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  بسمه تعالی

 

  دانشگاه آزاد اسالمی 

  شهر نیمشکواحد 

سیله تایید می سا خانمنامه شود پایانبدینو شجوي مقطعی بیحب مه سی دان شنا شد کار شته   ار ر

 از یکی عنوان به خدمات هايمولفه يبند تیاولو و ییشـــناســـا« تحت عنوان:  مدیریت دولتی

شگر يماندگار در موثر عوامل ستان در گرد شگ شهر از لحاظ محتواي علمی و فرمت  »شهر نیم

شی پایان سخه پایاننامه کامل و بدون نقص میویرایش و نگار شد. یک ن شده ، تایپ با صالح  نامه ا

شاور تحویل گ ساتید راهنما و م سویه شده و بدون نقص به اینجانبان ا ست لذا انجام مراحل ت ردیده ا

  باشد.التحصیلی نامبرده بالمانع میحساب و فارغ

  

  امضاء        تاریخ        نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  مهرتک محمد دکتر  -1

2-  

  امضاء        تاریخ        نام و نام خانوادگی استاد مشاور

   ابراهیم دادفر دکتر  -1

  

  امضاء        تاریخ         گروهنام و نام خانوادگی مدیر 

     دکتر -1
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  تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی

  

که  دولتی مدیریتدر رشته  ارشد ناپیوستهدانش آموخته مقطع کارشناسی ی بیحب مهسااینجانب 

 به خدمات هايمولفه يبند تیاولو و ییشناسا« از پایان نامه خود تحت عنوان  97/  /   در تاریخ  

و     با کسب نمره   »شهر نیمشگ شهرستان در گردشگر يماندگار در موثر عوامل از یکی عنوان

  دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:         درجه 

شده  )1 صل تحقیق و پژوهش انجام  سط اینجانب بوده و در مواردي که از این پایان نامه حا تو

ستفاده نموده ام، مطابق  شی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و...) ا ستاوردهاي علمی و پژوه د

سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج  ستفاده و  ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد ا

  ام.  کرده

سایر این پایان نامه قبالً براي دریا )2 سطح، پایین تر یا باالتر) در  صیلی (هم  فت هیچ مدرك تح

 دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی ارائه نشده است.

چنانچه بعد از فراغت از تحصــیل، قصــد اســتفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب،  )3

هشــی واحد مجوزهاي ثبت اختراع و... از این پایان نامه یا رســاله داشــته باشــم، از حوزه معاونت پژو

 مربوطه را اخذ نمایم.

شی از آن را می پذیرم و  )4 شود، عواقب نا چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت 

مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده مشگین شهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 هم داشت.و در صورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخوا

  

  یبیحب مهسانام و نام خانوادگی:                  

  تاریخ و امضاء

  

    



5 

 

  شهر نیمشکدانشگاه آزاد اسالمی واحد    

  مرکز تحصیالت تکمیلی 

  

  

  

مدیریت رشته  کارشناسی ارشددانشجوي ی بیحب مهسا خانمجلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی 

 يبند تیاولو و ییشناسا « :تحت عنوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلدانشکده علوم  دولتی

   »شهر نیمشگ شهرستان در گردشگر يماندگار در موثر عوامل از یکی عنوان به خدمات هايمولفه

توسط اعضاي هیات داوران  1397/  /    تاریخ        روز          واحد در ساعت 6به ارزش 

  مرکب از:

   مهرتک محمد دکتراستاد راهنما:  – 1

  

    ابراهیم دادفر دکتراستاد مشاور:  – 2

  

  دکتر عضو هیات داوران:  – 3

  

  ورد تصویب قرار گرفت.م              درجه    با نمره تشکیل گردید و ضمن ارزیابی  

  

  امضا...................تاریخ ...............          نماینده شوراي تحصیالت تکمیلی

  

  امضا ....................تاریخ ............                   دکترمدیر گروه آموزشی: 
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  س�اسگزاری 
خداوند منان را س�اسگزارم که �ه من توفیق، عنا�ت 
فرمود تا بتوانم این تحقیق را �ا موفق�ت �ه �ا�ان برسانم 

م   و   م�رتک محمد  دک��  جناب آقایو از استاد مح��
که �ا ص�� و حوصله راهنما�م بودند  ابراه�م دادفر دک�� 

� تحقیق از فضائل اخال�� و �ماالت عل� ا�شان  و در ح��
  ب�رە بردم �مال �شکر و قدر دا�� را دارم. 
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 تقد�م: 
  �ه  مادر  م���ان

� � زنم  که در برابر وجود گرام�ش زنوای ادب بر زم��
بوسه �  و �ا د� مملو از عشق و مح�ت بر دستا�ش

  زنم. 
  تقد�م �ه   

هم� ع��زم  �ه �اس تمام ص��  و همرا�  و 

  مح�ت ها�ش  
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  چکیده 

 در موثر عوامل از یکی عنوان به خدمات هايمولفه يبند تیاولو و ییشناساهدف از تحقیق حاضر 

از لحاظ  ،از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردي باشد.می شهر نیمشگ شهرستان در گردشگر يماندگار

 رانیمد و نخبگان د،یاسات اول مرحله در يآمار جامعه. دنباشیمهمبستگی  توصیفی و روش انجام تحقیق

 مرحله در يآمار يرگینمونه. بود شهر نیمشگ شهرستان گردشگران دوم مرحله در و يگردشگر حوزه

 شد انتخاب باشند داشته قیتحق موضوع از را اطالع نیشتریب که يافراد یعنی بود هدفمند يریگ نمونه اول

. نشود حاصل يدیجد مطلب ها مصاحبه شیافزا با که ییجا تا یعنی بود ينظر اشباع تا هانمونه تعداد و

 .بود نفر 384 کوکران فرمول به توجه با زین نمونه حجم حداقل و بود یتصادف يریگ نمونه دوم مرحله در

حاضر در دو بخش نظري و عملی انجام شده است. در بخش نظري، اطالعات الزم با استفاده از تحقیق 

اطالعات از روش میدانی و اي و اسنادي بدست آمد و در بخش عملی، براي جمع آوري روش کتابخانه

استفاده گردیده است. آزمونهاي روایی و پایایی  مولفه 13با طیف لیکرت به محقق ساخته از پرسشنامه 

 SPSSها با استفاده از نرم افزار . تجزیه و تحلیل دادهو مورد تایید قرار گرفت ا انجام گرفتهاین پرسشنامه

حاکی از آن است تحقیق انجام گرفته است و نتایج  تک نمونه اي، فریدمن و رگرسیون tو با آزمونهاي 

 احساسی، عیطب هايیژگیو، یدنیآشام و ییغذا مواد تیفیک( یخدمات هايمولفه هر یک از وضعیت که

 امکانات به یدسترس، خدمات یابیمکان تیوضع، محصوالت فیک و کم، اسکان خدمات ،تیامن و آرامش

 نقل و حمل تیفیک ،خدمات ای کاال متیقي، گردشگر التیتسه تیریمد ي،اجاده التیتسه ،خدمات و

دارد که میزان  قراربیشتر از حد متوسط   گردشگر يدر ماندگار) همانیم و زبانیم جامعه متقابل روابطو 

کمتر از حد متوسط  تجاري تیوضع شاخصهاي دارد وخود قرار  بهترین وضعیتدر  اسکان خدمات

در ماندگاري گردشگران در اولویت اول قرار  يا جاده التیتسه دیدگاه پاسخگویانبر اساس و  باشدمی

   .آخر می باشددر اولویتهاي  محصوالت فیک و کمو  اسکان خدماتهاي شاخص دارد و 

  شهر نیمشگ شهرستان ،گردشگر يماندگار ،خدمات هايمولفه واژگان کلیدي:

  

  

  

  

  

  

 


