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چکیده
گردشگری صنعتی است که نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسایل و عوامل مؤثر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است .بنابراین به
عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه ،بیش از گذشته نیازمند مطالعه میباشد .در ادبیات گردشگری رضایت گردشگران از محصول گردشگری
براساس ویژگی های دموگرافیکی و اجتماعی مورد بررسی و آنالیز قرار نگرفته است .هدف از این مطالعه ارزیابی رضایت گردشگران شهرستان اردبیل
از محصول گردشگری (جاذبهها و تسهیالت) براساس ویژگیهای دموگرافیکی و اجتماعی (سن ،وضعیت تأهل ،جنسیت ،تحصیالت ،اشتغال) میباشد.
به منظور سنجش رضایت گردشگران از محصول گردشگری پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق وارد پژوهش شده است .سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
استوار بر روش اعتبار محتوا و آزمون آلفای کرونباخ در نرمافزار  SPSSنسخه  24بوده است .مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر %85بوده
است که اعتبار قابل قبولی است .با لحاظ اینکه جامعه آماری این پژوهش گردشگران ورودی به شهرستان اردبیل در درتابستان سال  1395به تعداد
 400000نفر میباشند که مطابق با فرمول کوکران  384نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است .نتایج نشان میدهد که گردشگران سطوح متفاوت
رضایت را از محصول گردشگری شهرستان اردبیل بدست آوردند .همچنین نتایج پژوهش رابطه معناداری را بین ویژگیهای دموگرافیکی -اجتماعی
و وفاداری گردشگران نشان میدهد.
کلیدواژه :رضایت گردشگر ،شهرستان اردبیل ،وفاداری گردشگر ،ویژگیهای دموگرافیکی و اجتماعی

 -1مقدمه
طی نیم قرن گذشته فعالیتهای گردشگری ابعاد گستردهای به خود
گرفته است و هر سال بر تعداد مسافرانی که با انگیزههای مختلف سفر
میکنند افزوده میشود (افتخاری و همکاران.)1390،گردشگری یکی
از بخشهای مهم اقتصادی است (لوپز )20111،و فعالیتی است که غیر
از مزایای اقتصادی و اشتغال زایی ،تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری
دارد (هزارجریبی و نجفی .)1391،این در حالی است که ایران یکی از
دیدنیترین کشورهای جهان است .بهطوری که کشور ما جزء ده کشور
اول جهان از لحاظ جاذبههای (فرهنگی و تمدنی )گردشگری و جزء
پنج کشور اول جهان از نظر تنوع (محیط طبیعی ) گردشگری و جزء
سه کشور اول جهان از نظر صنایع دستی میباشد (زنگی آبادی و
همکاران .)1385 ،این کشور در جنوب غربی آسیا ،مساحتی بیش از
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 1648000کیلومتر مربع را در برگرفته است .عالوه بر این ،بررسی
 3167جاذبه گردشگری در ایران نشان میدهد که این کشور سرشار
از منابع گردشگری تاریخی و فرهنگی است که بسیاری از آنها در سطح
جهان نیز بی نظیر میباشند (زینلی و همکاران .)2014، 2در ایران،
فعالیتهای گردشگری  5.6درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی
کشور 5.1،درصد از کل اشتغال کشور 2.9 ،درصد از کل سرمایهگذاری
و  2.8درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است
(شورای جهانی سفر و گردشگری .)20133،با این حال گردشگری در
ایران با هشت چالش عمده روبرو است )1 .رقابت جهانی در صنعت در
حال رشد گردشگری  )2یک سیستم اقتصادی که بصورت سنتی بر
کیفیت خدمات و محصوالت تأکید ندارد  )3سطح باالی تناقض در
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تصمیمگیریهای گردشگران  )4ضعف دسترسی مقصد  )5عدم حفظ
و نگهداری اصولی جاذبههای گردشگری  )6سطح پایین خالقیت
توراپراتورها ،مقامات وتصمیم گیرندگان  )7فقدان برنامههای بازاریابی
 )8زمان کوتاه سرمایهگذاری اقتصادی (زینلی و همکاران .)2014 ،در
این میان شهرستان اردبیل در میان دشت وسیعی به طول  45کیلومتر
و در دامنه کوه سبالن واقع شده است .هوای شهرستان اردبیل در بهار
و تابستان معتدل و خنک و مطبوع میباشد .صنایع دستی و سوغات
آن نیز شامل گلیم ،جاجیم ،شال ،ورنی ،مسند ،سفال ،صنایع چوب،
مصنوعات چرمی و قالی بوده و سوغاتیهای آن سرشیر ،عسل ،حلوای
سیاه و شیرینیهای محلی میباشد .آثار تاریخی و جاذبههای
گردشگری شهرستان شامل :مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
مربوط به دورۀ ایلخانی -صفوی ،مجموعه بازار سرپوشیده اردبیل با
طاق های جناقی ،مسجد میرزاعلی اکبر مرحوم در بازار مربوط به دورۀ
قاجاریه ،مسجد جمعه متعلق به دوره سلجوقی که بر روی تپه تاریخی
ساخته شده است ،مجتمع توریستی شورابیل ،دریاچه آب شیرین نئور
در  48کیلومتری جنوب شرقی اردبیل،آبگرم و آبشار سردابه ،برج
شاطر گنبدی روستای صوما ،مقبره شیخ جبرائیل پدر شیخ صفی الدین
اردبیلی در محله کلخوران اردبیل و  ...میباشد (سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل .)1395 ،باتوجه به اینکه
تاکنون تحقیق جامعی دربارهی تأثیر ویژگیهای جمعیت شناختی بر
رضایت گردشگران در صنعت گردشگری ایران ،بهخصوص استان
اردبیل ،انجام نگرفته است ،نیاز به این پژوهش شدیداً احساس میشود
تا بتوان نیازها و خواستههای گردشگران را کشف و در جهت ارضای
نیازها و برآورده ساختن انتظارات آنها قدم برداشت .بنابراین هدف
اصلی این پژوهش یافتن تأثیر ویژگیهای جمعیت شناختی بر رضایت
گردشگران از محصول گردشگری شهرستان اردبیل میباشد .در این
راستا فرضیههای در نظر گرفته شده به شرح زیر میباشند:
 H1گردشگران سطوح متفاوت رضایت را براساس ویژگیهای جمعیت-
شناختی (سن ،جنسیت ،تأهل ،تحصیالت ،اشتغال) از محصول
گردشگری شهرستان اردبیل تجربه کردند.
 H2ویژگیهای دموگرافیکی و اجتماعی بر تمایالت رفتاری آینده
گردشگران تأثیرگذار بوده است.
 -2مبانی نظری
 2-1رضایت گردشگری و ویژگیهای دموگرافیکی و اجتماعی

رضایت (جزء عاطفی) و واسطه اثر کیفیت خدمات (جزء شناختی ) بر
نیات رفتاری است (الی و کوانگ وین .)20134،رضایت گردشگر زمانی

به دست میآید که فرایندهای مناسب به گونهای طراحی شوند که
خدمات ارایه شده توقعات و انتظارات گردشگر را برآورده نمایند (قلی-
پور و رشیدی .)1387،رضایت گردشگر نقش مهمی در مؤفقیت
بازاریابی مقصد گردشگری ایفا میکند زیرا انتخاب مقصد ،مصرف
کاالها و خدمات گردشگری و تصمیم به بازگشت دوباره به مقصد را
تحت تأثیر قرار میدهد (یون و أویزل .)2003 ،5باردین در سال ،1977
 33عنصر مربوط به رضایت گردشگری را به پنج گروه عمده تقسیم
میکند که عبارتند از؛
 دسترسی ،شامل شرایط جادهای هزینهها ،از جمله عوارض و سوخت و یا بلیط ،اقامت ،غذا ،تفریح وسرگرمی
 جاذبههای طبیعی جاذبههای مصنوعی ،ازجمله کافهها ،رستورانها ،مراکزخرید،سینماها ،آثارتاریخی ،هنری و مذهبی
 زیرساخت ،از جمله مسکن ،دسترسی به اطالعات ،ارتباطات ،جاده،بهداشت و ایمنی (الیورا.)20116،
کوتلر( )1999پیشگام تولید اصطالح رضایت مشتری در کسب و کار و
بازاریابی بود (فروزا و همکاران .)20137،وی بیان میکند که نارضایتی
زمانی رخ میدهد که مشتریان تفاوت معناداری بین انتظارات خود و
کیفیت خدماتی که آنها دریافت کردهاند را تجربه کنند (فروزا و
همکاران .)2013،ویژگیهای دموگرافیکی از عوامل اساسی برای
بررسی رضایت گردشگران میباشد .بنابراین ،با یک بررسی از تقسیم-
بندی بازار ،پنج بعد اجتماعی و جمعیتی انتخاب میشوند (زینلی و
همکاران )1 .) 2014،جنسیت :یک جنبه از ویژگیهای جمعیتی است
که به نظر میرسد در صنعت گردشگری ،تعیین تجربه شخصی است.
جنسیت در تحقیقات گردشگری اهمیت باالیی دارد (اسکوفید و
تامسون )20078،برای مثال پروویک و همکاران )2012( 9نشان دادند
که جنسیت تأثیری بر سطح رضایت گردشگران در مونتنگرو نداشته
است .زینلی و قوجالی ( )2013به این نتیجه رسیدند که جنسیت تأثیر
متفاوتی بررضایت گردشگران از خدمات ویالهای پارک ساحلی قرون
داشته است )2 .سن :جنبهای دیگر از ویژگیهای جمعیتشناختی است
که به عنوان متغیری برای نشان دادن آمادگی جسمی افراد ،سطح
فعالیت ،دلبستگیها و عالیق و تجربه سفر قبلی در نظر گرفته میشود
(پیرس .)200510،برخی از محققان روابط بین سن و سطح رضایت را
بررسی کردهاند .به عنوان مثال پروویک و همکاران ( )2012اثر سن را
بر سطح رضایت گردشگران در مونتنگرو بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که سن تأثیری بر رضایت گردشگران ندارد )3 .واضح است که
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با باالرفتن سطح تحصیالت تعداد سفر نیز افزایش پیدا میکند ( زینلی
و همکاران  .) 2014،بنابراین برخی از محققان اثر سطح تحصیالت را
11
بر رضایت گردشگران بررسی کردهاند .به عنوان مثال ملینا و ابال
( )2013تفاوت قابل توجهی در میزان رضایت گردشگران براساس
 )200612نشان دادند
سطح تحصیالت را بیان کردند .تیوسی و ویژیژه (
که سطح تحصیالت میتواند در بین دو گروه گردشگران (بسیار راضی
و کمتر راضی) تبعیض قائل کند )5.وضعیت تأهل یکی دیگر از
متغیرهای جمعیت شناختی است که میتواند تأثیر متفاوتی بر میزان
رضایت گردشگران داشته باشد )5 .در نهایت برخی از محققان نشان
دادند که اشتغال میتواند در ادراک از زمان ،سطح رضایتمندی و تجربه
سفر تأثیر بگذارد (زینلی و همکاران .)2014،
 -3پیشینه تحقیق
کیاکجوری و خلیلی صرافی ( )1390در پژوهشی به بررسی تمایل
گردشگران صنعت جهانگردی مبتنی بر عوامل محصول و جمعیت
شناختی (مطالعه موردی :نوشهر و چالوس) پرداختند .جامعه آماری
پژوهش گردشگران شهر نوشهر و چالوس در تابستان  89میباشد و
تعداد  352نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .نوع تحقیق
از نظر هدف کاربردی و از روش توصیفی و همبستگی استفاده شده
است .و از آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس یکطرفه ،آزمون
توکی استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد تمامی عوامل
محصول (جاذبهها ،تحصیالت و زیرساختارها) و جمعیت شناختی
(تحصیالت ،چگونگی انتخاب مقصد ،مدت اقامت ،شغل و جنسیت) در
تمایل گردشگران به دو شهر چالوس و نوشهر مؤثر بودهاند .ابراهیمزاده
و والشجردی فراهانی ( )1391در مقالهای با عنوان تحلیلی بر انگیزه
گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن (مطالعه موردی،
گردشگران نوروزی شهرستان محالت) پرداختند .یافتههای تحقیق از
طریق تحلیل نتایج حاصل از  185پرسشنامه به روش تحلیل عاملی،
برای شناسایی انگیزهها و با بهرهگیری از آزمونهای  T-testو تحلیل
واریانس یک طرفه ،برای آزمون فرضیات ،مورد تحلیل و ارزیابی قرار
گرفت .نتایج بیانگر آن است که درانگیزههای گردشگران ،تنها چهار
عامل میتوانند  1.58درصد واریانس کل گویههای مورد بررسی را
تبیین نمایند و با لحاظ کردن سایر عاملها این نسبت به بیش از 90
درصد هم میرسد؛ از این میان عامل آرامشی _تفریحی باالترین درصد
واریانسها را به خود اختصاص داده است .نتیجه آزمون فرضیات نیز
حاکی ازتفاوت معنادار درآمد بر گونههای انگیزشی گردشگران بوده
است .امین بیدختی و روحیپور ( )1392در پژوهشی به بررسی تأثیر
ویژگیهای جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از کیفت خدمات در
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صنعت هتلداری استان سمنان پرداختند .برای سنجش کیفیت
خدمات از شاخص الدجسرو استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل
دادهها ،ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی  26سؤال به  5بعد کیفیت
خدمات تقلیل یافته و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس
چندمتغیره ،تأثیر ویژگیهای جمعیت شناختی بر ابعاد پنجگانهی
کیفیت خدمات بررسی شده و فرضیهها مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج
حاکی از آن بود که سن ،تنها ویژگی جمعیت شناختی است که بر
انتظارات مشتریان از پنج بعدکیفیت خدمات تأثیر میگذارد و ویژگی-
های جمعیتشناختی جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان درآمد و میزان
تحصیالت هیچ تأثیری بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات نمی-
گذارند .جباری و همکاران ( )1395در مقالهای به بررسی نقش
متغیرهای دموگرافیک بر دیدگاه گردشگران پزشکی نسبت به کیفیت
خدمات بیمارستانها پرداختند .این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی
و مقطعی بوده که روی 200بیمار خارجی مراجعه کننده به بیمارستان
شیراز در سال  91-92انجام گرفت .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه
است .دادهها توسط آزمونهای آماری تی مستقل و آنالیز واریانس
یکطرفه در نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
پژوهش نشان میدهد شکاف کیفتی گروه سنی باالی  50سال %26
برآورد شد که نسبت به دوگروه سنی دیگر کمتر بوده است .همچنین
کمترین مقدار کلی این کمیت مربوط به گروه کم سواد و گروهی که
کمتر از  7روز در شیراز اقامت داشتند بود که به ترتیب  %32و %36
برآورد شده است .همچنین گروه گردشگران متأهل دارای ملیت امانی
و افرادی که خدمات جراحی چشم دریافت کرده بودند ،نسبت به سایر
13
)2001(14
گروهها میانگین شکاف کمتری داشتند .هونگ و همکاران
در پژوهشی به بررسی رابطه بین تعطیالت ،عوامل جمعیتشناختی و
ویژگی های سفر مسافران ژاپنی پرداختند .جامعه آماری پژوهش 406
نفر از گردشگران تفریحی ژاپن بودند .نتایج پژوهش نشان میدهد لذت
بردن از تعطیالت مهمترین انگیزه سفر است .که چهار عامل آن شامل
جاذبههای آب و هوایی ،شهرهایی با فرهنگ متنوع ،اکتشاف و تحقق
رویاها همچنین رابطه بین عوامل تعطیالت و ویژگیهای دموگرافیکی
و اجتماعی مشخص شد .اسکوفید و تامسون )2007(15در مقالهای به
بررسی انگیزه بازدیدکنندگان ،رضایت و تمایالت رفتاری آنها در
جشنواره  Naadamسال  2005مغولستان پرداختند .واریانس انگیزه،
رضایت و تمایالت رفتاری آینده گردشگران براساس متغیرهای جمعیت
شناختی مورد بررسی قرار دادند .که متغیرهای جنسیت و سن در
16
انگیزه ،رضایت و تمایالت رفتاری تأثیرگذار بود .جانسن و دیونش
( )2008در مطالعهای به این موضوع پرداختند که آیا ملیت ،سن و
جنسیت در انگیزه سفر تأثیرگذار است؟ که نمونه مورد مطالعه
Schofield & Thompson
Jo¨nsson & Devonish

14
15

4

مجله علوم جغرافیایی(جغرافیای کاربردی) ،دوره ،16شماره  ،33پاییز و زمستان  ،1399قنبری و همکاران ،بررسی رضایت و وفاداری..

گردشگران باربادوس میباشند .در این مطالعه در مرحله اول به بررسی
تفاوت در انگیزه سفر گردشگران کشورهای مختلف به باربادوس
پرداختند .و در مرحله بعد به بررسی تفاوت انگیزه سفر گردشگران از
نظر سن و جنسیت پرداخته شد .نتایج نشان میدهد که ملیت به همراه
سن در انگیزه سفر گردشگران موثر میباشد .زینلی و همکاران ()2014
در مقالهای به تحلیل اجتماعی و جمعیتشناختی رضایت و وفاداری
گردشگران خرید پارک ائل گلی تبریز پرداختند .نتایج پژوهش نشان
میدهد گردشگران سطوح مختلف رضایت را از دسترسی و فروشگاه-
های پارک بدست آوردند .به طوری که از عوامل موثر بر رضایت
جذابیت ،ایمنی ،رفتار محترمانه فروشندگان ،راحتی وسایل نقلیه
عمومی ،امکانات پارکینگ و هزینه حمل و نقل میباشد .همچنین
نتایج نشان میدهد که سن و درآمد با رضایت گردشگران ارتباط ندارد
و در نهایت سطح تحصیالت ،تصمیم به بازدید دوباره از مقصد را تحت
تأثر قرار میدهد .ایسو )2015(17در مقالهای به بررسی تأثیر ویژگی-
های دموگرافیکی و اجتماعی در ادراک شرکتکنندگان از کیفیت
جشنوارهها و رضایت و نیات رفتاری آنها پرداخت .در این پژوهش 473
شرکننده در جشنواره کلبر نیجریه به روش نمونهگیری انتخاب شدند.
 ANOVAو تجزیه و تحلیل آزمون  tنشان داد که چهار عامل
جمعیت شناختی سن ،شغل ،مدرک تحصیلی و جنسیت هیچ تأثیری
ب ر نیات رفتاری شرکنندگان ندارد و همچنین جنسیت تنها عامل
تأثیرگذار بر رضایت شرکتکنندگان است و همچنین شرکت در
فستیوال تحت تأثیر کیفیت خدمات درک شده و مدارک تحصیلی بوده
است.
 -4مواد و روش
در این پژوهش شهرستان اردبیل به عنوان مقصد گردشگری و جامعه
مورد مطالعه گردشگران داخلی میباشد .چرا که مشاهدات ،انتقادات،
توصیه گردشگران یک پایگاه اطالعاتی برای بهبود کیفیت خدمات
گردشگری در هر مقصد میباشد (باروتکو و همکاران .)201118،بنابراین
پرسشنامه براساس نظر کارشناسان مورد استفاده قرار گرفت .این
مطالعه شامل سه بخش است .بخش اول شامل جمعآوری اطالعات
مربوط به پروفایل گردشگران میباشد .به منظور تنظیم پروفایل
توریستی شهرستان اردبیل ،بر دوگروه از ویژگیهای اجتماعی و
جمعیتشناختی تمرکز شده است .ویژگیهای اجتماعی و جمعیت
شناختی شامل جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،سن و
اشتغال میباشد .ویژگیهای سفر هم شامل منابع اطالعاتی ،مدت زمان
اقامت ،محل اقامت ،تعداد دفعات بازدید و حمل و نقل میباشد .بخش
دوم پرسشنامه شامل اندازه گیری میزان رضایت گردشگران از کیفیت
خدمات گردشگری شهرستان اردبیل میباشد .که گزینههای مختلف
Esu
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برای سنجش رضایت گردشگران شامل )1 :بسیار ناراضی  )2ناراضی
 )3بیتفاوت ) 4راضی  ) 5بسیار راضی .بخش سوم پرسشنامه وفاداری
گردشگران نسبت به مقصد را مانند تصمیم به بازگشت دوباره به مقصد
با بله و خیر مورد بررسی قرار داد .این دادهها با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  24مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج آزمون کولوموگراف-
اسمیرنوف غیرنرمال بودن دادههای پژوهش را نشان داد .با توجه غیر
نرمال بودن دادهها از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شده است.
بنابراین مناسبترین آزمون برای سنجش متغیرهای اسمی -رتبهای
آزمون کای اسکوئر میباشد.
 -5یافتههای پژوهش
تعداد  384پرسشنامه در بین گردشگران توزیع شده است .با جمع-
آوری پرسشنامهها  360پرسشنامه برای سنجش و اندازهگیری نظرات
مورد بررسی قرار گرفته است .از بین پاسخدهندگان از نظر جنسیت،
 55.3درصد را مردان و  44.7درصد را زنان تشکیل میدهند .از نظر
سن ،بررسی فراوانی گروهها نشان میدهد  16.7درصد (با فراوانی)60
در گروه سنی زیر 20سال 24.7 ،درصد ( با فراوانی  )89بین  20تا
29سال 30.3 ،درصد ( بافراوانی  )109بین  30تا  39سال 11.9 ،درصد
( با فراوانی  40 )43تا  49سال 8.1 ،درصد ( با فراوانی  50 )29تا 59
سال و  8.3درصد ( با فراوانی )30در گروه باالی  60سال قرار دارند .از
نظر وضعیت تأهل 41.1 ،درصد (با فراوانی  )148مجرد و  58.9درصد
(با فراوانی  )212متأهل میباشند .از نظر سطح تحصیالت18.9 ،درصد
( با فراوانی  )68پاسخگویان زیر دیپلم 15.3 ،درصد ( با فراوانی )55
دیپلم 9.7 ،درصد (با فراوانی  )35فوق دیپلم 38.6 ،درصد (با فراوانی
 )139لیسانس و  17.5درصد (با فراوانی  )63فوق لیسانس و دکتری
میباشند(جدول  .)1از نظر متغیر اشتغال ،ما جامعۀ مورد مطالعه را در
چند زیرگروه شامل متخصصان ،کارمندان ،صاحبان شغل آزاد ،کارگر،
بیکار و دانشجو و محصل تقسیم نمودیم .توزیع فراوانی نمونۀ آماری
براساس نوع شغل در جدول ( )1نشان میدهد که  5.6درصد ( با
فراوانی  )20متخصص بودهاند19.4 ،درصد ( با فراوانی  )70کارمند،
 23.3درصد ( با فراوانی  )84دارای مشاغل آزاد 2.2 ،درصد (با فراوانی
 )8کارگر 21.4 ،درصد ( با فراوانی  )77بیکار و  28.1درصد ( با فراوانی
 )101دانشجو و محصل بودهاند .از نظر منبع کسب اطالعات دربارۀ
شهرستان اردبیل ،منابع اطالعاتی طبق نتایج ،شامل صدا و سیما،
روزنامههای ملی و محلی ،اطالعات دریافتی از دوستان و آشنایان،
سایتها و شبکههای اینترنتی و تابلو و اعالنات جادهای هستند .بررسی
فراوانیها گویای آن است که  27.2درصد ( با فراوانی  )98از طریق
صدا و سیما 14.7 ،درصد ( با فراوانی  )53ازطریق روزنامهها34.7 ،
درصد ( با فراوانی  )125از طریق اطالعات دریافتی از دوستان و
Barutcu et al
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آشنایان 15.3 ،درصد ( با فراوانی  )55از طریق اینترنت و  8.1درصد (
با فراوانی  )29از طریق تابلو اعالنات جادهای از این مقصد اطالعات
کسب کردهاند .از نظر تعداد دفعات سفر به شهرستان اردبیل 33.3
درصد ( با فراوانی )162برای اولینبار 45 ،درصد ( با فراوانی )120
برای دومینبار و  21.7درصد ( با فراوانی  )78برای چندمینبار به این
شهرستان مسافرت کردهاند .بر حسب مدت زمان اقامت ،پاسخگویان
در چهار طبقه قرار دارند( :الف) آنهایی که اقامت شبانه در شهرستان
اردبیل نداشتهاند( ،ب) آنهایی که برای یک شبانهروز در شهرستان
اردبیل اقامت داشتهاند( ،ج) آنهایی که  2-3شبانهروز در شهرستان
اردبیل اقامت داشتهاند و (د) آنهایی که بیش از  3شب در شهرستان
اردبیل اقامت داشته اند .از نظر فراوانی ،گروه چهارم بیشترین سهم را
در بین پاسخگویان دارند .از نظر نوع وسایل حمل و نقل استفاده شده،
 52.8درصد ( با فراوانی )190از خودروی شخصی برای مسافرت به
شهرستان اردبیل استفاده کردهاند 31.1 .درصد ( با فراوانی  )112از
اتوبوس و مینیبوس10.3 ،درصد ( با فراوانی  )37از طریق هواپیما و
 5.8درصد ( با فراوانی  )21از سایر اشکال وسایل حمل و نقل استفاده
کردهاند .از نظر محل اقامت  32.8درصد ( با فراوانی  )118هتل یا
مهمانپذیر ( 30.8 ،با فراوانی  )111منزل اقوام و دوستان 4.4 ،درصد
( با فراوانی  )16در بوستان و کمپ 8.6 ،درصد ( با فراوانی )31
چادرزنی در حاشیه خیابان 4.2 ،درصد ( با فراوانی  )15در مدارس،
 9.2درصد ( با فراوانی  )33منازل استیجاری و  10درصد ( با فراوانی
 )36در مهمانسرای ادارات اقامت داشتند.
 -6آزمون فرضیهها
 6-1گردشگران سطوح متفاوت رضایت را براساس ویژگیهای
جمعیتشناختی (سن ،جنسیت ،تأهل ،تحصیالت ،اشتغال) از
محصول گردشگری شهرستان اردبیل تجربه کردند.

برای بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی (جنسیت ،وضعیت
تأهل ،سن ،شغل ،سطح تحصیالت) در رضایت از جاذبههای فرهنگی
نتایج آزمون کی دو مقدار معنیدار برای عامل سوغاتی  0.036نشان
میدهد که کوچکتر از  0.05میباشد ).(P-value= sig< 0/05
بنابراین عامل سوغاتی برای گروه سنی زیر 20سال در رضایت
گردشگران از جاذبههای فرهنگی با  95درصد اطمینان تأثیر معنادار
داشته است .عامل غذاهای محلی با مقدار  0.005برای قشر کارگر و
عامل تنوع فعالیتها با مقدار  0.023برای مردان در رضایت از جاذبه-
های فرهنگی تأثیرگذار بوده است .نتایج مربوط به الیه وضعیت تأهل
و تحصیالت نیز بر استقالل بین متغیرهای جاذبههای فرهنگی و رضایت
تأکید دارد چنانکه مشاهده میشود (جدول )3مقدار معنیدار برای
تمامی شاخصهای جاذبههای فرهنگی مربوط به الیه تأهل و
تحصیالت ،بزرگتر ازسطح معنادار  0.05می باشد .بنابراین وضعیت
تحصیالت و تأهل گردشگران در رضایت از جاذبههای فرهنگی تأثیری
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نداشته است (  .)P-value= sig> 0/05بنابراین فرضیههای مشتق
شده از فرضیه اصلی پذیرش میشوند.
) H1(Aگردشگران براساس سن سطوح متفاوت رضایت را از جاذبههای
فرهنگی بدست آوردند.
) H1(Bگردشگران براساس اشتغال سطوح متفاوت رضایت را از جاذبه-
های فرهنگی بدست آوردند.
) H1(Cگردشگران براساس جنسیت سطوح متفاوت رضایت را از
جاذبههای فرهنگی بدست آوردند.
مطابق با آمار و اطالعات ارایه شده درجدول ( )4مربوط به جاذبههای
طبیعی وتاریخی ،نتایج آزمون کی دو نشان میدهد عامل وضعیت
بوستانها و فضای سبز برای سنین  30-39و  40-49به ترتیب با مقادیر
( )0.042و ( )0.023و عامل سایتهای تاریخی و بناهای باستانی با
مقدار ( )0.049برای سنین باالی 60سال و عامل حومه شهری با مقدار
( )0.031برای سن  30-39سال در رضایت گردشگران تأثیرگذار بوده
است .همچنین نتایج آزمون کی دو برای دورههای مختلف تحصیلی
نشان میدهد که عامل وضعیت بوستانها و فضای سبزبا مقدار
( ،)0.026سایتهای تاریخی و بناهای باستانی با مقدار ( )0.046و
عامل حومه شهری با مقدار ( )0.032برای دوره تحصیلی لیسانس و
عامل پوشش گیاهی و جانوری و رویدادهای طبیعی خاص با مقدار
( )0.003برای دوره فوق لیسانس و باالتر در رضایت از جاذبههای
تاریخی و فرهنگی تأثیرگذار بوده است .در بین مشاغل گوناگون نیز
قشر کارگر به ترتیب با مقدار( )0.018( ،)0.046( ،)0.035از پوشش
گیاهی و جانوری و رویدادهای طبیعی خاص ،مناظر و چشماندازهای
طبیعی و وضعیت بوستانها و فضای سبز رضایت داشتند .قشر کارمند
با مقدار( )0.006از عامل وضعیت بوستانها و فضای سبز رضایت
داشتند .افراد دارای مشاغل آزاد با مقدار ( )0.042از آب و هوای مطبوع
شهر و همچنین قشر دانشجو و محصل با مقدار( )0.022از عامل فضای
سبز و بوستانها راضی بودهاند .افراد متأهل نیز با مقدار( )0.004از
وضعیت بوستانها و فضای سبز رضایت داشتهاند .بنابراین فرضیههای
مشتق شده از فرضیه اصلی پذیرش میشوند.
) H1(Dگردشگران براساس سن سطوح متفاوت رضایت را از جاذبههای
طبیعی و تاریخی بدست آوردند.
) H1(Eگردشگران براساس تحصیالت سطوح متفاوت رضایت را از
جاذبههای طبیعی و تاریخی بدست آوردند.
) H1(Fگردشگران براساس اشتغال سطوح متفاوت رضایت را از جاذبه-
های طبیعی و تاریخی بدست آوردند.
) H1(Gگردشگران براساس جنسیت سطوح متفاوت رضایت را ازجاذبه-
های طبیعی و تاریخی بدست آوردند.
) H1(Hگردشگران براساس سن سطوح متفاوت رضایت را از جاذبههای
طبیعی و تاریخی بدست آوردند.
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مطابق با آمار و اطالعات ارایه شده درجدول ( )5مربوط به جاذبههای
طبیعی وتاریخی ،نتایج آزمون کی دو نشان میدهد که گروه سنی -39
 30سال از عامل عالیم راهنمایی با مقدار( )0.024رضایت داشتهاند.
دوره تحصیلی زیردیپلم با مقدار ( )0.05از تأسیسات اقامتی و دوره
تحصیلی لیسانس با مقدار( )0.024از وضعیت ترافیک و شلوغی اعالم
رضایت کردهاند .قشر کارگر از وضعیت ترافیک و شلوغی با مقدار
( ،)0.046مراکز اطالع رسانی گردشگری با مقدار( )0.018و عالیم
راهنمایی با مقدار ( )0.046اعالم رضایت داشتند .افراد دارای مشاغل
آزاد با مقدار ( )0.032از وضعیت ترافیک و شلوغی راضی بودند .افراد
بیکار با مقدار ( ) 0.001از وضعیت رستوران و تدارک غذا و بانوان از
عامل مراکز اطالع رسانی و گردشگری و امنیت با مقادیر( )0.049و
( )0.028اعالم رضایت کردند .و افراد مجرد با مقدار ( )0.011از مراکز
اطالع رسانی گردشگری راضی بودند .بنابراین فرضیههای مشتق شده
از فرضیه اصلی پذیرش میشوند.
) H1(Iگردشگران براساس سن سطوح متفاوت رضایت را از زیرساختها
بدست آوردند.
) H1(Jگردشگران براساس تحصیالت سطوح متفاوت رضایت را از
زیرساختها بدست آوردند.
) H1(Kگردشگران براساس اشتغال سطوح متفاوت رضایت را از
زیرساختها بدست آوردند.
) H1(Lگردشگران براساس جنسیت سطوح متفاوت رضایت را
زیرساختها بدست آوردند.
) H1(Mگردشگران براساس سن سطوح متفاوت رضایت را از زیرساخت-
ها بدست آوردند.
 6-2ویژگیهای دموگرافیکی و اجتماعی بر وفاداری گردشگران
تأثیر گذارند.

برای سنجش تأثیر ویژگیهای دموگرافیکی و اجتماعی (جنسیت،
تأهل ،سن ،میزان تحصیالت و اشتغال) برتمایالت رفتاری آینده
گردشگران نتایج آزمون کی دو با  99درصد اطمینان استقالل جنسیت
و وضعیت تأهل را بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران رد میکند
( .)P-value = sig>0/05بنابراین متغیر جنسیت و تأهل بر تمایالت
رفتاری آینده گردشگران تأثیر معنادار دارد و باعث اختالف بین دو
گروه زن و مرد و مجرد و متأهل شده است .همچنین بر طبق نتایج
جدول ( )6در میان گروههای سنی مختلف ،گروه سنی  50-59سال با
مقدار ( ،)0.006در میان مشاغل گوناگون قشر متخصص با مقدار
( )0.025وکارگر با مقدار (  )0.035و در بین گروههای مختلف
تحصیلی ،دوره فوق دیپلم با مقدار ( )0.001با  95درصد اطمینان
برتمایالت رفتاری آینده گردشگران تأثیر معنادار داشته است .نتایج به
دست آمده برای سایر متغیرها حاکی از آن است که با  99درصد
اطمینان تأثیرگذاری معناداری داشتهاند .آمار و اطالعات ارایه شده در

جدول ( )7در رابطه با مقایسه تفاوت میانگینهای متغیرهای جنسیت،
وضعیت تأهل ،سن ،شغل و تحصیالت گویای آن است که از نظر متغیر
جنسیت مردان با میانگین  1.2965و زنان با میانگین  1.2484و در
متغیر وضعیت تأهل ،متأهالن با میانگین  1.3019و افراد مجرد با
میانگین  1.2365با  99درصد اطمینان در این رابطه تأثیر معنادار
دارند .که بیشترین میانگینها در هر متغیر ،مربوط به مردان و متأهالن
میباشد .مقایسه تفاوت میانگینهای مربوط به دورههای سنی مختلف
نیز نشان میدهد که سن  50-59سال با بیشترین میانگین نسبت به
دورههای سنی دیگر به مقدار  1.4483با  95درصد اطمینان بر تمایالت
رفتاری آینده گردشگران تأثیرگذار بوده است .گروههای سنی دیگر به
ترتیب  40-49سال با میانگین  30-39 ،1.3721سال با میانگین
 60≥ ،1.3119با میانگین  20< ،1.3000با میانگین  1.2333و -29
 20سال با میانگین  1.1461با  99درصد اطمینان تأثیرمعناداری را
نشان میدهند .همچنین مقایسه تفاوت میانگینها در میان مشاغل
گوناگون گویای آن است که قشر متخصص با اولین میانگین به مقدار
 1.5000و در مرتبه بعدی قشر کارگر با میانگین 1.3750با  95درصد
اطمینان در رابطه بین رضایت و تمایالت رفتاری آینده گردشگران تأثیر
معنادار داشتهاند در مرتبه بعدی مشاغل آزاد با میانگین ،1.3095
کارمندان با میانگین  ،1.3000بیکار  1.2338و دانشجو و محصل با
میانگین  1.2079با  99درصد اطمینان تأثیر معناداری را نشان می-
دهند .در میان دورههای مختلف تحصیلی نیز ،دوره فوق دیپلم با
میانگین  1.2857با  95درصد اطمینان تأثیر معنادار داشته است
(جدول .)7دوره تحصیلی لیسانس با میانگین  ،1.3094دیپلم با
میانگین  ،1.2909فوق لیسانس و دکتری با میانیگن  1.2698و زیر
دیپلم با مقدار میانگین  1.1912در مراتب بعدی با  99درصد اطمینان
در این رابطه تأثیرگذار بودهاند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در
متغیرهای سن و اشتغال به ترتیب 50-59سال و متخصص و کارمند
که دارای مقدار میانگین باال بودند با  95درصد اطمینان در تمایالت
رفتاری آینده گردشگران تأثیرگذار بودهاند .اما در متغیر تحصیالت دوره
فوق دیپلم از نظر مقدار میانگین در رتبه سوم قرار گرفته و با  95درصد
اطمینان تأثیرگذاری معناداری را ثبت کرده است .تمایالت رفتاری
آینده گردشگران توزیع دو متغیر در شکل ( )3نمایش داده شده است.
همانطور که در شکل مربوطه مشاهده میشود  ٪70.6پاسخ دهندگان
( بافراوانی  )254درباره میزان رضایت کلی خود از این مقصد گزینه
بله را انتخاب کردهاند و  ( ٪29.4با فراوانی  )106گزینه خیر را انتخاب
کردهاند .درباره تصمیم به بازدید دوباره  ٪72.5پاسخگویان (با فراوانی
 )261گزینه بله را ثبت کردهاند و  ٪27.5پاسخگویان (بافراوانی )99
گزینه خیر را انتخاب کردهاند (شکل  .)1بنابراین نتایج این متغیرها
گویای آن است که گردشگران نسبت به این مقصد از حس وفاداری
باالیی برخوردارند ،در نتیجه این حس باالی وفاداری منجر به رشد این
مقصد خواهد شد .همچنین باید افزود مطابق آمار و اطالعات ارایه
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شده در جدول ( )8در میان پاسخگویان ،میزان رضایت مردان بیشتر از
زنان بوده و به تبع آن تمایل بیشتری برای سفر مجدد و حس وفاداری
باالتری داشتهاند .با استناد به جدول ( )8و بررسی فراوانیها میتوان
اذعان داشت که از نظر وضعیت تأهل ،تعداد متأهلین بیشتر از افراد

مجرد بوده که درمیان آنها نیز مردان متأهل بیشتر از زنان مشاهده
میشود .در مجموع بررسی فراوانیهای استخراج شده از پرسشنامهها
گویای آن است میزان رضایت کلی مردان و همچنین متأهلین و
خانوادهها از خدمات و تسهیالت گردشگری شهرستان اردبیل بیشتر
بوده است.

جدول : 1ویژگیهای دموگرافیکی -اجتماعی گردشگران (ماخذ :یافته های پزوهش)
سطح تحصیالت

جنسیت

اشتغال

سن

مرد

55.3%

زیر دیپلم

18.9%

<20

16.7%

متخصص

5.6%

زن

44.7%

دیپلم

15.3%

29-20

24.7%

کارمند

19.4%

فوق دیپلم

9.7%

39-30

30.3%

آزاد

23.3%

مجرد

41.1%

لیسانس

38.6%

49-40

11.9%

کارگر

2.2%

متآهل

58.9%

فوق لیسانس
و دکتری

17.5%

59-50

8.1%

بیکارو
بازنشسته

21.4%

≥60

8.3%

دانشجو
ومحصل

28.1%

وضعیت تآهل

جدول ( :)2مشخصات سفر گردشگران(ماخذ :یافته های پزوهش)

منبع کسب اطالعات

روزنامهها

14.7%

دوستان و آشنایان

34.7%

مدت اقامت

بدون اقامت شبانه

14.4%

یک شبانه روز

11.7%

 3-2شبانه روز

28.3%

بیش از  3شب

45.6%

ونقل

تابلوهای جادهای

8.1%

وسایل حمل

اینترنت

15.3%

اولین بار

تعداد دفعات سفر

صدا و سیما

27.2%

33.3%

دومین بار

0.45%

چندمین بار

21.7%

اتومبیل شخصی

52.8%

اتوبوس و مینیبوس

31.1%

هواپیما

10.3%

شکل دیگر

5.8%

اقامت

32.8%

30.8%

4.4%

8.6%

4.2%

9.2%

10%

محل

هتل و مهمانپذیر

منزل اقوام و
دوستان

بوستان وکمپ

چادرزنی در خیابان

مدارس

منازل
استیجاری

مهمانسرای
ادارات
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جدول( :)6سنجش تأثیرگذاری متغیرهای جمعیت شناختی بر تمایالت رفتاری آینده گردشگران (ماخذ :یافته های پزوهش)
جنسیت

ChiSquare

Sig.

سن

ChiSquare

.sig

شغل

ChiSquare

.Sig

تحصیالت

ChiSquare

Sig

زن

45.243

0.00
0

<20

29.610

0.00
0

متخصص

5.051

0.02
5

زیردیپلم

27.918

0.00
0

مرد

95.736

0.00
0

2920

20.787

0.00
0

کارمند

46.296

0.00
0

دیپلم

34.987

0.00
0

تاهل

ChiSquare

Sig.

3930

37.672

0.00
0

آزاد

26.765

0.00
0

فوق دیپلم

10.641

0.00
1

مجرد

61.934

0.00
0

4940

27.514

0.00
0

کارگر

4.444

0.03
5

لیسانس

49.363

0.00
0

متاهل

80.513

0.00
0

5950

7.535

0.00
6

بیکار

18.360

0.00
0

≥60

فوق
لیسانس و
دکتری

21.493

0.00
0

17.500

0.00
0

دانشجو
ومحصل

42.086

0.00
0

جدول( :) 7مقایسه میانگین متغیرهای دموگرافیکی و اجتماعی (جنسیت ،تأهل ،سن ،اشتغال و تحصیالت) نسبت به سفر مجدد (ماخذ :یافته های پزوهش)
جنسیت

میانگین

سن

میانگین

شغل

میانگین

تحصیالت

میانگین

مرد

1.2965

<20

1.2333

متخصص

1.5000

زیردیپلم

1.1912

زن

1.2484

29-20

1.1461

کارمند

1.3000

دیپلم

1.2909

تأهل

میانگین

39-30

1.3119

آزاد

1.3095

فوق دیپلم

1.2857

مجرد

1.2365

49-40

1.3721

کارگر

1.3750

لیسانس

1.3094

متآهل

1.3019

59-50

1.4483

بیکار

1.2338

فوق لیسانس و

1.2698

≥60

1.3000

دانشجو

1.2079

دکتری
ومحصل

9

مجله علوم جغرافیایی(جغرافیای کاربردی) ،دوره ،16شماره  ،33پاییز و زمستان  ،1399قنبری و همکاران ،بررسی رضایت و وفاداری..

فراوانی

فراوانی

300

300

250

254
106

250

261

200

200

150

150

100

100

99

50

50
0

0
خیر

خیر

بله

بله

شکل ( :)1نمودار توزیع رضایت و تمایالت رفتاری آینده (ماخذ :یافتههای پژوهش)

جدول ( :)8مقایسه رضایت و تمایالت رفتاری آینده گردشگران بر حسب جنسیت ،تأهل (ماخذ :یافته های پزوهش)
وضعیت تأهل

تمایل به بازگشت دوباره

رضایت گردشگران

فراوانی

مردان

فراوانی

زنان

فراوانی

مرد

فراوانی

زن

فراوانی

مرد

فراوانی

زن

118

متأهل

94

متأهل

144

بله

116

بله

131

بله

107

بله

81

مجرد

67

مجرد

55

خیر

45

خیر

68

خیر

54

خیر

نتیجه گیری
هدف از این مطالعه ارزیابی رضایت و وفاداری گردشگران از محصول
گردشگری شهرستان اردبیل با تأکید بر ویژگیهای جمعیت شناختی
(جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،اشتغال و تحصیالت) میباشد .به منظور
مطالعه سطح رضایت ،محصول گردشگری شهرستان به جاذبهها (شامل
جاذبههای فرهنگی و جاذبههای طبیعی و تاریخی) و تسهیالت تقسیم
شدند .بر طبق نتایج پژوهش  8شاخص مربوط به جاذبههای فرهنگی
نشان میدهد که متغیر سن ،اشتغال و جنسیت به ترتیب در رضایت
از عامل سوغاتی ،غذای محلی و تنوع فعالیتها تأثیرگذار بوده است.
بررسی شاخصهای مربوط به جاذبههای طبیعی و تاریخی و تسهیالت
نشان داد که گردشگران بر اساس سن ،وضعیت تأهل ،اشتغال،
تحصیالت وجنسیت سطوح متفاوت رضایت را از محصول گردشگری
مقصدکسب کردهاند .عالوه بر این به منظور ارزیابی وفاداری گردشگران
شاخص تصمیم به بازگشت دوباره به مقصد مورد ارزیابی قرار گرفت که
نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین متغیرهای سن ،جنسیت ،تأهل،
تحصیالت و اشتغال و وفاداری گردشگران وجود دارد .جمعآوری

اطالعات مربوط به رضایت گردشگران بهمنظور برنامهریزی مقصد در
رابطه با برخورد با مسافران ،رفتار گردشگران و رضایت از کیفیت
خدمات و محصوالت گردشگری مهم میباشد و نیاز به یک برنامهریزی
نظارتی دارد .پیشنهادات تحقیق حاضر شامل ایجاد فعالیتهای متنوع
گردشگری مختص بانوان ،بهبود وضعیت بوستانها وفضای سبز
شهرستان به منظور ارتقاء رضایت خانوادهها ،تنوع بخشیدن به خدمات
نیروی انتظامی مانند قرارگیری در ترمینال و پایانه مسافربری ،فرودگاه،
محورهای تاریخی ،گشت پلیس در محورهای طبیعی گردشگری جهت
باال بردن رضایتمندی گردشگران بویژه بانوان ،استفاده از کاتالوگها و
عکس از جاذبههای گردشگری شهرستان اردبیل ،استفاده از رسانههای
عمومی و تحت پوشش قرار دادن جاذبههای استان و مجالت تخصصی
گردشگری ،ایجاد دفترهای اطالعاتی برای گردشگران ،راه اندازی بانک
اطالعات گردشگری و  ...میباشد.

.. بررسی رضایت و وفاداری، قنبری و همکاران،1399  پاییز و زمستان،33  شماره،16 دوره،)مجله علوم جغرافیایی(جغرافیای کاربردی
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Tourists' Satisfaction with and Loyalty to Tourism product Ardabil County : A
Socio-Demograhic Analysis

Abstract
Tourism industry requires a good understanding of the issues and factors affecting the economic, social and cultural in
each region. So as effective factor on all elements of development, more than ever is the need to study.In tourism literature,
satisfaction with and loyalty to Tourism product, based on socio-demographics, have never been analyzed and discussed.
The purpose of this study is to evaluate tourists satisfaction with and tourists loyalty (attractions and facilities) to Tourism
product based on the socio-demographics (gender, age, education level, marital, and occupation). In order to assess the
tourist satisfaction of the Ardebil County tourism product, questionnaire was used as survey instrument. The validity and
reliability of the survey was based on content validity of Cronbach’s Alpha value in SPSS software Version 24, The
amount of which is estimated 85%. On the whole, 384 questionnaires were distributed by sampling method among tourists
in the summer of 2016 in the township of Ardebil. Results indicated that tourists experienced different levels of
satisfaction with Tourism product Ardabil County, Results also showed that there was relationship between the sociodemographics and tourist’s loyalty.
Keywords: Tourist satisfaction, Ardabil County, Tourist loyalty, Socio -demographic charact eris- tics.

