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چکیده
رویدادهای فرهنگی هنری و جشنوارههای آیینی از عوامل مهم جذب گردشگر بهشمار میروند .در میان تمام شههرهای
ایران ،قمصر کاشان جایگاه ویژهای داشته و یکی از اصلیترین شهرهای گردشگری کشور به شمار میآید .در فصل بهار و
تابستان ،این شهر به یکی از مهمترین مقاصد گردشگران بدل شده و سفرهای بسیاری به قمصر کاشان صورت میگیرد تا
علاوه بر بازدید از جاذبههای تاریخی و طبیعی این شهر ،در مراسمی گلابگیری که یکی از رسوم و آیین دیرینه و دیدنی
است ،شرکت کنند .بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرات تبلیغات رویدادی بر نگرشهای بازدیدکنندگان نسبت
به شهر و همچنین مقاصد آنها جهت بازدید از شهر میزبان میباشد .پژوهش حاضهر از نرهر ههدک ،کهاربردی و از نرهر
روش ،توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل همه گردشگران داخلی و خارجی شهر قمصر کاشان بوده-
اند که در جشنواره گلابگیری اردبیهشت ماه  1911شرکت کردهاند و با روش نمونهگیری در دسترس  983نفر به عنوان
حجم نمونه انتخاب شد .ابزار اصلی جهت گردآوری دادهها ،پرسشنامه اسهت .بهرای بررسهی و تاییهد روایهی پرسشهنامه
پژوهش روایی محتوا ،روایی سازه و روایی همگرا بررسی شد .جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفهای کرونبها
استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و با نرمافزار  SPSSو  LISRELانجهام شهد.
نتایج پژوهش نشان میدهد که مطابقت بالای تصویر بین رویداد خاص و شهر میزبان بر نگرش و قصهد بازدیهد از شههر
میزبان تأثیر معنادار دارد؛ همچنین نگرش و قصد بازدید از شهر میزبان بر انتخاب شهر معروک در تبلیغات رویدادی تأثیر
معنادار دارد.
کلیدواژهها :تبلیغات رویدادی ،تناسب تصویر ،قصد بازدید از شهر ،نگرش نسبت به شهر
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گو 3و کن .)1111 ،۵استفاده از رویدادها از نرر زمهانی

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مساله

باسابقه و باستانی -جدید و از نرر گستره کلان -بهین-

امروزه گردشگری یکی از مسائل مهم و از عوامهل

المللههی و محلههی بهههعنههوان ابههزاری بههرای توسههعه

برجسته ارتباطی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح جههان

گردشگری و دارای کاربردی جهانی میباشد (هوانهه
6

محسوب میشود .در واقع ،گسترش زیرساختهها در

و لی  .)111۵ ،تبلیغات در این صنعت نقهش بسهزایی

قرن بیست و یکم گردشگری را به واقعیتهی اجتنهاب-

دارد (فههیو و راسههتی ،1919 ،ص .)68.رویههدادهای

ناپذیر در زندگی انسانها تبدیل کرده است .از ایهنرو،

خاص یکی از سریعترین بخهشههای رشهد صهنعت

گردشگری یکی از صنایع کلیدی در هر جامعه اسهت

گردشگری است .رویدادهای خاص بازدیدکنندگان را

که میتواند توجهه مهدیران را جلهب کنهد ،زیهرا ایهن

به شهرهای میزبان رویداد جذب میکند ،علاوه بر ایهن

صنعت بر بسیاری از بخشهای جامعه تأثیر میگذارد.

بیشتر افراد را ترغیب میکند تا حتهی شههر را په

از

از طرک دیگر حجم زیاد مسهافرتهها در سهالههای

اینکه رویداد به پایان رسید ،بازدید کنند (گتهز.)1118 ،

اخیر موجب شده است گردشگری یکی از بزرگتهرین

این رویدادها تصهویر مجهزا و متبتهی از شههر میزبهان

صنایع در دنیا معرفی شود (غفاری ،رضایی و دهقهانی،

ایجاد میکنند (بتون  .)1111 ،به طور همزمان رسهانه-
1

 ،1919ص .)۵۵1.صنعت گردشگری که امروزه یکهی

های مختلف تصاویر خاصی از شههر و رویهداد بهرای

از فعالترین حوزههای اقتصادی بشر اسهت ،بهه دلیهل

بازدیدکنندگان میفرستند و آنها را قادر میسهازند تها

اهمیت آن یکی از ابزارهای انتقهال اطلاعهات و آگهاه-

8

1

11

انتخاب منطقی داشهته باشهند (ژانهه  ،فهو  ،کهی و
11

سههازی گردشههگران از کههم و کیههف جاذبههههههای

لو  .)1113 ،در معرض قرار گرفتن رسهانهههایی کهه

گردشگری بهشمار میآید (حق وردیلو ،گیهوهچهی و

رویههدادهای خههاص را پوشههش میدهنههد ،آگههاهی

نرههری ،1919 ،ص .)9۵.فرهنههه هههر جامعههه ،بسههتر

بازدیدکنندگان نسبت به شهر میزبان را به طهور متبتهی

مناسبی برای رشد و توسعه گردشهگری اسهت .مههم-

تغییههر میدهههد کههه بههه طبههع ممکههن اسههت بازدیههد

هههای فرهنگ هی جههذب گردشههگران،

گردشگران را در طی سالها به خاطر رویهداد افهزایش

تههرین شههاخ

برگههزاری رویههدادها اسههت (هیگینههز دبیههو.)1118 ،1
رویدادها به عنوان یکی از روبهرشدترین بخهشههای
تجارت گردشگری و مهمترین محصهول گردشهگری
محسوب میشوند (گتز .)1118 ،1از نرر تعهداد ،تنهو
و محبوبیت ،از دهه  1181گسترش یافتهانهد (یانهه،9
1. Higgins-Desbiolles
2. Getz
3. Yang

11

19

13

دهد (چلیپ  ،گرین و هیهل  .)1119 ،زمهانی کهه
4. Gu
5. Cen
6. Huang & Lee
7. Beeton
8. Zhang
9. Fu
10. Cai
11. Lu
12. Chalip
13. Green
14. Hill
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رویدادهای مختلف با تصویر شهر تناسب داشته باشهد

گردشگری کاشان گردد .پژوهش در زمینه رویدادهای

نگرش بازدیدکنندگان نسبت به شههر متبهت میباشهد

خاص مرتب با تبلی رویداد در زمینههای گردشهگری

(مک دانیل .)1111 ،1از این نرر استفاده مهوثر از تبلیه

نسبتاً پراکنده و کم است .برای رفع این خلا ،پهژوهش

برای رویدادها یک عامل کلیهدی و غیرقابهل انکهار در

حاضر به دنبال بررسهی نقهش تبلیغهات رویهدادی در

رشد مشارکت بازدیدکنندگان رویدادها میباشد (گتهز،

ساخت تصویر شهر قمصر کاشان میباشد .بنابراین ،بها

 .)1118علاوه بر این ،پوشهش رسهانه از یهک رویهداد

نشان دادن نقش کلیدی اثرات تبلی رویداد مانند ارائهه

برای توسعه و گسترش تصهویر شههر میزبهان کارآمهد

تصهههویر متبهههت از شههههر قمصهههر کاشهههان بهههرای

است (ریتچی ،1ساندرز 9و مله  ،)1111 ،3اگهر چهه

بازدیدکننههدگان رویههداد ،ایههن شهههر میتوانههد کالهها و

بیشتر روی مزیتهای جذب رویدادهای خاص بهرای

خدمات را ترویج و صنعت گردشهگری را بهه رونهق

یک شههر توجهه شهده اسهت (لافونهت و پریگنهت،۵

برسههاند .پههژوهش حاضههر میتوانههد بدنههه دانههش در

 .)1111یههک شهههر همههراه بهها تصههویر متبههت شههان

گردشهههگری رویهههداد را غنهههی سهههازد و همچنهههین

بیشتری دارد که توسه بازدیدکننهدگان رویهداد و یها

نگرشهایی را برای بازاریابان رویهداد و تصهویر شههر

گردشگران انتخاب شود (ژانه ،فو ،کی و لو.)1113 ،

قمصر کاشان فهراهم سهازد .بنهابراین ههدک از انجهام

آگاهی مطلوبی کهه بازدیدکننهدگان دریافهت میکننهد

پژوهش حاضر بررسی اثهرات تبلیغهات رویهدادی بهر

میتواند تعریف و تمجید متبتی ایجاد کند و بهر رفتهار

نگرشهای بازدیدکنندگان نسبت به شههر و همچنهین

دیگر گردشگران بالقوه تأثیر بگذارد (بیگنی ،6سهانچز

1

و سانچز.)1111 ،8

مقاصدشان جهت بازدید از شهر میزبان میباشد.
 .3 .1پیشینه پژوهش و مبانی نظری

در مقصد گردشگری کاشهان کهه بههعنهوان یهک

تبلیغات مهمترین ابزار موفقیت سازمانهاست کهه

مقصد مهم گردشهگری در ایهران شهناخته مهیشهود،

ایجههاب م هیکنههد در شههاخههههای علم هی ،اجتمههاعی،

رویدادهای ویژه بومی فرهنگی متنوعی در طول سهال

فرهنگی و ارتباطی بهدقت مطالعه ،و با نگاهی علمهی،

برگزار میشوند که در میان آنها جشنواره گلابگیهری

هنههری و کارشناسههانهتههر و تخصصهی اسههتفاده شههود.

معروکتر است .توسعه این جشنوارهها و رویهدادهای

تبلیغات در صنعت گردشگری مهمترین ابزار حرفهای

ویژه محلی به شکل یک محصهول گردشهگری مهی-

است؛ زیرا موفقیت تبلی برای ارزشههای فرهنگهی و

تواند از جنبههای گوناگون منجهر بهه توسهعه مقصهد

گردشگری هر کشور بهر در صهحیح و حرفههای از
تبلیغات و ارزشهای آن مبتنی است .تبلیغات حرفهه-

1. McDaniel
2. Ritchie
3. Sanders
4. Mules
5. Laffont & Prigent
6. Bigne
7. Sanchez
8. Sanchez

ای ممکن است ابزار برندهای برای پیشهرفت اههداک
فرهنگی در داخل و خارج باشد ،در غیر این صهورت
هدر دادن وقهت ،سهرمایه و انهرژی اسهت .در فراینهد
تبلی  ،عنصر لازم برای ایجاد شناخت مخاطبهان از فهرم
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و محتههوای موضههوعات گردشههگری اسههت .افههزایش

گردشگری ،جاذبههها و خصوصهیات نقها مختلهف،

گردشگر نیز به سرمایهگهذاریهها و ایجهاد رفتارههای

خههدمات موجههود و ترغیههب بههه مسههافرت را بههرای

انگیزهبخش به حجهم فعالیهتههای تبلیغهاتی بسهتگی

گردشگران فراهم میکند (چو ،1استینمتز 1و فسنمایر،9

دارد .برای فعالیتهای تبلیغاتی در صنعت گردشهگری

 ،1119ص.)116.

در دنیای امروز به تبلیغات طوری نگریسهته مهیشهود

گردشگری مجموعهای از فعالیهتهها ،خهدمات و

که تبلیغات هزینهبر نیست ،بلکه نوعی سرمایهگهذاری

صنایع مختلفی است که به یک تجربه سفر میانجامهد.

بنیادی و اصولی بهرای پیشهبرد و اههداک سهازمانی و

این صنعت شامل حمل و نقل ،محهل اقامهت ،تغذیهه،

ملی به شمار میآید که در صورت اجهرای صهحیح و

خردهفروشی ،آژان های مسافرتی ،تفریح و سهرگرمی

اصولی ممکن است دسهتاوردهای ارزشهمندی را بهه-

و جاذبهها و خدمات مهماننوازی است که در اختیهار

همراه داشهته باشهد .در ایهن رابطهه ،ههدک و و یفهه

فرد یا گروههای مختلفی قهرار مهیگیهرد کهه از وطهن

تبلیغههات افههزایش بازاریههابی و بههازارافزایی اسههت و

خود به قصد سهفر خهارج مهیشهوند (شهیرمحمدی،

هرگونه بیتوجهی و بهرهبرداری نامناسب از این ابهزار

جلالیان ،هاشمی بهاغی و ترکاشهوند .)1918 ،صهنعت

نهتنها موفقیت را در پهی نهدارد ،بلکهه موجهب عقهب

رویدادهای ویهژه شهامل جشهنوارههها ،کنفهران هها،

ماندن از رقابتها و سبقتهای بازاریهابی گردشهگری

نمایشگاهها و گردهماییها بهسهرعت درحهال توسهعه

و در نهایت شکست و ورشکستی در دنیای بازاریهابی

است ،این صنعت نقش مهمی در توسهعه گردشهگری

صحیح و اصولی در عرصه بینالمللی خواهد شهد .بهه

و فعالیتهای وابسته بههآن دارد .توسهعه رویهدادهای

وضوح میتهوان گفهت بازاریهابی و ارتقها در توسهعه

ویژه از جنبههههای مختلهف از جملهه بهبهود کیفیهت

موفقیتآمیز گردشگری ضروری است ،اگرچه اغلهب

زندگی جامعه محلی و تأثیرگهذاری در توسهعه پایهدار

با دید سادهای به آن نگاه میکنند (اسهدی و محمهدی،

منطقه ،مهم است (میرزائی و رضائی.)1916 ،

 .)1911باید توجه داشت که ارتبها میهان تبلیغهات و

جشنوارهها و رویدادها در بین سریعترین بخهش-

گردشههگری ارتبههاطی ناگسسههتنی و پیچی هده اسههت و

های درحال رشد گردشهگری در جههان قهرار دارنهد.

تبلیغات موجهب گسهترش و ارتقهای سهطح کمهی و

مدیران مقصهدهای گردشهگری دریافتههانهد کهه بایهد

کیفی گردشگری میشود .واضح است کهه ایهران نیهز

جاذبههای نو ،هیجهانانگیهز ،بکهر و بهیرقیهب را بهه

برای بهره بردن از عواید سرشار گردشهگری ،بایهد بهه

مجموعههه داشههتههههای گردشههگری مقصههدهای خههود

تبلی ملی و فراملهی توانمنهدیههای بهالقوه و بالفعهل

بیفزایند تا شمار متقاضیان بازدید از آن مقصدها مطهابق

خود بپردازد (کا می .)1911 ،تبلیغهات بها اسهتفاده از

خواستهها و اهداک درنرر گرفته شده گردشگری بهه-

ابزار مناسب ،انگیزه انسان برای سفر و تغییر در محهی
زندگی را به وجود میآورد و زمینه شناخت و اطلها -
رسهههانی کمهههی و کیفهههی گردشهههگران از مقاصهههد

1. Choe
2. Stienmetz
3. Fesenmaier
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پیش رود (کانل ،1پاگه 1و میر .)111۵ ،9رویدادها می-

(جایاواردنا ،6ورس ،1کلار  8و گلبهورن .)1118 ،1در

توانند ابزاری قدرتمند برای جذب گردشگران در طهی

این نو گردشگری ،با برگزاری مراسم و جشهنوارههها

فصلههای کهمرونهق باشهند و تصهویری از منطقهه و

و مسابقات ،گردشگران در ایام مختلف سال به مقصهد

آگاهی از آن را در ذهن گردشگران ایجاد کنند (گتهز و

خاصی جذب میشوند .رویهدادهای فرهنگهی هنهری

پههیج .)1116 ،3در واقههع رویههدادها نقههش مهمههی در

هم که قسمت عمدهای از مراسم و رویدادها در ایهران

برنامههههههای بازاریههابی و توسههعه گردشههگری در

است ،جزئی از این نو گردشگری است .فعالیتها و

مقصدهای گوناگون دارند و در حوزه گردشهگری بهه

رویدادهای هنری همچون نمایشگاهها ،کنسهرتهها و

ابزاری قدرتمند برای افزایش مزیت رقهابتی و فصهلی

جشههنوارههههای موسههیقی و فههیلم از ایههن دسههتهانههد

بودن مقصدهای گردشگری تبدیل شدهانهد .رویهدادها

(افتخاریههان .)1911 ،از آنجهها کههه جشههنوارهههها و

به جاذبهها زندگی بخشیده و آنها را سرزنده و بها روح

رویدادها فرصتههایی را بهرای افهزایش ارتباطهات و

کرده که درغیر این صورت به شکل مهداوم تجربههای

برهم کهنشههای اجتمهاعی فهراهم مهیکننهد ،نقشهی

تکراری را ارائه مینمایند و به مرور زمهان بها کهاهش

منحصربهفرد در بهبود رفاه و کیفیهت زنهدگی سهاکنان

تعداد بازدیدکنندگان روبهرو خواهنهد بهود .رویهدادها

دارنهههد (یولهههال ،11گرسهههی ،11ایسهههال ،11کهههیم 19و

نقشهای مهم دیگری از شکلدهی جوامهع گرفتهه تها

کاراکاوگلو ،1116 ،13ص.)1 .

بازسازی مناطق شههری ،توسهعه فرهنگهی و تقویهت

در عصههر حاضههر گردشههگری روی هداد ،از جملههه

هویت ملهی نیهز ایفها مهینماینهد (کروبهی ،قهادری و

رویدادهای ویژه فرهنگهی اسهت کهه یکهی از روبهه-

جلیلیان.)1918 ،

رشدترین بخشهای تجارت گردشگری شناخته شهده

رویدادهای کوتاهمهدت و جشهنوارهههای محلهی،

است (چانه ،)1116 ،که اگر این رویدادها بهدرسهتی

آینده گردشگری را تشکیل میدهند (چانه.)1116 ،۵

برنامهریزی شوند میتوانند به ایجهاد تصهویر متبهت از

در بسیاری از شهرها و روستاهای ایهران ،جشهنهها و

مقصد گردشگری کمک کنهد (هرنانهدز ،1۵دورت 16و

آئینهای سنتی در قالب رویدادهای ویژه برگزار مهی-

فرنانهههدز .)1118 ،11از طرفهههی جامعهههه و همچنهههین

شود که بازدیدکنندگان بسیاری را از منهاطق اطهراک و

گردشگران ،به تجارب اجتمهاعی و فرهنگهی معتبهری

سایر استانهها جهذب مهیکنهد (میرزائهی و رضهائی،
 .)1916گردشگری رویدادها یکی از اشهکال سهفر بها
علایق ویژه است (گتز .)1118 ،یعنی مهیتوانهد دلیهل
سههفر بههه ی هک مقصههد و ی ها در مس هیر مقصههد باشههد
1. Connell
2. Page
3. Meyer
4. Getz & Page
5. Chang

6. Jayawardena
7. Veres
8. Clark
9. Golbourne
10. Yolal
11. Gursoy
12. Uysal
13. Kim
14. Karacaoglu
15. Hernandez
16. Duarte
17. Fernandez
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دست مییابند .بهطور کلی ،جشهنوارهههای فرهنگهی،

همبستگی اجتماعی (وبهر 11و کنیهت ،)1111 ،11رفهع

رویهدادهای رسهمی و مفرحهی هسهتند کهه مضههمون

اثرات جهانی شدن بهر هویهت جوامهع محلهی (مهک

فرهنگی دارند .این جشنوارهها ممکن اسهت بسهیاری

دوال ،)1111 ،19افزایش زمینهه مشهارکت گردشهگران

از انوا رویدادهای برنامهریزی شده را نیز دربرگیرنهد،

در فعالیههتهههای اجتمهههاعی مقصههد (پیکهههارد 13و

اما با داشتن ارزشهای فرهنگهی ،از دیگهر جشهنهها

روبنسون ،)1116 ،1۵و نیز ارتقهای رفهاه بهرای جامعهه

متمایز میشوند (گتز و پیج .)1116 ،دلایهل محبوبیهت

محلی از جنبههههای اقتصهادی ،اجتمهاعی فرهنگهی و

جشهنوارهههای محلهی بهه عنهوان یهک ابهزار ارتقههای

زیسههت محیطههی (ماتسههن ،16ریمههر 11و تینسههلی،18

گردشگری عبارتند از :اول ،جشنوارهها ،تقاضا را بهرای

 )1113میباشد؛ بنابراین ،نبایهد از نقهش ارزنهده ایهن

گردشگری محلی افزایش مهیدهنهد؛ دوم ،جشهنواره-

رویدادها در رونق مقاصد کمتر شناختهشده غافل بهود؛

های موفق میتوانند به بهبود تصویر مکان کمک کننهد

بهاین ترتیب انجام پژوهشهای جامع برای آگاهسهازی

و در نهایت بهرهگیری از جشنوارهها در برنامهه اصهلی

مههدیران مقاصههد داخلههی از منههافع روزافههزون ایههن

گردشههگری محلههی مههیتوانههد بههه گسههترش فصههل

رویدادها و جشنوارهها ضروری مینمایهد .در منطقهه-

گردشگری کمک کند.

ای که فرهنه متنوعی دارد ،جشنوارهههای بهومی بهه-

هدک اصلی برپایی رویهدادهای محلهی و بهومی،

شکل روزافزون به عنوان ابزاری برای ارتقهای اقتصهاد

توسعه گردشگری پایدار (لی ،1لی و چهوی،)1111 ،1

منطقهای و وجهه ملی و منطقههای اسهتفاده مهیشهوند

افزایش سهم گردشگری از بازارهای مهم گردشهگری

(فلسنستین 11و فلیسچر ،)1119 ،11زیرا سهود حاصهل

دنیهها (میرزائههی و رضههائی ،)1916 ،گسههترش فصههل

از رویدادها میتواند قابل توجه باشد و همچنین ،ایهن

گردشههگری (بههردا ،9دیسههگنا 3و سههکودری،)1113 ،۵

رویدادها نقش عمهدهای در نمهایش فرهنهه مقصهد

جذب بازدیدکننهدگان خهارجی (دوران 6و همهرات،1

ایفا نمایند (هوپتفلیسه  11و همکهاران .)1111 ،ایهران

 ،)1113ایجاد تصویر ذهنی مطلوب (لی ،لی و چهوی،

کشور مهمی در منطقه خاورمیانهه مهیباشهد ،پتانسهیل

 ،)1111حمای هت از آداب و رسههوم ،عقای هد و می هراث

قوی در توسهعه رویهدادها بهرای بالها بهردن رفیهت

فرهنگههی جوامههع (سههاوینویک ،8کههیم 1و لونههه،11

گردشگری بهه عنهوان یهک مقصهد را دارد .در ایهران

 ،)1111افههزایش غههرور مههردم محلههی و تقویههت
1. Lee
2. Choi
3. Brida
4. Disegna
5. Scuderi
6. Duran
7. Hamarat
8. Savinovic
9. Kim
10. Long

11. Weber
12. Knight
13. McDowall
14. Picard
15. Robinson
16. Matheson
17. Rimmer
18. Tinsley
19. Felsenstein
20. Fleischer
21. Hauptfleisch
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مناطق گونهاگونی وجهود دارد کهه رویهدادهای بهومی

توجه به شواهد موجود ،در مورد اهمیهت نرهری ایهن

فرهنگههی را بهها اهههداک جههذب بیشههتر گردشههگران

پژوهش و کمبود پژوهش در این حوزه ،مهیتهوان بهر

(میرزائهی و رضههائی ،)1916 ،احیهای رسههوم بههومی و

این نکته تأکید نمود که این پژوهش میتواند از جنبهه-

توسعه اقتصادی منطقه ،ایجاد تصهویر متبهت از منطقهه

های گوناگون منجهر بهه توسهعه مقصهد گردشهگری

برای گردشگران و بالا بهردن سهطح زنهدگی و غهرور

کاشان گردد.

مردم محلی ،برگزار مهینماینهد (آخونهدنژاد.)1116 ،1

رویههدادهای ویههژه بههه عنههوان یههک راهبهههرد

اگر رویدادهای بومی ،بهطور عمیقی به محل برگزاری

تصویرسازی مناسهب و ابهزار تقویهت تصهویر بهرای

خود (مقصد) مرتب شوند ،مهیتواننهد مبنهای مهمهی

ایجاد موقعیتهای خلها و منحصهربهفهرد مقصهدها

بههرای توسههعه برنامههههههای بازاری هابی مقصههد باشههند

شناخته مهیشهوند (گهرای 1و پهرز .)1111 ،9تصهویر

(هرناندز ،دورت و فرناندز.)1118 ،

مقصد در بازار گردشگری رویداد نیهز اهمیهت دارد و

از بررسههی مفههاهیم نرههری ،در ایههن بخههش

تصههویر متبههت ،حههاکی از اجههرای مناسههب رویهداد و

پهه

پژوهشهای انجام شده در این حوزه مورد بررسی قهرار

ترویج آن است (کاپلانیهدو .)1116 ،3علهاوه بهر ایهن،

میگیرد( .جدول)1

بازاریابان مقاصد ،از رویدادها به عنهوان ابهزاری بهرای

رویدادها بهعنوان یکی از روبهرشدترین بخهشهها

ایجاد تصویر مقصد ،بهبود و اصهلاح آن اسهتفاده مهی-

و مهمترین محصول گردشگری و نیهز راهحلهی بهرای

کنند (ون آلست ۵و ون ملیک .)1111 ،6عامل مههم در

جههوانسههازی مقصههدهای گردشههگری و جههذب

بررسی نگرشهای گردشگران ،تناسهب تصهویر بهین

گردشگران بیشهتر بهه آن شهناخته مهیشهوند .در ایهن

یک رویداد خهاص و شههر میزبهان میباشهد .اگرچهه

راستا ،شناخت فرآیندی که بهواسطه آن ،یهک رویهداد

تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر مبنهای نرریهه تناسهب

بتوانههد نقهههش مهمهههی را در رضهههایت و وفهههاداری

تصههویر اسههت (بوکسههبرگر ،1دولنیکههار ،8لاسههر 1و

گردشههگران ایفهها نمایههد ،ضههرورت دارد .همچنههین

راندل ،)1111 ،11اما درنرر دارد تها رویهداد خهاص و

جشنوارهها را میتوان ابزاری مقهرون بههصهرفه بهرای

اثرات تناسهب شههر میزبهان بهر نگهرش گردشهگران

توسعه جاذبههای گردشگری و فعالیتههای تفریحهی

نسبت به شهر بررسی شود .طبق این نرریهه ههر چهه

در حال توسعه یک مقصد در نرر گرفت .بهکهارگیری

ارتبا بین رویداد خاص و تصویر شهر بیشهتر باشهد،

فرهنه و اجرای رویدادهای فرهنگی ،همواره عهاملی
پیشرو در حوزههای بازاریابی گردشگری و فرهنگهی
یک مقصد است .بنابراین بررسیها نشان میدههد کهه
تاکنون پژوهشی با عنوان تأثیر تبلیغهات رویهدادی بهر
نگرشها و مقاصد بازدیدی صورت نگرفته اسهت .بها
1. Akhoondnejad

2. Garay
3. Pérez
4. Kaplanidou
5. Van Aalst
6. Van Melik
7. Boksberger
8. Dolnicar
9. Laesser
10. Randle
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به احتمال زیاد گردشگر نگرش مطلوبتری نسبت بهه

فرضیه  :1تناسب تصویر (مطابقهت بالهای تصهویر

آن شهر خواهد داشت .تصویر شهر به عنهوان اعتقهاد،

بین رویداد خاص و شهر میزبان) بهر قصهد بازدیهد از

ایههده و احسههاس فههردی نسههبت بههه شهههر و در

شهر میزبان تأثیر معنادار دارد.

بازدیدکننده از شهر که بهه وسهیله اطلاعهات ناشهی از

رویدادهای ویژه یکی از جذابیتهای اصلی اسهت

رسهانههای مختلهف در طهول زمهان شهکل میگیههرد،

که بازدیدکنندگان را بهه شههرهای میزبهان مهیکشهاند

تعریههف میشههود (اصههال .)1183 ،1هرچههه تصههاویر

(گتههز .)1118 ،شهههرها از طریههق رویههدادهای خههاص

رویداد خاص ارسهالی بها تصهویری کهه گردشهگران

میتوانند معروفیت خود را بیشتر کنند و بهیش از ایهن

دارند ارتبا بیشتری داشهته باشهند ،بهه احتمهال زیهاد

تصویر کلی شهر را توسعه دهند (ریتچهی ،سهاندرز و

نگرشهای آنها نسبت به شهر بههگونهه متبتهی تغییهر

مل  .)1111 ،تبلی رویداد به عنهوان تبلیه همهراه بها

خواهد کرد (چلیهپ ،گهرین و هیهل .)1119 ،تصهویر

رویههدادها و یهها شههیوه تههرویج علههایق شهههر و مههرتب

متبت یک شههر میتوانهد بها اسهتفاده از رقابهتههای

ساختن شهر بها یهک فعالیهت خهاص درنرهر گرفتهه

بازاریابی از طریهق تبلیغهات رویهدادی حاصهل شهود

میشود (کورنهول 8و مهیگن .)1118 ،1تبلیه رویهداد

(قو ،1کیم 9و ایم .)1111 ،3آگاهی مهرتب گردشهگران

همچنین میتواند بهه دسهتیابی ایهن اههداک از طریهق

نسبت به تصویر یک شهر با یهک رویهداد خهاص در

مشارکت داوطلبانه بازدیدکنندگان کمک کنهد .عناصهر

شهر میزبان با چگونگی انتقال و ارسال تصاویر مهرتب

کلیههدی رویههدادهای موفههق فرصههتهههایی را بههرای

میگهردد

مشارکت در رویداد ،محتوای رویداد ،تبلیه رویهداد و

با رویداد به شهر میزبان تعیهین و مشهخ

(جاگو ۵و همکهاران .)1119 ،تصهویر ارسهال شهده از

تعامل اجتماعی گردشگران فراهم میکننهد (ولهان 11و

یک رویداد خاص به شهر میزبان خیلهی مههم اسهت،

ولفیل .)1116 ،11افزایش قرار گرفتن افراد در معهرض

چرا که تصویر ارسالی بر تصهویر شههر غلبهه میکنهد

تبلی رویداد ،تصویر شهر را بهبود میبخشد .آنچه کهه

(گوینر 6و اتهون .)1111 ،1از ایهن رو ،فرضهیات زیهر

راجع به شهر در تبلی نشهان داده میشهود و یها بیهان

میشوند:

میشود تأثیر مهمی بر نگهرش افهراد نسهبت بهه شههر

فرضیه  :1تناسب تصویر (مطابقهت بالهای تصهویر

میزبان دارد (گرین ،11کاسهتا 19و فیتزگرالهد.)1119 ،13

بین رویداد خاص و شهر میزبان) بر نگرش نسبت بهه

محتوای گزارشههای رسهانهها تعیهینکننهده اساسهی

شهر میزبان تأثیر معنادار دارد.

تصویر بازدیدکنندگان از شهر بهویژه افرادی کهه شههر
را تههاکنون ندیههدهانههد ،میباشههد .رویههدادهای خههاص
1. Assael
2. Qu
3. Kim
4. Im
5. Jago
6. Gwinner
7. Eaton

8. Cornwell
9. Maignan
10. Whelan
11. Wohlfeil
12. Green
13. Costa
14. Fitzgerald
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قادرند تصویری از شهر را از طریق پوشهش رسهانهای

تأثیراتی بهر اههداک گردشهگران جههت بازدیهد یهک

ایجاد کنند ،که ممکن است گهرایش بهه سهمت شههر

مقصد میگذارد .با این حال ،الگهوی اثهرات تبلیغهات

میزبان را تغییر دهند (خهو ،1چهن 1و یهو .)1111 ،9بها

رویداد در هر مقصد متفاوت است (چلیهپ ،گهرین و

توجه مطالب ارائه شده فرضیه شماره  9تدوین شد:

هیل .)1119 ،با این وجهود ،تهاکنون پژوهشهی انجهام

فرضیه  :9نگرش نسبت به شهر میزبان بر انتخهاب
شهر معروک تأثیر معنادار دارد.

نشده است که تأثیر تبلی رویداد بر شههر میزبهانی کهه
افراد سهطح متفهاوتی از شهناخت نسهبت بهه شههر و

مقاصد گردشهگران بها انتخهاب منطقهی و پروسهه

همچنین شهر شناخته شهده دارنهد ،را بررسهی نمایهد.

تصههمیمگیههری شههکل مههیگیرنههد (هنسههی ،3یههون،۵

تفسیر اینکهه مقاصهد گردشهگران بهرای بازدیهد شههر

مکدونالد 6و مکرن .)1111 ،1دانش و آگاهی راجع بهه

شناخته شده بیشتر است ،امری بدیهی است .این خه

تصویر یک مقصد که گردشگران دارند ممکهن اسهت

فکری توس پژوهش در رفتار مصرککننده پشهتیبانی

در مقاصد جهت بازدید شهر تأثیرگذار باشهد (ژانهه،

میشود .آگاهی و دانش در مهورد شههرهای معهروک

فو ،کی و لهو .)1113 ،رویهدادهای خهاص میتواننهد

میتواند اثرات بیشتری بر گردشگران اعمال کنند و بهه

تجارب بازدیدکنندگان را بها فهراهم آوردن برنامهههای

احتمال زیاد آنها را وادار میکند تا از شههر بههعنهوان

مختلف افزایش دهند و به خاطر همین تجارب متبهت

یک مقصد بازدید کننهد (تهوکر 11و ژانهه.)1111 ،11

رویههدادی بازدیدکننههدگان زمههان بیشههتری را در شهههر

تأثیر معروفیت میتواند به عنوان راهبردهای پیام تبلیه

میزبان میگذرانند (کانهل .)1111 ،8تبلیه رویهداد بهر

استفاده شود (چیو .)1118 ،19ایهن روابه در فرضهیه

تصویر مقصد تأثیر میگذارد ،که به نوبهه خهود باعه

زیر بیان شده است:

افزایش نگرش گردشگران در بازدیهد از یهک مقصهد
میشود (چلیهپ ،گهرین و هیهل .)1119 ،بههعبهارت
دیگههر ،رویههدادها تههأثیر متبههت و منفههی بههر احتمههال
بازگشت بازدیدکننده بهه شههر دارنهد .از ایهن حیه ،

فرضیه  :3قصد بازدید از شهر میزبهان بهر انتخهاب
شهر معروک تأثیر معنادار دارد.
بر اساس فرضیههای فو  ،مدل مفهومی پهژوهش
در شکل  1نشان داده می شود:

قصد بازدید گردشگر با تبلی رویداد افهزایش خواههد
یافت (باروس 1و آصاک .)1111 ،11تبلیغهات رویهداد
1. Xue
2. Chen
3. Yu
4. Hennessey
5. Yun
6. MacDonald
7. MacEachern
8. Connell
9. Barros
10. Assaf

11. Tucker
12. Zhang
13. Chiu
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شکل .1مدل مفهومی پژوهش مأخذ( :یافتههای پژوهش)1931 ،
جدول .1خلاصه پیشینه تجربی پژوهش
پژوهشگر

افتخاریان ()1911

عنوان

بررسی نقش جشنوارههای موسیقی
در توسعه گردشگری ایران
نقش برگزاری نمایشگاهها و

شرافت چالشتری

جشنوارهها و تأثیر اقتصادی آن بر

()1911

توسعه گردشگری (مطالعه موردی:
جشنواره شهر برفی)

یافتهها

عامل موسیقی در برگزاری و برپایی جشنوارههای موسیقی و
غیرموسیقی به ویژه در ایران به علت تنو و تعدد آن در ساز و
لحن یکی از عوامل اصلی رونق گردشگری رویدادها است.
رابطه متقابلی بین برپایی جشنوارهها و نمایشگاهها و توسعه
گردشگری و گردشگر بازرگانی وجود دارد و نشان میدهد که
برپایی یک نمایشگاه یا جشنواره به طور مستقیم تعداد زیادی
گردشگر را به خود جذب میکند و منجر به رونق اقتصادی در
منطقه میشود.
برگزاری جشنواره گلابگیری اثرات محیطی ،کالبدی ،اقتصادی و
اجتماعی در منطقه ایجاد نموده است .عامل اقتصادی بیشترین نقش

کیانی سلمی و بسحا

تبیین اثرات جشنواره گلابگیری از

را در تبیین اثرات جشنواره گلابگیری بهخود اختصاص داده

()191۵

دیدگاه ساکنان محلی

است .عامل اجتماعی گویای این واقعیت است که بافت اجتماعی

محمدی ،میرتقیان

ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری

رویداد ،رضایت از رویداد ،اعتماد به رویداد وتصویر رویداد ،نقش

رودسری و ناسوتی

گردشگران رویدادهای بومی-

مهمی را در وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر (آیین

()1918

فرهنگی در مقصدگردشگری رامسر

تیرماه سیزده شو ،جشنواره بهارنارنج ،جشنواره گلگاو زبان و

کاشان دربرابر تغییرات مقاومت زیادی از خود نشان میدهد،
همچنین هویت محلی خود را همچنان حفظ کرده است.
اصالت رویداد ،کیفیت رویداد ،ارزش رویداد ،تجربه بهیادماندنی از

رویداد ورزشی کشتی گیلهمردی) ایفا مینمایند.
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پژوهشگر

شیرمحمدی ،جلالیان،
هاشمی باغی و
ترکاشوند ()1918

عنوان

بررسی تأثیر رویدادهای فرهنگی بر
تصویر شناختی و عاطفی مقصد
گردشگری (مورد مطالعه :شهر
کرج)
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یافتهها

مؤلفههای ساختاری ،برند رویداد ،مکان رویداد و رویداد فرهنگی
بر تصویر شناختی تأثیر معناداری دارد ،همچنین مؤلفههای
ساختاری و برند رویداد بر تصویر عاطفی تأثیرگذار است ،و
همچنین تصویر شناختی و تأثیر عاطفی نیز بر تصویر کلی تأثیر
متبت و معناداری دارد.
پخش رویداد ،تبلیغات رویداد و تبلیغات مقصد هر کدام ابعاد
متفاوتی از تصویر مقصد را تحتتأثیر قرار دادند .رسانههای رویداد

چلیپ ،گرین و هیل

تأثیر رسانههای رویداد ورزشی بر

بر تصویر شرکتکنندگان در محی طبیعی تأثیر منفی داشتند.

()1119

تصویر مقصد و قصد بازدید

تصویر مقصد به طور قابلتوجهی با قصد بازدید از مقصد میزبان
مرتب بود ،اما ابعادی که قصد بازدید را تحت تأثیر قرار میداد،
برای دو کشور متفاوت بود.

لی ()1111

تأثیر مدل ساختاری برای بررسی

تصویر ذهنی بر رفتار گردشگران تأثیر مستقیم میگذارد .همچنین،

تصویر مقصد ،نگرش و انگیزش بر

اثر معنادار انگیزههای گردشگران از سفر بر رفتار آنان تایید شده

رفتار گردشگران

است.

بهکارگیری روش ترکیبی طراحی
ریتیچینوات و

کمی و کیفی در توضیح انگیزه سفر

راتانافینانچای ()111۵

گردشگران فیلم در بازدید از محل

انگیزههای تجاری و سرگرمی در شکلدهی گردشگران اثر داشته
است .به طور همزمان ،موفقیت فیلمهای ارائه شده در این انگیزه
نقش مکمل دارد.

فیلمبرداری مقصد
فرناندز ،دورت و

ارزیابی سهم متمایز منابع شهری از

زیرساختها ،رویدادهای شهر ،آثار فرهنگی و جاذبههای

مگلون ()111۵

تصویر برند

گردشگری در شکلگیری تصویر ،تأثیر متبت و معناداری دارند.

هیگینز دبیو ()1118

گردشگری رویداد و تحمیل رویداد

امروزه رویدادها بهطور فزایندهای مورد توجه مقصدهای
گردشگری قرار گرفته است .بنابراین رویدادهای گردشگری در
واقع به عنوان سرمایهای برای توسعه گردشگری میباشند.
برگزاری جام جهانی باع
روژاس مندز و
همکاران ()1111

بهبود نگرش گردشگران به این مقصد

بررسی تأثیر نتایج مختلف میزبانی

گردشگری شده است .آنها به این نتیجه رسیدند که برگزاری

رویدادهای مهم ورزشی در ترویج

رویدادهای ورزشی میتواند ،نگرش منفی گردشگران را به نگرش

گردشگری

متبت تبدیل کند و این امر منجر به افزایش تعداد گردشگران از این
کشور شده است.

 .3روش شناسی پژوهش

شهر قمصر کاشان است که در جشهنواره گلهابگیری

 .1 .2روش پژوهش

اردبیهشت مهاه  1911شهرکت کردهانهد .بها توجهه بهه

این پهژوهش از نرهر ههدک ،کهاربردی و از نرهر

تعداد بالا و نداشهتن اطلاعهات دقیهق در مهورد تعهداد

روش پژوهش ،توصیفی است .جامعه آمهاری در ایهن

گردشههگران در ایههن جشههنواره جامعههه بههه صههورت

پژوهش شهامل کلیهه گردشهگران داخلهی و خهارجی

نامحدود در نرر گرفته شد ،به این منرهور بهر اسهاس
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جههدول کرجسههی 1و مورگههان )1111( 1تعههداد 983

و یو ( ۵ ،)1111سوال قصد بازدید از شههر میزبهان از

نمونه به روش نمونهگیری در دسهترس انتخهاب شهد.

مطالعات ریلی 11و ون دورن ،)1111( 11وودسهید 11و

جمعآوری دادهها بها اسهتفاده از دو روش کتابخانههای

مکدونالهد ،)1113( 11بهالگلو 19و مکلهاری،)1111( 13

برای مرور ادبیات پژوهش و روش میهدانی (توزیهع و

گتز 1۵و چهی نهی ،)1111( 16چلیهپ ،گهرین و هیهل

جمعآوری پرسشنامه) انجام گرفت.

( ،)1119ریس هینگر 11و مونههدو ،)111۵( 18هنسههی11و

 .3 .3متغیرها و شاخصهای پژوهش

همکاران ( ،)1111چهوی و همکهاران ( ،)1111کانهل

برای گردآوری دادههای پژوهش ،از پرسشهنامهای

( ،)1111باروس و آصاک ( ،)1111ژانه ،فهو ،کهی و

شامل  19سوال بسته پاسخ پنجارزشی اسهتفاده شهد6 .

لو ( 6 ،)1113سوال انتخاب شهر معروک از مطالعهات

سهوال اول بههه سهنجش تناسههب تصهویر از مطالعههات

ریتچی 91و اسمیت ،)1111( 91چلیپ ،گهرین و هیهل

اصال ،)1183( 9گوینر و اتون ( ،)1111چوی ،3چهان

۵

( ،)1119چیو ( ،)1118توکر و ژانه ( )1111اسهتفاده

و وو ،)1111( 6سههرگی 1و سههو ،)1111( 8لایسههن

1

شههده اسههت و همچنههین 3 ،سههوال بههرای سههنجش

( ،)1111چلیههپ ،گههرین و هیههل ( ،)1119جههاگو و

متغیرهای جمعیتشناختی درنرهر گرفتهه شهد .بهرای

همکاران ( ،)1119قو ،کیم و ایم ( ،)1111بوکسهبرگر،

سنجش و تایید روایی پرسشنامه حاضر روایی محتهوا،

دولنیکههار ،لاسههر و رانههدل ( 6 ،)1111سههوال نگههرش

روایی سازه و روایی همگرا بررسهی شهده اسهت ،بهه

نسههبت بههه شهههر میزبههان از مطالعههات باسههت،11

منرور روایی محتهوا تعهدادی پرسشهنامه بهین اسهاتید

گههریفیت  11و اسههمیت ،)1111( 11گاشههر،)1111( 19

دانشگاهی و افراد خبره توزیع شد و از منطقهی بهودن،

پرنتیههک 13و اندرسههن ،)1119( 1۵جههاگو و همکههاران

قابل فهم بهودن سهوالات و تناسهب متغیرهها اطمینهان

( ،)1119گهههرین ،کاسهههتا و فیتزگرالهههد ( ،)1119دی

حاصل شد و همین طهور از نرهرات خبرگهان جههت

پرسیو ،16هوروات 11و وببکینه ،)8008( 18خو ،چن

بهبود پرسشهای پرسشنامه اسهتفاده شهد .بهه منرهور

1. Krejcie
2. Morgan
3. Assael
4. Choi
5. Chan
6. Wu
7. Sirgy
8. & Su
9. Leisen
10. Bassett
11. Griffiths
12. Smith
13 Gasher
14. Prentice
15. Andersen
16. Di Persio
17. Horvath
18. Wobbeking

روایههی سههازه از تحلیههل عههاملی در حالههت مههدل
اندازهگیری استفاده شد .همهه گویههها بهه جهز گویهه

19. Riley
20. van Doren
21. Woodside
22. MacDonald
23. Baloglu
24. McCleary
25. Getz
26. Cheyne
27. Reisinger
28. Mavondo
29 Hennessey
30. Ritchie
31. Smith
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شماره  18 ،16 ،11 ،1و  11دارای بار عهاملی بالهاتر از

کشور به شمار میآید که همه روزه میزبان گردشگران

 1/۵بودهاند؛ لذا این گویهها حهذک و مجهدداً تحلیهل

بسیاری است .بهویژه در فصهل بههار و تابسهتان ،ایهن

عاملی در حالت مدل اندازهگیری مهورد بررسهی قهرار

شهر به یکی از مهمترین مقاصد گردشگران بدل شهده

گرفت که همه گویهها دارای بار عهاملی بالهاتر از 1/۵

و سفرهای بسیاری به قمصر کاشان صورت مهیگیهرد

بودهاند؛ نتایج در جدول شهماره  1ارائهه شهده اسهت.

تا علاوه بر بازدید از جاذبههای تاریخی و طبیعهی ایهن

همچنین ،به منرور روایی همگهرا ،میهانگین واریهان

شهر ،در مراسهمی گلهابگیری کهه یکهی از رسهوم و

اسههتخراج شههده ( )AVEو پایههایی مرکههب ()CR

آیین دیرینه و دیدنی است ،شرکت کنند.

محاسبه شد .شهاخ

پایهایی مرکهب بهر طبهق نرهر

بایرن )1119( 1باید بالاتر از  1/1باشد ،تا اعتبهار سهازه
بالا باشد و بین  1/6تا  1/1قابل قبول است .همچنهین،
میانگین واریان

استخراج شهده نیهز در صهورتی کهه

بالاتر از  1/۵باشد اعتبار سازه بالا اسهت و بهین  1/3تها
 1/۵مورد قبول است و شر دیگهر آن بزرگتهر بهودن
پایایی مرکب از میانگین واریان

استخراج شده اسهت

که نتایج در جدول شماره  9ارائه شهده اسهت .جههت
بررسی پایایی پرسشهنامه از ضهریب آلفهای کرونبها
استفاده شده است ،این ضریب بهرای کهل پرسشهنامه
برابر با  1/881بوده است و برای هر یک از متغیرههای
پژوهش به صورت مجزا محاسبه شد که نتهایج آن در
جدول شماره  9ارائه شده است .همانطور کهه نتهایج
ضریب آلفای کرونبها نشهان میدههد ،پرسشهنامه از
پایایی مناسهبی برخهوردار اسهت .بهه منرهور بررسهی
دادههای پژوهش و آزمهون فرضهیهها از نرمافزارههای
آماری  SPSSو  LISRELاستفاده شده است.
 .9 .3قلمرو جغرافیایی پژوهش

در میان تمام شهرهای ایران بها ایهن تعهداد جاذبهه
گردشهگری فههراوان ،قمصهر کاشههان جایگهاه ویهژهای
داشهته و یکهی از اصهلیتههرین شههرهای گردشههگری
1. Byrne
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جدول .3بار عاملی گویههای پژوهش
شماره گویه

بارعاملی

شماره گویه

بار عاملی

شماره گویه

بار عاملی

گویه 1

1/61

گویه 1

حذک

گویه 11

1/18

گویه 1

1/11

گویه 11

1/81

گویه 18

حذک

گویه 9

1/61

گویه 11

حذک

گویه 11

1/63

گویه 3

1/61

گویه 11

1/16

گویه 11

حذک

گویه ۵

1/68

گویه 19

1/11

گویه 11

1/6۵

گویه 6

1/11

گویه 13

1/11

گویه 11

1/61

گویه 1

1/68

گویه 1۵

1/18

گویه 19

1/۵1

گویه 8

1/61

گویه 16

حذک
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جدول .9آلفای کرونباخ و روایی همگرا
متغیر

آلفای کرونبا

CR

AVE

تعداد پرسش

تناسب تصویر ()IS

1/893

1/896

1/3۵1

6-1

نگرش نسبت به شهر میزبان ()AC

1/813

1/81۵

1/۵39

11-1

قصد بازدید از شهر میزبان ()IVC

1/838

1/833

1/۵13

11-19

انتخاب شهر معروک ()WSR

1/19۵

1/199

1/311

19-18

مجمو

1/881

19
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اصلی پژوهش ارائه شهده اسهت .خلاصهه ویژگهیههای

 .9یافتههای پژوهش

در این قسمت ابتدا یافتهههای توصهیفی مربهو بهه
ویژگیههای جمعیهتشهناختی و سهپ

جمعیتشناختی در جدول شماره  3ارائهه شهده اسهت.

نیهز یافتهههای

جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری
متغیر

نو گردشگر

سن

تعداد سفر در سال

گروه

فراوانی مطلق

درصد فراوانی

داخلی

919

83/1

خارجی

61

1۵/1

پایینتر از 1۵

13

6/1

 1۵تا 9۵

168

39/8

 96تا تا 3۵

111

18/1

بالاتر از 3۵

81

11/1

 1تا 1

111

99/6

سال هفتم
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متغیر

19۵

گروه

فراوانی مطلق

درصد فراوانی

 9تا 3

181

31/1

بیش از  ۵سفر

66

11/1

تنها

19

6

خویشاوندان

196

9۵/3

دوستان

133

91/۵

گروههای سازمانی

۵8

1۵/1

سایر

19

6

همراهان سفر
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بههه منرههور تاییههد یهها رد فرضههیهها از نههرمافههزار

میشود .به این منرهور در جهدول شهماره  ۵بهرازش

 LISRELبهره گرفته شده است ،به منرور اسهتفاده از

مدل مورد بررسی قرار گرفهت و مهدل دارای بهرازش

نرم افزار لیزرل باید توجه داشت که تحلیهل مسهیر در

مناسبی بوده است .جهت بررسی فرضیههای پهژوهش

های برازشی را تولید میکنهد کهه

خروجههی نههرم افههزار  LISRELدر حالههت ضههرایب

مقبول و نتایج آن قابل اسهتناد اسهت.

استاندارد و آزمون معناداری به ترتیب در شکل شماره

این نرمافزار شاخ
در بازه مشخ

بایرن ( )1119در معادلات سهاختاری در صهورتی کهه
سه شاخ

 1و  9ارائه شده است.

بالاتر از حد پذیرش باشد ،مهدل پذیرفتهه
جدول  .5شاخصهای برازش
شاخص یا نشان گر

شاخ

مقدار شاخص

دامنه پذیرش شاخص

1/166

مقادیر زیر 1/18

1/63

بین  1تا 9

نیکویی برازش ()GFI

1/11

مقادیر بالای 1/1

نیکویی برازش تعدیل یافته ()AGFI

1/88

مقادیر بالای 1/1

برازش هنجار یافته ()NFI

1/13

مقادیر بالای 1/1

برازش هنجار نیافته ()NNFI

1/16

مقادیر بالای 1/1

شاخ

برازش تطبیقی ()CFI

1/16

مقادیر بالای 1/1

شاخ

برازش تطبیقی ()IFI

1/16

مقادیر بالای 1/1

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ()X2/df
شاخ
شاخ

شاخ
شاخ
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بررسی تأثیر تبلیغات رویدادی بر نگرشها و مقاصد ...

با توجه به شکل شماره  1و  ،9دو فرضیه نخسهت

پژوهش بیان میکند که نگرش نسبت به شههر میزبهان

پژوهش بیان میکند کهه تناسهب تصهویر بهر نگهرش

و قصد بازدید از شهر میزبان بر انتخاب شهر معهروک

نسبت به شهر میزبان و قصهد بازدیهد از شههر میزبهان

تأثیر معنادار دارد؛ ضهرایب ایهن فرضهیهها در حالهت

تأثیر معنادار دارد؛ ضهرایب ایهن فرضهیهها در حالهت

آزمون معناداری بهترتیب برابر  1/61و  3/63است کهه

آزمون معناداری بهترتیهب برابهر  1/69و  11/11اسهت

نشاندهنده تایید ایهن دو فرضهیه میباشهد .همچنهین،

که نشاندهنده تایید این دو فرضیه میباشد .همچنهین،

ضریب مسیر این دو فرضهیه بههترتیهب برابهر  1/۵1و

ضریب مسیر این دو فرضیه بهه ترتیهب برابهر  1/38و

 1/18میباشد .این ضهرایب نشهان مهیدهنهد نگهرش

 1/63میباشد .این ضرایب نشان میدهنهد بههترتیهب

نسبت به شههر میزبهان  ۵1درصهد و قصهد بازدیهد از

 38درصد و  63درصد از تغییرات متغیرههای وابسهته

شهر میزبان  18درصهد تغییهرات مربهو بهه انتخهاب

(نگرش نسبت به شهر میزبان و قصد بازدیهد از شههر

شهر معروک را بههطهور مسهتقیم تبیهین مهیکننهد .در

میزبان) بهوسیله متغیر مستقل (تناسب تصویر) بهطهور

جدول شماره  6خلاصهه نتهایج فرضهیهها ارائهه شهده

مستقیم تبیین مهیشهوند .فرضهیههای سهوم و چههارم

است.

جدول  .0نتایج حاصل از یافتههای مدل ساختاری پژوهش
مقدار T-

ضریب

شماره

Value

مسیر

1

تناسب تصویربر نگرش نسبت به شهر میزبان تأثیر معنادار دارد.

**1/69

1/38

تایید

1

تناسب تصویربر قصد بازدید از شهر میزبان تأثیر معنادار دارد.

**11/11

1/63

تایید

9

نگرش نسبت به شهر میزبان بر انتخاب شهر معروک تأثیر معنادار دارد.

**1/61

1/۵1

تایید

3

قصد بازدید از شهر میزبان بر انتخاب شهر معروک تأثیر معنادار دارد.

**3/63

1/18

تایید

فرضیات مدل مفهومی

فرضیه

**

P<1/11

*

P<1/1۵

نتیجه
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با توجه به جدول شماره  ،1ضریب تعیین نگهرش

 31درصد متغیر قصد بازدید از شههر میزبهان را تبیهین

نسبت به شهر میزبان برابر با  1/19است .بنهابراین19 ،

میکنههد .در نهایههت ،ضههریب تعیههین انتخههاب شهههر

درصد نگرش نسبت بهه شههر میزبهان توسه متغیهر

معروک برابر  1/۵9میباشد ،در واقع متغیرهای پیشهین

تناسب تصویر تبیین میشود و  11درصهد آن توسه

 ۵9درصد انتخاب شهر معهروک را تبیهین میکنهد .در

متغیرهایی که در این مدل در نرر گرفته نشهده اسهت.

جدول شماره  1ضرایب تعیین پژوهش حاضهر ارائهه

ضریب تعیین قصد بازدید از شهر میزبان برابر بها 1/31

شده است.

میباشد ،این بدان معنی است که متغیر تناسب تصهویر
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جدول  .1ضرایب تعیین متغیرهای مدل
متغیر

ضریب تعیین

نگرش نسبت به شهر میزبان ()AC

1/19

قصد بازدید از شهر میزبان ()IVC

1/31

انتخاب شهر معروک ()WSR

1/۵9
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 .1نتیجه گیری و پیشنهادها

مقصههدهای گردشههگری بهههعنههوان کههانون اصههلی
جذب گردشگران ،نقش بنیادی را در توسهعه صهنعت
گردشههگری دارنههد .زمههانی مههیتههوان یههک مقصههد
گردشههگری را متمههایز و موفههق جلههوه داد کههه بتههوان
تجربههای منحصربهفهرد و جدیهدی را بهه گردشهگر
ارائه داد .این و یفه برعههده رویهدادهای گردشهگری
نهههاده شههده اسههت .رویههداد در ترکیههب بهها توسههعه
گردشههگری باعهه شههکلگیههری جاذبههه در میههان
گردشگران میشود و از طریق برنامهریهزی ،بازاریهابی
و اجرای اصولی ،بهعنوان یکی از استراتژیههای مههم
برای توزیع گردشگری بهصورت عادلانهه و مهنرم در
منهاطق مختلهف و در زمههانههای مختلهف در کشههور
محسوب میگهردد .بنهابراین در پهژوهش حاضهر بهه
بررس هی اثههرات تبلیغههات روی هدادی بههر نگرشهههای
بازدیدکنندگان نسبت به شهر و همچنهین مقاصدشهان
جهت بازدیهد در شههر میزبهان پرداختهه شهد .نتیجهه
حاصل از فرضیه اول پهژوهش بیهان میکنهد تناسهب
تصویر (مطابقت بالای تصویر بهین رویهداد خهاص و
شهر میزبان) بر نگرش نسهبت بهه شههر میزبهان تهأثیر
معنادار دارد .هر چه تصهاویر رویهداد خهاص ارسهالی
توس تبلی رویداد با تصویری که گردشهگران دارنهد

ارتبهها بیشههتری داشههته باشههند ،بههه احتمههال زیههاد
نگرشهای آنها نسبت به شهر بههگونهه متبتهی تغییهر
خواهد کهرد .تبلیه رویهداد تهأثیر متبتهی بهر نگهرش
گردشههگر بههه شهههر میزبههان دارد .احساسههات متبههت
شرکتکنندگان رویهداد ،تصهویر رویهداد را متبهتتهر
ارزیههابی میکننههد و ایههن ارزیههابی مطلههوب از تصههویر
رویداد میتواند به تصهویر دلخهواه و مطلهوب منجهر
شههود .نتیجههه ای هن فرض هیه بهها یافتههههای مههک دانیههل
( ،)1111چلیپ ،گرین و هیل ( ،)1119قو ،کیم و ایهم
( )1111و خو ،چهن و یهو ( )1111مطابقهت دارد .بها
توجه به این یافتههها مهیتهوان پیشهنهادهایی از قبیهل
شناسایی روشها و ابزارههای تبلیغهاتی جهذاب بهرای
گردشههگران؛ معرفههی و ارائههه اطلاعههات صههحیح از
رویدادهای منتخب بهصورت نوشتار ،تصویر و فهیلم؛
تهیه فیلمههای مسهتند از رویهدادهای برگهزار شهده و
انتشار آن (رسانههای اجتماعی و مجهازی ،کانهالههای
صداوسههیما و شههبکههههای خههانگی) را ارائههه نمههود.
همچنین افرادی که از جشنواره گلابگیری بهه عنهوان
ابزاری برای توسعه نگرشهای افراد نسهبت بهه شههر
قمصر کاشهان اسهتفاده میکننهد ،ضهروری اسهت کهه
تصویر بازدیدکنندگان از این شهر به طور راهبهردی بها
تصویرجشههنواره گلههابگیههری مطابقههت کنههد .نتیجههه
حاصل از فرضیه دوم پهژوهش بیهان میکنهد تناسهب

سال هفتم

بررسی تأثیر تبلیغات رویدادی بر نگرشها و مقاصد ...

191

تصویر (مطابقت بالای تصویر بهین رویهداد خهاص و

باشد ،بیشتر است .تبلی رویداد اثرات متبتی بر نگهرش

شهر میزبهان) بهر قصهد بازدیهد از شههر میزبهان تهأثیر

افراد نسبت به شهر میزبان نشان میدههد کهه بهه نوبهه

معنادار دارد .محتوای گزارشات رسهانهها تعیهینکننهده

خههود اهههداک آنههها را در بازدیههد از شهههر افههزایش

اساسی برای تصویر بازدیدکننهدگان از شههر بههویهژه

میدهد .از این حی  ،میزبانی رویداد خهاص در شههر

افههرادی کههه شهههر را تههاکنون ندیههدهانههد ،میباشههد.

شناخته شده به منرور ایجاد و افزایش تصهویر شههر و

روی هدادهای خههاص قادرنههد تصههویری از ش ههر را از

افزایش رفت و آمد گردشگر در شهر میزبهان ،اهمیهت

طریق پوشش رسانهای ایجاد کننهد کهه ممکهن اسهت

دارد .شهههرهای شههناخته شههده م هیتوانن هد از توسههعه

گرایش به سمت شهر میزبهان را تغییهر بدهنهد .نتیجهه

تصویر شهر هنگامی که از رویداد یا تبلیه رویهداد بهه

این فرضیه با یافتهههای یهون ،جهان و پهار ()1113

عنوان یک ابزار ترویجهی اسهتفاده میکننهد ،بههرهمنهد

مطابقههت دارد .بهها توجههه بههه ایههن یافتهههههها مههیتههوان

شوند .نتیجه این فرضهیه بها یافتهههای پچمهان و شهیه

پیشنهادهایی از قبیهل معرفهی صهحیح آداب و رسهوم

( )1116و تههوکر و ژانههه ( )1111مطابقههت دارد .بهها

شهر در خلهال برگهزاری رویهدادها؛ تبلیه جاذبهههها،

توجه به این یافتههها مهیتهوان پیشهنهادهایی از قبیهل

غذاهای محلی ،ویژگیهای طبیعی و فرهنگهی منطقهه

استفاده از قابلیتهای آژان ههای خهدمات مسهافرتی

و همچنین جاذبههای مقصد گردشهگری بههصهورت

برای همکاری در برگزاری رویدادها از طریق طراحهی

آگاهانه و ناآگاهانه در زمان برگزاری جشنواره گلهاب-

بسته سفر در زمان برگزاری و موضهوعیت رویهدادها؛

گیری جهت بهبود تصویر شناختی شهر و بهه تبهع آن

معرفی سهایر جنبههههای فرهنگهی و بهومی در قالهب

ارتقا برند مقصد گردشگری را ارائهه نمهود .همچنهین

بروشورها و یا برگزاری جشنوارههای جهانبی؛ ثبهت و

افرادی که قصهد دارنهد رویهداد جدیهدی را در شههر

نگارش کتب علمی و پژوهشی راجع بهه رویهدادهای

قمصر کاشان میزبانی کنند و یاجشنواره گلابگیهری را

منتخب کاشان را ارائه نمود .نتیجهه حاصهل از فرضهیه

در این شهر توسعه دهند باید تصویر مناسهبی از شههر

چهارم پهژوهش بیهان میکنهد قصهد بازدیهد از شههر

قمصههر کاشههان در ذهههن گردشههگران فههراهم نماینههد.

میزبان بر انتخهاب شههر معهروک تهأثیر معنهادار دارد.

میزبانی جشنواره گلابگیری به هزینههههای بازاریهابی

شهرهای معروک نیازمند اسهتفاده از راهبهرد مختلهف

زیادی نیازمند است ،بنهابراین ،آنهها بایسهتی انتخهاب

ارتبا بازاریابی جهت افزایش تصویر شهر و یا حفهظ

خود را با دقت بررسی کنند تا جشنواره گلهابگیهری

تصویر مطلوب شهر میباشد .تبلیغات رویدادی بهرای

برای ایجاد و یا توسهعه تصهویر شههر قمصهر کاشهان

شهرهای شناخته شده بسیار با ارزش اسهت .چهرا کهه

مناسب باشد .نتیجه حاصل از فرضهیه سهوم پهژوهش

شهر میتواند توجه گردشهگران را بهه خهود جلهب و

بیان میکند نگرش نسبت به شهر میزبهان بهر انتخهاب

تصویر شهر را به عنوان یک مقصد گردشگری توسعه

شهر معروک تأثیر معنادار دارد .اثرات تبلی رویداد بهر

دهد .نتیجه این فرضهیه بها یافتهههای روسهل ()1111

نگرش افراد به شهر در صورتی که شهر شناخته شهده

مطابقههت دارد .بهها توجههه بههه ایههن یافتهههههها مههیتههوان
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پیشههنهادهایی از قبیههل بخههشبنههدی گردشههگران و

مطالعات آینده از مصاحبه یا پرسشنامه باز نیز در کنهار

بازدیدکنندگان رویدادهای منتخب؛ نیازسنجی کیفیهت

پرسشنامه بسته استفاده شود تا تعمهق در موضهو بهه

خهههدمات و دریافهههت بهههازخورد گردشهههگران و

شناخت بهتر متغیرها و عوامل خرد کمک کند .در این

بازدیدکنندگان رویدادهای منتخهب؛ برقهراری سیسهتم

پژوهش تأثیر تبلیغات رویدادی بر نگرشها و مقاصهد

ارتبهها بهها گردشهگران و بازدیدکننههدگان رویهدادهای

بازدیدی از دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی سهفر

منتخب؛ دعهوت از شخصهیتههای معهروک بهومی،

کرده به شههر قمصهر کاشهان بررسهی شهد ،پیشهنهاد

منطقهای و ملهی متناسهب بها موضهو رویهداد بهرای

میشود پژوهش دیگری این بررسهیهها را از دیهدگاه

شرکت در آن جهت ایجهاد اعتمهاد در گردشهگران را

متخصصان و مهدیران بازاریهابی و گردشهگری مهورد

ارائه نمود .از جمله مهمترین محدودیتهای پهژوهش

سنجش قرار داده و سپ

با ترکیب نتهایج بهه دسهت

حاضر استفاده از پرسشهنامه بسهته بهرای جمهع آوری

آمده با پژوهش حاضر به نتایج بهتهری دسهت یافهت.

دادههای پژوهش حاضر است .لذا پیشنهاد میشهود در
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