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 يها مکاندر گردشگرانکسب رضایت چالشی جدید در بازاریابی صنعت گردشگري مبتنی بر 

  1تاریخی

  

  2 صنوبرناصر ، 1٢قیدهلزادهابوالفضل حق وردي 

دانشگاهتبریز،تبریز،ایرانکسب و کار،کارشناسیارشدمدیریت.1

  گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران دانشیار.2

  

  چکیده

دقیق،گردشگرانبیشتریراجذبکننهای ریزيتابابرنامهکنند میومقاصدمختلفسعیاستصنایعدرجهانپرسودترینصنعتگردشگرییکیاز

مشتریان  عنوان بهگردشگران . هدفدارددراینمیانکسبرضایتگردشگراناهمیتبهسزایدررسیدنبهاین. دوازمنافعسرشارآناستفادهکنند

به دلیل آثار فراوان اقتصادي، اجتماعی و  ها آنکه کسب رضایت  شوند میفعال در صنعت گردشگري محسوب  وکارهاي کسب

ازدحامدرکشدهبررضایتمشتریان  تأثیرتوسعهبررسیوهدفازاینمطالعه،. استزیست محیطی بر جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار 

در این پژوهش . انجام گرفت 97این مطالعه در شهر تبریز و در بازه زمانی فروردین ماه  .ریاستدر صنعت گردشگ) گردشگران(

 384. استفادهشددهندگان پاسخدردسترسبرایانتخابگیری نمونهازروش

و  شده ادراكباط بین ازدحام تحقیق ارت هاي یافته. تعدادنمونهانتخابوپرسشنامهجمعآوریگردیدعنوان بهنفربراساسفرمولکوکران

مثبت و معنادار بر جلب رضایت  تأثیرشده ادراكرضایت بازدیدکنندگان را نشان داد و نتایج حاکی از آن است که ازدحام 

  .بازدیدکنندگان از بازار تاریخی تبریز دارد

  

  ، رضایت گردشگران، بازار تاریخی تبریزشده ادراكازدحام : يدیلکواژگان 

  

  مقدمه. 1

که  دهد مینشان  شلبیمطالعات اولیه . استخاص  محدودهازدحام درك شده ارزیابی ذهنی از سطح تراکم در یک 

که مسائل ازدحام زمانی که  دهد مینشان  مطالعات.گذارد تأثیرمیها آنافزایش تعداد رویارویی مشتریان، بر ادراك مردم و رفتار 

 هاي محیطمجاز از  ازحد بیشیا منابع اجتماعی  کنند میو از محیط استفاده  شوند میجمع  دورهمتعداد زیادي از مردم 

  .گذارد تأثیرمیخود بر رضایت گردشگران  نوبه بهکه این نیز  یابد می، افزایش کنند میتفاده فیزیکی اس

در اصل، .گذارد تأثیرمیتجربیات قبلی، بر رفتار آینده  کند میبا نظریه امید مطابقت داد که بیان  توان میرا  مندي رضایت

سایر  ازمیانکه چگونهافراد یک رفتار را بر اساس انتظارات خودشان،  استاین نظریه، مبتنی بر یک فرایند شناختی  هسته

، که تأیید) 1: اق خواهد افتاد، یکی از سه نتایج زیر اتفEDP(3(انتظار الیور  تأییدبا توجه به پارادایم . کنند میانتخاب  ها گزینه

                                                            
  .نامه کارشناسی ارشد استمقاله برگرفته از پایان . 1
Abolfazlhaqverdizadeh383@gmail.com) نویسنده مسئول. (2

3 Expectancy-disconfirmation paradigm
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که تجربه  افتد میمنفی، که زمانی اتفاق  تأیید عدم) 2که تجربه واقعی با انتظارات ما مطابقت داشته باشد  افتد میزمانی اتفاق 

یکی  EDP. که تجربه واقعی باالتر از انتظارات باشد افتد میمثبت، که زمانی اتفاق  تأیید عدم) 3واقعی کمتر از انتظارات باشد 

مثبت تکیه  تأیید عدمخدمات بر  دهندگان ارائه. استرفتاري مشتریان  هاي نیتذکرشده براي درك  هاي چارچوباز بیشترین 

. همبستگی دارد نتایج مالی شرکت با،مندي رضایتاین سطح باالي  متعاقباً، شود میباعث رضایت مشتریان  معموالًکه  کنند می

که منجر به افزایش  استشناخت و مدیریت شرایطی  منظور بهمهم براي مدیران بخش خدمات  مؤلفهارزیابی این شرایط یک

  .شود میرضایت مشتریان 

تحقق این انتظارات به شکل مثبت یا . انتظارات متنوعی از آن مکان دارند احتماًالدر یک محیط جاذبه تاریخی، مردم 

، تحقیقات بسیار کمی انجام شده است که رابطه بین ازدحام حال بااین. گیرد میقرار  تأثیرمنفی توسط اثرات ازدحام تحت 

ابطه بین این دو متغیر پرداخته شده در این مطالعه به بررسی ر بنابراینو رضایت مشتریان را بررسی کرده باشد، شده ادراك

توسط گردشگران صورت نگرفته است و در  شده ادراكدر سطح کشور مطالعات زیادي به بررسی ازدحام عالوه بر این، .است

انجام این پژوهش با توجه به وجود بناهاي  .مانند آبشارها پرداخته شده است طبیعی هاي محیطبه بررسی  شده انجامموارد 

منجر به بهبود شرایط بازدید از این جاذبه و کاهش مشکالت و  تواند می، ها آنایران و بازدیدکنندگان زیاد زیاد کشور تاریخی 

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین خالصه  طور به. گردشگران شود مندي رضایتافزایش  درنتیجهمسائل مرتبط با آن و 

  :استزیر  سؤالدر یک محیط مکان تاریخی و پاسخ به  گردشگرانرضایت  وازدحام درك شده 

 ؟گذارد تأثیرمیچگونه ازدحام درك شده بر رضایت مشتري

  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق

یک ارزیابی منفی از  عنوان بهمعموالًو  [1]استخاص  محدودهازدحام درك شده ارزیابی ذهنی از سطح تراکم در یک 

که افزایش تعداد  دهد مینشان  [3]4اولیه شلبی مطالعات.[2]شود میتراکم بازدیدکنندگان در داخل یک منطقه تعریف 

که مسائل ازدحام زمانی که تعداد زیادي  دهد مینشان  مطالعات.گذارد تأثیرمیها آنرویارویی مشتریان، بر ادراك مردم و رفتار 

فیزیکی استفاده  هاي محیطمجاز از  ازحد بیشیا منابع اجتماعی  کنند میو از محیط استفاده  شوند میجمع  دورهماز مردم 

  .[4]یابد می، افزایش کنند می

. روبروهستندهایی محدودیتاوجتقاضابا یدرروزهابازدیدکنندگانتمامیبرا یاندسترسکجادامیازمنابعدرایاریبس

ش یشزمانانتظار،افزایچونافزایمنفییامدهایناست پکاب،ممیمیکحیمنابعتفرید تقاضابرایششدیخصوصاًافزا

اثرات ترین رایجازیکیازمحققانیاریبسازنظر. [5]بههمراهداشته باشدبازدیدکنندگانیبرایحیتفرتجربهتیفکیاهشکاسترسو

روان ویکیزینمودفترین مستقیم، ازدحام[6]و همکاران نگیمنازنظر. ،ازدحاماستبازدیدکنندگانشتعدادیافزایاجتماع

  .استبازدیدکنندگانشتعداد یافزایشناخت

ن یشتریتتفرج،بیریمددرزمینههکباشندیجزو مباحثیحیتتحملتفریمازدحاموظرفیدمفاهیشا

زمورد ینیاجتماعشناسی درزمینهروانهکتفرج،بل حوزهدرتنها نهمفهومازدحام .[5,7]انجامشدهاستها آنیمطالعهبررو

خلوت یارهاکهسازودهدک میرخیازدحامزمان، [8]انآلتمنیبهب. قرارگرفتهاستیبررس

  .باشدتر کمازخلوتمطلوبشده کسبخلوت یعنیند،کمتقابلبرقراررابطهگرانیمطلوبباد ازحد بیشاگروهینداشتهباشندوفردیردموفقکارک

، ظرفیت تحمل استکه شامل ظرفیت تحمل طبیعی، اقتصادي و اجتماعی شده ادراكمربوط به ازدحام  اي پایهمفهوم 

 1970 و1960 هاي دههتفرج،درحوزهدریتیریردمدیکرویکعنوان بهتتحملیظرفیمطالعهبررو .[5]است

 متحده ایاالتدریحیتفریاربرکهرشدکبودینزمانیدوایبهاوجخودرس

زاناستفادهو یانمیمرابطهابتدا.[9]شدیتفرجهای مکاندرها فعالیتزاناستفادهوانواعیدرموردمیشنگرانیموجبافزا

                                                            
4Shelby
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شتعداد یهافزاکافتندیدرزودی بهمحققان؛اماقرارگرفتموردتوجهمحیطی زیستطیشرا

  .[10]دهد میرقراریز تحتتأثیرانبازدیدکنندگانتجربهتیفکیهکان،بلکممحیطی زیستمنابعتنها نهبازدیدکنندگان

 .تتحملوازدحامراوگرانجامدادیرامونظرفیمطالعاتپتأثیرگذارتریننویازاولیکی

 .شود یمیحیتفرهای فعالیتافراددرتکموجبمشاریمتفاوتهای خواستهازهاویاناو،نیبهب

 طور بهراگزینی خلوتلبهیازهامانندتمایننیازایناستبرخکممبازدیدکنندگانمکترا

 ستقبوال ازآنچهقابلخودکباادرا) آثار( ،کنند میهتجربهکرایطیشرا یضمنطور بهبازدیدکنندگان.[5]رقراردهدیتحتتأثیمنف

طموجوداز یهشراکنمعناستینند،بهاکاحساسازدحامراکه درصورتیسهنمودهویمقا )استانداردها(

  .[11]ان استکتمیشترازظرفیباستفادهدهنده نشانهکآنانفراتررفتهاستموردنظراستاندارد

ظرفیت تحمل فیزیکی توصیف شده است، با تعداد افراد در هر هکتار بیان شده است و  عنوان بهظرفیت تحمل طبیعی که  

، ظرفیت تحمل طبیعی باوجوداین. است آمده دست بهپر است  ازحد بیشدر دسترس  هاي زیرساختامکانات و  همهزمانی که 

بدون  توانند میاز طریق رویکرد ظرفیت تحمل اکولوژیکی بیان شده است، یعنی تعداد گردشگران یک محیط که  چنین هم

  .[12]شود میبیعی اقامت کنند را شامل ط تأسیساتآسیب رساندن به 

تحمل و جذب  تواند میاقتصادي  هاي تنشتعداد گردشگرانی که یک مقصد قبل از تجربه  عنوان بهظرفیت تحمل اقتصادي 

وابستگی مقصد به صنعت گردشگري تعریف  وسیله بهظرفیت تحمل اقتصادي  آستانهرسیدن به  .[13]شود میکند توصیف 

 افتد میکه زمانی اتفاق  اند کردهتراکم را معرفی  مؤلفه[14]انگلستاندر ونیز ایتالیا و کمبریج  شده انجامتحقیقات . شده است

گردشگري شده است و  هاي فعالیتو تراکم و آلودگی منجر به افزایش  شود میگران  شدت بهدر مقصد  شده واقعکه زمین 

  .اند شهرهاشدهمجبور به حرکت به سمت حومه  ها شرکتمحلی و  هاي خانوادهبنابراین 

 .[15]استیتتحملگردشگریظرفازانواعییکیتتحمل اجتماعیظرف

از یوانواعبازدیدکنندگانثرتعدادکحدادهنده نشاندگاهگردشگر،یازدیظرفیتتحمالجتماع

از یکی،بازدیدکنندگانتجربهتیفکیتیری،مدرو ازاین.[12]آناننخواهدشد تجربهقبول غیرقابلهموجبتنزلکاناستکمیکدرها فعالیت

  .استیدرگردشگریتتحمالجتماعیظرفیاربردکابعاد

توانایی جوامع  طور همینظرفیت تحمل اجتماعی،بررسی و ردیابی تجربیات گردشگران هنگام بازدید از یک منطقه و هدف 

براي ارزیابی ظرفیت  شده انجاماولین مطالعه  .[16]استگردشگران  هاي فعالیتوسیله ایجادشدهبهمحلی براي تحمل نتایج 

وضعیت " عنوان بهکه  [18]رفتار بررسی شد شناسی روانسپس  .[17]طبیعی انجام شد هاي پاركتحمل اجتماعی در مورد 

ادبیات روانشناسی اجتماعی نشان . تعریف شده است "روانی مشخص شده از طریق استرس و داشتن خصوصیات انگیزشی

عاطفی در آن موقعیت و  هاي پاسخبسیار باال باشد، بر روي کنترل شناختی، رفتار و  شده ادراكکه اگر سطح ازدحام  دهد می

عواقب رفتاري منفی در ارتباط با سطوح باالي ازدحام درك شده شامل کاهش سطح  .[19]گذارد تأثیرمیموقعیت  بعدازآن

در مورد  شده تعیین، میزان استرس زمانی که بازدیدکنندگان از انجام اهداف از پیش طور همین. استتحمل مردم از ناامیدي 

نتیجه، ازدحام درك  عنوان به.[20]یابد میافزایش،شوند میجتماعی شدن به خاطر عوامل خارجی ناامید تفریح، استراحت و ا

شده، کیفیت تجربه خدمات درك شده توسط بازدیدکننده را کاهش 

. اهدکگردشگرانبتجربهتیفکیاز تواند میهشودک یمیتفرجتلقیاثراجتماعترین مستقیمعنوان به،ازدحاماغلبیازطرف.دهد می

 آستانههباعبورازکننشاندادهاستیشیمطالعاتپ

خواهیحیتمنبعتفریاهشمطلوبکوبهدنباآلنبازدیدکنندگانیحیتفرتجربهتیفکیتازدحام،شاهدافتیشدنبهوضعیکونزدیتتحمالجتماعیظرف

 بازدیدکنندگانتجربهردرییاتغیاهشکازیزانیوجوددارد،میتفرجهای یفعالیتهبرایکادیزیباتوجهبه تقاضاحال بااینمبود؛ی

  .[21]استاجتناب غیرقابل،)شده ادراكازازدحامیسطح(
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. تازسفراستیسفردارد،رضا يرگذاریتأثنحوهتویباماهیکیهارتباطنزدیکگردشگرمقولهازعواملمهمدریکی

داردودربرابرآن یوروانیاجتماعجنبهشتریتبیرضا. درنظرگرفتیاساسیبرونداد يتازسفررادرگردشگریرضاتوان میقتیدرحق

اامر ینیعیکشترازیتبیرضا. داردتری قويشناختی روانویعاطفجنبهیندیخوشا

. ستیتنیرضایشیهرگرایشاستولیگرایتنوعیگفترضا توان مینیبنابرا؛سنجد میموضوعیکلشخصرابهیتاًتمایاستونهاموردنظرخاص

تبر یفازرضاینتعریا.[22]شخاصاستیگرایقتنوعیشودرحقیتمحدودتر ازگرایرضادرواقع

. آید میدنبههدفبهوجود یهدرراهرسکدداردکیتأیجانیوحاالتهشناختی روانهای ویژگی

 یابیزآنازارزیوتمایشخصیابیدبرارزکیفمختلف،تأیتعارکوجهاشترا

. استیشناختیت امریهرضاکجهگرفتینتتوان مینیبنابرا؛هدفاستسوی داربه جهتیوآگاهیمنطق

ه یکوتبادلیفردهای موقعیتبرحسبتوان میرانرابطهیا. کند میفیتعریستیزتجربهنانتظارو یبرابطهتراینشرضاکشناسی جامعهتابکتورندر

  .[23]کردن ییتع) یستیزتجربهانتظارو( نتبادلیازایداردوبازگشتناشها موقعیتنیفردباا

 درمقاله5پیلرستال

. نقشمدیریتگردشگریدرافزایشرضایتازسفررابررسیکردهاست»یکجایگاهویژهبرایگردشگریروستاییمثابه بهخانواده«

. گردشگریبایدشفافباشدوتماممجریانبایدبرآنتوافقداشتهباشنداومعتقداستراهبردهایمدیران

) باتوجهبهنیازهایالزمبرایخرید( درمدیریتگردشگریبایدتنوعفصلی،طولدورهاقامت،بازاربرایخانوادهوتعییناقامتگاه

. گردشگرانباشدهای خواستههمچنینبهایننکتهاشارهشدهاستکههدفاصلیمدیرانبایدتوجهبه. قرارگیردونقلموردتوجه حملووسایل

  .همچنینمیزبانازطریقبرخوردهایگرموارائهاطالعاتصحیحنقشیاساسیدرافزایشکیفیخدماتبهگردشگراندارد

ازازدحام درآبشارمارگون به بازدیدکنندگانکرگذاربرادرایتأثیرهایمتغبندی اولویتبا عنوان  اي مطالعهدر [5]ضیایی و شکاري 

به این نتیجهرسیدند که  ها آن.هستند پرداختند تأثیرگذارعواملی که بر ازدحام درك شده  بندي اولویتشناسایی و 

. برخورداراستیادیتزیاز اهمبازدیدکنندگانتجربهتیفکیتیری،مدیحیدارازمنابع تفریدیادتقاضابرایباتوجهبهحجمز

م کهعالوهبرتراکنشاندادهاستمطالعات. رود میبهشمار یحیتفرتجربهتیفکینییتعهای شاخصاز یکی،شده ادراكازدحام

 يرهایدرمطالعه آنانمتغ. مهستندیسهبازدیدکنندگانازازدحام کزدرادراینیگریدیرهایت،متغیسا

 هاي یافتهبراساس. قرارگرفتندموردبررسیآبشار مارگونبازدیدکنندگانازازدحامکرگذاربرادرایتأث

 5 ،تنهاموردبررسییرهایان متغی،ازمعالوه به. بودندردهککراادراینازدحام متوسطیانگیمطور بهبازدیدکنندگانق،ینتحقیا

مرتبطبا یرهایومتغیتشناختیجمعیرهایاز متغیک هیچ. نشاندادندشده ادراكراباازدحام يمعناداررابطهریمتغ

 «مکانتظارفرد ازترا«تنهاشناختی روانیرهایانمتغیازم .معنادار نشانندادندشدهرابطه ادراكدارباازدحامیدهای ویژگی

 يتباتعدادافرادیهدرسایکبازدیدکنندگان،دیگر عبارت به. رانشاندادیمثبتومعنادارشدهرابطه ادراكت،باازدحامیدنبهسایشازرسیپ

ن یتوجهبها. راگزارشدادند يشتریشازانتظارخودروبروشدهبودند،ازدحامبیب

شاز یبپینترتیبد. کند میدوچندانترایدنبه سایشازرسیپبازدیدکنندگاندرذهنگرایانه واقعحویانتظاراتصحدهی شکلتیموضوع،اهم

مواجههبا درنتیجهوگیرد میلکشبازدیدکنندگاندرذهن ای گرایانه واقعدنبهمقصدانتظارتیرس

 .آناننخواهد شدتجربهتیفکیت،موجبتنزلیسایشلوغ

 نیک پیکیمبودفضاکو بازدیدکنندگانرینگ،رفتارساکیپاریمبودفضایکرهای،متغیتیموقعیرهایانمتغین،ازمیهمچن

مدر کترایرهاسببالقاینمتغیمضاعف،اکمحر يهباتوجهبهتئورکنندگانازازدحاماثرگذاربودندکپاسخ ک،برادرا)بیبهترت(

 کهبه ایننتیجه رسیدند  ها آنخالصه  طور بهدرنهایت  .گردد میتحربۀ آنانکیفیتتنزلدرنتیجهوبازدیدکنندگانذهن

بر )بیبهترت( نیک پیکیمبودفضاکوبازدیدکنندگانرینگ،رفتارساکیپاریمبودفضاکم،کرانتظارفردازترایمتغ4

  .نشان دادیتتفاوتمعناداریدرنقاطمختلفساشده ادراك،ازدحامعالوه به .ازازدحامدرآبشارمارگونمؤثربودندبازدیدکنندگانکادرا

                                                            
5Pillerseeal
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-با عنوان تعییننقشجنسیتدربررسیتأثیراستراتژیبازاریابیرابطه اي مطالعهدر  [24]پور  و کفاش ، منورهسبحانی

مسافرتیشهرستاننیشابور به این نتیجه دست یافتند که های آژانسمشتریاندرمندبروفاداری

-اعتمادرابطههستندوجنسیتنیزتنهامؤثرچهارمتغیراعتماد،تعهد،مدیریتتعارضوارتباطاتبروفاداریمشتریانبهآژانسمربوطه

  .ارینداردوفاداریاثرمعناد- وفاداریوارتباطات-مدیریتتعارضرابطهکندوبر وفاداریراتعدیلمی-وفاداریوتعهد

در این مطالعه . پژوهشی،ارزشدرکشدهتوسطمشتریدرصنعتتوریسم را مورد بررسی قرار دادند در [25]ستاكوزادگان صدري

 کارکردي،ارزشاحساسی،محالقامت،ارزش)خدماتشهري( ارزشکارکردي:ابعادشناساییشدهبرایارزشدرکشدهگردشگرانعبارت بودنداز

. هایشهري،دانشوریسکسفر ها،رفتارافرادمحلی،جاذبه هزینه،)پذیري دسترس( کارکردي،ارزش)غذا(

. استبعدارزشدرکشدهتأثیرگذارتریننتایجنشاندادکهارزشاحساسی

  .شدتأییدرضایتمندیازسفربرگرایشرفتاریتأثیرباالیارزشدرکشدهبررضایتمندیوتأثیرهمچنین

با عنوان  اي مقالهدر [26]شکوهی وخوارزمی ،توالئی

. بررضایتگردشگرانعربمنطقهازخدماتگردشگریدرمشهد را بررسی کردندمؤثرعواملترین مهمبررسی

مامکانات،ونقل حمل،ها جاذبهدرپنجبعدشده ارائهبررضایتگردشگرانعربمنطقهازخدماتگردشگریمؤثرعواملترین مهمهدفازاینمقالهبررسی

و حملسیستم،ها جاذبههبهترتیبشاملگردشگرانعربمنطقبررضایتمؤثرعواملترین مهمنتایجنشاندادکه.بودها زیرساختوخدماتحالقامت،

  .استها زیرساختوخدماتمحالقامت،امکانات،نقل

  

  تحقیق شناسی روش

کاربردي و براساسزمانگردآوري،پیمایشی ،بر اساس هدف. استیپژوهش کمو مبناي  ها دادهنوع تحقیق بر اساس ماهیت 

 آوري جمعیا اطالعات را  ها دادهاولیه انجام گرفت که خود محقق  هاي دادهتحقیق با  ،ها دادهبر اساس نوع .شود میمحسوب 

.کند نمی، استفاده اند کردهکه محققان دیگر آن را آماده  هایی دادهکرده و مورد پردازش و تحلیل قرار داد و از 

 هاي افرادگروهاین . دهند میجامعه آماري تحقیق را تشکیل  کنند میبازدیدکنندگانی که از بازار تاریخی تبریز بازدید 

 جمعی دستهتورهاي  صورت بهاین گردشگران شامل تمام گردشگرانی که چه . شود میسنی مختلف و جنست متفاوت را شامل 

بودن و بازدید از بازار تبریز براي مشمول  بازدیدکنندهو صرف  شود میخانوادگی و شخصی  صورت بهچه  کنند میمسافرت 

ورودي در دسترس  تورهاينمونه آماري از  97سال  ماه فروردینی به نمونه آماري در بازه زمانی براي دسترس. بودن کافی است

اطالعات پژوهش، به دو  يآور جمعیها روش. ، انتخاب شده استکنند میمستقل مسافرت  صورت بهو گردشگرانی که 

تحقیق از روش  نهیشیپاطالعات براي تدوین مبانی نظري و  يآور جمعجهت.شود یمو میدانی تقسیم  يا دستهکتابخانه

اینترنتی  يها گاهیپامرتبط و همچنین  يها نامه انیپاپژوهشی و  يها طرح، مقاالت، مجالت، ها مطالعهکتاب: شامل يا کتابخانه

به . استفاده شده است )نامه پرسش(، از روش میدانی ها دادهیآور جمعاستفاده شده و جهت  ها آنمعتبر و کتب التین موجود در 

بازدیدکننده در این  384 درمجموع.نامحدود استفاده شد Nدلیل نامشخص بودن تعداد گردشگران، از فرمول کوکران با 

اطالعات دقیق این  که ایننظر به . توزیع شد دهندگان پاسخعدد بین  20اولیه به تعداد  نامه پرسش. شرکت دارند نامه پرسش

  .و در دسترس استفاده شد گیریهدفمند نمونهگردشگران در دست نیست لذا از روش 

  پژوهش هاي یافته

کهنشان اند دادهدرصدرازنانتشکیل 52،6رامردانودهندگان درصدپاسخ47،4 آمده دست بههای دادهباتوجهبه

سال  19، در رده سنی کمتر از دهندگان پاسخدر مورد سن  .اند بودهدرتحقیقحاضرزنکننده شرکتاکثریتافراددهد می

، در رده سنی بین )درصد31.8(سال،  39تا  30، در رده سنی بین )درصد26.6(سال،  29 تا20، در رده سنی بین )درصد11.5(

بیشترین میزان . اند دهندگانقرارگرفته پاسخاز کل ) درصد 5.7(و باالتر،  50و در رده سنی ) درصد24.5(سال،  49 تا40



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

  )توسعه گردشگریبا محوریت استان اردبیل هاي چالشو  ها فرصتمطالعه (

۶

www.tourism2019.ir  

فراوانی و درصد پاسخ به ) 1(در جدول . است دهنده پاسخ 122سال با  39تا  30مربوط به رده سنی  دهندگان پاسخ

  .آورده شده است دهندگان پاسخجمعیت شناختی  هاي شاخص

دهندگان پاسخمتغیرهاي جمعیت شناختی ): 1(جدول 

  تجمعیدرصد فراوانی   درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت

  47.4  47.4  182  مرد

  100.0  52.6  202  زن

        سن

194411.511.5کمتر از 

2910226.638.0تا  20بین 

3912231.869.8تا  30بین 

499424.594.3تا  40بین 

225.7100.0و باالتر50

تحصیالت

348.98.9یپلمد یرز

11128.937.8یپلمد فوقدیپلم و 

16743.581.3کارشناسی

6617.298.4کارشناسی ارشد

61.6100.0دکتري

  

.شود میدیپلم فوق، بیشترین تعداد مربوط به گروه دیپلم و بعدازآنداراي مدرك کارشناسی بوده و  دهندگان پاسخاکثریت 

درصد  28.1 دهد میتحقیق نشان  هاي یافتهشد که  سؤالدرباره میزان ازدحام موجود در بازار تبریز  شوندگان پرسشاز 

نفر ازدحام زیادي را  194درصد معادل  50.5. اند کردهکه احساس ازدحام خیلی زیادي را تجربه  اند کردهنفر ابراز  108معادل 

و  اند کردهنفر، ازدحام متوسطی را تجربه  60درصد معادل  15.6. در این گروه جاي دارند ها پاسخکه اکثریت  اند کردهاحساس 

  .اند کردهنفر احساس ازدحام کم و خیلی کم را تجربه  22 درمجموع

میزان ) 2(در جدول  ؛کهشوند میمختلف بازار چقدر معطل  هاي قسمتشد که براي تردد در  سؤالبازدیدکنندگان از 

  .بازدیدکنندگان آورده شده است هاي پاسخ
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  تبریزمیزان معطلی بازدیدکنندگان در بازار ): 2(جدول 

درصد فراوانی فراوانی

3.1 12 خیلی کم

7.3 28 کم

15.1 58 متوسط

55.2 212 زیاد

19.3 74 خیلی زیاد

) 3(تحقیق در جدول  هاي یافته. شد سؤالاز بازدیدکنندگان درباره میزان رضایت خود از بازدید از بازار تبریز  عالوه بر این،

  .آورده شده است

  رضایت بازدیدکنندگان از بازار تبریزمیزان ): 3(جدول 

درصد فراوانی فراوانی

1.6 6 خیلی کم

3.6 14 کم

14.1 54 متوسط

53.1 204 زیاد

27.6 106 خیلی زیاد

  

 درصد40.5درصد از بازدیدکنندگان تمایل خیلی زیادي داشتند تا دوباره از بازار تبریز بازدید کنند و  40.6 چنین هم

درصد نظر متوسطی در این رابطه  12.5 که درحالینفر اعالم کردند عالقه زیادي به تکرار سفر به این مکان دارند  156معادل 

  .درصد عالقه کمی به بازدید دوباره از این مکان تاریخی داشتند 6.2داشتند و فقط 

  .آوردهشدهاست)4(جدول آماریتکمتغیرهدرهای شاخص

  

توصیفیمتغیرهایتحقیقهای شاخص): 4(جدول 

  انحراف معیار  میانگین  متغیر



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

  )توسعه گردشگریبا محوریت استان اردبیل هاي چالشو  ها فرصتمطالعه (

٨

www.tourism2019.ir  

  0.754  3.915  شده ادراكازدحام 

  0.714  4.061  رضایت مشتري

  

  .براي متغیرهاي تحقیق نشان داده شده است tنیز نتایج آزمون ) 5(جدول در 

  

متغیرهایپژوهشیا نمونهتکtنتایجآزمون):5(جدول

  درجه آزادي  tمقدار  متغیر
مقدار 

  داري معنی
  حد باال  حد پایین  تفاوت میانگین

ازدحام 

  شده ادراك
23.796  383  0.000  0.915  0.840  0.991  

  1.132  0.989  1.061  0.000  383  29.111  رضایت مشتري

  نتایج تحقیق

 يها خواستهخود باید براي جلب رضایت گردشگرانی که  هاي يتوانمندگردشگري متناسب با  يها جاذبهاز  هرکدام

گردشگران تالش کنند و بتواند با ایجاد حداکثر  هاي گیري تصمیمدر  مؤثرو متغیرهاي  ها یتاولومتفاوت دارند،بر اساس عالیق، 

بنابراینبرنامه ؛ را موجب شود ها آن، وفاداري و تکرار خرید در ها آنرضایت در 

. ریزانمناطقگردشگریبایدبدانندکهگردشگران،ازکدامبخشرضایتدارند

گردشگري  هاي جاذبهمقاصد و  .دراینصنعتایجادوفاداریبهمحصولوجذابیت،برایدیدارمجددگردشگرانازمقصدبسیاردشواراستچراکه

را فراهم کنند که  سازوکارهاییبایست می، ها آنبراي کسب رضایت گردشگران و ارائه خدماتی مناسب براي جذب رضایت 

این چیزي است که . را برآورده سازد ها آنیازهاي آنان بود و انتظارات به گردشگران متناسب با توقعات و ن شده ارائهخدمات 

.گردشگري شود وکارهاي کسبمبنایی براي رقابت فعالین  عنوان بهتواند میو  گردد میباعث خلق ارزش در این صنعت 

که در فهرست آثار میراث  شود یممحسوبتاریخی شهر تبریز  يها جاذبهوآمدترین رفتو پر  ترین یمیقدبازار تبریز یکی از 

ایجاد شرایط مساعد براي بازدید  شک یب. کنند یمصدها نفر از این مکان بازدید  هرروزه. جهانی یونسکو نیز ثبت گردیده است

حاصل از آن  یرماديغافزایش منافع مادي و  درنتیجهفراوانی براي افزایش جذب گردشگر و  یرتأثها آنو کسب رضایت  ها آن

تعداد زیاد افراد در این مکان تاریخی، باعث درك شلوغی و ازدحام در بازار از طرف گردشگران خواهد شد که این  وجود. دارد

م کهتراکنیبرایاستمبنیارزشیازدحامقضاوت. باشد یرگذارتأثاز سفر خود  ها آنبه شکل متفاوت بر رضایت  تواند یم

 یتذهنیدبرماهکیتأیاغلببراشده ادراكازدحام واژه. استازحد بیشنیریاتعدادبرخوردهاباسای
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این تحقیق نشان  هاي یافته. تاستیافرادازموقعهای ارزیابیبریهاحساس ازدحاممبتندهدک میونشانرود میارکنمفهومبهیا

ازدحام، به دالیل مختلفی از بازدید  ینباوجودااما  کنند یمبازدیدکنندگان ازدحام موجود در بازار را درك  طورکلی بهدهد یم

تمایل زیادي به بازگشت دوباره به این مکان دارند و تمایل زیادي به معرفی این  ها چنینآن هم. زیادي دارندنسبتًاخود رضایت 
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