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چکیده اطالعات مقاله         
گذاری بر فرایند توسعه متوازن و خردورزانه ثیرأدر دنیای امروز توان تگردشگری به عنوان فعالیتی که 

-ریزان نظامگذاران و برنامهه، مورد توجه طیف وسیعی از سیاستها به نمایش گذاشترا در همه عرصه

پژوهش حاضر، به منظور در . قرار گرفته استهای سیاسی و مدیران اجرایی در کشورهای مختلف 

است.  ههای توسعه گردشگری از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردیدبندی زمینهتحلیل رتبه

 آزمون بارتلت و شاخصبدین منظور ابتدا امکان انجام تحلیل عاملی بر روی نمونه تحقیق، با استفاده از 

چنین م. هبه دست آمد 11/0 برابر با KMOمقادیرمورد بررسی قرار گرفت.  KMOبرداری کفایت نمونه

می  001/0داری آن کمتر از که سطح معنی برآورد شد 41/2323معادل مقدار آماری آزمون کرویت 

برداری، اجرای تحلیل عاملی نیز مقبول است. همینطور از آزمون بنابراین عالوه بر کفایت نمونه باشد.

T هایدر بخش جاذبه نتایج شد.های استان استفاده بندی شهرستانای جهت بررسی و رتبهتک نمونه 

های انسان ساخت دارای وضیعت مطلوبی هساخت نشان داد که شهر کرمانشاه از نظر جاذبانسان

های برای شهرستان نتایج این آزمون در بخش گردشگری تاریخی و فرهنگیهمچنین . باشدمی

 باشد.می 01/3،  12/3،   40/3،  20/1، 00/1کرمانشاه، پاوه، داالهو، هرسین ، و صحنه به ترتیب برابر با  

پل سر در نهایت در بخش گردشگری طبیعی این شاخص برای تمامی شهرهای کرمانشاه به استثناء شهر

های حاصل از آزمون یافته ذهاب، قصر شیرین، اسالم آباد غرب و سنقر در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

یرین، سرپل ذهاب، قصرشهای به استثنای شهرستانها که در همه شهرستان دهدفریدمن  نشان می

ها نیز به غیر از های طبیعی در رتبه اول قرار دارد و در بقیه شهرستاناسالم آباد و کنگاور شاخص

نتایج حاصل از آزمون  ها قرار دارد.ریزیوم برنامههای طبیعی در اولویت دشهرستان قصرشیرین جاذبه

های از نظر شاخص هاکه بین شهرستاندهد بخش گردشگری انسانی نشان می کروسکال والیس در

 تفاوت فاحشی وجود دارد.گردشگری انسان ساخت 

.کرمانشاهاستان توسعه پایدار، کروسکال والیس، تحلیل عاملی، گردشگری، ها: واژه کلید
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  مقدمه

ی، المللهای بین ایجاد درآمد و رهایی از مشکالت مربوط به محدودیت منابع درآمد ملی در صحنه یعمدهیکی از منابع 

صنعت گردشگری است که طی سالهای اخیر توانسته به عنوان منبع درآمد مهمی برای بسیاری از کشورهای جهان مطرح 

 خودرو سازی،  و نفت صنعت از بعد که است حاضر قرن هایپدیده از یکی گردشگری صنعت (.38: 1383)کارگر،  گردد

 را ایجاد باالیی درآمد زایی،  و اشتغال گستری عدالت فقرزدایی،  بر شود که عالوهمی شمرده جهان صنعت مهم سومین

 با توانمی که دارد اهمیت روآن از گردشگری، صنعت جایگاه به توجه(. 228: 1314)یاوری و همکاران،  است کرده

 بومی صنایع تولید و کشاورزی بخش ترویج به اقتصادی، رشد امکان بر انسانی، عالوه و منابع طبیعی از مناسب گیریبهره

 محلی و رسوم آداب و بومی فرهنگی مواریث داشت پاس و زیست محیطی شرایط بهبود مسیر در گامی و محلی پرداخت و

کشورهای در حال توسعه اغلب برای توسعه گردشگری  (.132: 1312)خاکساری و همکاران،  برداشت میزبان جوامع در

اجتماعی سنگینی هستند، بنابراین ارزیابی صنعت گردشگری برای این کشورها های اقتصادی و ناچار به تحمل هزینه

تواند به تخریب محیط اجتماعی و زیستی و کاهش  انتفاع آن اهمیت بسزایی دارد، چرا که فقدان  ارزیابی مناسب می

گذاری بر فرایند توسعه یرثأعالیتی که در دنیای امروز توان تگردشگری به عنوان ف (.Brown et al, 1999: 37) بینجامد

ریزان گذاران و برنامهه، مورد توجه طیف وسیعی از سیاستها به نمایش گذاشتمتوازن و خردورزانه را در همه عرصه

 (.113: 1388زاده، زاده و آقاسی)ابراهیم استقرار گرفته های سیاسی و مدیران اجرایی در کشورهای مختلف نظام

نعت، نقش بسیاری اساسی در های اولیه این صوان هسته اصلی مقاصد گردشگری و سرمایههای گردشگری، به عنجاذبه

ریزی های گردشگری از مبانی و اصول برنامهریزی و توسعه گردشگری دارد و از این رو مطالعه و بررسی جاذبهبرنامه

ها بندی آنگردشگری و دستهگری، شناخت انواع ریزی در عرصه گردششود. برای برنامهدشگری محسوب میصنعت گر

اگرچه به دلیل  (.40: 1383)کاظمی،  بسیار مهم است؛ زیرا تقاضاها و خدمات مورد نیاز انواع گردشگران یکسان نیست

توان انواع در تفکیک انواع گردشگری اختالف نظر وجود دارد، ولی با این حال می ،هاوجود برخی تشابهات و همپوشی

گری گردش ،گردشگری شهری، روستایی، بیابانی، فضایی انواعحیط یا منطقه جغرافیای به گردشگری را بر مبنای م

 .طبیعت گرا دسته بندی کرد و تفریحی، تجاری، فرهنگی، سالمت، ورزشی

ردید. گ در استان کرمانشاه گردشگریهای توسعه بندی زمینهرتبهبا توجه به موارد ذکر شده، در این تحقیق اقدام به   

نظیر گردشگری از جمله طبیعی، فرهنگی های کمبا دارا بودن جاذبه و کرمانشاه با توجه به موقعیت جغرافیای خوداستان 

 های مهم و داراییکی از استان این استانایفا نماید.  توسعه انواع  گردشگری تواند نقش مهمی در زمینهو تاریخی می

که با توجه به بارز بودن مشکل اشتغال در استان و توانمندی باالی بوده قابلیت برای جذب گردشگر درکلیه فصول سال 

االیی ای از اهمیت بهای توسعهصنعت گردشگری در این خصوص توسعه گردشگری در این استان به عنوان یکی از اولویت

ی هاان در حوزهتر مناطق گردشگری استه مطالب فوق، شناخت و معرفی دقیقبرخوردار است. در این راستا و با توجه ب

های مورد نیاز به عنوان یک ضرورت برداری از زیرساختریزی جهت توسعه و بهرهین برنامهمختلف گردشگری و همچن

هایی  که در زمینه جذب انواع گردشگری )طبیعی، با توجه به شرایط خاص این استان و پتانسیل. حائز اهمیت است

ه همیش از بیشترگیری از راهبردها و راهکارهای مناسب توسعه گردشگری هلزوم بهر دارد( انسانی و فرهنگی–تاریخی 

ریزی صحیح در زمینه گردشگری برنامه ها و بندی این شاخصارائه راهکارهای مناسب و اولویت شود تا بتوان بااحساس می

دشگری استان کرمانشاه ال اصلی این تحقیق، وضعیت گرلذا سؤ شرایط را برای جذب و گردشگر در استان فراهم کرد.
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 فیض اله پور و همکاران/ ...های توسعه بندی زمینهرتبه

 

 ساخت در استان کرمانشاه پرداختههای تاریخی، اکوتوریسم و انسانظور در این تحقیق به بررسی جاذبهبوده و به این من

 شده و جایگاه هر کدام مشخص گردید.

  و پیشینه پژوهش نظری مبانی
های طبیعی و انسانی متنوع، از نظر توسعه صنعت رغم وجود آثار تاریخی زیاد و برخورداری از ویژگیعلی ایرانکشور 

گری های گردشتوان در ارتباط با عدم استفاده بسیاری از زمینهدلیل این مسئله را می قرار دارد.جهانگردی در مراحل اولیه 

 مهم کتهن اکنون(. 81: 1381)پاپلی یزدی و سقایی،  ریزی و فقدان سیستم مدیریتی و نظارتی دانستکشور، عدم برنامه

 بندیاولویت و سنجش برای آنهاست. توسعه و چگونگی توسعه در بندییتاولو نحوه ها، جاذبه ریزی براساسبرنامه در

 نهادی، محیطی،زیست زیرساختی، فرهنگی، – اجتماعی اقتصادی،معیارهای  قبیل مختلفی از معموالً معیارهای هاجاذبه

 این بر .نمود گیری تصمیم گوناگون هایجاذبه به نسبت بتوان آنها براساس تا گیردمی قرار توجه مورد و جغرافیایی قانونی

 ارزیابی گردشگری مستعد، نواحی معرفی گردشگری، نواحی جهت شناخت تالش گردشگری هاییزیرمهبرنا در اساس،

 هایفعالیت بر تمرکز و گردشگرینواحی  پایدارتوسعه جهت تالش گذاری،مستعد سرمایه مناطق ارزیابی مناطق، جاذبه نوع

 از و شوند شناسایی باید سو مناطق مستعد یک از رویکرد، این براساس لذا .گیردمی قرار مناطق مد نظر این در خاص

 و گردشگران نیاز جوابگوی که شود گرفته کار و به تنظیم مقرراتی و راهبردها توریسم توسعه یزیرهدر برنام دیگر سوی

 .باشد پایدار توسعهبا  متناسب

 .ندای پرداختهالمللی و ناحیهای و بینی، ملاطح بندی گردشگری در مقیاس منطقهطی چند دهه اخیر محققان به س

به  ن پارکندی ایببه طبقه "ویکتوریا در استرالیا ای طبیعی پارک ملیهارزیابی  جاذبه"( در 2442اران )دانگ و همک

تخاب تواند در انراتبی میمند که تحلیل سلسلهای پرداخته و به این نتیجه رسیدهگردشگرای هچهار سطح از نظر توان

با استفاده از تکنیک  ،(2444جیا و همکاران )(. Deng et al, 2002: 431) محل  مناسب به گردشگران یاری رساند

جنوب غربی چین را مورد ارزیابی  نواحیای اصلی، مناطق و جوامع گردشگری هلفهؤمراتبی و تجزیه و تحلیل مسلسله

گری بخش گردشتوسعه اند که نقش چهار عامل تولید، بازار و صنعت و مشارکت مردمی در و به این نتیجه رسیده قرار داده

در تحقیقی با استفاده از تکنیک تاپسیس و  ،(1312حاجی نژاد و همکاران )(. Jia et al: 2007, 397) باشدقابل توجه می

 ی مطالعه موردی کرمانشاهاراهبردهای توسعه گردشگری منطقه های گردشگری و تدوینندی قطبباولویتبه  سوات

و  امکانات به بررسیسیس پمراتبی و مدل تاروش تحلیل سلسلهگیری از بهرهبا  ،(1312) تقوایی و همکارانپرداختند. 

گری  های گردشنتیجه رسیدند که مشخص شدن قطبین به ا پرداخته وهای استان گیالن های گردشگری شهرستانجاذبه

ات موجود و در استان موجب تخصیص مطلوب اعتبارات مالی در توسعه مناطق گردشگری، استفاده هدفمند از امکان

مدل استفاده از در پژوهشی با  ،(1313) کالنتری و همکاران .شودهای گردشگری در استان میپایداری بیشتر فعالیت

ق ساختی ارتباطی و شبکه راه در مناطهای گردشگری و زیربندی جاذبهتحلیل فضایی و سطحبه مراتبی تحلیل سلسله

اخت ارتباطی سدشگری با الگوی فضایی پراکنش زیرهای گراین نتیجه رسیدند که توزیع جاذبهبه پرداخته و  کویری ایران

حلیل فضایی ت استفاده از مدل تاپسیس به یقی بادر تحق، (1311) زنگی آبادی و همکاران .و شبکه راه تناسب ندارد

-شهرستان بین در که ندابه این نتیجه رسیده پرداخته و  های استان اصفهانهای توسعه گردشگری در شهرستانشاخص

، (1311) نوری و همکاران. در سطح فرابرخوردار قرار دارد 84/4اولویت  ضریب با اصفهان شهرستان استان اصفهان ، های

مانشاه های گردشگری استان کربندی قطبولویتا به متغیره تاپسیسگیری چنداز روش تصمیم گیریبهرهپژوهشی با  در

های توسعه گردشگری در نواحی روستایی بندی زمینهرتبهبه در پژوهشی  ،(1311) فرجی سبکبار و همکارانپرداختند. 

های بندی ظرفیتاولویتبه با استفاده از مدل تابسیس  ،(1381) افتخاری و همکارانپرداختند. های ارسباران جنگل

هد که روستاهای )سقزچی، شیران، ویند داند. نتایج پژوهش نشان میپرداخته زردشگری مناطق روستایی شهرستان نیگ

 ،(1314) ضرابی و همکاران. کلخوران، برجلو، گلستان، گوگرچین( از ارجحیت بیشتری جهت گردشگری برخوردار هستند

 هایکه مکان ندابه این نتیجه رسیدهپرداخته و  اورامانات منطقه گردشگری تسهیالت و هاجاذبهبه بررسی در پژوهشی 
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باف و قالی .است بوده گردشگران جذب برای الزم امکانات دارای هازمینه بیشتر در گردشگران، بازدید مورد گردشگری

 شهر گردشگری هایجاذبه بندیاولویت و ارزیابیبه چندمتغیره  گیریتصمیمهای مدل اساس بر ،(1314) شعبانی فرد

 دارای دیگر هایبه جاذبه نسبت سنندج شهر تاریخی و فرهنگی هایکه جاذبه ندبه این نتیجه رسید پرداخته وسنندج 

 محاسبات صحت ندهدهننشا درصد48/4با سازگاری  شده استفاده مدل و است ریزیبرنامه و توسعه برای بیشتری اولویت

مراتبی به لسلهبا استفاده از مدل تابسیس و تحلیل س ،(1312) شماعی و موسی وند. بندی استاولویت از حاصل نتایج و

 ،(1384) و همکاران چشمهمحمدی دهند. های استان اصفهان پرداختهای گردشگری شهرستانساختبندی زیرسطح"

های گردشگری طبیعی استان چهارمحال بختیاری سنجی توانمندیامکانبه  SWOTتکنیک گیری از بهره در تحقیقی با

 (.8: 1384)محمدی و همکاران،  پرداختند

 پژوهش روش
رای در اولین بخش از تحقیق ب باشد.تحلیلی می -توصیفی ،کاربردی و از نظر ماهیتی و روش ،تحقیق حاضر از نظر نوع

آن مورد  تایجو نشده تنظیم  سواالت در پنج طیف لیکرت بدین منظور،، شودمی استفادهپرسشنامه از گردآوری اطالعات 

-االت به طور غیر مستقیم توسط خود کارشناسان حوضه گردشگری پاسخ داده شده است. مقیاسؤبررسی قرار گرفت. س

ن، )س ایفاصله ، مقیاسمربوطه( ن)جنس، شغل، سازما اسمیشامل مقیاس های سنجش به کار برده شده در این تحقیق 

 شودیمدر قالب طیف لیکرت از پاسخگو درخواست باشد. میای ترتیبی یا رتبه و مقیاسسابقه کاری ، تحصیالت و...( 

ش موافق تا گرای یف بیان کند. طیف از گرایش کامالًگویه بر مبنای یک ط ن موافقت یا مخالفت خود را با هرکه میزا

 کند.اختصاص و سپس نمره هریک را محاسبه می 1تا  1قق به هر طیف ارزش شود که محمخالف کشیده می کامالً

 باشد. تعداد کارشناسانگردشگری استان کرمانشاه می جامعه آماری تحقیق حاضر، کارشناسان و مسئولین مرتبط با

جدول مورگان  براین اساس تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه براساس بوده و کارشناس  110برابر با مربوطه 

گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این تحقیق از روش نمونه نیز جهت تکمیل پرسشنامهباشد. میکارشناس  141

 اخصشها به سه تر عمل کنند جاذبهتوانند قویای از  گردشگری مینهبرای بررسی این مورد که هر شهرستان در چه زمی

به عنوان متغیر مستقل در نظر  این  سه شاخص شده وفرهنگی تقسیم -ریخی های انسان ساخت، طبیعی و تاجاذبه

 گردشگری در این پژوهش به عنوان متغیری وابسته در نظر گرفته شده است. گرفته شد.

به  ،اندنفر(تشکیل داده 24) زنپاسخ گویان کارشناسان مرد و بقیه را  نفر را 48پژوهش،  پاسخ گویای141از بین 

 گویانترین تعداد پاسخبیش.  اندشده درصد پاسخ دهندگان را شامل 48توان گفت به لحاظ جنسی گروه مردان عبارتی می

رین تباشند. کمگویان دارای تحصیالت فوق لیسانس مینفر از پاسخ 03نفر، دارای تحصیالت لیسانس و   08/ 14با فراوانی

نتایج حاصل از ارزیابی میزان . اندنفر بوده 11الت دکتری با فراوانی فراوانی مربوط به طبقه سوم، یعنی افراد دارای تحصی

درصد کارشناسان پاسخ دهنده بیش از  81/83که  دهدمیسابقه اشتغال در بخش گردشگری در بین کارشناسان نشان 

و شناخت و  که نشان از سابقه اشتغال زیاد آنها در این بخش گردشگری استان مشغول به کار بودهسال در زمینه  1

 دهد.تسلط آنها به منطقه و شناخت در این زمینه می

ای ههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و همچنین تعمیم یافتهتر به منظور تبیین دادههای تحلیلی بیشیافته

ی استنباطی تحقیق از آزمونها ازگیرد. در این بخش ای جامعه نمونه به جامعه آماری مورد بررسی قرار میپرسشنامه

های هبندی  جاذبتحلیل عاملی و همچنین  برای رتبههای گردشگری از آزمون بندی انواع جاذبهعامل شد. لذا برایاستفاده 

برای بررسی وضعیت هر یک  استفاده گردید. در نهایت،در هر شهرستان به طور جداگانه از آزمون فردیدمن  گردشگری
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 ای و کروسکال والیسهای تی تک نمونهعی و تاریخی فرهنگی در استان از آزمونهای گردشگری انسانی، طبیاز شاخص

 بهره گرفته شد.

های توسعه گردشگری از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده بندی زمینهتبهدر پژوهش حاضر، به منظور تحلیل ر

قیق، با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص گردیده است. بدین منظور ابتدا امکان انجام تحلیل عاملی بر روی نمونه تح

 حدود KMO مقادیر شاخصدر پژوهش حاضر  (0) مورد بررسی قرار گرفت. مطابق جدول KMOکفایت نمونه برداری 

-( شد که سطح معنی441/4p < ،80/2323=111 2χ) معادل چنین مقدار آماری آزمون کرویتم. هبدست آمد 41/4

 برداری، اجرای تحلیل عاملی نیز مقبول است.بنابراین عالوه بر کفایت نمونه. است 441/4داری آن کمتر از 

 ی آزمون کرویت بارتلت در سطح آزمونو نتیجه KMOمقدار  .0 جدول

 11/0 (KMOبرداری )آزمون کفایت نمونه

 

 بارتلت کرویتآزمون 

 80/2323 دوتخمین خی

 111 ی آزادیدرجه

 444/4 داریمعنی

 

تدوین های گردشگری های مربوط به جاذبههای گردشگری، شاخصبندی گویهپژوهش جهت سنجش و رتبهدر این 

ق در تحقی شود.ها و مسائل پرداخته میهمچنین در تحلیل مسائل به دو صورت کمی و کیفی به تحلیل داده گردید.

یس استفاده شده لعاملی و آزمون کروسکال واای، آزمون فریدمن، تحلیل تک نمونه t از آزمون نتایجحاضر برای آزمون 

 است.

و در  د اختصاص دادهکل مساحت ایران را به خو درصد از1/1کیلومتر مربع   21211استان کرمانشاه با مساحت 

واقع شده است.  شمالی عرض 31° و14′ تا  33° و 04′  و شرقی طول  08° و 34′ تا  01° و 20′مختصات جغرافیایی 

محدوده سیاسی استان کرمانشاه از شمال به استان کردستان، از  .باشدمتر می 1244آن از سطح دریا توسط ارتفاع م

استان کرمانشاه  .های لرستان وایالم، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود شده استجنوب به استان

براساس سرشمار نفوس مسکن . باشدبادی میآ 2321دهستان و  81 بخش، 21 مرکز شهری، 23شهرستان و  13دارای 

باشد. نفر در کیلومتر مربع می  48اند و تراکم جمعیت نفر در این استان سکنی گزیده1101224تعداد  1314سال

حنه، ذهاب، سنقر، صروانسر، سرپل آبادغرب، پاوه، ثالث باباجانی، جوانرود،های استان کرمانشاه عبارتند از: اسالمشهرستان

 نمایش داده شده است. 1شکل در  کرمانشاهشیرین، کرمانشاه، کنگاور، گیالن غرب، هرسین و داالهو. موقعیت استان قصر
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 نقشه موقعیت استان کرمانشاه .1شکل

 و بحث هایافته
ت، ساخهای انسان)جاذبه گردشگریهای های فردی پاسخ دهندگان و شاخصن بخش از تحقیق با توجه به ویژگیایدر 

 گردید.های توسعه گردشگری بندی زمینههای طبیعی(، اقدام به رتبهجاذبههای تاریخی و فرهنگی و جاذبه

و باالتر شرط انجام  44/4های برداری، ارزشهمانطور که گفته شد در تحلیل عاملی مناسب، در آزمون کفایت نمونه

 441/4p( و معناداری آزمون بارتلت )41/4برداری )نهتحلیل عاملی است. بنابراین با توجه به مقدار شاخص کفایت نمو

< ،80/2323 =111 2χی و اجرای تحلیل عاملی بر پایهبوده ها برای تحلیل عاملی مناسب (، ماتریس همبستگی داده

ی اصلی بیشترین میزان واریانس را تبیین (. اولین مؤلفه1ماتریس همبستگی مورد مطالعه، قابل توجیه است )جدول

وند. در عمل شکنند، استخراج میهای دیگر به ترتیب اهمیت؛ یعنی بر پایه مقدار واریانسی که تبیین میکند و مؤلفهمی

ها )مجموع مجذورات بار عاملی هر عامل( کمتر از یک است را حذف کرد. هر ی آنهایی را که ارزش ویژهتوان عاملمی

 کند.آن عامل واریانس بیشتری را تبیین میتر باشد، ی یک عامل بزرگچه مقدار ارزش ویژه

های اصلی و چرخش واریماکس های توسعه گردشگری، با روش تحلیل عاملبندی زمینهعوامل نهفته در آزمون رتبه

  ( به دست آمد.1ژه باال )جدولهای ویعامل با توجه به تعداد ارزش 12استخراج گردید. در این مدل 

مورد بررسی در محدوده مورد مطالعه رهاییعامل بندی متغ .1جدول  

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس ژهارزش وی هاعامل 

 38/13 38/13 41/0 تاریخی –انسانی  1

 12/22 20/1 23/3 طبیعی 2

 41/31 13/8 80/2 فرهنگی –تاریخ  3

 33.34 43/1 41/2 فرهنگی -طبیعی 1

 34/02 11/1 13/1 فرهنگی –انسانی  5

 10/03 14/0 34/1 تاریخی 2

 41/11 11/0 01/1 طبیعی –فرهنگی  1

 31/10 13/3 21/1 تاریخی -طبیعی 4

 42/18 34/3 18/1 تجاری -فرهنگی 0
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 24/31 21/3 10/1 هاژئوپارک -مذهبی 10

 03/30 13/3 14/1 طبیعی -فرهنگی -مذهبی 11

 - 13/2 43/1 فرهنگی 12

  34.33 18/23 - جمع

ا تها به صورت جداگانه برآورد شود تا نتایج مربوط به تک تک شهرستانبا وجود طوالنی شدن نتایج تحقیق الزم بود 

ده های فوق پرداخته شاین بخش به تحلیل هر یک از عامل تر نتایج دست یافت. دربدین شکل بتوان به تحقیق دقیق

درصد  38/13قادر است  یباشد که این عامل به تنهایمی 41/0 تاریخی، -های انسانیجاذبه مقدار ویژه عاملاست. 

گویه مورد بررسی در این عامل  1گویه بارگذاری شده است. از میان  1واریانس را محاسبه و توضیح دهد. در این عامل 

ری، ورزشی و های مختلف هنو گویه باشگاه 403/4 ی از گردشگران با بار عاملییها و مراکز پذیراها، متلهای هتلگویه

مقدار  اند.های توسعه گردشگری شناخته شدهبندی زمینهبه عنوان مهم ترین عوامل رتبه312/4تفریحی با بار عاملی 

درصد واریانس را محاسبه و توضیح  20/1 قادر است یباشد که این عامل به تنهایمی 23/3 های طبیعی،جاذبه ویژه عامل

ی مثل کوهنوردی، غارنوردی و صخره یها، ورزشهاسی قرار گرفته است. در این گویهگویه مورد برر 4 دهد. در این عامل

 312/4 اندازهای طبیعی، پوشش گیاهی و زندگی جانوری با بار عاملیهای چشمگویهو  434/4نوردی با بار عاملی 

 80/2 تاریخی و فرهنگی عاملمقدار ویژه روند. به شمار میهای توسعه گردشگری بندی زمینهترین عوامل رتبهمهم

گذاری گویه بار 3یح دهد. در این عامل  درصد واریانس را محاسبه و توض 13/8 قادر است یباشد که این عامل به تنهایمی

به  331/4با بار عاملی ها گویه مجسمهو  430/4های تاریخی با بارعاملی  شده است. در این عامل گویه فضاها و محوطه

 41/2 طبیعی و فرهنگی، مقدار ویژه عامل اند.های توسعه گردشگری شناخته شدهبندی زمینهین عوامل رتبهترعنوان مهم

گویه بارگذاری  0درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد. در این عامل  43/1قادر است   یباشد که این عامل به تنهایمی

ها با بار خانهها و رودو گویه دریاچه 434/4ی با بار عاملی های محلبازی محلی و رقص گویه ،شده است. در این عامل

های جاذبه مقدار ویژه عامل اند.های توسعه گردشگری شناخته شدهزمینهدر بندی ترین عوامل رتبهمهم 341/4عاملی  

د. در این عامل  درصد واریانس را محاسبه و توضیح ده 11/1ی قادر است  یباشد که به تنهامی 13/1 انسانی و فرهنگی،

ها و بناهای گویه مورد بررسی قرار گرفته است. در این عامل گویه یادمان 0 آنها از میان لیکن گویه بارگذاری شده است 3

بندی  ترین عوامل رتبهمهم 301/4ها با بارعاملی هها و زیارتگاگاهتکیه ،و گویه مساجد 843/4فرهنگی با بار عاملی 

باشد که این عامل قادر است  می 34/1 های تاریخی،جاذبه مقدار ویژه عامل اند.دشگری شناخته شدههای توسعه گرزمینه

در این عامل گویه بازارهای گذاری شده است. یه بارگو 2درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد. در این عامل  14/0

بندی ترین  عامل رتبهو مهم بوده 020/4تری نسبت به گویه معابد با بار عاملی شاخص مهم 141/4قدیمی با بار عاملی 

باشد که این عامل به می 01/1 طبیعی، -های فرهنگیجاذبه مقدار ویژه عامل. باشدهای توسعه گردشگری میزمینه

 ،میاناین ذاری شده است. از گگویه بار 3درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد. در این عامل 11/0ی قادر است  یتنها

بندی ترین عامل رتبهمهم 413/4ها با بار عاملی ها و سرابو گویه تاالب813/4 گردشگری عشایر با بار عاملی گویه

 13/3 باشد که این عامل قادر استمی21/1 طبیعی و تاریخی، مقدار ویژه عامل. باشدهای توسعه گردشگری میزمینه

گذاری شده است. از میان گویه مورد بررسی قرار گرفته گویه بار 3یح دهد. در این عامل  به و توضدرصد واریانس را محاس

. باشدهای توسعه گردشگری میبندی زمینهترین عامل در زمینه رتبهمهم832/4ها با بار عاملی در این عامل گویه قلعه

درصد واریانس را محاسبه و  34/3این عامل قادر است باشد که می 18/1 تجاری،  -های فرهنگیجاذبه مقدار ویژه عامل
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گویه مورد بررسی قرار گرفته در این عامل گویه  0گذاری شده است. از میان گویه بار 0ضیح دهد. در این عامل تو

 مقدار ویژه باشد.های توسعه گردشگری میبندی زمینهترین عامل در زمینه رتبهمهم401/4های ملی با بار عاملی جشن

درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد. در این  21/3باشد که قادر است  می10/1 ژئوپارک، -های مذهبیجاذبه عامل

ترین مهم 484/4شناسی با بار عاملی های انسانهای ژئوسایتری شده است. در این عامل گویهگویه بارگذا 2عامل فقط 

 14/1 طبیعی، -فرهنگی -مذهبی مقدار ویژه عامل باشد.گری میهای توسعه گردشبندی زمینهعامل در زمینه رتبه

این گذاری شده است. از گویه بار 3مل درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد. در این عا 13/3باشد که قادر است می

مترین مه 311/4و گویه مراسم خاص مذهبی با بار عاملی  484/4های موسیقی های سنتی با بار عاملی  گویه میان،

 باشد که قادر استمی 43/1 فرهنگی، مقدار ویژه عامل باشد.های توسعه گردشگری میبندی زمینهعامل در زمینه رتبه

های صنایع دستی و محصوالت هنری با بار درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد. در این عامل  گویه کارگاه 13/2

 ده است.گویه بارگذاری ش به عنوان تنها 821/4عاملی 

. بار عاملی متغیرهای استفاده شده در تحقیق 3جدول  

 بار عاملی هاعامل متغیرهای هاجاذبه هاعامل

1 

 
 تاریخی -های انسانیجاذبه

 183/4 هاموزه

 112/4 های مصنوعیپارک

 011/4 هاهای مرزی، مراکز خرید و بازاربازارچه

 313/4 ها و اجالسها، کنفرانسمراکز همایش

 312/4 ای مختلف هنری ، ورزشی و تفریحیهباشگاه

 403/4 هتلها، متلها، و مراکز پذیرای از گردشگران

 310/4 بیمارستان و مراکز بهداشتی

 318/4 های قدیمیخانه

 413/4 بازارهای قدیم

2 

 
 های طبیعیجاذبه

 113/4 مناطق کوهستانی و ارتفاعات

 011/4 های آب گرم معدنیآبشارها، چشمه

 040/4 غارها

 4.344 ها و مناطق حفاظت شدهجنگل

 312/4 اندازهای طبیعی، پوشش گیاهی و زندگی جانوریچشم

 434/4 های مثل کوهنوردی، غارنوردی و صخره نوردیورزش

 132/4 شناسی و جانوریهای گیاههای تفریحی، باغپارک

3 

 
 و فرهنگی های تاریخیجاذبه

 041/4 معابد

 081/4 ها و کتیبهسنگ نوشته

 331/4 هامجسمه

 430/4 های تاریخیفضاها و محوطه

 111/4 فضاهای خاص روستایی و شهری

 341/4 های محلیآداب و سنن  و گویش

0 

 
 های طبیعی و فرهنگیجاذبه

 434/4 های محلیبازی محلی و رقص

 044/4 های محلیآداب و سنن و گویش

 330/4 های آب گرم معدنیآبشارها، چشمه

 341/4 هاها و رودخانهدریاچه

 000/4 موزه ها های انسانی و فرهنگیجاذبه 1
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 018/4 ها و اجالسها، کنفرانسمراکز همایش

 843/4 ها و بناهای فرهنگییادمان

 301/4 ها و زیارتگاهاگاهمساجد تکیه

3 

 
 های تاریخیجاذبه

 020/4 معابد

 141/4 بازارهای قدیمی

4 

 
 های فرهنگی و طبیعیجاذبه

 343/4 معابد

 813/4 گردشگری عشایر

 413/4 هاها و سرابتاالب

8 

 
 های طبیعی و تاریخیجاذبه

 832/4 هاقلعه

 034/4 معابد

 148/4 های آب معدنیآبشارها و چشمه

1 

 
 فرهنگی و تجاریهای جاذبه

 012/4 بازارچه های مرزی، مراکز خرید و بازار ها

 401/4 های ملیشنج

 348/4 مراسم خاص مذهبی

 023/4 های محلیآداب و سنن و گویش

14 
 

 ژئوپارک -مذهبی
 344/4 هاو زیارتگاهاگاهمساجد، تکیه

 484/4 شناسیهای انسانژئو سایت

 طبیعی -فرهنگی -جاذبه مذهبی 11

 311/4 مراسم خاص مذهبی

 484/4 های سنتیموسیقی

 311/4 غارها

 821/4 هنری تهای صنایع دستی و محصوالهکارگا فرهنگی 12

1310های  تحقیق، منبع: یافته  

های های استان در هر یک از شاخصبندی شهرستانای جهت بررسی و رتبهتک نمونه Tاز آزمون  ،در این قسمت

 وفرهنگی  -های تاریخیهای انسان ساخت، جاذبهجذب گردشگر استفاده شده است به این صورت که سه شاخص جاذبه

همزمان  وها به صورت جداگانه یک از شاخص هر و استفاده شدهها بندی شهرستانهای طبیعی جهت رتبهشاخص جاذبه

  گرفت.مورد بررسی و تحلیل قرار 

ای نشان داد که میانگین نمونه مورد نظر از تک نمونه Tشود نتایج آزمون ( مالحظه می4همانطور که در جدول )

درصدی برای تمامی شهرهای کرمانشاه به استثناء شهر کرمانشاه به طور  14( با توجه به نقطه برش 24) میانگین فرضی

باشد به این معنی که شهر کرمانشاه از باشد. در حالی که این میزان برای شهر کرمانشاه بیشتر میمعناداری کمتر می

ها ما شاهد وضعیت نامطلوب گردشگری های انسان ساخت دارای وضیعت مطلوبی بوده و در تمامی شهرستاننظر جاذبه

 دهد ولی با این حال ما دربینها وضعیت نامطلوب را نشان میالبته این میزان برای تمامی شهرستان .باشیمانسانی می

شهرستان سرپل ذهاب، قصرشیرین و پاوه به ترتیب با ضرایبی   ی استان کرمانشاه باز شاهد تفاوت هستیم مثالًهاشهرستان

های مثل هرسین، کنگاور و ثالث باباجانی دارند. علت این وضعیت بهتری نسبت به شهرستان -41/0و  -41/3،  -88/3

ها که در های مرزی در این شهرستانعلت داشتن بازارچه توان بهتفاوت را با وجود وضعیت نامطلوب بین همه آنها می

ها و همینطور  وجود آثار جنگ ها در این شهرستانها و مسافرخانهنقطه مرزی قرار دارند و به تبع آنها وضعیت هتل

و  یتوان  با ساماندهها وضعیت نامطلوبی دارند ولی میباشد گرچه به صورت کلی شاخصتحمیلی در این مناطق می

ها ها شرایط بهتری برای جذب توریسم را دراین شهرستانهای این شهرستانریزی صحیح و استفاده از پتانسیلبرنامه

 فراهم کرد.
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های انسان ساختای برای جاذبهآزمون تی تک نمونه. 4 جدول  

 میانگینتفاوت دو  داریسطح معنی درجه آزادی های انسان ساختبرای جاذبه Tآزمون  شهرستان

 -10/0 41/4 140 -88/3 سر پل ذهاب

 04/3 41/4 140 48/2 کرمانشاه

 -33/14 4441/4 140 -30/28 هرسین

 -13/1 441/4 140 -41/3 قصر شیرین

 -84/0 4441/4 140 -10/4 جوانرود

 -24/1 4441/4 140 -11/24 روانسر

 -34/4 4441/4 140 -28/14 اسالم آباد

 -24/8 4441/4 140 -28/18 صحنه

 -00/1 4441/4 140 -41/28 کنگاور

 -84/3 4441/4 140 -41/0 پاوه

 -43/8 4441/4 140 -28/24 گیالن غرب

 -13/8 4441/4 140 -21/13 سنقر

 -13/4 4441/4 140 -31/18 داالهو

 -30/14 4441/4 140 -14/31 ثالث باباجانی

های استان کرمانشاه شهرستان بین در فرهنگی –های تاریخی ای جهت بررسی شاخص جاذبهنمونه Tنتایج آزمون 

های درصدی برای شهرستان 14با توجه به نقطه برش  (08) دهد که میانگین مورد نظر از  میانگین فرضینشان می

میزان از نظر  که این بوده 41/3،  12/3،   81/3،  31/0، 14/0، و صحنه به ترتیب برابر با  کرمانشاه، پاوه، داالهو، هرسین

لربیگی الملک، تکیه بیگآثاری مثل طاق بستان، تکیه معاونهای مثل کرمانشاه با داشتن باشد. شهرستاندار میآماری معنا

ها غنی در زمینه تاریخی است ها و بازار سنتی و هزاران اثر تاریخی دیگر یکی از شهرستانزادهاجد، امامها، مسانواع حمام

ها اثر تاریخی دیگر از ادوار مختلف زمانی در خود ن هرسین با داشتن مجموعه تاریخی بیستون و دهو همانطور شهرستا

ریزی در زمینه شاخص تارخی در استان است و برای شهرستان  قصرشیرین، های غنی  برای برنامهیکی دیگر از شهرستان

بوده و از نظر  -14/3، -33/8، -14/0، -10/1،  -32/0اسالم آبادغرب، گیالن غرب، سنقر و ثالث باباجانی  به ترتیب با 

هایی استان دارند. البته منفی بودن این های آماری نسبت به سایر شهرستانآماری وضعیت نامطلوبی را از نظر شاخص

نظر  های ازشاخص برای این شهرستانها به معنی نامطلوب بودن و نداشتن آثار تاریخی و جایگاه ضعیف این شهرستان

ها از انواع گردشگری فرهنگی و آثار تاریخی مورد بررسی قرار ی گویهفرهنگی و تاریخی نیست چون در این بررسی کلیه

ها در این زمینه یها شده است از جهاتگرفته و به صورت کلی موجب پایین آمدن میانگین این گویه در این شهرستان

بررسی این شاخص در زمینه فرهنگی و تاریخی وضعت نامطلوب  وضعیت مطلوبی نداشته و باعث شده به صورت کلی در

گزارش شود در صورتی که هرکدام از این شهرها نیز به تبع خود ظرفیت تاریخی و فرهنگی  خود و جایگاه مناسبی را 

 دارند.

های فرهنگی و تاریخیای برای جاذبهآزمون تی تک نمونه. 8 جدول  

 تفاوت دو میانگین داریسطح معنی درجه آزادی تاریخیهای برای جاذبه Tآزمون  شهرستان

 14/4 41/4 140 32/4 سر پل ذهاب

 13/0 4441/4 140 14/0 کرمانشاه

 34/2 441/4 140 12/3 هرسین
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 -24/3 4441/4 140 -32/0 قصر شیرین

 21/2 43/4 140 41/2 جوانرود

 -84/2 43/4 140 44/2 روانسر

 -24/1 24/4 140 -10/1 اسالم آباد

 24/2 441/4 140 41/3 صحنه

 32/2 4441/4 140 41/2 کنگاور

 13/3 4441/4 140 31/0 پاوه

 -13/3 4441/4 140 -14/0 گیالن غرب

 -43/2 4441/4 140 -33/8 سنقر

 34/2 441/4 140 81/3 داالهو

 -41/1 4441/4 140 -14/3 ثالث باباجانی

های طبیعی در استان نشان  ای در بررسی جاذبهتک نمونه Tشود نتایج آزمون ( مالحظه می1همانطور که در جدول )

درصدی برای تمامی شهرهای  14(  با توجه به نقطه برش 34دهد که میانگین نمونه مورد نظر از میانگین فرضی )می

 -41/4و سنقر با -11/3، اسالم آباد غرب -00/0، قصر شیرین با -31/1سرپل ذهاب با ضریب  کرمانشاه به استثناء شهر

های کرمانشاه، پاوه و هرسین نیز به ترتیب دارای باالترین ضریب مطلوبیت در در وضعیت مطلوبی قرار دارد. شهرستان

ی های مثل کوهنوردها هستند. وجود کوه پراو و بیستون در شهرستان کرمانشاه و هرسین که زمینه ورزشبین شهرستان

بستان، نیلوفر و های متعدد مثل سراب قنبر، طاقابها فراهم آورده و همچنین سررستانو صخره نوردی را در این شه

ترین غار خاورمیانه در کوه پراو در هرسین ران در شهر هرسین و همینطور عمیقنوژیو و سراب بیستون، سراب هرسین

باشند و همینطور شهرستان پاوه به  های  طبیعی دارای ظرفیت باال و وضعیت مطلوبی در استانباعث شده از نظر جاذبه

ها و محیط زیبای کوهستان و جنگلی و همینطور غار قوری قلعه دارای شرایط بسیار ها و جنگلعلت وجود رودخانه

 مساعد و خوبی برای جذب گردشگر است.

های طبیعیای برای جاذبهآزمون تی تک نمونه. 1 جدول  
 تفاوت دو میانگین داریسطح معنی درجه آزادی های طبیعیبرای جاذبه Tآزمون  شهرستان

 -10/1 24/4 140 -31/1 سر پل ذهاب

 84/3 4441/4 140 11/4 کرمانشاه

 44/8 441/4 140 34/3 هرسین

 -04/3 441/4 140 -00/0 قصر شیرین

 84/1 42/4 140 14/2 جوانرود

 44/2 40/4 140 28/2 روانسر

 -04/2 441/4 140 -11/3 اسالم آباد

 04/2 441/4 140 21/3 صحنه

 31/4 33/4 140 01/4 کنگاور

 31/1 4441/4 140 11/8 پاوه

 13/3 4441/4 140 34/1 گیالن غرب

 -44/4 13/4 140 -41/4 سنقر

 34/1 4441/4 140 14/24 داالهو

 83/2 441/4 140 28/3 ثالث باباجانی
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حاکی از آن است که میانگین رتبه محاسبه شده برای عامل از آزمون فریدمن در شهر سر پل ذهاب نتایج بدست آمده 

 .باشدمی 44/2های طبیعی، و جاذبه 30/2های فرهنگی و تاریخی برابر ، جاذبه 33/1های انسان ساخت برابر  جاذبه

 (. sig=0000/0مطلوب برآورد شده است )در حد داری و سطح معنی 14/11خی دو برابر با همچنین مقدار آزمون 

های فرهنگی و ، جاذبه14/2های انسان ساخت برابرمیانگین رتبه محاسبه شده برای عامل جاذبه ر شهر کرمانشاه،د

داری و سطح معنی 01/3خی دو برابر با  باشد همچنین مقدار آزمون، می04/2های طبیعی ، و جاذبه 14/1تاریخی برابر 

وضعیت مطلوب  04/2ای های طبیعی با میانگین رتبه(. جاذبهsig=00/0) است که مطلوب براورد شده است 41/4کمتر از 

 های گردشگری دارد. در بین شاخص را

حاکی از آن است که میانگین رتبه محاسبه شده برای عامل از آزمون فریدمن در شهرستان هرسین نتایج بدست آمده 

 .باشدمی 84/2های طبیعی، و جاذبه 13/2 های فرهنگی و تاریخی برابر، جاذبه44/1های انسان ساخت برابر جاذبه

های جاذبه .(sig=0000/0) ورد شده استآو سطح معنی داری مطلوب بر 13/23همچنین مقدار آزمون خی دو برابر با 

  .ها گردشگری داردوضعیت مطلوب را در بین شاخص 84/2ای طبیعی با میانگین رتبه

های از آن است که میانگین رتبه محاسبه شده برای عامل جاذبه حاکیدر شهرستان قصر شیرین نتایج بدست آمده 

همچنین مقدار  .باشدمی 13/1های طبیعی، و جاذبه 14/2های فرهنگی و تاریخی برابر ، جاذبه34/2انسان ساخت برابر  

آزمون فریدمن است. همینطور که نتایج حاصل از  (sig=0000/0) و سطح معنی داری برابر 13/1آزمون خی دو برابر با 

 های گردشگری دارد. وضعیت مطلوب را در بین شاخص 34/2ای های انسانی با میانگین رتبهدهد جاذبهنشان می

های فرهنگی و ، جاذبه21/1های انسان ساخت برابر میانگین رتبه محاسبه شده برای عامل جاذبه در شهر جوانرود

و سطح معنی  11/211باشد همچنین مقدار آزمون خی دو برابر با یم 11/2های طبیعی، و جاذبه 24/2تاریخی برابر 

-العه تفاوت معنیثر بر شهرستان مورد مطؤ(. بدین معنی که بین عوامل مsig=0000/0) ورد شده استآداری مطلوب بر

 ارد. ها گردشگری دا در بین شاخصوضعیت مطلوب ر 11/2ای های طبیعی با میانگین رتبهجاذبه داری وجود دارد.

ان های انسحاکی از آن است که میانگین رتبه محاسبه شده برای عامل جاذبهدر شهرستان روانسر نتایج بدست آمده 

همچنین مقدار آزمون  .باشد، می14/2های طبیعی، و جاذبه 14/1های فرهنگی و تاریخی برابر ، جاذبه44/1ساخت برابر  

ثر بر ؤ(. بدین معنی که بین عوامل مsig=0000/0) مطلوب برآورد شده استداری و سطح معنی 13/24خی دو برابر با 

 11/2ای های طبیعی با میانگین رتبهجاذبه داری وجود دارد.کل افراد مورد مطالعه تفاوت معنیجذب گردشگر در بین 

 ها گردشگری دارد.را در بین شاخصوضعیت مطلوب 

های ب حاکی از آن است که میانگین رتبه محاسبه شده برای عامل جاذبهنتایج بدست آمده در شهرستان اسالم آباد غر

باشد همچنین مقدار می 33/2های طبیعی، و جاذبه34/2های فرهنگی و تاریخی برابر ، جاذبه44/1انسان ساخت برابر 

که بین عوامل (. بدین معنی sig=0000/0) و سطح معنی داری مطلوب برآورد شده است 33/23آزمون خی دو برابر با 

های فرهنگی و تاریخی با جاذبه داری وجود دارد.کل افراد مورد مطالعه تفاوت معنیدر بین  ثر بر جذب گردشگرؤم

 ر شهرستان اسالم آباد غرب دارد. ها گردشگری دوضعیت مطلوب را در بین شاخص 34/2ای میانگین رتبه

های فرهنگی ، جاذبه44/1های انسان ساخت برابر  عامل جاذبهشهرستان صحنه میانگین رتبه محاسبه شده برای در 

و سطح معنی  24/21باشد همچنین مقدار آزمون خی دو برابر با می 84/2های طبیعی، و جاذبه 24/2و تاریخی برابر 

مورد کل افراد در بین  ثر بر جذب گردشگرؤ(. بدین معنی که بین عوامل مsig=0000/0داری مطلوب برآورد شده است)
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ها وضعیت مطلوب را در بین شاخص 84/2ای های طبیعی با میانگین رتبهجاذبه داری وجود دارد.مطالعه تفاوت معنی

ه گی نیز در رتببندی انجام شده با استفاده از آزمون فریدمن شاخص تاریخی و فرهنبا توجه به رتبه گردشگری دارد.

 ریزی در منطقه معرفی شده است. بعدی برای برنامه

های فرهنگی ، جاذبه44/1های انسان ساخت برابر میانگین رتبه محاسبه شده برای عامل جاذبه در شهرستان کنگاور،

و سطح معنی  12/21باشد همچنین مقدار آزمون خی دو برابر با می 31/2های طبیعی، و جاذبه 31/2و تاریخی برابر 

ذب گردشگر در شهرستان تفاوت ثر بر جؤ(. بدین معنی که بین عوامل مsig=0000/0ه است.)داری مطلوب برآورد شد

ها  وضعیت مطلوب را در بین شاخص 31/2ای های تاریخی و فرهنگی با میانگین رتبهجاذبه داری وجود دارد.معنی

دومین بنای سنگی  آناهیتا که معبد ار تاریخی و فرهنگی زیاد از جملهداشتن آث گردشگری دارد شهرستان کنگاور با

 زیادی بوده است.  باستان شناسان و گردشگران داخلی و خارجی بازدید پس تخت جمشید است همواره مورد ایران

های فرهنگی و ، جاذبه43/1های انسان ساخت برابر میانگین رتبه محاسبه شده برای عامل جاذبه در شهرستان پاوه،

داری و سطح معنی 13/24خی دو برابر با همچنین مقدار آزمون  .باشدمی 13/2های طبیعی، و جاذبه 43/2تاریخی برابر 

ه طالعبر جذب گردشگر در بین کل افراد مورد م ثرؤ(. بدین معنی که بین عوامل مsig=0000/0) مطلوب برآورد شده است

ها گردشگری وضعیت مطلوب را در بین شاخص 13/2ای های طبیعی با میانگین رتبهجاذبه داری وجود دارد.تفاوت معنی

های فراوان طبیعی و تاریخی، قابلیت جذب گردشگران دارد. شهرستان پاوه و منطقه اورامانات به دلیل داشتن جاذبه

 باشد. در این زمینه برخوردار میهای خوبی ی و خارجی بسیاری را داشته و از پتانسیلداخل

حاکی از آن است که میانگین رتبه محاسبه شده برای از آزمون فریدمن در شهرستان گیالن غرب نتایج بدست آمده 

باشد می 44/3های طبیعی، و جاذبه 44/2های فرهنگی و تاریخی برابر ، جاذبه44/1های انسان ساخت برابر  عامل جاذبه

های طبیعی (. جاذبهsig=0000/0) داری مطلوب برآورد شده استو سطح معنی 34ون خی دو برابر با همچنین مقدار آزم

 ها گردشگری دارد. وضعیت مطلوب را در بین شاخص 44/3ای با میانگین رتبه

های فرهنگی و تاریخی ، جاذبه44/1های انسان ساخت برابر رتبه محاسبه شده برای عامل جاذبه در شهرستان سنقر

داری و سطح معنی 33/23باشد همچنین مقدار آزمون خی دو برابر با می 34/2های طبیعی برابر و جاذبه 33/2برابر 

کل افراد مورد مطالعه جذب گردشگر در بین ثر بر ؤ(. بدین معنی که بین عوامل مsig=0000/0) مطلوب برآورد شده است

ها گردشگری ا در بین شاخصوضعیت مطلوب ر 34/2ای های طبیعی با میانگین رتبهجاذبه داری وجود دارد.تفاوت معنی

 دارد. 

های فرهنگی و ، جاذبه1با  های انسان ساخت برابرمیانگین رتبه محاسبه شده برای عامل جاذبه در شهرستان داالهو

داری و سطح معنی 34ی دو برابر با همچنین مقدار آزمون خ .باشدمی 3برابر با  های طبیعیو جاذبه 2 با اریخی برابرت

کل افراد مورد مطالعه ثر بر جذب گردشگر در بین ؤ(. بدین معنی که بین عوامل مsig=0000/0) ورد شده استآمطلوب بر

های طبیعی با میانگین عمل آمده  و نتایج  حاصل از نتایج آزمون جاذبههای به در بررسی داری وجود دارد.تفاوت معنی

 ها گردشگری دارد. ا در بین شاخصوضعیت مطلوب ر 44/3ای رتبه

حاکی از آن است که میانگین رتبه محاسبه از آزمون فریدمن در شهرستان ثالث باباخنی نتایج بدست آمده در نهایت، 

 3 برابر با های طبیعیو جاذبه 2های فرهنگی و تاریخی برابر ، جاذبه44/1ن ساخت برابر  های انسااذبهشده برای عامل ج
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(. بدین sig=0000/0) ورد شده استآداری مطلوب برو سطح معنی 28ون خی دو برابر با همچنین مقدار آزم .باشدمی

 داری وجود دارد. معنیکل افراد مورد مطالعه تفاوت ثر بر جذب گردشگر در بین ؤمعنی که بین عوامل م

 های استان کرمانشاههای گردشگری در شهرستان بندی جاذبهرتبه. 14جدول 

 شهرستان
 گذار بر جذب گردشگرثیرأعوامل ت ایمیانگین رتبه

 sمقادیر  2Xمقادیر 
 های طبیعیجاذبه های فرهنگی و تاریخیجاذبه انسان ساخت هایجاذبه

 4441/4 14/11 44/2 30/2 33/1 سرپل ذهاب

 40/4 01/3 04/2 14/1 14/2 کرمانشاه

 4441/4 13/23 84/2 13/2 44/1 هرسین

 43/4 13/1 13/1 14/2 34/2 قصر شیرین

 4441/4 11/211 11/2 24/2 21/1 جوانرود

 4441/4 13/24 14/2 14/1 44/1 روانسر
 4441/4 33/23 33/2 34/2 44/1 اسالم آباد غرب

 4441/4 21/24 84/2 24/2 44/1 صحنه

 4441/4 12/21 31/2 31/2 44/1 کنگاور

 4441/4 13/24 13/2 43/2 43/1 پاوه

 4441/4 34 44/3 44/2 44/1 گیالن غرب

 4441/4 33/23 34/2 33/2 44/1 سنقر

 4441/4 34 44/3 44/2 44/1 داالهو

 4441/4 28 44/3 44/2 44/1 باباجانی

ا هشهرستانیک از  کدامهای گردشگری در لفهؤبررسی این نکته که میزان و درصد هر یک از م در این بخش برای

های انسان ساخت، جاذبه لفهؤای که سه مفاده شده است به گونهتری دارد از آزمون کروسکال والیس استضعت مطلوبو

 اه مورد سنجش قرار گرفته است.های استان کرمانشهای طبیعی در هریک از شهرستانهتاریخی فرهنگی و جاذب

 قصر نسانی مربوط به شهرهای کرمانشاه،حوزه ا شود  باالترین میانگین درمشاهده می 11همان طور که در جدول 

باشد می 13/138و  21/102، 33/114، 24/181، 13/110پاوه، سرپل ذهاب و جوانرود است که به ترتیب برابر با  شیرین،

میانگین در حوزه انسانی مربوط به شهرهای ثالث باباجانی و هرسین است که به ترتیب برابر با و همچنین کمترین رتبه 

باشد که از نظر آماری معنی دار می باشد به این می 22/133در این حوزه برابر با  است. میزان خی دو 14/00و  14/33

 ثالث باباجانی از نظر شاخص انسانی تفاوت ه وها یعنی کرمانشاترین شهرستانی که حداقل بین باالترین و پایینمعن

 باشد.ر میداماری معنیآوجود دارد که این تفاوت از نظر 

کرمانشاه، کنگاور، هرسین و صحنه است که به  تاریخی مربوط به شهرهای -باالترین رتبه میانگین در حوزه فرهنگی

-همچنین کمترین رتبه میانگین در حوزه تاریخی باشد و می 24/102 و 83/142، 33/142، 33/181ترتیب برابر با 

باشد می 31/100است. میزان خی دو در این حوزه برابر با  30/24فرهنگی مربوط به شهر ثالث باباجانی است که برابر با 

و ثالث  ها یعنی کرمانشاهترین شهرستانی که حداقل بین باالترین و پایینباشد به این معندار میکه از نظر آماری معنی

 .باشددار میمعنی باباجانی از نظر شاخص تاریخی و فرهنگی تفاوت وجود دارد که این تفاوت از نظر آماری

، 34/183های داالهو، پاوه، هرسین و کرمانشاه به ترتیب باالترین رتبه میانگین در حوزه طبیعی مربوط به شهرستان

و همچنین کمترین رتبه میانگین در حوزه طبیعی مربوط به شهر قصر شیرین، اسالم آباد  04/110 ،04/133، 34/141

 31/131در این حوزه برابر با  میزان خی دو. است 21/12، 44/31، 34/28غرب و سرپل ذهاب با میانگین به ترتیب 
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 و ها داالهوترین شهرستانترین و پایینی که حداقل بین باالباشد به این معندار میباشد که از نظر آماری معنیمی

 باشد.  دار میماری معنیآقصرشیرین از نظر شاخص طبیعی تفاوت وجود دارد که این تفاوت از نظر 

 ، تاریخی و طبیعیهای انسان ساختبندی  جاذبهآزمون کروسکال والیس رتبه . 11 جدول شماره

 طبیعی هایجاذبه های تاریخیجاذبه انسان ساخت شهرستان

 21/12 0/134 21/102 سرپل ذهاب

 04/110 33/181 13/110 کرمانشاه

 04/133 83/142 14/00 هرسین

 34/28 33/31 24/181 قصرشیرین

 38/14 38/44 13/138 جوانرود

 04/141 14/08 14/31 روانسر

 44/31 14/140 34/140 اسالم آباد غرب

 14/114 24/102 03/14 صحنه

 33/40 33/143 48/31 کنگاور

 34/141 14/121 33/114 پاوه

 14/113 14/01 23/48 گیالن غرب

 614/38 14/38 33/44 سنقر

 34/183 24/120 24/113 داالهو

 21/141 30/24 14/33 ثالث بابا جانی

 های طبیعی، فرهنگی و انسانیصخی دو برای شاخ نتیجه آزمون. 12 جدول

 طبیعی فرهنگی و تاریخی انسانی هاشاخص

 34/131 311/000 224/133 خی دو

 140 140 140 درجه آزادی

 

برای هر سه حوزه انسانی، فرهنگی و طبیعی به ترتیب  شود میزان خی دونیز مشاهده می 12طور که در جدول همان

مچنین مقدار خی دو در است و هباشد که این میزان در حوزه فرهنگی بیشتر می 31/131و  32/100، 22/133ر با براب

 باشد.دار میاریخی و طبیعی از نظر آماری معنات -انسانی، فرهنگی هر سه حوزه

 گیرینتیجه
ای که این استان را از این خی و طبیعی برخوردار است به گونههای فراوان تارین کرمانشاه در غرب کشور از جاذبهاستا

ریخی ر تاترین آثاباشد از غنیستون که مربوط به دوره ساسانی میبنای تاریخی بی نظر در جایگاه باالیی قرار داده است.

نظیر را در جهان به نمایش گذاشته است. همچنین این استان از ساختارهای ای بیایران و خاورمیانه به شمار آمده و چهره

شد که در همین بنای طاق بامیهای آهکی تشکیل شده که ماحصل آن وفور چشمهآهکی بی نظیر و غارهای دیدنی 

صد ساله و ها را مشاهده نمود. در کنار آن وجود درختان کهنسال با قدمتی چندین توان یکی از این چشمهبستان می

حال نبود  ده است. با اینهای سربه فلک کشیده باعث قابلیت باالی اکوتوریستی این استان گردیهمینطور آبشارها و قله

های زیرزمینی، این استان را در معرض محیطی از قبیل ریزگردها و افت آبهای زیستنطور بحرانها و همیزیرساخت

باید  نچنان کهشود که آشاه احساس میخطر قرار داده است. با این حال و با وجود پتانسیل باالی گردشگری استان کرمان
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تان های این اسبود تا جایگاه هر یک از شهرستان الزمو شاید این استان در زمینه گردشگری موفق عمل نکرده است. لذا 

 در بخش گردشگری تاریخی و اکوتوریسم مورد ارزیابی قرار گیرد. 

های توسعه گردشگری از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده بندی زمینهپژوهش حاضر، به منظور تحلیل رتبهدر 

عاملی بر روی نمونه تحقیق، با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص  گردیده است. بدین منظور ابتدا امکان انجام تحلیل

 های توسعه گردشگریبندی زمینهبرای آزمون رتبه در این تحقیقمورد بررسی قرار گرفت.  KMOبرداری کفایت نمونه

ه سطح ک برآورد شد 80/2323معادل چنین مقدار آماری آزمون کرویت م. هبه دست آمد 41/4 برابر با KMOمقادیر

برداری، اجرای تحلیل عاملی نیز مقبول است. بنابراین عالوه بر کفایت نمونه باشد.می 441/4داری آن کمتر از معنی

های جذب گردشگر های استان در هر یک از شاخصبندی شهرستانای جهت بررسی و رتبهنمونهتک Tهمینطور از آزمون 

ها مورد بررسی و در همه شهرستانو همزمان  ها به صورت جداگانهصهریک از شاخ شد.به صورت جداگانه استفاده 

های انسان ساخت ساخت نشان داد که شهر کرمانشاه از نظر جاذبههای انساننتایج در بخش جاذبهگرفت. تحلیل قرار 

ایج این نتد. همچنین باشها وضعیت گردشگری انسانی نامطلوب میباشد. در تمامی شهرستاندارای وضیعت مطلوبی می

های کرمانشاه، پاوه، داالهو، هرسین ، و صحنه به ترتیب برای شهرستان آزمون در بخش گردشگری تاریخی و فرهنگی

در نهایت در بخش گردشگری طبیعی این شاخص برای تمامی  باشد.می 41/3،  12/3،   81/3،  31/0، 14/0برابر با  

 رپل ذهاب، قصر شیرین، اسالم آباد غرب و سنقر در وضعیت مطلوبی قرار دارد.س شهرهای کرمانشاه به استثناء شهر

 هددهای استان پرداخته نشان میها در شهرستانبندی هریک از شاخصاصل از آزمون فریدمن  که به رتبههای حیافته

ر های طبیعی داور شاخصسرپل ذهاب، قصرشیرین، اسالم آباد و کنگهای به استثنای شهرستانها که در همه شهرستان

-های طبیعی در اولویت دوم برنامهها نیز به غیر از شهرستان قصرشیرین جاذبهرتبه اول قرار دارد و در بقیه شهرستان

 ها قرار دارد.ریزی

از آزمون کروسکال  شهرستانهای گردشگری در هر لفهؤهر یک از موضعیت در نهایت در این بخش برای بررسی 

ین که بدهد بخش گردشگری انسانی نشان می نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در .ده شده استاستفا والیس

 تفاوت فاحشی وجود دارد.های گردشگری انسان ساخت از نظر شاخصها شهرستان

 منابع

ثر بر گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده ؤتحلیل عوامل م (.1388. )آقاسی زاده، عبداهلل؛ و زاده، عیسیابراهیم

 .128 -144 صص ای، سال اول، شماره اول،های شهری و منطقه، مجله مطالعات و پژوهشSWOTاز مدل 

ت گردشگری مناطق روستایی بندی ظرفیاولویت .(1381) .پورطاهری، فاطمه؛ و مهدی، مهدویان ؛افتخاری، عبدالرضا

  .38-23 ص، ص20جغرافیا و توسعه، شماره  ها نیر، مجلهشهرستان

 .چاپ اول ،انتشارات سمت. )ماهیت و مفاهیم( گردشگری (.1381. )سقایی، مهدی ؛ وپاپلی یزدی، محمدحسین

ن گیالن از لحاظ امکانات و های استابندی شهرستانسطح (.1312. )رحیمی، راضیهو  ؛معافی، فواد ؛تقوایی، مسعود

های نو در جغرافیا انسانی، سال پنجم، شماره جهت تعیین قطب گردشگری، فصلنامه نگرشهای گردشگری جاذبه

 13-1صدوم ، ص

های گردشگری و تدوین راهبردهای توسعه بندی قطباولویت .(1312) .رحیمی، دانا.  ؛تقی زاده، زهرا ؛حاجی نژاد، علی

، صص 0ای، دوره ریزی منطقهجغرافیا و برنامه شناسی فصلیمطالعه مورد کرمانشاه، مجله بوم ایگردشگری منطقه

22-1. 
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فرهنگی   -ثیرات اجتماعیأارزیابی ت (.1312. )معزز، وحید ؛ ودامادی، محمد ؛ابراهیم نیا سماکوش، سعید ؛خاکساری، علی

 123-104 صص ،4ریزی و توسعه گردشگری، شمارهمهنحوه زندگی مردم شهر بابلسر، مجله برنا گردشگری شهری بر

های تحلیل فضایی شاخص (.1311. )مصلحی، محسنو  ؛حیدری پور، اسفندیار ؛پورعیدی وند، الله ؛زنگی آبادی، علی

های استان اصفهان(، مجله جغرافیا و سیس )مطالعه موردی در شهرستانپعه گردشگری با استفاده از مدل تاتوس

 13-43ص ص توسعه، شماره اول،

ای گردشگری هساختهای استان اصفهان  از لحاظ زیرنسطح بندی شهرستا (.1312). موسی وند، جعفرو  ؛شماعی، علی

ای، سال سوم، های شهری و منطقهطالعات و پژوهشمراتبی، مجله مسیس و تحلیل سلسهپبا استفاده از مدل تا

 .04- 23ص، ص14شماره

مجله  های گردشگری منطقه اورامانات،بهتحلیلی بر جاذ (.1314. )باباخانزاده، ادریس ؛ ومحمدی، جمال ؛ضرابی، اصغر

  12-31 ص، ص 3، شماره 03، شماره پیاپی22ریزی محیطی، سال جغرافیا و برنامه

بندی رتبه (.1311. )کریم زاده، حسین ؛ ویدالهی فارسی، جهانگیر ؛مطیعی لنگرودی، سید حسن ؛فرجی سبکبار، حسنعلی

 )مطالعه موردی: نواحی روستایی سیس خاکستریپبا استفاده از تانواحی روستایی، های توسعه گردشگری در زمینه

 .1-23های روستایی، سال سوم،  صص شهرستان ورزقان(، مجله پژوهش

 گردشگری توسعه برای گردشگری هایجاذبه بندیاولویت و ارزیابی (.1314. )شعبانی فرد، محمدو  ؛قالی باف، محمد باقر

سنندج(، مجله تحقیقات جغرافیایی،  شهر )مطالعه موردی چندمتغیره در ییرگمهای تصمیمدل اساس شهری بر

 .112 -138،  صص 23شماره دوم، سال

انتشارات سازمان جغرافیایی ، در ایران )از مفهوم تا راه کار(توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری   (.1383. )کارگر، بهمن

 نیروهای مسلح، ،چاپ اول.

 چاپ اول. مدیریت گردشگری، انتشارات سمت،(. 1383. )کاظمی، مهدی

ساختی ارتباطی و های گردشگری و زیربندی جاذبهتحلیل فضایی و سطح (.1313. )ملک، مرضیه ؛ وکالنتری، محسن

شبکه راه در مناطق کویری ایران )مطالعه موردی شهرستان خور و بیابانک(، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 

 .44-13م،  صصپنجم، شماره هفده

های اکوتوریسم استان چهارمحال امکان سنجی توانمندی (.1384. )علی ،زنگی آبادیو  ؛مصطفی، محمدی ده چشمه

 .14-1 صص ،04، مجله محیط شناسی، شماره  SWOTبختیاری به روش 

های گردشگری استان کرمانشاه براساس بندی قطبتاولوی (.1311. )تقی زاده، زهرا ؛ وفتوحی، صمد ؛نوری، غالمرضا

 ی تاپسیس، مجله جغرافیا و پایداریگیری چند معیارهگردشگری با استفاده از روش تصمیمپتانسیل مناطق نمونه 

 .41-10، صص0محیط، شماره 

اقتصادی  ثیر مخارج توریسم بر رشدأت (.1314. )مصطفوی، محمدحسن ؛آقایی، مجید ؛رضا قلی زاده، مهدیه ؛یاوری، کاظم

 . 211-202، صص. 11ی تحقیقات اقتصادی، شماره ، فصلنامه(OIC)کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی
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