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انی شيخ از مجموعه جه بر رضایت گردشگران ميراث مؤثرشناسایی عوامل 

 الدین اردبيلی یصف


 3حسن اروجی 2محمد علیزاده، 0بهروز افخمی،

(9/61/39تاریخپذیرش:-33/9/39)تاریخدریافت:



 چکیده
توجهرضایتمندیگردشگرانمیراثازمحوطه با ازپیشبرجستهومعاصربیشجهاناجتماعیبهجریانات ها،

م موعهازونبرمؤثرعواملومیراثگردشگرانرضایتنمیرامطالعه هدفاینپژوهش،است.مهمشده
است.الدینصفیشیخجهانی م موعهبهکنندهمراجعهگردشگرانازنفر411کنندگانشرکت اردبیلیبوده
درموردپرسشنامهشاملسؤاالتیانتخابشدند.گیریدردسترلنمونهروشصفیبودندکهبهشیخجهانی
شدهبودکهبعدازوخدماتارائهم موعهمختلوهایبخشازرضایتم موعه،میرانازبازدیدهایانگیره

نر  با یافتهSPSSافرارنهاییشدن گرفت. تحلیلقرار م موعهمورد از رضایتگردشگران که داد نشان ها
قشرفرهیختهجامعهویژهدرمیاندرحدنا واندازهمحوطهجهانینیست.عد رضایتبهجهانیپاییناستو

برایمتولیانمیراث،هایمحوطهدهدکهرضایتگردشگرانازبازدیدکنندهبسیارباالاست.اینتح ی نشانمی
درحالی است؛ کهرضایتومسئوالنمیراثفرهنگیکشورچندانموضوعیتنداشتهوامرمهمیتل ینشده

گردشگریاست.یپایدارگردشگرازم موعهازجملهلواز توسعه

 

میرانرضایت،عواملمگؤثر،گردشگگریمیگراث،میگراثجهگانی،م موعگهشگیخواژگان كليدی: 

 بیلیدالدینارصفی

                                                                                                                                                                                 

Bafkhami@uma.ac.ir(سندهمسئولنوی)اردبیلی،شناسی،دانشگاهمح  استادیارگروهباستان .6

پژوهشگرانجوانونخبگان،خلخالدانشگاهوزاداسالمی،واحدخلخال،باشگاه .3

روستاییدانشگاهخوارزمییریردانش ویدکتریجغرافیاوبرنامه .7
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 مقدمه 

سخت و امید ع ل، از استفاده حاصل انسانمیراثفرهنگی استکوشی اعصار طول در ها

 بلیك، و 6763)عظیمی به93: و بررگ( از یکی فراگیرتعنوان و بخشترین هایرین

،کندمیراثاظهارمی6(.ادسون6:6733پورفرجوصالحیپور،)ویدگردشگریبهشمارمی

 است گردشگری برای اصلی راونسکرافت)جاذبه و بننت 3مار ول، از6333:39: نظر(.

بخش سایر میراثنسبتبه گردشگری گردشگری، جهانی بهسازمان کشورهایها در ویژه

داردتوسعهدرحال زیادی گردشگری)رشد جهانی 7سازمان نیاوپان،3119، و تیموتی ؛

هایهایموجودمحوطهشودکههدفونانت الارزشیپویاییتل یمیورابطه(؛66:6731

ویژهبهدنیافرهنگیمیراثمدیریتدر(.49:6763ایپایداراست)نورینژاد،میراثبهشیوه

مدیریتمرکریفرویندعنوانبهگردشگرانرضایتمیراننسکو،یوجهانیمیراثهایمحوطه

شناسی،زیبایینمادین،هایجنبهازفرهنگیمیراثهایارزششودومیتل یفرهنگیمیراث

(.4،3116:66هان)پذیردمیصورتمتولیانوتورراهنمایانبااقتصادیوفرهنگیوتاریخی

برایهایمیراثی،محوطهازگردشگرانومرد رضایتمداو ارزیابیورضایتمیرانسن ش

ارائهبرایگردشگرانمالحظاتومعیارهااستودائمیامریگردشگری،پایداریبهکمك

)داردمحورین شمرد بهمحوطهکامل 3116هان، میراندادنقرارلحاظمورد(.33:

توسعهموجبمیراث،ایهمحوطهدرگردشگریپایداریبرعالوهگردشگران،رضایت

خوبیبههامحوطهبازسازیوحفاظترویبروناقتصادیتأثیراتکهاست«فرهنگیاقتصاد»

)استشدهاثبات 3113اوزدمیر، ایکومول37: 9،6336؛ میران7-4: ازگردشگرانرضایت(.

(.1،3113:7نهولتبویترواب)شودمیارزیابیهموارهغیرمست یمومست یمهایروشباهامحوطه

محوطهکشورایندرباوجود بحثمیرانرضایتگردشگران وما، نبوده هایمیراثیمسئله

ویژهبهمیراثیهایمحوطهازگردشگرانرضایتمیرانارزیابیخصوصدرمناسبیروند

درحالی.شودنمیمشاهدهجهانیمیراثهایمحوطه مندیرضایت»که ضرورتیگردشگران«

                                                                                                                                                                                 
1. Edson 
2. Markwell, Bennett and Ravenscroft 
3. UNWTO 
4. Han 
5. Ozdemir & ICOMOS 
6 Bowitz and Ibenholt 
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پویایانکارنا ای اد برای نامرئی اما ازپذیر، بازدید به مرد  ترغیب محر برای عامل و

(6737:7)امینبیدختیوهمکاران،ایدرتوسعهداردهایمیراثیاستون شسازندهمکان

هایمحوطهدرگردشگرانرضایتمیرانانگاشتنمهموموضوراهمیتتبیینم الهاینهدف

عواملوگردشگرانرضایتمیرانمطالعهباکهاستجهانیمیراثهایطهمحوویژهبهمیراث،

هایوماریمختلواردبیلیبااستفادهازوزمونالدینصفیشیخجهانیم موعهدرونبرمؤثر

.استشدهان ا 

 مرور مبانی نظری

به تح ی  این مبانینظری توصیودر و محوطه،تبیین هانی،هایمیراثجگردشگریمیراث،

پرداختههایمیراثجهانی،رضایتگردشگرانوعواملمؤثربرونگردشگریمیراثدرمحوطه

 اینپژوهش،وهمشده الدیناردبیلیمرورم موعهجهانیشیخصفیچنینمحوطهموردمطالعه

شدهاست.


 میراث گردشگری

امروزهکهترکیبییواژهبهترینحال،بهونووردنوگذشتهبهدسترسیم دماتتهیهبرای

.است«6میراثگردشگری»اصطالحشودمیاستفادهگردشگریادبیاتدرگستردهصورتبه

گردشگریکهمحلیفرهنگیمیراثبهکهاستگردشگریازایشاخهمیراث،گردشگری

وتاریخبهعالقهواشتیاقارت اءونشود.هدفمیمتمایلاست،افتادناتفاقحالدروندر

میراثفرهنگیبهتاریخیهایمحوطهازحفاظتوشناسیباستان حوزهو دو در عا  یطور

کهاستایپدیده،میراث(.گردشگری7،3116:367بارا )است3میراثملمولوناملمول

اسالبرنهگیردمیشکلونانوگاهیومشاهداتگردشگران،هایانگیرهاسالبر

برمبنایهمینرویکرد،میرانرضایتدرگردشگران.میراثیمحوطهیكخاصهایویژگی

یمحوطهیكازبازدیدبرایفردیهایانگیرهاسالبروندیگرتعریومیراث،بنیادیاست.

وجهمیراث هایویژگینهپدیده،یكعنوانبهمیراثگردشگریماهیتشدهروشناست.

                                                                                                                                                                                 

1. Heritage tourism 
2. Tangible and intangible heritage 
3. Baram 



   6731، بهار 73شماره  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، 98
 

مال استندهبازدیدکنیانگیرهبیشتربلکهمحوطه،یكخاص گردشگریتفسیر،اینبا.

رضایتدو وگردشگرانیانگیرهاولشود؛مینهادهبنیانمفهو دوبرمیراث در و

دیگران)گردشگران و 6،3116پوریا اززیرگروهمیراث،گردشگریپس(.6143: نوعی

اسالبرریمکانمیراثیواثرهنیكازبازدیدبرای«انگیرش»ونرکناستکهگردشگری

وگذشتهبهعالقههویت،موردنظراستکهبرایگرفتنمیراثازگردشگرانوگاهیودر 

اغلبکهایعالقهوحالودرگذشتهمناظرومصنورمحصولبناها،وهاساختمانها،فرهن،به

میمیوجودبهمعیارهاوهاارزشازایم موعهیوسیلهبه ان ا  :3،3119زبیك)پذیردوید،

زادهنمینوهاشمتاج)(.کشورایرانکهدارایفرهن،غنیوتمدنیچندهرارسالهاست69

(وهمینعاملبستروموقعیتمناسبیرابرایحضورتوانمندایراندربازارهای6737:33زاده،

یگردشگریمیراثدرحوزهویژه(کهبه6767:63جهانیگردشگریفراهمکرده)ضیایی،

کند.ترموضوعیتپیدامیبیش



 های میراث جهانیگردشگری میراث در محوطه

برایبه دستووردنعنوانبیشترم اصدگردشگریدرکشورهایمختلو،تالشوافریرا

ان ا می (.7،3166:693گیرایدو)دهندمیراثجهانیبرایای اددرومدهایگردشگریبیشتر

ون برجستهچراکه ارزش دارای زیادجهانها افرایششمار باعث و هستند بشریت برای ی

هایمیراثجهانی،محصولمحوطه(.3113:74نیکوالل،)شوندبازدیدکنندهبهیكمنط همی

یونسکو،ارزش هستند؛ یونسکو ونگهداریمنظوربهراجهانیمیراثکنوانسیونگذاری

سالنوامبر36تاریخدرمللیالبینهایهمکاریطری ازطبیعیوفرهنگیمیراثازحفاظت

شمولجهانکنوانسیون،(.4،3161مرکرمیراثجهانییونسکو).استرساندهتصویببه6333

9،3116گیرادو)سازدمیخاطرنشانهموارهرامیراثنورایناهمیتبودن بر (.693: عالوه

در مرد  با ارتباط مختلو، ابعاد از جهانی میراث درجهانیراثمیهایرهیافتاهمیت

                                                                                                                                                                                 
1. Proia and another 
2. Zebic 
3. Giraudo 
4.UNESCO, World heritage Center 
5. Giraudo 
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داشته6339سالازاجراییراهنمایی بعدتوسعه 6بلكوالتر)استبه ،3113 م موعه (.71:

برابر6763مرداد3ثبتملیرسیدودربه6761دی69در،اردبیلینیالدیصفجهانیشیخ

 76با عنوانبه3161جوالی با یونسکو توسط اثر  یتطبیازدهمین از معیار رمعیا1سه

شاهد(دو )بشر؛خالقانهنبوغشاهکارنشانه(اول)از اندعبارتفرهنگیکهصرفابیهامحوطه

کهجهانازفرهنگیمحدودهیكدریاخاصزمانیدورهیكطیانسانییهاارزشتبادل

مناظر؛طراحییاشهرسازیهنری،بررگوثارفنی،یامعمارییهانهیزم درپیشرفتیباعث

-نمایندهکهباشدمنظریاومعمارییافنییام موعهیابناازیاگونهازبارزیامونه(نچهار )

،بشرندتاریخازمهمیمراحلیامرحلهی ثبتجهانیرسیده لیستایرانیمیراثاست)به

بودهاسفرایننا بهبررگیباغ،قبلسال311حدوددرم موعهاین. (3،3161جهانییونسکو

حیاتتاوپرداختمیخودمریدانتدریسوارشادبهباغازبخشیدرصفیخشیکهاست

ق.ه379سالدرویوفاتازپسوبودهمطرحخان اهیم موعهیكعنوانبهصفیشیخ

ویدفنمحلدراهللاهللنا بهایم برهبرجیكساختنباموسیصدرالدینویفرزندوسیلهبه

قبلیم موعهبهالحاقیهایبخشصفویشاهانحکومتطولدرسپسوشدگذاریپایه

(.3113صفی،شیخجهانیم موعهثبتیپروندهازبرگرفته)شداضافه

 

 میزان رضایت گردشگران

که میراث گردشگری رشد به توجه اظهاربنابا 3113)ادسونبر برایاصلیجاذبه(

خارجیگردشگراناصلیدلیلویك(3113:741نیکوالل،)ویدبازدیدکنندگانبهشمارمی

برایبه استتوسعهدرحالکشورهایویژه شده )تل ی گردشگری، جهانی (.3119سازمان

اینچنینهم گرفتن نظر در پایگاه11کهنکتهبا کشورهایدرجهانیمیراثهایدرصد

وپایدارییگردشگرنورایناهمیت(66:6731نیاوپان،وتیموتی)دارندقرارتوسعهدرحال

کهجهاناجتماعیجریاناتبادرنظرگرفتندهد.مینشانتوسعهدرحالکشورهایبرایونرا

تغییر وطلبیرفاهصرفابموضوعاتازویندهگردشگرانهاینیازوهاانگیرهنشانگر

                                                                                                                                                                                 

1. BlakeWalter 
2. World heritage list, Iran (Islamic Republic of)  
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هاتفاوتوجودیفلسفهوهافرهن،عمی در بامفهومیموضوعاتسویبهشناختیزیبایی

هاها،موضوررضایتمندیگردشگرانمیراثراازمحوطهفرهن،عم ولتاصاپیبردنبهو

استبیش نموده مهم و برجسته 6733همکاران،وفرجپور)ازپیش :66 ذهنی(. تصویر

به گردشگری توسعه بر م صد از داردگردشگران تأثیر معناداری امرالهی)صورتمثبتو

ده ی، نظری و 6734:664بیوکی است ذهنی امری ارزش بهتر، عبارت به وفرجپور)(.

6733همکاران، :36 کیفیتخدماتمحوطه(. رضایتمندیاز هایمیراثیروشناستعد 

مان 6منفیتبلیغاتِسفر،ازبازگشتازپسبازدیدکنندهخواهدبودکهسرخوردگیموجب

شبکهسفر گستردگی به توجه با و فرد افرادهایاجتمام دد جامعهدیگرعی م صدون و

خداییوشیر)گردشگرفرصتنیرخواهدشدووفاداریبهبرندم صدوجودنخواهدداشت

کنندهخدماتخودبخشیازمحصولدرادبیاتگردشگری،فردارائه(.6734:667همکاران،

همکارانوانمورگمیالدیتوسط3113(پژوهشیدرسال6767:36)ضیایی،ویدبهشمارمی

منعکسشدهکهوثاران ا نیوزیلنددر )کندمیتبلیغاتمنفیرا در(.3113مورگانوتاون،

درسفربرایگیریتصمیماکثرکهدادنشانوپوپونایتعلیتوسطگرفتهان ا ایمطالعه

توسطدیازگرفتهان ا تح ی در.استبودهدهانبهدهانتبلیغاتازاستفادهبرغربیاسترالیای

تبلیغاتاینازنیراسپانیاییگردشگرانکهاندرسیدهنتی هاینبه(3111)همکارانو3مارتین

انتظاراترفتنباالباعثطرفیازامرایناما،اندنمودهاستفادهخودم صدانتخابراستایدر

کندمیاشارهوضورماینبه6363سالدرتح ی یدردیساتنا .استشدهگردشگراناین

اندبازنگشتهدیگراصالبیااندنکردهخریدیاناراضی،اشخاصِدرصد31که اکثرطورکلیبه.

هاونازدرصد67وگذارند؛میمیاندرمرد ازنفر3باراخودنارضایتی،ناراضیهایمشتری

نیرجهانیمیراثهایطهمحوموف یتتردیدبدون.دهندمیراخودنارضایتیگرارشنفر31به

استگردشگریمسائلوتأثیرگذارعواملماهیتازوگاهیوفهمبهمشروط ترینلوایده.

جهانیمیراثهایمحوطهمابینگردشگرانومت ابلودوطرفهیرابطهوای ادتعاملحالت

یكمحوطهمدیریتانگیرشوانتظاراتی»ایتحتعنوانپوریاوهمکارانشدرم اله.است

                                                                                                                                                                                 

1. Negative Word of  Mouth 
2. Diaz martin 



 010  الدین اردبیلی یصفاز مجموعه جهانی شیخ  بر رضایت گردشگران میراث مؤثرشناسایی عوامل 

 

مشاهداتگردشگران،هایانگیرهاسالبرداندکهمیایمیراثراپدیدهگردشگری«6میراثی

هرچندمیشکلونانوگاهیو بهشماریبیهایچالشعملدرکهگیرد. رسیدن برای

هااولویتوروشمتصدیان،تنورتوانبهرضایتمندیگردشگرانوجودداردکهازجملهونمی

اشارهکرد.مسئوالنومتصدیانوفاقواجماربهرسیدنموان بودجه،تأمینمسائلنینهمچو

یمحوطهدر برایانگیرهوای ادانگیرشمبنایپایداری«3رضایت»درایننورگردشگری

و محوطهمیراثی از گردشگر رضایت است. میراثی محل از بازدید میراثیتکرار وجهی

بازدیدکنندهانگیرشموجباستکهپدیدهیكعنوانبهمیراثگریگردشماهیتشدهروشن

بردو،رویکردگردشگریمیراثاینباشد.بامحوطهمیهایویژگیبرایای ادارتباطبهتربا

استگردشگران«در »دومیو«انگیره»اولیشودکهمیرانرضایتاستوارمیبنیانیمفهو 

گردشگریمرکردرمیراثهایدرواق محوطهرویکرداینبا(.3116:6143پوریاودیگران،)

می،ویندنمیحساببهمیراث تل ی گردشگری نور این مبنای رضایت موضور شود؛بلکه

ازکهکسانیشود؛اول،میدادهتشخیومیراثگردشگرانانوارازمتفاوتنوربنابراینسه

باشدداشتههاونبامحوطهارتباطیاینکهبدونکنندمیبازدیدمحوطهیك کهکسانیدو ،.

شدهبندیطب هخاصمیراثازکهکسانیوسو ،کندمیتل یخودمیراثازبخشیرامحوطه

ندارندهابندیطب هوطراحیاینازوگاهینورهیچولیکنندمیبازدید میراثگردشگری.

گذشتهبهنگاهبام صد،موجودطبیعیوفرهنگیمیراثتاریخی،وثاروامکاناتازاستفادهبا

استمتمرکرپایداریویندهبرای اتخاذ. بر عالوه پایداری، به مؤثرهایروشبرایرسیدن

درواق هایمیراثیدرارتباطبامرد ،رضایتگردشگرانن شیبنیادیندارد.تفسیردرمحوطه

نیرمدنظرداردوپایداریگردشگریمیراثعالوهبرحفاظتمیراث،رضایتگردشگران را

پایداریدیگریمی مستلر  ،میراثگردشگریرضایتازومیراثازحفاظتداند.یکیرا

شود.رشدبازارگردشگریگردشگریمیبازارکهمن ربهرشدکندای ادراایچرخهیك

درقوییرتأثخودسهمبهکهشودمیتاریخیهایمحوطهمرمتبرایمحرکیها،درمحوطه

باشد.رضایتمرد وگردشگرانازگردشگریمیراثداشتهتواندمیایمنط هومحلیاقتصاد

محوطه ای اددر فرهنگی، میراث ومیراثیکنندهمحافظتجامعهمابینمشارکتهای
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2. saticfication 
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ازاعممیراثگردشگریاهدافوهابرنامهتوسعهملی،وایمنط همحلی،سطادرگردشگری

اسالبراست.تاریخیفرهنگیمناب ارت اءوتسهیلتوسعه،وترویجنگهداری،،حفاظت

میراثگردشگریونچهبهپرداختنبرایاصلیرهیافتدو(3117)بویدوتیموتیاظهارنظر

داردوجوداست هاییمکانیادستیصنای هاینمایشگاهتاریخی،فضاهایدرحضوریك؛:

شوندمیبندیطب هثمیرافضاهایعنوانبهکه مخاطببینارتباطبرتأکیددو ؛. وافراد،

اینارائهفرهنگیمیراث وندرفردکهمیراثیوفردبینارتباطدرواق وگاهیودر شده.

استوشکاراست،واق  بازدیدکننده،. افراد بعدازمهمرویکردیكرضایتگردشگرانو

بنابراینپسیمیراثیاست.بامحوطهانسانرفتارفهمدرکلیدیعاملیكعنوانبهوروانی

گردشگرییحوزهپژوهشدرمهمبسیارامریكمندیونان،مخاطبورضایتانگیرهدر 

بسیارمیراثگردشگریدر«6تفسیر» (رهیافت3111:617پوریاودیگران،)شودتل یمیراث

تأثیریهمچنینوتاریخیهایموعهم ازگردشگریت ربهکلیدوداردایبرجستهن ش

داردبازدیدکنندهرضایتبرمست یم شدهان ا مطالعاتشاملمعموالبتفسیرطرحادبیات.

استونهایتحلیلوتفسیریموضورمحتوایدرباره میراثهایمحوطهکارچنینان ا با.

مواردبارامنفیهایچیراغلبگردشگرانوکنندمیبرقرارتعاملوارتباطگردشگرانبا

کنندمیم ایسهشده،ارائهواقعی استممکنتورراهنمایانتوسطشدهارائهفردیهایبرنامه.

توجهبا (.3111:614پوریاودیگران،)گذاردتأثیرشدهارائهتفسیرازگردشگرانانتظاراتدر

گردشگرانانتظارراستایدرپژوهشان ا میراث،گردشگریتوسعهدرتفسیراهمیتبه

است.ع الییجهانیمیراثهایمحوطهویژهبهمیراثهایمحوطهدرمتمرکرمدیریتتوسط

درراستایهدفپژوهشوباتوجهبهمبانینظریاینسئوالکلیوفرضیاتمطرحمیشود.

بخش و خدمات از گردشگران رضایت میران شیخسؤال: تاریخی م موعه مختلو های

اردبیلیتاچهاندازهاست؟الدینصفی
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 فرضیات

الدینصفیشیختاریخیم موعهازگردشگرانرضایتمیرانرسدمینظربه -

 .استباالاردبیلی

رضایتسطاوگردشگرانتحصیالتسطابینمعناداریتفاوترسدمینظربه -

 .داردوجودصفیشیختاریخیم موعهازهاون

م موعهازهاونرضایتسطاوجنسیتسطابینمعناداریتفاوترسدمینظربه -

 .داردوجودصفیشیختاریخی

روش تحقیق

ومگگاریپگگژوهشحاضگگریپیمایشگگیبگگودهاسگگت.جامعگگه-تح یگگ حاضگگرازنگگورتوصگگیفی

الگگدینصگگفیشگگیخجهگگانیم موعگگهاز6734سگگالدرکگگهبودنگگدیگردشگگگرانیشگگاملکلیگگه

اسگگتفادهکگگوکرانگیگگرینمونگگهروشازنمونگگهح گگمنتعیگگیبگگرای.انگگدداشگگتهبازدیگگداردبیلگگی

ودسگگتیصگگنای فرهنگگگی،میگگراثکگگلادارهازشگگدهکسگگبومارهگگایبگگهتوجگگهبگگا.شگگد

سگگالدرصگگفیشگگیخجهگگانیم موعگگهفروشگگیبلیگگتکگگلتعگگداداردبیگگلاسگگتانگردشگگگری

بگگدین.شگگدتعیگگین411بگگابرابگگرت ریبگگیصگگورتبگگهکگگهاسگگتبگگوده613.913بگگابرابگگر6737

بگگرایصگگفیشگگیخجهگگانیم موعگگهبگگهکننگگدهمراجعگگهگردشگگگرانازنفگگر411ترتیگگب،

روشازافگگگراد،انتخگگگاببگگگرای.شگگگدندبرگریگگگدهمتغیرهگگگاارزیگگگابیوپرسشگگگنامهتکمیگگگل

کگگهبگگرشگگدهمح گگ سگگاختهبگگودپرسشگگنامهاسگگتفادهشگگد.اسگگتفادهدردسگگترلگیگگرینمونگگه

؛کریمگگی6734شگگیرخگگداییوهمکگگاران،«)ایتمیگگرانرضگگ»اسگگالمفگگاهیمومبگگانینظگگری

ای(بگگگهصگگگورتچندگرینگگگه6733؛پگگگورفگگگرجوهمکگگگاران،6734علوی گگگهوهمکگگگران،

وپایگگاییبگگاتگگدوینشگگد.روایگگیصگگوریومحتگگواییپرسشگگنامهبگگااسگگتفادهازنظگگرمتخصصگگان

حضگگوریمگگابیندسگگتومگگد.پرسشگگنامهبگگهروشبگگه33/1لفگگایکرونبگگاخبرابگگرروشو

761درنهایگگتالگگدیناردبیلگگیتوزیگگ گردیگگدکگگهیدکننگگدگانازم موعگگهشگگیخصگگفیبازد

 .گرفتقرارمورداستفادههاتحلیلدرپرسشنامه
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 ها دادهیری و روش تحلیل گ اندازهابزار 

نتایجحاصلازتکمیلپرسشنامه،-وتحلیلاطالعاتتوصیفییهت رروش تحلیلیبودهاست.

وا سؤال، هر کدگذاری نر پساز رد پژوهشSPSSافرار متغیرهای فراوانی و موردشده

هابههمراهمیانگینقرارگرفت.جدولفراوانیشاملفراوانیودرصدهریكازگویهسن ش

هاون منظوربهاست. وزمون از تكنمونهTوزمونفرضیات، شد. ینبرایهمچنایاستفاده

مؤثربندیعواملیتاولو از ازوزمونشدهاستفادهفریدمنوزمونبرت اضا همبستگیاست.

وشغلیپیرسونبرایتعیینارتباطبینمتغیررضایتباسن،جنس،وضعیتاقتصادی،تحصیلی

کریس وزمون از همچنین گردید. تحصیالتاستفاده سطا بررسی برای والیس کال

.هاازم موعهتاریخیشیخصفیاستفادهشدگردشگرانوسطارضایتون

 ها یافته
 ی تحقیق و ضرایب آلفای کرونباخها مؤلفه: 1جدول شماشه 

تعداد  نامه پرسشی مختلف ها بخش سؤاوت ردیف

 سؤاوت

ضریب 

آلفای 

 کرونباخ

 19792 00 های اصلی از بازدید از مجموعه انگیزه 0

 19878 9 های مختلف مجموعه جهانی شیخ صفی میزان رضایت از بخش 2

در مجموعه جهانی شیخ  شده ارائهز خدمات مختلف میزان رضایت ا 3

 صفی و شهر اردبیل

09 19850 

 19802 7 یرگذار در جذب گردشگران به مجموعه جهانی شیخ صفیتأثعوامل  4

 نامهپرسشی کلی بخش آخر سؤاوت 5

 

04 19741 

 19926 61 پرسشنامههای  تمام بخش 6



دهدکهتمامییمنشان6درجدولشمارهشاهدهستیم،ضرایبولفایکرونباخهمچنانکه

دارد.پرسشنامهاستکهنشانازپایاییمناسب1.3دارایضریبیبیشازپرسشنامههایقسمت

است.1.33دارایضریبولفایپرسشنامهکل
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 های جمعیت شناختی گردشگران اطالعات مربوط به ویژگی

پرسشنامه،761دهدکهازتعدادنشانمی،درموردجنسیتپاسخگویانهانتایجحاصلازداده

درصداز3.7اند.ازلحاظوضعیتسنیدرصدزنبوده46.6درصدازگردشگرانمردو96

درصدازگردشگران41.1اند.سالداشته69تا39مابین46.6سال،69پاسخگویانکمتراز

افرادسالداشته41تا11هابیندرصدازون63.7اندوسالداشته39تا41بین 11اندونهایتاب

 داده7.1سال تشکیل را گردشگران درصد تأهل، وضعیت جهت از درصد79.3اند.

درصد3.7سوادلحاظوضعیتتحصیلی،افرادبیاند.ازمتأهلبوده14.7پاسخگویانم ردو

 تشکیلو را فوق73.1گردشگران و دیپلم کلپاسخگویان از درصد بابودهدیپلم افراد اند.

تشکیلداده34.3لیسانسوافرادفوقدرصد73.4دیپلمولیسانسمدر فوق اند.درصدرا

 گردشگران بین در مدر دکتری م موعه3.3دارندگان در پاسخگویان م مور درصد

3.1لحاظوضعیتاقتصادی،افرادباسطاپایینمالیاند.ازجهانیشیخصفیراتشکیلداده

سطامتوسط تشکیل، را گردشگران برمی33.3درصد در را مرفه گردشگران 61.3گیرند.

اند.دربعدوضعیتاشتغال،افرادیباافرادیباوضعیتاقتصادیبسیارمرفهبوده6.9درصدو

 دولتی، پیداکرده73.4شغل حضور صفی شیخ م موعه در بازنشسته افراد درصد.4.4اند.

دارگردشگرخانه دانش وودانشدرصددراینم موعهحضورداشته61.6با 63.6وموزاند.

درصدکل6درصدوپاسخگویانیباوضعیتجویایکار34.3وافرادیباشغلوزاددرصد

دهند.گردشگرانراتشکیلمی
 ی مختلف میراث جهانی بقعه شیخ صفیها بخش: میزان شضایت گردشگران از 2جدول شماشه 

انحراف  میانگین السؤ شدیف

 معیاش

ضریب 

 تغییرات

 52968 1998 0986 مسجد جنت سرا 0

 49973 1993 0987 قندیل خانه 2

 51988 1986 0969 خانه چینی 3

 54910 0920 2924 پناهگاه 4

 55922 0900 2910 گاه محوطه شهید 5

 57992 0916 0983 مقبره شاه اسماعیل 6
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قندیلدهدکهمحبوبنتایجنشانمی 43خانهباضریبتغییراتترینبخشنردگردشگران،

خانهباچینیقراردارد.91.33شدگانجن،چالدرانباامتیازاست.دررتبهبعدیم برهکشته

سو 91.66 رتبه جذابدر از نشان ضرایب بررسی است. مختلوبخشیتقرارگرفته های

باشند.ومس دجنتسرامی شربتخانه،محوطهشهیدگاه،پناهگاهم موعهاعماز:

 

 گیری و آزمون فرضیات نتیجه

برایسن شتائیدیاردبودنفرضیهابتدابایدسطامعناداریوزمونسن یدهشود.طب نتایج

میرانرضایتگردشگرانازم موعهتاریخیشیخصفی»عناداریبرایفرضیهوزمون،سطام

بودهوبهایندلیل،وزمونمعنادار1.19واق کمترازبرابرصفراستکهدر«باالبودهاست

ازون ایی میانگینوزمونبرابراست. پ3.73که پسشدهترازحدمیانگینتعیینایینو است،

می فوقرد م موعهجهانیشیخصفیدرسطاشوفرضیه از میرانرضایتگردشگران و د

پایینیقراردارد.
 ای فرضیه شضایت گردشگران از مجموعه جهانی شیخ صفی تک نمونه T نتایج آزمون :6جدول شماشه 

 شاخص
Test Value = 3.5 

 ها تفاوت میانگین سطح معناداشی دشجه آزادی Tمقداش 

مجموعه  رضایت گردشگران از

 جهانی شیخ صفی
30962- 389 1911 0902- 

 

 5295 0915 2 شربت خانه 7

 51922 0901 2909 شدگان چالدران بره کشتهمق 8

 58971 1990 0955 موزه مجموعه 9
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 : فراوانی متغیر شضایت گردشگران7جدول شماشه 

 استانداشد انحراف میانگین تعداد متغیر
 19699 2937 389 رضایت گردشگران

 

گردید. فریدمناستفاده وزمونفرضیه از نتایجحاصلاز برایبررسیاینفرضیه به توجه با

ادعاییکسانبودنردشدهوH0است.1.19وضریبمعناداریکهکمترازوزمونفریدمن

(.3شود)جدولشمارهها)اولویت(پذیرفتهنمیرتبه


 : نتایج آماشی آزمون فریدمن8جدول شماشه 

 389 تعداد

 523 اسکویر -کای

 07 دشجه آزادی

 19111 سطح معناداشی

توجهبهنتایجحاصلدرمورد بندیهایمختلواولویتعواملمواردیدرگروهدرادامهبا

ترینعاملراجهانیبودنبااهمیت،گردشگرانبازدیدکنندهازم موعهجهانیشیخصفیگردید.

امتیازم موعهمی اینعاملبا دومینعاملدرصدرعواملمورد1.36دانند، بررسیقراردارد.

ها،کارییوعالی شدیدبهوثارهنریهمانندکاشیهایهنربااهمیتازدیدپاسخگویان،انگیره

هاوغیرهاست.عالقهبهتاریخصفویوتداعیونازطری بازدید،سومینها،طالکاریم رنس

 است. بوده گردشگران نگاه از شیخصفیدرعاملمهم م موعه ذهنیمثبتنسبتبه تصویر

تاحال،برایشدهازم موعهمستندهایساختهشده،توسطگردشگراناست.اولویتبعدیانتخاب

هایمکررموردتائیدقرارگرفتوجذبگردشگرانکامالبمؤثربودهاست.مواردفوقدرمصاحبه

فاخر مستندهای در م موعه مشاهده را خود بازدید اصلی دلیل گردشگران از زیادی تعداد

گرانازم موعهباالنبودهکههمتبیشترتولیدشدهعنوانکردند.باوجوداین،رضایتکلیگردش

هایونمواردیبعدیاستتفریاواستراحتدراردبیلوبازدیدازجاذبهطلبد.مسئوالنامررامی

شدهاست.یادگیریوافرایشغنایدانششخصیدربارهم موعهشیخکهتوسطگردشگرانذکر

ینموردوعالقهزیادگردشگرانبهچنینصفیدراولویتبعدیتوسطپاسخگویانقرارگرفت.ا

نماید.ازپیشوشکارمیراهنمایانم موعهرابیشامری،لرو افرایشوگاهی
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 بندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن : اولویت9جدول شماشه 

 امتياز عوامل ردیف

 30.8 عالقهبهدورانوتاریخصفویوتداعیونازطری بازدیدازاینم موعه 1

 3018 یادگیریوافرایشغنایدانششخصیدربارهم موعهشیخصفی 2

ها،ها،م رنسکاریهایهنریوعالی شدیدبهوثارهنریبنامانندکاشیانگیره 8

 هاوغیرهطالکاری

.0.7 

 1.031 بازدیداتفاقیازم موعهبدونوشناییقبلی 7

 11071  صوفیانهانگیرهمذهبیوعالقهبهسیروسلو 1

 1.0.6 تمایلبهوشناییبااعت اداتمذهبیخاندانصفوی 6

 6031 عنوانیكمیراثتاریخیجهانیبازدیدازم موعهشیخصفیبه .

 3061 هایونازجملهم موعهشیخصفیتفریاواستراحتدراردبیلوبازدیدهاازجاذبه 3

 1.013 عهجهتاستراحتویااقامتاستفادهازخدماتگردشگریاطرافم مو 3

 11013 منظوریافتنشغلویاگشتدرشهربازدیدازوشنایانیاسفربه .1

 .1.03 بازدیداتفاقیازم موعهبدونوشناییقبلی 11

 3013 ویژهگردشگریمیراثتاریخیداشتنروحیهگردشگریبه 12

 1.0.3 ها،دوستانوسایرگردشگرانتبلیغاترسانه 18

 3011 هایطبیعیوفرهنگیهایدیگرشهرواستاناردبیلازجملهجاذبهوجودجاذبه 17

 1.033 شرایطاقتصادیومالیوفرهنگیشما 11

 3033 داشتنوشناییقبلیباگردشگریاینم موعه 16

 .302 تصویرذهنیمثبتنسبتبهم موعهشیخصفی .1

 3012 لسکونتشمابام موعهشیخصفیتشابهاتمذهبیوفرهنگیمح 13

منب :محاسباتتح ی حاضر

می نظر ونبه رضایت سطا و گردشگران تحصیالت سطا بین معناداری تفاوت ازرسد ها

 بهدلیلاینکه تاریخیشیخصفیوجوددارد. ترکوچكsigم موعه ردH0است1.19از

وتمعناداریوجوددارد.هایتحصیلیازمنظررضایتتفابینگروهشدهو
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 : نتایج آماشی کریسکال والیس1۱جدول شماشه 

763تعداد

43.46اسکویر-کای

4درجهوزادی

1.111سطامعناداری
منب :محاسباتتح ی حاضر

هایتحصیلیمربوطبهافرادیباترینمیرانرضایتدربینگروهدهدکهپاییننتایجنشانمی

فوقسطاتحصیالتدکتر میلیسانسمییو نشان اینمورد افرایشسطاباشند. با که دهد

توقعاتون بینپاسخگویان خدماتارائهتحصیالتدر در شکلمحسوسیکاهشها به شده

فوق و مدار تحصیلیدیپلم افرادیبا بیشترینسطارضایتمربوطبه است. بایافته دیپلم

 رتبه است؛336میانگین نشانبوده خدماتمیکه به نسبت افرادی چنین توقعات که دهد

 شدهپاییناست.ارائه

 های تحصیلی : اختالف شضایت دش میان گروه11جدول شماشه 

رضایتتحصیالت

 سوادبی

 ها ميانگين رتبه تعداد

3311.63

633336.71دیپلمدیپلموفوق

631363.66لیسانس

31694.36لیسانسفوق

71613.13دکتری

-766م مور
منب :محاسباتتح ی حاضر

ازم موعهتاریخیرسدتفاوتمعناداریبینسطاجنسیتوسطارضایتونبهنظرمی ها

شیخصفیوجوددارد.برایوزمونفرضیهفوقازوزمونمنویتنیاستفادهگردیدوباتوجهبه

پایین ضریبمعناداری اینکه از شدهH0است1.19تر ادعایعد رد میانگینو هایتساوی

شود.مردانپذیرفتهمی3یعنیزنانوگروه6مربوطبهرضایتمابینگروه
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 مردان و زنان  : آزمون من ویتنی دش خصوص شضایت بین گروه12 جدول شماشه

 رضایت وزمون

 69699.111 وزمونمنویتنی

 36379.111 ویلکاکسون
Z 3.311- 

 .134 ضریبمعناداری
منب :محاسباتتح ی حاضر

میانگین)نتایجحاصلهنشانمی بسیاربیشتراززنانوبا633دهدکهمیرانرضایتمردانبا )

(استودراینامرتوقعاتباالیزناندرموردبهداشتمحیطوسایرموارد319میانگین)

 تأثیرگذاربودهاست.

 ان و زنانهای میان مرد یانگینم: نتایج 13شماشه جدول 

 هام موررتبه هامیانگینرتبه تعداد جنسیت   



 رضایت
  
  

 36379.11 633.93 611 زن 
 43631.11 319.31 333 مرد 
 - - 763 م مور 

منب :محاسباتتح ی حاضر

 گیری بحث و نتیجه

ترین،بررگازیکیمیراثگردشگریوومدهشماربهگردشگرییپایه،میراثامروزه

استجهانگردشگریصنعتهایبخشترینرشدبهروواگیرترینفر میراث،یحوزهدر.

برجستهارزشدارایهاییمحوطهعنوانبهجهانیمیراثفهرستدرشدهثبتهایمحوطه

.اندداشتهم صدکشورهایبهبازدیدکنندگانشمارافرایشدرمهمیبسیارن شجهانی،

میراثفهرستدرایرانشدهثبتهایمحوطهازیکیاردبیلیالدینصفیشیخجهانیم موعه

تعاملمبنایبرهمواره«میراثوگردشگری»بهبحثجهانیهایسازمانرویکرد.استجهانی

استبوده این. بهگردشگریطری ازپایدارایشیوهبهمیراثهایارزشانت الرویکردبا

ذکرمیراثگردشگریعمدهاهدافهامحوطهازبازدیدکنندهوگردشگرانمخاطبانمرد ،
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شدهارائهخدماتوتفسیرازهاونرضایتمیرانومخاطبانانگیرهدر بنابرایناست؛شده

میر.داردایبرجستهن شمیراثگردشگریدر که داد نشان تح ی  این رضایتنتایج ان

اطالعات همچنین پاییناستو م موعه از نظرازم موعه،اهنمایانردانشوگردشگران

استمطلوبگردشگران نبوده برایمبلغپرداختوخدمتخریدبرایگردشگرانتمایل.

ازنگهداریوحفاظت»موضورکهبااقبالمردمی،است؛درصورتیپایینم موعهازبازدید

گردشگرانبامیربانجامعهرفتارنورتواندبهتران ا شود.می«کشورباستانیوتاریخیوثار

رضایت نیستبخشچندان گردشگرانبابرخوردومواجهنوربرایمناسببسترای اد.

حاصلازاینتح ی رانتایجومواردم موراست.گردشگریپایدارتوسعهلواز یازجمله

شدهدرفهرستمیراثجهانییونسکونیرتعمیمداد؛بهنظرهایثبتتواندرسایرمحوطهمی

کشورمی در برنامهرسد مرد باارتباطوگردشگریافرارینر بخشدرمناسبیریریما

ودرم موررضایتمندیگردشگرانمحوطهتفسیرگردشگران،بامواجهوبرخوردنور:همانند

گردشگریپایهوم دمهکهداخلیگردشگریتوسعهبرایخاصیکارهایمیراثی،ازمحوطه

انتخابدربدیلیبین شذهنیتصویر.استنگرفتهصورتهست،کشوربهورودیالمللیبین

داردگردشگریكنهاییم صد شیخم موعهازرسانهتوسطذهنیتصویرسازی. جهانی

بودهاستخوبالدیناردبیلیصفی رضایتم موعهوضعیتازگردشگراناززیادیدرصد.

گرفتنقرار،م موعهازبازدیدعاملترینبااهمیت،بازدیدکنندهگردشگرانازنظر.اندداشتهنسبی

استمیراثجهانییونسکوفهرستدرم موعه بوده درنوستالژیكحسمذکوریمحوطه.

صفیجهانیشیخم موعهداخلراهنمایانتخصوووگاهیمیران.استکردهای ادمخاطب

دارندکمیرضایتزمینهایندرگردشگرانوبودهاند بسیار میرانبودنپایینهمچنین.

لیسانسفوقودکتریتحصیالتسطاباافرادیبهمربوطکهتحصیلیهایگروهبیندررضایت

سری پخشوم ازیگستردهفضاهایوجودبهعنایتبا .کندمیتأکیدراموضورایناست،

مصادی  موارد جهانیم موعهمدیریتنارضایتی،ورضایتو ضمنیندنماسعیبایدهای

اینتح ی با.نمایندتضمینمندینسبیگردشگرانرارضایتمختلو،خدماتکیفیتافرایش

وبرجستهنمودنموضوررضایت،امیدواراستیکیازلواز توسعهپایدارضعون اطشناسایی

ایرانمح  شود.هایمیراثجهانیدرمحوطهگردشگری
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