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 چکیده

شهری  پایدار گردشگری سیاستگذاری و ریزی برنامه بر موثر عوامل تبیین و پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل

تحلیلی است.  -در شهر کوهدشت تدوین شده است، نوع تحقیق، کاربردی است، روش بکار گرفته توصیفی

نفر می باشد،  به منظور 50ابزار گرداوری داده پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه؛  

روش مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ بین مولفه  ها ازتجزیه و تحلیل داده

کالبدی، فناوری نوین و اقتصادی و  توسعه گردشگری پایدارشهری ارتباط -های اجتماعی، نهادی، محیطی

 .معناداری وجود دارد

 

 شهری، کوهدشت پایدار برنامه ریزی، سیاستگذاری، گردشگری واژگان کلیدی:
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 مقدمه

نخستین شرط موفقیت هر  منطقه در توسعه گردشگری شهری، وجود زیر ساخت های مناسب شهری و  

مدیریت عاقالنه در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. شهر نیاز به مدیریت آگاه، سازش پذیر با 

استه های آن دارد، عالوه معیارهای جهانی و باخبر از سازوکار و ویژگی  های روحی و خلقی گردشگران و خو

بر این تنسیق و آمایش جاذبه های شهر و ایجاد تسهیالت  و امکاناتی که دسترسی به جاذبه ها را بیش از پیش 

آسانتر می سازد، در کنار بهداشتی بودن شرایط زندگی در مهمانسراها، رستوران ها، معابر عمومی و نیز پاکی 

: 1386شهرها در عرصه گردشگری شهری محسوب می شود)شیخ کاظم، هوا از دیگر شرایط الزم برای موفقیت

364 .) 

شهرستان کوهدشت از لحاظ تاریخی، طبیعی و فرهنگی دارای جاذبه های گردشگری و توریستی فراوان می 

، بهره برداری مناسب از این قابلیت ها، مستلزم برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب در حوزه  گردشگری باشد

 است.پایدار

در این راستا پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل و تبیین عوامل موثر بر برنامه ریزی و سیاستگذاری گردشگری 

پایدار شهری، شهر کوهدشت تدوین شده است، از جمله تحقیقاتی که قرابت موضوعی با تحقیق حاضر دارند 

 به اختصار می توان به مواردی به شرح زیر اشاره نمود: 

 جهان تدوین نموده اند،  و ایران در شهری کتابی تحت عنوان؛ گردشگری(، 1389دیناری)

ساکنان  ادراک بر تأکید شهر با پایدار توسعه در شهری گردشگری اثرات و نقش ( به بررسی1390شهابیان)

 اقتصادی مثبت که اثرات حال عین در شهری گردشگری که دهد می نشان تحلیل ایشان پرداخته است،  نتایج

 را و محیطی( اجتماعی اقتصادی،) منفی و مثبت متنوع آثار خود کنار در دارد، شهری جامعه بر ناپذیری انکار

متفاوت  اثرات از شهر مختلف های بخش ساکنان تأثیرپذیری حال عین در. نماید می ایجاد میزبان شهر در نیز

 .گیرد قرار تحلیل مورد تفکیک به اثرات این میزان و نحوه ارزیابی در است الزم و بوده

تدوین نموده  گردشگری شهری و تاثیر آن بر توسعه شهر(،  مقاله ای تحت عنوان 1392حسینی و همکاران)

صنعت گردشگری و فعالیت های آن، از جهت ایجاد شغل در رتبه نخست اند، نتایج تحقیق آنها نشان داد؛  

 .در مرتبه دوم قرار می گیردو از جنبه گردش مالی  اشتغال مستقیم، غیر مستقیم، القایی

شهری  شهر شیراز ارائه  گردشگری ی ویژه مسیرهای تعیین جهت فضایی (، الگویی1393سرایی و همکاران)

 باید گردشگری ه ای ویژ مسیرهای تعیین برای مناسب الگوی فضایی که دهد می نشان تحقیق نمودند، نتایج

 جذابیت میزان باشد، موضوع در دخیل عناصر ی همه به سیستماتیک نسبت نگرشی دارای اول ی وحله در

 نماید، رعایت را درون شهری سفرهای انتخاب در گردشگران بندی نماید، اولویت لحاظ را گردشگری مقاصد
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 حرکتی تراکم حداکثر نهایت، در و سازد وارد بهینه مسیرهای انتخاب در معیارهای شهرسازی و اصول همزمان

 .شود شامل را بهینه و حالت موجود در گردشگران

 جاذبه های  بر تأکید با شهری گردشگری نوظهور (،  پژوهشی با عنوان  مقاصد1395صفرآبادی و همکاران ) 

 کرمانشاه تدوین نموده اند. شهر فرهنگی قومیت اجتماعی

عه گردشگران فرهنگی شهر پاریس، مورد مطال جذب در شهری گردشگری مکان های (، تأثیر1396حسینی نیا)

 مربوطه، نهای مکا و اند خالق و متنوع قرار  داد؛  نتایج نشان داد، گردشگران فرهنگی به دنبال تجاربی  موثق، 

 معاصر، فرهنگی طبیعی، )تاریخی، عرصه های عمومی شامل و شهر فرهنگی های مکان سازنده شاخص های

 اجتماعی تعامالت به همراه موقت، یا ثابت کالبدی خصوصیات تجاری(با تفریحی، شهری، غیرمتعارف بومی،

 باشند. می پیوسته و نمادین ترکیبی در فضا فرهنگی معنای یافتن شکل و گردشگران حضور تجربه در

(، مقاله ای با عنوان:  گردشگری شهری و توسعه پایدار شهری: تحلیل و 1397عربشاهی کریزی و  تقدیسی)

 بررسی جایگاه نقش و پیامدهای توسعه گردشگری شهری تدوین نموده اند، 

 روش تحقیق

روابط پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد و روش شناسی کمی و بهره گیری از  روش قیاسی تالش دارد به تبیین 

و اثرگدازی متعیرهای پژوهش بپردازد از این نوع رو هدف گدازی آن از نوع  کاربردی است. ابزار گرداوری 

داده ها  به منظور سنجش و تبیین روابط و اثرگذاری متغیرها با هم ، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با 

ن راستا، جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه استفاده از روش میدانی این پرسشنامه توزیع شده است. در همی

 50شامل نخبگان موضوعی و موضعی در شهر کوهدشت باشد که  با استفاده از نمونه گیری طبقه ای، تعداد

ها از روش مدل معادالت ساختاری نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده

نظور برای تجزیه و تحلیل مدل اندازه گیری)رابطه بین شاخص ها و متغیر مکنون( بهره گیری شده است بدین م

 استفاده شده است. Smart Plsو مدل ساختاری)رابطه بین متغیرهای مکنون( از نرم افزار 
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 های پژوهشیافته

 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش -

 باشد.نتایج پژوهش مشتمل بر پنج مدل اندازه گیری ذیل می 

 : نتایج آزمون های نرمال بودن توزیع داده های متغیرهای پژوهش1جدول 
 متغیرهای پژوهش چولگی کشیدگی نسبت بحرانی

 بعد اجتماعی 2.33 -2.70 1.98

 بعد اقتصادی -1.72 2.68 2.98

 محیطی و زیرساختی 2.50 2.67 1.96

 فناوری نوین 2.33 2.51 1.86

 مدیریتی-نهادی 2.46 2.68 1.96

 

 بعد اجتماعی  گیریمدل اندازه-

نحوه دارای ابعاد مختلف نظیر؛ « اجتماعی» گیری نتایج بیانگر این واقعیت است که بارهای عاملی مدل اندازه

برخورد با گردشگران و آموزش جوامع محلی،  جاذبه های گردشگری فرهنگی  ، مذهبی و تنوع قومیتی و 

است.در همین چارچوب،  توسعه صنایع دستی، میزان مبادالت اجتماعی و فرهنگیزبانی جاذب گردشگر،  

بارهای عاملی در کلیه شاخص ها )گویه( معنادار است که این واقعیت نشان می دهد که شاخص های مذکور 

نمود عینی )انعکاس( بعد اجتماعی گردشگری پایدار شهری است. در همین چارچوب از بین شاخص های 

به ترتیب بیشترین و «نحوه برخورد با گردشگران و آموزش جوامع محلی » و«وسعه صنایع دستی ت» مذکور

کمترین همبستگی با متغیر)سازه( بعد اجتماعی گردشگری پایدار شهری را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت 

یری متغیر)عامل( بعد اجتماعی که این شاخص ها باالترین و پایین ترین سهم  و نقش )بار عاملی( را در اندازه گ

 را به خود اختصاص داده است. 

 

 : بار عاملی و میزان خطای مدل اندازه گیری بعد اجتماعی1شکل 



 طاهری نژاد                     

  

 

283 

 

 : بار عاملی و میزان خطای مدل اندازه گیری بعداجتماعی گردشگری پایدار2جدول 

 هاگویه ردیف
دامنه 

 پذیرش

بارعاملی یا 

ضریب 

 استاندارد

رتبه بندی 

نقش و  میزان

سهم در 

اندازه گیری 

 سازه یا متغیر

 نتیجه

G9 

 

نحوه برخورد با گردشگران و آموزش جوامع 

 محلی

0.30 

 تایید 4 0.77

G10 

جاذبه های گردشگری فرهنگی  ، مذهبی و تنوع 

 تایید 2 0.84 قومیتی و زبانی جاذب گردشگر،  

G11 
 تایید 1 0.88 توسعه صنایع دستی

G12 
 تایید 3 0.79 اجتماعی و فرهنگی میزان مبادالت

 1400های پژوهش،ماخذ:یافته

دهد که مدل برازش قابل قبولی نشان می« بعد اجتماعی»گیریهای برازش مدل اندازهبا این توصیف، شاخص

 (3ها تاییدکننده مدل است)جدول شمارهدارد و داده

 : مقادیر شاخص های برازش مدل اندازه گیری بعد اجتماعی  3جدول

 نتیجه مقدار شاخص  دامنه)بازه( قابل قبول شاخص نوع برازش

مدل اندازه
گیری

 

 تایید مدل 0.83 الفای کرونباخ≥0.7 پایای شاخص)آلفای کرونباخ(

 تایید مدل RHO CR≥0.7 0.85( یا CRپایایی ترکیبی )

 تایید مدل 0.39باالتر از  المدا≥0.4 عاملیضرایب بارهای 

روایی همگرا)میانگین واریانس 

 استخراج شده(
AVE≥0.5&0.4 0.34 تایید مدل 

 عاملی بارهای روایی واگرا )روش

 متقابل(

همبستگی بین شاخص و سازه 

بیشتر از همبستگی بی شاخص 

 های دیگروسازه

 از باالتر همبستگی

 مدلتایید  دیگر های ه ساز

بیشتر از سازه های  AVE جذر الرکر و فورنل روش

 تر از خود پایین

 در مندرج اعداد

 از ماتریس قطر

 خود ذیل اعداد

 است بیشتر

 تایید مدل

 1400های پژوهش،ماخذ:یافته
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 مدل اندازه گیری بعد نهادی -

وجود دارای ابعاد مختلف نظیر؛ « نهادی » گیری نتایج بیانگر این واقعیت است که بارهای عاملی مدل اندازه

مدیریت یکپارچه گردشگری، نحوه سازماندهی صنعت گردشگری در کوهدشت، تدوین برنامه های آینده 

است.در همین چارچوب،  گرانه مبتنی بر توسعه صنعت گردشگری،  نحوه نگرش مدیران به مقوله گردشگری

معنادار است که این واقعیت نشان می دهد که که شاخص های بارهای عاملی در کلیه شاخص ها )گویه( 

مذکور نمود عینی )انعکاس( بعدنهادی گردشگری پایدار شهری است. در همین چارچوب ازبین شاخص های 

تدوین برنامه های آینده گرانه مبتنی بر توسعه صنعت  »و«نحوه نگرش مدیران به مقوله گردشگری» مذکور

ترین و کمترین همبستگی با متغیر)سازه( بعد نهادی گردشگری پایدار شهری را دارند به ترتیب بیش« گردشگری

بنابراین می توان نتیجه گرفت که این شاخص ها باالترین و پایین ترین سهم  و نقش )بار عاملی( را در اندازه 

 گیری متغیر)عامل( بعد نهادی را به خود اختصاص داده است. 

 

 

 

 

 

 میزان خطای مدل اندازه گیری بعد نهادی: بار عاملی و 2شکل

 : بار عاملی و میزان خطای مدل اندازه گیری بعد نهادی4جدول 

 هاگویه کد
دامنه 

 پذیرش

بارعاملی 

یا ضریب 

 استاندارد

رتبه بندی میزان نقش 

و سهم در اندازه گیری 

 سازه یا متغیر

 نتیجه

G17 
 وجود مدیریت یکپارچه گردشگری

0.30 

 تایید 3 0.83

G18 
نحوه سازماندهی صنعت گردشگری در 

 کوهدشت
 تایید 2 0.85

G19 
تدوین برنامه های آینده گرانه مبتنی بر توسعه 

 صنعت گردشگری،
 تایید 4 0.79

G20   تایید 1 0.91 نحوه نگرش مدیران به مقوله گردشگری 

 1400های پژوهش،ماخذ:یافته
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دهد که مدل برازش قابل قبولی نشان می« بعد نهادی»گیریهای برازش مدل اندازهبا این توصیف، شاخص

 (.5ها تاییدکننده مدل است)جدول شمارهدارد و داده

 : مقادیر شاخص های برازش مدل اندازه گیری بعدنهادی 5جدول 

مقدار  دامنه)بازه( قابل قبول شاخص نوع برازش

 شاخص 

 نتیجه

مدل اندازه
گیری

 

 تایید مدل 0.81 الفای کرونباخ≥0.7 پایای شاخص)آلفای کرونباخ(

 تایید مدل RHO CR≤0.7 0.80( یا CRپایایی ترکیبی )

 تایید مدل 0.31باالتر از  المدا≥0.4 ضرایب بارهای عاملی

روایی همگرا)میانگین واریانس 

 استخراج شده(
AVE≤0.5&0.4 0.36 تایید مدل 

 عاملی بارهای روایی واگرا )روش

 متقابل(

بین شاخص و سازه  همبستگی

بیشتر از همبستگی بی شاخص 

 های دیگروسازه

 همبستگی

 ه ساز از باالتر

 دیگر های

 تایید مدل

بیشتر از سازه های  AVE جذر الرکر و فورنل روش

 پایین تر از خود

 مندرج اعداد

 قطر در

 از ماتریس

 ذیل اعداد

 بیشتر خود

 است

 تایید مدل

 1400های پژوهش،ماخذ:یافته

 کالبدی-اندازه گیری محیطی مدل-

 دارای ابعاد مختلف نظیر؛« کالبدی -محیطی» گیری نتایج بیانگر این واقعیت است که بارهای عاملی مدل اندازه

پتانسیل های ، جاذبه های گردشگری طبیعت محور)توپوگرافی، گونه های گیاهی و جانوری، منابع آب، سدها(

نحوه دسترسی ، خدمات مورد نیاز گردشگران)هتل ها و اقامتگاه ها( امکانات و، گردشگری مبتنی بر ژئوپارک

است. در همین چارچوب، بارهای عاملی در کلیه شاخص ها )گویه( معنادار است  و کیفیت شبکه حمل و نقل

نمود عینی )انعکاس( بعد اقتصادی گردشگری پایدار شاخص های مذکور که این واقعیت نشان می دهد که 

 پتانسیل های گردشگری مبتنی بر ژئوپارک» همین چارچوب از بین شاخص های مذکورشهری است. در 

به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی «امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران)هتل ها و اقامتگاه ها(» و«

ن شاخص کالبدی گردشگری پایدار را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که ای-با متغیر)سازه( بعد محیطی
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کالبدی -محیطی ها باالترین و پایین ترین سهم  و نقش )بار عاملی( را در اندازه گیری متغیر)عامل( بعد

 را به خود اختصاص داده است. گردشگری پایدارشهری 

 

 

 

 

 

 کالبدی-: بار عاملی و میزان خطای مدل اندازه گیری محیطی3شکل 

 کالبدی-گیری محیطی: بار عاملی و میزان خطای مدل اندازه 6جدول

 هاگویه کد
دامنه 

 پذیرش

بارعاملی یا 

ضریب 

 استاندارد

رتبه بندی 

میزان نقش و 

سهم در اندازه 

گیری سازه یا 

 متغیر

 نتیجه

q13 

جاذبه های گردشگری طبیعت 

محور)توپوگرافی، گونه های گیاهی و جانوری، 

 منابع آب، سدها(

0.30 

 تایید 2 0.85

Q14  تایید 1 0.93 گردشگری مبتنی بر ژئوپارکپتانسیل های 

Q15  امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران)هتل

 ها و اقامتگاه ها(
 تایید 4 0.62

Q16 تایید 3 0.65 نحوه دسترسی و کیفیت شبکه حمل و نقل 

 1400های پژوهش،ماخذ:یافته
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دهد که مدل برازش قابل نشان می«  کالبدی-محیطی »گیریهای برازش مدل اندازهبا این توصیف، شاخص

 (.7ها تاییدکننده مدل است)جدول شمارهقبولی دارد و داده

 کالبدی-: مقادیر شاخص های برازش مدل اندازه گیری محیطی 7جدول

مقدار  دامنه)بازه( قابل قبول شاخص نوع برازش

 شاخص 

 نتیجه

مدل اندازه
گیری

 

 تایید مدل 0.85 الفای کرونباخ≥0.7 پایای شاخص)آلفای کرونباخ(

 تایید مدل RHO CR≥0.7 0.81( یا CRپایایی ترکیبی )

 تایید مدل 0.37باالتر از  المدا≥0.4 ضرایب بارهای عاملی

روایی همگرا)میانگین واریانس 

 استخراج شده(
AVE≥0.5&0.4 0.39 تایید مدل 

 عاملی بارهای روایی واگرا )روش

 متقابل(

همبستگی بین شاخص و سازه 

بیشتر از همبستگی بی شاخص 

 های دیگروسازه

 همبستگی

 ه ساز از باالتر

 دیگر های

 تایید مدل

بیشتر از سازه های  AVE جذر الرکر و فورنل روش

 پایین تر از خود

 مندرج اعداد

 قطر در

 از ماتریس

 ذیل اعداد

 بیشتر خود

 است

 تایید مدل

 1400پژوهش،های ماخذ:یافته

 مدل اندازه گیری بعد فناوری های نوین-

دسترسی  دارای ابعاد مختلف نظیر؛«  فناوری های نوین» گیری نتایج بیانگر این واقعیت است که مدل اندازه

به شبکه اینترنت در نقاط دارای جاذبه گردشگری، وجود اپلیکشن های مختص گردشگری کوهدشت، 

است.در همین چارچوب، بارهای عاملی در  فضاهای مجازی و سایت ها میزان تبلیغات صورت گرفته در

کلیه شاخص ها )گویه( معنادار است که این واقعیت نشان می دهد که عوامل مذکور نمود عینی )انعکاس( 

وجود  »گردشگری پایدارشهری در بعد فناوری نوین است. در همین چارچوب از بین شاخص های مذکور

میزان تبلیغات صورت گرفته در فضاهای مجازی و سایت  »و« ردشگری کوهدشتاپلیکشن های مختص گ

به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر)سازه( بعد فناوری نوین در گردشگری پایدارشهری را « ها

در  دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این شاخص ها باالترین و پایین ترین سهم  و نقش )بار عاملی( را

 اندازه گیری متغیر)عامل( بعد فناوری های نوین را به خود اختصاص داده است. 
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 : بار عاملی و میزان خطای مدل اندازه گیری بعد فناوری های نوین4شکل 

 : بار عاملی و میزان خطای مدل اندازه گیری بعدفناوری های نوین8جدول

 هاگویه کد
دامنه 

 پذیرش

بارعاملی یا 

ضریب 

 استاندارد

رتبه بندی 

میزان نقش و 

سهم در اندازه 

گیری سازه یا 

 متغیر

 نتیجه

Q16 
دسترسی به شبکه اینترنت در نقاط دارای جاذبه 

 گردشگری

0.30 

 تایید 2 0.80

Q17 
وجود اپلیکشن های مختص گردشگری 

 کوهدشت
 تایید 1 0.84

Q18 
میزان تبلیغات صورت گرفته در فضاهای 

 مجازی و سایت ها
 تایید 3 0.68

 1400های پژوهش،ماخذ:یافته

 

دهد که مدل برازش نشان می« فناوری های نوین»گیریهای برازش مدل اندازهبا این توصیف، شاخص

 (.9ها تاییدکننده مدل است)جدول شمارهقابل قبولی دارد و داده
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 نوین : مقادیر شاخص های برازش مدل اندازه گیری بعد فناوری های9جدول 

 نتیجه مقدار شاخص  دامنه)بازه( قابل قبول شاخص نوع برازش

مدل اندازه
ی

گیر
 

 تایید مدل 0.80 الفای کرونباخ≥0.7 پایای شاخص)آلفای کرونباخ(

 تایید مدل RHO CR≥0.7 0.79( یا CRپایایی ترکیبی )

 تایید مدل 0.33باالتر از  المدا≥0.4 ضرایب بارهای عاملی

همگرا)میانگین واریانس استخراج روایی 

 شده(
AVE≥0.5&0.4 0.33 تایید مدل 

 عاملی بارهای روایی واگرا )روش

 متقابل(

همبستگی بین شاخص و سازه 

بیشتر از همبستگی بی شاخص 

 های دیگروسازه

 باالتر همبستگی

 های ه ساز از

 دیگر

 تایید مدل

بیشتر از سازه های پایین  AVE جذر الرکر و فورنل روش

 تر از خود

 در مندرج اعداد

 از ماتریس قطر

 خود ذیل اعداد

 است بیشتر

 تایید مدل

 1400های پژوهش،ماخذ:یافته

 

 مدل اندازه گیری بعداقتصادی-

 دارای ابعاد مختلف نظیر؛« اقتصادی»گیری نتایج بیانگر این واقعیت است که بارهای عاملی مدل اندازه

میزان تخصیص اعتبارات دولتی جهت توسعه گردشگری، میزان موفقیت در جذب سرمایه گذار بخش 

است.در همین چارچوب، بارهای  خصوصی، میزان اشتغال حاصل شده از توسعه صنعت گردشگری،

عاملی در کلیه شاخص ها )گویه( معنادار است که این واقعیت نشان می دهد که شاخص های مذکور 

نهادی گردشگری پایدار شهری است. در همین چارچوب از بین -)انعکاس( بعدمدیریتی نمود عینی

میزان موفقیت در » و«میزان اشتغال حاصل شده از توسعه صنعت گردشگری،» شاخص های مذکور

به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر)سازه( بعد  اقتصادی « جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

ر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این شاخص ها باالترین و پایین ترین سهم  گردشگری پایدا

 نهادی را به خود اختصاص داده است. -و نقش )بار عاملی( را در اندازه گیری متغیر)عامل( بعد مدیریتی
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 : بار عاملی و میزان خطای مدل اندازه گیری بعد اقتصادی5شکل

 عاملی و میزان خطای مدل اندازه گیری بعداقتصادی:  بار 10جدول 

 هاگویه کد
دامنه 

 پذیرش

بارعاملی یا 

ضریب 

 استاندارد

رتبه بندی 

میزان نقش و 

سهم در اندازه 

گیری سازه یا 

 متغیر

 نتیجه

G24 

میزان تخصیص اعتبارات دولتی جهت توسعه 

 گردشگری 
 تایید 2 0.87 

G17 
گذار بخش میزان موفقیت در جذب سرمایه 

 خصوصی
0.30 

 تایید 3 0.85

G18 
میزان اشتغال حاصل شده از توسعه صنعت 

 گردشگری،
 تایید 1 0.93

 1400های پژوهش،ماخذ:یافته

دهد که مدل برازش قابل نشان می« بعد اقتصادی»گیریهای برازش مدل اندازهبا این توصیف، شاخص

 (.11شماره ها تاییدکننده مدل است)جدولقبولی دارد و داده
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 اقتصادی: مقادیر شاخص های برازش مدل اندازه گیری بعد 11جدول 

 نتیجه مقدار شاخص  دامنه)بازه( قابل قبول شاخص نوع برازش

مدل اندازه
ی

گیر
 

 تایید مدل 0.82 الفای کرونباخ≥0.7 پایای شاخص)آلفای کرونباخ(

 تایید مدل RHO CR≥0.7 0.89( یا CRپایایی ترکیبی )

 تایید مدل 0.37باالتر از  المدا≥0.4 ضرایب بارهای عاملی

روایی همگرا)میانگین واریانس استخراج 

 شده(
AVE≥0.5&0.4 0.39 تایید مدل 

همبستگی بین شاخص و سازه بیشتر از  متقابل( عاملی بارهای روایی واگرا )روش

 های دیگرهمبستگی بی شاخص وسازه

 باالتر همبستگی

 های ه ساز از

 دیگر

 تایید مدل

بیشتر از سازه های پایین تر  AVE جذر الرکر و فورنل روش

 از خود

 در مندرج اعداد

 از ماتریس قطر

 خود ذیل اعداد

 است بیشتر

 تایید مدل

 1400های پژوهش،ماخذ:یافته

 نتیجه گیری

نحوه برخورد با  »و« توسعه صنایع دستی» از بین شاخص های اجتماعی مولفه های نتایج تحقیق نشان داد؛

به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر)سازه( بعد اجتماعی «گردشگران و آموزش جوامع محلی 

 .گردشگری پایدار شهری را دارند

تدوین برنامه های آینده گرانه مبتنی  »و«نحوه نگرش مدیران به مقوله گردشگری» ازبین شاخص های نهادی 

ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر)سازه( بعد نهادی گردشگری  به« بر توسعه صنعت گردشگری

 .پایدار شهری را دارند

امکانات و خدمات » و« پتانسیل های گردشگری مبتنی بر ژئوپارک»  کالبدی-از بین شاخص های محیطی

یر)سازه( بعد به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغ«مورد نیاز گردشگران)هتل ها و اقامتگاه ها(

 .کالبدی گردشگری پایدار را دارند-محیطی

یزان تبلیغات  »و« وجود اپلیکشن های مختص گردشگری کوهدشت »از بین شاخص های فناوری نوین 

به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر)سازه( بعد « صورت گرفته در فضاهای مجازی و سایت ها

 فناوری نوین در گردشگری پایدارشهری را دارند
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میزان موفقیت در » و«میزان اشتغال حاصل شده از توسعه صنعت گردشگری،» از بین شاخص های مذکور

ازه( بعد اقتصادی به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر)س« جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

 گردشگری پایدار را دارند

 منابع

گردشگران فرهنگی، شهر  جذب در شهری گردشگری مکانهای تأثیر بر (، تحلیلی1396حسینی نیا، مهدیه)

 .11، سال 32پاریس، نشریه هویت شهر، شماره

آن بر توسعه گردشگری شهری و تاثیر (، 1392حسینی، سید علی، علیمرادی، طاهره و محمد احدنژاد روشی)

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست ، شهر

 https://civilica.com/doc/247994پایدار،همدان،

 خرد ،  انتشارات واژگانگردشگری شهری در ایران و جهان(، 1389دیناری، احمد)-

 گردشگری ی ویژه مسیرهای تعیین جهت فضایی الگویی ی (، ارایه1393سرایی، محمدحسین و همکاران)

-147صص  ، 10 ی شماره سوم، گردشگری سال توسعه و برنامه ریزی ، مجله ی(شیراز شهر: نمونه)شهری 

161. 

ساکنان،  ادراک بر تأکید شهر؛ با پایدار توسعه در شهری گردشگری اثرات و نقش (، بررسی1390شهابیان، پویان)

 .121-132، صص 7فصلنامه آرمان شهر، شماره 

 -اجتماعی جاذبه های بر تأکید با شهری گردشگری نوظهور (، مقاصد1395اعظم و همکاران)صفرآبادی، 

کرمانشاه، مطالعات جامعه شناختی شهری، سال ششم، شماره  شهر موردی مطالعه ی فرهنگی، قومیت، 

 .141-168نوزدهم، صص 

(، گردشگری شهری و توسعه پایدار شهری: تحلیل و بررسی 1397عربشاهی کریزی، احمد و مهرنوش تقدیسی)

 .2، شماره1شهری، جغرافیا و روابط انسانی، دوره  گردشگریجایگاه نقش و پیامدهای توسعه 
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