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 چکيده 

طرح حاضر به مطالعه و بررسی عوامل ساازمانی      

و وفاداری آنهااا  گردشگرانو محيطی موثر بر رضایت 

می پردازد. با توجه به تفاوت و فاصله بين واقعيت 
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افاانون باار و انتظااارات و تجربااه و ادرا  از آن  

بررسی مستقيم تاثير عوامل ساازمانی و محيطای بار 

رضااایت بااه بررساای ارتباااا ایاان عواماال از طریاا  

انتظارات و ادراکات/تجربه پرداخته خواهد شد. سپس 

تاثير توام اینها بار وفااداری در مفهاوم ميانان 

بازگشت پذیری و تبليغ منطقه توسط گردشگران بررسی 

مل خادماتی اسات کاه خواهد شد. عوامل سازمانی شاا

توسط سازمان های مرتبط با گردشگری فراهم می شااود 

و عواماال محيطاای بااه قابلياات هااا و جااذابيت هااای 

گردشگری اطالق می شاود. تاامين ایان عوامال موجاب 

تامين رضایت گردشگران از جذابيت ها)رضایت بصری و 

دیداری( و خدمات ارائه شده)رضایت عاطفی  اجتماعی 

شد. تامين رضاایت موجاب افانای  و فينیکی( خواهد 

دلبستگی  بازگشت و تبليغ منطقه از سوی گردشاگران 

از نظر هدف  کاربردی و از نظار رو   شود. تحقي می

همبستگی است و از پرسشنامه باه عناوان ابانار به 

اصلی در گردآوری اطالعات استفاده شده است. جامعاه 

 آماری گردشگرانی است که در تير و مارداد مااه از

منطقه سرعين اردبيل دیدن می کنند. باا توجاه بااه 

نامشخص باودن تعاداد گردشاگران)جامعه آمااری( از 

نمونه گيری تصادفی قابل دسترس استفاده شد. مناط  

و محل هایی که گردشگران معموال برای بازدید به آن 

کننااد باارای جماا  آوری اطالعااات مناااط  مراجعااه می

-ولمااوگراففنااون آماااری کاسااتفاده گردیااد. از 
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( برای تعيين نرمال بودن توزی  جامعه  ksاسميرنوف)

ها از آزمونضریب همبستگی برای تجنیه و تحليل سوال

ها  همچنين ضرایب همبساتگی جهت رد یا تایيد فرضيه

افنون بر آزمون فرضيه برای دستيابی باه ميانان و 

بنادی عوامال شدت رابطه اساتفاده گردیاد.جهت رتبه

موثر در گردشگری از آزمون آماری  سازمانی و محيطی

فریاادمن اسااتفاده شااد. باارای بررساای شااکاف بااين 

انتظارات و ادراکات گردشگران و رتبه یندی عوامال 

ها برای انجام اقدام اصالحی از مدل سروکوال و شاخص

های و تحليل شکاف استفاده گردیاد.  نتاایی یافتاه

ا تحقي  نشان داد که بين عوامل سازمانی و محيطی ب

رضایت گردشگرا و همينطور بين این عوامل و رضاایت 

گردشگران با وفاداری آنهاا رابطاه متبات و معنای 

کارهاای داری وجود دارد. بر اساس نتایی تحقي  راه

پيشنهادی در اختيار جامعه آمااری قارار گرفتاه و 

گنار  علمی آن در نشاریات معتبار بارای اساتفاده 

 عموم چاپ خواهد شد.
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فصل اول 

 کليات

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

های مهم موثر گردشگری به عنوان یکی از بخ      

در توسعه  توجه جدی جوام  مختلف را به خود جلب 

نموده است. به همين دليل موضوع حاضر برای مطالعه 
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ای انتخاب شد که دغدغه اصلی آن تقویت در منطقه

ن برای توسعه منطقه برداری از آاین صنعت و بهره

است. در فصل حاضر نخست به بيان مساله در مورد 

شود و در گردشگری در جامعه آماری پرداخته می

ادامه با بيان اهميت و ضرورت انجام تحقي  به 

شود. در انتها به تعریف ها پرداخته میتعریف فرضيه

ها شود این واژههای اصلی تحقي  پرداخته میواژه

های بعد در تحقي  ارائه مطالعه فصلکليدی برای 

 کند.می

 

 بيان مساله:

هایی است که به دليل یکی از بخ  گردشگریبخ       

تاثيرات متبت اجتماعی  فرهنگی و اقتصادی امروزه 

مورد توجه جدی کشورهای مختلف قرار گرفته است. 

به لحاظ درآمد زایی و تاثير در رشد  گردشگریصنعت 

ر حال تبدیل شدن به صنعت اول در اقتصادی کشورها د

جهان است طوری که بسياری از کشورها با ایجاد 

زمينه ها و زیر ساخت های مناسب در صدد بهره 

برداری از منایای این صنعت هستند. برای اغلب این 

منب  مهمی برای فعاليت های  گردشگریکشورها 

تجاری  کسب درآمد  اشتغال زایی و مبادالت خارجی 

(. بسياری 198: 1998می شود)هابر و لرنر  محسوب 

از این کشورها ساالنه درآمد سرشاری از این صنعت 

بدست می آورند برای متال در طی دو دهه گذشته 
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بيليون دالر درآمد بدست 50استراليا از این بخ 

(  صنعتی که بدليل 2: 1997آورده است)فاستر  

ارد آلودگی و پيامدهای منفی کمتری که به همراه د

 صنعت پا  ناميده می شود.

 گردشگریبه تب  از کشورهای موف  در صنعت      

دیگر کشورها نين انگينه توسعه این بخ  را مورد 

توجه قرار داده اند تا از منیت های آن بی نصيب 

نباشند. ولی دستيابی به منیت نسبی در این بخ  

نيازمند ایجاد زیر ساخت های مناسب  تامين 

و ایجاد تسهيالت مطلوب  گردشگرانی نيازمندیها

 گردشگریاست. با توجه به تعدد نيازهای  گردشگری

  توسعه این گردشگریبه عنوان عوامل جذب و توسعه 

بخ  مستلنم شناخت این نيازمندیها و تامين آن از 

سوی مقصد است. طوری که بر اساس این نيازها و 

 با گردشگری  مناط  مختلف گردشگرانخواسته های 

ویژگی منحصر به فرد شکل گرفته اند و نوع شناسی 

ارائه شده است. برای متال  گردشگریهای مختلفی از 

انبوه و  گردشگریدر یک طبقه بندی می توان به 

جایگنین  فرهنگی و هنری  ماجراجویانه  طبيعت 

گرا  تاریخی و باستانی  ورزشی  ساحلی  مصرفی  

( 29-23: 1385سالمتی و دیدار از بستگان)زاهدی  

 گردشگریاشاره نمود. در نوع شناسی دیگر به 

تفریحی  تجاری  فرهنگی  سالمتی و بهداشتی  مذهبی  

مبادالت علمی  ورزشی  جنسی  ماجراجویانه و طبيعت 
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( اشاره کرد که هر یک 29-28: 1387گرا)کاظمی  

 است.  گردشگرانمورد توجه و خواست بخشی از 

 گردشگرانوفقيت در جذب کشورهای مقصد برای م     

بایستی با توجه به ویژگيهای فرهنگی و جغرافيایی 

خود نسبت به فراهم آوردن زیرساخت های الزم و 

در حوزه خاص خود  گردشگرانتبدیل شدن به مقصد 

اقدام نمایند. اینکار نيازمند رویکردی نظام گرا 

است تا از طری  ایجاد و  گردشگرینسبت به بخ  

را  گردشگریمورد نياز زمينه توسعه  تامين تسهيالت

فراهم نماید. از آنجا که وجود تسهيالت مورد نياز 

در معنی  گردشگراناولين گام در جذب و نگهداری 

تقاضای مجدد آنها است از اینرو شناخت وضعيت 

منطقه از حيث وجود سطحی از این عوامل  زمينه را 

منطقه و آسيب  گردشگریبرای آشنایی با وضعيت 

ناسی و توسعه آن فراهم می آورد. تا با تامين ش

  رضایت و وفاداری گردشگرانانتظارات و نيازهای 

 آنها را نسبت به مقصد ایجاد نمایند.   

از منطقه بر اساس تجربه  گردشگرانانتظارات      

سفرهای قبلی  تبليغات  تشوی  دیگران شکل می 

ی گيرد. کيفيت خدمات  کيفيت تسهيالت و ارز  ها

دریافت شده و ادرا  شده تاثير مستقيمی بر کيفيت 

و سطح تقاضای آنها در آینده  گردشگریسفر  تجربه 

(. به عبارتی دیگر امکان 8: 2003دارد)یسال  

بستگی به مينان  گردشگرانبازگشت و تقاضای مجدد 
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رضایت آنها از مقصد دارد و تامين رضایت آنها به 

قصد افنای  خواهد نوبه خود وفاداری آنها را به م

داد. در اثر این کن  و واکن  ها چرخه تکاملی و 

سيکل فناینده ای ایجاد خواهد شد که نتيجه آن 

بهره مندی مقصد از مناب  حاصل از آن در حوزه های 

 مختلف اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی خواهد بود. 

نين به مانند برخی بخ  های  گردشگریدر صنعت      

جربه مصرف ناملموس  پویا و ذهنی خدماتی دیگر ت

افنون بر تجربه  گردشگراناست از اینرو رضایت 

آنها از واقعيت و وض  موجود  به ادراکات و 

انتظارات آنها بستگی دارد که نتيجه حاصل از آن 

 رضایت غيرفينیکی و ذهنی است. 

استان اردبيل به لحاظ دارا بودن مناب  غنای      

ميراث فرهنگای از قابليات  طبيعی  سابقه تاریخی و

باالیی برخودار است. این اساتان تواناایی  گردشگری

و تااامين  گردشااگریتباادیل شاادن بااه منطقااه باانر  

را دارد تاا بتواناد باا  گردشگراننيازهای مختلف 

تامين این نيازها و ایجاد رضایت دیداری  فينیکی  

عاطفی و اجتماعی در آنها  امکان توسعه منطقاه را 

ید. سوالی که پي  می آید این است که تا فراهم نما

چه حدی استان اردبيال زميناه هاای جاذب و تاامين 

را از بعد سازمانی و محيطی فراهم  گردشگرانرضایت 

در  گردشاگریکرده است؟ آیا سازمانهای مارتبط باا 

 گردشگرانانجام وظایف خود با رویکرد تامين رضایت 
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بارای اقداماتی انجاام داده اناد؟ آیاا تساهيالتی 

در بازدید از منااط  طبيعای و باساتانی  گردشگران

فراهم می شود؟ آیا زیرسااخت هاای الزم بارای جاذب 

فراهم شده است؟ سيستم های حمال و نقال   گردشگران

تسااهيالت رفاااهی  بهداشااتی  امنيتاای  اجتماااعی و 

اقتصادی تا چه حدی با رویکرد جذب و تامين رضاایت 

ه به وضعيت استان فراهم شده است؟ با توج گردشگران

در ارتباا با پرس  های فااوق تاا چاه حادی امکاان 

وجاود دارد؟ چاه درصادی از  گردشگرانتقاضای مجدد 

برای بار دوم و سوم به منطقه سفر کارده  گردشگران

اند؟ اینها پرس  هایی هستند که برای دستيابی بااه 

 بایستی به آن پاسخ داد. گردشگریمنیت های مطلوب 

با بررسی عوامل سازمانی و محيطی  تحقي  حاضر     

  درصادد گردشگرانتاثير گذار در رضایت و وفاداری 

فراهم آوردن زمينه هاای اطالعااتی و تصاميم گياری 

در اساتان مای  گردشاگریمناسب برای توساعه صانعت 

باشد. تا با استخراج این عوامل و لحاظ قرار دادن 

ی زمينه مطلوبی برا گردشگریآن در سياستگذاری های 

 در استان فراهم شود.      گردشگریتوسعه پایدار 

   

 اهداف تحقي :

 هدف اصلی:

شناسایی عوامل تااثير گاذار در افانای  رضاایت 

 و وفاداری آنها به استان اردبيل گردشگران
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 اهداف فرعی:

شناسایی عوامل سازمانی تاثير گذار بار رضاایت  -1

 و وفاداری آنها به استان اردبيل  گردشگران

ی عوامل سازمانی تاثير گذار بار رضاایت شناسای -2

 و وفاداری آنها به استان اردبيل  گردشگران

 گردشاگرانمطالعه و بررسی رابطه بين انتظارات  -3

و ادراکات و تجربه های آنها از عوامل سازمانی 

و محيطی و تاثير آن بر رضاایت و وفااداری بااه 

 استان اردبيل

 دستيابی باه راهکارهاای عملای و پيشانهاد بااه -4

کارگناران و مادیران ساازمان هاای مارتبط بااا 

برای بهره گيری در سياست گذاری توسعه  گردشگری

 در استان اردبيل گردشگری

 

 تحقي :اهميت ضرورت و 

عه  اهميت تحقيق برای جامعه آماری؛ بررسی و مطال

مل  گردشگرانرضایت و وفاداری  باا توجاه باه عوا

ان محيطی و سازمانی زميناه شناساایی وضاعيت اسات

را از یاک ساو   گردشاگریاردبيل به لحاظ قابليت 

 گردشاگرانآسيب شناسی و رف  نواقص و موانعی کاه 

در سفر به این منطقه باا آن مواجاه مای شاوند و 

تامين نيازها و انتظارات آنها را از ساوی دیگار 

فراهم می اورد. آسيب شناسی و شناخت وضعيت استان 



 15 

اخت هاای از این حيث و تاامين آن و ایجااد زیرسا

و  گردشگریمطلوب برای گستر  آن زمينه های توسعه 

توسعه پایدار در استان را فاراهم مای کناد. باا 

توجه به قابليت استان برای تبدیل شدن باه مقصاد 

از بعااد طبيعاای  تاااریخی و باسااتانی   گردشااگران

ورزشی  ماذهبی  بهداشاتی و ساالمتی  انجاام ایاان 

های بررسی مبانی علمی مناسبی برای گستر   زمينه 

از این منطقه  گردشگرانو استقبال بيشتر  گردشگری

را فراهم خواهد کرد و چارچوب فکری مناسبی بارای 

مدیران و تصميم گيران فراهم خواهد کارد تاا باا 

دیدی علمی و روشمند نسبت به تصميم گيری در ایان 

 حوزه اقدام نمایند.

 

 فرضيه های تحقي : 

ضایت گردشگران بين عوامل محيطی گردشگری و ر -1

 رابطه معنی داری وجود دارد.

گردشگران  تیو رضاگردشگری  بين عوامل سازمانی -2

 .وجود دارد یدار یرابطه معن

بين انتظارات و ادراکات)تجربه( گردشگران از  -3

عوامل محيطی گردشگری شهر سرعين رابطه معنی 

 داری وجود دارد.
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بين انتظارات و ادراکات)تجربه( گردشگران از  -4

ل سازمانی گردشگری شهر سرعين رابطه معنی عوام

 داری وجود دارد.

رابطه مثبت و  گردشگرانبين رضایت و وفاداری  -5

 معنی داری وجود دارد.

 رابطه و بازگشت آنها گردشگرانبين رضایت  1-5

 .وجود دارد یدار یمعن متبت و

و معرفی منطقه از سوی  گردشگرانبين رضایت  2-5

 .وجود دارد یدار یمعنمتبت و رابطه  آنها

بين رضایت از عوامل محيطی گردشگری در شهر  -6

سرعين و وفاداری گردشگران رابطه معنی داری 

 وجود دارد.

بين رضایت گردشگران از عوامل محيطی  1-6

وجود  یدار یرابطه معن گردشگری و بازگشت آنها

 .دارد

بين رضایت گردشگران از عوامل محيطی  2-6

ردشگری سرعين از سوی گردشگری و معرفی منطقه گ

 .وجود دارد یدار یرابطه معن آنها

بين رضایت از عوامل سازمانی گردشگری در شهر  -7

سرعين و وفاداری گردشگران رابطه معنی داری 

 وجود دارد.
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بين رضایت گردشگران از عوامل سازمانی  1-7

وجود  یدار یرابطه معن گردشگری و بازگشت آنها

 .دارد

ن از عواماال سااازمانی بااين رضااایت گردشااگرا 2-7

گردشگری و معرفی منطقه گردشاگری سارعين از ساوی 

 .وجود دارد یدار یرابطه معن آنها

 تعریف عملياتی واژه های کليدی

: شامل کليه عواملی است که مربوا به عوامل محيطی

محيط طبيعی و جذابيت های منطقه نظير چشم انداز و 

مناظر طبيعی  مناط  جذاب  تعدد گنینه های 

گردشگری می شود. برای متال جغرافيای فينیکی  

چهره ظاهری و عمومی منطقه  وضعيت عمومی منطقه  

اکوسيستم  محيط طبيعی  آلودگی محيطی)آب  هوا  

 صدا ...(. 

شامل کليه عواملی است که مربوا عوامل سازمانی: 

به ارائه خدمات و سازمانهای مرتبط با صنعت 

   عوامل عبارتند از: می شود. برخی از این گردشگری

کيفيت خدمات عمومی )آت  نشانی  خدمات رفاهی و  -

اجتماعی و کمک های عمومی  حمل و نقل عمومی از 

مناطقی به مناط  مختلف  حفاظت پليسی  دولت 

محلی  جاده و راه آهن  بهداشت عمومی( و 

 گردشگریزیرساخت های مرتبط با 

رضایت از فرصت های باز توليد)سرگرمی های  -

خصوصی/تجاری)کلوپ های بهداشتی  ویدئو سينما 
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و....(  سرگرمی های ورزشی  فرهنگی  اجتماعی  

 فضای سبن و پارکها(

خدمات بهداشتی و دارویی) تسهيالت بيمارستانی و  -

 دارویی   پنشک ها  خدمات اورژانسی و اضطراری(

فرصت های اجتماعی و روابط شهروندان)فرصتهای  -

دستيابی به آنها و  تعامل با مردم منطقه و

روابط اجتماعی  سازمانهای مذهبی )کليسا و 

 غيره(.

رضایت از وضعيت اقتصادی)تسهيالت فروشگاهی   -

هنینه زندگی  قابليت دسترسی به مسکن و مننل  

 فرصت های کاری(  قيمت کاالها و خدمات 

امنيت اجتماعی) جرم جنایت و دزدی   الکل   -

 بازیهای غير قانونی ...(

 

 

 دوم فصل
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مبانی نظری 

 تحقي 
 

 

 

 قدمهم

هایي است كه در طي تاریخ گردشگري از جمله فعاليت

تااوان گفاات جنئااي همااواره بااا انسااان بااوده و مي

رسد این باشد  به نظر ميجدانشدني از زندگي بشر مي

موضوع ریشه در فطرت انسان جهت شناخت هرچه بيشااتر 

ارد از طبيعت  آثار گذشتگان و فرهنگ ملال دیگار د

این نظار اشاكال گردشاگري باا تكامال انساان  در 

هاي مختلف دچار تغيير و تحول گردیده است. با دوره

 وهاي اخيار تر شادن زنادگي انساان در دهاهپيچيده

گستر  شهرنشيني  پدیده گردشگري به یك نياز اساسي 

تبدیل شده و به همين دليل نيان از رشااد چشامگيري 

منشاا  تعامال فرهنااگ  برخوردار شده است. گردشگري

ایجاد درآماد   هانندیكي ملت و عاملی جوام  مختلف

يل افنای  اشتغال به شمار مي و رود و به هماين دل

هاي اساسي باراي توساعه بسياري از كشورها  برنامه

 اند.این فعاليت تدارك دیده
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گي  كشور كهن ایران نين با تمدني با سابقه  فرهن

یي متناوع و آثاار غني  طبيعتاي جاذاب  آب و هاوا

هاي منحصاار بااه فااردي شاامار از جاذبااهتاااریخي بي

باشد. گستر  صنعت گردشگري در كشور ما برخوردار مي

تواند موجب آشنایي ملال دیگار باا فرهناگ غناي مي

نظيار ایرانياان  كسااب ایراني و اساالمي  تمادن كم

هاي اقتصاادي گاردد. درآمدهاي ارزي و رون  فعاليت

هاااي ر ایاان زمينااه از اولویتریني دلااذا برنامااه

بدیهي است اولين قدم در ایاان  بوده وانكارناپذیر 

خصوص بررسي وض  موجود و تبليغ براي جذب جهاانگرد 

 است.

سارعين داراي  گردشگریاستان اردبيل بویژه منطقه 

هاي درخور توجه گردشاگري اسات و یكاي از توانمندي

بگارم ها چشمه آوجود ده  هاي بارز این منطقهویژگي

هاي معادني  هاا و چشامهمعدني است. سرعين شاهر آب

چشمه آبگرم جوشان و خروشاان   9شهریست كه بي  از 

ميليااون گردشااگر  5پااذیرای بااي  از و هاار سااال 

. بنابراین شناخت وضاعيت موجاود (1388است)نعمتی  

تواند زمينه جذب جهاانگرد بيشاتري را تبليغ آن مي

ل بر ایان مساهله بوجود آورد. و نوشته حاضر با عم

 به بررسي اقدام نموده است.

A Survay of Factors Influencing on Tourists 

Satisfaction and Loyalty in Ardabili 
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Abstract 

     Positive effects of tourism due to social, cultural and economic interest today in different 

countries has been seriously. The industry in terms of income creation and the impact on 

economic growth of countries in becoming the first industry in the world, so that many 

countries and areas are by creating suitable infrastructure exploitation of the benefits sought 

the industry. For most of these countries an important source of tourism business, income, 

job creation and foreign exchange is considered.  For this reason, to achieve the tourism 

development strategies, has consented of two factors affecting tourists in the region of 

Sarein. The aim of the research, has been done application and with correlation method. 

Questionnaire is used as the main tool in gathering information. Statistical Society of tourists 

to the region in August had Travel to Sarein. According to the unknown number of tourists 

(Statistical Society), sampling was available. The correlation coefficient was used to analyze 

questions to rule out or confirm theories. These reviews evaluate the quality of services 

component was satisfactory tourism services. Reviewing Prime Theoretical factors were 

studied in identifying and satisfying the two-story institutional and environmental factors. 

Using the gap analysis model to review expectations and perceptions of tourists’ gap was 

paid. Findings showed that there is a positive relationship between organizational and 

environmental factors and satisfaction of tourists. Indices based on these factors, the priority 

of the gap analysis model based on the suggestions were provided for corrective action. 

 

Keywords: Tourism, Organisational Factors, Environmental Factors, Satisfaction, Gap 

Analysis Model  

 

 
 


