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  بسمه تعالی

 

  دانشگاه آزاد اسالمی 

  شهر نیمشکواحد 

سیله تایید می شجوي مقطعی فرج فاطمه خانمنامه شود پایانبدینو سی دان شنا شد کار شته   ار ر

سا« تحت عنوان:  مدیریت دولتی  از یکی عنوان به ساخت ریز هايمولفه يبند تیاولو و ییشنا

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

سویه  ست لذا انجام مراحل ت شاور تحویل گردیده ا ساتید راهنما و م شده و بدون نقص به اینجانبان 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         نام و نام خانوادگی مدیر گروه

     دکتر -1
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  تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی

  

سی ی فرج فاطمهاینجانب  شنا ستهدانش آموخته مقطع کار شد ناپیو شته  ار  دولتی مدیریتدر ر

ــا« از پایان نامه خود تحت عنوان  98/  /   که در تاریخ   ــناس  ریز هايمولفه يبند تیاولو و ییش

با کسب   »شهر نیمشگ شهرستان در گردشگر يماندگار در موثر عوامل از یکی عنوان به ساخت

  دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:         و درجه     نمره 

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

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

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

  ام.  کرده

سایر  )2 سطح، پایین تر یا باالتر) در  صیلی (هم  این پایان نامه قبالً براي دریافت 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

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

 مربوطه را اخذ نمایم.

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

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

 و در صورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

  

  یفرج فاطمهنام و نام خانوادگی:                

  تاریخ و امضاء                                                                        
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  شهر نیمشکدانشگاه آزاد اسالمی واحد    

  مرکز تحصیالت تکمیلی 

  

  

  

مدیریت رشته  کارشناسی ارشددانشجوي  یفرج فاطمه خانمجلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی 

 مولفه يبند تیاولو و ییشناسا « :تحت عنوان دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل دولتی

   »شهر نیمشگ شهرستان در گردشگر يماندگار در موثر عوامل از یکی عنوان به ساخت ریز هاي

توسط اعضاي هیات داوران  1398/  /    تاریخ      روز          واحد در ساعت 6به ارزش 

  مرکب از:

   محمد مهر تکدکتراستاد راهنما:  – 1

  

     ابراهیم دادفردکتر استاد مشاور:  – 2

  

    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 
� و  � بر من ارزا�� نمود وس�اس منت خدای را عزوجل که نعمت ز�س�� آموخ��

و دک�� استاد راهنما) (  محمد م�ر تک  دک�� جناب آقای ام فرزانه استاد  از 

 شان راە را منت��  که �ا راهنمائی�ای پرمحتوا و (استاد مشاور)    ابراه�م دادفر 

که �ا�ان نامه دورە �ارشنا� ارشدم   بتوانم این تحقیق را  �شانم دادند تا 

� �اشد � داوری  �ه خاطر                     آقای دک��  از  �ه � انجام برسانم. ن��

م و برا�شان آرزوی سالم�� و موفق�ت روزافزون نقادانه �س�ارس�اسگزار 

   دارم. 
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 تقد�م: 
  �ه  مادر  م���ان

 یار � �� مس نیکه �دون هرگونه شائ�ه مرادرا  �ه �درومادرم وکسا��  م�تقد
 کردند: 

 
�

 ونیقامتم رامرهون ومد یعنا�وجودم که راستا ن�ت�  ماند��  �ا�
�الم گرمش   م��خش زندگ آن�اهستم �درم که نوروجودش روش��  ی�ا�فدا�ار 

   ه�ام وقامت استوارش تن�ا تک گرما�خش هس�� 
�

است ومادرم  �اهم درزند�
� ادب برزم یزانو  ش�که در�رابروجود گرام � م �� مملو ازعشق  و�اد� نم��

� بوسه م بردستا�شومح�ت   . نم��
 �ه برادر خ��م:  م�تقد
 ازشادما��  ش�ب  ش�شاد �ه شک دوس�ش دارم و��  ت�ا�د یانت�ا تا  که

  خودمحتاجم. 
  

  

  

  

  

  



 د 

 

  فهرست مطالب

  صفحه                      عنوان

  1 ........................................................................................................... دهیچک

  

 پژوهش  اتیکل -اول فصل

  3 .................................................................................................... مقدمه -1 -1

  3 ............................................................................................... مسأله انیب -2 -1

  5 ............................................................................ پژوهش ضرورت و تیاهم -1-3

  6 .......................................................................................... پژوهش اهداف -1-4

  6 .......................................................................................... قیتحق سواالت -1-5

  7 ..................................... یاتیعمل و یمفهوم صورت به اصطالحات و ها واژه فیتعار -1-6

 7 ........................................................................................... فصول ساختار -1-7

  

 قیتحق نهیشیپ و ينظر یمبان -دوم فصل

 9 ..................................................................................................... مقدمه -2-1

 9 ............................................................................................... گردشگري -2-2

 9 .............................................................................................. گردشگر -2-2-1

 11 .................................................................................. طبیعی گردشگري -2-2-3

 13 ........................................................................ طبیعی گردشگري انواع -2-2-3-1

 13 ................................................................... طبیعی گردشگري ضرورت -2-2-3-2

 16 .................................................................طبیعی گردشگري عمده منابع -2-2-3-3

 17 ........................................................................... تفرجگاهی ریزي برنامه -2-2-4

 20 .........................................................................توریستی تفرجگاههاي -2-2-4-1

 21 .......................................................................تفریحی هاي مکان انواع -2-2-4-2

 22 ........................................................................ جهانگردي هاي دهکده -2-2-4-3

 23 ....................................... گردشگري دهکده براي عملکردي هاي حوزه تعریف  -2-2-5

 24 ................ گردشگري هاي مجموعه در فضاها چیدمان براي مختلف الگوهاي بررسی -2-2-6

 25 ................................................................................ ساحلی گردشگري -2-2-7



 ه 

 

 26 ............................................................. )تفریحی بندرگاه(ماریناها معرفی -2-2-7-1

 29 ................................................ رودها کرانه و دریا ساحل بر جهانگردي اثر -2-2-7-2

 30 .............................................................................. گردشگري تاسیسات -2-2-8

 30 ................................................................................ اقامتی تاسیسات -2-2-8-1

 33 ................................................................... خدماتی -تجاري تاسیسات -2-2-8-2

  35 ............................................................ ارتباطات و نقل و حمل تجهیزات -2-2-8-3

 45 ................................................................................ تفریحی ورزشی -2-2-8-4

 51 ............................................................................... انتظامی و اداري -5 -2-2-8

 52 ................................................................................. مذهبی فرهنگی -2-2-8-6

 53 ...................................................................................... سبز فضاي -2-2-8-7

 54 ................................................................................... نظریات و دیدگاهها -2-3

 69 ............................................ گردشگري در مطرح هاي دیدگاه از برخی بررسی -2-3-2

 70 .................................................................................. سیاسی دیدگاه -2-3-2-1

 72 ................................................................................ اقتصادي دیدگاه -2-3-2-2

 73 .................................................................... فرهنگی ـ اجتماعی دیدگاه -2-3-2-3

 74 ......................................................................... محیطی زیست دیدگاه -2-3-2-4

 75 ................................................................ گردشگري صنعت سیستمی مدل -2-3-3

 76 .............................................................. گردشگران جذب به سیستمی نگاه -2-3-4

 77 .................................................... مناطق توسعه در گردشگري نقش و جایگاه -2-3-5

 78 ........................................................... طبیعی گردشگري پیرامون اسلو بیانیه -2-3-6

  83 ....................................................... ها انگیزه و نیازها زمینه در مازلو رهیافت -2-3-7

 85 .............................................................................. آبی منابع اکوتوریسم -2-3-8

 89 .......................................................................................... قیتحق نهیشیپ -2-4

 93 ................................................ یمفهوم مدل کی قالب در بررسی مورد متغیرهاي -2-5

 قیتحق یشناس روش -سوم فصل

 95 ................................................................................................... مقدمه -3-1

 95 ........................................................................................... قیتحق روش -3-2

  96 ...................................... يریگنمونه روش و نمونه حجم نییتع وهیش، يآمار جامعه -3-3



 و 

 

 97 ................................................................. اطالعات يآور جمع و اجرا روش -3-4

 97 .............................................................................اطالعات آوري گرد ابزار -3-5

 98 .................................................................. قیتحق ابزار اعتبار و اعتماد تیقابل -3-6

 99 ............................................................ اطالعات و ها داده تحلیل تجزیه روش -3-7

 100 ......................................................................................... قیتحق قلمرو -3-8

 قیتحق يها داده لیتحل و هیتجز -چهارم فصل

 102 .................................................................................................. مقدمه -4-1

 103 ................................................................................... یفیتوص يها افتهی -4-2

 109 ............................................................. )اتیفرض لیتحل( یاستنباط يها افتهی -4-3

 شنهادهایپ و يریگ جهینت ، بحث -پنجم فصل

 115 .................................................................................................. مقدمه -5-1

 115 ................................................................................... توصیفی آمار نتایج -5-2

 116 ........................................................... قیتحق يها هیفرض جینتا ریتفس و بحث -5-3

 117 .............................................................................................. پیشنهادها -5-4

 118 ............................................................................... يکاربرد شنهادهایپ -5-4-1

 118 ............................................................................. تحقیق  هاي محدودیت -5-6

 118 ......................................................................... یآت محققان يبرا شنهادهایپ -5-7

  

  

      

 
  

    



 ز 

 

  فهرست جداول

  صفحه                      عنوان

  103 ...................................................................... توزیع فراوانی جنسیت -1-4جدول 

  104 ................................................................ سنوضعیت توزیع فراوانی  -2-4جدول 

  105 ................................................................... التیتحص یفراوان عیتوز -3-4جدول 

  106 ............................................................... تیرضامیزان  یفراوان عیتوز -4-4جدول 

  107 ................................................ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تاهل -5-4جدول 

  108 ....................................پژوهش شاخص هاي مرکزي و پراکندگی متغیرهاي -6-4جدول 

  109 ....................................پژوهش شاخص هاي مرکزي و پراکندگی متغیرهاي -7-4جدول 

  110 ..................................................... اسمیرنوف -نتایج آزمون کولمگروف -8-4جدول 

  110 ................. رگذاریتاث یخدمات هايمولفهوضعیت  تک نمونه اي tنتایج آزمون   -9-4جدول 

  111 .................................................................... خالصه مدل رگرسیون -10-4جدول 

  111 .................................................................... نتایج تحلیل رگرسیون  -11-4جدول 

  112 ....................................................................... نتایج آزمون فریدمن -12-4جدول 

  112 .............................................................. دمنیفر آزمون یفیتوص آمار -13-4جدول 

 
 
 
 

  فهرست نمودار

 صفحه                      عنوان

  103 ......................................................................... جنسیت پاسخگویان -1-4 نمودار

  104 ............................................................................. سن پاسخگویان -2-4 نمودار 

  105 .............................................................. میزان تحصیالت پاسخگویان -3-4 نمودار 

  106 ................................................................ پاسخگویان تیرضا زانیم  -4-4 نمودار 

  107 .................................................................... پاسخگویان تاهل زانیم -5-4 نمودار 

  

  



1 
 

  چکیده 

 در موثر عوامل از یکی عنوان به ساخت ریز 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 روش انجام تحقیق

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

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

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

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

حاضر در دو بخش تحقیق  .باشدیم یتصادف يریگ نمونه روش صورت به يریگ نمونه روش. بود نفر

اي و اسنادي نظري و عملی انجام شده است. در بخش نظري، اطالعات الزم با استفاده از روش کتابخانه

 محقق ساخته آمد و در بخش عملی، براي جمع آوري اطالعات از روش میدانی و از پرسشنامهبدست 

ها با اند. تجزیه و تحلیل دادهها انجام گرفتهاستفاده گردیده است. آزمونهاي روایی و پایایی این پرسشنامه

نجام گرفته است و نتایج ا تک نمونه اي، فریدمن و رگرسیون tو با آزمونهاي  SPSSاستفاده از نرم افزار 

 کردن فراهمي (گردشگر يهارساختیتوسعه ز يهامولفهوضعیت میانگین حاکی از آن است تحقیق 

 و آرامش احساس ،یمحل طیمح يرو تمرکز ارتقا ،یفرهنگ راثیم حفظ ،يگذار هیسرما يها فرصت

ي، ساز فرهنگ و آموزش، مناسب تیریمد ،غاتیتبل و یرسان اطالع ،آسان یدسترس يراهها، تیامن

از میان و  حد متوسط قرار دارند ) باالتر ازگردشگر يماندگار و یفرهنگ و یخیتار اماکن بهبود و تیریمد

و ي ساز فرهنگ و آموزشبیشترین میانگین مربوط به  يگردشگر يهاساخت ریتوسعه ز يهامولفه

   است. مناسب يمکانها و خدمات ارائهشاخص کمترین میانگین نیز مربوط به 

  شهر نیمشگ شهرستان ،گردشگر يماندگار ،ساخت ریز هايمولفه واژگان کلیدي:

  

  

  

  

  


