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Today, due to global competition increase, cities are looking for the ways to increase 

their competitive position among other cities Tourism is a factor in urban 

competitiveness. Tourism, as the factor that improves urban competitiveness through 

tourism in national and international markets, caused to facilitate planning for the 

development of cities .This is an applied which is based on the exploratory factor analysis 

(Q) method as a mixed or combined method and 50 experts were selected by purposive 

sampling on the subject of research.  In the qualitative stage and based on the summary 

of the discourse space from 50 propositions, finally 36 propositions were selected for the 

Q sample. In the qualitative stage after collecting the information obtained from the Q-

sorting, the Q-factor analysis method was used; it is the main method to analyze the Q-

data matrix. They were analyzed by varimax rotation method .SPSS software was used 

to discover the existing mental patterns identifying the influential variables by 

calculating factor scores. Using research indicators, 5 different mental models or factors 

with a total variance of 82.27% were calculated including political-institutional, 

economic, socio-cultural, physical and environmental factors. The variables were 

categorized in order of priority; in political-institutional factors, the variable of macro-

government policies regarding the region, in economic factors, the appropriateness of 

the price of tourism services, in socio-cultural factors, increasing the culture of tourism, 

in physical factors, development of tourism facilities and services and in the 

environmental factor, climate change had the highest scores in each factor, respectively. 

Generally, the physical factor has a more specific value than other factors and is more 

important. 
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  :هاکلیدواژه

 جهانی شدن،

 پذیری شهری، رقابت 

 تحلیل عاملی کیو، 

 عامل کالبدی، 

 شهر کرمانشاه.

هایی برای بهبود وضعیت رقابتی خود در میان دنبال شیوهافزایش رقابت جهانی، شهرها به دلیلبهامروزه 

شناخت عوامل  پذیری شهری مطرح است.عنوان یک عامل در رقابتهستند. گردشگری به شهرها سایر

ل المللی موجب تسهیطریق گردشگری در بازارهای ملی و بین از پذیری شهریبهبوددهندۀ رقابت

ل تحلی شود. این پژوهش از نوع کاربردی است و روش آن مبتنی بر روشریزی برای توسعة شهرها میبرنامه

که در آن، پنجاه نفر از خبرگان در خصوص  استروش آمیخته یا ترکیبی  عنوانبهعاملی اکتشافی )کیو( 

بندی فضای بر اساس جمعگیری هدفمند برگزیده شدند. در مرحلة کیفی و روش نمونهموضوع پژوهش به

در مرحلة کمّی، پس از  .گزاره برای نمونه کیو انتخاب شد 33گفتمان، از میان پنجاه گزاره، در نهایت 

ترین روش برای تحلیل سازی کیو، از روش تحلیل عاملی کیو که اصلیآوری اطلاعات حاصل از مرتبجمع

واریماکس تحلیل شد. سپس با استفاده از  چرخششیوۀ های کیو است، بهره گرفته شد و بهماتریس داده

( برای کشف الگوهای ذهنی موجود، متغیرهای تأثیرگذار با محاسبة امتیازهای SPSSاس )اسپیافزار اسنرم

 با مجموع واریانسهای پژوهش، پنج الگوی ذهنی یا عامل متمایز گیری از شاخصعاملی شناسایی شد. با بهره

فرهنگی، کالبدی و محیطی ـنهادی، اقتصادی، اجتماعیـشد که شامل عوامل سیاسیمحاسبه درصد  22/22

نهادی متغیر ـسیاسی در عاملکه طوری ها قرار گرفت، بهدر دسته ترتیب میزان اولویتاست. متغیرها به

عامل  درعامل اقتصادی مناسب بودن قیمت خدمات گردشگری،  های کلان دولت در مورد منطقه، درسیاست

خدمات گردشگری و  فرهنگی افزایش فرهنگ گردشگرپذیری، در عامل کالبدی توسعة امکانات وـاجتماعی

ترتیب بیشترین امتیازات را در هر عامل به خود اختصاص داد. در مجموع، در عامل محیطی تغییر اقلیم به

 رای اهمیت بیشتری بوده استنسبت به سایر عوامل داشته و دا عامل کالبدی مقدار ویژۀ بیشتری را 
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  مهمقدّ
توان رقابتی خود است  افزایش هایی برایدنبال راهدر شرایطی که رقابت جهانی رو به افزایش است، مقاصد شهری همواره به

ان شکار گیرند که به تقویت موقعیتنحوی بهبالقوۀ خود را بههای (. شهرها باید توانمندی20: 2813 ،1کالم)داپیراس و مک

پذیری رقابت(. »2812، 2یافته است )کراتکدر رقابت با دیگر نواحی شهری منجر شود؛ بنابراین نیاز به رفتار رقابتی افزایش 

، نوآوری، محیط تجاری، ، نرخ اشتغال، ظرفیت یادگیریوکارکسبوری، بهبود بهرهمفهومی اقتصادی است و شامل « شهری

، 3)بگاست  استانداردهای زندگی نتیجه افزایش کیفیت و در هدف افزایش درآمد، کاهش نرخ بیکاری و جلب سرمایه با

گذاران، گردشگران، ساکنان و نیروی کار مجبور به رقابت با یکدیگر و در منظور جذب سرمایهو شهرها در این راه، به( 1222

کنندۀ مهمی (. توسعۀ گردشگری عامل تعیین2812 ،4جدیدی برای رشد اقتصادی خود هستند )پرلینسکاهای وجوی راهجست

پذیری مقصد درنظر منزلۀ محرک رقابتتوان بهشدن را می (. فرایند جهانی2810، 0لیلی و گوفیوپذیری است )کوکبرای رقابت

 (.  20: 2882، 0لتزکند )استیگرفت؛ چراکه سفر و ماندن در یک مقصد را تسهیل می

اند و در برابر تغییر اقتصاد جهانی و رو شدهبر اثر جهانی شدن، بسیاری از کشورها با رقابت بالا در بازار گردشگری روبه

عنوان مقصد گردشگری، سود های ممتاز هر کشور، بهپذیرند. با درنظر گرفتن این نکته که موقعیتشرایط تجارت آسیب

دنبال دارد، نگرانی اصلی اقتصادهای کوچک این است ای را بهسعۀ پایدار در هر دو سطح ملی و منطقهاقتصادی بیشتر و تو

افزایش سطح درآمد و بهبود وضعیت  (.32 :2812 ،7دست آورند )کیمکه چگونه سهم بیشتری از بازار رقابتی گردشگری را به

یشتری از مقاصد سفر فراهم کرده است. گردشگری موجب ها، شرایط را برای انتخاب از میان تنوع بونقل و شبکهحمل

عنوان بخش بهو ( 70: 2883، 0شود )ایچنر و ریچیکنندگان در بازار جهانی پیچیده و رقابتی میتأثیرگذاری بر تصمیم مصرف

روز شاهد  هر (.2821و همکاران،  2)بایر توجه بسیاری از مناطق قرار گرفته است اقتصادی محرک توسعۀ یک مقصد، مورد

اند سهمی از این بازار داشته باشند. کشور ما هم از این قاعده مقاصد جدیدی در بازار گردشگری هستیم که در تلاش ظهور

عۀ های توسساله و برنامهانداز بیستکه در چشم مستثنا نیست و یکی از راهبردهای اساسی توسعۀ جمهوری اسلامی ایران

کوشند هاست میمندی به پیشرفت این صنعت برای کسب منافع آن است. مسئولان کشور سالکشور به آن توجه شده، علاقه

(. از راهکارهای مقابله با 1324زاده، جایگزینی برای درآمدهای نفتی بیابند تا از وابستگی به آن رها شوند )جعفرتاش و پویان

شهرهای کشور است؛ زیرا با وجود گذشتن چند دهه از ملی به درآمدهای نفتی، استفاده از ظرفیت ویژۀ کلان ۀوابستگی توسع

دهد توسعۀ نامتوازن در پهنۀ سرزمینی کشور تشدید شده است. از ای در ایران، شواهد نشان میریزی فضایی و توسعهبرنامه

توجهی به توسعۀ توان وارد کرد، کمرح آمایش ملی سرزمینی، میهای توسعۀ فضایی، همچون طنقدهای جدی که به برنامه

سازد، توانایی آن در واقع رقابتی میبه (. آنچه مقصد را1320ثانی و همکاران، پذیری است )اسکندری مناطق از منظر رقابت

                                                 
1  . Dupeyras & MacCallum  

2. Kratke  

3. Begg 

4. Prilenska 

5. Cucculelli & Goffi 

6  . Stiglitz 

7. Kim 

8. Echtner & Ritchie 
9. Bire 
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آور ای سودشیوهاندنی بهیادمبخش و بهافزایش مخارج گردشگری، جذب روزافزون بازدیدکنندگان و ارائۀ تجربیات رضایت

، 1های آتی حفظ شود )ماراساین و بوربونیابد و سرمایۀ طبیعی مقصد برای نسل که رفاه ساکنان محلی افزایشطوری است، به

طی و هم محیپذیر باشد، باید هم از لحاظ اقتصادی و زیست(. برای اینکه توسعۀ گردشگری در مقصد گردشگری رقابت2821

پذیری مستلزم تضمین طبق شواهد، تداوم رقابت (.2810لیلی و گوفی، وعی، فرهنگی و سیاسی پایدار باشد )کوکاز نظر اجتما

 (.  2812، 3اند )ونگ(. امروزه شهرها به مراکز استراتژیک رشد و نوآوری تبدیل شده00: 1223، 2سود بلندمدت است )پون

پذیری با های رقابت(. شاخص2811، 4)هاگین و کلیفتوندهد پذیری را افزایش میخلاقیت در سطح مکانی رقابت

کند )کوکولیلی تقویت میرا  پذیری در گردشگریپایداری رقابت (.2812و همکاران،  0گوفی)فاکتورهای پایداری ارتباط دارد 

 ، منابع فرهنگیونقل هواییهای حملزیرساختپذیری مقصد گردشگری عواملی مؤثر است؛ از جمله در رقابت (.2810و گوفی، 

ها، خدمات مقصد و امکانات اقامتی های امنیت، زیرساختشاخص (،2828و همکاران،  7)فرناندز 0ارتباطات فناوری اطلاعات و و

رسانی ای، مدیریت مقصد و اطلاعهای تفریحی و واقعهپذیری قیمتی و جوّ مقصد، عوامل انسانی، محیط مقصد، جذابیترقابت

تاریخی، شرایط تقاضا، منابع ـ(، عوامل موقعیتی، مدیریت مقاصد، منابع فرهنگی1327برومند و همکاران، )ریزی و برنامه

 اند. ساخت را در این زمینه مهم بیان کردهحمایتی و پشتیبان، منابع طبیعی و انسان

ردهای مشابهِ کارکردهایی که لحاظ ارائۀ کارکشهرهای آن بهتوسعه، کلاندر ایران، مانند بسیاری از کشورهای درحال 

شبکۀ شهرهای  اند جایگاه مناسبی برای حضور درشوند و نتوانستهدهند، ناموفق محسوب میشهرهای جهانی از خود نشان می

المللی موجب پذیری شهری در بازارهای ملی و بینشناخت عوامل بهبوددهندۀ رقابت (.45 1390:جهانی بیابند )محمدی، 

د کمک ای هدفمنشیوهتر بههای توسعۀ اثربخشبینی، تدوین و اجرای سیاستپیش بهشود و علی شهرها میبهبود موقعیت ف

با وعدۀ ارزآوری و توسعه تأثیر چشمگیری دارد. گردشگری بر توسعۀ کشورهای درحال  (. گردشگری1222کند )بگ، می

تری از توسعه، یعنی ( و در مفهوم گسترده2812همکاران، ترین راهبردهای توسعه است )گوفی و اشتغال، یکی از جذاب

و  زاده سیلابیدهکند )دهکنند، نقش مؤثری ایفا میپذیری در شهرها که از آن به حلقۀ عمدۀ ساختار اقتصادی یاد میرقابت

آمدهاست )وبستر و عاملی مهم برای فراهم کردن کیفیت بهتر امکانات، خدمات و افزایش در (. گردشگری1320فرد، احمدی

های طبیعی مناسب های تاریخی و فرهنگی، برخورداری از جاذبهعلت قدمت تاریخی، داشتن جاذبه(. کرمانشاه به2814 ،0ایوانو

های بشر مورد توجه بوده است. طبق نتایج عنوان یکی از استقرارگاهدر اطراف شهر و عامل ارتباطی از دوران پیش از تاریخ، به

اثر در فهرست آثار  1230اثر تاریخی شناسایی شده که از این تعداد،  3088شناسی در این مکان، تا کنون استانهای بکاوش

اثر که  188های تاریخی، تا کنون ثبت رسیده است. علاوه بر جاذبهملی و مجموعۀ تاریخی بیستون در فهرست آثار جهانی به

اثر به ثبت ملی رسیده که این رقم  48و از این تعداد شده ارد، شناسایی قابلیت ثبت در فهرست آثار طبیعی ملی کشور را د

طبیعی به ثبت ملی رسیده، چشمگیر است )سازمان میراث فرهنگی  اثر 08میزان ثبت، با توجه به اینکه در کل کشور تا کنون 

                                                 
1. Marasigan & Borbon 

2. Poon 

3. Weng 

4. Huggins & Clifton 

5. Goffi  

6. ICT 

7. Fernández 

8. Webster & Ivanov 
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ای و ملی است؛ از جمله موقعیت فردی در سطح منطقههای منحصربهشهر کرمانشاه دارای ویژگی(. 1322استان کرمانشاه، 

های فرهنگی و توریستی کارآمد، مرکزیت امکانات پزشکی در غرب کشور، تنوع لحاظ جغرافیایی، ویژگیاستراتژیک ویژه به

ی انداز شهر جهانها به ترسیم چشمهای گردشگری، مرزی بودن و سهولت امکان ارتباط با کشورهای همسایه. این ویژگیجاذبه

فراوان در این زمینه، گردشگری در این شهر تا کنون  هاید قابلیترغم وجوبهد مختلف این شهر خواهد انجامید. در اسنا

بنابراین با توجه به ماهیت پژوهش، این تحقیق جایگاه خود را نیافته است و از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. 

  (.1شده است )شکل شهر کرمانشاه از طریق گردشگری انجام  پذیریرقابت بر آیندۀبا هدف شناسایی عوامل کلیدی مؤثر 

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 معرفی منطقة مورد بررسی   

محدودۀ مورد مطالعه در این پژوهش شهر کرمانشاه است که در میانۀ ضلع غربی ایران قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 

درصد از  1/02نفر بوده است. این شهر با داشتن  188038033، جمعیت این شهر 1320سال  ماهمتر است. در آبان 1322

داده است )سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  جمعیت شهرنشین استان، بیشترین جمعیت شهری استان را در خود جای

 مرکز در تقریباً شرقی طول دقیقۀ 7درجه و  47و  شمالی دقیقۀ عرض 12درجه و  34موقعیت  با کرمانشاه (. شهر1320

 منطقۀ پرجمعیت و بزرگ شهر دومین و است هکتار 0720بر بالغ کرمانشاه شهر مساحت است. قرار گرفته کرمانشاه شهرستان

 (. 2شود )شکل کرمانشاه محسوب می استان ترین شهربزرگ و تبریز( از )پس کشور غربی شمال و غرب
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 منطقة مورد مطالعه در استان و کشور . موقعیت2شکل 

 

 ها  مواد و روش
با توجه به رویکردهای نظری و اهداف، پژوهش  .های آمیخته و راهبرد پژوهش قیاسی استروش این پژوهش روش

پذیری شهری از طریق گردشگری بر پایۀ و هدف اصلی آن، مطالعه و تحلیل رقابتاز نوع بنیادی و کاربردی است 

عۀ پایدار و بسط این نظریه در مطالعات شهری است. این پژوهش با هدف غنای ادبیات و بنیادهای نظری نظریۀ توس

پذیری شهر کرمانشاه از طریق گردشگری انجام شده است پذیری شهری و شناخت عوامل مؤثر بر آیندۀ رقابترقابت

ای و میدانی بود ها کتابخانهگردآوری دادهش رساند. روریزی توسعۀ گردشگری منطقه یاری میو مدیران را در برنامه

نفر از  20نفر از خبرگان است که از این تعداد،  08جامعۀ آماری شد. صورت هدفمند انجام گیری بهو روش نمونه

نفر هم از کارشناسان شاغل در بخش  20استادان و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی با حیطۀ کاری گردشگری و 

 که اطلاع کافی از گردشگریو... دستی و گردشگری اری، استانداری و سازمان میراث فرهنگی، صنایعگردشگری شهرد

نامۀ تحقیق بر اساس نتایج مطالعات پرسش ند.شد انتخابنمونۀ آماری تحقیق  عنوانبه، اندداشتهو شهر کرمانشاه 

 نظران و کارشناسانچند تن از استادان، صاحبنامه، با ای تعیین روایی پرسشچندین رساله و پژوهش طراحی شد. بر
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ز نامه، ابرای پایایی پرسش نامه اعمال گردید.مشورت صورت گرفت و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی آنان در پرسش

 کیو کار رفتهای مورد نیاز، روش کیو بهدست آوردن دادهبرای بهشد.  استفادهضریب آلفای کرونباخ 

ها ایجاد آمیزد و پلی بین آنهای تحقیق است که نقاط قوّت تحقیقات کمّی و کیفی را درمیتکنیکترین یکی از قوی

های ای و مصاحبه عوامل و شاخصگیری از مطالعات کتابخانهکند. این تکنیک شامل پنج مرحله است: ابتدا با بهرهمی

ظرسنجی و مصاحبه از نخبگان دانشگاهی و پذیری شهری شناسایی شد و سپس با نتأثیرگذار در گردشگری و رقابت

ی نقشۀ شناختی براــ  بینی آینده استکه یک نظرخواهی تخصصی برای پیشــ نظران شاغل در امور شهری صاحب

ح که علاوه بر طرطوری ساختاریافته بود، بهگذاری عوامل مؤثر تعیین شد که مصاحبه از نوع نیمهشناسایی و ارزش

ران نظاین تالار گفتمان از طریق مصاحبه با صاحب شونده پرسیده شد.سؤالات باز نیز از مصاحبهسؤالات مشخص، 

ها( مورد مطالعه قرار گرفت ها و مقالات مرتبط، نتایج گزارش برخی سازمانای )کتابموضوع و بررسی منابع کتابخانه

  صورت گزاره مشخص شد.  و به

وسیلۀ روش تحلیل عاملی کیو و تفسیر شده، وضع موجود بههای گردآوریو تحلیل دادهدر نهایت، با تجزیه 

اعتماد باید همۀ ابعاد فضای گفتمان را  در روش کیو، یک نمونۀ کیوی قابلشد. شده تحلیل های استخراجعامل

علمی  ها و پیشنهادهایحل( در این راستا، از مجموع راهکارها، راه2818و همکاران،  10پوشش دهد )الینگسن

شده، مواردی که دربردارندۀ مفهوم یکسانی بود، ذیل یک مقولۀ کلی خلاصه شد تا از این راه با حذف موارد گردآوری

(. در پایان 32: 1300فرد، گویانهای اصلی فراهم شود )خوشها در مقولهسازی دادهیکسان یا تکراری، امکان خلاصه

 هایعنوان یکی از گزارههای اصلی، هریک بهتک مقولهس از ویرایش تکسازی نمونۀ کیو، پاین مرحله، برای آماده

اسه طور تصادفی یک شنهایی با ظاهر یکسان درج گردید )کارت کیو(. سپس برای هر کارت بهنمونۀ کیو بر روی کارت

وجود در نمونۀ های مشوند و همۀ عوامل یا دیدگاهیا کد تعیین شد. اهالی فضای گفتمان برای مشارکت انتخاب می

ترتیب اهمیت یا های کیو را بهکنندگان بر اساس دیدگاه خود، کارت(. مشارکت2813، 12گردد )رایتکیو لحاظ می

( که در اینجا با توجه به ماهیت 2887و همکاران،  28کنند )اکسلمیزان مخالفت و موافقت بر روی نمودار مرتب می

های (. برای تحلیل آماری داده3 طیفی طراحی گردید )شکلمدرج یازدهو تعداد عوامل یا عبارات کیو، یک نمودار 

اجرا، تحلیل عاملی کیو تفاوت چندانی  ۀنظر شیو ها، از روش تحلیل عاملی کیو استفاده شد. ازسازیحاصل از مرتب

ین بستگی بمجای هبا تحلیل عاملی معمولی ندارد، اما تفاوت بنیادین در اینجاست که در تحلیل عاملی کیو، به

ردند گبندی میدسته شود و افراد بر اساس نوع نگرشکننده سنجیده میبستگی میان افراد مشارکتمتغیرها، هم

یابد شده بر اساس ماتریس عاملی چرخش میها( شناسایی(. در این پژوهش نیز، عوامل )دیدگاه2818، 21)دوانکمان

 شود.ای تفسیر میوش تحلیل مقایسهشده با رو بالاترین امتیازهای عاملی محاسبه

 

 

                                                 
18. Ellingsen 

19. Wright  

20. Exel 

21. Duenckmann 
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 نمودار کیو .3 شکل

 

 شد. بعد ازشیوۀ واریماکس چرخش داده ها بهاس تحلیل شد. عاملاسپیافزار اسسازی با نرمتایج این مرتبن

تری روی الگوی چرخش، تعداد الگوی ذهنی انتخاب شد؛ بنابراین هریک از نمودارهای کیو که بار عاملی بزرگ

از بارهای عاملی به این هدف رسید؛  توان مستقیماًدار شد. در تحلیل عاملی کیو نمیذهنی مورد نظر دارد، علامت

ها با توجه به محتوای عبارات که تفسیر عاملدهد، درحالی نشان میها را زیرا بارهای عاملی رابطۀ افراد با عامل

شد. بعد از ایجاد امتیازهای عاملی، عبارات متمایزکننده عاملی استفاده  امتیازهایشود. برای این منظور، از انجام می

  های الگوهای ذهنی شناخته شد.ها و شباهتها تفاوتو توافقی شناسایی گردید و به کمک آن

 نتایج  
دانشجویان، استادان، کارشناسان و متخصصان  نفر از 08گیری هدفمند، تعداد روش نمونهدر این پژوهش، به

نفر مرد  34درصد( و  32نفر زن ) 10سازی کیو مشارکت کردند. از این تعداد، گردشگری برای انجام مرحلۀ مرتب

نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی )مقطع ارشد  17علمی، هیئتنفر  0کنندگان، درصد( بودند. در میان مشارکت 00)

نفر  18های استانداری، میراث فرهنگی و شهرداری ونفر از مدیران و کارشناسان گردشگری سازمان 10و دکتری(، 

عه های حاصل از مطالشناسی تحقیق و یافتههای گردشگری منطقه بودند. بر پایۀ مرحلۀ نخست روشمدیران شرکت

شده است. بندی دسته 1پذیری نواحی شهری از طریق گردشگری در جدول گفتمان، عوامل مؤثر بر رقابتفضای 

کنندگان دربارۀ عوامل بندی دیدگاه مشارکتطبقه ها مبنای تحلیل ودر چهارچوب روش کیو، این بخش از یافته

 پذیری شهر کرمانشاه از طریق گردشگری قرار گرفت.مؤثر بر رقابت
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 پذیری شهری از طریق گردشگری )گزارۀ کیو(. عوامل مؤثر بر رقابت1دول ج

 گزارۀ کیو شناسه

Q1 مدیریت یکپارچۀ شهری 

Q2 برگزاری رویدادهای گردشگری 

Q3 ویژه ای، بهمنطقههای منظور توسعه همکاریجوار بهای و روابط  مناسب مسئولان استانی با شهرها و کشورهای همهای منطقهبهبود همکاری

 تقویت روابط ایران و اقلیم کردستان

Q4 نهاد گردشگریهای مردمافزایش سازمان 

Q0 های زیبا برای شهر های مدرن شهری و طراحی ورودیساخت المان 

Q0 های کلان دولت در مورد منطقهسیاست 

Q7  افزایش سهم گردشگری از بودجۀ استان 

Q0  مردمبهبود وضعیت اقتصادی 

Q2 رسانی مناسب تبلیغات و اطلاع 

Q18 افزایش فرهنگ گردشگرپذیری 

Q11 های و مشکلات اجتماعی کاهش آسیب 

Q12 مناسب بودن قیمت خدمات گردشگری 

Q13  توسعۀ ناوگان هوایی 

Q14 های مناسب پزشکی تقویت زیرساخت 

Q10  ایمنی و امنیت 

Q10  تفریحیـپذیری و مشارکت مردم در حفظ و نگهداری امکانات رفاهیمسئولیت 

Q17 کارآفرینی از طریق گردشگری 

Q10 نقل وهای حملها، شرکتجا در هتل های گردشگری هوشمند )تضمین معاملات بر خط گردشگران، سیستم الکترونیکی ذخیرۀتقویت زیرساخت

 هوایی و زمینی، دسترسی آسان به خدمات و ابزارهای گردشگر الکترونیکی( 

Q12 های توسعۀ گردشگری وکارها و طرحکارگیری نوآوری و خلاقیت در کسببه 

Q  28  های گردشگری و توسعۀ دانش در منابع انسانی از طریق آموزش مناسب جذب افراد بر اساس صلاحیت دانشی در سازمان 

Q21 کاهش سطح شلوغی و ترافیک در ارتباط با گردشگری 

Q22  اندازی بانک اطلاعات گردشگری منطقهراه 

Q23 ها و رخدادهای خاص، پوشاک محلی، ها ، جشنوارهها و مراسماحیای بافت تاریخی با استفاده از گردشگری خلاق )فرهنگ بومی، آیین

 دستی، موسیقی، غذاهای محلی(صنایع

Q24 های گردشگریکیفی اقامتگاه بهبود 

Q20 های تشویقی سیاست 

Q20 شدههای کمترشناختهتوجه و حمایت از تورهای گردشگری و برگزاری قم تور برای جاذبه 

Q27  ز انداچشمبرقراری ارتباط مدیران شهری با نهادهای علمی و دانشگاهی و استفاده از تجربیات علمی آنان در رسیدن به یک برنامۀ جامع و سند

 توسعۀ گردشگری

Q20 گذاری مناسب بخش دولتی و بخش خصوصی سرمایه 

Q22   تغییر اقلیم 

Q38 ظرفیت تحمل 

Q31 گردشگری شده مرتبط باگسترش فضاهای ساخته 

Q32 ای، تفریحی و...( توسعۀ امکانات و خدمات گردشگری )بانکی، بیمه 

Q33  تعیین مسیرهای ویژۀ گردشگری 

Q34 ها و پاکیزگی محیطحفاظت از جاذبه 

Q30 کنترل بهداشت و سلامت محیط 

Q30 های گردشگریافزایش تعداد شرکت 
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شناسی کیو تشکیل شد. ها بر اساس منطق روشاس ماتریس دادهاسپیافزار اسها، در نرمسازی دادهبعد از پایان مرتب

کار رفت که مقدار آن همواره بین ( بهKMOعاملی، شاخص کایزرمایر )ها برای تحلیل منظور تشخیص مناسب بودن دادهبه

ها دست آمد و دادهبه 701/8است. مقدار این شاخص  0/8است و حداقل مقدار مطمئن آن برای تحلیل عاملی  1صفر و 

 (. 2مطمئن تشخیص داده شد )جدول 

 (01 گیری )تعداد =. آزمون کایزرمایر و بارتلت و کفایت نمونه2جدول 

 231/1 (KMOشاخص کایزرمایر )

 مجذور میانگین

 

 درجۀ آزادی                آزمون بارتلت

 

داریسطح معنا  

 

214/244 

 

470 

 

888/8 

اده شد و بستگی استفشیوۀ اکتشافی و ماتریس همکنندگان، از تحلیل عاملی بهبرای شناسایی الگوی ذهنی مشارکت

کار گرفته شد. روش های اصلی است، بهها در تحلیل عاملی کیو که روش مؤلفهعاملهای استخراج ترین شیوهرایج

یافته و محاسبۀ بارهای عاملی کار رفت. درنهایت بر پایۀ ماتریس عاملی چرخشواریماکس هم برای چرخش عامل به

درصد(  28نفر ) 18است.  درصد 27/02، پنج عامل یا دیدگاه استخراج گردید که دارای مجموع واریانس 0/8بیشتر از 

درصد( در  32نفر ) 10درصد( در عامل سوم،  28نفر ) 18درصد( در عامل دوم،  10نفر ) 2از افراد در عامل اول، 

درصد( از افراد در عامل پنجم جای گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش  18نفر ) 0عامل چهارم و سرانجام 

 (.3بخشی مشاهده شد )جدول سبه گردید و در همۀ موارد نتایج اطمینانها محامیزان پایایی هریک از عامل

 7/8های دارای امتیاز عاملی بیشتر از عدد های کیو هر عامل محاسبه شد و گزارهسپس امتیازهای عاملی گزاره

 (. 4ها قرار گرفت )جدول مبنای تفسیر و مقایسۀ دیدگاه

 (. در ادامه، هر دیدگاه0ها مشخص شد )جدول در هریک از دیدگاه 7/8های دارای امتیاز عاملی بالاتر از گزاره

پذیری های توسعۀ پایدار و رقابتگزاره بررسی و بر اساس شاخص 30)عامل( بر مبنای متغیرهای تأثیرگذار در میان 

بندی شد. در ویتآمده در هر دیدگاه، متغیرها اولدستبندی شد. در نهایت، بر پایۀ امتیازات عاملی بهشهری دسته

های کلان دولت در مورد منطقه، در عامل اقتصادی متغیر مناسب بودن قیمت نهادی متغیر سیاستـعامل سیاسی

پذیری، در عامل کالبدی توسعۀ امکانات فرهنگی متغیر افزایش فرهنگ گردشگرـخدمات گردشگری، در عامل اجتماعی

ترتیب بیشترین امتیازات را به خود اختصاص داد. مقدار ر اقلیم بهو خدمات گردشگری، در عامل محیطی هم تغیی

شد. عامل کالبدی مقدار ویژۀ بیشتری را نسبت به سایر عوامل داشته و دارای  ها مشخصویژه هم به تفکیک عامل

 (.0اهمیت بیشتری بوده است )جدول 
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 های تحلیل عاملی کیویافته. 3جدول 

 آلفای کرونباخ واریانس بار عاملی شناسه عامل

 
 عامل اول

3 P 
0 P 

2 P 
12 P 

10 P 

28 P 

21 P 

38 P 

32 P 

42 P 

221/8 
280/8 
000/8 
043/8 
010/8 
720/8 
712/8 
700/8 
701/8 
720/8 

23 /12 
 

221/8 

 
 عامل دوم

2 P 

7 P 

11 P 
10 P 
20 P 
31 P 
37 P 
44 P 
40 P 

004/8 
040/8 
082/8 
731/8 
740/8 
780/8 
023/8 
000/8 
000/8 

20/10 040/8 

 عامل سوم

1 P 
10 P 

12 P 
24 P 
22 P 
20 P 
33 P 
42 P 
47 P 
42 P 

024/8 
771/8 
087/8 
700/8 
000/8 
720/8 
702/8 
743/8 
004/8 
000/8 

10/13 010/8 

 عامل چهارم

4 P 
P0 

0 P 
18 P 
14 P 

17 P 
20 P 
22 P 
32 P 
30 P 
30 P 
48 P 
43 P 
40 P 
42 P 
08 P 

221/8 
072/8 
280/8 
007/8 
020/8 
021/8 
078/8 
081/8 
022 /8 
780/8 
700/8 
702/8 
020/8 
003/8 
001/8 
002/8 

11/20 217/8 

 
 عامل پنجم

13 P 
23 P 
27 P 
32 P 
41 P 

071/8 
000/8 
772/8 
710/8 
002/8 

01/0 032/8 
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 (کننده)گروه مشارکت پذیری شهری از طریق گردشگریعوامل مؤثر بر رقابتهای متیازهای عاملی گزاره. ا4جدول 

 0گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  شناسه

Q1 21/1 01/8 42/8 04/8 01/8 

Q2 00/8 00/8 12/1 04/8 07/1- 

Q3 02/1 00/8 20/8- 02/8 40/8 

Q4 00/8 34/1- 01/8 07/1- 20/8- 

Q0 00/8 01/8 22/8- 02/8 40/8- 

Q0 71/1 40/8 00/8 74/8- 12/1- 

Q7 00/8 00/8 20/8- 00/8 12/1- 

Q0 70/8- 04/8 01/8 00/8 01/8- 

Q2 70/8- 42/8- 03/8 00/8- 00/8 

Q18 20/8- 00/1- 00/1 71/8- 00/8 

Q11 37/1- 04/1- 70/8 01/8- 00/8 

Q12 01/8- 00/1 02/8- 00/8- 03/8- 

Q13 10/1- 01/8- 00/8- 72/8 00/1- 

Q14 01/8- 03/8- 04/8- 20/1 01/1- 

Q10 22/8- 01/8 00/8 43/8 11/1- 

Q10 40/1- 02/8- 02/8 11/8- 00/8 

Q17 21/8- 42/1 70/8- 20/8 10/1- 

Q10 34/8 47/8 00/8 11/1 00/8 

Q12 30/8 04/8 27/8 14/8- 01/8 

Q28 20/8 21/8- 04/8 70/8- 00/8- 

Q21 04/8- 03/8 01/8 32/8- 22/8 

Q22 00/8 00/8 01/8 70/8 04/8 

Q23 00/1- 20/1- 07/8 80/1 20/8- 

Q24 00/1- 30/1- 22/8- 02/8 12/8- 

Q20 21/8 41/8- 22/8 24/1- 07/8- 

Q20 01/1- 08/8 00/8 22/8- 00/8- 

Q27 02/8 30/8- 03/8 02/8- 80/1- 

Q20 00/8 22/1 24/8- 30/8 73/1- 

Q22 00/8 02/8 42/8- 00/8 00/1 

Q  38  07/1- 02/8- 00/8- 77/8- 00/8 

Q31 47/1- 04/8- 07/8- 77/8 20/8- 

Q32 07/8 40/1 04/8 00/1 01/8 

Q33 70/1- 00/8- 02/8 71/8 30/1- 

Q34 42/1- 02/8 02/8 70/8- 71/8 

Q30 02/8- 30/8- 80/1 00/8- 43/8 

Q30 40/1- 02/8 12/1- 00/8 80/1- 
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 عاملهای دارای بیشترین امتیازهای عاملی در هر ترتیب گزاره. 0جدول 

 مقدار ویژه امتیاز عاملی گزاره عوامل )دیدگاه(

 نهادیـسیاسی

0Q 71/1 های کلان دولت در مورد منطقهسیاست 

40/2 

3Q ویژه بهجوار، ای و روابط مناسب مسئولان استانی با شهرها و کشورهای همهای منطقهبهبود همکاری
 عراق

02/1 

1Q 21/1 مدیریت یکپارچۀ شهری 

28Q منابع انسانی از  های گردشگری توسعۀ دانش درجذب افراد بر اساس صلاحیت دانشی در سازمان
 طریق آموزش مناسب

20/8 

20Q 21/8 های تشویقیسیاست 

27Q 02/8 برقراری ارتباط مدیران شهری با نهادهای علمی و دانشگاهی 

7Q 00/8 افزایش سهم گردشگری از بودجۀ استان 

 اقتصادی

12Q 00/1 مناسب بودن قیمت خدمات گردشگری 

10/2 

32Q 40/1 ای، تفریحی و...(توسعۀ امکانات و خدمات گردشگری )بانکی، بیمه 

17Q 42/1 کارآفرینی از طریق گردشگری 

20Q 22/1 گذاری مناسبسرمایه 

0Q 04/8 بهبود وضعیت اقتصادی مردم 

 Q20 08/8توجه و حمایت از تورهای گردشگری 

 فرهنگیـاجتماعی

18Q 00/1 افزایش فرهنگ گردشگرپذیری 

32/2 

2 Q 12/1 برگزاری رویدادهای گردشگری 

30Q 80/1 کنترل بهداشت و سلامت محیط 

12Q 27/8 های توسعۀ گردشگریوکارها و طرحکارگیری نوآوری و خلاقیت در کسببه 

2Q 03/8 رسانی مناسبتبلیغات و اطلاع 

10Q 00/8 ایمنی و امنیت 

11Q 70/8 های و مشکلات اجتماعیکاهش آسیب 

 کالبدی

32Q 00/1 ای، تفریحی و...(توسعۀ امکانات و خدمات گردشگری )بانکی، بیمه 

10/3 

14Q 20/1 های مناسب پزشکیتقویت زیرساخت 

10Q 11/1 های گردشگری هوشمندتقویت زیرساخت 

23Q 80/1 احیای بافت تاریخی 

24Q 02/8 های گردشگریبهبود کیفی اقامتگاه 

0Q 02/8 های زیبا برای شهرهای مدرن شهری و طراحی ورودیساخت المان 

31Q 77/8 شدۀ مرتبط با گردشگریگسترش فضاهای ساخته 

13Q 72/8 توسعۀ ناوگان هوایی 

22Q 70/8 اندازی بانک اطلاعات گردشگری منطقهراه 

33Q 71/8 تعیین مسیرهای ویژه گردشگری 

 محیطی

22Q 00/1 تغییر اقلیم 

84/1 21Q 22/8 کاهش سطح شلوغی و ترافیک در ارتباط با گردشگری 

34Q 71/8 ها و پاکیزگی محیطحفاظت از جاذبه 
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 بحث
قرار  توجهیپذیری شهری مورد کمها تا کنون در مطالعات رقابتپذیری شهری ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنریزی رقابتبرنامه

ارتقا و رشد اقتصادی شهرها  های جدید در جهتپذیری شهری از طریق گردشگری است که از شیوهریزی رقابتگرفته است. برنامه

پذیرد. گذارد و از ابعاد مختلفی هم تأثیر میهای زیادی تأثیر میشود. گردشگری فعالیتی چترگونه است و بر پدیدهمحسوب می

های مختلف، طمحی اطمینانی ناشی از پیچیدگیها و مشکلات مختلف و بیوجود رقابت بین شهرهای مختلف گردشگرپذیر با قابلیت

عنوان رویکردی جدید، جایگزین پذیری شهرها را، بهریزی رقابتریزی در شهرها را با مشکل مواجه کرده و لزوم توجه به برنامهبرنامه

ر پذیری مقاصد گردشگری، عوامل مؤثگیری از نظریات توسعۀ پایدار و رقابتدر این پژوهش، با بهرهریزی سنتی نموده است. برنامه

ذیر کردن پای برای رقابتریزی منسجم و یکپارچهی شناسایی شد تا در نهایت با تمرکز بر این عوامل، برنامهشهرپذیری بر رقابت

 های گردشگری منطقه صورت گیرد.شهر کرمانشاه، با استفاده از قابلیت

اهمیت زیاد این موضوع است. در بیشتر این  پذیری شهری مطالعاتی انجام شده که حاکی ازهای اخیر، در زمینۀ رقابتدر سال

های گیری از شاخصکه در پژوهش حاضر با دیدگاهی جامع و بهرهپذیری شهری بررسی شده، درحالی صورت کلی رقابتبه تحقیقات،

ریزی، بر رنامهتا در ب نیز تحلیل شده است هاتنها عوامل تأثیرگذار، بلکه میزان تأثیرگذاری آنپذیری شهری و توسعۀ پایدار نهرقابت

نهادی، اقتصادی، ـ. در این راستا، پنج شاخص اصلی، شامل عوامل سیاسیعواملی تمرکز شود که بیشترین اهمیت را دارد

زمان تحلیل شد. گفتنی است که در تحقیقات متعددی که در پیشینۀ صورت یکپارچه و همفرهنگی، کالبدی و محیطی، بهـاجتماعی

پذیری شهری از طریق نهادی در رقابتـای دیده شد. عامل سیاسیصورت جزیرهها بهرسی شد، فقط یکی از مؤلفهاین پژوهش بر

(؛ عامل 1327( و شکوهی و همکاران )1320ثانی و همکاران )اسکندری (، 2811و همکاران ) 22ماستردهای گردشگری در یافته

(؛ عامل 1322همکاران ) ( و مشفقی و1320رستمی و همکاران )(، 1327های برومند و همکاران )اقتصادی در یافته

(، فرزین 1328پور )فرزین و نادعلی(، 2810و همکاران ) 23(، ارمنسکی2811هاگین و کلیفتون )فرهنگی در نتایج تحقیق ـاجتماعی

 (،2828فرناندز و همکاران )های (؛ عامل کالبدی در یافته2882) 24کارمیچل ( و1327(، برومند و همکاران )1327و همکاران )

(؛ 1320( و یغفوری و همکاران )1327(، برومند و همکاران )1322الف(، رحمانی و رهنما ) 1488(، دلشاد )1488حسینی و تقوایی )

صورت منفرد بررسی شده است. در این به (1327فرزین و همکاران )( و 2812گوفی و همکاران )عامل محیطی در نتایج پژوهش 

ترین پذیر کردن شهر کرمانشاه از طریق گردشگری، مهمدر بین تمام عوامل دخیل در رقابتمشخص شد که عامل کالبدی تحقیق 

های ها در شاخصزیرساختها دارای بالاترین امتیاز عاملی شد. در زیرمجموعۀ عامل کالبدی، مؤلفۀ توسعۀ زیرساختعامل است. 

شود و درآمدزایی فراوانی را برای جوامع به بازدید دوبارۀ گردشگران در شهر کرمانشاه می کالبدی، موجب ماندگاری، وفاداری و تمایل

مناسب  هایزیرساخت ۀتوسعها در گذارد. این تأثیر زیرساختجای میکند و تأثیر زیادی در تقاضای گردشگری بهمیزبان فراهم می

های زیرساخت ها، توجه به تقویتاما در کنار توسعۀ زیرساخت (.1488ینی و تقوایی، حسدر سطح کشور دیده شده است )پزشکی 

 عنوان مؤلفۀ سوم در عوامل کالبدی تشخیصکه در این پژوهش بهپذیری مقصد گردشگری رقابت رو تأثیر آن د گردشگری هوشمند

ب(. یکی دیگر از  1488،دلشادشناسایی شده است )پذیری مقصد گردشگری رقابتترین عامل عنوان مهمداده شد، حتی گاهی به

                                                 
1. Musterd  

2. Armenski 

3. Carmichael 
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افت احیای بپذیر کردن شهر کرمانشاه از طریق گردشگری داشت، های کالبدی در این تحقیق که نقش مهمی در رقابتزیرشاخص

 غفوریی؛ 71: 1323، )الهی اندبرخی تحقیقات این مؤلفه را در ایجاد شهر خلاق گردشگری حائز اهمیت دانستهتاریخی شهر بود که 

 . (1324 ،فامیلی؛ 2811 ،کلیفتون هاگین و ؛2811همکاران،  و دماستر؛ 1320 ،همکاران و

مثبت  ۀوتأثیرات بالق اهمیت آن و دلیلهگردشگری ب از طریقپذیری پایدار شهری توان گفت رقابتمی ،اساس نتایج پژوهش بر

ابراین آگاهی بنیست. پذیر نریزی امکانبدون برنامه ،دنبال داردمحیطی که بهو زیست فرهنگی منفی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و

هر و های شتوانایی منابع و کاربرد ریزی وبا برنامه .شهر دارد ۀآیند زیادی در حال و این پژوهش تأثیر آمده دردستاز عوامل مؤثر به

 .دشمطالعه فراهم خواهد  مورد ۀنطقطریق گردشگری در م پذیری شهری ازرسیدن به رقابت برای های لازمکنترل عملیات، زمینه

گیری نتیجه  
ریزی رنامهمنظور بپایدار بههای توسعۀ گیری از شاخصمند با بهرهپذیری شهری نیازمند دیدگاه جامع و نظامرسیدن به جایگاه رقابت

ر، تصمیمات و آمده در پژوهش حاضدستپذیری شهری از طریق گردشگری است. با شناخت عوامل تأثیرگذار بهرقابت

 رد. گیشود و در مسیر هدفمند قرار میدار میپذیری شهری از طریق گردشگری جهتهای مدیریت شهری در جهت رقابتریزیبرنامه

نهادی، اقتصادی، ـبندی شد که شامل عوامل سیاسیعامل در پنج دسته تقسیم 30 تعدادآمده از تحلیل، دستبر اساس نتایج به 

های کلان دولت در مورد منطقه، در عامل ستسیانهادی متغیرهای ـدر عامل سیاسیفرهنگی، کالبدی و محیطی است. ـاجتماعی

فرهنگی افزایش فرهنگ گردشگرپذیری، در عامل ـاقتصادی متغیر مناسب بودن قیمت خدمات گردشگری، در عامل اجتماعی

های طی تغییر اقلیم بیشترین امتیاز عاملی را در هر عامل در بین گزارهکالبدی توسعۀ امکانات و خدمات گردشگری و در عامل محی

موجود به خود اختصاص داد. متغیر توسعۀ امکانات و خدمات گردشگری با دارا بودن تکرار در عامل اقتصادی و عامل کالبدی، 

ها در امل کالبدی امتیاز بیشتری از سایر عاملبیشترین میزان دارا بوده است و گفتمان غالب بر این گزاره تأکید دارد. در مجموع، ع

توان فقط با داشتن مناطق گردشگری و چراکه در دنیای پررقابت امروز نمیپذیری شهری از طریق گردشگری داشته است؛ رقابت

از  بیش های فرهنگی و طبیعی اقدام به جذب گردشگر نمود و بحث ماندگاری و رضایت گردشگران از طریق عامل کالبدیجاذبه

مدت های بلندمدت و کوتاهریزی استراتژیک و برنامهشود با برنامهرو به مدیران پیشنهاد می ها در اولویت است. از اینسایر مقوله

منظور تحقق این مهم، های آن فراهم کنند. بهپذیر نمودن این شهر و توسعۀ گردشگری و زیرساختزمینۀ لازم را برای رقابت

هایی توانند با انجام طرحهای درست میگیریرو و تصمیمهای پیشسازی برنامهلتی و خصوصی حوزۀ شهری با شفافهای دوسازمان

ها از طریق بخش دولتی و خصوصی در این زمینه تأثیرگذار باشند. در این راستا با انجام اقداماتی مانند منظور توسعۀ زیرساختبه

های اختها و زیرسپذیری و برندسازی شهری، استفاده از رسانههای رقابتر بالا بردن شاخصمنظوتدوین برنامۀ توسعۀ گردشگری به

های های لازم برای مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهتبلیغات هوشمند برای معرفی هرچه بیشتر منطقه، فراهم کردن زمینه

ری پذیری و ظرفیت مناطق گردشگوجه به آستانۀ تحملها و همچنین تاین بخش، تقویت نقش کریدوری منطقه با بهبود زیرساخت

پذیری هرچه بیشتر منطقه از طریق گردشگری در شهر های رقابتزیست، زمینهشهر برای جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط

 شود.کرمانشاه فراهم می

 منابع
پذیری ایران در گردشگری بندی عوامل رقابتاولویت .(1320کاشی، میترا )گوهر، فاطمه؛ حسنابراهیمی، مهدی؛ یاوری

 .137ـ113(، 0) 20 ریزی و توسعۀ گردشگری،برنامهحلال. 
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ای پذیری منطقههای مؤثر بر رقابتسنجش مؤلفه. (1320نسب، آزاده )اصغر؛ رضاییور، علیثانی، محمد؛ پیله اسکندری
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