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04/46/1041:پذیرشتاریخ  40/40/1041تاریخ دریافت:

چکیده اطالعات مقاله         
ای ههای گردشگری طبیعی و فرهنگی ناشی از ویژگیمناطق روستایی با توجه به ارایه ترکیبی از جاذبه

اوقات فراغت و تفریح های زندگی به عنوان مقاصد گردشگری ارزان برای گذران جغرافیایی و شیوه

 شود. توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه بیشتر محققان به عنوان ابزاری بازآفرینی وشناخته می

روستایی برای نیل به توسعه پایدار مطرح است. افزایش تعداد  اجتماعی مناطق -اقتصادی مجدد احیای

در مناطق گردشگرپذیر  جدید نیازها و تقاضاهایگردشگران ورودی به مناطق روستایی، به بروز 

 حمایت و رضایت گردشگران، روستایی منجر شده است که ارایه مزایای رقابتی نقش مهمی در وفاداری

پذیری اقتصادی مقاصد نقش حمل ونقل در رقابتتحقیق حاضر با هدف شود. مجدد از مقاصد می

تنی تحلیلی مب -هیت آن توصیفیو ما بوده کاربردیحاضر از نوع تحقیق باشد. گردشگری روستایی می

است. بدین منظور  های میدانی )مشاهده و تکمیل پرسشنامه(با استفاده از روشها بر گردآوری داده

در شماری استفاده شده است. روستا از روش تمام 9دارای سکنه بودن  در سطح تحلیل روستا، با توجه

خانوار به عنوان نمونه انتخاب  292با استفاده از فرمول کوکران تعداد مورد،  1012از سطح تحلیل خانوار 

حلیل ت تجزیه وبرای  گیری سیستماتیک تکمیل شده است.ا استفاده از روش نمونهشده و پرسشنامه ب

کروسکال ای، همبستگی پیرسون و تحلیل خوشه ،ایتک نمونه t های آماری از قبیلها از آزمونداده

ای هپذیری مورد مطالعه )جاذبهنشان داد که از بین سه شاخص رقابته شده است. نتایج والیس استفاد

 99/0با میانگین عددی  های گردشگریهای گردشگری(، شاخص جاذبهمقصد، خدمات پایه و زمینه

-های رقابتبین شاخص 902/4ثیر را دارد. همچنین، با توجه به میزان ضریب همبستگی بیشترین تأ

دشگری و توسعه اقتصاد روستاهای هدف گردشگری رابطه همبستگی معناداری در سطح پذیری گر

درصد وجود دارد. عالوه بر این، نتیجه آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت معناداری در  99

پذیری و توسعه اقتصادی وجود دارد که نقش عوامل های رقابتبین روستاهای هدف در شاخص

های گردشگری در این تفاوت قابل توجه است.ها و تنوع جاذبهیل اقلیم، ناهمواریجغرافیایی از قب

.رقابت پذیری گردشگری، اقتصاد روستایی، استان کهگیلویه و بویراحمدها: کلید واژه
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  مقدمه
 ,.Erokhin et al)ان از زیبیم؛یطق رعستیی  دردر ران را بر اسیس فره؛گ متیییز، تیریخ، محهط طبهع  ع چدم

2014:524; Trukhachev, 2015: 3053 ) ) ع شو شیمع  )قومهت م؛حصر ب  فرد ع رهوه زن د  مبت؛  بر فره؛گ س؛ت

وان؛  تهی، توسع  دردر ران م . در نتهج ، در صورت م یریت نیصحهح م؛یبع ع پتینسهل(Postevoy, 2017) ک؛؛ شذب م 

. ب  نبیرت دی ر، (Chin et al., 2016: 76)ب  ر ت ب  مخیطره بهین ازن  محهط  این م؛یطق راهیی فره؛   ع زیستشیذب 

هیی دردر ری، اغلب م؛یبع طبهع  ع کهفهت زن د  شوامع را کیهش برداری بهش از ح  ع توسع  بهش از ح  فعی،هتبهره

. ب؛یبراین، (An & Alarcón, 2020: 2)سیزدهیی اسیس  مواش  م اقتصیدی آن را بی چی،ش -ده  ک  توسع  اشتیین م 

 بیر ، ارت د مقص  هییشیذب  ع م؛یبع بی ایعیژه رعستیی  موفق در زمه؛  دردر ری بییست  پهون  توسع  استراتژی یک

هی عی،هتف ت؛وع خ میت، مستیر ارزش، بهبود م؛یبع بی هیی خود را بر رعی حفظب  طوری ک  این استراتژی بییست  اع،ویت

 (.Demirović et al., 2016: 388)زیست استوار سیزد محهط م یریت در پیی اری اصول از استفیده ع هیچ؛هن

 ;Gao & Wu, 2017:224)رعستیی  م؛یطق مج د احهیء برای بیزآفری؛  ع ابزارهی ترینم؛یسب از ین  رعستیی  دردر ری

Dašić et al., 2020: 719 )از حفیظت مزارع، از حیییت زای ،ارتغیل یی رغل حفظ طریق از پیی ار ایآی؛ ه تضیهن ع 

 ,.Demirović et al)است ر ه درفت  نظر در دردر ری شیذب  یک ن؛وان ب  رعستیی  دست  ص؛ییع حفظ ع طبهعت

2016: 388; Dašić et al., 2020: 720.)  ؛ ه   ک؛ارائ دردر ری پهچه ه محصول یک اسیس بر رعستیی  دردر ری مقیص

 Situmorang)است تفریحیت ع ... ع هیشیذب  هی،فرعر یه غذا، نقل، ع حیل اقیمت، محلشزئ  از قبهل  محصول چ؛ ین

et al, 2019: 21; Martínez et al, 2019: 166 .)ع عابست  ین ی ر ب  دردر ری ب  ر ت اقتصیدی هییب؛یبراین، ب؛ یه 

 & Dinis et al, 2019: 93; Xue)ک؛؛ فعی،هت م  متوسط ع در قی،ب کسب ع کیرهیی کوچک نی ه بوده ع ب  طور متصل

Kerstetter, 2019). کسب هییزیرسیخت بویژه در نواح  رعستیی ، ب  دردر ری ب  نقه ه برخ  از پژعهد ران، مدیغل 

. از این رع، (Sæþórsdóttir & Hall, 2019: 1; Juma & Khademi-Vidra, 2019: 2)دارن  برای توسع  خود نهیز

هیی متع د ع ارزان بودن خود در بسهیری از م؛یطق دنهی ب  ن؛وان یک بردرفتن فعی،هت توش  ب  دررعستیی  بی  دردر ری

-Campón)پذیری اق ام ک؛؛ تجیری سیزی خود بییست  از طریق رقیبت ع م یریت است ک  برای رعنق مطرح پر بخش

Cerro et al., 2017: 252.) 

؛یطق در م نهیزهی ع تقیضیهیی ش ی ی  ب الیل مختلف، م؛جر ب  برعز افزایش تع اد دردر ران عرعدی ب  م؛یطق رعستی

 Rezvani;)رودم؛جر م مهزان تقیضی نسبت ب  کیالهی، خ میت ع امنینیت موشود دردر رپذیر رعستیی  ر ه ع ب  افزایش 

et al, 2012:98  Einali, 2014:36) از  دهریرعستیی  بی بهرهپذیری مقیص  دردر ری توان رقیبت در این فرآی؛  ارتقیء

توان  برنه ه دهرد. از اقتصیدی نواح  رعستیی  م  -م؛یبع موشود ع شذب دردر ران نقش حهیت  در توسع  اشتیین 

 & & Cracoliciبی،قوه است) ع عاقع  رقبیی ب  مقص  نسبت یک کی  ع کهف  بهین ر برتری رقیبت این رع، مفهوم

Nijkamp; 2009: 337)  عفیداری مین؛  رقیبت  مقیص  دردر ری رعستیی  از طریق مزاییی توسع  ع بقییک  بر رعی 

 :Malheiro et al., 2020: 15547; Teixeira et al., 2019)مقص  در نظر تج ی  مج د، حیییت ع رضییت دردر ران،

ری مقیص  دردر ری پذیثر در رقیبتتحقهق حیضر بی ه ف بررس  نوامل مؤثهر قیبل توشه  دارد. از این رع، تأ( 943

دهری خیص بر رعی رعستیهیی ه ف دردر ری استین که هلوی  ع بویراحی  انجیم ر ه است. این استین رعستیی  بی شهت

بی توش  ب  قراردهری در مح عده زادرس مرتفع ع سیختیر زئومورفو،وژین  ژعرای  )ترکهب ارتفینیت ع درتهیی بهن کوه  
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هیی اقلهی  محل  ع موقعهت م؛یسب ب  ن؛وان پییتخت طبهعت پورش دهیه ، ت؛وع ع تفیعتعسهع( ع برخورداری از ت؛وع 

درا در ایران بیر . از طرف  ایران معرعف است ک  این عیژد  موشب ر ه  ک  ین  از مقیص  اصل  دردر ری طبهعت

  هیی فره؛   ع تیریخشیذب  بودن هیی زن د  ترکهب  ب ،هل اسنین ندییر بختهیری ع مردم محل  ع دارادی ر، رهوه

که  بر توسع  ( ع تأ1380-1388یم  چهیرم توسع  )ک؛ . بی ررعع برنسیالن  دردر ران زییدی را شذب م دردر ری نهز 

که  بر رعستیهیی ه ف دردر ری ک  بر اسیس تعریف سیزمین مهراث فره؛  ، ص؛ییع دست  ع دردر ری رعستیی  بی تأ

ک  دارای یک یی چ؛  شیذب  دردر ری انم از طبهع ، فره؛  ، تیریخ  ع مذهب  در سطح رعستیهیی  "دردر ری کدور 

(، توش  خیص  ب  توسع  1044، دردر ری ع ص؛ییع دست  عزارت مهراث فره؛  ،) "ای ع یی مل  بیر؛ محل ، م؛طق 

ودن ب ن بی توش  ب  داراکه  بر رعستیهیی ه ف مبذعل ر ه است. رعستیهیی ه ف دردر ری استیین بی تأدردر ری است

هیی شذب دردر ری از ،حیظ طبهع ، فره؛  ، تیریخ  ع مذهب  ک  هرسی،  پذیرای بسهیری از دردر ران انواع پتینسهل

  کورخیرش  ع داخل  است ع م  توان  نقش مهی  در توسع  رعستیی  ع م؛طق  ایفی ک؛ . از این رع، تحقهق حیضر م 

پذیری دردر ری ع توسع  بهن رقیبت -2پذیری دردر ری ک ام؛ ؟ ع موثر در رقیبت مهیترین نوامل -1ب  سواالت 

  ای عشود دارد.اقتصیدی رعستیهیی ه ف دردر ری استین چ  رابط 

  و پیشینه پژوهش نظری مبانی
 پذیری گردشگری و توسعه مقاصد گردشگریرقابت

هیس  س ع فره؛   اشتیین ، اقتصیدی، هییتوسع  نرص  ب  بزرد  کیک خ میت ، ص؛ییع ب  مین؛  سییر دردر ری،

ب  طوری ک ، (. Yudina et al, 2016: 10600; Stoffelen et al, 2017: 128)ک؛ کیک م  در سطوح مختلف فضیی 

ب   ره؛  ف ع اشتیین  اقتصیدی هییش؛ب  کله  ع انسین  م؛یبع سرمیی ، ربن ، ایجید بی ص؛عت یک ن؛وان ب  دردر ری

رود. ب  نقه ه شیرابنوعا ع هینیران مطرح م  رعستیی  م؛یطق پیی ار توسع  هییاستراتژی مهیترین از ن؛وان ین 

اقتصیدی در قی،ب  -توسع  دردر ری رعستیی  بییست  در راستیی نهل ب  ه ف پیی اری در ابعید اشتیین  ،(2418)

( بییست  ب  ابزارهیی 1رار دهرد ک  در این فرآی؛ ، مطیبق ش عل )ریزان قای مورد توش  برنیم هیی بل؛  م ت م؛طق برنیم 

 Jarábková et)م؛ ی ع افزایش عفیداری مجهز ر ه بیر می،  ع غهر می،  در راستیی شذب دردر ران ع ایجید رضییت

al, 2016: 125 )دذاردهیی رقیبت  مقیص  رعستیی  برشی م مزیت پذیری ع ارتقیءثهر بسزای  در رقیبتک  تأ(Einali et 

al., 2021: 57.) 

 دردر ری رعستیی  توسع  برای غهرمی،  ع می،  ابزارهیی . 1ش عل 

 می،  ابزار

 (بینن  هیینیم ضیینت ع هیعام می، ، هییکیک هی،ییران ) دذاریسرمیی  ع دذاریسرمیی  غهر ابزارهیی -

 سرمیی  مهن مدیرکت  م؛یبع می،  عتأ -

 (می،هیت نرخ کیهش یی می،هیت  هییمعیفهت) ع مسین ت می،هیت  کیک -

 ایبودش  هزی؛  تخصهص ع کیک -

 غهر ابزار

 می، 

 (نیوم  مقررات نویسپهش تهه  ع دذاریقینون) اداری ابزارهیی -

 (ع ... توسع  هییبرنیم  ع محل  ع ایم یریت بهتر م؛یبع محل ، ارتبیط م؛یسب بهن نهیدهیی م؛طق ) نهیدی ابزارهیی -

 هیی الزم  مدیعرهراه؛ییی  ع ارائ -

 هیی بیزارییب  ع ...ع توسع  آموش ءارتقی -

 Jarábková et al, 2016: 125م؛بع: 
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وش  ت مورد کالن ع متوسط خرد، اقتصید شیل  از مختلف ابعید در اقتصیدی اصل  موضونیت از ین  پذیریامرعزه رقیبت

 Vlados & Chatzinikolaou, 2020: 2; Streimikiene et)است درفت  قرارریزی ریزان در مبیحث توسع  ع برنیم برنیم 

al., 2021: 259 .)ر ،شهین  بی سطح پذیرش در ع قبول مورد کل  طور پذیری ک  ب م ،  از قیبت یی بی این عشود، تعریف 

 یم؛یطق ع مقیص  ب انطبیق توانیی  ن؛وان پذیری م؛یطق ع مقیص  دردر ری ب رقیبت ب  مربوط ادبهیت ن ارد. در عشود

ع  شیی زین توسع  ررایط ایجید توانیی  هیچ؛هن ع محهط زیست ع اقتصیدی اشتیین ، ش ی  هییچی،ش ع عظییف

 :Kułyk & Brelik, 2019 )ک؛را بهین م  موقعهت تقویت یی حفظ امنین ک  است ر ه تعریف هیدهری از فرصتبهره

 صیعیریت تجرب ، ک  است استوار اسیس این بر بع ی چ؛  ب  ن؛وان مفهوم  دردر ری پذیریرقیبتب  نبیرت دی ر، (. 380

 ;Manhas et al., 2016: 25)است دردر ری در اصل  محصول آعرد،م  ب ست توریست  منین یک در دردر ر یک ک 

Graja-Zwolińska et al., 2020: 176 .)بتنس بیزار هییموقعهت حفظ در مقص  بی توانیی  مقیص  پذیریب؛یبراین، رقیبت 

 فظح برای دردر ری ص؛عت مختلف اشزای از نیلنردی سطوح تییم ادغیم بیال ع افزعده ارزش بی محصوالت ایجید رقبی، ب 

 در مقص  ک  بی توانیی  (Dwyer et al., 2016: 1310; Ryglová et al., 2018: 3)در ارتبیط است خود در طول زمین م؛یبع

 :Dwyer et al., 2016: 1310; Novais et al., 2018) رودبهین م  مقص  سییر از بهتر ع کهفهت  بیالتر خ میت ع کیال  ارائ

 آن 1ع توسع  ع سرزن د  (:Morozov & Morozova, 201613128;  Law & Lo, 2016) مقص  رعی شذابهت ع بر( 324

(Demirović et al., 2017: 280; Demirović et al., 2018: 60) دذارد.مثبت  م  تأثهر 

م در بیزار پر تالط این م؛یطق ی  نقش بسزای  در اطیه؛ین از بقیءدردر ری رعستی مقیص  پذیریاز این رع، رقیبت 

 ص؛عت ای؛ن  . ب  نبیرت دی ر، برای(Senbeto & Hon, 2020: 1119; Apostolopoulos et al., 2020: 1دردر ری دارد)

خ میت ع  از طریق ارتقیء رعستیی  دردر ری بخش حفظ بیر ، پیی ار ع سودآعر بل؛ م ت در رعستیی  دردر ری

 ،دردر ران ثهردذاری آن در عفیداریش آن در ارای  مزاییی رقیبت  ع تأهیی موشود ع توسع  آنهی بی توش  ب  نقزیرسیخت

 ,Law & Lo)است برخوردار ایا،عیدهفوق اهیهت از مج د از مقیص  دردر ری رعستیی  حیییت ع م؛ یافزایش رضییت

2016: 128; Campón-Cerro et al., 2017: 253; Chi & Han, 2021: 59 .)بی ت؛هی رقیبت  هییاز این رع، دارابودن مزیت 

مقیص  دردر ری ع بهبود زنجهره تیمهن  م یریت در مهی  نقش ک  رودم  ایجید تقیضی طرف هییچی،ش ب  بهتر پیسخ

 .(Law & Lo, 2016: 128; Feizabadi et al, 2019: 2287)خ میت دارد

 پذیری گردشگریثر در رقابتعوامل مؤ

 متع د، از شیل  انتظیرات زعاییی از ع مختلف معهیرهیی ب  توش  بی دردر ری ده  ک  محققینم  بررس  ادبهیت ندین

قص  م ارزش ع پیی اری مقص ، شذابهت مقص ، برن هیی تجیری دردر ری، هییان هزه دردر ر، ارزش ع رضییت مدتری،

 توضهح محققین برای . برخ  از(Iniesta-Bonillo et al., 2016: 5002; Küçükaltan & Pirnar, 2016: 22)ان تحلهل کرده

-Cucculelli, & Goffi, 2016: 371; Iniesta)ان توش  کرده پیی اری هییریخص ب  دردر ری مقص  یک پذیریرقیبت

Bonillo et al., 2016: 5002.) 

 مقص  شذابهت م؛ ی،رضییت دردر ری، هییان هزه مدتری، انتظیرات هیی  مین؛ ریخص برخ  دی ر از محققین نهز ب 

 نوآعری، در ف؛یعری ع دذاریسرمیی  هی،هوری؛  فعی،هت م یریت سطح تجیری، برن  ب  عفیداری ،(کدش ع فدیر نوامل)

                                                            
1. vitality 
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 & García Sánchez et.al, 2016: 15; Miličević et al., 2016: 2; Zeleke)که  دارن تقیضی تأ پتینسهل ع ارزش خالقهت

Biwota 2020: 448) 

 درآم  افزایش هییقیبلهت( نوامل متع دی از قبهل ا،ف بست   مقص  رقیبت (،323: 2414کراچ ) ع ریچ  دی دیه از

 از اطیه؛ین( ه سودآعری،( د میشراشوی ،/ تجرب  ش ی  ع ،ذت ارائ ( ج دردر ران، م اعم شذب قیبلهت( ب دردر ری،

 نظر این از پذیریرقیبت ب  طوری ک ، ادراک. طبهع  دارد محهط از ع در نهییت حفیظت محل  افراد برای زن د  کهفهت

 . ک؛م  مدیه ه( پذیریرقیبت) مقص  م؛ظر از دی ری ع( شذابهت) توریست م؛ظر از را مقص  ین  ک  است متفیعت

 نیمل دع از ترکهب  اسیس را بر دردر ری مقیص  در رقیبت( Kozak & Rimmington, 1999: 273)رمه؛ تون ع کوزاک

، هیاقیمت یه) دردر ری بخش خیص نوامل ع( معییری مهراث فره؛گ، زیست، محهط هوا، ع آب) اصل  نوامل مین؛  اسیس 

 (،2412تور ع کوزاک )-آرات(. Zeleke & Biwota, 2020: 448)سردرم ( بررس  کرده ان  ع نقل ع حیل عسییل پذیرای ،

ی اب  بررس  نوامل  ک  بر رعی رقیبت مقیص  از دی دیه بهن ررت  مقص  م یریت مورد در را مختلف  هییبی بررس  دی دیه

ل مواردی از قبه پذیری مقیص  دربردهرن هثر در رقیبتاز دی دیه ایدین مهیترین نوامل مؤثهر دارن ، پرداخت  است. تأ

 ریخص هییم ل ،1اقتصید شهین  مجیع(. Tur and Kozak, 2015-Aral)مقص  است اقلهم ع پیی اری زیست، تغههر محهط

  ،سالمت ع به ارت ایی؛ ، محهط ،زیست قوانهن نیوم ، مقررات ع هیسهیست اصل ، ن؛صر سهزده اسیس بر را رقیبت

 دردر ری، هییزیرسیخت زمه؛ ، نقل ع حیل هییزیرسیخت هوای ، نقل ع حیل هییزیرسیخت دردر ری، بخش اع،ویت

؛   فره ع طبهع  م؛یبع ع دردر ری از مل  درک انسین ، م؛یبع دردر ری، بخش در هیقهیت ارتبیطیت، هییزیرسیخت

پذیری کل  رقیبت  م ل ( بی ارائ2418) مینرای ع هینیران(. :Zeleke & Biwota, 2020 447)ب؛ ی کرده استمقیص  دست 

هیی زیست یی زمه؛  ع محهط 0ضرعرییت یی خ میت پیی  ،3هیی مقص  یع؛  شیذب  دسترده س  ریخص 2دردر ری

 -هیدر طراح  م ل شیذب  (.  ,.Manrai et al:2018 442)ک؛ پذیری مقیص  دردر ری معرف  م را در رقیبت 2دردر ری

 هرم در مورد اع،هن. ر ه است( 1883) میز،و انسین  هییان هزه نظری  توش  خیص  ب  8هیی دردر رزمه؛  -خ میت پیی 

 ع هیرستوران هی،اقیمت یه ک  مع؛یست ب ان این. است مرتبط است سرپ؛یه ع آب، به ارت غذا، فهزیو،وژین ، بی نهیزهیی

 در شذب ع رضییت دردر ران برخوردار اسیس  اهیهت از اقیمت، برای مختلف هییدزی؛  هیچ؛هن ع غذا ع آب م؛یبع سییر

 ام؛هت است ک  بی احسیس ام؛هت ع ایی؛  نهیز ب  مورد در( 1883) میز،و،مراتب نظری  است. دعمهن نهیز در سلسل 

نبوده  ک؛ترل قیبل کیمل طور ب  ایزمه؛  موارد بهییری در ارتبیط است ک  این ع شرم در برابر سوانح طبهع ، دردر ران

ی ب میز،و نهیز مراتب  سلسل  هرم آخر رده س  سرانجیم،. هست؛  رقیبت مقیص  دردر ری ک؛؛ هتعههن اصل  نوامل ع از

پذیری مقیص  دردر ری در مستقهم بی رقیبت غهر طور خودر؛یس  است ک  ب  ع نهیزهی ب  احترام اشتیین ، نهیزهیی

 .(Manrai et al., 2018: 442)ارتبیط است

 پذیری دردر ری ع بویژه دردر ریثر در ارتقیی رقیبتده  ک  از شیل  مهیترین نوامل مؤبررس  م؛یبع مرتبط ندین م 

 :توان ب  موارد زیر اریره کردرعستیی  م 

                                                            
1 .World Economic Forum (WEF) 

2 . Tourism A-B-C (TABC) model 

3 . tourism attractions (TA) 

4. tourism basics (TB) 

5 . tourism context (TC) 

6 . Tourism Attractions-Basics-Context (TABC) model 
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 ک  در انتخیب مقیص  رعستیی  برای نقل م؛یسب ع قیبل اطیه؛ین، ع حیل خ میت بودن دسترس در -

 .(Coppola et al, 2020: 2; Veloso et al, 2021: 2) دارد تأثهر زییدی بیزدی ک؛؛ دین

  ع توصه  مقص از م؛ ی دردر رانبی رضییت کهفهت خ میت دردر ری از قبهل تسههالت اقیمت  ع پذیرای ، ک  -

 ,Abdulla et al., 2019: 308; Fang)دذاردثهر م ردر ران برای شذب مدتریین ش ی  تأدهین ب  دهین د

2020: 25) 

 ره؛  ف هیی طبهع ( در ک؛یر مهراثهیی دردر ری طبهع  )ت؛وع پورش دهیه ، اقلهم م؛یسب ع زیبیی شیذب  -

، ص؛ییع دست  تیریخ ، ب؛یهیی ن یری، مردم ه؛ری، آثیر بیستین ، آثیر فره؛   )مین؛  محصوالت از متدنل

 ,Maneenetr & Tran, 2014: 55; Coccossis)هست؛  ذات  ارزرهیی دارای رهوه هیی س؛ت  زن د  ع ...( ک 

2016: 66.) 

ی هنییید یه هیی محل ،شد؛واره موسهق  محل ، زن ه )مین؛  اشرای امنینیت ع تسههالت سردرم  ع تفریحیت -

 Lo et al., 2016: 17; Morozov)ک؛ م  تعههن را دردر ری مقص  شذابهت اصل  م؛بع یک ن؛وان ع ...( ک  ب 

& Morozova, 2016: 15.) 

 ب  ن؛وان ین  از دردر ری ع خ میت ش ی  ع متیییز محصوالت هی بی ه ف توسع م یریت مقیص  ع شیذب  -

 Campón-Cerro et al., 2017: 253; Wijijayanti et)دردر ری رعستیی  بخش در عریبهره افزایش هییراه

al., 2020: 6; Fang, 2020: 25) 

 پژوهش روش

 این یآمیر شیمع  هیی آمیری استفیده ر ه است.تحلهل  مبت؛  بر آزمون -رعرهیی توصهف  برای انجیم تحقهق، از

استین که هلوی  ع بویراحی  است. تع اد رعستیهیی ه ف ، رعستیهیی ه ف دردر ریسیکن  یخینوارهی پژعهش

هل رعستی بی توش  ح تحلنهی دارای شیعهت دائی  هست؛ . در سطمورد از آ 8مورد است ک   12،غ بر دردر ری استین بی

نهی هی  رعستیهیی دارای شیعهت دائم مورد مطی،ع  قرار درفت  است. در سطح تحلهل خینوار، بی استفیده ب  تع اد ان ک آ

هیی مورد ب  ن؛وان نیون  انتخیب ر  در تجزی  ع تحلهل اطالنیت از رعش 283( تع اد 2/4برابر بی  qع  pاز فرمول کوکران )

 ای، تحلهل نیمل  اکتدیف  ع کرعسنیل عا،هس استفیده ر ه است. تک نیون  tکی  

 هیی مورد استفیده در تحقهقریخص. 2ش عل 
 هاگویه هاشاخص
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 هیی مقص شیذب 
(Maneenetr & Tran, 

2014:56-57; Coccossis, 

2016:67-68) 

-هوهرطبهع ، مهراث فره؛   ع ییدمین ،  هییهیی دردر ری از قبهل زیبیی ت؛وع شیذب 

هیی هی ع نییید یهرعی، شد؛وارههیی زن د ، بیفت کی،ب ی بی ارزش، مسهرهیی پهیده

 آداب س؛ن، غذاهیی محل  ع ...هی ع محل ، آیهن

 خ میت پیی 

(Abdulla et al., 2019:310) 

سرعیس س  ب   ستر ستوران ع محل تهه  غذای درم، د رت  در  محالت  هییعشود ر به ا

پیرکه؛گ امن، دسترس  ب  بینک ع بیش   دسترس  ب هیی دردر ری، رعستی ع ک؛یر شیذب 

هیی خودپرداز، کهفهت ارتبیط تلف؛  ع خط ده  موبییل، دسترس  ب  خ میت به ارت  ع 

ب، رر آب ب  آسین درمین  اع،ه ، ت؛وع امنینیت دذران اعقیت فراغت ع تفریح ، دسترس 

 مهزان دسترس  ب  خ میت خودرعی  ع ..

-Campón)هیی دردر ری زمه؛ 

Cerro et al., 2017:258; 

Manrai et al., 2018:442-

443) 

هیی اقلهی ، محهط زیسککت، هی ع عیژد هیی شغرافهیی  پورککش دهیه ، نیهیواریعیژد 

 ، م یریت محل ، ام؛هت ع سالمت نوازی، بیزارهیی محل فره؛گ نیوم  ع مهیین
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 توسعه اقتصادی
(Cracolici & Nijkamp; 2009:340; 

Einali et al., 2021:58-59) 

ره  مین ه، افزایش فرصت ستی، تیییل کیهش بهنیری در بهن افراد در حی رغل  در رع هیی 

هیی نیوم  توسع  زیرسیختب  فعی،هت در زمه؛  دردر ری ع خ میت مرتبط در رعستی، 

مهن انرژی، آب ررب ع ...، استفیده از رعرهیی ش ی  ز قبهل راه دسترس ، حیل ع نقل، تأا

ی  خ میت )ف؛یعری هیی اشتیین (، سکککهو،ت در هیی ارتبیط ، ای؛ترنت، رکککبن در ارا

 هیی دردر ری ع ...ان ازی رغل، توسع  زیرسیختراه

   

کهلومترمربع مسیحت )ح عد یک درص  مسیحت کل کدور( بهن طول شغرافهیی  12240بی استین که هلوی  ع بویراحی ،

دقهق   23درش  ع  31دقهق  تی  28درش  ع  28شغرافهیی   دقهق  ررق  ع نرض 23درش  ع  21دقهق  تی  23درش  ع  08

ر ه ش؛وب غرب  ایران عاقع هیی فیرس، چهیرمحیل ع بختهیری، اصفهین، خوزستین ع بورهر در ریی،  در مجیعرت استین

نفر  312281نفر بوده است ک   313422( شیعهت استین 1382هیی سررییری نفوس ع مسنن )است. بر اسیس داده

 .(1382درص  در م؛یطق رعستیی  سنونت دارن  )مرکز آمیر ایران،  3/00معیدل 

 
 رعستیهیی ه ف دردر ری استین که هلوی  ع بویراحی . 1 رنل
 (1044ریزی استین که هلوی  ع بویراحی  )سیزمین م یریت ع برنیم  م؛بع:

 و بحث  هایافته
 های توصیفی پاسخگویان به سواالت پرسشنامهویژگی

نفر پیسخ و، ب  ،حیظ س؛  درعه  283ده  ک  از تع اد هیی پیسخ ویین ب  سواالت پرسد؛یم  ندین م بررس  عیژد 

 32ان . هیچ؛هن، درص  از آنهی مرد بوده 83پیسخ ویین بهدترین تع اد را دارت  ع  درص  از کل 02سی،  بی  04تی  34

درص  در زمه؛   23هل بودن . رغل اصل  درص  متأ 81ت دعره متوسط  بوده ع درص  پیسخ ویین دارای سطح تحصهال
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 84ان . هیچ؛هن یون  بودهسیل ع بهدتر در رعستیهیی ن 14درص  دارای سیبق  سنونت  08هیی کدیعرزی بوده ع فعی،هت

درص  از پیسخ ویین دارای رغل  28درص  افراد پیسخ ده؛ ه ب  سواالت پرسد؛یم  سیبق  مهیشرت از رعستی را ن ارت  ع 

 ان .  نهی  عقت در زمه؛  دردر ری بوده

 هیی پیسخ ویین ب  سواالت تحقهقعیژد .3جدول

 درصد از کل نمونه پاسخگوبیشترین تعداد  های فردی پاسخگویانویژگی 

 02 سیل 34-04 ترکهب س؛ 

 83 مرد ش؛سهت

 32 متوسط  سطح تحصهالت

 81 متیهل عضعهت تیهل

 23 کدیعرز رغل اصل 

 08 سیل ع بهدتر 14 سیبق  سنونت در رعستی

 84 ب عن سیبق  سیبق  مهیشرت از رعستی

 28 ب  ن؛وان رغل نهی  عقت سیبق  فعی،هت در دردر ری

  ییروستا یمقاصد گردشگرو توسعه اقتصادی  یرپذیرقابت هایشاخصثیرگذاری تأ یبررس

پذیری در توسع  اقتصیدی رعستیهیی ه ف دردر ری استین که هلوی  ع بویراحی  ب  م؛ظور بررس  نقش رقیبت 

ک   (Manrai et al., 2018: 442)هیی دردر ر زمه؛  -خ میت پیی  -هیدهری از م ل شیذب هیی تحقهق بی بهرهریخص

برای تحلهل تفیعت مع؛یداری مهین هن ن دی بیر ، اق ام ر ه است. از این رع، مبت؛  بر هرم نهیزهیی آبراهیم میز،و م 

توش  ب  سیختیر پرسد؛یم  بی استفیده ر ه است. ب؛یبراین، ای تک نیون  tاز آزمون ی اهیی پرسد؛یم ب ست آم ه از داده

مهین هن ن دی محیسب  ر ه ، نوسین داردبراسیس طهف ،هنرت  2تی  1احتسیب دام؛  طهف  مهین هن ن دی ک  بهن بی 

،هنرت = سطح   2ون )مسیعی بی مهین هن طهف بیالتر از مطلوبهت ن دی مورد آزمهیی مورد استفیده برای هی  ریخص

درص  است. هیچ؛هن، بی توش  ب   88( است. نتییج ب ست آم ه از تحلهل مبهن عشود تفیعت مع؛یدار در فیصل  اطیه؛ین 3

 تر براسیس ش علتوان شهت تغههرات را مثبت ارزییب  نیود. بررس  شزئ مثبت بودن مقیدیر تفیعت از ح  مطلوب م 

هیی دردر ری موشود در رعستیهیی ای مقص  ع زمه؛ هیی مقص ، خ میت پیی ده  ک  از بهن ریخص شیذب ن م ( ندی0)

هیی دردر ری هیی مقص  )ت؛وع شیذب پذیری دردر ری، ریخص شیذب ه ف ب  ن؛وان س  ریخص مطرح در رقیبت

، هی ع آداب س؛نهیی محل ، آیهنع نییید یه هیرعی، شد؛وارهفره؛  ، بیفت کی،ب ی بی ارزش، مسهرهیی پهیده -طبهع 

پذیری دردر ری در بهن رعستیهیی ه ف بهدترین تیثهر را در رقیبت 88/3غذاهیی محل  ع ...( بی مهین هن ن دی 

 31/3هیی دردر ری موشود در رعستیهیی ه ف دردر ری نهز بی مهین هن ن دی دردر ری استین دارت  است. زمه؛ 

-هیی اقلهی ، فره؛گ نیوم  ع مهیینهیی شغرافهیی  محل استقرار رعستی ع عیژد هیی  از قبهل عیژد بی توش  ب  دوی 

ذاری ثهردر دارد. از این رع، بی توش  ب  تأنوازی، بیزارهیی محل ، م یریت محل ، ام؛هت ع سالمت  نهز در شیی یه بع ی قرا

ری مقیص  دردر ری رعستیهیی پذیاذنین کرد ک  رقیبتتوان پذیری دردر ری مقیص  رعستیی  م هیی رقیبتریخص

ثهر مثبت  در توسع  این رعستیهی دارت  است. ب  نبیرت دی ر، مهین هن ن دی محیسب  ر ه برای توسع  اقتصیدی ه ف تأ

 هیی مورد مطی،ع  از قبهل کیهش بهنیری در بهنپذیری دردر ری در دوی ( ندین داد ک  رقیبت28/3رعستیهیی ه ف )

https://www.emerald.com/insight/search?q=Lalita%20A.%20Manrai
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-هیی رغل ، تیییل ب  فعی،هت در زمه؛  دردر ری، توسع  زیرسیختافراد در حیره  مین ه )زنین ع شوانین(، افزایش فرصت

ع  هیی دردر ریان ازی رغل، توسع  زیرسیخت  خ میت، سهو،هت در راههیی ش ی  ارائهیی نیوم ، نوآعری در رعش

 ثهر مثبت  برشی دذارت  است.... تأ

 پذیری دردر ری در توسع  اقتصید رعستیی هیی رقیبتریخصنقش . 0ش عل 

-های رقابتشاخص

 پذیری
 tآماره آزمون  میانگین

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از حد 

 مطلوب

 99فاصله اطمینان 

 درصد

 باالتر پایین تر

 42/1 822/4 888/4 444/4 288 848/28 88/3 هیی مقص  شیذب 

 248/4 338/4 000/4 444/4 288 388/13 00/3 رعستیخ میت پیی  در 

 388/4 888/4 318/4 444/4 288 388/28 31/3 هیی دردر ریزمه؛ 

 318/4 210/4 288/4 40444 288 8221/8 28/3 توسع  اقتصید رعستیی 

 (1044هیی تحقهق )ییفت  م؛بع: 

دردر ری ع توسع  اقتصیدی رعستیهیی ه ف پذیری از طرف  دی ر، بررس  رابط  هیبست   بهن دع ریخص رقیبت

هردذاری ثهیی هر دع ریخص براسیس مهزان تأدهری ش عل توافق  )ک  دادهدردر ری استین که هلوی  ع بویراحی  بی بهره

  ده  ک  مهزان هیبست   ر ه است(، ندین م ای ارائدهری از تحلهل خور ست  پییهن، متوسط ع بیال بی بهرهدر س  د

( بهین ر رابط  مع؛یدار مثبت ع قوی در سطح 833/4ریخص مورد بررس  بی توش  ب  ضریب هیبست   پهرسون ) بهن دع

وسع  ثهردذاری در تپذیری دردر ری نقش تأتوان دفت ک  افزایش سطح رقیبت(. ب؛یبراین، م 2 درص  است )ش عل 88

 اقتصید رعستیهیی ه ف دردر ری استین دارت  است. 

 پذیری اقتصیدی بی استفیده از ش عل توافق هیست   بهن دسترس  ب  حیل ع نقل ع ریخص رقیبت رابط . 2ش عل 

 های مورد مطالعهشاخص
 توسعه اقتصادی روستاهای هدف گردشگری

 کل
 باال متوسط پایین

پذیری مجیوع رقیبت

 دردر ری

 140 1 33 34 پییهن

 124 8 142 8 متوسط

 33 8 83 2 بیال

 283 12 201 01 کل

 سطح مع؛یداری درش  آزادی ارزش آمیره آزمون کیی دع پهرسن

833/33 (a) 8 444/4 

 833/4 ضریب هیبست  

 1044هیی تحقهق، م؛بع: ییفت 

 پذیری های رقابتبندی روستاهای هدف گردشگری در شاخصسطح

ور ای ب  م؛ظهیی پرسد؛یم از دادهدهری ب؛ ی رعستیهیی ه ف دردر ری استین که هلوی  ع بویراحی  بی بهرهسطح

ثهر آن در توسع  اقتصیدی رعستیهیی مورد مطی،ع  بی استفیده از آزمون پذیری ع تأهیی رقیبتبررس  تفیعت آنهی در ریخص

هیی س  ( ندین داد ک  در ریخص8نیپیرامتری کرعسنیل عا،هس صورت درفت  است. نتییج حیصل از تحلهل در ش عل )

درص  عشود دارد. بررس  نتییج  88یری مورد بررس  در بهن رعستیهیی ه ف تفیعت مع؛یداری در سطح پذدین  رقیبت

(و 12/183( ع مهی؛  )28/210هیی مقیص  رعستیی  ب  ترتهب رعستیهیی ریه مختیر )ده  ک  در ریخص شیذب ندین م 

هیی ( ع در ریخص زمه؛ 28/134سوج )( ع  ط38/224در ریخص خ میت پیی  موشود در رعستی رعستیهیی ریه مختیر )



 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش        00
 

 آذرخش و عینالی/ ... یریپذبر عوامل مؤثر در قابت یلیتحل

 

ای در شیی یه زیید در مهین هن رتب  ( بی تفیعت نسبتی23/188ً( ع طسوج )28/224دردر ری نهز رعستیهیی ریه مختیر )

وان تپذیری دردر ری در رتب  آخر قرار دارد. ا،بت  م اعل ع دعم قرار دارن  ع رعستیی سربهد  در هر س  ریخص رقیبت

 هی قیبلک  فیصل  تفیعت موشود بهن رعستیی ریه مختیر بی رعستیهیی عاقع در رتب  دعم نهز در هی  ریخصمتذکر ر  

 بیر . توش  م 

 پذیری ع توسع  اقتصیدیهیی رقیبتب؛ ی رعستیهیی ه ف دردر ری استین کهل هلوی  ع بویراحی  در ریخصرته . 8ش عل 

روستاهای 

هدف 

 گردشگری

تعداد 

 نمونه

 پذیری گردشگریهای رقابتشاخص
توسعه اقتصادی 

 روستا
های جاذبه

 مقصد

خدمات پایه در 

 روستا

های زمینه

 گردشگری

 کل

32/122 33 میرین  02/128  82/118  11/140  88/110  

28/210 30 ریه مختیر  38/224  28/224  38/211  23/224  

43/33 30 سربهد   41/81  31/82  84/22  44/38  

13/128 30 برم ا،وان  38/122  88/123  21/182  81/108  

08/188 30 کریک  43/108  88/128  82/184  83/100  

12/183 30 مهی؛   12/180  81/131  82/182  13/188  

18/128 30 کیکین  22/128  30/132  20/108  30/120  

02/132 28 طسوج  28/134  23/188  38/182  32/138  

82/101 30 یهرام به    32/122  38/123  12/128  80/101  

023/33 323/28 238/23 222/80 کیی اسنور  481/28  

 8 8 8 8 8 درش  آزادی

 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 سطح مع؛یداری

 1044 ،هیی تحقهقییفت  م؛بع: 

زییدی نسبت  ( بی فیصل  نسبتی23/224ًای )هیچ؛هن، در ریخص توسع  اقتصیدی رعستیی ، ریه مختیر بی مهین هن رتب 

( در شیی یه دعم قرار 32/138ای )ب  سییر رعستیهیی مورد مطی،ع  حیئز رتب  اعل بوده ع رعستیی طسوج بی مهین هن رتب 

 ( دارا بوده است. 44/38ای را بی )ترین مهزان مهین هن رتب رعستیی سربهد  در این ریخص پییهندارد ع هیچ؛هن 

 
 پذیری دردر ری ع توسع  اقتصیدی رعستیهیی ه ف دردر ریرقیبتهیی هیپورین  بهن ریخص. 1 رنل

 1044هیی تحقهق، ییفت  م؛بع:

0
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100

150

200

250
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ریه مختیر
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ی توسع  اقتصید
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رقیبت پذیری 
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هیی طبهع  ع فره؛   در ،هست رعستیهیی بی توش  ب  این عاقعهت ک  هی  رعستیهیی نیون  ب ،هل دارابودن شیذب 

هیی دردر ری، تع اد فصول قبهل ت؛وع شیذب توان در مواردی از هیی موشود در بهن آنهی را م ه ف قرار دارن ، تفیعت

مورد استفیده دردر ران )بی توش  ب  تفیعت زیید اقلهی  ب ،هل استقرار در درت ع م؛یطق مرتفع(، نزدین  ب  مرکز رهری 

 ای عهیی ارتبیط  ع توسع دذاری بخش نیوم  در زیرسیختپر شیعهت، سهو،ت دسترس  ع کهفهت راه، حجم سرمیی 

 مهن خ میت ع نهیزهیی دردر ران شستجو کرد. خش خصوص  در تأهیچ؛هن ب

 
 موقعهت رعستیهیی ه ف دردر ری استین که هلوی  ع بویراحی  براسیس طبقیت ارتفین . 1 رنل

 1044هیی تحقهق، ییفت  م؛بع:

 گیرینتیجه

ت؛  هیی زن د  مبزیبی ع رهوهان ازهیی ت؛ه د  فره؛گ، تیریخ، محهط طبهع ، چدمم؛یطق رعستیی  بی توش  ب  درهم

ذران ر تفریح ع داسترس رهری ب  م؛ظو هیی رلوغ ع پرهیی متع دی برای انسین خست  از محهطبر فره؛گ س؛ت  شیدب 

تیی  بخد  ب  اقتصید رعسک؛ . ب  طوری ک ، توسع  دردر ری در این م؛یطق اثرات مثبت  در ت؛وع  م اعقیت فراغت ارائ

ء مج د ثر در احهیتوان  نیمل مؤهی ع نظییر آن را دارد ک  م ع فره؛   ع در نهییت توسع  زیرسیخت ع تعیمالت اقتصیدی

از طرف  دی ر، دسترش دردر ری بی اثرات نیدواری از قبهل تضعهف فره؛گ ع رهوه زن د   م؛یطق رعستیی  قلی اد رود.

رعستیی   توسع  استراتژی دارد. ب؛یبراین، اتخیذ یک تغههرات ر ی  کیربری اراض  ع تخریب محهط زیست را نهز ب  هیراه

 ستیرم ارزش، بهبود م؛یبع بی مقص  بی ه ف حفظ هییشیذب  ع م؛یبع بی ایعیژه موفق در زمه؛  دردر ری بییست  پهون 

 ری دردرهیی زیست هیراه بیر . فعی،هت محهط م یریت در پیی اری اصول از استفیده هی ع هیچ؛هنفعی،هت ت؛وع خ میت،

 ب؛ یدست  متوسط ع اقتصیدی خرد در قی،ب کسب ع کیرهیی کوچک هییرعستیی ، ب  طور نی ه دربردهرن ه ب؛ یه
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دارن . ب؛یبراین، افزایش تع اد دردر ران عرعدی ب  م؛یطق  برای توسع  خود نهیز سبک هییزیرسیخت رون  ک  ب م 

ذیری پتوان رقیبت انجیم  ک  توش  ارتقیءدر م؛یطق دردر رپذیر م  تقیضیهیی ش ی  برعز نهیزهی عرعستیی ، ب  افزایش 

مقیص  دردر ری رعستیی  برای شذب دردر ران ع رقیبت بی مقیص  دی ر را در راستیی دستهیب  ب  توسع  ع سرزن د  

را  ری مقیص پذیرقیبت دردر ری ده  ک ، محققینده . بررس  ادبهیت ندین م مقیص  رعستیی  امری ضرعری شلوه م 

م؛ ی، عفیداری ع خالقهت رضییت دردر ران، هییع ان هزه انتظیرات هیی  مین؛ پیی اری ع ریخص هییاز دع م؛ظر ریخص

 ردهدست   ر ه بر اسیس س  ریخصپذیری دردر ری ارائان . در پژعهش حیضر از م ل کل  رقیبتمورد بررس  قرار داده

ای   ر ه است، بردهری از نظری  آبراهیم میز،و ارائهیی دردر ری ک  بی بهرهزمه؛  خ میت پیی  ع هیی مقص ، یع؛  شیذب 

 پذیری مقیص  دردر ری رعستیهیی ه ف استین که هلوی  ع بویراحی  استفیده ر ه است.بررس  رقیبت

ای مقص  ع پیی  هیی مقص ، خ میتدهری از م ل شیذب ای ک  بی بهرههیی پرسد؛یم نتییج ب ست آم ه از تحلهل داده

ای مبهن عشود تک نیون  tپذیری دردر ری بی استفیده از آزمون هیی رقیبتهیی دردر ری ب  ن؛وان ین  از م لزمه؛ 

هیی درص  برای هر س  ریخص مورد بررس  است. ب  طوری ک ، ریخص شیذب  88تفیعت مع؛یدار در فیصل  اطیه؛ین 

پذیری دردر ری در بهن رعستیهیی ه ف ثهر را در رقیبتبهدترین تأ 88/3 بی مهین هن ن دی دردر ری رعستیهیی ه ف

هیی دردر ری موشود در رعستیهیی ه ف دردر ری ع دردر ری استین دارت  است. ار طرف  دی ر، ریخص زمه؛ 

در شیی یه دعم ع سوم قرار  00/3ع  31/3مهین هن ن دی  ستیهیی مورد مطی،ع  ب  ترتهب بیخ میت پیی  موشود در رع

پذیری ( ندین داد ک  رقیبت28/3ان . هیچ؛هن، ریخص توسع  اقتصیدی رعستیهیی ه ف بی مهین هن ن دی )درفت 

 ده .پذیری دردر ری را در رعستیهیی ه ف ندین م ثهر مثبت  از رقیبتدردر ری تأ

پذیری دردر ری ع توسع  اقتصیدی تحلهل هیبست   بهن دع ریخص رقیبت از طرف  دی ر، نتییج ب ست آم ه از

ی س  ادهری از تحلهل خور رعستیهیی ه ف دردر ری استین که هلوی  ع بویراحی  بی استفیده از ش عل توافق  بی بهره

 88ی در سطح ده؛ ه رابط  مع؛یدار مثبت ع قو( ندین833/4سطح  بی توش  ب  ضریب هیبست   پهرسون ب  مهزان )

 درص  است. 

ب؛ ی رعستیهیی ه ف دردر ری استین که هلوی  ع بویراحی  بی استفیده از آزمون نتییج تحلهل فضیی  مبت؛  بر سطح

پذیری در بهن رعستیهیی ه ف تفیعت هیی س  دین  رقیبتده  ک  در هی  ریخصنیپیرامتری کرعسنیل عا،هس ندین م 

هیی ( در ریخص شیذب 12/183( ع مهی؛  )28/210دارد ک  رعستیهیی ریه مختیر ) درص  عشود 88مع؛یداری در سطح 

( ع 28/224( در ریخص برخورداری از خ میت پیی  ع )28/134( ع  طسوج )38/224مقیص  رعستیی و ریه مختیر )

هیچ؛هن، در ریخص زیید در شیی یه اعل ع دعم قرار دارن .  هیی دردر ری بی تفیعت نسبتیً( در ریخص زمه؛ 23/188)

( بی فیصل  زیید نسبت ب  سییر رعستیهیی مورد مطی،ع  در رتب  23/224توسع  اقتصیدی رعستی نهز رعستیی ریه مختیر )

پذیری دردر ری ع هیچ؛هن در ریخص توسع  اعل قرار دارد. از طرف  دی ر، رعستیی سربهد  در هر س  ریخص رقیبت

 ی ب؛عستیهیی ه ف دردر ری استین قرار دارد. هیچ؛هن، بر اسیس نتییج رتب اقتصیدی رعستی در رتب  آخر در بهن ر

 هییتوان در درش  اعل ب  زمه؛ هیی موشود در بهن آنهی را م توان نتهج  درفت ک  تفیعترعستیهیی ه ف دردر ری م 

 ت داد.هیی دردر ری نسبهیی شغرافهیی  ع در درش  دعم ب  ت؛وع شیذب ثر از عیژد دردر ری متأ

 بی توش  ب  نتییج ب ست آم ه از پژعهش، پهد؛هیدات  ب  ررح زیر ارای  م  رود:
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غ، هیی اشتیین  ع نظییر آن برای تبلههی، ربن هیی ش ی  مبت؛  بر ای؛ترنت از قبهل سییتاستفیده از ف؛یعری -

 رسین  ع معرف  بهتر رعستیهیی ه ف دردر ریاطالع

-هی ع انتبیرات برای م یریت بهتر شیذب راستیی شلب مدیرکت، شذب سرمیی توانی؛ سیزی م یران محل  در  -

 هیی دردر ری

 هیی رعستیی  ع توسع  سهستم حیل ع نقلبهسیزی ع توسع  خ میت دسترس  از قبهل راه -

 ده  تلفن هیراه، ای؛ترنت ع ...هیی ارتبیط  ع اطالنیت از قبهل خطف؛یعری ارتقیء -

 هیی دردر ری ع ...ستیی احترام ب  شوامع محل  ع حفیظت از شیذب سیزی در راآموزش ع فره؛گ -
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