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مقدمه
میراث فرهنگی حاصل استفاده از ع ل ،امید و سختکوشی انسانها در طول اعصار است
(عظیمی و بلیك )93 :6763 ،و بهعنوان یکی از بررگترین و فراگیرترین بخشهای
اظهارمیکندمیراث،

گردشگریبهشمارمیوید (پورفرجوصالحیپور.)6733:6،ادسون 6

جاذبه اصلی برای گردشگری است (مار

ول ،بننت و راونسکرافت .)6333:39 :3از نظر

سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری میراث نسبت به سایر بخشها بهویژه در کشورهای
درحال توسعه رشد زیادی دارد (سازمان جهانی گردشگری3119 ،7؛ تیموتی و نیاوپان،

)66:6731؛ ورابطهیپویاییتل یمیشودکههدفونانت الارزشهایموجودمحوطههای
بهویژه
میراثبهشیوهایپایداراست(نورینژاد .)49:6763،در مدیریت میراث فرهنگی دنیا  
بهعنوان فرویند مرکری مدیریت
محوطههای میراث جهانی یونسکو ،میران رضایت گردشگران  
میشودو ارزشهای میراث فرهنگی از جنبههای نمادین ،زیباییشناسی،
میراث فرهنگی تل ی  
تاریخی و فرهنگی و اقتصادی با راهنمایان تور و متولیان صورت میپذیرد (هان.)66:3116،4
سن شمیرانرضایتوارزیابیمداو رضایتمرد وگردشگرانازمحوطههایمیراثی،برای
کمك به پایداری گردشگری ،امری دائمی استو معیارها و مالحظات گردشگران برای ارائه
کامل محوطه به مرد ن ش محوری دارد (هان .)33 :3116 ،مورد لحاظ قرار دادن میران
رضایت گردشگران ،عالوه بر پایداری گردشگری در محوطههای میراث ،موجب توسعه
بهخوبی
«اقتصاد فرهنگی»است که تأثیرات اقتصادی ون بر روی حفاظت و بازسازی محوطهها  
اثبات شده است (اوزدمیر37:3113،؛ایکومول.)4-7:6336،9میران رضایت گردشگران از
محوطههاباروشهایمست یموغیرمست یمهموارهارزیابیمیشود(بویتروابنهولت.)3113:7،1
باوجود این در کشور ما ،بحث میران رضایت گردشگران محوطههای میراثی مسئله نبوده و
بهویژه
روند مناسبی در خصوص ارزیابی میران رضایت گردشگران از محوطههای میراثی  
رضایتمندی» گردشگران ضرورتی

درحالیکه«

نمیشود .
محوطههای میراث جهانی مشاهده  
1. Edson
2. Markwell, Bennett and Ravenscroft
3. UNWTO
4. Han
5. Ozdemir & ICOMOS
6 Bowitz and Ibenholt
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برای ترغیب مرد به بازدید از

مکانهایمیراثیاستون شسازندهایدرتوسعهدارد (امینبیدختیوهمکاران)7:6737،
هدفاینم الهتبییناهمیتموضورومهمانگاشتنمیرانرضایتگردشگراندرمحوطههای
بهویژهمحوطههایمیراثجهانیاستکهبامطالعهمیرانرضایتگردشگرانوعوامل
میراث ،
اردبیلیبااستفادهازوزمونهایوماریمختلو

صفیالدین
مؤثربروندرم موعهجهانیشیخ 
ان ا شدهاست .

مرور مبانی نظری
در مبانی نظری این تح ی به تبیین و توصیو ،گردشگری میراث ،محوطههای میراث جهانی،
گردشگریمیراثدرمحوطههایمیراثجهانی،رضایتگردشگرانوعواملمؤثربرونپرداخته
شدهوهمچنینمحوطهموردمطالعهاینپژوهش ،م موعهجهانیشیخصفیالدیناردبیلیمرور
شدهاست .


گردشگری میراث
واژهی ترکیبی که امروزه
برای تهیه م دمات دسترسی به گذشته و ووردن ون به حال ،بهترین  
بهصورت گسترده در ادبیات گردشگری استفاده میشود اصطالح «گردشگری میراث »6است.

شاخهای از گردشگری است که به میراث فرهنگی محلی که گردشگری
گردشگری میراث  ،
میشود.هدف ون ارت اء اشتیاق و عالقه به تاریخ و
در ون در حال اتفاق افتادن است ،متمایل  
باستانشناسی و حفاظت از محوطههای تاریخی و میراث فرهنگی بهطور عا در دو حوزهی

پدیدهای است که
میراثملمولوناملمول 3است (بارا .)367:3116،7گردشگری میراث  ،
میگیرد نه بر اسال
وگاهی ونان شکل  

انگیرههای گردشگران ،مشاهدات و 

بر اسال 
ویژگیهایخاصیكمحوطهیمیراث.برمبنایهمینرویکرد،میرانرضایتدرگردشگران

محوطهی

انگیرههایفردیبرایبازدیدازیك

میراث،بنیادیاست.تعریودیگرونبراسال
ویژگیهای

روشنشده ماهیت گردشگری میراث بهعنوان یك پدیده ،نه 

میراث است .وجه 
1. Heritage tourism
2. Tangible and intangible heritage
3. Baram
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خاص یك محوطه ،بلکه بیشتر انگیرهی بازدیدکننده مال

است .با این تفسیر ،گردشگری

میشود؛ اول انگیرهی گردشگران و دو در
میراث بر دو مفهو بنیان نهاده  

و رضایت

گردشگران (پوریا و دیگران .)6143 :3116،6پس گردشگری میراث ،زیرگروه نوعی از
گردشگریاستکه رکنون«انگیرش»برایبازدیدازیكمکانمیراثیواثرهنریبراسال
در ووگاهیگردشگرانازمیراثموردنظراستکهبرایگرفتنهویت،عالقهبهگذشتهو
ساختمانهاوبناها،محصولمصنورومناظردرگذشتهوحالوعالقهایکهاغلب

فرهن،ها،

به
میوید،ان ا میپذیرد (زبیك:3119،3
وسیلهی م موعهای از ارزشها و معیارها به وجود  
به 

تاجزادهنمینوهاشم
.) 69کشورایرانکهدارایفرهن،غنیوتمدنیچندهرارسالهاست ( 
زاده) 6737:33،وهمینعاملبستروموقعیتمناسبیرابرایحضورتوانمندایراندربازارهای
)کهبهویژه درحوزهیگردشگریمیراث

جهانیگردشگریفراهمکرده(ضیایی63:6767،
بیشترموضوعیتپیدامیکند .


گردشگری میراث در محوطههای میراث جهانی
بیشترم اصدگردشگریدرکشورهایمختلو،تالشوافریرابرایبه دستووردنعنوان
میراثجهانیبرایای اددرومدهایگردشگریبیشتران ا میدهند (گیرایدو.)3166:693،7
چراکه ونها دارای ارزش برجسته جهانی برای بشریت هستند و باعث افرایش شمار زیاد
محوطههایمیراثجهانی،محصول

بازدیدکنندهبهیكمنط همیشوند(نیکوالل.)74:3113،
بهمنظور نگهداری و
ارزشگذاری یونسکو هستند؛ یونسکو ،کنوانسیون میراث جهانی را  

بینالمللی در تاریخ  36نوامبر سال
حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی از طری همکاریهای  
6333بهتصویبرساندهاست(.مرکرمیراثجهانییونسکو.)3161،4کنوانسیون،جهانشمول
میسازد (گیرادو .)693 :3116،9عالوه بر
بودن اهمیت این نور میراث را همواره خاطرنشان  
اهمیت میراث جهانی از ابعاد مختلو ،ارتباط با مرد در رهیافتهای میراث جهانی در
1. Proia and another
2. Zebic
3. Giraudo
4.UNESCO, World heritage Center
5. Giraudo
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راهنمایی اجرایی از سال  6339به بعدتوسعهداشته است (بلكوالتر .)71:3113 ،6م موعه
یالدین اردبیلی ،در 69دی 6761به ثبتملیرسیدودر 3مرداد  6763برابر
جهانیشیخصف 
بهعنوان یازدهمین اثر توسط یونسکو با تطبی سه معیار از  1معیار
با  76جوالی   3161
عبارتاند از (اول)نشانه شاهکار نبوغ خالقانه بشر؛ (دو )شاهد

محوطههایصرفاب فرهنگیکه
ارزشهای انسانی طی یك دوره زمانی خاص یا در یك محدودهفرهنگی از جهان که

تبادل 
نههای معماری یا فنی ،وثار بررگ هنری ،شهرسازی یا طراحی مناظر؛
باعثپیشرفتی در زمی 

گونهایازبنایام موعهایفنییامعماریویامنظرباشدکهنماینده-
مونهایبارزاز 
(چهار )ن 

ی مرحله یا مراحل مهمی از تاریخ بشرند ،به ثبت جهانی رسیده است (لیست ایرانی میراث
جهانییونسکو .)3161،3این م موعه در حدود  311سال قبل ،باغ بررگی به نا اسفراین بوده

میپرداخت و تا حیات
است که شیخ صفی در بخشی از باغ به ارشاد و تدریس مریدان خود  
بهعنوان یك م موعه خان اهی مطرح بوده و پس از وفات وی در سال  379ه.ق
شیخ صفی  
بهوسیلهفرزندویصدرالدینموسیباساختنیكبرجم برهایبهنا اهللاهللدرمحلدفنوی

بخشهای الحاقی به م موعه قبلی
پایهگذاری شد و سپس در طول حکومت شاهان صفوی  

اضافهشد(برگرفتهازپروندهثبتیم موعهجهانیشیخصفی .)3113،

میزان رضایت گردشگران
با توجه به رشد گردشگری میراث که بنا بر اظهار ادسون ( )3113جاذبه اصلی برای
بازدیدکنندگانبهشمارمیوید (نیکوالل)741:3113،ویكدلیلاصلی گردشگران خارجی

درحالتوسعه تل ی شده است (سازمان جهانی گردشگری.)3119 ،

بهویژه برای کشورهای 

پایگاههای میراث جهانی در کشورهای

همچنین با در نظر گرفتن این نکته که  11درصد
درحالتوسعه قرار دارند (تیموتی و نیاوپان)66:6731 ،اهمیت این نور گردشگری وپایداری

میدهد.بادرنظرگرفتنجریاناتاجتماعیجهانکه
ونرابرایکشورهایدرحالتوسعهنشان 
رفاهطلبی و
انگیرهها و نیازهای گردشگران وینده از موضوعات صرفاب  

نشانگر تغییر 
1. BlakeWalter
)2. World heritage list, Iran (Islamic Republic of
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زیباییشناختی بهسوی موضوعات مفهومی با در

فرهن،ها و فلسفه وجودی تفاوتها

عمی 

فرهن،ها،موضوررضایتمندیگردشگرانمیراثراازمحوطهها

اصالتوعم 
وپیبردنبه 
بیشازپیش برجسته و مهم نموده است (پور فرج و همکاران .)66 :6733 ،تصویر ذهنی

گردشگران از م صد بر توسعه گردشگری بهصورت مثبت و معناداری تأثیر دارد (امرالهی
بیوکی و نظری ده ی .)664 :6734،به عبارت بهتر ،ارزش امری ذهنی است (پور فرج و
همکاران  .)36 :6733 ،روشن است عد رضایتمندی از کیفیت خدمات محوطههای میراثی
موجب سرخوردگی بازدیدکنندهخواهدبودکه پس از بازگشت از سفر ،تبلیغاتِ منفی 6مان 
سفر م دد فرد و با توجه به گستردگی شبکههای اجتماعی افراد دیگر ون جامعه و م صد
گردشگرفرصتنیرخواهدشدووفاداریبهبرندم صدوجودنخواهدداشت(شیر خداییو
درادبیاتگردشگری،فردارائهکنندهخدماتخودبخشیازمحصول

همکاران.)667:6734،
بهشمارمیوید(ضیایی)36:6767،پژوهشیدرسال3113میالدیتوسطمورگانوهمکاران
میکند (مورگانوتاون .)3113،در
در نیوزیلند ان ا شدهکهوثار تبلیغاتمنفیرامنعکس  
تصمیمگیری برای سفر در

مطالعهای ان ا گرفته توسط علی نایت و پوپ و نشان داد که اکثر 

بهدهان بوده است.در تح ی ان ا گرفته توسطدیاز
دهان 
استرالیای غربی بر استفاده از تبلیغات  
رسیدهاند که گردشگران اسپانیایی نیر از این تبلیغات

مارتین 3و همکاران ()3111به این نتی ه 
نمودهاند ،اما این امر از طرفی باعث باال رفتن انتظارات
در راستای انتخاب م صد خود استفاده  
این گردشگران شده است.دیساتنا

میکند
در تح ی ی در سال  6363به این موضور اشاره  

بهطورکلی اکثر
بازنگشتهاند .

نکردهاند یا اصالب دیگر 

که  31درصد اشخاصِ ناراضی ،یا خرید 
ونها
میگذارند؛و67درصداز 
مشتریهایناراضی،نارضایتیخودرابا3نفرازمرد درمیان 

طههایمیراثجهانینیر
میدهند.بدونتردیدموف یتمحو 
به31نفرگرارشنارضایتیخودرا 
مشروط به فهم و وگاهی از ماهیت عوامل تأثیرگذار و مسائل گردشگری است.ایدهولترین
حالت ای ادتعامل و رابطهی دوطرفه و مت ابل مابینگردشگرانو محوطههای میراث جهانی
است.پوریاوهمکارانشدرم الهایتحتعنوان«مدیریتانگیرشوانتظاراتیكمحوطهی

1. Negative Word of Mouth
2. Diaz martin
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انگیرههای گردشگران ،مشاهدات

میداندکه بر اسال 
میراثراپدیدهای  

میراثی»6گردشگری 
بیشماری برای رسیدن به
چالشهای  

میگیرد .هرچند که در عمل 
وگاهی ونان شکل  

و
رضایتمندیگردشگرانوجودداردکهازجملهونمیتوانبهتنورمتصدیان،روشواولویتها
و همچنین مسائل تأمین بودجه ،موان رسیدن به اجمار و وفاق متصدیان و مسئوالن اشارهکرد.
درایننورگردشگری«رضایت»3مبنایپایداریانگیرهوای ادانگیرشبرایدر

محوطهی



میراثی و  تکرار بازدید از محل میراثی است .رضایت گردشگر از محوطهی میراثی وجه
بهعنوانیكپدیدهاستکهموجبانگیرشبازدیدکننده
روشنشدهماهیتگردشگریمیراث 
محوطهمیباشد.با این رویکردگردشگریمیراث ،بردو

ویژگیهای 

برایای ادارتباطبهتربا 
مفهو بنیانی میرانرضایتاستوارمیشودکه اولی «انگیره» و دومی «در » گردشگران است
(پوریاودیگران.)6143:3116،بااینرویکرددرواق محوطههایمیراثدرمرکرگردشگری
نمیویند  ،بلکه موضور رضایت مبنای این نور گردشگری تل ی میشود؛
میراث بهحساب  
میشود؛اول ،کسانی که از
بنابراینسه نور متفاوت از انوار گردشگران میراث تشخیو داده  
میکنند بدون اینکه ارتباطی محوطه با ونها داشته باشد.دو  ،کسانی که
یك محوطه بازدید  
بندیشده
محوطهرابخشیازمیراثخودتل یمیکندوسو ،کسانیکهازمیراثخاصطب ه 
بندیها ندارند.گردشگری میراث
میکنند ولی هیچ نور وگاهی از این طراحی و طب ه 
بازدید  
با استفاده از امکانات و وثار تاریخی ،میراث فرهنگی و طبیعی موجود م صد ،با نگاه به گذشته
روشهای مؤثر
ویندهی پایدار متمرکر است .برای رسیدن به پایداری ،عالوه بر اتخاذ  
برای  
تفسیردرمحوطههایمیراثیدرارتباطبامرد ،رضایتگردشگرانن شیبنیادیندارد.درواق 
گردشگریمیراثعالوهبرحفاظتمیراث،رضایتگردشگران رانیرمدنظرداردوپایداری
یکیرامستلر پایداریدیگریمیداند .حفاظت از میراث و رضایتاز گردشگری میراث،
یك چرخهای را ای اد کند کهمن ربهرشد بازار گردشگریمیشود.رشدبازارگردشگری
درمحوطهها ،محرکی برای مرمت محوطههای تاریخی میشود که به سهم خود تأثیر قوی در
اقتصادمحلیومنط هایمیتواندداشتهباشد.رضایتمرد وگردشگرانازگردشگریمیراث
کنندهی میراث و
محافظت 

در محوطههای میراث فرهنگی ،ای اد مشارکت مابین جامعه 
1. Heritage site management motivations and expectations
2. saticfication
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گردشگریدرسطامحلی،منط هایوملی،توسعهبرنامههاواهدافگردشگریمیراثاعماز
حفاظت ،نگهداری ،ترویج و توسعه ،تسهیل و ارت اء مناب فرهنگی تاریخی است .بر اسال
اظهارنظر تیموتی و بوید ()3117دو رهیافت اصلی برای پرداختن به ونچه گردشگری میراث
است وجود دارد :یك؛ حضور در فضاهای تاریخی ،نمایشگاههای صنای دستی یا مکانهایی
میشوند .دو ؛ تأکید بر ارتباط بین افراد ،مخاطب و
بهعنوان فضاهای میراث طب هبندی  
که  
میراث فرهنگی ارائهشده.این در

و وگاهی درواق ارتباط بین فرد و میراثی که فرد در ون

واق است ،وشکار است .رضایت گردشگران وافراد بازدیدکننده ،یك رویکرد مهم از بعد
روانی و بهعنوان یك عامل کلیدی در فهم رفتار انسان بامحوطهیمیراثیاست .پس بنابراین
حوزهیگردشگری
مخاطبورضایتمندیونان،یكامربسیارمهمدرپژوهش 

در انگیره
میراث تل ی شود (پوریاودیگران)617:3111،رهیافت «تفسیر »6در گردشگری میراث بسیار
موعههای تاریخی و همچنین تأثیری

برجستهای دارد و کلید ت ربه گردشگری از م

ن ش
مست یم بر رضایت بازدیدکننده دارد .ادبیات طرح تفسیر معموالب شامل مطالعات ان ا شده
درباره محتوای موضور تفسیری و تحلیلهای ون است.با ان ا چنین کار محوطههای میراث
میکنند و گردشگران اغلب چیرهای منفی را با موارد
با گردشگران ارتباط و تعامل برقرار  
ارائهشده توسط راهنمایان تور ممکن است
برنامههای فردی  
واقعی ارائهشده ،م ایسه میکنند .
ارائهشده تأثیر گذارد (پوریاودیگران .)614:3111،با توجه
در انتظارات گردشگران از تفسیر  
به اهمیت تفسیر در توسعه گردشگری میراث ،ان ا پژوهش در راستای انتظار گردشگران
محوطههای میراث جهانی ع الیی است.

بهویژه 
محوطههای میراث  

توسط مدیریت متمرکر در 
درراستایهدفپژوهشوباتوجهبهمبانینظریاینسئوالکلیوفرضیاتمطرحمیشود .
سؤال :میران رضایت گردشگران از خدمات و بخشهای مختلو م موعه تاریخی شیخ
صفیالدیناردبیلیتاچهاندازهاست؟ 


1. Interpretation

شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران میراث از مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی
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فرضیات
صفیالدین
میرسد میران رضایت گردشگران از م موعه تاریخی شیخ  
 به نظر  اردبیلیباالاست.
 به نظر میرسد تفاوت معناداری بین سطا تحصیالت گردشگران و سطا رضایتونهاازم موعهتاریخیشیخصفیوجوددارد.

ونهاازم موعه
میرسدتفاوتمعناداریبینسطاجنسیتوسطارضایت 
 بهنظر تاریخیشیخصفیوجوددارد.
روش تحقیق 
تح یگگ حاضگگرازنگگورتوصگگیفی-پیمایشگگیبگگودهاسگگت.جامعگگهیومگگاریپگگژوهشحاضگگر
گهیگردشگگگرانیبودنگگدکگگهدرسگگال6734ازم موعگگهجهگگانیشگگیخصگگفیالگگدین
شگگاملکلیگ 
اردبیلگگیبازدیگگدداشگگتهانگگد.بگگرایتعیگگینح گگمنمونگگهازروشنمونگگهگیگگریکگگوکراناسگگتفاده
کسگگبشگگدهازادارهکگگلمیگگراثفرهنگگگی،صگگنای دسگگتیو

شگگد.بگگاتوجگگهبگگهومارهگگای
گردشگگگریاسگگتاناردبیگگلتعگگدادکگگلبلیگگتفروشگگیم موعگگهجهگگانیشگگیخصگگفیدرسگگال
6737برابگگربگگا613.913بگگودهاسگگتکگگهبگگهصگگورتت ریبگگیبرابگگربگگا411تعیگگینشگگد.بگگدین
مراجعگگهکننگگدهبگگهم موعگگهجهگگانیشگگیخصگگفیبگگرای

ترتیگگب411،نفگگرازگردشگگگران
تکمیگگگلپرسشگگگنامهوارزیگگگابیمتغیرهگگگابرگریگگگدهشگگگدند.بگگگرایانتخگگگابافگگگراد،ازروش
گهگیگگریدردسگگترلاسگگتفادهشگگد.پرسشگگنامهاسگگتفادهشگگدهمح گگ سگگاختهبگگودکگگهبگگر
نمونگ 
اسگگالمفگگاهیمومبگگانینظگگری«میگگرانرضگگایت»(شگگیرخگگداییوهمکگگاران6734،؛کریمگگی
علوی گگگهوهمکگگگران6734،؛پگگگورفگگگرجوهمکگگگاران)6733،بگگگهصگگگورتچندگرینگگگهای
تگگدوینشگگد.روایگگیصگگوریومحتگگواییپرسشگگنامهبگگااسگگتفادهازنظگگرمتخصصگگانوپایگگاییبگگا
روشولفگگایکرونبگگاخبرابگگر1/33بگگهدسگگتومگگد.پرسشگگنامهبگگهروشحضگگوریمگگابین
بازدیدکننگگدگانازم موعگگهشگگیخصگگفیالگگدیناردبیلگگیتوزیگگ گردیگگدکگگهدرنهایگگت761
تحلیلهامورداستفادهقرارگرفت.

پرسشنامهدر
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ابزار اندازهگیری و روش تحلیل دادهها
یهوتحلیلاطالعاتتوصیفی -تحلیلیبودهاست.نتایجحاصلازتکمیلپرسشنامه،
روشت ر 

پس از کدگذاری هر سؤال ،وارد نر افرار  SPSSشده و فراوانی متغیرهای پژوهش مورد

قرارگرفت.جدولفراوانیشاملفراوانیودرصدهریكازگویههابههمراهمیانگین

سن ش

بهمنظور وزمون فرضیات ،از وزمون  Tتك نمونهای استفاده شد .همچنین برای
ونها است  .


استفاده شده است.ازوزمون همبستگی

یتبندیعواملمؤثر برت اضاازوزمون فریدمن
اولو 
پیرسونبرایتعیینارتباطبینمتغیررضایتباسن،جنس،وضعیتاقتصادی،تحصیلیوشغلی
استفاده گردید .همچنین از وزمون کریس کال والیس برای بررسی سطا تحصیالت
گردشگرانوسطارضایتونهاازم موعهتاریخیشیخصفیاستفادهشد .

یافتهها
جدول شماشه  :1مؤلفههای تحقیق و ضرایب آلفای کرونباخ

ردیف

سؤاوت بخشهای مختلف پرسشنامه

تعداد
سؤاوت

ضریب
آلفای
کرونباخ

0

انگیزههای اصلی از بازدید از مجموعه

00

19792

2

میزان رضایت از بخشهای مختلف مجموعه جهانی شیخ صفی

9

19878

3

میزان رضایت از خدمات مختلف ارائهشده در مجموعه جهانی شیخ
صفی و شهر اردبیل

09

19850

4

عوامل تأثیرگذار در جذب گردشگران به مجموعه جهانی شیخ صفی

7

19802

5

سؤاوتی کلی بخش آخر پرسشنامه

04

19741

6

تمام بخشهای پرسشنامه

61

19926


یدهدکهتمامی
همچنانکه شاهدهستیم،ضرایبولفایکرونباخ درجدولشماره 6نشانم 
قسمتهایپرسشنامهدارایضریبیبیشاز1.3استکهنشانازپایاییمناسبپرسشنامهدارد.

کلپرسشنامهدارایضریبولفای1.33است .
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اطالعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی گردشگران
نتایجحاصلازدادهها درموردجنسیتپاسخگویان ،نشانمیدهدکهازتعداد 761پرسشنامه،

درصدزنبودهاند.ازلحاظوضعیتسنی  3.7درصداز

 96درصدازگردشگرانمردو 46.6
سالداشتهاند 41.1.درصدازگردشگران

پاسخگویانکمتراز 69سال 46.6،مابین 39تا 69
درصدازونهابین 11تا 41سالداشتهاندونهایتابافراد11

سالداشتهاندو 63.7

بین 41تا 39
سال  7.1درصد گردشگران را تشکیل دادهاند .از جهت وضعیت تأهل 79.3 ،درصد
لحاظوضعیتتحصیلی،افرادبیسواد 3.7درصد

پاسخگویانم ردو 14.7متأهلبودهاند.از 
گردشگران را تشکیل و  73.1درصد از کل پاسخگویان دیپلم و فوقدیپلم بودهاند .افراد با
مدر

وافرادفوقلیسانس 34.3درصدراتشکیلدادهاند.

فوقدیپلمولیسانس 73.4درصد 

دارندگان مدر

دکتری در بین گردشگران  3.3درصد م مور پاسخگویان در م موعه

جهانیشیخصفیراتشکیلدادهاند.از لحاظوضعیتاقتصادی،افرادباسطاپایینمالی3.1

درصد گردشگران را تشکیل ،سطا متوسط  33.3را در برمیگیرند .گردشگران مرفه 61.3
افرادیباوضعیتاقتصادیبسیارمرفهبودهاند.دربعدوضعیتاشتغال،افرادیبا

درصدو 6.9
شغل دولتی 73.4 ،در م موعه شیخ صفی حضور پیداکردهاند .افراد بازنشسته  4.4درصد.
گردشگرخانهدار با 61.6درصددراینم موعهحضورداشتهاند.دانش وودانشوموز63.6

درصد وافرادیباشغلوزاد 34.3درصدوپاسخگویانیباوضعیتجویایکار 6درصدکل
گردشگرانراتشکیلمیدهند .

جدول شماشه  :2میزان شضایت گردشگران از بخشهای مختلف میراث جهانی بقعه شیخ صفی

انحراف

ضریب

شدیف

سؤال

میانگین

معیاش

تغییرات
52968

0

مسجد جنت سرا

0986

1998

2

قندیل خانه

0987

1993

49973

3

چینیخانه

0969

1986

51988

4

پناهگاه

2924

0920

54910

5

محوطه شهید گاه

2910

0900

55922

6

مقبره شاه اسماعیل

0983

0916

57992
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7

شربت خانه

2

0915

5295

8

مقبره کشتهشدگان چالدران

2909

0901

51922

9

موزه مجموعه

0955

1990

58971


نتایجنشانمیدهدکهمحبوبترینبخشنردگردشگران،قندیل خانهباضریبتغییرات43
چینیخانهبا
است.دررتبهبعدیم برهکشتهشدگانجن،چالدرانباامتیاز 91.33قراردارد  .
یت بخشهای مختلو
 91.66در رتبه سو قرارگرفته است .بررسی ضرایب نشان از جذاب 
م موعهاعماز:شربتخانه،محوطهشهیدگاه،پناهگاه ومس دجنتسرامیباشند .

نتیجهگیری و آزمون فرضیات
برایسن شتائیدیاردبودنفرضیهابتدابایدسطامعناداریوزمونسن یدهشود.طب نتایج
وزمون،سطامعناداریبرایفرضیه«میرانرضایتگردشگرانازم موعهتاریخیشیخصفی
باالبودهاست» برابرصفراستکهدر واق کمتراز 1.19بودهوبهایندلیل،وزمونمعنادار
ترازحدمیانگینتعیینشده است،پس

است.ازون اییکهمیانگینوزمونبرابر 3.73وپایین
فرضیهفوقردمیشو د ومیرانرضایت گردشگران ازم موعهجهانیشیخصفی در سطا

پایینیقراردارد .
جدول شماشه  :6نتایج آزمون  Tتک نمونهای فرضیه شضایت گردشگران از مجموعه جهانی شیخ صفی

Test Value = 3.5

شاخص
رضایت گردشگران از مجموعه
جهانی شیخ صفی

مقداش  Tدشجه آزادی سطح معناداشی تفاوت میانگینها
-30962

389

1911

-0902
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جدول شماشه  :7فراوانی متغیر شضایت گردشگران

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استانداشد

رضایت گردشگران

389

2937

19699

برایبررسی اینفرضیهاز وزمونفرضیهفریدمناستفاده گردید .باتوجه بهنتایج حاصلاز

وزمونفریدمن وضریبمعناداریکهکمتراز 1.19است H0 .ردشدهوادعاییکسانبودن
رتبهها(اولویت)پذیرفتهنمیشود(جدولشماره .)3



جدول شماشه  :8نتایج آماشی آزمون فریدمن

تعداد

389

کای -اسکویر

523

دشجه آزادی

07

سطح معناداشی

19111

هایمختلواولویتبندی


عواملمواردیدرگروه
درادامهباتوجهبهنتایجحاصلدرمورد 
گردید .گردشگرانبازدیدکنندهازم موعهجهانیشیخصفی،بااهمیتترینعاملراجهانیبودن
موعهمیدانند،اینعاملباامتیاز 1.36درصدرعواملمورد بررسیقراردارد.دومینعامل

م
بااهمیتازدیدپاسخگویان،انگیرههایهنریوعالی شدیدبهوثارهنریهمانندکاشیکاریها،

م رنسها،طالکاریهاوغیرهاست.عالقهبهتاریخصفویوتداعیونازطری بازدید،سومین
عامل مهم از نگاه گردشگران بوده است .تصویر ذهنی مثبت نسبت به م موعه شیخ صفی در
اولویتبعدیانتخابشده،توسطگردشگراناست.مستندهایساختهشدهازم موعهتاحال،برای

جذبگردشگرانکامالبمؤثربودهاست.مواردفوقدرمصاحبههایمکررموردتائیدقرارگرفتو
تعداد زیادی از گردشگران دلیل اصلی بازدید خود را مشاهده م موعه در مستندهای فاخر
تولیدشدهعنوانکردند.باوجوداین،رضایتکلیگردشگرانازم موعهباالنبودهکههمتبیشتر
مسئوالنامررامیطلبد.تفریاواستراحتدراردبیلوبازدیدازجاذبههایونمواردیبعدیاست
کهتوسطگردشگرانذکرشدهاست.یادگیریوافرایشغنایدانششخصیدربارهم موعهشیخ
صفیدراولویتبعدیتوسطپاسخگویانقرارگرفت.اینموردوعالقهزیادگردشگرانبهچنین
ازپیشوشکارمینماید .

امری،لرو افرایشوگاهیراهنمایانم موعهرابیش
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جدول شماشه  :9اولویتبندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن

ردیف

عوامل

امتياز

1

عالقهبهدورانوتاریخصفویوتداعیونازطری بازدیدازاینم موعه

30.8

2

یادگیریوافرایشغنایدانششخصیدربارهم موعهشیخصفی

3018

8

کاریها،م رنسها،

انگیرههایهنریوعالی شدیدبهوثارهنریبنامانندکاشی


.0.7

طالکاریهاوغیره

7

بازدیداتفاقیازم موعهبدونوشناییقبلی

1.031

1

انگیرهمذهبیوعالقهبهسیروسلو صوفیانه

11071

6

تمایلبهوشناییبااعت اداتمذهبیخاندانصفوی

1.0.6

.

بازدیدازم موعهشیخصفیبهعنوانیكمیراثتاریخیجهانی

6031

3

تفریاواستراحتدراردبیلوبازدیدهاازجاذبههایونازجملهم موعهشیخصفی


3061

3

استفادهازخدماتگردشگریاطرافم موعهجهتاستراحتویااقامت

1.013

1.

بازدیدازوشنایانیاسفربهمنظوریافتنشغلویاگشتدرشهر


11013

11

بازدیداتفاقیازم موعهبدونوشناییقبلی

1.03.

12

داشتنروحیهگردشگریبهویژهگردشگریمیراثتاریخی


3013

18

تبلیغاترسانهها،دوستانوسایرگردشگران


1.0.3

17

هایدیگرشهرواستاناردبیلازجملهجاذبههایطبیعیوفرهنگی


وجودجاذبه

3011

11

شرایطاقتصادیومالیوفرهنگیشما

1.033

16

داشتنوشناییقبلیباگردشگریاینم موعه

3033

1.

تصویرذهنیمثبتنسبتبهم موعهشیخصفی

302.

13

تشابهاتمذهبیوفرهنگیمحلسکونتشمابام موعهشیخصفی

3012

منب :محاسباتتح ی حاضر 

به نظر میرسد تفاوت معناداری بین سطا تحصیالت گردشگران و سطا رضایت ونها از
کوچكتر از 1.19است  H0رد

م موعهتاریخیشیخصفیوجوددارد.بهدلیلاینکه sig

بینگروههایتحصیلیازمنظررضایتتفاوتمعناداریوجوددارد .

شدهو
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019

جدول شماشه  :1۱نتایج آماشی کریسکال والیس

تعداد 

 763

کای-اسکویر 

 43.46

درجهوزادی 

4

سطامعناداری 

 1.111

منب :محاسباتتح ی حاضر 

ترینمیرانرضایتدربینگروههایتحصیلیمربوطبهافرادیبا


دهدکهپایین
نتایجنشانمی
سطا تحصیالت دکتری و فوقلیسانس میباشند .این مورد نشان میدهد که با افرایش سطا
تحصیالت در بین پاسخگویان توقعات ونها در خدمات ارائهشده به شکل محسوسی کاهش
یافته است .بیشترین سطا رضایت مربوط به افرادی با مدار

تحصیلی دیپلم و فوقدیپلم با

میدهد که توقعات چنین افرادی نسبت به خدمات
میانگین رتبه  336بوده است؛ که نشان  
ارائهشدهپاییناست.
جدول شماشه  :11اختالف شضایت دش میان گروههای تحصیلی

تعداد

ميانگين رتبهها

3

 311.63

دیپلموفوقدیپلم 


 633

 336.71

لیسانس 

 631

 363.66

فوقلیسانس 


 31

 694.36

دکتری 

 71

 613.13

م مور 

 766

-

تحصیالترضایت 
بیسواد


منب :محاسباتتح ی حاضر 

رسدتفاوتمعناداریبینسطاجنسیتوسطارضایتونهاازم موعهتاریخی


بهنظرمی
شیخصفیوجوددارد.برایوزمونفرضیهفوقازوزمونمنویتنیاستفادهگردیدوباتوجهبه
است H0رد شده و ادعای عد تساوی میانگینهای
اینکه ضریب معناداری پایینتر از   1.19
مربوطبهرضایتمابینگروه6یعنیزنانوگروه3مردانپذیرفتهمیشود .
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جدول شماشه  :12آزمون من ویتنی دش خصوص شضایت بین گروه مردان و زنان

رضایت

وزمون

69699.111

وزمونمنویتنی

36379.111

ویلکاکسون
Z

-3.311

ضریبمعناداری

.134
منب :محاسباتتح ی حاضر 

نتایجحاصلهنشانمیدهدکهمیرانرضایتمردانبامیانگین()633بسیاربیشتراززنانوبا

میانگین() 319استودراینامرتوقعاتباالیزناندرموردبهداشتمحیطوسایرموارد
تأثیرگذاربودهاست.
جدول شماشه  :13نتایج میانگینهای میان مردان و زنان

م موررتبهها

میانگینرتبهها


تعداد

جنسیت

36379.11

633.93

611

زن

43631.11

319.31

333

مرد

-

-

763

م مور


رضایت

منب :محاسباتتح ی حاضر 

بحث و نتیجهگیری
امروزه میراث ،پایهی گردشگری به شمار ومده و گردشگری میراث یکی از بررگترین،
حوزهی میراث،
رشدترین بخشهای صنعت گردشگری جهان است.در  
فراگیرترین و رو به  
بهعنوان محوطههایی دارای ارزش برجسته
محوطههای ثبتشده در فهرست میراث جهانی  
داشتهاند.
جهانی ،ن ش بسیار مهمی در افرایش شمار بازدیدکنندگان به کشورهای م صد  
ثبتشده ایران در فهرست میراث
محوطههای  

صفیالدین اردبیلی یکی از 
م موعه جهانی شیخ  
سازمانهایجهانیبهبحث«گردشگریومیراث»هموارهبرمبنایتعامل

جهانیاست.رویکرد
ارزشهای میراث به شیوهای پایدار از طری گردشگری به

بوده است .با این رویکرد انت ال 
محوطهها اهداف عمده گردشگری میراث ذکر

مرد  ،مخاطبان وگردشگران بازدیدکننده از 

شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران میراث از مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی

شده است؛ بنابراین در

000

ارائهشده
ونها از تفسیر و خدمات  
انگیره مخاطبان و میران رضایت  

در گردشگری میراث ن ش برجستهای دارد .نتایج این تح ی نشان داد که میران رضایت
گردشگران از م موعه پایین است و همچنین اطالعات و دانش راهنمایان م موعه ،از نظر
گردشگران مطلوب نبوده است .تمایل گردشگران برای خرید خدمت و پرداخت مبلغ برای
است؛درصورتیکهبااقبالمردمی ،موضور «حفاظت و نگهداری از

بازدید از م موعه پایین 
میتواندبهتران ا شود .نور رفتار جامعه میربان با گردشگران
وثار تاریخی و باستانی کشور»  
چندان رضایتبخش نیست .ای اد بستر مناسب برای نور مواجه و برخورد با گردشگران
ازجملهی لواز توسعه پایدار گردشگری است .م مور موارد و نتایج حاصلازاینتح ی را
هایثبتشدهدرفهرستمیراثجهانییونسکونیرتعمیمداد؛بهنظر

میتواندرسایرمحوطه

میرسد در کشور ما برنامهریری مناسبی در بخش نر افراری گردشگری و ارتباط با مرد 

همانند:نوربرخوردومواجهباگردشگران،تفسیرمحوطهودرم موررضایتمندیگردشگران
ازمحوطههایمیراثی ،کار خاصی برای توسعه گردشگری داخلی که م دمه و پایه گردشگری

بیبدیلیدرانتخاب
بینالمللیورودیبهکشورهست،صورتنگرفتهاست.تصویرذهنین ش 

م صد نهایی یك گردشگر دارد .تصویرسازی ذهنی توسط رسانه از م موعه جهانی شیخ
صفیالدیناردبیلی خوب بودهاست.درصد زیادی از گردشگران از وضعیت م موعه رضایت
داشتهاند.ازنظرگردشگرانبازدیدکننده،بااهمیتترینعاملبازدیدازم موعه،قرارگرفتن
نسبی 
م موعه در فهرست میراث جهانییونسکو بوده است .محوطهی مذکور حس نوستالژیك در
مخاطب ای اد کرده است.میران وگاهی و تخصو راهنمایان داخل م موعه جهانیشیخ صفی
بسیار اند

بوده و گردشگران در این زمینه رضایت کمی دارند .همچنین پایین بودن میران

فوقلیسانس
رضایتدربینگروههایتحصیلیکهمربوطبهافرادیباسطاتحصیالتدکتریو 
است ،این موضور را تأکید میکند .با عنایت به وجود فضاهای گسترده م ازی و پخش سری 
موارد و مصادی رضایت و نارضایتی ،مدیریت م موعههای جهانی باید سعی نمایند ضمن
رضایتمندینسبیگردشگرانرا تضمین نمایند.اینتح ی با

افرایش کیفیت خدمات مختلو ،
شناسایین اطضعووبرجستهنمودنموضوررضایت،امیدواراستیکیازلواز توسعهپایدار
گردشگریدرمحوطههایمیراثجهانیایرانمح شود .
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