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

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

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

انجام گرفته است و نتایج  تک نمونه اي، فریدمن و رگرسیون tو با آزمونهاي  SPSSفاده از نرم افزار است

 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:

  

  

  

 

  


