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  کیده چ

 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:

  

  

  

  

  

 


