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Rural tourism is one of the types of tourism that plays an important role in the development of the rural 
areas. One of the important issues in rural tourism is the competitiveness of tourism destinations, which 
has been given much attention to in order to increase the potential of the destinations. Therefore, the 
purpose of this article is to evaluate the effective factors in the competitiveness of tourism in Dohzar 
country and provide appropriate solutions for it. The research method is descriptive-analytical and a 
questionnaire was used to collect data. The statistical population of the study is the residents of Dohezar 
country who were randomly selected using the Cochran method as a statistical sample by simple sam-
pling of 384 people. SPSS _ PLS software was used to analyze statistical and inferential data. The results 
show that the coefficient of effectiveness of components such as supporting the growth and develop-
ment of tourism (3.154), hospitality and tourism reception (3.050), competitive analysis (4.566), devel-
opment (5.774), location (3,626), and visitor management (4,055) have a greater impact on the growth 
and development of tourism in Dohezar country and among the variables of competitiveness, only Core 
resources & Attractors have an impact on the growth and development of tourism. And other variables 
such as Supporting factors, Destination management, Destination policy, Planning and Development, 
Amplifying determinants, even with the moderating role of supporting local communities, do not affect 
the growth and development of tourism.
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Extended Abstract

1. Introduction

oday, tourism is considered one of the 
most important economic activities in 
the world and also plays an important 

role in the economic development of local communities 
in rural areas. Rural tourism is one of the types of tour-
ism that is considered a valuable tool for the growth and 
development of tourism in rural areas, which with the in-
creasing growth of rural tourism destinations creates an 
atmosphere of close competition in this industry. Also, the 
competitiveness of tourism destinations is one of the most T
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important issues in rural tourism that has attracted much 
attention from researchers, because in order for this indus-
try to remain profitable and sustainable in the long run, 
maintaining competitiveness for rural tourism purposes is 
very important. Also, today, villages, as a complex and 
integrated set of services, bring benefits to local commu-
nities that provide intense competition. The success of 
competition among tourism destinations depends on the 
competitiveness among the areas that are more attractive, 
which can provide tourism growth and development in a 
particular area.

2. Methodology

The present study was conducted using descriptive-an-
alytical method. This study was conducted using library 
studies to provide a structured model. The study popu-
lation included local residents of Dohezar country (384 
samples). The sampling method was convenience ran-
dom sampling. To analyze the data, confirmatory factor 
analysis was used in the form of structural equation mod-
eling (SEM) in the PLS environment.

3. Results

The results showed that the five components of sup-
porting tourism growth and development, hospitality and 
tourist reception, competitive analysis, development, and 
position and management of visitors have a greater im-
pact on tourism growth and development. Impact coef-
ficient of components such as supporting the growth and 
development of tourism (3.154), hospitality and tourism 
reception (3.050), competitive analysis (4.566), develop-
ment (5.774), position (3.626), and the management of 
visitors (4,055) have the greatest impact on the growth 
and development of tourism in the Dohezar country. 
Also, according to the dimensions of competitiveness, 
only tourism resources and attractions have an impact on 
the growth and development of tourism in the country of 
Dohezar, and other dimensions do not affect the growth 
and development of tourism, even with the moderating 
role of supporting local communities.

4. Discussion

Dohezar country has a high potential in the field of tour-
ism, which with its diverse and unique resources and at-
tractions can turn this beautiful area into a desirable tourist 
destination. By examining the factors affecting competi-
tiveness in rural areas and also using a researcher-made 
model, the dimensions of Core resources & Attractions, 
Supporting factors & Resources, Destination manage-
ment, Destination policy, Planning & Development, and 

Qualifying & Amplifying determinants with moderating 
roles in the support of local communities in the growth 
and development of rural tourism was assessed in Dohe-
zar country. 

5. Conclusion

According to the results of the study, the following sug-
gestions are presented:

• Paying more attention to special events in the region; 
creating more conferences, tours and local food festivals

• Paying more attention to the political determination of 
officials and the government in Dohezar country

• Involvement of local people in the field of local busi-
nesses in the destination

• Using locals and local people for tourism executive 
activities and tourism projects in the region
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گردشگری روستایی، یکی از انواع گردشگری است که نقش مهمی را در توسعه نواحی روستایی دارد. یکی از موضوعات مهم در گردشگری 
روستایی، رقابت پذیری مقاصد گردشگری است که برای افزایش توان بالقوه مقاصد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو هدف مقاله 
حاضر ارزیابی عوامل مؤثر در رقابت پذیری گردشگری دهستان دوهزار و ارائه راهکار های مناسب برای آن است. روش پژوهش توصیفی- 
تحلیلی و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده  ها استفاده شده که جامعه آماری پژوهش ساکنان دهستان دوهزار بودند که با استفاده از 
فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه گیری ساده در دسترس انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم 
افزار SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب اثر مولفه هایی نظیر حمایت از رشد و توسعه گردشگری )3/154(، مهمان نوازی 
و پذیرش گردشگری )3/050(، تحلیل رقابتی )4/567(، توسعه )5/774(، جایگاه )3/626(، مدیریت بازدیدکنندگان )4/055( در رشد و 
توسعه گردشگری دهستان دوهزار تاثیر بیشتری دارند و از بین متغیرهای رقابت پذیری فقط منابع و جاذبه های محوری در رشد و توسعه 
گردشگری دهستان دوهزار تاثیر دارد و متغیرهای دیگر از جمله عوامل پشتیبانی، مدیریت مقصد، خطی مشی، برنامه ریزی و توسعه مقصد، 

عوامل تقویت کننده حتی با نقش تعدیلگر حمایت جوامع محلی در رشد و توسعه گردشگری تاثیر ندارند.  

کلیدواژه ها: 
گردشگری روستایی، 

رقابت پذیری، شهرستان 
تنکابن، دهستان دوهزار

تاریخ دریافت: 02 مهر 1400
تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1401

مقدمه

امروزه گردشگری یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در 
جهان محسوب می شود که می تواند بر طیف وسیعی از بخش ها 
زیادی  تأثیر  ساخت وساز  و  تولیدی  صنایع  کشاورزی،  ازجمله 
داشته باشد که در توسعه اقتصادی جوامع محلی نقش مهمی 
جوامع  در  گردشگری  گسترش   .(Haywood et al., 2020) دارد 
محلی می تواند به تقویت توسعه محلی بپردازد. بنابراین باید به 
خواسته ساکنین توجه شود. ازاین رو، گسترش و توسعه گردشگری 
 .(Beshkar et al., 2019) بدون حمایت جوامع محلی امکان ندارد
بدین جهت، گردشگری روستایی به عنوان ابزار ارزشمندی برای 
رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی نواحی روستایی 
محسوب می شود که با افزایش رشد فزاینده مقاصد گردشگری 
روستایی فضای رقابت تنگاتنگی را در میان این صنعت به وجود 
می آورد (Lo et al., 2019). در سال های اخیر، رقابت پذیری مقصد 
و  پایدار صنعت سفر  توسعه  بر  اقتصادي  مفهوم  یک  به عنوان 

گردشگری تأثیرگذار بوده است (Balan et al., 2009). همچنین، 
رقابت پذیری مقاصد گردشگری از مهم ترین موضوعات در صنعت 
گردشگری به ویژه در بخش گردشگری روستایی است زیرا این 
حفظ  بماند  پایدار  و  سودآور  درازمدت  در  اینکه  برای  صنعت 
زیادی  اهمیت  روستایی  گردشگری  مقاصد  برای  رقابت پذیری 
به عنوان یک مجموعه  امروزه روستاها   .(Law & Lo, 2016) دارد
پیچیده ای از خدمات، مزایایی را برای جوامع محلی به همراه 
دارند که رقابت شدیدی را فراهم می کنند. که موفقیت رقابت 
دارای  که  نواحی  بین  رقابت پذیری  به  گردشگری  مقاصد  بین 
جذابیت بیشتری هستند بستگی دارد که می تواند رشد و توسعه 
 (Kułyk & Brelik, فراهم کند ناحیه خاص  را دریک  گردشگری 
رویدادهای  روساخت،  اقلیم،  نظیر  مؤلفه هایی  بنابراین   .2019)

ویژه، آمیخته فعالیت ها، فرهنگ و تاریخ، روابط بازار مقصد، عزم 
سیاسی، منابع تسهیالتی، دسترسی، زیرساخت، مدیریت بحران، 
نظارت منابع، مدیریت بازدیدکننده، توسعه منابع انسانی، کیفیت 
تجربه خدمات، بازاریابی، کنترل و ارزیابی، توسعه، تحلیل رقابتی/ 

1- کارشناسی ارشد، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
2- دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3- استادیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 

تحلیل عوامل موثر رقابت پذیری بر رشد و توسعه گردشگری در نواحی مقصد روستایی )موردمطالعه: 
دهستان دوهزار در شهرستان تنکابن(
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مشارکتی، جایگاه یابی، ظرفیت تحمل، آگاهی، امنیت و آرامش، 
توسعه  و  رشد  از  حمایت   ،(Ritchie & crouch, 2010) موقعیت 
 (Chin & Lo, گردشگری، مشارکت، مهمان نوازی و پذیرایی گردشگر
 (Eftekhari et 2017 در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی)

(al., 2011. رشد و توسعه گردشگری دهستان دوهزار تأثیر بیشتر 

بگذارند. دهستان دوهزار واقع در شهرستان تنکابن از ظرفیت ها 
متنوعی ازجمله اقلیم، کشاورزی، میراث، فرهنگ، صنایع دستی، 
اکوتوریسم و بوم گردی، تنوع غذایی و زیستی، جاذبه های تاریخی 
برخوردار است که همواره موردتوجه بسیاری از گردشگران بوده 
است. که گسترش گردشگری در این دهستان چالش هایی هم 
ایجاد کرده است که عالوه بر ظرفیت های بالقوه، سرمایه گذاری 
زیادی برای ارائه خدمات مناسب به مردم محلی صورت گرفته 
است. بااین حال، مردم محلی به دلیل وجود شرایط جوی در فصل 
زمستان از منافع اقتصادی گردشگری بسیار ناچیزی بهرهمند 
می شوند. همچنین، این دهستان مذکور، با چالش هایی ازجمله 
مهاجرت بیرویه، تغییرات کاربری، کاهش محصوالت کشاورزی، 
نبود امکانات خدماتی نامناسب روبه رو هستند. هدف این پژوهش، 
ارزیابی عوامل مؤثری بر افزایش مزیت رقابتی و ارتقای جایگاه 
مقصد برای رشد و توسعه گردشگری در نواحی روستایی دو هزار 
بود تا با ارائه راهبردهای مناسب و سرمایه گذاری بر روی آن ها 
بتوان آن ها را بهبود بخشید. با این مقدمه این پژوهش درصدد 
از:  است  عبارت  که  است  پژوهش  اصلی  سؤال  به  پاسخ گویی 
کدام یک از مؤلفه های رقابت پذیری در رشد و توسعه گردشگری 

دهستان دوهزار تأثیر بیشتری دارد؟ 

مروری بر ادبیات موضوع

پژوهشگران  روستایی،  گردشگری  اهمیت  با توجه به  امروزه 
 (Lane & Kastenholz, کرده اند  ارائه  آن  برای  زیادی  تعاریف 
 2015; Amoah & Amoah, 2019; Mtapuri & Giampiccoli,

(2019. گردشگری روستایی نوعی گردشگری است که جستجو 

بازدیدکننده را برای اصالت و فردگرایی و همچنین تمایل بیشتر 
برآورده  را  با مردم  نزدیک  ارتباط  و  به تجربه میراث محلی  او 
می کند (Hall et al., 2003). به عالوه، گردشگری روستایی به عنوان 
یک تجربه کشوری است که طیف وسیعی از جاذبه ها را در محیط 
گردشگری   .(Pearce, 1989) برمی گیرد  را  کشاورزی  یا  طبیعی 
روستایی نوعی از گردشگری است که در نواحی روستایی واقع 
 .(Lane, 1994) شده و عمدتاً به فضاهای غیرشهری محدود است
کشور  تعطیالت  یک  مانند  را  روستایی  گردشگری  همچنین، 
فعالیت  صرف  را  خود  وقت  گردشگران  آن  طی  که  می دانند 
 (Fleischer & Pizam, تفریحی در یک محیط روستایی می کنند
تماس  را  روستایی  گردشگری  اصلی  ویژگی  به عالوه،   .1997)

امر  این  یا فیزیکی است که  با محیط طبیعی  بازدیدکنندگان 
باعث مشارکت آن ها در فعالیت ها، سنن و سبک زندگی مردم 
محلی می گردد. رشد و توسعه گردشگری زمانی محقق می شود 

که مشارکت و حمایت جوامع محلی در تصمیم گیری و مدیریت 
اعمال شود. ازاین رو، یکی از عامل مهم توسعه گردشگری حمایت 
جوامع محلی است که نقش مهمی در معیشت خانوارها دارد 

 .(Beshkar et al., 2019)

بحث  گردشگری،  صنعت  در  موضوعات  مهم ترین  از  یکی 
رقابت پذیری است که توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده 
 (Barros et al., 2011; Benedetti, 2010; Gomezelj & Mihalic, است
(2008. رقابت پذیری به عنوان یک مفهوم گسترده از جنبه خرد و 

کالن موردبررسی قرار گرفته است که ازنظر خرد، رقابت در سطح 
شرکت و صنعت و از جنبه کالن آن، رقابت بر سطح ملی متمرکز 
 (Porter, است که هدف آن بهبود و افزایش درآمد جامعه است
(1990. بدین جهت با توجه به اهمیت آن، برای رقابت پذیری مقاصد 

گردشگری تعاریفی ارائه شده است. یک مقصد در صورتی رقابتی 
است که بتواند گردشگران بالقوه را جذب و راضی کند. این رقابت 
به وسیله عوامل خاص گردشگری و هم به وسیله طیف از عواملی 
که بر ارائه دهندگان خدمات گردشگری تأثیرگذار است، تعیین 
می شود (Enright & Newton, 2004). رقابت پذیری مقصد به توانایی 
آن به برآورده کردن نیازهای بازدیدکنندگان در ارائه محصوالت 
جنبه های  آن  در  که  مقاصد  سایر  به  نسبت  بهتر  خدمات  و 
مختلف تجربه گردشگری برای گردشگران مهم تلقی می شود 
(Dawyer & Kim, 2003). بنابراین برای اینکه یک مقصد رقابتی 

باشد و گردشگران بیشتری را جذب کند باید دلیلی برای بازدید 
گردشگران داشته باشد همچنین باید نسبت به سایر مقاصد رقیب 
باالتر و متمایزتر باشد و خدماتی را به گردشگران ارائه دهند که 
در سایر مقاصد مشابه دیگر یافت نشود وگرنه آن منطقه  قابل 
بازدید نخواهد بود (Batra, 2017). رقابت در گردشگری می تواند 
هزینه های گردشگری را افزایش دهد و تجربیات به یادماندنی و 
رضایت بخشی را برای گردشگران فراهم کند که این امر باعث 
برای نسل  رفاه ساکنان مقصد و حفظ سرمایه طبیعی  بهبود 
مقصد  رقابت پذیری   .(Ritchie & crouch, 2003) می شود  آینده 
به توانایی آن میزان جذابیت یک منطقه برای ساکنان محلی 
و غیر محلی و ارائه خدمات گردشگری باکیفیت، نوآور و جذاب 
به مصرف کنندگان برای به دست آوردن سهم بازار در داخل و 
خارج از منطقه، درحالی که اطمینان حاصل کند که منابع در 
قرار می گیرند  پایدار مورداستفاده  و  به صورت کارآمد  دسترس 
(Dupeyras & MacCallum, 2013). بااین وجود، بر اساس دیدگاه و 

نظرات پژوهشگران مختلف، پیشینه پژوهش و سوابق تحقیق این 
پژوهش موردبررسی قرار گرفته است )جدول شماره 1(.

مدل مفهومی پژوهش

روستایی  رقابت پذیری  مفهومی  مدل  حاضر  پژوهش  در 
در  که  دوهزار  دهستان  گردشگری  توسعه  و  رشد  راستای  در 
و  رشد  در  که  است.  آمده  شده،  داده  نشان   1 شماره  تصویر 

»سوده فاضلی ثانی و همکاران. تحلیل عوامل موثر رقابت پذیری بر رشد و توسعه گردشگری در نواحی مقصد روستایی«
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جدول 1. پیشینه پژوهش.

نتیجهعنوانمؤلفه

(Lim et al., 
2017)

تأثیر تعدیل کننده حمایت جامعه بر سه 
بعدی تأثیرات گردشگری )اقتصادی، 
اجتماعی - فرهنگی، و محیطی( به 

سمت مزیت رقابتی گردشگری روستایی.

نشان می دهد که آثار اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی بر مزیت رقابتی گردشگری روستایی از دیدگاه 
جوامع همبستگی مثبت و معناداری دارد. عالوه بر آن، یافته ها نشان داد که حمایت جامعه در تعدیل رابطه 

بین آثار زیست محیطی و مزیت رقابتی گردشگری روستایی وجود دارد

(Chin & Lo, 
2017)

بررسی آثار اجزای محیط زیست بر 
رقابت پذیری مقاصد گردشگری: تأثیر 

تعدیل کننده حمایت جامعه.

نتایج نشان می دهد که 4 مؤلفه محیطی ازجمله حفاظت محیط، زیرساخت گردشگری، ظرفیت تحمل و 
کیفیت محیط تأثیر مثبتی بر رقابت پذیری مقصد از دیدگاه جامعه محلی دارد و نیز حمایت جوامع محلی 

به عنوان متغیر تعدیلگر در تأثیر مؤلفه های محیطی بر رقابت پذیری مقصد تأثیری ندارد.

(Law & Lo, 
2016)

رقابت پذیری مقصد گردشگری روستایی

نتایج حاکی از آن است که منابع طبیعی، دامنه فعالیت ها و قابلیت دسترسی بر رقابت پذیری مقصد 
گردشگری تأثیر زیادی دارد. همچنین در جوامع محلی آثار قابل توجهی بر رقابت پذیری مقصد یافت نشده 
است. همچنین نتایج این مطالعات می تواند به مقامات گردشگری در جهت رشد و توسعه گردشگری در 

نواحی مقصد کمک کند.

(Afrakhteh et 
al., 2019 )

تحلیل عوامل مؤثر در رقابت پذیری 
گردشگری )مطالعه موردی: شهرستان 

سرعین(

نشان می دهد که بر اساس مدل تلفیقی کراچ و ریچی و کانو 6 شاخص به ترتیب منابع و جاذبه های 
محوری، مدیریت مقصد، عوامل تقویت کننده، برنامه ریزی خط مشی و توسعه مقصد و توسعه مقصد، 

رضایت گردشگران، عوامل و منابع پشتیبان از اولویت برخوردار هستند

(Barimani et 
al., 2018)

ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری 
سالمت با تأکید بر منابع و جاذبه های 
محوری )مطالعه موردی: چشمه های 

آبگرم رامسر(. 

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که منابع و جاذبه های محوری در توسعه گردشگری سالمت تأثیر 
معناداری ندارد و در مقاصد گردشگری سالمت تنها دو عنصر فرهنگ و تاریخ و جاذبه های محیطی در 

رشد و توسعه گردشگری سالمت نسبت به سایر مؤلفه ها تأثیر بیشتری دارند. 

(Jafartash & 
Pouyanzadeh, 

2015)

ارزیابی و اولویت بندی شاخص های 
رقابت پذیری صنعت گردشگری ایران

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین شاخص های رقابت پذیری شاخص های بازاریابی، وجود 
معاونت ممیزی، کنترل و ارزیابی، برنامه مترقی توسعه گردشگری، عزم سیاسی مسئوالن در شرایط 
نامطلوبی به سر می برند و نیز شاخص هایی همچون فرهنگ و تاریخ، آبوهوا و جاذبه های طبیعی، 

مهمان نوازی، پیوندهای قومی، مذهبی و اقتصادی و هزینه ارزش خدمات و کاالها در شرایط مطلوب و 
مناسبی قرار دارند.

(Farzin & 
Nadalipour, 

2010)

عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای 
گردشگری در ایران )مطالعه موردی: 

منطقه چابهار(

نتایج نشان می دهد که با استفاده از مدل کراچ وریچی از بین پنج شاخص به ترتیب برنامه ریزی، 
خط مشی، برنامه ریزی و توسعه مقصد، مدیریت مقصد، جاذبه های محوری، منابع پشتیبانی و عوامل 

تقویت کننده از اولویت برخوردارند. بااین وجود در منطقه چابهار عواملی همچون آب وهوا، چشم اندازهای 
زیبا، امنیت و غیره در شرایط مناسب و مطلوبی به سر می برند و عواملی نظیر مدیریت بازدیدکنندگان، 

مدیریت بحران، مراکز تفریحی، بازاریابی و غیره در وضعیت نامطلوبی به سر می برد.
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توسعه گردشگری روستایی عوامل مؤثری ازجمله 1. بعد منابع 
بعد  بعد عوامل و منابع پشتیبانی 3.  و جاذبه های محوری 2. 
مدیریت مقصد 4. بعد خطی مشی، برنامه ریزی و توسعه مقصد 
 (Ritchie 5. بعد مشخصه های تعدیل کننده و تقویت کننده هستند
(crouch, 2010 &، که به عنوان متغیرهای مستقل با نقش تعدیلگر 

حمایت جوامع محلی (Lo et al., 2019) می توانند بر متغیر وابسته 
رشد و توسعه گردشگری روستایی دوهزار تأثیر بیشتر بگذارند.

روش شناسی تحقیق

بر اساس ماهیت  از حیث هدف، کاربردی و  پژوهش حاضر 
توصیفی تحلیلی و شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این 
پژوهش را خانوارهای دهستان دوهزار تشکیل می دهند که با 

استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر بر اساس نمونه گیری 
اطالعات  و  انتخاب  آماری  نمونه  به عنوان  دسترس  در  ساده 
موردنیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخت جمع آوری شد. 
همچنین، برای سنجش پایایی پرسش نامه، آلفای کرونباخ در 
مرحله پیش از آزمون )30 پرسش نامه به عنوان پیش از آزمون  
به صورت آنالین در بین مردم محلی دهستان دوهزار تکمیل شد( 
با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که مقدار پایایی آن برای 
تمام متغیرها باالی 0/7 به دست آمده است که در جدول شماره 
2 آمده است و برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی 
 PLS در قالب مدل سازی معادالت ساختاری در محیط نرم افزار

استفاده شده است.  
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محدوده موردمطالعه

در  واقع  دوهزار  دهستان  روستایی  نواحی  مطالعه  محدوده 
شهرستان تنکابن است که از طرف شمال به دهستان گلیجان و 
دریای خزر و از طرف جنوب به پوشش جنگلی و ارتفاعات محدود 
می شود. این دهستان دارای 883 خانوار و 2326 نفر جمعیت 
بوده است. سکونتگاه های روستایی این دهستان در امتداد جاده 
کوهستانی و در حد فاصل ارتفاعات جنگلی و کوهستانی واقع شده 
است. گونه شناسی گردشگری در این حوزه، مبتنی بر طبیعت 
است و به دو شکل عمده گردشگری روزانه عبوری )بدون اقامت 
شبانه( و خانه های دوم است. در این ناحیه تمرکز بیشتر خانه های 
دوم از نوع مجتمع )شهرک های گردشگری( عمدتاً در حد فاصل 
بین روستاها و خانه های دوم در کنار جمعیت بومی بیشتر از 
اهالی سابق منطقه بوده اند. روستاهای این منطقه، بر حسب میزان 
و نحوه عرضه منابع گردشگری، به گونه ای متفاوت، از بازارهای 
گردشگری تأثیر پذیرفته اند؛ به طوری که روستاهای برسه، میاکوه 

و عسل محله، با عرضه قوی تر منابع، به شکلی عمیق تر تحت تأثیر 
.(Ramezandeh Lasboyee et al., 2015) این پدیده قرار گرفته اند

یافته ها 

توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

 بر اساس 384 نفر از نمونه آماری، 54/9 درصد از پاسخ گویان 
که معادل 211 نفر از آن ها را مردها و 76/6درصد از پاسخ گویان 
می دهند.  تشکیل  متأهل  افراد  را  آن ها  از  نفر  معادل 294  با 
تحصیالت مقطع دیپلم و کمتر از دیپلم با حدود 59/4 درصد 
بیشترین فراوانی را در میان پاسخ گویان داشته است و ازلحاظ 
دامنه سنی، دامنه سنی 20 تا 35 سال دارای بیشترین درصد 
)34/1( و نیز بین پاسخ گویان درآمد ماهیانه تا چهار میلیون دارای 
بیشترین درصد فراوانی )13/3( و نیز ازلحاظ شغل، شغل آزاد 
دارای بیشترین درصد فراوانی )38/5( است )جدول شماره 3(. 

(Lo et al., 2019; Ritchie & Crouch, 2010) :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی تحقیق. منبع

جدول 2. آلفای کرونباخ متغیرها.

آلفای کرونباخمؤلفه هامتغیرها

60/858منابع و جاذبه ها محوری
40/838عوامل و منابع پشتیبانی

30/863خط مشی و برنامه ریزی مقصد
60/873مدیریت مقصد

40/861مشخصه های تعدیل کننده و تقویت کننده
30/854گردشگری روستایی
30/725حمایت جوامع محلی

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                  
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جدول 3. اطالعات جمعیت شناختی مردم شرکت کننده در پژوهش.

فراوانی )درصد(وضعیت تأهلفراوانی )درصد(جنسیت

زن
مرد

)45/1( 173
)54/9( 211

مجرد
متأهل

)23/4( 90
)76/6( 294

فراوانی )درصد(تحصیالتفراوانی )درصد(شغل

بخش دولتی
کشاورز

آزاد
خانه دار
سایر

)11/5( 44
)5/ 2( 20

)38/5( 148
)34/4( 132
)10/4( 40

دیپلم و کمتر از دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

فوق لیسانس
دکتری

)59/4( 228
)16/7( 64
)17/7( 68
)5/2( 20
)1/0( 4

بیشینهکمینه انحراف معیارمیانگین فراوانی )درصد(سن

35-20
51-36
67-52
83-68

84 به باال

)34/1( 131
)28/4( 109
)26/8( 103
)9/6( 37
)1/0( 4

0/531/03414

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینفراوانی )درصد(درآمد ماهیانه

تا 4 میلیون
بیش از 4 تا 6 میلیون
بیش از 6 تا 10 میلیون
بیش از 10 تا 14 میلیون
بیش از 14 تا 18 میلیون
بیش از 18 تا 22 میلیون

)13/3( 51
)9/9( 38
)8/9( 34
 )4/4(17
)0/8( 3
)0/5( 2

0/991/19016
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تحلیل مدل اندازه گیری

برای سنجش مدل اندازه گیری از شاخص های روایی همگرا 
سازه ها )شاخص میانگین واریانس استخراج شده(، روایی واگرا بر 
اساس فورنل و الرکر و نیز شاخص های مربوط به پایایی از قبیل 
 t بار عاملی و آماره پایایی ترکیبی به همراه  آلفای کرونباخ و 
استفاده شده است که در جدول شماره 4 بیان شده است. بر 
طبق نظر هالند1 )1999( مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب 
بارهای عاملی 0/4 است. همچنین تمامی ضرایب پایایی ترکیبی 
مقدار   )1981( الرکر2  و  فورنل  هستند.  بیشتر   0/7 مقدار  از 
بحرانی میانگین واریانس استخراج شده مؤلفه ها را عدد 0/5 بیان 
کرده اند. که البته برای سازه های مرتبه دوم در مدل پژوهش باید 

1. Hulland
2. Fornell & Larcker

 )AVE( و میانگین واریانس استخراج شده )CR( پایایی ترکیبی
باید دستی حساب شود چراکه ممکن است نرم افزار نتواند درست 
  (Rezazadeh &میانگین آن ها را محاسبه و نتایج را گزارش کند
(Davari, 2014. در همین راستا، مقدار مالک آلفای کرونباخ برای 

تمام مؤلفه ها باالی 0/7 مناسب است. بدین جهت، با توجه به نتایج 
جدول شماره 3، می توان نتیجه گرفت که تحلیل عاملی تأییدی 
از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است. به عبارتی مدل مفهومی 
از حیث روایی همگرا و پایایی ترکیبی به برازش رسیده است که 

در تصویر شماره 2 آمده است.

از روش  واگرای مدل  روایی  به منظور سنجش  آن،  بر  عالوه 
فورنل و الرکر استفاده شده که بر طبق این روش، اعداد مندرج 
در قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بیشتر است که در جداول 

شماره 5، 6 و 7 نشان داده شده است.

»سوده فاضلی ثانی و همکاران. تحلیل عوامل موثر رقابت پذیری بر رشد و توسعه گردشگری در نواحی مقصد روستایی«
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جدول 4. مدل اندازه گیری پژوهش.

aCRAVEآماره tبار عاملیمؤلفهسازه

منابع و جاذبه های محوری

اقلیم
روساخت

رویداد ویژه
آمیخته فعالیت ها
فرهنگ و تاریخ
روابط با مقاصد

0/472
0/714
0/813
0/786
0/747
0/809

9/688
23/675
36/787
31/993
27/699
40/992

0/8880/8710/536

عوامل و منابع پشتیبانی

عزم سیاسی
منابع تسهیالتی

دسترسی
زیرساخت

0/759
0/420
0/820
0/793

24/412
6/154
44/623
35/523

0/8270/8000/513

خط مشی، برنامه ریزی و 
توسعه مقصد

جایگاه
توسعه

تحلیل رقابتی

0/885
0/923
0/906

62/443
105/229
82/695

0/9180/9300/818

مدیریت مقصد

مدیریت بحران
نظارت منابع

مدیریت بازدیدکنندگان
منابع انسانی

کیفیت خدمات
بازاریابی

0/849
0/786
0/896
0/859
0/787
0/863

58/191
35/443
72/725
48/219
378/38
58/233

0/9400/9350/706

مشخصه های کیفی 
تعدیل کننده و تقویت کننده

ظرفیت تحمل
آگاهی
آرامش
مکان

0/702
0/802
0/800
0/743

19/620
35/096
32/622
21/177

0/8320/8470/581

رشد و توسعه گردشگری 
روستایی

اقتصادی
اجتماعی
محیطی

0/777
0/479
0/837

20/868
4/874
37/513

0/733 0/7480/510

حمایت جوامع محلی
حمایت از رشد و توسعه گردشگری

مشارکت
مهمان نوازی و پذیرش گردشگر

0/871
0/826
0/868

37/037
36/695
50/575

0/8830/8900/731

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. مدل مفهومی پژوهش همراه با بار عاملی. مأخذ: نگارندگان، 1400

»سوده فاضلی ثانی و همکاران. تحلیل عوامل موثر رقابت پذیری بر رشد و توسعه گردشگری در نواحی مقصد روستایی«



477

پاییز 1401 . دوره 13. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 5. روایی واگرا مؤلفه های پژوهش.

12345678910

0/757آرامش و امنیت
0/3250/837آمیخته فعالیت

0/5600/3730/768آگاهی
0/0180/1700/0270/829اجتماعی- فرهنگی

0/3950/4830/3730/1360/779اقتصادی
0/2860/3020/3910/1380/2920/776اقلیم

0/4210/4060/4110/0620/4200/2450/796بازاریابی
0/3140/4440/2540/1020/3980/1950/6380/878تحلیل رقابتی

0/3500/4080/3470/1120/4350/1930/6710/7600/865توسعه
0/3590/3200/3510/0720/3360/1510/7060/6190/6390/858توسعه منابع انسانی

0/4100/4030/3860/0660/4210/2130/6510/6800/7390/580جایگاه
0/2530/1060/2840/0910/1220/2250/0780/1100/1110/132حمایت از رشد و توسعه گردشگری

0/3680/3610/2970/0860/3740/2590/4770/4240/3970/392دسترسی
0/3640/5780/0050/0080/4430/3220/5210/5130/5130/486روابط بازار
0/3240/4160/3620/1040/3980/1990/6070/6250/6250/805روساخت

0/3440/5140/3030/0950/4190/2620/5230/5330/5330/543رویداد ویژه
0/4040/3500/3550/4790/3680/1510/3810/4250/4250/361زیرساخت

0/3760/2840/3900/0500/4390/2710/5540/3580/3580/422ظرفیت تحمل
0/2510/4800/3170/1500/4220/1960/5360/7010/7010/689عزم سیاسی

0/3880/5480/3350/0870/3570/3220/3920/3890/3890/424فرهنگ و تاریخ
0/3040/4740/2050/0820/4260/2340/5050/5030/5030/526محیطی

0/4050/3620/4240/0480/4080/1450/7260/6690/6690/679مدیریت بازدیدکنندگان
0/3820/3630/2850/0480/3730/1850/6930/7480/7480/709مدیریت بحران

0/1530/1160/3690/0800/1340/2220/0360/0480/0480/051مشارکت
0/2810/1150/3680/0550/2160/1990/1810/1410/1410/163منابع تسهیالتی
0/2680/1110/2860/2050/2370/2000/1730/1090/1090/145مهمان نوازی

0/5110/3320/3640/0660/4020/3620/3960/3110/3110/391مکان
0/3800/3360/3170/0070/4130/1550/5690/5000/5000/530نظارت منابع

0/4310/3900/4540/0560/4260/2630/6740/4690/4960/523کیفیت خدمات
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جدول 7. روایی واگرا مؤلفه های رقابت پذیری پژوهش.

123456789

0/794محیطی
0/4840/886مدیریت بازدیدکنندگان

0/4740/7000/903مدیریت بحران
0/4000/0070/0220/840مشارکت

0/0530/2020/1440/4540/831منابع تسهیالتی
0/1320/1580/1580/5490/7660/863مهمان نوازی

0/3330/3240/3510/2130/3470/3440/774مکان
0/4320/6680/6330/0590/2210/1710/3650/813نظارت منابع

0/4130/6320/5370/0640/2090/2140/3840/5810/783کیفیت خدمات
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جدول 6. روایی واگرا مؤلفه های رقابت پذیری.

12345678910

0/839جایگاه
0/1210/824حمایت از رشد و توسعه گردشگری

0/3920/1650/803دسترسی
0/5270/0790/4770/852روابط بازار
0/6150/1070/5830/5550/852روساخت

0/5020/0990/4830/3520/5550/823رویداد ویژه
0/4150/0970/3570/3870/3520/4100/793زیرساخت

0/4320/0970/5740/5970/3870/3190/2410/835ظرفیت تحمل
0/6180/0270/5160/3870/5970/5650/4610/3940/849عزم سیاسی

0/4160/1650/5180/4850/3870/5240/4150/2660/4280/773فرهنگ و تاریخ
0/4630/1450/4490/5870/4850/8150/3560/2960/4620/437محیطی

0/6280/0320/4490/5870/5870/5500/3960/5650/5740/370مدیریت بازدیدکنندگان
0/6430/0210/5300/6050/6050/5300/5350/4790/6580/382مدیریت بحران

0/1080/5890/0960/0390/0390/0760/0040/0170/0090/165مشارکت
0/2140/4810/1590/0270/0270/1390/1880/1870/1480/182منابع تسهیالتی
0/1650/6520/1220/1280/1280/1020/1080/2270/0760/138مهمان نوازی

0/4060/3380/3910/3390/3390/3340/3110/3160/2710/363مکان
0/4880/1420/4180/4810/4810/4550/4580/4650/5200/376نظارت منابع

0/5120/1670/4550/5030/5030/4560/3570/4740/4200/404کیفیت خدمات
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بررسی مدل ساختاری پژوهش )آزمون فرضیه های پژوهش( 

در این مرحله، به تحلیل اثر مؤلفه های رقابت پذیری در رشد و 
توسعه گردشگری روستایی پرداخته شده که نتایج به دست آمده 
از جدول شماره 8، ضریب تأثیر هریک از مؤلفه ها را به ترتیب 
اولویت از بیشترین به کمترین درجه اولویت بندی کردیم و نتایج 
نشان می دهد که مؤلفه توسعه با ضریب اثر )5/774(  بیشترین 
تأثیر و مؤلفه منابع تسهیالتی با ضریب اثر )0/214( کمترین 
تأثیر را در رشد و توسعه گردشگری روستایی دارند. همچنین 
در ادامه نتایج در جدول شماره 9 به بررسی فرضیات در قالب 
ضرایب مسیر همراه با سطح معناداری نشان می دهد که مالک 
تأیید فرضیه های پژوهش این است که ضرایب مسیر مثبت و 
آماره T بیشتر از 1/96 باشد در غیر این صورت فرضیه موردنظر 
رد می شود. نتایج نشان می دهد که از بین 10 فرضیه فقط یک 

فرضیه تأیید و فرضیه های دیگر رد شد.

بحث و نتیجه گیری

گردشگری یکی از مهم ترین صنایع است که نقش مهمی در 
روستایی  دارد. همچنین، گردشگری  روستایی  فضاهای  توسعه 
ازنظر اقتصادی، اجتماعی و محیطی پیامدهای مختلفی را برای 
به  این پژوهش حاضر  ازاین رو،  فراهم می کند.  نواحی روستایی 
دنبال پاسخ گویی به یک پرسش اصلی و 10 سؤال فرعی است. 
سؤال اول پژوهش عبارت اند از: کدام یک از مؤلفه های رقابت پذیری 
بیشتری  تأثیر  دوهزار  دهستان  گردشگری  توسعه  و  رشد  در 
دارد؟ ازاین رو، برای پاسخ گویی به پرسش اصلی ازطریق ضریب 
توسعه  و  از رشد  مؤلفه حمایت  بیشتر شش  تأثیر  اثر می توان 
گردشگری )3/154(، مهمان نوازی و پذیرش گردشگری )3/050(، 
 ،)3/626( جایگاه   ،)5/774( توسعه   ،)4/567( رقابتی  تحلیل 
مدیریت بازدیدکنندگان )4/055( به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر 

رقابت پذیری گردشگری روستایی واکاوی شده است. 

جدول 8. ضریب اثر مؤلفه های پژوهش.

درجه شدت اثرشدت اثرمؤلفه هاسازه های پژوهش

منابع و جاذبه های
 محوری

رویداد ویژه
روابط با مقاصد
آمیخته فعالیت ها
فرهنگ و تاریخ

روساخت
اقلیم

1/947
1/889
1/611
1/259
1/039
0/287

1
2
3
4
5
6

خط مشی، برنامه ریزی و توسعه مقصد
توسعه

تحلیل رقابتی
جایگاه 

5/774
4/567
3/626

1
2
3

مشخصه های کیفی تعدیل کننده و تقویت کننده

آگاهی
آرامش و امنیت

مکان
ظرفیت تحمل

1/805
1/777
1/229
0/972

1
2
3
4

حمایت جوامع محلی
حمایت از رشد و توسعه گردشگری
مهمان نوازی و پذیرش گردشگر

مشارکت

3/154
3/050
2/141

1
2
3

مدیریت مقصد

مدیریت بازدیدکنندگان
بازاریابی

توسعه منابع انسانی
مدیریت بحران
کیفیت خدمات
نظارت منابع

4/055
2/908
2/816
2/583
1/628
1/622

1
2
3
4
5
6

عوامل و منابع پشتیبانی

دسترسی
زیرساخت

عزم سیاسی
منابع تسهیالتی

2/054
1/691
1/357
0/214

1
2
3
4
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ازاین رو، با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش های پیشین، بر 
اساس نتایج پژوهش فرزین و نادعلی پور )2010( در منطقه 
چابهار عواملی همچون آب وهوا، چشم انداز زیبا، امنیت و غیره در 
شرایط مطلوب و در زمینه عواملی نظیر بازدیدکنندگان، مدیریت 
بحران، مراکز تفریحی، بازاریابی و غیره در وضعیت نامطلوبی به 
پویان زاده  و  جعفرتاش  پژوهش  در  این،  بر  عالوه  می برد.  سر 
)2015( به بررسی شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری 
بازاریابی،  ایران پرداخته و بیشتر مؤلفه ها ازجمله شاخص های 
برنامه توسعه گردشگری، عزم سیاسی مسئوالن در شرایط بد 
قرار داشتند و شاخص های دیگر ازجمله فرهنگ و تاریخ، آب وهوا، 
جاذبه های طبیعی، مهمان نوازی هستند. همچنین، برای پاسخ 
سؤاالت فرعی پژوهش با توجه به جدول شماره 6 و بررسی روابط 
بین فرضیات آن ها موردبررسی قرار گرفته است. که فرضیه اول 
از قدر مطلق  و  بوده  با 8/642  برابر  باتوجه به سطح معناداری 
1/96بیشتر است. این فرضیه تأیید می گردد. منابع طبیعی، دامنه 
فعالیت ها و دسترسی تأثیر مثبتی بر رقابت پذیری مقصد دارد ونیز 
با نتایج پژوهش بریمانی و همکاران )2018( همسو نبوده است 
و نتایج نشان داد که منابع و جاذبه های محوری در رشد و توسعه 

گردشگری سالمت رابطه معکوس دارد. 

مدل  از  استفاده  و  نظری  ادبیات  مطالعات  بررسی  با توجه به 
جامع و محقق ساخته در پژوهش حاضر از فرضیه دوم تا فرضیه 
پنجم به صورت مجزا مطالعاتی در ارتباط با هریک از فرضیه ها 
صورت نگرفته است. ازاین رو، متغیرها و مؤلفه هایی که در سایر 
پژوهش ها به کار رفته و به این پژوهش نزدیک بوده است درنتیجه 
در این پژوهش آورده شده است. فرضیه دوم، مدیریت مقصد 

تأثیر معناداری در رشد و توسعه گردشگری روستایی دارد که 
قدر  از  و  بوده  با 0/661  برابر  معناداری اش  سطح  فرضیه  این 
رد  پژوهش  سوم  فرضیه  بدین جهت،  است.  1/96کمتر  مطلق 
می گردد. ازاین رو، نبود برنامه های مناسب برای بازدیدکنندگان 
و برنامه مناسب در توسعه منابع انسانی تأثیر معکوسی در رشد و 
توسعه گردشگری روستایی دارد. که با بررسی مطالعات پیشین؛ 
بر اساس نتایج پژوهش نادعلی پور )2013( نشان می دهد که 
ازنظر اولویت، مؤلفه توسعه، بازاریابی و معرفی محصوالت مقصد 
در اولویت اول و مؤلفه برگزاری کارگاه و سمینارهای تخصصی 
در زمینه گردشگری از رتبه نهایی برخوردار است و ازنظر کیفیت 
فرضیه  آن،  بر  عالوه  است.  نامطلوب  مؤلفه ها  تمامی  وضعیت 
سوم ، عوامل و منابع پشتیبانی تأثیر معناداری در رشد و توسعه 
گردشگری روستایی دارد که در این صورت این فرضیه سطح 
معناداری برابر با 0/313 بوده و از مقدار قدر مطلق 1/96 کمتر 
است. بنابراین این فرضیه رد می گردد. که به دلیل نبود منابع 
تسهیالتی مناسب و نبود عزم سیاسی مسئولین در منطقه تأثیر 
معکوسی در رشد و توسعه گردشگری روستایی دارد. همچنین 
خط مشی، برنامه ریزی و توسعه مقصد تأثیر معناداری در رشد 
و توسعه گردشگری روستایی دارد و در این صورت این فرضیه 
سطح معناداری 1/008 بوده که از قدر مطلق 1/96 کمتر است. 
بدین جهت این فرضیه رد می گردد چراکه نبود برنامه خالقانه 
گردشگری متناسب با گردشگری، نبود جایگاه برندینگ تأثیر 
فرضیه  دارد.  روستایی  توسعه گردشگری  و  رشد  در  معکوسی 
در  معناداری  تأثیر  تعدیل کننده  و  تقویت کننده  عوامل  پنجم، 
رشد و توسعه گردشگری روستایی دارد که ازاین رو، این فرضیه 

جدول 9. بررسی فرضیات پژوهش.

نتیجه فرضیهآماره tضریب مسیرفرضیه ها

تأیید0/5678/642منابع و جاذبه های محوری تأثیر معناداری در رشد و توسعه گردشگری روستایی دهستان دوهزار دارد.
رد0/0450/661مدیریت مقصد تأثیر معناداری در رشد و توسعه گردشگری روستایی دهستان دوهزار دارد.

رد0/0210/313-عوامل و منابع پشتیبانی تأثیر معناداری در رشد و توسعه گردشگری روستایی دهستان دوهزار دارد.
رد0/0771/008خط مشی، برنامه ریزی و توسعه مقصد تأثیر معناداری در رشد و توسعه گردشگری روستایی دهستان دوهزار دارد.

رد0/0761/246مشخصه های کیفی تعدیل کننده و تقویت کننده تأثیر معناداری در رشد و توسعه گردشگری روستایی دهستان دوهزار دارد.
با نقش تعدیلگری حمایت جوامع محلی، منابع و جاذبه های محوری تأثیر معناداری در رشد و توسعه گردشگری دهستان 

رد0/1131/805دوهزار دارد.

با نقش تعدیلگری حمایت جوامع محلی، عوامل و منابع پشتیبانی تأثیر معناداری در رشد و توسعه گردشگری روستایی 
رد0/0050/074دهستان دوهزار دارد.

رد0/0290/468-با نقش تعدیلگری حمایت جوامع محلی، مدیریت مقصد تأثیر معناداری در رشد و توسعه گردشگری دهستان دوهزار دارد.
با نقش تعدیلگری حمایت جوامع محلی، خط مشی، برنامه ریزی و توسعه مقصد تأثیر معناداری در رشد و توسعه 

رد0/0090/110-گردشگری روستایی دهستان دوهزار دارد

با نقش تعدیلگری حمایت جوامع محلی، مشخصه های کیفی تعدیل کننده و تقویت کننده تأثیر معناداری در رشد و توسعه 
رد0/0380/728گردشگری روستایی دهستان دوهزار دارد

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                  
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کمتر  مطلق 1/96  قدر  از  و  بوده  آن 1/246  معناداری  سطح 
نامناسب  ازاین رو،  می گردد.  رد  فرضیه  این  بدین جهت،  است. 
بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی و نیز نبود آگاهی مناسب 
در مقصد تأثیر معکوسی در رشد و توسعه گردشگری روستایی 
و  )سوم، چهارم  فرضیات  این  پژوهش،  ادبیات  بررسی  با  دارد. 
پنجم( در مطالعات پژوهش های فرزین و نادعلی پور )2010(؛ 
افراخته و همکاران )2019( و جعفرتاش و پویان زاده )2015( 
آمده است. ازاین رو، از فرضیه ششم تا فرضیه دهم نقش تعدیلگر 
حمایت جوامع محلی موردبررسی قرار گرفته است. بدین جهت، 
این فرضیات ازآنجایی که به صورت مجزا مطالعاتی در ارتباط این 
فرضیات کار نشده است. پژوهش هایی که شاخص ها یا متغیرهایی 
که در ارتباط با هریک از فرضیات کار شده و به این پژوهش 

نزدیک بوده است. در این پژوهش آورده شده است. 

بااین وجود، فرضیه ششم، سطح معناداری برابر با 1/805 بوده و 
از قدر مطلق 1/96کمتر است. بدین جهت این فرضیه رد می گردد 
که به دلیل نبود کیفیت مناسب جاده ها، بی توجهی مسئولین به 
زیرساخت غیربومی و استاندارد در برابر طرح های روستایی در 

رشد و توسعه گردشگری دهستان دوهزار تأثیر معکوسی دارد. 

فرضیه هفتم، سطح معناداری آن برابر با 0/074 بوده و از قدر 
مطلق 1/96 کمتر است. ازاین رو، این فرضیه رد می گردد. که به 
دلیل نبود وجود تابلو سنتی در مقصد و راهنمایی در مقصد،  
نبود زیرساخت مناسب در رشد و توسعه گردشگری منطقه تأثیر 

معکوسی دارد. 

فرضیه هشتم سطح معناداری این فرضیه برابر با 0/468 بوده و 
از قدر مطلق 1/96 کمتر است بدین جهت این فرضیه رد می گردد. 
که به دلیل نبود برنامه و اطالع رسانی در مورد راهبردهای مدیریت 
بحران در منطقه به ویژه در فصل زمستان، عدم نظارت مسئولین 
در مدیریت بهداشت آب در رشد و توسعه گردشگری دهستان 

دوهزار تأثیر معکوس بگذارد. 

فرضیه نهم، سطح معناداری آن برابر با 0/110 بوده و کمتر 
از قدر مطلق 1/96 بوده و این فرضیه رد می گردد. که به دلیل 
نبود جایگاه مقصد در طرح جامع استان مازندران، هم راستا نبودن 
توسعه گردشگری با توسعه کل صنعت در منطقه، نبود همکاری 
مناسب سازمان مقصد با میراث فرهنگی استان مازندران، نبود 
شراکت بین کسب وکارهای محلی در مقصد منجر شده که در 
رشد و توسعه گردشگری دهستان دوهزار تأثیر معکوس بگذارد. 

فرضیه دهم، سطح معناداری آن 0/728 بوده و از 1/96 کمتر 
با تعداد  این فرضیه رد می گردد. چراکه  به همین دلیل  است 
بازدیدکنندگان بیشتر منجر به فشار بیشتر و تخریب محیط زیست 
و کاهش کیفیت امکانات و سرویس دهی نیز افزایش یافته است 
و نیز با ریختن زباله منجر به از بین بردن طبیعت و جنگل در 
محیط است که نشان از عدم برنامه ریزی و مدیریت درست در 

منطقه است در رشد و توسعه گردشگری اثر معکوسی می گذارد. 
بااین وجود، با توجه به این توضیحاتی که در باال ذکر شده است. 

حمایت  تعدیلگری  نقش  پیشین،  مطالعات  با  مقایسه  در 
جوامع محلی را از موردبررسی قرار دادند که نتایج پژوهش لو3 و 
همکاران )2019( نشان می دهد که از دیدگاه گردشگران برای 
توسعه رقابت پذیری مقصد گردشگری روستایی نگران کیفیت 
محل اقامت، زیرساختار، گستره فعالیت ها و رویداد خاص هستند. 
بنابراین گردشگران بر این باورند که وجود حمایت اجتماعی مردم 
محلی در تعدیل رابطه بین کیفیت اقامت و رقابتی بودن مقصد 
گردشگری حیاتی است. بر اساس نتایج پژوهش لیم4 و همکاران 
)2017( نشان می دهد که حمایت جامعه در تعدیل رابطه بین 
آثار زیست محیطی و مزیت رقابتی گردشگری روستایی وجود دارد 
و نیز نتایج پژوهش چین و لو5 )2017( نشان می دهد که حمایت 
جوامع محلی به عنوان متغیر تعدیلگر در تأثیر مؤلفه های محیطی 
بر رقابت پذیری مقصد تأثیری ندارد. که بر اساس نتایج پژوهش 
حاضر پیشنهادهایی در جهت بهبود رقابت پذیری دهستان دوهزار 

ارائه شده است:

• توجه بیشتر مسئولین به رویدادهای ویژه منطقه )توجه بیشتر 
به میراث فرهنگی و گردشگری منطقه، افزایش توجه به جاذبه های 
فرهنگی قدیمی )چله شب، چهارشنبه سوری و دادوش(، ایجاد 
همایش ها بیشتر، تورهای گردشگری و جشنواره های غذای محلی 

در مقصد(

بیشتر عزم سیاسی مسئولین و دولت در دهستان  توجه   •
دوهزار )عزم سیاسی مسئولین برای ارتقای گردشگری منطقه، 
توجه مسئولین به گردشگری به عنوان فعالیت عمده در فرایند 
برنامه ریزی اجتماعی منطقه، افزایش مشارکت دولت در طرح 

توسعه گردشگری(

• مشارکت مردم محلی در زمینه کسب وکارهای محلی در 
مقصد )وجود اقامتگاه های بوم گردی، وجود اماکن پذیرایی(

• استفاده از مردم محلی در جهت فعالیت اجرایی گردشگری و 
طرح های گردشگری منطقه 

تشکر و قدردانی

نواحی  رقابت پذیری  )بهبود  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
موردی:  )مطالعه  گردشگری  توسعه  و  رشد  ازنظر  روستایی 

دهستان دوهزار در شهرستان تنکابن( است.

3. Lo
4. Lim
5. Chin & Lo
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