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  الدین اردبیلی  مندي گردشگران میراث از مجموعه شیخ صفی تحلیلی بر وضعیت رضایت

)اردبیل، ایران(

2رانیش يشهباز بیحب، ١،1رویا اسمی

  شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران   کارشناس ارشد باستان - 1

رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یشناس گروه باستان یعلم أتیعضو ه - 2

خالصه

استان اردبیل با وجود بناهاي تاریخی و باستانی منحصر به فرد و گوناگون، پتانسیل باالیی براي رونق و توسعه گردشگري 

از آنجا که مبناي احیاء، حفظ و رونق بناهاي تاریخی در ایران، وابستگی مستقیمی با جذب گردشگران میراث . اث داردمیر

استان اردبیل، (الدیناردبیلی  از مجموعه شیخصفی راثیگردشگران م يمند تیرضا تیوضع دارد؛ لذا هدف این تحقیق، بررسی

حجم . کننده به مجموعه بودند شامل کلیه گردشگران مراجعه امعه آماريبوده و جپیمایشی  -روش تحقیق، توصیفی. بود) ایران

ها  یافته. نفر تعیین شد 375به تعداد ) حجم جامعه نامعلوم(گیري دردسترس و با کمک فرمول کوکران  نمونه به روش نمونه

 0/36(؛ نسبتاً مطلوب )گویان پاسخدرصد  4/14(مندي مطلوب  مندي گردشگران به سطوح رضایت نشان داد که وضعیت رضایت

لذا . شوند بندي می تقسیم) گویان درصد پاسخ 3/16(و نامطلوب ) گویان درصد پاسخ 3/33(؛ نسبتاً نامطلوب )گویان درصد پاسخ

مندي  ین از دیدگاه گردشگران، بیشترین میزان رضایتنهمچ. مندي نسبتاً مطلوبی از مجموعه داشتند غالب گردشگران، رضایت

رسد تهیه  به نظر می. خانه، موزه مجموعه و محوطه شهیدگاه بود مجموعه، مربوط به چینی هاي مختلف از بخشذابیت ج

خانه و توصیف آن، ایجاد دفاتر  بروشورهاي رایگان و تبلیغات چاپی و اینترنتی با توجه بیشتر به معرفی بخش چینی

و توسعه هاي ورودي شهر  رسانی گردشگري مجموعه در مکان اطالع

رسانیگردشگري بهمنظور راهکارهاي  هایاطالع ها،هتلدارانوایستگاه راهبردهایآموزشیمناسببرایتورگردان

  .تواند نقش مؤثري بر رونق گردشگري میراث در منطقه ایفا نماید افزایشرضایتمندیگردشگران میراث، می

.لیگردشگران، اردب يمند تیرضا ،یلیاردب نیالد یصف خیمجموعه ش راث،یم يگردشگر: کلمات کلیدي

  مقدمه .1

 ،ياز جمله توسعه اقتصاد ک،یاستراتژ ياز کارکردها ياریبس ياست که دارا داریپا يها از جنبش یکییصنعت گردشگر

و رونق مقاصد گردشگري  ستیز طیو حفاظت از مح یاجتماع يتوانمندساز

. شود عرصهجدیدیشدهاستکهگردشگریجایگزیننامیدهمیگردشگریامروز،عصرگردشگریانبوهراپشتسرنهادهووارد.]1[است

ین نوع گردشگریمیراثیکیازاشکاالو در این زمینه،  هایتوسعهپایدارگردشگریاست ترینگزینه گردشگریجایگزینیکیازمناسب

بناهاي باتوجهبه( هایتوسعهگردشگریکشورایران تواندیکیازاولویت کهبادرنظرگرفتناصولپایداري،میشود  محسوب میگردشگری
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. مرتبط استگردشگري مقصد یاز از تجربه سفر با وفادار يگردشگر يمند تیضار .]2[قرار گیرد )دغنیوفراوانخوباستانی و تاریخی

به . ]3[کند مثبت به دوستان و اقوام  يها هیتوصبروز و  مجدددیبازد منجر به تواند یماز مقصد گردشگري مثبت  تیرضا

که این امر یک عامل مهم در رونق مندي گردشگران منجر به وفاداري آنان جهت بازدید مجدد خواهد شد  رضایتعبارتی 

، شش و نیم درصد بوده که 2015سهمکلی صنعتگردشگریدرتولیدناخالصداخلیایراندر سال .]4،5[شود  گردشگري محسوب می

ناپذیر بوده و در  لذا توجه به رونق گردشگري میراث اجتناب. ]6[، به هشت درصد افزایش یابد 2025شود تا سال  بینی می پیش

صورت عدم رعایت اصول جذب گردشگر، داراي پیامدهاي منفی از جمله به حاشیه رفتن اقدامات توجیهی براي حفظ، احیا و 

گردشگر عالوه بر  ، تقویت وفاداري)میراث(در مبحث گردشگري تاریخی به عبارتی، . ]7[پایداري بناهاي تاریخی خواهد بود 

هاي دولتی بر حفظ و  رونق اقتصادي، بر احیاء، حفظ، نگهداري و رونق مناطق تاریخی تأثیر بسزایی دارد؛ چرا که حمایت

لذا، توجهبه . کند فرسایشی داشته و پوشش الزم را فراهم نمی-نگهداري آثار تاریخی و باستانی روندي کند و فرمایشی

هایگردشگرانبرایبازدید  تمایل آنان به بازدید مجدد و توجه به متغیرهاي اثرگذاروانگیزه مندي گردشگر میراث و رضایت

.]8[ریزیتوسعه گردشگریازاهمیتخاصیبرخورداراست  مجدد،بهعنوانیکضرورتبازاریابیوبرنامه

افزایشرضایت .تأثیرگذاراستد از آن مقصد مندي گردشگران میراث، بر رویانتخابیکمقصدوتصمیمبرایبازدیدمجد رضایت

و بر انتخاب  گردشگرازیکمقصدمیتواندموقعیترقابتیآن مقصدگردشگري را در مقایسه با دیگر مقاصد گردشگري بهبودبخشد

همچنین رضایتمندیگردشگربرمبنایتطبیقانتظاراتیاستکهگردشگر . ]9[گردشگران براي بازدید مجدد تأثیر بگذارد 

دهندهتطبیقبین  داردکهنشانقبالزبازدیدازمقصدونتایجتجربهکسبشدهدرمقصد

آورد و زمینه امکان بازدید  کندودرباره مقصدرا بهیادمی بیند،احساسمی تصویرقبلیگردشگردربارهمقصدوآنچیزیاستکهواقعاًمی

  .]10[آید  مجدد براي فرد بوجود می

،به این نتیجه دست گريثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاري در گردشأبررسی ت، در ]11[شیرخدایی و همکاران      

منجر به نگاه مطلوب به گردشگران شده و به دنبال آن  منديموجب رضایت ،خوب از مقصدذهنی ایجاد تصویر یافتند که 

میان بازدیدهاي آینده و پیشنهاد دادن مقصد به دیگران  متعاقب آن. شود میبراي گردشگري مقاصد رفتاري  انتخاب

  . )متغیر رفتار جذب گردشگر(یابد  افزایش میگردشگران 

ازمجموعهجهانیشیخ )تاریخی(در تحقیقی به شناساییعواملمؤثربررضایتگردشگرانمیراث ]12[افخمی و همکاران       

همچنین . هانشاندادکهرضایتگردشگرانازمجموعه پایینبود یافته. الدیناردبیلی پرداختند صفی

به عبارتی  .الدین اردبیلیوجودداشت ضایتآناناز مجموعهتاریخیشیخصفیتفاوتمعناداریبینسطحتحصیالتگردشگران میراثوسطحر

هاي  همچنین تمایل گردشگران نسبت به هزینه. مندي رابطه معکوسی وجود داشت بین سطح تحصیالت با عامل رضایت

  .گردشگري در منطقه و مجموعه در سطح پایینی قرار داشت

یگردشگران محیط زیستی و وفادار مندي یتکننده سفر، رضا یینعوامل تعرسی به تحقیقی جهت بر ]13[رمائو و همکاران       

تسهیالت رفاهی، محیط و تصور از  یترضاها نشان داد که عامل  یافته. پرداختند) ژاپن(ي درهوکایدو گردشگرنسبت به مقصد 

.گذارد یم یرتأثیگران یبازدید مجدد و پیشنهاد آن به دبرا یريگ یمهستند که بر تصم یعناصر مهم کلی از مقصد

مطابق . گردشگران میراث، از شهر تاریخی کوردوباي اسپانیا پرداختندتیرضاو  زشیانگ یبه بررس]7[لوپزگزمان و همکاران     

در بخش دیگري از .شود یممجدد میان گردشگران میراث دیبازد يبرا زهیانگیافته ها، رضایت از گردشگري منجر به افزایش 

ها، آنان نتیجه گرفتند که نقش متغیرهاي پذیرش فرهنگی و وجود تسهیالت و خدمات رفاهی در مقصد گردشگري بر  یافته

 یپاسخ دهندگان گفتند که پس از تجربه فعلاز ٪68همچنین . اي برخوردار است مندي گردشگران از اهمیت ویژه بروز رضایت

.تاریخی کوردوبا براي بازدید مجدد اقدام خواهند کرد باز هم به شهرنده،یخود، در آ
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براي مجموعه تاریخی جهانی شیخ مندگردشگري میراث  بندي مطالب بایستی اذعان داشت که توسعهنظام در جمع      

هاي بسیاراینبخشبرایبهبودوضعیتکنونیگردشگریمیراث،  واستفادهازقابلیتالدین اردبیلی  صفی

لذاتوجهبه .مندیگردشگران میراثاست هاي گردشگران در قالب مفهومرضایت هاوخواسته نیازها،ویژگیمستلزمتوسعهوتوجهبه

 گردشگریمیراثمنجر به رونق هر چه بیشتر  ،تمایل به بازدید مجدد مندي آنان،بهعنوان یکمحرك عوامل مؤثر بر رضایت

در استان اردبیل خواهد  بناهاي تاریخی و باستانیو حفظابقا، احیا هایمرتبطبا  مبناییبرایطراحیزیرساختمجموعه و شهر شده و 

لذا این تحقیق به دنبال آن است تا در راستاي رونق گردشگري پایدار و حفظ منابع تاریخی شهر، به تحلیلی بر وضعیت  .شد

.مندي گردشگران میراث از مجموعه تاریخی بپردازد رضایت

  

روش تحقیق -2

  یالدین اردبیل مجموعه شیخ صفی -

به  رانیا ی، جزو آثار مل64، تحت شماره 1310ماه  يمتعلقه بر آن، در پانزدهم د يو بناها نیالد یصف خیش یخیتار  مجموعه

آن از سمت  یاصل يقرار دارد و ورود) استان اردبیل(لیدر شهر اردب قاپو یعال یمیمجموعه در محله قد نیا. است دهیثبت رس

شامل درب ورودي و حیاط بزرگ، حیاط کوچک با  الدین صفیبناهاي اصلی متعلق به بقعه شیخ . باشد یقاپو م یعال دانیم

، )1(همچنین مطابق شکل . خانه استداالن روباز، صحن اصلی، بناي معروف به جنت سرا، حیاط مقابر، شهیدگاه و چله

ي شیخ صفی، مقبره شاه اسماعیل  مقبرهین، نش شاهخانه یا نمازخانه،  یلقندي اصلی بقعه شامل تاالر دارالحفاظ، ها قسمت

  .]14[خانه است  ینیچصفوي، حرمخانه و 

  
  ]15[الدین اردبیلی  نقشه مجموعه شیخ صفی -1 شکل

  تعیین حجم نمونه و ابزار تحقیق-

. طراحی و اجرا گردید 1397سال در پیمایشیبود که -ازنوعتحقیقاتتوصیفیو  ازلحاظهدف کاربردياین تحقیق 

، 16[تعیینحجمنمونهازفرمولکوکراندر شرایط با حجمجامعهنامعلوم، بر اساس محاسبه واریانسنمونهاولیه استفادهشد بهمنظور

آوري اطالعات صورت گرفتوواریانس  پرسشنامه از میان گردشگران میراث جمع30برایمحاسبهآن، ابتداتعداد. ]17

با توجه به ) d(سطح خطا . به دست آمد 2435/0برابر با ) S2( میزان واریانس پارامتر، فرمولاین در . نمونهاولیهمحاسبهشد

 375لذا تعداد نمونه بدین شرح به تعداد . در نظر گرفته شد 96/1برابر با  Zبوده و مقدار  05/0، برابر با 95/0سطح اطمینان 

  :نفر بدست آمد
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اي شامل دو بخش اصلی بود که بخش  ابزار تحقیق، پرسشنامه. گیري در دسترس بود ورت روش نمونهگیري به ص نمونه      

هاي مربوط به متغیر  ، بخش دوم مربوط به گویه...)سطح تحصیالت، سن، درآمد و(هاي دموگرافیکی  اول مربوط به ویژگی

بهداشتی و خدماتی، -ها، تسهیالت رفاهی هزینه هاي پذیرش فرهنگی، رفتار کارکنان، شامل مؤلفه(مندي گردشگران  رضایت

؛ ]18[سلیمانیو  منصوري مؤیدمندي بر اساس تحقیقات  هاي مربوط به رضایت گویه. بود) احساس امنیت، موقعیت و مسیرها

  .تدوین شده بود]20[امیریعقدائی و همکاران  و )]19[، خوارزمی و ابراهیمی ]11[شیرخدایی و همکاران 

از  :جنیک تا پ(هاي مساوي در یک مقیاس پنج قسمتی لیکرت   سواالت متغیرهاي تحقیق، داراي ترتیب خاص و وزن     

مندي در میان گردشگران میراث، از  بندي سطوح مختلف متغیر رضایت براي گروه. تهیه شد )خیلی زیادتا  خیلی کم

، 16[اده شد استف) ISDM: Interval of Standard Deviation from the Mean(یانحراف معیارازمیانگین  روشفاصله

21[:  

      Min ≤ A < Mean-Sd :نامطلوب

    Mean-Sd ≤ B < Mean :نسبتاً نامطلوب

        Mean ≤ C < Mean+Sd :نسبتاً مطلوب

Mean+Sd ≤ D < Max :مطلوب

نظران مربوطه تأیید  روایی ابزار تحقیق با استفاده از روایی صوري و بر اساس نظر جمعی از اعضاي هیأت علمی و صاحب    

گیري در حد  پایایی متغیرهاي اندازه) 7/0باالتر از (همچنین در رابطه با پایایی ابزار تحقیق بر پایه آلفاي کرونباخ .گردید

  ). 1جدول (مناسب بدست آمد 

  

  بررسیپایایی ابزار تحقیق -1جدول 

  آلفاي کرونباخ  متغیرهاي تحقیق

  مندي رضایت

  69/0  احساس امنیت

  73/0  بهداشتی -تسهیالت رفاهی

  70/0  ها هزینه

  75/0  موقعیت و مسیرها

  73/0  رفتار کارکنان

  75/0  پذیرش فرهنگی

  

  



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان مطالعه فرصت ها و (

  )اردبیل

۵

www.tourism2019.ir  

  

  ي پژوهشهایافته -3

  

  گویاناي پاسخهاي شخصی و حرفهویژگی-

غالب . دادنددرصد را زنان تشکیل می 3/29درصد نمونه آماري را مردان و  7/70از لحاظ جنسیت ها،  مطابق یافته     

مقطع مربوط به  تبیشترین فراوانی سطح تحصیال. ندسال بود 46الی 49محدوده سنی بین  در) درصد 1/33(گویان  پاسخ

همچنین بیشترین میزان درآمد متوسط ماهانه در محدوده . دادند درصد از نمونه آماري را تشکیل می 7/30بوده که لیسانس 

  . بود) درصد 7/43(میلیون تومان  4تا  1/3بین 

  هاي مختلف مجموعه گردشگري  مندي جذابیت از بخش بندي میزان رضایت اولویت-

مندي جذابیت به ترتیب،  ، اولویت اول و دوم و سوم رضایت)2جدول (وجود در پژوهش، طبق نتایج با توجه به یافته هاي م     

، موزه مجموعه و محوطه شهیدگاه بوده و اولویت هاي آخر نیز به ترتیب اولویت از آخر )1شکل ( خانه مربوط به گویه چینی

  .باشد می "نشین بخش شاه"و  "سایر موارد"مربوط به گویه 

دشگراناز جذابیت بخشهایمختلف مجموعهبندي میزانرضایتگر اولویت -2جدول 

میانگینبخش
انحراف 

معیار
رتبه

  15/485/01  خانه چینی

  12/488/02  موزه مجموعه

  11/495/03  محوطه شهیدگاه

  09/483/04  قندیل خانه

  07/488/05  صحن اصلی

06/497/06  سرا مسجد جنت

04/493/07  )گنبد اهللا اهللا(مقبره شیخ صفی 

98/392/08  دارالحدیث

94/393/09  چله خانه

91/394/010  مقبره شاه اسماعیل

90/302/111  حرمخانه

57/220/112  نشین بخش شاه 

41/215/113  سایر موارد
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  ]15[خانه چینی -2شکل 

گویان مندي در میان پاسخ تعیین سطوح متغیر رضایت-

بندي  مندي به چهار گروه تقسیم ، گردشگران بر اساس میزان رضایت)ISDMبا کمک روش ( 3با توجه به نتایج در جدول     

نسبتاً ؛ )گویان درصد پاسخ 0/36(نسبتاً مطلوب ؛ )گویان درصد پاسخ 4/14(مندي مطلوب  رضایتشدند که شامل سطوح میزان 

گویان  بنابراین غالب پاسخ. بندي شدند تقسیم) گویان درصد پاسخ 3/16(ب نامطلوو ) گویان درصد پاسخ 3/33(نامطلوب 

  .الدین اردبیلی داشتند مندي نسبتاٌ مطلوبی نسبت به گردشگري از بقعه شیخ صفی رضایت

  

گویان توزیع فراوانی سطوح مختلف متغیرهاي اصلی تحقیق میان پاسخ. 3جدول

درصد تجمعیدرصد  فراوانی  سطوح متغیر  متغیر

  مندي رضایت

544/144/14مطلوب

1350/364/50مطلوبنسبتاً 

1253/337/83مطلوبنسبتاً نا

613/160/100  نامطلوب

-3750/100  جمع  
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  نتیجه گیري و پیشنهادها -4

اردبیلی واقع در شهر الدین مندي گردشگران میراث از مجموعه شیخصفی هدف اصلی تحقیق تحلیلی بر وضعیت رضایت     

مندي جذابیت از مجموعه شیخ صفی، مربوط به بخش  هاي تحقیق نشان داد که اولویت اول رضایت یافته. اردبیل بود

رسد نادر بودن ساختار خاص معماري، زیبایی و جذابیت محتوایی این بنا نسبت به دیگر بناهاي  به نظر می. خانه بود چینی

رسانی جهت گردشگري از مجموعه  شود در تبلیغات و اطالع بنابراین پیشنهاد می. ته دخیل باشدتاریخی در کشور در این یاف

به عبارتی با معرفی هر چه بیشتر این . شیخ صفی، از تصاویر زمینه این بنا و توضیحات تکمیلی براي آن استفاده بیشتري شود

گردد که در نهایت امکان  یان گردشگران میراث فراهم میبناي منحصر به فرد، زمینه تقویت هر چه بیشتر تصویر از مقصد م

  . انتخاب مجدد این مقصد گردشگري افزایش خواهد یافت

به عبارتی بدون . مندي نسبتاَ مطلوبی نسبت به گردشگري مجموعه داشتند گویان رضایت مطابق نتایج تحقیق، غالب پاسخ     

به مجموعه مذکور فراهم  میراثردشگري، اگر امکان جذب بیشتر گردشگران توجه به تأثیر متغیرهایی مانند تصویر از مقصد گ

را دارد که این امر در  میراثمندي براي گردشگران  قابلیت نسبتاً مطلوبی براي کسب رضایت میراثگردد، منطقه گردشگري 

نجا که این مجموعه به عنوان به عبارتی از آ. نهایت منجر به بهبود جذب گردشگر براي بازدید مجدد از مجموعه خواهد شد

هاي تاریخی و فرهنگی قابل توجهی است، این زمینه  و داراي جذابیت]12[شود  یک میراث تاریخی و جهانی مهم شناخته می

در منطقه تحقیق رخ دهد  میراثمندي مطلوبتر، رونق فراوانی در توسعه گردشگري  کند که در صورت بروز رضایت را ایجاد می

ازاینروباید . رسد این امر بستگی به ایجاد تصویر صحیح از مقصد گردشگري دارد نظر می که به

رسانیگردشگري  هایاطالع ها،هتلدارانوایستگاه راهبردهایآموزشیمناسببرایتورگردان

هاي تحقیق، توسعه  در مجموع بر اساس یافته. هانظارتمستمرصورت گیرد بهمنظورارتقایرضایتگردشگرتدوینوبرعملکردآن

، نیازمند ]22[الدین اردبیلی، همچون نتایج تحقیق زارع اشکذري و همکاران  صفی گري میراث مجموعه شیخگردش

در این زمینه، براي ایجاد تصویري جذابتر از . هاي آموزشی، مدیریتی، زیرساختی و تبلیغاتی است گذاري در زمینه سرمایه

هاي خاص و سنتی در محدود منطقه گردشگري و ایجاد انواع بازسازي شیوه  ها و آیین مقصد گردشگري، احیاي برگزاري جشن

مندي گردشگر و  تواند عالوه بر بهبود تصویر از مقصد گردشگري، بر رضایت مجموعه، میزندگی مربوط به پیشینه تاریخی 

در این زمینه تهیه بروشورهاي رایگان . آگاهی و عالقه آنان افزوده و زمینه تمایل به بازدید مجدد از مجموعه بیشتر فراهم گردد

هاي ورودي شهر و ایجاد  رسانی گردشگري مجموعه در مکان عخانه و توصیف آن، ایجاد دفاتر اطال با توجه بیشتر به بناي چینی

تواند نقش مؤثري بر بهبود تمایل به بازدید مجدد  گردشگران گروهی و امکانات تفریحی متناسب با خانواده، می  شرایط اسکان

تسهیالت و خدمات همچنین الزم است . از مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی و رونق گردشگري میراث در منطقه ایفا نماید

مندي  هاي گردشگر باشد تا شرایط رضایت بهداشتی و تفریحی در منطقه گردشگري متناسب با نیازهاي خانواده یا گروه-رفاهی

  . بیشتري براي گردشگران فراهم سازد

  

  مراجع. 5

1. Parmawati, R., Agung, S., Kurnianto, K. A, Cholis, A. F., Hidayat, H. andAluf, W. 

(2018),“Analysis of ecotourism development of sembilangan beach: characters, factors, and 

challenges”. International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events, 2 (1), pp 59-

69.



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان مطالعه فرصت ها و (

  )اردبیل

٨

www.tourism2019.ir  

، "پایدارگردشگریدرایرانراهکارمناسبتوسعه:گردشگریمیراث"،)1390(.ا، فرجرپوو . ر. م، پور صالحی.٢

.15-1تیرماه،  22ایران،  ،همدان،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان،همایشگردشگریوتوسعهپایدار

3. Chi, C. G. Q. and Qu, H. (2008),“Examining the structural relationships of destination 
image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach”, Tourism 
Management, 29, pp 624-636.

4. Shoemaker, S., and Lewis, R. C. (1999),“Customer loyalty: the future of hospitality 
marketing”, International Journal of Hospitality Management, 18, pp 345-370.

5. Leou, C.-H., Wang, X. and Hsiao, C. H. (2015),“The relationship between 
destinationimage and satisfaction: visits to MacaoWorld Heritage as a 
moderator”,Sustainable Development, 2, pp 795- 806.

فصلنامه . "مریوانمحیطی گردشگران دریاچه زریوار  بررسی رفتارهاي زیست"،)1396. (زاده، س و مصطفی. حبیبی، ف. 6

.184-163، صص )47( 1جغرافیا و توسعه، 

7. López-Guzmán, T., Claudio, J., Gálvez, P. and Muñoz-Fernández G. A. 
(2018),“Satisfaction, motivation, loyalty and segmentation of tourists in World Heritage 
cities”, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 16 (1), pp 73-86.

8. Assaker, G., Hallak, R. G., Assaf, A. and Assad, T. (2015),“Validating a structural model 
of destination image, satisfaction, and loyalty across gender and age: multigroup analysis 
with PLS-SEM”, Tourism Analysis, 20, pp 577–591.

9. Chew, E. Y. T., andJahari, S. A. (2014),“Destination image as a mediator between 
perceived risks and revisit intention: a case of post-disaster Japan”. Tourism Management, 
40(1), pp 382-393.

10. Zabkar. V. (2007). Quality and customer satisfaction in tourism, a case of Slovenia, 

university of Ljubljana, Faculty of economics, pp 1-17.

ثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاري در أبررسی ت"،)1395( .ف ا،آملی دیو و .م ،ثانی علیزاده ،.می،شیرخدای. 11

  .145- 121صص ، )17( 5،ریزي و توسعه گردشگري مجلهبرنامه ،"آبگرم معدنی الویج: مورد مطالعه(مت الگردشگري س

 .اروجی، حو .م،علیزاده،.بافخمی،. 12

. "الدیناردبیلی شناساییعواملمؤثربررضایتگردشگرانمیراثازمجموعهجهانیشیخصفی"،)1396(

.114 - 95صص ،)73(12فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگري،

13. Romao, J., Neuts, B., Nijkamp, P. andShikida, A. (2014),“Determinants of trip choice, 
satisfaction and loyalty in an eco-tourism destination: a modelling study on the Shiretoko 
Peninsula, Japan”, Ecological Economics, 107, pp195–205.

- پایان ."ر استان اردبیل؛ با تأکید بر فضاهاي ساختاريیابی و بررسی پراکنش پیرهاي مقدس د ریشه"،)1395( .اسمی، ر .14

  .، اردبیلي ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلیشناسی، دانشکدهي باستاننامه کارشناسی ارشد در رشته



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان مطالعه فرصت ها و (

  )اردبیل

٩

www.tourism2019.ir  

15. Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization. (2009), “Sheikh Safi Al-
din Khanegah and shrine ensemble in Ardabil”, UNESCO, World Heritage Convention, 
Nomination of Properties for Inclusion on The World Heritage List. Pp 1-753.

رابیل در زیستی، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگري شو تحلیل مدل رفتار محیط"، )1397( .و واحدي، ن. م, سوختانلو. 16

  .120-105صص  ،)3( 6مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، . "استان اردبیل

ارزیابیوسنجشتاثیرفعالیتهاوانواعکاربریهایموجود "، )1396( .راد، ه و رضایی.ك، حقیقی ذاکر،.حاتمی، ي. 17

 ، "همدانمنطقهیکشهر:مطالعهموردي(درمحورهایساختاریوعملکردیبرالگویسفریشهروندان 

.154-134صص ،)13( 4فصلنامهمطالعاتساختاروکارکردشهري،

مطالعات مدیریت ، "ابزارهاي بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد"،)1391( .س ،سلیمانیو.ف ،منصوري مؤید. 18

  .111-19، صص )18( 7.گردشگري

شهر : مطالعۀ موردي(وفاداري گردشگران تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر "، )1396( .و ابراهیمی، ل. ع. خوارزمی، ا. 19

  .75-57، صص )1( 4، مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضاي شهري.")تبریز

نقشمیانجیرضایتدرتأثیرتصویرمقصدبرتوسعۀ " ،)1395( .ح، العجیو  .، انصاري، آ.ح،رضاییدولتآبادي،.ف. عقدائی، سمیریا. 20

.124-107، صص )3( 15،فصلنامه چشماندازمدیریتبازرگانی ،"گردشگریمذهبی

21. Bondori,A., Bagheri, A., Sookhtanlou, M., Allahyari, M. S. andDamalas, C. A. (2018), 
“Pesticide use in cereal production in Moghan Plain, Iran: Risk knowledge and farmers’ 
attitudes”. Crop Protection, 110, pp 117–124.

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري فرهنگی با "،)1394( .آبادي، ر و مختاري ملک. ، موسوي، م.، سقایی، م.مزارع اشکذري، . 22

- 189، صص )17( 5، جغرافیا و آمایش شهري، ")شهر یزد: موردشناسی(رویکرد جذب گردشگران خارجی در ایران مرکزي 

260.  

  

  


