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دریافت79/25/52 :

ارجاع جهت اصالحات79/4/29 :

پذیرش79/6/21 :

چکیده
رضایت گردشگران نقش مهمی در رونق اقتصادی صنعت گردشگری دارد؛ لذا پژوهشگران تالش دارند عوامل گوناگون
مؤثر بر این مهم را شناسایی کنند .بر اساس یافتههای برخی از پژوهشها ،متغیر ازدحام تأثیر منفی بر رضایت بازدیدکنندگان
دارد ولی پژوهشهای دیگر حاکی از آن است که متغیر حس جمعی ممکن است جهت تأثیر ازدحام را تحت تأثیر قرار دهد .در
پژوهش حاضر تأثیر ازدحام بر رضایت بازدیدکنندگان با نقش میانجی حس جمعی بررسی میشود .روش این مطالعه توصیفی–
کمی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و میدانی است .دادهها از طریق پرسشنامه و از  194بازدیدکننده بازار تاریخی تبریز در بازه
زمانی اسفند  2176و فروردین  2179جمعآوریشده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از معادالت ساختاری و نرمافزار اسمارت
پی ال اس استفاده شد .یافتههای پژوهش حاکی است ازدحام موجود تأثیر مثبت بر درک حس جمعی دارد .همچنین
باوجوداینکه ازدحام برای بسیاری از بازدیدکنندگان ناخوشایند بوده است؛ اما حس جمعی به خاطر عواملی نظیر لذت حاصل از
فرصت باهم بودن ،احساس همراهی و همدلی با دیگر شرکتکنندگان و امکان برقراری ارتباطات اجتماعی گسترده با سایر
گردشگران ،بهعنوان میانجی عمل کرده و منجر به رضایت بازدیدکنندگان شده است .نتایج پژوهش میتواند در برنامهریزی
توسعه گردشگری و بستههای سفر بهویژه در مقصدهای گردشگری کمیاب مورداستفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی :ازدحام ادراکشده ،رضایت ،حس جمعی ،مقصد شهری

 .2نویسنده مسئول،

Email: sanoubar@tabrizu.ac.ir

07

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 9911

مقدمه
گردشگری شهری از اوایل دهه  2791در سراسر جهان رشد چشمگیری داشته است و تجزیهوتحلیل
آمارهای اخیر نشان میدهد این روند همچنان ادامه دارد .این رشد در بسیاری از شهرها مورد استقبال قرار
گرفته است؛ اما این افزایش چشمگیر ،اغلب با مشکالت فراوانی نیز همراه بوده است (پوپ .)5121 ،2در
این شهرها مردم محلی ،برنامهریزان شهر ،مدیران گردشگری و گردشگران همگی بر یک مسأله اساسی به
نام ازدحام و شلوغی جاذبههای گردشگری تأکید داشتهاند؛ بنابراین ،مدیریت فضای جاذبهها و کیفیت
تجربه گردشگران بهخصوص در دورههای زمانی رونق گردشگری (برای مثال در ایام تعطیالت نوروز در
ایران) که تقاضا برای بازدید از آنها به حداکثر میرسد ،بسیار حائز اهمیت خواهد بود؛ چراکه میزان
موفقیت در مدیریت آنها ،تأثیر مستقیمی بر بهبود تصویر مقصد ،بهبود تجربه گردشگران ،افزایش رضایت
و وفاداری آنها و درنتیجه افزایش تبلیغات دهانبهدهان ،افزایش تعداد گردشگران و افزایش منافع مادی و
معنوی برای جامعه میزبان خواهد داشت .بااینحال ،به نظر میرسد در داخل کشور مدیریت ازدحام در
جاذبهها ،مورد غفلت واقعشده و توجه زیادی به آن و کسب رضایت گردشگران بهواسطه مدیریت آن و
سایر متغیرهایی که بر این دو تأثیرگذارند ،نشده است.
بررسی پژوهشهای انجامگرفته (فرییرا 5و همکاران5129 ،؛ زهرر و رایچ5126 ،1؛ پوپ )5121 ،در
حوزه ازدحام ادراکشده نشان میدهد محققان و صاحبنظران این حوزه هنوز به نتیجه قطعی درباره تأثیر
ازدحام بر رضایت بازدیدکنندگان نرسیدهاند .باوجوداینکه تصور میشود ازدحام به معنای ارزیابی ذهنی از
میزان تراکم در یک محیط ،اغلب با جنبه روانی منفی همراه است ،اما مطالعات متعددی انجامشده است که
نشان میدهند ازدحام انسانی در یک جاذبه گردشگری ،میتواند تأثیر مثبت بر بهبود کیفیت تجربه
گردشگر و افزایش رضایت او داشته باشد .این چیزی است که در ادبیات تحقیق به نام ازدحام مثبت از آن
یاد میشود .یکی از مهمترین دالیل این امر ،تجربه حس جمعی در میان بسیاری از گردشگران بهخصوص
افراد برونگرا در هنگام بازدید از جاذبهها است .این افراد به دالیل مختلفی ازجمله امکان معاشرت و
آشنایی با افراد جدید از فرهنگهای جدید ،احساس مثبت به خاطر انتخاب مقصد مناسب و اینکه ازدحام
موجود نشاندهنده محبوبیت این جاذبه است ،از ازدحام موجود لذت میبرند.
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در داخل کشور مطالعات انگشتشماری مانند ضیایی و شکاری ( )2175در حوزه ازدحام ادراکشده
انجامشده است ،اما هیچ مطالعهای پیدا نشد که تأثیر این متغیر بر رضایت گردشگران را بررسی کرده باشد.
در خارج از کشور نیز اکثر مطالعات انجامشده مانند فرییرا و همکاران ( ،)5129زهرر و رایچ ( )5126و
گیل ،گومز و فرناندز ( )5129به بررسی ازدحام و مکانیسمهای رفتار مقابلهای ناشی از ازدحام و تأثیر این
دو بر رضایت بازدیدکنندگان انجامشده است .تنها تعداد محدودی از مطالعات این حوزه مانند پوپ
( )5121به بررسی پیشزمینههای حس جمعی در ارتباط با ازدحام پرداختهاند؛ بنابراین این تحقیق جزو
معدود مطالعات در داخل کشور است که به بررسی نقش احساس جمعی بین دو متغیر ازدحام و رضایت
میپردازد.
با توجه به اینکه جاذبههای تاریخی شهری جزو مقصدهای محبوب گردشگری محسوب می شود و به
دلیل اینکه ماهیت کالبدی با متغیر ازدحام هماهنگی دارد؛ لذا این پژوهش در یک جاذبه تاریخی (بازار
تاریخی تبریز) انجام گرفت .یافتههای این تحقیق میتواند مدیران این شهرها و مدیران بازاریابی را در
مدیریت بهتر فضای جاذبهها در روزهای اوج تقاضا یاری رساند .بازار تاریخی تبریز با قدمت چند
صدساله بهعنوان یکی از جاذبههای ثبتشده ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو ،عالوه بر اینکه یک
محیط جاذبه تاریخی شهری محسوب میشود ،معروفیت خاصی نیز در بعد تجاری و مهیاکردن امکان
خرید برای بازدیدکنندگان دارد .در این بازار تاریخی ،محصوالت متنوعی بالغبر  45نوع صنعت متفاوت از
قبیل پوشاک ،کفش ،فرش و تابلو فرش ،زیورآالت طال ،لوازمخانگی ،آجیل ،محصوالت و غیره عرضه
میشود که تعدادی از آنها مانند کفش تبریز و فرش دستباف تبریز شهرت جهانی دارد؛ بنابراین ،همین
عامل موجب میشود تا گردشگران عالقه دوچندانی برای بازدید از این مکان داشته باشند.
مبانی نظری و توسعه فرضیه
ازدحام ادراکشده

مبانی اصلی مطالعات ازدحام را میتوان در تئوری راکتانس 2یافت .این تئوری واکنش انگیزشی مردم
به عوامل تهدیدکننده آزادیهای رفتاری آنها را توصیف میکند (زهرر و رایچ .)5126 ،تئوری راکتانس
سه مدل را شامل میشود که معموالً برای درک ازدحام استفاده میشود .2 :مدل محدودیت رفتاری برهم
( )2766که بیان میکند یک تمایل اساسی در میان انسانها برای حفاظت از آزادی رفتاری خود وجود

1. reactance theory
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دارد .بر اساس این مدل ،برخی افراد بیشازحد تحت تأثیر میزان جمعیت موجود در یک محیط قرار
میگیرند و زمانی که اقدامات موردنظر آنها به دلیل حضور دیگران ،محدود یا انجام آن غیرممکن میشود،
احساس ازدحام میکنند؛  .5مدل بار اضافی آلتمن .)2792( 2استدالل اصلی این مدل این است که ازدحام
زمانی که تواناییهای ذهنی افراد ،قادر به مقابله با همه محرکهای محیطی نیست ،نمود پیدا میکند .این
مدل بحث میکند که ازدحام پیامد شکست افراد در حفاظت از سطح مطلوب تعامالت اجتماعی از طریق
ابزارهایی نظیر فضا و قلمرو شخصی است؛ و  .1مدل اکولوژیکی منینگ )2791( 5که برای توضیح تراکم
انسانی استفاده میشود.
مفهوم پایهای مربوط به ازدحام ادراکشده ،ظرفیت تحمل است که شامل ظرفیت تحمل طبیعی،
اقتصادی و اجتماعی میشود .ظرفیت تحمل طبیعی که با عنوان ظرفیت تحمل فیزیکی نیز توصیف
میشود  ،با تعداد افراد در هر هکتار بیان شده و زمانی که همه امکانات و زیرساختهای موجود بیشازحد
شلوغ است ،به دست میآید .ظرفیت تحمل طبیعی از طریق رویکرد ظرفیت تحمل اکولوژیکی نیز قابل
توصیف است؛ یعنی تعداد گردشگران یک محیط که میتوانند بدون آسیب رساندن به امکانات طبیعی،
اقامت کنند (زهرر و رایچ.)5126 ،
ظرفیت تحمل اقتصادی بهعنوان تعداد گردشگرانی که یک مقصد قبل از تجربه تنشهای اقتصادی
میتواند تحمل و جذب کند ،توصیف میشود .رسیدن به آستانه ظرفیت تحمل اقتصادی از طریق بررسی
میزان وابستگی مقصد به صنعت گردشگری به دست میآید .تحقیقات انجامشده در ونیز ایتالیا و کمبریج
انگلستان نشان دادند که آستانه ظرفیت تحمل اقتصادی زمانی اتفاق میافتد که زمین واقعشده در مقصد
بهشدت گران میشود و شلوغی و آلودگی منطقه به دلیل گسترش فعالیتهای گردشگری بیشتر شده و
بنابراین خانوادههای محلی و شرکتها مجبور به حرکت به سمت حومه شهرها میشوند (پدرازینی و
آکیاما.)5122 ،1
ظرفیت تحمل اجتماعی از دیدگاه گردشگر ،نشاندهنده حداکثر تعداد بازدیدکنندگان و انواعی از
فعالیتها در یک مکان است که موجب تنزل غیرقابلقبول تجربه آنان نخواهد شد .ازاینرو ،مدیریت
کیفیت تجربه بازدیدکنندگان ،یکی از ابعاد کاربردی ظرفیت تحمل اجتماعی در گردشگری است (سونگا و

1. Altman
2. Manning
3 . Pedrazzini, L., & Akiyama

تأثیر ازدحام جمعیت بر میزان رضایت گردشگران در مقصدهای شهری09

نونب5129 ،2؛ کوکوسیس و مکسا .)5114 ،5هدف ظرفیت تحمل اجتماعی ،بررسی تجربیات گردشگران
هنگام بازدید از یک منطقه و همینطور توانایی جوامع محلی برای تحمل نتایج ایجادشده بهوسیله
فعالیتهای گردشگران است .اولین مطالعه انجامشده برای ارزیابی ظرفیت تحمل اجتماعی در مورد
پارکهای طبیعی انجام شد .سپس روانشناسی رفتار بررسی شد که بهعنوان "وضعیت روانی مشخصشده
از طریق استرس و داشتن خصوصیات انگیزشی" تعریف شده است (منینیگ و همکاران .)2777 ،ادبیات
روانشناسی اجتماعی نشان میدهد که اگر سطح ازدحام ادراکشده بسیار باال باشد ،بر روی کنترل شناختی،
رفتار و پاسخهای عاطفی در آن موقعیت و بعدازآن موقعیت تأثیر میگذارد (النگر و ساگرت.)2799 ،1
میزان استرس زمانی که بازدیدکنندگان از انجام اهداف از پیش تعیینشده در مورد تفریح ،استراحت و
اجتماعی شدن به خاطر عوامل خارجی ناامید میشوند ،افزایش مییابد .مطالعات پیشین نشان داده است
که با عبور از آستانه ظرفیت تحمل اجتماعی و نزدیک شدن به وضعیت ازدحام ،شاهد افت کیفیت تجربه
تفریحی بازدیدکنندگان و به دنبال آن کاهش مطلوبیت منبع تفریحی خواهیم بود؛ بااینحال با توجه به
تقاضای زیادی که برای فعالیتهای تفرجی وجود دارد ،میزانی از کاهش یا تغییر در تجربه بازدیدکنندگان
(سطحی از ازدحام ادراکشده) ،غیرقابلاجتناب است (گوگوی5129 ،4؛ بوکلی.)5117 ،2
کالنجشیک 6و همکاران ( )5129موضوع ازدحام را بین بازدیدکنندگان محیطهای باز مناطق
حفاظتشده بررسی نموده و همچنین مقیاسی برای سنجش میزان ازدحام موجود در این مناطق ارائه
نمودند .هایوود ،کونینگ و مونچمبرت ،)5129( 9در معدود مطالعات انجامشده در حوزه حملونقل ،به
بررسی ازدحام ادراکشده در سیستم حملونقل پرداختهاند .آنها راهکارهایی بهمنظور کاهش ازدحام و
افزایش رضایت مشتریان ارائه نمودند .ضیایی و شکاری ( ،)2175در مطالعهای با عنوان اولویتبندی
متغیرهای تأثیرگذار بر ادراک بازدیدکنندگان از ازدحام در آبشار مارگون به شناسایی و اولویتبندی
عواملی که بر ازدحام درک شده تأثیرگذار هستند ،پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که با توجه به حجم
زیاد تقاضا برای دیدار از منابع تفریحی ،مدیریت کیفیت تجربه بازدیدکنندگان از اهمیت زیادی برخوردار
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است .همچنین ،عالوه بر تراکم سایت ،متغیرهای دیگری نیز در ادراک از ازدحام بازدیدکنندگان سهیم
هستند.
رضایت گردشگران

یکی از مهمترین عواملی که ارتباط نزدیکی با ماهیت و نحوه تأثیرگذاری سفر دارد ،رضایت از سفر
است (گیل ،گومز و فرناندز5129 ،؛ احمدی و همکاران .)2172 ،نقش رو به رشد تجربه خدمات بر
رضایت مشتری و همچنین موفقیت کسبوکار ،اهمیت تحقیق در این زمینه را پررنگ میسازد که به
مدیران برای توصیف و بهبود تجربه خدمات کمک میکند .رضایت مشتریان میتواند بهعنوان کیفیت
خدمات دریافت شده و نتایج مقایسه بین کیفیت انتظاری با کیفیت تجربهشده توصیف شود (مارتین ،هررو
و سالموز5129 ،2؛ پربنسن و خیه .)5129 ،5درحالیکه کیفیت تجربهشده نتیجه کیفیت تکنیکی و
عملکردی است ،کیفیت انتظاری از عواملی مانند ارتباطات بازاریابی ،قیمت ،تجربیات قبلی مشتریان و
نیازها و ارزشهای مشتریان ناشی میشود .همانطور که سایمن 1و همکاران ( )5129میگویند،
مصرفکنندگان خدمات ،درباره آنچه آنها از سیستم تحویل دریافت خواهند کرد ،انتظاراتی دارند .این
انتظارات ،باورهایی درباره اتفاقات آینده هستند که زمانی که با خدمات واقعی تحویل دادهشده مقایسه
شود ،فرض میشود که بر رضایت کلی و ارزیابی کیفیت خدمات تأثیر میگذارد .درنتیجه ،رضایت مشتری
اساس موفقیت هر شرکت خدماتی محسوب میشود (ان گووی و جانی5129 ،4؛ بهاری و همکاران،
 .)2179قاسمی و همکاران ( ،)2179رضایت را اینگونه تعریف میکنند :قضاوت مشتری درباره احساس
شادی و خشنودی که محصول یا خدمات فراهم میآورد .رضایت نتیجه ارزیابی ذهنی است که آیا گزینه
انتخابشده ،انتظارات را برآورده کرده است یا از آن فراتر رفته است یا نه.
یریان و اُکلو )5117( 2برای رضایت از سفر دو بعد شناختی و عاطفی قائل هستند؛ بعد عاطفی معطوف
به تجارب فرد اعم از مثبت یا منفی است ولی بعد شناختی خود از دو مؤلفه تشکیل شده است که
عبارتاند از تصور از مقصد گردشگری و انتظاراتی که فرد از مقصد مورد بازدید دارد .در تحلیل
توانمندیهای گردشگری بازارها و جلب رضایت گردشگران الزم است عالیق ،اولویتها و عوامل مؤثر
در تصمیمگیریهای گردشگران کامالً شناخته شود؛ زیرا گروههای مختلف خواستههای متفاوتی دارند
1. Martín, Herrero & Salmones
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(شکری و همکاران)2192 ،؛ بنابراین برنامهریزان مناطق گردشگری باید بدانند که گردشگران ،از کدام
بخش رضایت دارند؛ چراکه در این صنعت ایجاد وفاداری به محصول و جذابیت ،برای دیدار مجدد
گردشگران از مقصد بسیار دشوار است .بهطورکلی دستیابی به عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران و ارائه
راهکارهای سازنده در راستای بهبود آنها ،مستلزم شناسایی ،دستهبندی و تحلیل مجموعه نیازها ،انتظارات
و ادراکات آنان است.
گیل و همکاران ( )5129به بررسی تأثیر انگیزه بازدیدکنندگان در بازدید از پارکهای ملی در کوههای
اسپانیا بر میزان درک ازدحام و رضایت بازدیدکنندگان پرداختند .آنها بازدیدکنندگان را در چهار گروه
شامل اجتماع ،ورزش ،یادگیری و طبیعت تقسیمبندی کردند .بازدیدکنندگان با انگیزه ورزشی یا
طبیعتگردی نسبت به بازدیدکنندگان با هدف یادگیری ،ازدحام بیشتری تجربه کرده بودند .همچنین سن و
شاغل بودن ،بر رابطه بین انگیزه و میزان ازدحام درک شده مؤثر است .فرییرا و همکاران ( )5129به مطالعه
ازدحام و رضایت مشتریان با نقش تعدیلگر ظرفیت تحمل و نقش میانجی رفتارهای مقابلهای در
فروشگاههای خردهفروشی پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که باوجود احساس منفی ناشی از ازدحام
در این فروشگاهها ،مشتریان از رفتارهای مقابلهای استفاده میکنند و از این طریق احساس منفی ناشی از
ازدحام را مدیریت میکنند .زهرر و رایچ ( )5126در مطالعهای با عنوان نقش ازدحام ادراکشده بر رضایت
مشتری در بین اسکیبازان کوههای آلپ به بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل تفاوتهای
جنسیتی و تفاوت گروههای سنی و اولین یا تکراری بودن سفر به آن منطقه ،بر درک ازدحام پرداختند.
آنها در ادامه تأثیر ازدحام بر استفاده از مکانیسمهای رفتارهای مقابلهای را بررسی نموده و اظهار داشتند
که ازدحام موجود منجر به بهکارگیری رفتارهای مقابلهای مانند جایگزینی زمانی و مکانی میشود.
درنهایت ،به این نتیجه رسیدند که ازدحام بر رضایت مشتری تأثیر معنادار دارد .یریان و اکلو ( ،)5117در
تحقیق خود برای سنجش رضایت از سفر از گردشگران درخواست کردند که میزان رضایت خود را از
مقصد موردنظر در پیوستاری از صفر (کامالً ناراضی) تا ده (کامالً راضی) مشخص کنند و همچنین توضیح
دهند کدام منطقه از مجموعه مناطق مورد بازدید و به چه دلیل بیشتر موردتوجه و رضایت آنها قرار گرفته
است .همچنین از آنان پرسیده شده است که آیا قصد تکرار سفر به مناطق بازدید شده را دارند و اگر
داشته باشند کدام منطقه را در اولویت قرار میدهند.
کاظمی و همکاران ( )2174تأثیر احساس تعلق به مقصدهای گردشگری بر رضایت و وفاداری
گردشگر را در بین گردشگران خارجی بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد احساس تعلق به
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مقصدهای گردشگری میتواند رضایت و وفاداری گردشگر را بهصورت مثبت و معنیداری تحت تأثیر
قرار دهد .همچنین ،رضایت از مقصد گردشگری میتواند وفاداری را تحت تأثیر قرار دهد .درنهایت
وفاداری شناختی به مقصد گردشگری میتواند وفاداری عاطفی و ارادی و همچنین وفاداری عاطفی به
مقصد گردشگری میتواند وفاداری ارادی به آن مقصد گردشگری را تحت تأثیر قرار دهد .جعفری
مهرآبادی ،امامی و سجودی ( )2172مؤلفههای سرمایه اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی گردشگران را در
روستای ماسوله ارزیابی کردند .نتایج تحقیق نشان داد که در بین ابعاد سرمایه اجتماعی ،بعد شناختی دارای
بهترین عملکرد از سوی گردشگران است و همچنین بیشترین میزان رضایت گردشگران را نیز بعد
محتوایی (شامل مسائل اجتماعی و فرهنگ مردم ماسوله) به خود اختصاص داده است .همچنین اگرچه بعد
شناختی سرمایه اجتماعی بر رضایتمندی گردشگران تأثیر معنادار دارد اما بر عامل کالبدی-فضایی آن
تأثیر معناداری ندارد؛ به عبارتی ،بعد شناختی بر ابعاد عملکردی–ساختاری و محتوایی (اجتماعی –
فرهنگی) تأثیر معنادار دارد و ابعاد ارتباطی و ساختاری نیز بر تمام ابعاد رضایتمندی تأثیر معنادار دارند؛
اما بیشترین اثرگذاری جزئی اثر بعد شناختیِ سرمایه اجتماعی بر بعد محتوایی (اجتماعی فرهنگی)
رضایتمندی است .افخمی ،علیزاده و اروجی ( ،)2176در مقالهای با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر
رضایت گردشگران میراث از مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی ،میزان رضایت گردشگران میراث و
عوامل مؤثر بر آن از مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی را بررسی کردند .یافتهها نشان داد که
رضایت گردشگران از مجموعه جهانی بسیار پایین است و در حد نام و اندازه محوطه جهانی نیست .عدم
رضایت بهویژه در میان قشر فرهیخته جامعه بازدیدکننده بسیار باال است.
بررسی یافتههای مطالعات اخیر در حوزه ازدحام و رضایت نشان میدهند که ازدحام ادراکشده به
شکلهای متفاوتی بر رضایت تأثیر میگذارد .نتایج برخی از پژوهشهای انجامگرفته در فضاهای باز مانند
مناطق حفاظتشده و کوههای آلپ (زهرر و رایچ )5126 ،نشان داد که ازدحام ادراکشده تأثیر منفی بر
رضایت گردشگران داشته است؛ درحالیکه مطالعه ضیایی و شکاری ( )2175در محیط یک جاذبه فضای
باز (آبشار مارگون) نتیجه متفاوتی داشت و نشان داد که گردشگران از بازدید خود احساس رضایت کلی
داشتند .در محیطها و فضاهای بسته نتایج دیگری بهدستآمده است .مطالعه فرییرا و همکاران ( )5129و
ارگلو 2و همکاران ( )5112در محیطهای بسته نشان داد که ازدحام ادراکشده بر رضایت کلی
بازدیدکنندگان تأثیر مثبت داشته است .ظرفیت تحمل افراد و احساس شادی ناشی از انجام خرید در کسب
1. Eroglu
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این نتایج تأثیرگذار بودهاند .بهعنوان نتیجه ،با توجه به اینکه این مطالعه در یک فضایی بسته مشابه این
تحقیقات انجامگرفته است ،لذا این فرضیه را توسعه داده و بیان میکنیم که:
فرضیه اول :ازدحام ادراکشده بر رضایت بازدیدکنندگان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
حس جمعی

مک میلیان و چاویز )2799( 2در تعریف حس جمعی به چهارعنصر مهم اشاره میکنند .اولین عنصر
عضویت است .عضویت احساس تعلق یا احساس وابستگی شخصی است .دومین عنصر ،نفوذ است که
شامل احساس مهم بودن از طریق ایجاد تفاوت در گروه و یا مهم بودن گروه برای اعضای گروه میشود.
سومین عنصر ،تقویت به معنای یکپارچگی و تحقق نیازها است که شامل احساسی میشود که نیازهای
اعضا از طریق عضویت آنها در گروه توسط منابع گروه برطرف خواهد شد .آخرین عنصر ارتباط عاطفی
مشترک ،تعهد و اعتقادی است که اعضا به اشتراک گذاشتهاند و تاریخ ،مکانهای مشترک ،زمانهای باهم
بودن و تجربههای مشابه را شامل میشود.
زمانی که فرد حس جمعی را تجربه میکند ،خود را جزئی از جامعه مصرف تصور کرده و احساسات
مشترکی را با دیگران تجربه می کند .او سعی دارد که با دیگران هماهنگ بوده ،از بودن در کنار آنها لذت
ببرد ،در لحظات احساسی با آنها همراه و همدل بوده و احساسات خود را با آنها سهیم شود ،حتی اگر
هیچ گونه تعامل رسمی بین او و سایرین وجود نداشته باشد .حس جمعی گویای این حقیقت است که یک
فرد ،به چه میزان با دیگر استفادهکنندگان خدمات مربوطه ،احساس همبستگی و ارتباط مینماید .ارتباطی
که نیاز به عضویت رسمی در گروه ندارد اما میتواند هنجارهای فردی در گروه را تضعیف نموده و در
عوض هنجارهای گروهی را تقویت نماید (درنگنر 5و همکاران.)5125 ،
استانلی پالگ ،)2794( 1بیان میکند که گردشگران با ویژگیهای شخصیتی متفاوت ،در جستوجوی
تجارب گردشگری متفاوتاند و اشکال متفاوت سفر و مقصد را انتخاب میکنند (بیتون .)5116 ،برخی از
این گردشگران مانند برونگرایان تمایل زیادی به گذران وقت در موقعیتهای اجتماعی دارند و چنین
موقعیتهایی احساسات مثبت بیشتری به نسبت موقعیتهای غیراجتماعی برایشان به ارمغان خواهد آورد؛
بهعبارتدیگر ،بودن در موقعیتهای اجتماعی شاید هرکسی را شاد نماید ولی برونگرایان را بیشتر خشنود
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میسازد (فلیسون و همکاران .)5115،2آنها موقعیتهایی نظیر مراکز خرید شلوغ و پرهیاهو ،کنسرتهای
پاپ و رویدادهای ورزشی پرجمعیت و موقعیتهای اینچنینی را به دلیل اینکه برایشان هیجانانگیز است،
بیشتر ترجیح میدهند؛ بنابراین ،فرضیه دوم به این شکل مطرح میشود:
فرضیه دوم :ازدحام ادراکشده بر درک حس جمعی توسط بازدیدکنندگان تأثیر مثبت دارد.

با توجه به آنچه گفته شد ،زمانی که بازدیدکنندگان از بودن در یک مکان احساس خوشنودی کنند،
احساس رضایت باالتری نیز خواهند داشت .عالوه بر این ،درزمینه خدمات تفریحی جمعی ،احساس
ارتباط میان شرکتکنندگان برنامه میتواند تأثیر مستقیم بر رضایت آنها داشته باشد (درنگنر و همکاران،
 .)5125نتایج مطالعه مورگان و همکاران ( )5121نشان داد که ازنظر بازدیدکنندگان مهمترین عاملی که بر
رضایت آنها تأثیر گذاشته است ،درک حس جمعی بوده است .درنگنر و همکاران ( ،)5125به بررسی
تأثیر حس جمعی و رضایت کلی بر ایجاد وفاداری در موقعیتهای مصرف خدمات تفریحی جمعی
پرداخته و بیان کردند که حس جمعی و احساس ارتباط میان مصرفکنندگان ،بر وفاداری و رضایت کلی
آنها تأثیرگذار است .صنوبر ،فاریابی و کهنمویی ( ،)2171در مطالعهای با عنوان بررسی تأثیر حس جمعی
و رضایت بر وفاداری گردشگران به بررسی برگزاری جشنوارههای جمعی در قالب بازاریابی رویداد و
شناسایی متغیرهای متناسب با این جشنوارهها پرداختند .در این مطالعه متغیرهای حس جمعی ،تجربه
احساسی مثبت ،رضایت و وفاداری بهمنظور ارزیابی میزان موفقیت برنامههای بازاریابی و متغیر شخصیتی
برونگرایی بهمنظور بخشبندی بازار هدف آن موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که حس جمعی
یک پیشبینی کننده مستقیم برای وفاداری است ولی رضایت هنوز هم اصلیترین پیشبین آن است.
همچنین رابطه میان برونگرایی و تجربه احساسی مثبت فرض تحقیق مبنی بر قرار گرفتن برونگرایان
بهعنوان بازار هدف جشنوارههای جمعی را تأیید کرد .محجوب ،رنجبریان و زاهدی ( )2174به تحلیل
تأثیر مؤلفههای حسی بر رضایت و نیات رفتاری گردشگران خارجی پرداختند .بازاریابی حسی نوعی از
بازاریابی است که نقش بسزایی در رضایت مشتریان دارد؛ زیرا راه دستیابی به موفقیت را تا حد زیادی از
میان احساسات و عواطف میداند؛ مسیری که در آن بسیاری از مشتریان از ارزیابی صرف ویژگیها و
خصوصیات کاربردی محصول پا را فراتر نهاده و میخواهند به محصول بهعنوان یک تجربه بنگرند .در
این مقاله ابتدا زیر مؤلفههای بازاریابی حسی شناساییشده و سپس میزان رضایت گردشگران از هریک از
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مؤلفههای حسی در هتلهای موردمطالعه موردسنجش قرار گرفته و درنهایت تأثیر بازاریابی حسی در بهبود
رضایت مشتریان هتلها بررسی شده است .یافتهها حاکی از این موضوع بود که متناسب بودن ویژگی
هتلهای موردمطالعه با ذائقه حسی گردشگر تأثیر مستقیمی بر رضایت وی دارد و رضایت گردشگر خود
بر نیات رفتاری گردشگر و بازگشت مجدد وی به هتل تأثیرگذار است .براین اساس فرضیه زیر مطرح
میشود:
فرضیه سوم :حس جمعی بر رضایت بازدیدکنندگان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه چهارم :ازدحام ادراکشده بهطور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی حس جمعی تأثیر مثبت بر
رضایت بازدیدکنندگان دارد.

با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،بهطور خالصه ،این مطالعه به دنبال بررسی رابطه بین ازدحام
ادراکشده بر رضایت بازدیدکنندگان با نقش میانجی حس جمعی است و براین اساس مدل مفهومی
پژوهش طبق نمودار زیر ارائه گردید.

نمودار  .2مدل مفهومی پژوهش

(منبع :زهرر و رایچ))5126( ،

روششناسی
این تحقیق در بازه زمانی اسفندماه  2176و فروردین  2179انجام گرفت .برای بررسی ارتباط بین
ازدحام ادراکشده ،رضایت گردشگران و حس جمعی ،از یک روش کمی استفاده شد .همچنین برای
ارزیابی متغیرها و جمعآوری دادههای تحقیق از پرسشنامه استفاده شد .به نظر میرسد یک تحقیق کمی
برای پیدا کردن همبستگی بین متغیرهای ازدحام رویکرد کافی باشد .همچنین استفاده از این روش ،در
مطالعات مختلفی که در این زمینه انجامشده است کامالً واضح و مشخص است (زهرر و رایچ.)5126 ،
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پرسشنامه پژوهش از مطالعه زهرر و رایچ ( )5126و درنگنر و همکاران ( )5125اقتباس شده و به 4
قسمت تقسیم میشود .در قسمت اول ،سؤاالت جمعیت شناختی قرار داشتند .همچنین از آنها درباره
اینکه آیا این سفر ،اولین بازدید آنها از بازار تبریز است یا خیر ،نیز سؤال شد .بخش دوم سؤاالت
پرسشنامه به ارزیابی متغیر ازدحام ادراکشده اختصاص داشت .در این بخش از آنها درباره درک ازدحام
موجود در بازار ،میزان ناخوشایند بودن ازدحام و میزان معطلی برای بازدید از قسمتهای مختلف بازار
سؤال شد .در مجموعه سؤاالت بعدی ،درباره متغیر احساس جمعی سؤال شد .چهار سؤال شامل لذت
بردن از فرصت باهم بودن ،داشتن احساسات مشترک ،احساس هماهنگی ،همراهی و همدلی با دیگر
شرکتکنندگان برای سنجش متغیر حس جمعی استفاده شد .درنهایت نظرات گردشگران درباره میزان
رضایت کلی آنها از بازدیدشان شامل سنجش میزان رضایت کلی از بازدید ،تائید انتظارت ،تمایل به
پیشنهاد جاذبه مورد بازدید به دیگران و تمایل به بازدید مجدد در آینده مورد ارزیابی قرار گرفت .جدول 2
خالصه متغیرها و منابع مورد استفاده را نشان میدهد.
جدول  .2متغیرها و منابع تحقیق
متغیرها

گویه ها

منابع

درک ازدحام موجود
ازدحام ادراک شده

میزان ناخوشایندی ازدحام

زهرر و رایچ5126 ،

میزان معطلی در بازدید
لذت بردن از فرصت باهم بودن
حس جمعی

احساسات مشترک

درنگنر و همکاران ()5125

احساس هماهنگی
احساس همراهی و همدلی
رضایت کلی از بازدید
تائید انتظارت
رضایت

تمایل به پیشنهاد جاذبه مورد بازدید به دیگران

زهرر و رایچ5126 ،

تمایل به بازدید مجدد در آینده

منبع :یافته های تحقیق

گردشگرانی که در بازه زمانی اسفندماه  2176و فروردین  2179از بازار تاریخی تبریز بازدید کردند ،جامعه
آماری تحقیق را تشکیل میدهند .این گردشگران از شهرهای مختلف کشور سفر کرده و گروههای سنی و
جنسیت متفاوت را شامل میشوند .این گردشگران شامل تمام گردشگرانی که بهصورت خانوادگی،
گروهی با دوستان و یا فردی سفر کرده بودند ،میشوند .اکثریت گردشگران بهصورت خانوادگی در بازار
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حضور داشتند .تمامی پرسشنامهها بهصورت چهره به چهره و شخصی تکمیل شد .پرسشنامه اولیه به
تعداد  11عدد بین پاسخدهندگان توزیع شد و در پایان این مرحله ،اصالحاتی جزئی در سؤاالت ایجاد شد
تا درک سؤال برای مخاطبان آسانتر گردد .درمجموع  194پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران تکمیل
گردید .نظر به اینکه اطالعات دقیق این گردشگران در دست نبود ،لذا از روش نمونهگیری غیرتصادفی
(در دسترس) و هدفمند استفاده شد .در این روش تعداد نمونه بر اساس فرمولهای مرتبط و با

فرض N

نامحدود محاسبه می شود؛ لکن نمونه صرفا از آحاد در دسترس واجد شرایط تحقیق انتخاب می شود.
پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مقدار آلفای تمام متغیرها موردنظر از 1.9
بیشتر بود .سؤاالت پرسشنامه در قالب مقیاس تفاوت معنایی طراحی شد و طیف لیکرت  2گزینهای شامل
عدد  2برای بیشترین و  2برای کمترین مقدار بهمنظور اندازهگیری اهمیت متغیرها استفاده شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو  SMART PLSاستفاده گردید .مصاحبه از پرسششوندگان
در قسمتهای مختلف بازار تبریز و در ساعات مختلف در طول روز انجام شد .بهطور میانگین ،هرروز با
 52نفر مصاحبه انجام میگرفت .با توجه به اینکه قسمتهای مختلف بازار تبریز از صنایع مختلف هستند
و همچنین در ارتفاع سقف ،اندازه مغازهها و سیستم تهویه طبیعی هوا در بخشهای مختلف آن تفاوت
وجود دارد ،لذا سعی شد تا پرسشنامهها از قسمتهای متفاوت بازار گردآوری شود .قبل از انجام مصاحبه،
اطالعات کافی درباره هدف مطالعه و مدتزمان موردنیاز به شرکتکنندگان داده میشد.
یافتهها
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد  59/2درصد از بازدیدکنندگان متغیر ازدحام را
در سطح خیلی زیاد و  21/2درصد از آنها ازدحام را زیادی تجربه ارزیابی کرده اند .از نظر  9/9درصد از
گردشگران فضای موجود کامال عادی بوده است .وجود جمعیت زیاد در این محیط منجر به تراکم زیاد در
بخش های مختلف بازار شده است که نتیجه آن نیز معطلی در بازدید از بخش های مختلف بازار بوده
است ،به طوری که  27/1درصد از کل بازدیدکنندگان معطلی خیلی زیاد و  22/5درصد از آنها گزینه زیاد
را گزارش کرده اند .در مجموع این ازدحام برای اکثریت گردشگران ناخوشایند بوده و  96/9درصد از آنها
گزینه احساس ناخوشایندی زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده بودند .این بازدیدکنندگان به طور میانگین
( ) 4/112حس جمعی را نیز تجربه کرده بودند و از بودن در کنار جمع ،دوستان و آشنایان خود احساس
خوشایندی داشتند .عالوه براین ،تنها  2/6درصد از آنها از بازدید خود اصال رضایت نداشتند و 24/2
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درصد آنها رضایت نسبی و  21/2درصد از آنها رضایت زیاد و  59/6درصد نیز از بازدید خود رضایت
خیلی زیاد داشتند.
برای سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده گردید که با توجه به اینکه تمامی ضرایب باالتر
از  1/9بهدستآمده است ،پایایی دادهها در سطح باالیی تائید میگردد .به تفکیک متغیرها ،به ترتیب برای
متغیر ازدحام ادراک شده ،میزان آلفای کرونباخ ،1/951 ،برای متغیر حس جمعی 1/912 ،و برای متغیر
رضایت گردشگران 1/954 ،به دست آمد.
در جدول  5نتایج ضریب مسیر ( )βمربوط به هریک از مسیرها و روابط موجود در مدل تحقیق آورده
شده است .همچنین میزان آماره  tدر سطح معنیداری  77درصد نشان داده شده است.
جدول  .5برآورد اثر کل
اثر مستقیم

مسیر مستقیم
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر β

T-value

سطح معناداری

نتیجه

ازدحام ادراکشده

رضایت

1/142

2/291

1/111

تأیید

ازدحام ادراکشده

حس جمعی

1/642

21/699

1/111

تأیید

حس جمعی

رضایت

1/245

9/954

1/111

تأیید

منبع :یافتههای پژوهش

در جدول ( )1نیز نتایج مسیر غیرمستقیم از ازدحام ادراکشده تا رضایت مشتری با نقش میانجی حس
جمعی ارائه شده است.
جدول  .1برآورد اثر غیرمستقیم
اثر غیرمستقیم

مسیر واسطهای
متغیر مستقل

متغیر میانجی

متغیر وابسته

ضریب مسیر

T-value

ازدحام ادراکشده

حس جمعی

رضایت مشتری

1/149

7/625

P-value
1/111

نتیجه
تأیید

منبع :یافتههای پژوهش

در این پژوهش ،از مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات ساختاری به کمک نرمافزار
 Smart PLSاستفاده شده است .شکل ( )2نشاندهنده خروجی نرمافزار در خصوص مدل مفهومی
پژوهش است.
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شکل  .2خروجی نرمافزار( PLS 2منبع :یافته های پژوهش)

اولین فرضیه تحقیق به این موضوع می پرداخت که ازدحام بر رضایت گردشگران بازار تاریخی تبریز
تاثیر مثبت و معنادار دارد .با توجه به یافته های پژوهش ( β= 1/142و  )t= 2/291در سطح معناداری
 1/12با توجه به اینکه مقدار  tبیشتر از  5/29است ،این فرضیه با اطمینان  %77تأیید میشود .فرضیه دوم
نیز بر این مورد استوار بود که ازدحام ادراکشده بر درک حس جمعی توسط بازدیدکنندگان تأثیر مثبت و
معنادار دارد .با توجه به نتایج داده ها ( β= 1/642و  )t= 21/699در سطح معناداری  1/12با توجه به اینکه
مقدار  tبیشتر از  5.29است ،این فرضیه با اطمینان  %77تأیید میشود .فرضیه سوم بیان می کرد که
احساس جمعی بر رضایت گردشگران تاثیر مثبت خواهد گذاشت و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها
( β= 1/245و  )t=9/954درستی این فرضیه را با اطمینان  %77تأیید کرد .فرضیه آخر و چهارم پژوهش نیز
به مسیر غیرمستقیم مدل پژوهش میپرداخت و بیان میکرد که ازدحام ادراکشده بهطور غیرمستقیم و از
طریق متغیر میانجی حس جمعی تأثیر مثبت بر رضایت بازدیدکنندگان دارد .با توجه به یافته های تحقیق
( β= 1/149و  )t= 7/625و افزایش ضریب بتا در مسیر غیرمستقیم نسبت به مسیر مستقیم ،این فرضیه نیز
تایید شد.
در مدل مدلسازی معادالت ساختاری با متغیر میانجی جزئی ،برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم متغیر

مستقل به نسبت اثر کل این متغیر بر متغیر وابسته از شاخصی بنام شاخص  2VAFاستفاده میشود .مقدار
 .2کلمات داخل خانه های زرد رنگ به ترتیب گویه های موجود در جدول  2هستند.
2 . Variance Accounted For
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این شاخص بین  1تا  2بوده که مقادیر نزدیک به  2نشان میدهد که تأثیر متغیر میانجی در رابطه بین متغیر
مستقل و وابسته قوی است .این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه میشود.

 :aضریب مسیر بین متغیر مستقل و میانجی
 :bضریب مسیر بین متغیر میانجی و وابسته
 :cضریب مسیر بین متغیر مستقل و وابسته
بر این اساس و با توجه به ضرایب مسیر موجود و فرمول  ،VAFمیزان نقش میانجی  1/2به دست آمد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این مطالعه آزمون تجربی یک مدل توضیحی از ازدحام ادراکشده و حس جمعی و تأثیر آن
بر رضایت بازدیدکنندگان بود .در یک محیط جاذبه شهری ،بازدیدکنندگان احساس متفاوتی دارند ولی در
کل زمانی که تراکم بازدیدکنندگان در یک محیط شهری از سطح مشخصی باالتر برود ،احساس ازدحام
میکنند .این مطالعه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی بود که در محیط یک جاذبه تاریخی -تجاری شهری
بازدیدکنندگان چه میزان ازدحام ادراکشده را تجربه میکنند؟ و این ازدحام ادراکشده چه تأثیری بر میزان
رضایت آنها خواهد گذاشت؟ و در مرحله بعد سعی شد تا این سؤال بررسی شود که احساس حس
جمعی چه تأثیری بر رابطه بین این دو متغیر خواهد گذاشت؟ پاسخ به این سؤاالت به مدیران بخشهای
خدماتی در صنعت گردشگری کمک میکند تا به ازدحام ادراکشده بهعنوان متغیر تأثیرگذار بر رضایت
گردشگران بیشتر توجه کنند و برنامههایی بهمنظور مدیریت ازدحام در جاذبههای گردشگری به اجرا
درآورند.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اکثر بازدیدکنندگان ( 94/2درصد) ازدحام خیلی زیاد و زیاد را
درک کردهاند؛ درحالیکه  21/4درصد از آنها ازدحام خیلی کم و کم را تجربه کردهاند .این احساس
متفاوت نسبت به ازدحام در یافتههای تحقیقات قبلی ازجمله زهرر و رایچ ( )5126و فرییرا و همکاران
( )5129نیز بهدستآمده است 9/1 .درصد از گردشگران بیان کرده بودند که ازدحام موجود برای آنها
ناخوشایند نیست؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت افرادی وجود دارند که احساس منفی ناشی از ازدحام
نهتنها بر آنها تأثیرگذار نیست بلکه وجود ازدحام باعث خوشنودی آنها نیز میشود .از این نظر یافتههای
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این تحقیق ،نتایج مطالعه پوپ ( )5125و سان و بودراک ( )5122را تأیید میکند که استدالل میکنند با
وجود اینکه در جاذبههای شهری احساس ازدحام منفی یک مسأله اساسی است؛ اما ازدحام خوب
(احساس مثبت ناشی از ازدحام) نیز در کیفیت تجربه گردشگر شهری مهم است .سان و بودراک ()5122
ازدحام مثبت را اینچنین تعریف میکنند :ازدحام ادراکشده خوب ،شناسایی ،تفسیر و سازمان
روانشناختی است که وقتی بازدیدکنندگان با افراد زیادی در سایتهای گردشگری روبرو میشوند و از
مزایای برقراری ارتباط و نفوذ در جمعیت بهرهمند میشوند ،اتفاق میافتد .آنها در بررسیهای خود به سه
دلیل برای احساس مثبت ناشی از ازدحام اشاره میکنند .2 :امنیت و معروفیت این جاذبه گردشگری2؛ .5
عملکردهای ارتباطی اجتماعی 5و  .1بار انتظار و کاهش تجربه اوقات فراغت.1
یافتههای این تحقیق نشان داد که ازدحام ادراکشده بر رضایت بازدیدکنندگان تأثیر مثبت دارد .این
نتایج با برخی از یافتههایی که بخصوص در محیطهای فضای باز مانند زهرر و رایچ ( )5126انجامشده
است ،تناقض دارد؛ اما با یافتههای اروگلو و همکاران ( )5122و فرییرا و همکاران ( )5129همخوانی
داشته و نتایج یافتههای آنها را تائید میکند .اروگلو و همکاران ( )5112ضمن تائید تأثیر مثبت ازدحام
ادراکشده بر رضایت مشتریان ،به متغیرهایی ازجمله احساسات ،ارزشهای خرید ،مدتزمان صرف شده
برای خرید و انگیزه مشتریان اشاره کردند که میتوانند رابطه بین ازدحام و رضایت مشتریان را
میانجیگری کنند و منجر به افزایش رضایت مشتریان شوند .با توجه به نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل
دادهها ،ضمن تائید فرضیه اول نتیجه میگیریم که ازدحام ادراکشده تأثیر مثبت بر رضایت گردشگران
دارد.
سؤال بعدی تحقیق به تأثیر ازدحام بر حس جمعی اشاره داشت .نتایج این مطالعه نشان داد که ازدحام
موجود منجر به درک احساس جمعی درمیان بازدیدکنندگان شده است و آنها از فضای موجود برای
احساس لذت ناشی از باهم بودن ،احساس امنیت بیشتر ،همراهی و همدلی و برقراری ارتباطات با دیگران
استفاده کردهاند .این نتایج بخشی از یافتههای کارلسون و همکاران ( )5119بهخصوص پیشزمینههای
حس جمعی را تائید میکند؛ بنابراین ،فرضیه دوم نیز تائید شد .در مرحله بعد ،یافتههای تحقیق مشخص
کرد حس جمعی منجر به افزایش رضایت بازدیدکنندگان شده است و از این نظر در راستای نتایج مطالعه
1 . The safety and popularity of this attraction
2 . The social connection function
3. The burden of waiting and detraction of leisure experiences
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درنگنر و همکاران ( )5125و مورگان و همکاران ( )5121بوده و فرضیه سوم نیز تائید میشود .درنهایت با
توجه به اینکه ضریب مسیر غیرمستقیم از ازدحام به رضایت با نقش میانجی حس جمعی بیشتر از مسیر
مستقیم بوده و شدت تأثیر میانجی نیز  1/2به دست آمد ،فرضیه چهارم نیز تائید شده و بیان میکنیم که
حس جمعی بهعنوان میانجی میتواند احساس ناخوشایند ناشی از ازدحام را کاهش داده و منجر به افزایش
احساس رضایت بازدیدکنندگان شود.
این مطالعه به بررسی رابطه بین ازدحام و رضایت گردشگران بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای
بازاریابی مقصدها پرداخت .یافتههای این مطالعه میتواند در مدیریت استراتژیهای بازاریابی مقاصد و
جاذبههای گردشگری بهویژه در حوزه ارتقاء 2محصول کاربرد فراوانی داشته باشد .به مدیران بازاریابی و
مدیران جاذبهها پیشنهاد میشود تا با آگاهی از تأثیر ازدحام بر بازدیدکنندگان و احساسات مختلف آنها و
همچنین بر کیفیت تجربه گردشگران ،اقداماتی در جهت مدیریت بهتر فضاهای جاذبهها از قبیل ایجاد
امکانات مناسب برای استراحت ،مدیریت صفهای بازدید از جاذبهها یا بهبود چرخش گردشگران در
محیط جاذبهها انجام دهند .همچنین با توجه به اهمیت حس جمعی در میان بازدیدکنندگان برونگرا ،این
مدیران میتوانند در هنگام تبلیغات و بازاریابی برای جاذبهها ،با تأکید بر وجود پیشنیازهای حس جمعی
و مهیا بودن شرایط الزم برای حداکثر لذت بردن از جاذبهها ،به جذب بیشتر برونگرایان اهتمام بورزند.
یکی از مهمترین محدودیتهای این مطالعه ،استفاده از روش نمونهگیری غیر تصادفی و در دسترس
بود .ازآنجاییکه اطالعات دقیق تمام بازدیدکنندگان بازار و دسترسی به آنها امکانپذیر نبود ،لذا از نمونه
در دسترس استفاده شد .بااینحال ،تالش شد تا از قسمتهای مختلف بازار و فرصتهای نمونهگیری
استفاده شود .متغیرهای این مدل به دلیل ماهیت مطالعه محدود بود .بهتر است پژوهشگران در تحقیقات
بعدی از متغیرهای دیگر نیز استفاده کنند .از دیگر محدودیتهای این تحقیق میتوان به توزیع دادهها اشاره
کرد .پاسخها بهصورت نرمال توزیع نشده بودند؛ بنابراین از آزمون غیر پارامتریک استفاده شد .عالوه بر
این ،در این مطالعه متغیرهای پژوهش در یک محیط فضای بسته تاریخی که جنبه تجاری نیز دارد ،بررسی
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شده است .ازدحام در محیطهای فضای باز یا جاذبههایی که صرفاً جنبه تاریخی دارد ،میتواند تأثیر کامالً
متفاوتی بر رضایت بازدیدکننده و مدیریت آنها داشته باشد.
این مطالعه ازدحام را در یک محیط جاذبه تاریخی شهری مورد ارزیابی قرار داد و پاسخدهندگان از
نقاط مختلف ایران مسافرت کرده بودند .در شرایطی که متغیرهای موردبررسی در موقعیتهای متفاوت
مانند محیطهای باز ،منطقه پاسخگویی و جمعیت شناختی متفاوت انجام شود ،احتماالً منجر به نتایج
متفاوتی خواهد شد؛ بنابراین تحقیقات آینده میتواند این مطالعه را در شهرهای دیگر ایران و یا کشورهای
دیگر و یا بین گروههای دیگر از توریستهای کشورهای دیگر انجام دهد .تحقیقات بعدی میتوانند به
ارزیابی پیشنیازها و متغیرهای تأثیرگذار بر ازدحام ادراکشده در محیط جاذبههای شهری و فضاهای
بسته و تاریخی بپردازند .در این حوزه متغیرهای مختلفی ازجمله جنسیت ،سن ،تناوب سفر ،انگیزه ،رفتار
در سفر ،تفاوتهای فرهنگی ،نقش ملیت و سایر متغیرهای تأثیرگذار بر ازدحام قابلبررسی هستند.
همچنین مطالعات میتواند به ارزیابی این موضوع بپردازند که مدیران بازاریابی چگونه از طریق مدیریت
انتظارات میتوانند بهطور مثبت بر ازدحام ادراکشده تأثیر بگذارند .درنهایت ،به دلیل محدودیت های
پژوهش ،تحقیق حاضر در یک مقصد شهری انجام شده و بایستی در تعمیم نتایج احتیاط شود.
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