفهومی  بازار   جذابيت 
و  مؤلفه ها  بايد  کار،  اين  برای  داد.  ارتقا  بازار  نظام  در  فعال  عوامل  تک  تک   برای 
و  کرده  شناسايی  را  بازار  نظام  عوامل  از  هريک  برای  بازار  جذاب کننده   فاکتورهای 
در  موجود  مشکالت  ريشه يابی  با  کرد.  مطالعه  و  بررسی  بازار  در  را  آن ها  وضعيت 
تنظيم  و  بهبود  فرصت های  می توان  بازار،  جذاب کننده  فاکتورهای  از  هريک   حوزه 
بازار  نظام  که  داشت  توجه  بايد  همچنين  کرد.  شناسايی  را  جذابيت  افزايش   راهبردهای 
بر  بازار  بر  حاکم  محيطی  شرايط  وضعيت  و  می کند  عمل  خاصی  محيطی  شرايط  در 
در  شرايط  اين  دارد.  زيادی  تأثير  بازار  نظام  عوامل  برای  آن  جذابيت  و  بازار  فعاليت های 
بسياری از مواقع، يکی از عوامل اصلی تأثيرگذار بر جذابيت بازار محسوب می شود. رقابت، 
اين شرايط  از جمله  دارد  قرار  بازار در آن  منطقه ای که  اقتصادی  قانونی و شرايط  شرايط 
محسوب می شوند. بنابراين، اين شرايط نيز بايد در مطالعه عوامل مرتبط با کاهش جذابيت 

بازار بررسی شوند.

1. مدل هاي غربال سازي 

عوامل  برمبناي  کشورها  از  تعدادي  زمينه،  ابتدا    اين  در  ارائه شده  مدل های  بيش تر  در 
انجام مطالعات تفصيلي،   با توجه به عوامل سطح خرد و  انتخاب شده و سپس  سطح کالن 
کشورهايي به عنوان کشورهاي جذاب انتخاب می شوند. بيش ترين نقطه قوت اين مدل ها در 
غربال سازی اوليه کشورها و انتخاب از بين تعداد محدودي از کشورهاي باقي مانده است. 
در اين مدل ها به شاخص های مرتبط بازار و بنگاه،  محدوديت های دسترسي و... کم و بيش 
با درنظر گرفتن  بر اين رويکرد، آن است که  انتقادهای وارد شده  توجه می شود. از جمله 
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بازار به اندازه يک کشور، توجه تصميم  گيرنده، ابتدا به متغيرها و مالحظات کالن اقتصادي 
و غيراقتصادي جلب می شود و ممکن است با استفاده از فرآيند غربال سازی در گام نخست،  
می تواند  غربال سازی  اساس،  رويکرد  اين  بر  داد.  از دست  را  مشتريان  از  بخش هايی  عماًل 
تصوير نادرستی از ظرفيت های واقعي بازار براي محصوالت بنگاه خلق کند. همچنين،  ساير 

نقاط ضعف اين مدل ها را می توان به شرح زير بيان کرد1: 
y عدم تطبيق مدل هاي غربال سازی با فرآيند تصميم گيري صادرکنندگان؛
y عدم رتبه بندي و انتخاب بازارهاي هدف؛
y عدم ارائه راهبرد ورود و فعاليت در بازارهاي هدف؛
y  .امکان قطعه قطعه شدن2 بازارهاي هدف و عدم توجه به افق برنامه ريزي

2. معيارگذاري بخش ها

معيارهاي  به  توجه  با  بخش  هر  جذابيت  سنجش  شامل  بخش ها  معيارگذاري  رويکرد 
از  پس  روش،  اين  در  آمده اند.  به دست  تجربي  مطالعات  از  عمدتاً  که  است  مشخصي 
استخراج شاخص ها و معيارها،  وزن معيني برايشان در نظر گرفته شده و در بازارهاي مختلف 
براساس مجموعه معيارهاي مورد نظر ارزيابي مي شوند. در بين مدل هاي فوق، مدل هاي وود 
اکتفا کرده اند  بازارهاي خارجي  از  ارائه شاخص هايی  به  فقط  و رحمان  رابرتسون،  کخ  و 
است.  نشده  ارائه  هدف  بازارهاي  انتخاب  و  اطالعات  تلفيق  برای  سازوکاري  آن ها  در  و 
با بازار توجه شده و عوامل مرتبط  به شاخص های مرتبط  در مدل سيمکين و ديب،  عمدتاً 
نيز فرمولي برای ارزيابي جذابيت  با بنگاه مورد توجه قرار نگرفته است. در مدل مک کم3 
و  اندازه بخش،  نرخ مصرف بخش  به سه عامل  اما در آن، فقط  ارائه شده است؛  بخش ها 
ضعف  نقاط  ساير  همچنين،  است.  شده  توجه  بازاريابي  درآميخته  تغييرات  به  بخش  پاسخ 

عمده اين مدل ها عبارت اند از:
y  عدم رتبه بندي و انتخاب بازارهاي هدف؛
y  عدم ارائه راهبرد ورود و فعاليت در بازارهاي هدف؛

1. فرجي خورشيدي حجت )1383(.
2. Fragmented.
3. Mccamm.
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y  عدم توجه به افق برنامه ريزی؛
y .عدم حذف مرحله ای اطالعات

به طورکلي، مشخصات مدل هاي ارائه شده در اين بخش به شرح زير است:
نظر  در  را  جامعي  سؤال های  بازارها  با  ارتباط  در  مدل  اين  رابرتسون:  و  وود  مدل 
و  برنامه ريزی  افق  به  نمی کند. همچنين،  توجه  بنگاه  با  مرتبط  به شاخص های  اما  می گيرد؛ 
بازار،  به  نيز توجهي ندارد. در اين مدل، به دليل توجه همه جانبه  حذف مرحله ای اطالعات 
امکان حذف بازارهاي مطلوب بسيار کم بوده و امکان قطعه قطعه شدن بازار نيز به دليل 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 نمی شود1. 
مدل سيمکين و ديب: اين مدل عمدتاً به شاخص های مرتبط با بازار توجه شده و عوامل 
معيارها،  به  وزن دهي  با  همچنين،  نيست.  توجه  مورد  چندان  تطبيق  ميزان  و  بنگاه  با  مرتبط 
 چارچوبي براي رتبه بندي و انتخاب بازارهاي هدف فراهم می کند،  اما مانند ساير مدل هاي 

ارائه شده، راهبرد ورود به بازارهاي هدف را ارائه نمی دهد2. 
مدل کيگان نيز همانند مدل وود و رابرتسون،  مجموعه ای از عوامل تأثيرگذار بر جذابيت 
بازارهاي مورد بررسي را ارائه مي دهد. در اين مدل، به افق برنامه ريزی و حذف مرحله ای 
اطالعات توجهي نشده و سازوکاری برای رتبه بندي و انتخاب بازارهاي هدف ارائه نمی شود. 
همچنين در ارتباط با راهبرد ورود و فعاليت در بازارهاي هدف نيز  تصميم سازی نمی کند. در 
اين مدل، به دليل توجه اوليه به عوامل مرتبط با تقاضا و ديدگاه نسبتاً جامع، امکان حذف 

بازارهاي مطلوب و قطعه قطعه شدن بازار وجود ندارد3. 
ارائه  بين المللي  فرصت های  ارزيابي  براي  توصيفي   چارچوبی  مدل  اين  کائودا:  مدل 
برتر  براي خلق ارزش  نياز  الزامات مورد  بازار،  با  به شاخص های مرتبط  می دهد و در آن، 
انتخاب  برای رتبه بندي و  اما، سازوکاری  بالقوه رقبا توجه می شود؛  بالفعل و  و راهبردهاي 
بازارهاي هدف و همچنين راهبرد ورود و فعاليت در بازارهاي هدف ارائه نمی شود. به عالوه 

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، شاخص های مرتبط با بنگاه، محدوديت های دسترسي، افق برنامه ريزی و امکان 
حذف مرحله ای اطالعات نيز مورد توجه قرار نمي گيرد. 

در مدل رحمان،  جذابيت بازارهاي خارجي به دو بخش جذابيت اندازه بازار و جذابيت 
براساس آن،  جذابيت  و  است  اين مدل يک مدل مرحله ای  است.  تفکيک شده  ساختاري 
مدل،  اين  در  باشند.  داشته  بازار  اندازه  جذابيت  که  می شود  بررسی  بازارهايي  ساختاری 
دليل  به  و  ندارد  وجود  مطلوب  بازارهاي  حذف  تقاضا،  امکان  جذابيت  بر  اوليه  تمرکز  با 
جامع نگري مورد نظر در اين مدل، امکان قطعه قطعه شدن بازارهاي هدف نيز بسيار کم است. 
همچنين، ميزان رقابت نه به عنوان يک عامل مستقل، بلکه به عنوان يک عامل تأثيرگذار بر 
جذابيت اندازه بازار مورد توجه قرار گرفته است. در اين مدل، سازوکاري برای رتبه بندي 
و انتخاب بازارهاي هدف و همچنين راهبرد  ورود و فعاليت در بازارهاي هدف ارائه نشده 

و  برنامه ريزی نيز انجام نمی شود1. 
مدل کخ: در مدل کخ،  شاخص های مورد نظر در جذابيت بازارهاي خارجي به سه بخش 
شاخص های مرتبط با بازار،  شاخص های مرتبط با بنگاه و شاخص های ترکيبي تفکيک شده 
برنامه ريزی و امکان حذف مرحله ای  است. در اين مدل،  به محدوديت های دسترسي،  افق 
اطالعات توجه نشده و سازوکار مشخصي برای رتبه بندي و انتخاب بازارهاي خارجي ارائه 
نمی شود. اين مدل می کوشد با استفاده از عوامل مورد نظر در جذابيت بازارهاي خارجي و 
ليسانس،   بازار خارجي )صادرات،  اعطاي حق  به  از عوامل ديگر، روش ورود  مجموعه ای 

مشارکت خاص و سرمايه گذاري مستقيم( را مشخص کند2. 
شده  ارائه  بخش ها  جذابيت  ارزيابي  برای  مک کم،  فرمولي  مدل  در  مک کم:  مدل 
به  بخش  پاسخ  و  بخش  مصرف  نرخ  بخش،   اندازه  عامل  سه  به  آن،  فقط  در  که  است 
مشخصي  سازوکار  مدل  اساس،  اين  اين  بر  است.  شده  توجه  بازاريابي  درآميخته  تغييرات 
براي دسته بندی و انتخاب بخش ها ارائه می دهد که به دليل توجه ِصرف به سه عامل فوق ، 
جامعيت الزم را ندارد. در اين مدل،  به شاخص های مرتبط با بنگاه و ميزان رقابت توجهي 
نشده و برای ورود و فعاليت در بازارهاي خارجي  کمکي به تصميم سازی 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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برنامه ريزی توجه نمی کند.  در اين مدل،  امکان حذف مرحله ای اطالعات مرتبط با بخش ها 
وجود نداشته و به دليِل توجه ِصرف به سه عامل ذکرشده،  امکان حذف بازارهاي مطلوب 

وجود دارد1.
مدل کولت: اين مدل نظير مدل مک کم،  فرمولي برای ارزيابي جذابيت بخش ها ارائه شده 
ارزياب محول شده است. همچنين  به  بازارهاي هدف  بر جذابيت  تأثيرگذار  و  شاخص های 
توجهي  اطالعات وتصميم سازی  برنامه ريزي، حذف مرحله ای  افق  به  همانند مدل مک کم،  

نمی کند2.
مدل سارابيا: اين مدل عالوه  بر ارائه شاخص های مؤثر بر جذابيت بخش ها،  درچارچوب 
افق برنامه ريزی براي هريک از عوامل وزن مشخصي در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، 
 اين مدل به افق برنامه ريزی توجه خاصي نشان داده ولی،  به امکان حذف مرحله ای اطالعات 

و راهبرد ورود و فعاليت در بخش ها توجهی ندارد3. 
دو  بر  تجاري  پرتفوي  مديريت  زمينه  در  شده  ارائه  الگوهاي  و  مدل ها  پرتفوي:   مدل 
عامل جذاب بودن بازار و توانمندي واحد کسب وکار راهبردي4 بنگاه تمرکز دارد. از جمله 
اشاره  الکتريک و مدل  بوستون،  روش جنرال  به روش گروه مشاوران  اين مدل ها می توان 
در  اطالعات  مرحله ای  حذف  امکان  و  نداشته  توجه  برنامه ريزی  افق  به  مدل ها  اين  کرد. 
آن ها وجود ندارد. همچنين،  سازوکاري برای رتبه بندي و انتخاب بخش ها و راهبرد ورود به 
آن ها ارائه نمی شود. به عالوه، در اين مدل ها با توجه اوليه به کشورها،  امکان قطعه قطعه شدن 

بازارهاي هدف نيز وجود دارد5. 
تحليل جذابيت  و  تجزيه  مفيد  شيوه های  از جمله  پورتر،   مدل  تحليل صنعت:   و  تجزيه 
صنعت و نيروهاي مؤثر بر آن است. از معايب اين مدل در ارزيابي جذابيت بخش ها، می توان 
و  رتبه بندي  سازوکار  ارائه  عدم  تطبيق،   ميزان  و  دسترسي  محدوديت های  به  توجه  عدم  به 
انتخاب بخش ها و در نهايت، عدم توجه به افق برنامه ريزی اشاره کرد. در اين مدل،  امکان 
نمي شود. همچنين،   ارائه  به بخش  راهبرد ورود  نداشته و  اطالعات وجود  حذف مرحله ای 

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 فرآيند تصميم گيري صادرکنندگان در زمينه ارزيابي جذابيت بازارهاي خارجي 
و انتخاب بازار مناسب تطبيق ندارد1. 

3. مدل پيشنهادي براي اندازه گيری جذابيت بازارهای کيش و شناسایی 
عوامل مؤثر بر جذابيت آن ها

بازار به دو دسته عوامل زمينه ای و محتوايی تقسيم  می شود. منظور از عوامل محتوايی، 
در  نيز عواملی هستند که  زمينه ای  بازار رخ می دهند و عوامل  است که در محيط  عواملی 
محيط بيرون رخ داده و بر بازارها اثر می گذارند. عوامل دسته اول را تا حد زيادی می توان 
در محيط بازار و با تدبير و سياست کنترل کرد. اما دسته دوم از عوامل را نمی توان به راحتی 

تحت کنترل خود درآورد. 
و  سرمايه گذاری  جذابيت  خريد،  تجربه  بازار،  کارايی  دسته  چهار  به  محتوايی  عوامل 
توانمندی بازار تقسيم می شود. در چارچوب پيشنهادی، شرايط محيطی به عنوان متغير برون زا 
و توانمندی بازار، تجربه خريد، جذابيت برای سرمايه گذاری به عنوان متغيرهای درون زا بر 
در  اقتصادی  مبادالت  حجم  که  است  بازاری  کارا،  بازار  مؤثرند.  کيش  بازارهای  کارايی 
آن باال بوده و هريک از ذينفعان درگير در نظام بازار بتوانند اهداف خود را در آن تحقق 
بخشند. کارايی بيش تر بازار منجر به افزايش جذابيت آن می شود. نکته کليدی در چارچوب 
بررسی   به  نياز  که  مهمی  فاکتورهای  ادامه  در  است.  آن  بازخور  حلقه های  به  توجه  فوق، 

دارند، مشخص شده  است.
از طرف  بازارهای کيش کانون اصلی است.  از هر چيز،  قبل  پيشنهادی،  در چارچوب 
پيشنهادی،  چارچوب  در  بايد  بنابراين  می آيد،  به حساب  زنده   پديده  ای  بازار  چون  ديگر، 
رويکرد سيستمی )که ارتباط و تعامل اجزای نظام بازار و نيز ارتباط ميان نظام بازار و محيط 
آن را در نظر می گيرد( در نظر گرفته شود. همچنين، بازار به دو بخش طرف عرضه و طرف 
تقاضا تقسيم شده و برآيند جذابيت برای هر طرف، تعيين کننده جذابيت کلی بازار خواهد 

بود. 

1. Özlem Öz (2002); pp.509-515; Mc Dermid, Carolyn (2002); pp.24-39; Lilach Nachum (1998); pp  459-
478.
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و  شده  تعريف   )1( جدول  در  فوق،  چارچوب  در  مشخص شده  متغيرهای  از  هريک 
ماهيت آن ها بررسی شده است. 

 جدول 1ـ شرح متغيرهای چارچوب تحليل وضعيت جذابيت 
بازارهای کيش

شرحمتغیرردیف

جذابيت بازار عبارت است از رونق بازار و توانايی اش در تحقق اهداف هريک جذابيت بازار1
از عوامل ذينفع.

کارايی بازار2
بازاری کارآمد محسوب می شود که طرف تقاضا )خريداران کاال و خدمات( 
و طرف عرضه )فروشندگان کاال و خدمات( هريک می توانند در آن نيازهای 

خود را برطرف کنند.

تجربه خريد3
تجربه خريد نتيجه تعامل خريدار )مشتری( با يک بازار است. از ديد خريدار 
يک بازار جذاب، بازاری است که می تواند برايش تجربه خريدی متناسب با 

انتظارات وی خلق کند.

تجربه 4
سرمايه گذاری

تجربه سرمايه گذاری برآيند تعامل عرضه کننده کاال يا خدمات با يک بازار 
است. از ديد يک عرضه کننده، بازار جذاب بازاری است که انتظارات 

سرمايه  گذاری وی را برآورده و شرايط فعاليت و کسب وکار خوبی برايش مهيا 
می کند.

5
توانمندی ها 
و قابليت های 

بازار

بازار برای ايجاد فضای مناسب جهت برقراری رابطه ميان عرضه و تقاضا نيازمند 
امکانات و توانمندی هايی است که بر تجربه خريد و تجربه سرمايه گذاری 

مؤثرند و همچنين، ميزان سرمايه گذاری در بازار نيز بر آن ها تأثير می گذارد.

شرايط 6
محيطی

شرايط محيطی ناشی از فاکتورها و عواملی است که بر تجربه خريد، تجربه 
سرمايه گذاری و توانمندی ها و شرايط بازار تأثير می گذارد. سياست ها و اهداف 
کالن دولت، قوانين و مقررات، وضعيت و ساختار اجتماعی و جمعيت شناختی، 

ساختار و وضعيت اقتصادی، زيرساخت های فعاليت اقتصادی، رقابت و... از 
عوامل اصلی مطرح در اين زمينه هستند.

4. مدل سازی شبکه های بيزین

شبکه هاي بيز، ساختارهايي نموداري براي نمايش روابط احتمالي ميان تعداد زيادي متغير 
و انجام استنباط احتمالي با آن متغيرها هستند. پژوهشگران از دهه 80 ميالدي به بعد روش هاي 
ـ و درواقع استخراج الگوهاي روابط احتمالي بين متغيرهاي يک پديده  يادگيري شبکه های بيزـ 
از داده هاي گردآوري شده درباره آن ــ را توسعه داده اند. اين روش هاي توسعه داده شده، هنوز 
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برخي مشکالت مدل سازی داده ها  نشان داده اند که در حل  اما  جديد و در حال تکامل اند، 
مدل سازی  در  ميالدي،  دهه 80  در  اولين بار  برای  بيز  اثربخش  اند1. شبکه  به طور چشمگيري 
علّيت براي ساخت يک سيستم پيشرفته آندوسکوپي داخل روده به کار گرفته شد و هدف آن، 

هدايت آندوسکوپ در روده بيمار با کمک دوربين تصويربرداري بود2. 
به طورکلي، شبکه بيز يکي از روش هاي داده کاوي به شمار مي رود که دانشمندان درباره 

مزاياي به کارگيري آن بر سر سه دليل توافق بيش تري دارند3 : 
1( شبکه هاي بيز مي توانند به خوبي از پس داده هاي ناقص برآيند. 

2( شبکه هاي بيز امکان آگاهي از روابط علّي را فراهم مي کند. 
3( اين شبکه ها در همراهي با روش هاي آماري بيز ترکيب دانش زمينه اي4 و داده ها را 

تسهيل می سازد.

در ادامه، روش به کارگيري شبکه هاي بيز براي مدل سازی علّي، به طورخالصه بيان شده 
است5.

الف( تعيين متغيرهاي مدل

را  پژوهش خود  متغيرهاي  و  ابتدا هدف  تحقيق،  ديگر روش هاي  مانند  بايد  پژوهشگر 
البته الزم است تمام متغيرهاي معمول و مؤثر فضاي تحقيق براي استفاده از  مشخص کند. 
وارد  مدل  در  و  شده  شناسايي  محدوديت،  بر  مبتني  استقراي  در  مطرح شده  الگوريتم هاي 

شوند.

ب( فراهم سازی دانش پيشين

الگوريتم  با استفاده از يک  بر مبناي دادهاي ميداني و  براي دستيابي به يک مدل علّي 
جست وجو نظير الگوريتم PC، پژوهشگر بايد بعد از شناسايي متغيرهاي مؤثر در مدل، تقدم 
و تأخر آن ها 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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علّت  روابط  است  ممکن  و  شده  اجرا  پيشين  دانش  بدون  جست وجو  الگوريتم  صورت، 
علّي  مدل  نتيجه،  در  و  کرده  شناسايي  را  معکوس  جهت هاي  با  يا  و  غيرمنطقي  معلول  و 
از پژوهش ها، آزمودن يک مدل  بسياري  پژوهشگر در  به عالوه، قصد  ارائه دهد.  نادرستي 
علّي مفروض است. بنابراين، پيش از به کارگيري الگوريتم جست وجو، با تعيين سلسله مراتب 

متغيرها، امکان آزمودن فرضيه هاي خود را فراهم مي کند.
البته ممکن است متغيرهاي هر سطح با هم روابط علّي داشته باشند و تعيين دانش پيشين 
از  را  متغيرهاي يک سطح  برخي  پژوهشگر  اگر  اما  نمی کند؛  ايجاد  اين باره محدوديتي  در 
وارد  نيز   PC الگوريتم  مانند  الگوريتمي  در  را  محدوديت  اين  مي تواند  بداند،  مستقل  هم 
کند تا الگوريتم هدايت شده تر عمل کند. همچنين، اگر پژوهشگر براي تعيين تقدم و تأخر 
متغيرهاي مدل هيچ تئوري و منطقي نداشته باشد، مي تواند رويه جست وجو را بدون دانش 

پيشين اجرا کرده و مدل علِّي به دست آمده را مبناي پژوهش هاي بعدي خود قرار دهد.

ج( تطبيق داده هاي ميداني با دانش پيشين

در اين گام، الگوريتم جست وجو اجرا مي شود. ورودي هاي اين الگوريتم، متغيرها، دانش 
ميداني گردآوري شده  داده هاي  از  ماتريسي  و  معلولي  و  علّت  تأخر  و  تقدم  درباره  پيشين 
 PC الگوريتم  بود.  خواهد  جهت دار  غيرحلقوي  گراف  يک  الگوريتم،  خروجي  است. 
برمبناي آزمون استقالل با آماره G2 يا χ2 عمل کرده و پژوهشگر مي تواند يا مدل خود را 
به طور مستقيم با مدل به دست آمده از الگوريتِم جست وجو مقايسه کند و يا روابط مدل خود 
را با استفاده از نرم افزار مناسب بيازمايد. در حال حاضر TETRAD مناسب ترين نرم افزاري 
است که برمبناي استقراي مبتني بر محدوديت کار مي کند و براي مدل سازی علّي دردسترس 
است. برای استفاده از اين نرم افزار بايد هريک از روابط مفروض را وارد نرم افزار کرد تا در 
سطح اطمينان موردنظر با آزمون استقالل )براساس درجه آزادي و آماره G2 يا χ2 مرتبط( 

رابطه علّي مفروض آزمون شود.

5. استفاده از تکنيک شبکه هاي بيزین برای اثبات مدل پيشنهادي

مقادير  ميانگين،   K طبقه اي  تحليل  کمک  با  شد،  گفته  قبلي  قسمت  در  که  همان طور 
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گسسته سازه هاي مختلف مورد استفاده در مدل مفروض، محاسبه شده اند. اين داده ها وارد 
آن،  جست وجوگر  الگوريتم هاي  و  نرم افزار  اين  است.  شده   TETRAD 4-3-5 نرم افزار 
برمبناي سال ها پژوهش در گروه فلسفه و رياضي دانشگاه کارنگي ملون1 و تحت حمايت 

اداره ملي هوا فضا2 و دفتر تحقيقات نيروي دريايي3 اياالت متحده توسعه داده شده است. 
خروجي  داده هاي  ابتدا  مدل،  سازه هاي  يا  عوامل  ميان  علّي  روابط  جست وجوي  براي 
جست وجوي  الگوريتم  سپس  شده،  وارد  نرم افزار  در  ميانگين   K طبقه اي  تحليل  فرآيند 
دانش  الگوريتم  اين  اجراي  براي  به ذکر است  اجرا می شود. الزم  معادل 0/05  آلفاي   PC

به دست آمده از چارچوب نظری پيشنهادی، به عنوان دانش پيشين مورد استفاده قرار گرفته 
 TETRAD نرم افزار  در   PC جست وجوي  الگوريتم  تحليل  از  ناشي  نهايي  مدل  است. 

به صورت نمودار )1( است.

Market Attractiveness

External Environment

Investing Opportunity

Market Capability

Customer Satisfaction

Market Efficiency

 نمودار 1ـ مدل نهايي خروجي نرم افزار TETRAD درخصوص 
توان جذابيت بازارهای کيش

نشانگرها نيز در جدول )2( نشان داده 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 استخراج شده 
TETRAD از نرم افزار

نشانگرعامل یا سازه یا متغیرردیف

Market Attractivenessجذابيت بازار1

Market Efficiencyکارايی بازار2

Market Capabilityتوانمندی بازار3

Customer Satisfactionرضايت مشتريان4

Investing Opportunitiesفرصت های سرمايه گذاری5

External Environmentمحيط خارجی6

6. بررسي درستي رابطه بين اجزاي مدل پيشنهادي

در قسمت پيشين، مدل سازی يا به عبارت ديگر، يادگيري شبکه بيز برمبناي داده هاي واقعي 
صورت گرفت و يک گراف غيرحلقوي جهت دار استخراج شد. در اين قسمت، درستي رابطه 
بين اجزاي مدل پيشنهادي، در قالب آزمون فرض بررسي می شود. در آزمون اين فرضيات، 
نخست اين روابط به صورت روابط احتمال بيان شده و سپس با کمک ابزار TEST الگوريتم 
PC در ماجول جست وجوي نرم افزار TETRAD 4-3-5 آزمون مي شوند. براي اين آزمون، 

آماره χ2 انتخاب شد، زيرا نسبت به آماره G2 حساسيت بيش تري در شناسايي روابط علّي دارد. 
همچنين، برای مدل سازی علّی براساس مدل سازی شبکه های بيزين، پرسش نامه ای تهيه شد و 
ميان 141 نفر از مشتريان، خبرگان، فروشندگان، سرمايه گذاران بازارها، مديران و کارشناسان 
دولتی توزيع شد. ادعاي آن که X علّت Y است مستلزم رابطه p(Y|X) ≠ p(Y) است. بنابراين، 

رد اين فرضيه بيان کننده فرض صفر استقالل X و Y به ترتيب زير است:

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

تبيين  را    X → Y علّي  رابطه  ادعاي  p(Y|X) ≠ p(Y) که  بر  است  دليلي  فوق  فرضيه 
مي توان  متغير  دو  استقالل  رابطه  يک  به صورت  را  صفر  فرض  بيز،  شبکه هاي  در  مي کند. 

نشان داد:
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H0 : X_||_ Y  

با  که  صفر  فرض  رد  آن،  در  و  می آزمايد  را  فرض  اين   TETRAD 4-3-5 نرم افزار 
به  توجه  با  است.  متغير  دو  وابستگي  به معناي  مي شود،  مشخص   0/05 از   کم تر   P مقدار  
مدل پيشنهادي نمودار )1(، نُه پيکان جهت دار تعريف شده و به ازاي هر پيکان، يک فرضيه 
طرح و بررسي می شود. نتايج حاصل از آن در جدول )3( آورده شده است. همان گونه که 
نشده  رد  فرضيه اي  هيچ  و  شده  اثبات  کاماًل  فوق  روابط  درستي  مي شود، صحت  مالحظه 

است. 

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

قضاوتPفرض H0فرضیه پژوهش

کارايی بازار بر توان جذابيت بازار اثر مستقيم 
دارد.

Market Attractiveness _||_ 
Market Efficiency0/000000رد نمي شود

کارايی بازار بر ايجاد فرصت های 
سرمايه گذاری در بازار اثر مستقيم دارد.

Market Efficiency _||_ 
Investing Opportunities0/000315رد نمي شود

کارايی بازار بر باالبردن رضايت مشتريان اثر 
مستقيم دارد.

Market Efficiency _||_ 
Customer Satisfaction0/000000رد نمي شود

ايجاد فرصت های سرمايه گذاری در بازار بر 
باالبردن قابليت های بازار اثر مستقيم دارد.

Investing Opportunities _||_ 
Market Capability0/003568رد نمي شود

باالبودن قابليت های بازار بر رضايت مشتريان 
اثر مستقيم دارد.

Market Capability _||_  
Customer Satisfaction0/000000رد نمي شود

محيط خارجی )زمينه ای( بر کارايی بازار  اثر 
مستقيم دارد.

External Environment _||_  
Market Efficiency0/000000رد نمي شود

محيط خارجی )زمينه ای( بر رضايت مشتريان 
اثر مستقيم دارد.

External Environment _||_  
Customer Satisfaction0/000000رد نمي شود

محيط خارجی )زمينه ای( بر ايجاد 
فرصت های سرمايه گذاری در بازار اثر 

مستقيم دارد.

External Environment _||_ 
 Investing Opportunities0/000000رد نمي شود

محيط خارجی )زمينه ای( بر باالبردن 
قابليت های بازار اثر مستقيم دارد.

External Environment _||_  
Market Capability0/000000رد نمي شود
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Independent Facts از  با استفاده از  بررسي صحت روابط بين اجزاي مدل پيشنهادي 
تعريف  تمام روابط  براساس جدول )3(،  انجام شد.   Search Test موجود در ماجول  ابزار 
شده صحيح است؛ اما اين براي تأييد نهايي و اثبات مدل کلي کافی نيست. به اين منظور، 

ماجول Estimator فعال شده و خروجي آن به صورت نمودار )2( است.

 

Market Attractiveness

External Environment

Investing Opportunity

Market Capability

Customer Satisfaction

Market Efficiency

 TETRAD در نرم افزار Estimator نمودار 2ـ خروجي ماجول

فرمول آن دو  اين ماجول است و  از  استخراج شده  بيز1، اصلي ترين شاخص  اطالعات  معيار 
بخش دارد. بخش اول2، ارزيابی کننده درجه اي است که مدل پارامتري مي تواند داده هاي واقعي را 
به درستي پيش بيني کند؛ و بخش دوم3، يک امتياز منفي را براي پيچيدگي مدل تخصيص مي دهد. 
هرچه معيار محاسبه شده بزرگ تر باشد )به سمت صفر ميل کند(، مدل بهتر است. همان گونه که 
مالحظه مي شود، معيار اطالعات بيز معادل 1432/0010- است که در سطح بسيار خوبي است. از 
طرف ديگر شاخص است )حد مجاز اين شاخِص تعديل يافته  که برای يک 
مدل مناسب است، حداکثر برابر با 3 است(. ضمن اين که سطح معناداري نيز معادل 0/00 است که 

از 0/05 کم تر بوده و مدل با قابليت اطمينان باال تأييد مي شود.

1. Bayesian Information Criterion (BIC).
2. Heckerman (1997); pp. 79-119.
3. Neapolitan (2003); pp. 275.
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7. مدل عّلي شبکه بيز

مدل پيشنهادي با توجه به استدالل هاي انجام شده و با کمک مقياس BIC به دست آمده 
اين که تمام روابط آن، جهت دار و غيرحلقوي است، يک مدل  به  با توجه  است. همچنين 
تخمين زننده  فرمول  با  و  به دست آمده  گراف  و  داده ها  مبناي  بر  مي آيد.  به شمار  بيز  شبکه 
مي توان   ،TETRAD 4-3-5 نرم افزار  از   Estimator ماجول  در  درست نمايي1  حداکثر 
کرد.  تعيين  مي شوند،  ناميده  پارامتر  که  را  بيز  شبکه  احتمال  شناسه  شرطي  احتمال  مقادير 
بر  داده ها  درست نمايي  که  مي کند  محاسبه  به گونه اي  را  پارامتر  مقادير  تخمين زننده،  اين 
مبناي پارامترها حداکثر شود2. در ادامه، نمودار )3( مدل پيشنهادي به دست آمده از شبکه بيز 
نهايي پژوهش و همچنين جدول های احتمال شرطي هريک از متغيرهاي آن ها را در سطوح 
مختلف مدل نشان می دهد. اين مقادير با تخمين زننده حداکثر درست نمايي محاسبه شده اند. 

8.  احتماالت شرطي

جدول های احتمال شرطي در نمودار )3( احتمال وقوع هر حالت از متغيرها را مشروط 
بر پدران آن ها  نشان مي دهند. از اين رو، 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 گره ها 
مي يابد.  افزايش  تصاعدي  به طور  آن ها  مختلف  حاالت  مي شوند،  بيش تري  پدران  داراي 
همان گونه که از نمودار مدل علّی برمی آيد، در اين تحقيق از طيف چهارتايی استفاده شده 

است. 
بر اساس نمودار فوق، طبق تحليل های مبتنی بر شبکه های بيزين و براساس نظر متخصصان، 
ميزان جذابيت بازارهای کيش ايران بر روی پيوستار صفر تا يک، معادل 0/4659 است که 
بازارهای کيش  اين رقم، جذابيت  براساس  احتماالت حاصل شده است.  ميانگين وزنی  از 
با کارايی  بازار  نيز گفته شد، جذابيت  متوسط است. از طرف ديگر، همان گونه که از قبل 
آن رابطه مستقيم دارد. در حقيقت، اگر کارايی بازار افزايش يابد، جذابيت آن نيز افزايش 
ميزان کارايی  تحقيق،  اين  تحليل های  از  استخراج شده  نظرات  براساس  برعکس.  و  می يابد 

1. Maximum Likelihood Estimator.
2. Heckerman (1997); pp. 79-119.
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 نمودار 3ـ شبکه بيز نهايي در سطح اول و دوم مدل پيشنهادي 
و جدول های احتمال شرطي هر گروه
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بازارهای کيش  برابر 0/4446 است. اين رقم به رقم جذابيت بسيار نزديک بوده و حدس 
آگاهانه قبلی تأييد می شود. براساس اين خروجی ها، چون کارايی بازارها نزديک به متوسط 

است، جذابيت آن نيز نزديک به متوسط شده است. 
درجه تمام عناصر موجود در مدل پيشنهادی مبتنی بر نظر خبرگان در جدول )4( است. 
برای محاسبه اعداد زير دو مرتبه ميانگين  گرفته شده است. در حقيقت، ابتدا ميانگين وزنی 

از امتيازات گرفته شده، سپس حاصل ميانگين حسابی شان اندازه گيری شده است.

جدول 4ـ درجه يا ميزان هريک از عناصر موجود در مدل

وضعیتمیزانعواملردیف

عادی0/4659جذابيت بازار1

عادی0/4446کارايی بازار2

مطلوب0/5058رضايت مشتريان3

ضعيف0/3535جذابيت سرمايه گذاری در بازارها4

عادی0/4564توانمندی های بازارها5

ضعيف0/3615توان محيط خارجی6

امر  اين  است.  متوسط  حدود  در  کارايی شان  و  بازارها  جذابيت   ،)4( جدول  براساس 
بازارها،  در  سرمايه گذاری  جذابيت  مشتريان،  )رضايت  زيرمجموعه  عوامل  ساير  از  ناشی 
که  گفت  می توان  خروجی ها،  براساس  است.  خارجی(  محيط  توان  و  بازارها  توانمندی 
وضعيت رضايت مشتريان بهتر از ساير عوامل است. همچنين، توانمندی بازارها نيز نسبت به 
سايرين بهتر است. اما وضعيت محيط خارجی و جذابيت سرمايه گذاری در بازارها نسبت به 

دو عامل ديگر ضعيف تر است. 
کارايی  و  جذابيت  که  گرفت  نتيجه   می توان  تحقيق،  اين  از  کسب شده  نتايج  براساس 
از وضعيت  نزديک تر  به وضعيت ضعيف  اما  است.  عادی  دارای وضعيت  کيش  بازارهای 
بازارهای کيش، رضايت مطلوب  نسبتاً خوِب جذابيت   دليل اصلی وضعيت  مطلوب است. 
مشتريان و وضعيت عادی توانمندی های اين بازارها است. بنابراين، وضعيت فعلی جذابيت 

بازارها و کارآيی آن ها به عوامل زير وابسته است: 
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y .اولويت اول: رضايت مشتريان
y .اولويت دوم: توانمندی بازارها
y .اولويت سوم: پشتيبانی محيط خارجی
y .اولويت چهارم: جذابيت سرمايه گذاری در بازارها

در حقيقت، اگر وضعيت جذابيت سرمايه گذاری و پشتيبانی محيط خارجی بيش تر شود، 
کارايی بازارها به طور قابل مالحظه ای افزايش خواهد يافت و به تبع آن، جذابيت بازارها نيز 

ارتقا می يابد.

جمع بندی و مالحظات

منحنی عمر يک سازمان، محصول، تکنولوژی و يا يک فضای کسب وکار، چهار مرحله 
يا  معرفی  )دوران  می شود  متولد  شروع،  نقطه  يک  در  کسب وکار  فضای  يک  دارد.  اصلی 
طفوليت(. اين دوران بسيار سخت بوده و احتمال به خطر افتادن حيات در اين مرحله بسيار زياد 
است. در اين دوره، معموالً سازمان ها، مديران و کارشناسان شبانه روزی فعاليت کرده و در قبال 
هزينه های زياد، درآمدهای کمی نسبت به دوره های بعد کسب می شود. در اين دوره، حاشيه 
سود بسيار پايين بوده و درآمدها فقط کفاف هزينه ها را می دهد. گذر از اين مرحله، به معنای 
معرفی کافی فضای کسب وکار به محيط پيرامون است. در اين شرايط، امکان رشد حاصل 
می شود. سبک مديريت اين دو دوره کاماًل متفاوت است. بنابراين، مديران اين دو دوره نيز 
متفاوت خواهند بود. دوره سوم دوره ای است که نوعی ثبات در رفتار حاصل شده و پديده به 
بلوغ خود می رسد. در اين شرايط، نوآوری و خالقيت کاماًل ضروری است؛ زيرا اگر اين امر 

اتفاق نيفتد، حيات و فضای کسب وکار وارد مرحله افول و رکود می شود.
با  کيش  جزيره  در  تحقيق،  اين  نتايج  براساس  همچنين  و  باال  توضيحات  به  توجه  با 
چمدانی،  مسافرت  شيوه  با  شد.  ايجاد  کسب وکار  برای  جديدی  حيات  چمدانی  مسافرت 
کيش،  جزيره  در  فعاليت  جديد  حيات  بازارها،  محوريت  همچنين  و  مسافری  کارت 
مرحله طفوليت و يا معرفی را پشت سر گذاشت و به سرعت وارد مرحله رشد شد. در اين 
مرحله، زيرساخت های اوليه نيز با سرعتی نه چندان زياد ايجاد شد. با فراگير شدن مسافرت  
جذابيت  کشور،  سياسی  و  اقتصادی  خاص  شرايط  به  توجه  با  همچنين  و  کيش  جزيره  به 
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کيش و بازارهای آن به اوج خود رسيد. در اين شرايط، علی رغم وجود کمبود در بعضی 
برای مسافران جذابيت کافی داشت و رونق کسب وکار  اين جزيره همچنان  زيرساخت ها، 
ساير  به  نسبت  کيش  جزيره  نسبی  مزيت های  وجود  به دليل  امر،  اين  بود.  مطلوب  آن  در 
نقاط کشور بود. با گذشت زمان و تغيير شرايط اقتصادی و سياسی کشور، مزيت های نسبی 
کيش کم کم از بين رفت؛ اگر اين امر به همين ترتيب ادامه می يافت، جذابيت کيش و رونق 
افول   از  استراتژی ها،  و  اهداف  تغيير  با  اما  شود؛  افول  مرحله  وارد  می توانست  کسب وکار 

جدی آن جلوگيری شد.
به اعتقاد محققان، فعاليت در جزيره کيش وارد مرحله جديدی از عمر خود شده است. 
منحنی  به گردشگری،  مسافری  و کارت  مسافرت چمدانی  از  تغيير رويکرد  با  در حقيقت 

جديدی برای کسب وکار در کيش به تصوير کشيده شده است )نمودار 4(.

نمودار 4ـ وضعيت فعاليت در جزيره کيش

به دليل تغيير در منحنی عمر کسب وکار در جزيره کيش، مجدداً فضای کسب وکار در 
سطحی باالتر وارد مرحله معرفی )طفوليت( شده و هنوز از آن خارج نشده است. براساس 
در  منحنی  اين  از  خروج  و  کسب وکار  فضای  کامل  رکود  امکان  انجام شده،  تحقيقات 
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سال های 1380 تا 1383 به دليل عدم رعايت پاره ای اصول وجود داشت. اما به نظر می رسد 
در دو سال اخير، وضعيت تا حد مطلوبی تحت کنترل است. برای درک بيش تر اين موضوع، 

در ادامه توضيحات بيش تری ارائه می شود.
کرده  تغيير  قبل  دوره  به  نسبت  کسب وکار  ادبيات  جديد،  عمر  منحنی  و  رويکرد  در 
از دولتی و خصوصی(  )اعم  فعال در فضای کسب وکار  بازيگران  ادبيات کاری  اما  است. 
بر  مبتنی  رويکردش  که  جديد  دوره  در  است.  نکرده  چندانی  تغيير  مذکور  سال های  در 
گردشگری است، سيستم های گردشگری بايد به طور بهينه  فعال شوند. در اين راستا، ايجاد 
و ساماندهی صحيح زيرساخت ها و خدمات پشتيبان نيز مکمل به حساب می آيد. ايجاد اين 
فضای کسب وکار، کاری بسيار دشوار، زمان بر و هزينه بر است و ايجاد آن مستلزم حوصله 

)ديد بلندمدت( و چارچوب های قانونی و حمايتی صحيح است. 
به هرحال، به نظر می رسد که فعاليت ها به گونه ای با روند منطقی آن متفاوت است. به نظر 
می رسد با کم حوصلگی )ديد کوتاه مدت( سعی شده است رونق فضای کسب وکار جزيره 
کيش از بين نرود. لذا گاهی کار هايی صورت گرفته که با فضای کسب وکار تعريف شده 
اين  مسافران  ندادن  دست  از  بر  اصرار  نيز  کار ها  اين  اصلی  دليل  ندارد.  سازگاری  جديد 
بر  اصرار  با هر روشی  فعال در جزيره  بازيگران  دوباره  به عبارت ديگر،  است.  بوده  جزيره 

جلب مسافران بيش تر داشته اند.
در اين شرايط و متأثر از فضای حاکم بر کل کشور، در دوره فوق صنعت ساختمان سازی 
در جزيره کيش رونق زيادی پيدا کرد. اين امر از يک طرف، باعث افزايش حضور مسافران 
در جزيره کيش شده و به تبع آن، بازارها را نيز فعال و جذاب کرده است. از طرف ديگر، 
ديگر،  به عبارت  است.  کرده  دور  بود،  شده  تعريف  برايش  آنچه  از  را  کسب وکار  فضای 
رونق کاذبی ايجاد کرده است. در حقيقت، در دورانی که بايد زيرساخت ها و مجموعه های 
گردشگری اين جزيره ساخته و کامل می شد، در آن خريد و فروش زمين رونق يافت. در 
زيادی  بسيار  کشش  که  است  کرده  اثبات  کشور  در  صنعت  اين  وضعيت  اخير،  سال های 
به  نسبت  جذابيت  )ايجاد  گيرد  صورت  اشتباهی  کوچک ترين  اگر  بنابراين،  دارد.  وجود 
آزاد(،  منطقه  سازمان  توسط  زمين ها  بر  نرخ گذاری  مثل  جزيره  در  زمين  فروش   و  خريد 
قيمت ها  و  شده  حاضر  زمين  فروش  و  خريد  برای  منطقه  در  سرمايه گذار  زيادی  تعداد 
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به صورت کاذب افزايش خواهد يافت. در اين شرايط، تاجران اصلی که در دوره اول فضای 
نشده  فعاليت  به  قبولی شرايط جديد، حاضر  به واسطه عدم  بودند،  فعال  بازيگر  کسب وکار 
و اکثر غرفه های خود را به فروشندگان جديد اجاره داده اند. فروشندگان جديد نيز به دليل 
از  بنابراين،  کرده اند.  تمرکز  کوتاه مدت  سود  کسب  بر  بيش تر  مجبورند  هزينه ها  باالبودن 
و  ارزان  محصوالت  به سمت  و  کرده  خودداری  مارک دار  و  اصيل  محصوالت  ورود 
کم کيفيت چينی روی آورده اند. بنابراين، موازنه يا تعادل در اين فضای کسب وکار کاهش 

يافته و دچار نوعی سردرگمی شده است. 
با  مصاحبه  و  مستندات  مدارک،  براساس  که  باال  تاريخی  تحليل  به  توجه  با  پس، 
در جزيره  با رويکرد گردشگری  است، فضای کسب وکار جديد  متخصصان حاصل شده 
کيش همچنان در مرحله نخست فعاليت خود )مرحله معرفی يا طفوليت( قرار دارد. اگر قرار 
باشد دوباره به اين فضای کسب وکار جديد شوک وارد شود، گذار از مرحله معرفی و ورود 
به مرحله رشد را به تعويق خواهد انداخت و ضعف هايی ايجاد می کند که تا آخر عمر اين 

فضای کسب وکار همراه آن می ماند.
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