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 چکیده

 یتمام شههرها انیدر مروند. شمار میل مهم جذب گردشگر بههای آیینی از عوامرویدادهای فرهنگی هنری و جشنواره

. در فصل بهار و دآییکشور به شمار م یگردشگر یشهرها نیتریاز اصل یکیداشته و  ایژهیو گاهی، قمصر کاشان جارانیا

تا  ردگییمبه قمصر کاشان صورت  یاریبس یمقاصد گردشگران بدل شده و سفرها نتریاز مهم یکیشهر به  نیتابستان، ا

 یدنیو د نهیرید نییاز رسوم و آ یکیکه  یریگگلاب یشهر، در مراسم نیا یعیو طب یخیتار یهااز جاذبه دیعلاوه بر بازد

نسبت  دکنندگانیبازد یهابر نگرش یدادیرو غاتیاثرات تبل ی، پژوهش حاضر به دنبال بررسبنابرایناست، شرکت کنند. 

پژوهش حاضهر از نرهر ههدک، کهاربردی و از نرهر  باشد.می میزبان شهر از دیبازد جهت آنها مقاصد نیبه شهر و همچن

-جامعه آماری پژوهش شامل همه گردشگران داخلی و خارجی شهر قمصر کاشان بودهپیمایشی است.  -روش، توصیفی

 عنوان به نفر 983 دسترس در گیرینمونه روش با و اندشرکت کرده 1911گیری اردبیهشت ماه اند که در جشنواره گلاب

اسهت. بهرای بررسهی و تاییهد روایهی پرسشهنامه  پرسشنامه ها،داده گردآوری جهت اصلی ابزار. دش انتخاب نمونه حجم

پژوهش روایی محتوا، روایی سازه و روایی همگرا بررسی شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفهای کرونبها  

 .انجهام شهد LISRELو  SPSS افزارو با نرم یمعادلات ساختاری سازمدل کیا تکنها بداده لیو تحل هیتجزاستفاده شد. 

از شههر  دیهقصهد بازدو  بر نگرش زبانیخاص و شهر م دادیرو نیب ریتصو یمطابقت بالاکه  دهدمینتایج پژوهش نشان 

 تأثیر در تبلیغات رویدادی روکبر انتخاب شهر مع زبانیاز شهر م دیقصد بازدو نگرش  ؛ همچنینمعنادار دارد تأثیر زبانیم

 معنادار دارد.

 نگرش نسبت به شهر تبلیغات رویدادی، تناسب تصویر، قصد بازدید از شهر، :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 مسالهطرح . 1. 1

 یکی از مسائل مهم و از عوامهل امروزه گردشگری

برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جههان 

در  ههاقع، گسترش زیرساختد. در واشومحسوب می

-کم گردشگری را به واقعیتهی اجتنهابقرن بیست و ی

رو، ها تبدیل کرده است. از ایهنانسانناپذیر در زندگی 

گردشگری یکی از صنایع کلیدی در هر جامعه اسهت 

را جلهب کنهد، زیهرا ایهن  مهدیرانتواند توجهه که می

گذارد. می تأثیر ای جامعههصنعت بر بسیاری از بخش

ههای هها در سهالاز طرک دیگر حجم زیاد مسهافرت

تهرین اخیر موجب شده است گردشگری یکی از بزرگ

، یدهقهانیی و رضای، غفار) صنایع در دنیا معرفی شود

 یکهیکه امروزه  یصنعت گردشگر (.۵۵1، ص.1919

 لیهبشر اسهت، بهه دل یاقتصاد یهاحوزه نیتراز فعال

-عهات و آگهاهانتقهال اطلا یاز ابزارها یکی آن تیاهم

 یهههاجاذبههه فیههگردشههگران از کههم و ک یسههاز

 چهی ووهیهگ، لویحق ورد) دیآیشمار مبه یگردشگر

فرهنههه هههر جامعههه، بسههتر (. 9۵، ص.1919، ینرههر

-. مههماسهت یرشد و توسعه گردشهگر یبرا یمناسب

جههذب گردشههگران،  یفرهنگهه یهههاشههاخ  نیتههر

(. 1118، 1ویههدب نههزیگیه) اسههت دادهایههرو یبرگههزار

 یاههبخهش نیتررشداز روبه یکیبه عنوان  ادهادیرو

ی محصهول گردشهگر نیترو مهم یتجارت گردشگر

ز نرر تعهداد، تنهو  (. ا1118، 1شوند )گتزمحسوب می

، 9)یانهه انهدافتهیگسترش  1181از دهه  ت،یو محبوب

                                                           
1. Higgins-Desbiolles 

2. Getz 

3. Yang 

 یاز نرر زمهان دادهایاستفاده از رو(. 1111، ۵کنو  3گو

-نبهی -کلان رهر گستنر و از دیجد -یسابقه و باستانبا

توسههعه  یبههرا یعنههوان ابههزاربهههی و محلهه یالمللهه

)هوانهه  باشدیم یجهان یکاربرد یو دارا یگردشگر

 ییبسهزاصنعت نقهش  نیدر ا غاتیبل(. ت111۵، 6و لی

رویههدادهای  (.68، ص.1919 ،یفههیو و راسههتدارد )

ههای رشهد صهنعت ترین بخهشخاص یکی از سریع

بازدیدکنندگان را رویدادهای خاص  .گردشگری است

علاوه بر ایهن  ،کندمیبه شهرهای میزبان رویداد جذب 

را په  از  شههرتا حتهی  کندمیبیشتر افراد را ترغیب 

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

 بهاناین رویدادها تصهویر مجهزا و متبتهی از شههر میز

-رسهانهه طور همزمان ب .(1111، 1)بتون ندنکمیایجاد 

و رویهداد بهرای  های مختلف تصاویر خاصی از شههر

تها  دنسهازها را قادر مید و آننفرستبازدیدکنندگان می

و  11، کهی1، فهو8)ژانهه انتخاب منطقی داشهته باشهند

ههایی کهه در معرض قرار گرفتن رسهانه(. 1113، 11لو

، آگههاهی دهنههدمیرویههدادهای خههاص را پوشههش 

متبتهی  طهوربه  را بانبازدیدکنندگان نسبت به شهر میز

کههه بههه طبههع ممکههن اسههت بازدیههد  دهههدمیتغییههر 

 ها به خاطر رویهداد افهزایشگردشگران را در طی سال

زمهانی کهه  .(1119، 13هیهلو  19، گرین11چلیپدهد )

                                                           
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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هر تناسب داشته باشهد با تصویر شی مختلف هارویداد

 باشهدمی متبهتنگرش بازدیدکنندگان نسبت به شههر 

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

برای رویدادها یک عامل کلیهدی و غیرقابهل انکهار در 

)گتهز،  باشدمیگان رویدادها درشد مشارکت بازدیدکنن

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

کارآمهد برای توسعه و گسترش تصهویر شههر میزبهان 

گهر چهه ا ،(1111، 3مله و  9، ساندرز1یتچیر) است

 بهرای های جذب رویدادهای خاصمزیتبیشتر روی 

، ۵گنهتیپر ولافونهت ) یک شههر توجهه شهده اسهت

شههان  یههک شهههر همههراه بهها تصههویر متبههت  .(1111

بیشتری دارد که توسه  بازدیدکننهدگان رویهداد و یها 

 (.1113، و لو یژانه، فو، کانتخاب شود ) گردشگران

 کننهدمیآگاهی مطلوبی کهه بازدیدکننهدگان دریافهت 

تعریف و تمجید متبتی ایجاد کند و بهر رفتهار  تواندمی

 1، سهانچز6بیگنیبگذارد ) تأثیربالقوه  گردشگراندیگر 

 .(1111، 8سانچزو 

 کیهعنهوان کهه بهه کاشهان یدر مقصد گردشگر

شهود، یشهناخته مه رانیهدر ا یمقصد مهم گردشهگر

در طول سهال  یمتنوع یفرهنگ یبوم ژهیو یدادهایرو

 گیهریگلابها جشنواره آن انیمشوند که در یبرگزار م

 یدادهایهها و روجشنواره نیتر است. توسعه امعروک

-یمه یمحصهول گردشهگر کیبه شکل  یمحل ژهیو

گوناگون منجهر بهه توسهعه مقصهد  یهاتواند از جنبه

                                                           
1. McDaniel 

2. Ritchie 

3. Sanders  

4. Mules 

5. Laffont & Prigent 

6. Bigne 

7. Sanchez 

8. Sanchez 

رویدادهای زمینه در  پژوهش .دگرد کاشان یگردشگر

 دشهگریگرهای مرتب  با تبلی  رویداد در زمینه خاص

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

در  یرویهداد اتدنبال بررسهی نقهش تبلیغهه حاضر ب

بنابراین، بها . باشدمی قمصر کاشان ساخت تصویر شهر

مانند ارائهه رویداد  نشان دادن نقش کلیدی اثرات تبلی 

 ایبهههر قمصهههر کاشهههان تصهههویر متبهههت از شههههر

کالهها و  توانههدمیشهههر  ایههن ،بازدیدکننههدگان رویههداد

 رونهقرا بهه  گردشهگریخدمات را ترویج و صنعت 

بدنههه دانههش در  توانههدمی حاضههر پههژوهشبرسههاند. 

سهههازد و همچنهههین  را غنهههیرویهههداد  گردشهههگری

 رویهداد و تصهویر شههر برای بازاریابان را ییهانگرش

ههدک از انجهام  نیبنهابرا فهراهم سهازد. قمصر کاشان

بهر  یرویهداد اتبلیغهبررسی اثهرات ت حاضر پژوهش

و همچنهین  شههرزدیدکنندگان نسبت به ی باهانگرش

 .باشدمی میزبان شهر ازجهت بازدید  مقاصدشان

 مبانی نظریپیشینه پژوهش و . 3 .1

هاست کهه سازمان تیابزار موفق نیترمهم غاتیتبل

 ،یاجتمههاع ،یعلمهه یهههادر شههاخه کنههدیمهه جههابیا

 ،یعلمه یبا نگاهمطالعه، و  دقتبهی و ارتباط یفرهنگ

اسههتفاده شههود.  یتههر و تخصصههو کارشناسههانه یهنههر

 یاابزار حرفه نیترمهمی در صنعت گردشگر غاتیتبل

و  یفرهنگه یههاارزش یبرا  یتبل تیموفق رایاست؛ ز

از  یاحرفههو  حیهر کشور بهر در  صهح یگردشگر

-حرفهه غاتیاست. تبل یآن مبتن یهاو ارزش غاتیتبل

 اههداک شهرفتیپ یبرا یرندهاممکن است ابزار ب یا

صهورت  نیا ریدر داخل و خارج باشد، در غ یفرهنگ

 نهدیاسهت. در فرا یو انهرژ هیدادن وقهت، سهرما هدر

شناخت مخاطبهان از فهرم  جادیا یبرا عنصر لازم  ،یتبل
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 شیاسههت. افههزا یموضههوعات گردشههگر یو محتههوا

 یرفتارهها جهادیا و ههایگهذارهیبه سرما زیگردشگر ن

 یبسهتگ یغهاتیتبل یههاتیهبه حجهم فعال بخشزهیانگ

 یدر صنعت گردشهگر یغاتیتبل یهاتیفعال یبرا دارد.

شهود مهی سهتهینگر طوری غاتیبه تبلامروز  یایدر دن

 یگهذارهیسرما یبلکه نوع ست،یبر ننهیهز غاتیکه تبل

و  یو اههداک سهازمان شهبردیپ یبهرا یو اصول یادیبن

و  حیصهح یکه در صورت اجهرا دیآیبه شمار م یمل

-را بهه یارزشهمند یممکن است دسهتاوردها یاصول

 فههیرابطهه، ههدک و و  نیههمراه داشهته باشهد. در ا

اسههت و  ییو بههازارافزا یابیههبازار شیافههزا غههاتیتبل

ابهزار  نینامناسب از ا یبردارو بهره یتوجهیهرگونه ب

نهدارد، بلکهه موجهب عقهب  یرا در په تیتنها موفقنه

 یگردشهگر یابیهبازار یهاقتها و سبماندن از رقابت

 یابیهبازار یایدر دن یشکست و ورشکست تیو در نها

خواهد شهد. بهه  یالمللنیدر عرصه ب یو اصول حیصح

و ارتقها در توسهعه  یابیهتهوان گفهت بازاریوضوح م

است، اگرچه اغلهب  یضرور یگردشگر زیآمتیموفق

اسهدی و محمهدی، ) کنندیبه آن نگاه م یاساده دیبا د

و  غهاتیتبل انیهتوجه داشت که ارتبها  م دیبا .(1911

اسههت و  دهیههچیو پ یناگسسههتن یارتبههاط یگردشههگر

و  یسهطح کمه یموجهب گسهترش و ارتقها غاتیتبل

 زیهن رانیهشود. واضح است کهه ایم یگردشگر یفیک

بهه  دیهبا ،یسرشار گردشهگر دیبهره بردن از عوا یبرا

 بهالقوه و بالفعهل یههایتوانمنهد یو فرامله یمل  یتبل

بها اسهتفاده از  غهاتیتبل(. 1911 ،یخود بپردازد )کا م

  یدر محه رییسفر و تغ یانسان برا زهیابزار مناسب، انگ

-شناخت و اطلها  نهیآورد و زمیرا به وجود م یزندگ

گردشهههگران از مقاصهههد  یفهههیو ک یکمههه یرسهههان

نقها  مختلهف،  اتیهها و خصوصهجاذبه ،یگردشگر

 یبههرابههه مسههافرت را  بیههخههدمات موجههود و ترغ

 ،9فسنمایرو  1، استینمتز1چوکند )یگردشگران فراهم م

 (.116، ص.1119

هها، خهدمات و تیهاز فعال یامجموعه یگردشگر

انجامهد. یسفر م تجربه کیاست که به  یمختلف عیصنا

 ه،یهصنعت شامل حمل و نقل، محهل اقامهت، تغذ نیا

 یو سهرگرم حیتفر ،یمسافرت یهاآژان  ،یفروشخرده

 اریهاست که در اخت ینوازو خدمات مهمانها و جاذبه

کهه از وطهن  ردیهگیقهرار مه یمختلف یهاگروه ایفرد 

، شهیرمحمدی) شهوندیخود به قصد سهفر خهارج مه

صهنعت  .(1918، ترکاشهوندو  جلالیان، هاشمی بهاغی

هها، هها، کنفهران شهامل جشهنواره ژهیهو یدادهایرو

حهال توسهعه سهرعت درها بهییها و گردهماشگاهینما

 یدر توسهعه گردشهگر یمهم قشصنعت ن نیاست، ا

 یدادهایهآن دارد. توسهعه رووابسته بهه یهاتیو فعال

 تیهفیمختلهف از جملهه بهبهود ک یههااز جنبهه ژهیو

 داریهدر توسهعه پا یگهذارتأثیرو  یجامعه محل یزندگ

 (.1916 ،یو رضائ یرزائیمنطقه، مهم است )م

-بخهش نیترعیسر نیدر ب دادهایها و روجشنواره

 .در جههان قهرار دارنهد یحال رشد گردشهگردر یها

 دیهانهد کهه باافتههیدر یگردشهگر یمقصهدها رانیمد

را بهه  بیهرقیبکهر و به ز،یهانگجهانینو، ه یهاجاذبه

خههود  یمقصههدها یگردشههگر یهههامجموعههه داشههته

از آن مقصدها مطهابق  دیبازد انیضتا شمار متقا ندیفزایب

-بهه یده گردشگرنرر گرفته شها و اهداک درخواسته

                                                           
1. Choe 

2. Stienmetz 

3. Fesenmaier 
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-یم دادهایرو(. 111۵، 9میرو  1، پاگه1رود )کانل شیپ

 یجذب گردشگران در طه یقدرتمند برا یتوانند ابزار

از منطقهه و  یریرونهق باشهند و تصهوکهم یههافصل

و  زکنند )گته جادیاز آن را در ذهن گردشگران ا یآگاه

در  ینقههش مهمهه دادهایهه(. در واقههع رو1116 ،3جیپهه

در  یو توسههعه گردشههگر یابیههارباز یهههاهبرنامهه

بهه  یگوناگون دارند و در حوزه گردشهگر یمقصدها

 یو فصهل یرقهابت تیمز شیافزا یقدرتمند برا یابزار

 دادهایهانهد. روشده لیتبد یگردشگر یبودن مقصدها

ا را سرزنده و بها روح و آنه دهیبخش یها زندگبه جاذبه

 یاصورت به شکل مهداوم تجربهه نیا ریغکرده که در

و به مرور زمهان بها کهاهش  ندینمایرا ارائه م یتکرار

 دادهایهکنندگان روبهرو خواهنهد بهود. رودیتعداد بازد

 جوامهع گرفتهه تها یدهاز شکل یگریمهم د یهانقش

 تیهو تقو یتوسهعه فرهنگه ،یمناطق شههر یبازساز

و  کروبهی، قهادری) نهدینمایمه فهایا زیهن یمله تیهو

 .(1918، جلیلیان

 ،یمحله یههامهدت و جشهنوارهکوتاه یدادهایرو

(. 1116، ۵)چانه دهندیم لیرا تشک یگردشگر ندهیآ

هها و جشهن ران،یها یاز شهرها و روستاها یاریدر بس

-یبرگزار مه ژهیو یدادهایدر قالب رو یسنت یهانیآئ

را از منهاطق اطهراک و  یاریکنندگان بسدیشود که بازد

 ،ئیو رضها یرزائهیکنهد )میهها جهذب مهاستان ریسا

از اشهکال سهفر بها  یکی دادهایرو ی(. گردشگر1916

 لیهتوانهد دلیمه یعن(. ی1118)گتز،  است ژهیو قیعلا

 مقصههد باشههد ریدر مسهه ایههمقصههد و  کیههسههفر بههه 

                                                           
1. Connell 

2. Page 

3. Meyer 

4. Getz & Page 

5. Chang 

در (. 1118، 1گلبهورنو  8، کلار 1، ورس6اواردنایجا)

هها مراسم و جشهنواره یبا برگزار ،ینو  گردشگر نیا

سال به مقصهد  مختلف امیو مسابقات، گردشگران در ا

 یهنهر یفرهنگه یدادهایهشوند. رویجذب م یخاص

 رانیهدر ا دادهایاز مراسم و رو یاعمده متهم که قس

ها و تیاست. فعال ینو  گردشگر نیاز ا یاست، جزئ

هها و ها، کنسهرتشگاهیهمچون نما یهنر یدادهایرو

 انههددسههته نیههاز ا لمیو فهه یقیموسهه یهههاجشههنواره

ههها و جهها کههه جشههنوارهآن(. از 1911 ان،یههافتخار)

ارتباطهات و  شیافهزا یرا بهرا ییههافرصت دادهایرو

 یکننهد، نقشهیفهراهم مه یاجتمهاع یههابرهم کهنش

سهاکنان  یزنهدگ تیهفیفرد در بهبود رفاه و کمنحصربه

و  19، کهههیم11، ایسهههال11، گرسهههی11ولهههالیدارنهههد )

 (.1 ، ص.1116، 13کاراکاوگلو

از جملههه  داد،یههرو یدر عصههر حاضههر گردشههگر

-بههاز رو یکهیاسهت کهه  یفرهنگه ژهیو یدادهایرو

شناخته شهده  یتجارت گردشگر یهابخش نیرشدتر

 یدرسهتبه دادهایرو نیکه اگر ا ،(1116 ،نهااست )چ

متبهت از  ریتصهو جهادیتوانند به ایشوند م یزیربرنامه

و  16، دورت1۵کمک کنهد )هرنانهدز یمقصد گردشگر

 نیجامعهههه و همچنههه یاز طرفههه .(1118، 11فرنانهههدز

 یمعتبهر یو فرهنگه یگردشگران، به تجارب اجتمهاع

                                                           
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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 ،یفرهنگه یههاجشهنواره ،یطور کل. بهابندییدست م

هسهتند کهه مضههمون  یو مفرحه یرسهم یدادهایهرو

 یاریها ممکن اسهت بسهجشنواره نیدارند. ا یفرهنگ

 رنهد،یگدربر زیشده را ن یزیررنامهب یدادهایاز انوا  رو

هها جشهن گهریاز د ،یفرهنگه یهابا داشتن ارزش اام

 تیهمحبوب لیهدلا(. 1116، و پیج زتشوند )گیم زیمتما

 یابهزار ارتقهها کیهبهه عنهوان  یمحله یههاجشهنواره

 یها، تقاضا را بهراجشنوارهاول، عبارتند از:  یگردشگر

-جشهنواره؛ دوم، دهنهدیمه شیافزا یمحل یگردشگر

مکان کمک کننهد  ریتصو ودتوانند به بهبیموفق م یها

 یاصهل ها در برنامههاز جشنواره یریگبهره تیو در نها

توانههد بههه گسههترش فصههل یمهه یمحلهه یگردشههگر

 .کمک کند یگردشگر

 ،یو بهوم یمحله یدادهایهرو ییبرپا یهدک اصل

(، 1111، 1چهویو  ، لی1)لی داریپا یتوسعه گردشگر

 یمهم گردشهگر یاز بازارها یسهم گردشگر شیافزا

فصههل (، گسههترش 1916 ،ئیو رضهها یرزائههی)م ایههدن

(، 1113، ۵سههکودریو  3، دیسههگنا9ی )بههرداگردشههگر

، 1و همهرات 6ی )دورانجکننهدگان خهاردیجذب بازد

، لی، لی و چهوی) مطلوب یذهن ریتصو جادیا(، 1113

 راثیههو م دیههاز آداب و رسههوم، عقا تیههحما(، 1111

، 11لونهههو  1، کههیم8کینویسههاو) جوامههع یفرهنگهه

 تیههو تقو یغههرور مههردم محلهه شیافههزا(، 1111

                                                           
1.  Lee 

2. Choi 

3. Brida 

4. Disegna 

5. Scuderi 

6. Duran  

7. Hamarat 

8. Savinovic 

9. Kim 

10. Long 

رفهع (، 1111، 11تیهکنو  11وبهری )اجتماع یتگهمبس

ی )مهک جوامهع محله تیهشدن بهر هو یاثرات جهان

مشهارکت گردشهگران  نههیزم شیافزا(، 1111، 19دوال

 و 13کهههاردیپ) مقصههد یاجتمهههاع یهههاتیههدر فعال

جامعهه  یرفهاه بهرا یارتقها زیو ن(، 1116، 1۵روبنسون

و  یفرهنگه یاجتمهاع ،یاقتصهاد یههااز جنبهه یمحل

، 18تینسههلیو  11، ریمههر16ی )ماتسههنطههیمح سههتیز

 نیهاز نقهش ارزنهده ا دیهنبا ن،یباشد؛ بنابرایم (1113

شده غافل بهود؛ در رونق مقاصد کمتر شناخته دادهایرو

 یسهازآگاه یجامع برا یهاانجام پژوهش بیترت نیابه

 نیههاز منههافع روزافههزون ا یمقاصههد داخلهه رانیمههد

-منطقهه . دردیهنمایم یها ضرورو جشنواره دادهایرو

-بهه یبهوم یههادارد، جشنواره یکه فرهنه متنوع یا

اقتصهاد  یارتقها یبرا یشکل روزافزون به عنوان ابزار

 شهوندیاسهتفاده مه یاو منطقهه یو وجهه مل یامنطقه

سهود حاصهل  رای، ز(1119، 11سچریفل و 11نیفلسنست)

 نیها ن،یتواند قابل توجه باشد و همچنیم دادهایاز رو

فرهنهه مقصهد  شیدر نمها یاهنقش عمهد دادهایرو

 رانیها(. 1111و همکهاران،  11سه یهوپتفل) ندینما فایا

 لیپتانسه د،باشهیمه انههیدر منطقه خاورم یکشور مهم

 تیهبالها بهردن  رف یبهرا دادهایهدر توسهعه رو یقو

 رانیهمقصهد را دارد. در ا کیهبهه عنهوان  یگردشگر

                                                           
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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 یبهوم یدادهایهوجهود دارد کهه رو یمناطق گونهاگون

گردشههگران  شههتریرا بهها اهههداک جههذب ب یفرهنگهه

و  یرسههوم بههوم یایهه(، اح1916 ،ئیو رضهها یرزائههی)م

متبهت از منطقهه  ریتصهو جادیمنطقه، ا یتوسعه اقتصاد

و غهرور  یگردشگران و بالا بهردن سهطح زنهدگ یبرا

 (.1116، 1)آخونهدنژاد نهدینمایبرگزار مه ،یمردم محل

 یگزاربه محل بر یقیطور عمبه ،یبوم یدادهایاگر رو

 یمهمه یتواننهد مبنهایخود )مقصد( مرتب  شوند، مه

 مقصههد باشههند یابیههبازار یهههاتوسههعه برنامههه یبههرا

 (.1118، فرناندزو  ، دورتهرناندز)

بخههش  نیههدر ا ،ینرههر میمفههاه یپهه  از بررسهه

قهرار  یحوزه مورد بررس نیانجام شده در ا یهاپژوهش

 (1)جدول .ردیگیم

هها بخهش نیرشدتراز روبه یکیعنوان به دادهایرو

 یبهرا یحلهراه زیهو ن یمحصول گردشگر نیترو مهم

و جههذب  یگردشههگر یمقصههدها یسههازجههوان

 نیهشهوند. در ایبهه آن شهناخته مه شهتریگردشگران ب

 دادیهرو کیهواسطه آن، که به یندیراستا، شناخت فرآ

 یو وفهههادار تیرا در رضههها یبتوانههد نقهههش مهمههه

چنههین هم ضههرورت دارد. د،یههنما فههایا گرانگردشهه

 یصهرفه بهرامقهرون بهه یتوان ابزاریها را مجشنواره

 یحهیتفر یههاتیو فعال یگردشگر یهاتوسعه جاذبه

 یریکهارگمقصد در نرر گرفت. به کیدر حال توسعه 

 یهمواره عهامل ،یفرهنگ یدادهایرو یفرهنه و اجرا

ی و فرهنگه یگردشگر یابیبازار یهادر حوزه روشیپ

دههد کهه ها نشان میررسیبنابراین ب مقصد است. کی

بهر  یدادیهرو غهاتیتأثیر تبلتاکنون پژوهشی با عنوان 

بها ی صورت نگرفته اسهت. دیها و مقاصد بازدنگرش

                                                           
1. Akhoondnejad 

 نیها ینرهر تیهتوجه به شواهد موجود، در مورد اهم

تهوان بهر یحوزه، مه نیپژوهش و کمبود پژوهش در ا

-تواند از جنبههیپژوهش م نینمود که ا دینکته تأک نیا

 یگوناگون منجهر بهه توسهعه مقصهد گردشهگر یها

 کاشان گردد.

راهبهههرد  کیههبههه عنههوان  ژهیههو یدادهایههرو

 یبهرا ریتصهو تیهمناسهب و ابهزار تقو یرسازیتصو

فهرد مقصهدها خلها  و منحصهربه یهاتیموقع جادیا

 ریتصهو(. 1111، 9پهرز و 1یگهرا) شهوندیشناخته مه

دارد و  تیهاهم زیهن دادیرو یمقصد در بازار گردشگر

و  دادیههومناسههب ر یاز اجههرا یمتبههت، حههاک ریصههوت

 ن،یهعلهاوه بهر ا(. 1116، 3دویهکاپلان) آن است جیترو

 یبهرا یبه عنهوان ابهزار دادهایمقاصد، از رو ابانیبازار

-یمقصد، بهبود و اصهلاح آن اسهتفاده مه ریتصو جادیا

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

ناسهب تصهویر بهین های گردشگران، تبررسی نگرش

باشهد. اگرچهه یک رویداد خهاص و شههر میزبهان می

تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر مبنهای نرریهه تناسهب 

و  1، لاسههر8، دولنیکههار1بوکسههبرگرتصههویر اسههت )

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

اثرات تناسهب شههر میزبهان بهر نگهرش گردشهگران 

ن نرریهه ههر چهه نسبت به شهر بررسی شود. طبق ای

ارتبا  بین رویداد خاص و تصویر شهر بیشهتر باشهد، 

                                                           
2. Garay  

3. Pérez 

4. Kaplanidou 

5. Van Aalst  

6. Van Melik 

7. Boksberger 

8. Dolnicar  

9. Laesser  

10. Randle 



  اول شمارۀ                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             118

 

تری نسبت بهه به احتمال زیاد گردشگر نگرش مطلوب

آن شهر خواهد داشت. تصویر شهر به عنهوان اعتقهاد، 

ایههده و احسههاس فههردی نسههبت بههه شهههر و در  

بازدیدکننده از شهر که بهه وسهیله اطلاعهات ناشهی از 

گیههرد، زمهان شهکل می های مختلهف در طهولرسهانه

(. هرچههه تصههاویر 1183، 1شههود )اصههالتعریههف می

رویداد خاص ارسهالی بها تصهویری کهه گردشهگران 

دارند ارتبا  بیشتری داشهته باشهند، بهه احتمهال زیهاد 

گونهه متبتهی تغییهر ها نسبت به شهر بهههای آننگرش

(. تصهویر 1119، لیهو ه نیگهر پ،یهچلخواهد کرد )

ههای بها اسهتفاده از رقابهت توانهدمتبت یک شههر می

بازاریابی از طریهق تبلیغهات رویهدادی حاصهل شهود 

(. آگاهی مهرتب  گردشهگران 1111، 3و ایم 9، کیم1)قو

نسبت به تصویر یک شهر با یهک رویهداد خهاص در 

شهر میزبان با چگونگی انتقال و ارسال تصاویر مهرتب  

گهردد با رویداد به شهر میزبان تعیهین و مشهخ  می

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

یک رویداد خاص به شهر میزبان خیلهی مههم اسهت، 

کنهد چرا که تصویر ارسالی بر تصهویر شههر غلبهه می

 ریهز اتیرو، فرضه نیهاز ا(. 1111، 1اتهون و 6نریگو)

 شوند:یم

: تناسب تصویر )مطابقهت بالهای تصهویر 1فرضیه 

ر نگرش نسبت بهه بین رویداد خاص و شهر میزبان( ب

 شهر میزبان تأثیر معنادار دارد.

                                                           
1. Assael 

2. Qu  

3. Kim  

4. Im 

5. Jago  

6. Gwinner 

7. Eaton 

: تناسب تصویر )مطابقهت بالهای تصهویر 1فرضیه 

بین رویداد خاص و شهر میزبان( بهر قصهد بازدیهد از 

 شهر میزبان تأثیر معنادار دارد.

های اصلی اسهت رویدادهای ویژه یکی از جذابیت

کشهاند که بازدیدکنندگان را بهه شههرهای میزبهان مهی

(. شهههرها از طریههق رویههدادهای خههاص 1118، )گتههز

توانند معروفیت خود را بیشتر کنند و بهیش از ایهن می

ی، سهاندرز و تچهیرتصویر کلی شهر را توسعه دهند )

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

رویههدادها و یهها شههیوه تههرویج علههایق شهههر و مههرتب  

گرفتهه ساختن شهر بها یهک فعالیهت خهاص درنرهر 

(. تبلیه  رویهداد 1118، 1گنیمهو  8کورنهولشود )می

تواند بهه دسهتیابی ایهن اههداک از طریهق همچنین می

مشارکت داوطلبانه بازدیدکنندگان کمک کنهد. عناصهر 

هههایی را بههرای کلیههدی رویههدادهای موفههق فرصههت

مشارکت در رویداد، محتوای رویداد، تبلیه  رویهداد و 

 و 11ولهانکننهد )م میتعامل اجتماعی گردشگران فراه

(. افزایش قرار گرفتن افراد در معهرض 1116، 11لیولف

بخشد. آنچه کهه تبلی  رویداد، تصویر شهر را بهبود می

شهود و یها بیهان راجع به شهر در تبلی  نشهان داده می

شود تأثیر مهمی بر نگهرش افهراد نسهبت بهه شههر می

(. 1119، 13و فیتزگرالهد 19، کاسهتا11میزبان دارد )گرین

کننهده اساسهی ها تعیهینههای رسهانهمحتوای گزارش

ویژه افرادی کهه شههر تصویر بازدیدکنندگان از شهر به

باشههد. رویههدادهای خههاص انههد، میرا تههاکنون ندیههده
                                                           
8. Cornwell  

9. Maignan 

10. Whelan  

11. Wohlfeil 

12. Green   

13. Costa 

14. Fitzgerald 
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ای قادرند تصویری از شهر را از طریق پوشهش رسهانه

ایجاد کنند، که ممکن است گهرایش بهه سهمت شههر 

بها  (.1111، 9و یهو 1، چهن1میزبان را تغییر دهند )خهو

 :تدوین شد 9شماره  مطالب ارائه شده فرضیهتوجه 

: نگرش نسبت به شهر میزبان بر انتخهاب 9فرضیه 

 شهر معروک تأثیر معنادار دارد.

مقاصد گردشهگران بها انتخهاب منطقهی و پروسهه 

، ۵، یههون3گیرنههد )هنسههیگیههری شههکل مههیتصههمیم

بهه  (. دانش و آگاهی راجع1111، 1و مکرن 6مکدونالد

تصویر یک مقصد که گردشگران دارند ممکهن اسهت 

در مقاصد جهت بازدید شهر تأثیرگذار باشهد )ژانهه، 

تواننهد (. رویهدادهای خهاص می1113فو، کی و لهو، 

های تجارب بازدیدکنندگان را بها فهراهم آوردن برنامهه

مختلف افزایش دهند و به خاطر همین تجارب متبهت 

یشههتری را در شهههر رویههدادی بازدیدکننههدگان زمههان ب

(. تبلیه  رویهداد بهر 1111، 8گذرانند )کانهلمیزبان می

گذارد، که به نوبهه خهود باعه  تصویر مقصد تأثیر می

افزایش نگرش گردشگران در بازدیهد از یهک مقصهد 

عبهارت (. بهه1119، لیهو ه نیگهر پ،یهچلشود )می

دیگههر، رویههدادها تههأثیر متبههت و منفههی بههر احتمههال 

ه بهه شههر دارنهد. از ایهن حیه ، بازگشت بازدیدکنند

قصد بازدید گردشگر با تبلی  رویداد افهزایش خواههد 

(. تبلیغهات رویهداد 1111، 11و آصاک 1یافت )باروس

                                                           
1. Xue   

2. Chen  

3. Yu 

4. Hennessey  

5. Yun  

6. MacDonald  

7. MacEachern 

8. Connell 

9. Barros 

10. Assaf 

تأثیراتی بهر اههداک گردشهگران جههت بازدیهد یهک 

گذارد. با این حال، الگهوی اثهرات تبلیغهات مقصد می

و  نیگهر پ،یهچلرویداد در هر مقصد متفاوت است )

(. با این وجهود، تهاکنون پژوهشهی انجهام 1119، لیه

نشده است که تأثیر تبلی  رویداد بر شههر میزبهانی کهه 

افراد سهطح متفهاوتی از شهناخت نسهبت بهه شههر و 

همچنین شهر شناخته شهده دارنهد، را بررسهی نمایهد. 

تفسیر اینکهه مقاصهد گردشهگران بهرای بازدیهد شههر 

ین خه  شناخته شده بیشتر است، امری بدیهی است. ا

کننده پشهتیبانی فکری توس  پژوهش در رفتار مصرک

شود. آگاهی و دانش در مهورد شههرهای معهروک می

تواند اثرات بیشتری بر گردشگران اعمال کنند و بهه می

عنهوان کند تا از شههر بههها را وادار میاحتمال زیاد آن

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

تواند به عنوان راهبردهای پیام تبلیه  تأثیر معروفیت می

 هیروابه  در فرضه نیها(. 1118، 19استفاده شود )چیو

 شده است: انیب ریز

: قصد بازدید از شهر میزبهان بهر انتخهاب 3فرضیه 

 شهر معروک تأثیر معنادار دارد.

های فو ، مدل مفهومی پهژوهش بر اساس فرضیه

 نشان داده می شود: 1در شکل 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11. Tucker  

12. Zhang 

13. Chiu 
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 (1931های پژوهش، مدل مفهومی پژوهش مأخذ: )یافته. 1شکل

 

 . خلاصه پیشینه تجربی پژوهش1جدول

 هایافته عنوان پژوهشگر

 (1911) افتخاریان
 یقیموس یهانقش جشنواره یبررس

 رانیا یدر توسعه گردشگر

و  یقیموس یهاجشنواره ییو برپا یدر برگزار یقیعامل موس

علت تنو  و تعدد آن در ساز و به  رانیدر ا ژهیبه و یقیرموسیغ

 است. دادهایرو یرونق گردشگر یاز عوامل اصل یکیلحن 

 یشرافت چالشتر

(1911) 

و  هاشگاهینما ینقش برگزار

آن بر  یها و تأثیر اقتصادجشنواره

: یمطالعه موردی )توسعه گردشگر

 ی(جشنواره شهر برف

توسعه  ها وشگاهیها و نماجشنواره ییبرپا نیب یرابطه متقابل

دهد که وجود دارد و نشان می یبازرگان گردشگرو  یگردشگر

 یادیتعداد ز میطور مستقه جشنواره ب ای شگاهینما کیی یبرپا

در  یکند و منجر به رونق اقتصادیگردشگر را به خود جذب م

 شود.یمنطقه م

و بسحا   یسلم یانیک

(191۵) 

از  یریگاثرات جشنواره گلاب نییتب

 ین محلساکنا دگاهید

گیری اثرات محیطی، کالبدی، اقتصادی و برگزاری جشنواره گلاب

اجتماعی در منطقه ایجاد نموده است. عامل اقتصادی بیشترین نقش 

خود اختصاص داده گیری بهرا در تبیین اثرات جشنواره گلاب

بافت اجتماعی  که است. عامل اجتماعی گویای این واقعیت است

، دهدقاومت زیادی از خود نشان میکاشان دربرابر تغییرات م

 .هویت محلی خود را همچنان حفظ کرده است همچنین

 انیرتقیم محمدی،

ی ناسوت ی ورودسر

(1918) 

 یعوامل مؤثر بر وفادار یابیارز

 -یبوم یدادهایگردشگران رو

 رامسر یگردشگردر مقصد یفرهنگ

از  یدنادمانیتجربه به داد،یارزش رو داد،یرو تیفیک داد،یاصالت رو

 شنق داد،یرو ریتصوو دادیاعتماد به رو داد،یاز رو تیرضا داد،یرو

 نییآ) منتخب شهرستان رامسر یدادهایبه رو یرا در وفادار یمهم

زبان و  گاوجشنواره گل بهارنارنج، شو، جشنواره زدهیس رماهیت

 .ندینمایم فایا ی(مردلهیگ یکشت یورزش دادیرو



  191                             ...               ها و مقاصدبررسی تأثیر تبلیغات رویدادی بر نگرش                                م         سال هفت
 

 
 

 هایافته عنوان پژوهشگر

 ان،یجلال ،یرمحمدیش

و  یاغب یهاشم

 (1918) ترکاشوند

بر  یفرهنگ یدادهایتأثیر رو یبررس

مقصد  یو عاطف یشناخت ریتصو

)مورد مطالعه: شهر ی گردشگر

 کرج(

 یفرهنگ دادیو رو دادیمکان رو داد،یبرند رو ،یساختار یهامؤلفه

 یهامؤلفه نیدارد، همچن یتأثیر معنادار یشناخت ریصوبر ت

تأثیرگذار است، و  یعاطف ریبر تصو دادیو برند رو یساختار

تأثیر  یکل ریبر تصو زین یو تأثیر عاطف یشناخت ریتصوهمچنین 

 دارد. یمتبت و معنادار

 لیو ه نیگر پ،یچل

(1119) 

بر  یورزش دادیرو یهاتأثیر رسانه

 دیمقصد و قصد بازد ریتصو

مقصد هر کدام ابعاد  غاتیو تبل دادیرو غاتیتبل داد،یپخش رو

 دادیرو یهاتأثیر قرار دادند. رسانهمقصد را تحت ریاز تصو یمتفاوت

داشتند.  یتأثیر منف یعیطب  یکنندگان در محشرکت ریبر تصو

 زبانیاز مقصد م دیبا قصد بازد یتوجهمقصد به طور قابل ریتصو

داد، یرا تحت تأثیر قرار م دیقصد بازد هک یمرتب  بود، اما ابعاد

 دو کشور متفاوت بود. یبرا

 (1111) لی

 یبررس یبرا یمدل ساختارتأثیر 

بر  زشیمقصد، نگرش و انگ ریتصو

 گردشگرانرفتار 

گذارد. همچنین، تصویر ذهنی بر رفتار گردشگران تأثیر مستقیم می

های گردشگران از سفر بر رفتار آنان تایید شده اثر معنادار انگیزه

 است.

و  نواتیچیتیر

 (111۵) ینانچایراتاناف

 یطراح یبیکروش تر یریکارگبه

سفر  زهیانگ حیدر توض یفیو ک یکم

 محلاز  دیدر بازد لمیگردشگران ف

 مقصد یبردارلمیف

دهی گردشگران اثر داشته های تجاری و سرگرمی در شکلانگیزه

های ارائه شده در این انگیزه است. به طور همزمان، موفقیت فیلم

 نقش مکمل دارد.

و  ، دورتدزنفرنا

 (111۵)مگلون 

 از یمنابع شهر زیسهم متما یبایارز

 برند ریتصو

 یهاو جاذبه یشهر، آثار فرهنگ یدادهایها، رورساختیز

 دارند. یداراتأثیر متبت و معن ر،یتصو یریگدر شکل یگردشگر

 گردشگری رویداد و تحمیل رویداد (1118) ویدب نزیگیه

 یمورد توجه مقصدها یاندهیطور فزابه دادهایامروزه رو

در  یگردشگر یدادهایرو بنابراینقرار گرفته است.  یگردشگر

 باشند.یم یتوسعه گردشگر یبرا یاهیواقع به عنوان سرما

مندز و  روژاس

 (1111) همکاران

 یزبانیم مختلف جینتا بررسی تأثیر

 جیدر ترو یمهم ورزش یدادهایرو

 یگردشگر

مقصد  نیباع  بهبود نگرش گردشگران به ا یجام جهان یبرگزار

 یکه برگزار دندیرس جهینت نیشده است. آنها به ا یگرگردش

گردشگران را به نگرش  یتواند، نگرش منفیم یورزش یدادهایرو

 نیتعداد گردشگران از ا شیامر منجر به افزا نیکند و ا لیمتبت تبد

 کشور شده است.

 

 . روش شناسی پژوهش3

 روش پژوهش. 1. 2

ر این پهژوهش از نرهر ههدک، کهاربردی و از نره

روش پژوهش، توصیفی است. جامعه آمهاری در ایهن 

گردشهگران داخلهی و خهارجی  پژوهش شهامل کلیهه

گیری شهر قمصر کاشان است که در جشهنواره گلهاب

انهد. بها توجهه بهه شهرکت کرده 1911اردبیهشت مهاه 

تعداد بالا و نداشهتن اطلاعهات دقیهق در مهورد تعهداد 

گردشههگران در ایههن جشههنواره جامعههه بههه صههورت 

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

گیری در دسهترس انتخهاب شهد. نمونه به روش نمونه

ای ها بها اسهتفاده از دو روش کتابخانههآوری دادهجمع

برای مرور ادبیات پژوهش و روش میهدانی )توزیهع و 

   آوری پرسشنامه( انجام گرفت.جمع

 های پژوهش. متغیرها و شاخص3. 3

ای های پژوهش، از پرسشهنامهبرای گردآوری داده

 6ارزشی اسهتفاده شهد. سوال بسته پاسخ پنج 19شامل 

از مطالعههات  ریتناسههب تصهوسهوال اول بههه سهنجش 

 ۵، چهان3(، چوی1111) اتون و نریگو(، 1183) 9اصال

 1(، لایسههن1111) 8و سههو 1(، سههرگی1111) 6و وو

(، جههاگو و 1119) لیههو ه نیگههر پ،یههچل (،1111)

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

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

، 11از مطالعههات باسههت زبههانینسههبت بههه شهههر م

(، 1111) 19(، گاشههر1111) 11و اسههمیت 11گههریفیت 

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

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

خو، چن (، 8008) 18و وببکینه 11، هوروات16پرسیو

                                                           
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 

از  زبهانیاز شههر م دیقصد بازدسوال  ۵، (1111و یو )

 و 11دیوودسه(، 1111) 11دورن نو و 11یلیرمطالعات 

(، 1111) 13و مکلهاری 19(، بهالگلو1113) 11مکدونالهد

 لیهو ه نیگهر پ،یهچل(، 1111) 16و چهی نهی 1۵گتز

و 11سههی(، هن111۵) 18مونههدو و 11نگریسههیر(، 1119)

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

و  یژانه، فهو، که(، 1111(، باروس و آصاک )1111)

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

 لیهو ه نیگهر پ،یچل(، 1111) 91و اسمیت 91ریتچی

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

سههوال بههرای سههنجش  3سههت و همچنههین، شههده ا

 بهرای شناختی درنرهر گرفتهه شهد.متغیرهای جمعیت

 محتهوا، روایی حاضر پرسشنامه روایی تایید و سنجش

 بهه شهده اسهت، بررسهی همگرا روایی و سازه روایی

 اسهاتید بهین پرسشهنامه تعهدادی محتهوا روایی منرور

 بهودن، منطقهی از و شد توزیع خبره افراد و دانشگاهی

 اطمینهان متغیرهها تناسهب و سهوالات بهودن فهم ابلق

 جههت خبرگهان نرهرات از طهور همین و شد حاصل

 منرهور بهه. شهد اسهتفاده پرسشنامه هایپرسش بهبود

 مههدل حالههت در عههاملی تحلیههل از سههازه روایههی

ها بهه جهز گویهه همهه گویهه. استفاده شد گیریاندازه

                                                           
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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لهاتر از دارای بار عهاملی با 11و  18، 16، 11، 1شماره 

ها حهذک و مجهدداً تحلیهل اند؛ لذا این گویهبوده ۵/1

گیری مهورد بررسهی قهرار عاملی در حالت مدل اندازه

 ۵/1ها دارای بار عهاملی بالهاتر از گرفت که همه گویه

 .اسهت ارائهه شهده 1 شهماره جدول در نتایج ؛اندبوده

 واریهان  میهانگین همگهرا، روایی منرور به همچنین،

( CR) مرکههب پایههایی و( AVE) هشههد اسههتخراج

 نرهر طبهق بهر مرکهب پایهایی شهاخ . شد محاسبه

 سهازه اعتبهار تا باشد، 1/1 از بالاتر ( باید1119) 1بایرن

 همچنهین،. است قبول قابل 1/1 تا 6/1 بین و باشد بالا

 کهه صهورتی در نیهز شهده استخراج واریان  میانگین

 تها 3/1 بهین و اسهت بالا سازه اعتبار باشد ۵/1 از بالاتر

 بهودن بزرگتهر آن دیگهر شر  و است قبول مورد ۵/1

 اسهت شده استخراج واریان  میانگین از مرکب پایایی

 جههت. اسهت شهده ارائه 9 شماره جدول در نتایج که

 کرونبها  آلفهای ضهریب از پرسشهنامه پایایی بررسی

 پرسشهنامه کهل بهرای ضریب است، این شده استفاده

 متغیرههای از یک هر برای و است بوده 881/1 با برابر

 در آن نتهایج که شد محاسبه مجزا صورت به پژوهش

 نتهایج کهه طورهمان. است شده ارائه 9 شماره جدول

 از پرسشهنامه دههد،می نشهان کرونبها  آلفای ضریب

 بررسهی منرهور بهه. اسهت برخهوردار مناسهبی پایایی

 افزارههاینرم از هافرضهیه آزمهون و پژوهش هایداده

 .است شده استفاده LISRELو  SPSS آماری

 . قلمرو جغرافیایی پژوهش9 .3

تعهداد جاذبهه  نیهبها ا رانیا یتمام شهرها انیدر م

 ایژهیههو گهاهیفههراوان، قمصهر کاشههان جا یگردشهگر

 یگردشههگر یشههرها نیتههریاز اصهل یکههیداشهته و 

                                                           
1. Byrne 

گردشگران  زبانیهمه روزه م که دآییکشور به شمار م

 نیهدر فصهل بههار و تابسهتان، ا ژهیوهاست. ب یاریبس

مقاصد گردشگران بدل شهده  نتریاز مهم یکیشهر به 

 ردگیهیبه قمصر کاشان صورت مه یاریبس یو سفرها

 نیها یعهیو طب یخیتار یهااز جاذبه دیتا علاوه بر بازد

از رسهوم و  یکهیکهه  یریگگلهاب یشهر، در مراسهم

 است، شرکت کنند. یدنیو د نهیرید نییآ
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 های پژوهشبار عاملی گویه .3جدول
 بار عاملی شماره گویه بار عاملی شماره گویه بارعاملی شماره گویه

 18/1 11گویه  حذک 1گویه  61/1 1گویه 

 حذک 18گویه  81/1 11گویه  11/1 1گویه 

 63/1 11گویه  حذک 11گویه  61/1 9گویه 

 حذک 11گویه  16/1 11گویه  61/1 3گویه 

 6۵/1 11گویه  11/1 19گویه  68/1 ۵گویه 

 61/1 11گویه  11/1 13گویه  11/1 6گویه 

 ۵1/1 19گویه  18/1 1۵گویه  68/1 1گویه 

   حذک 16گویه  61/1 8گویه 

 (1911های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

 آلفای کرونباخ و روایی همگرا .9جدول

 د پرسشتعدا CR AVE آلفای کرونبا  متغیر

 893/1 896/1 3۵1/1 1-6 (ISتناسب تصویر )

 813/1 81۵/1 ۵39/1 1-11 (ACنگرش نسبت به شهر میزبان )

 838/1 833/1 ۵13/1 19-11 (IVCقصد بازدید از شهر میزبان )

 19۵/1 199/1 311/1 18-19 (WSRانتخاب شهر معروک )

 19   881/1 مجمو 

 (1911های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 های پژوهشیافته .9

مربهو  بهه  یفیتوصه یهاافتههیقسمت ابتدا  نیدر ا

 یهاافتههی زیهو سهپ  ن یشهناختتیهجمع یههایژگیو

 یههایژگهیخلاصهه وپژوهش ارائه شهده اسهت.  یاصل

ارائهه شهده اسهت. 3 شماره در جدول یاختشنتیجمع

 

 های جمعیت شناختی اعضای نمونه آماریویژگی .1جدول 

انی مطلقفراو گروه متغیر  درصد فراوانی 

 نو  گردشگر
1/83 919 داخلی  

1/1۵ 61 خارجی  

 سن

1/6 13 1۵تر از پایین  

9۵تا  1۵  168 8/39  

3۵تا تا  96  111 1/18  

3۵بالاتر از   81 1/11  

6/99 111  1تا  1 تعداد سفر در سال  
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انی مطلقفراو گروه متغیر  درصد فراوانی 

3تا  9  181 1/31  

سفر ۵بیش از   66 1/11  

 همراهان سفر

 6 19 تنها

3/9۵ 196 خویشاوندان  

۵/91 133 دوستان  

های سازمانیگروه  ۵8 1/1۵  

 6 19 سایر

 (1911های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

افههزار ها از نههرمرههور تاییههد یهها رد فرضههیهبههه من

LISREL  بهره گرفته شده است، به منرور اسهتفاده از

ه داشت که تحلیهل مسهیر در باید توج لیزرلنرم افزار 

کنهد کهه های برازشی را تولید میافزار شاخ ماین نر

در بازه مشخ  مقبول و نتایج آن قابل اسهتناد اسهت. 

( در معادلات سهاختاری در صهورتی کهه 1119بایرن )

سه شاخ  بالاتر از حد پذیرش باشد، مهدل پذیرفتهه 

بهرازش  ۵شود. به این منرهور در جهدول شهماره می

ای بهرازش دل دارمدل مورد بررسی قرار گرفهت و مه

های پهژوهش جهت بررسی فرضیه مناسبی بوده است.

ضههرایب در حالههت  LISREL خروجههی نههرم افههزار

در شکل شماره  استاندارد و آزمون معناداری به ترتیب

 ارائه شده است. 9و  1

 

 های برازششاخص .5جدول 

 دامنه پذیرش شاخص مقدار شاخص شاخص یا نشان گر

 18/1مقادیر زیر  166/1 (RMSEAای برآورد )شاخ  ریشه میانگین مربعات خط

 9تا  1بین  63/1 (X2/dfآزادی )نسبت کای اسکوئر به درجه 

 1/1مقادیر بالای  11/1 (GFIنیکویی برازش ) شاخ 

 1/1مقادیر بالای  88/1 (AGFIشاخ  نیکویی برازش تعدیل یافته )

 1/1مقادیر بالای  13/1 (NFIشاخ  برازش هنجار یافته )

 1/1مقادیر بالای  16/1 (NNFIشاخ  برازش هنجار نیافته )

 1/1مقادیر بالای  16/1 (CFIشاخ  برازش تطبیقی )

 1/1مقادیر بالای  16/1 (IFIشاخ  برازش تطبیقی )

 (1911های پژوهش، مأخذ: )یافته
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 (1931های پژوهش، مأخذ: )یافته، مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد. 3شکل 

 

 
 (1931های پژوهش، مأخذ: )یافته مدل پژوهش در حالت آزمون معناداری .9شکل 

 



  191                             ...               ها و مقاصدبررسی تأثیر تبلیغات رویدادی بر نگرش                                م         سال هفت
 

 
 

 

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

بهر نگهرش  تناسهب تصهویرکند کهه پژوهش بیان می

نسبت به شهر میزبان و قصهد بازدیهد از شههر میزبهان 

ها در حالهت یهمعنادار دارد؛ ضهرایب ایهن فرضه تأثیر

اسهت  11/11و  69/1برابهر  ترتیهبمعناداری بهآزمون 

باشد. همچنهین، دهنده تایید این دو فرضیه میکه نشان

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

ترتیهب دهنهد بههاین ضرایب نشان می باشد.می 63/1

درصد از تغییرات متغیرههای وابسهته  63درصد و  38

از شههر  دیهد بازدو قص زبانینگرش نسبت به شهر م)

طهور ( بهتناسب تصویروسیله متغیر مستقل )( بهزبانیم

های سهوم و چههارم فرضهیه شهوند.مستقیم تبیین مهی

نگرش نسبت به شههر میزبهان کند که پژوهش بیان می

و قصد بازدید از شهر میزبان بر انتخاب شهر معهروک 

ها در حالهت یهمعنادار دارد؛ ضهرایب ایهن فرضه تأثیر

است کهه  63/3و  61/1ب برابر ترتیعناداری بهآزمون م

چنهین، باشهد. همدهنده تایید ایهن دو فرضهیه مینشان

و  ۵1/1ترتیهب برابهر ضریب مسیر این دو فرضهیه بهه

نگهرش دهنهد این ضهرایب نشهان مهیباشد. می 18/1

از  دیهقصهد بازددرصهد و  ۵1 زبهانینسبت به شههر م

نتخهاب درصهد تغییهرات مربهو  بهه ا 18 زبانیشهر م

در کننهد. مهی طهور مسهتقیم تبیهینشهر معروک را بهه

 ارائهه شهدهها خلاصهه نتهایج فرضهیه 6جدول شماره 

 است.

 

 های مدل ساختاری پژوهشنتایج حاصل از یافته .0جدول 
 شماره

 فرضیه
 فرضیات مدل مفهومی

-T مقدار 

Value 

ضریب 

 مسیر
 نتیجه

 تایید 38/1 69/1** معنادار دارد. ثیرتأبر نگرش نسبت به شهر میزبان ریتناسب تصو 1

 تایید 63/1 11/11** معنادار دارد. تأثیربر قصد بازدید از شهر میزبان ریتناسب تصو 1

 تایید ۵1/1 61/1** معنادار دارد. تأثیرنگرش نسبت به شهر میزبان بر انتخاب شهر معروک  9

 تایید 18/1 63/3** معنادار دارد. تأثیرقصد بازدید از شهر میزبان بر انتخاب شهر معروک  3

11/1P<**     1۵/1P<*                                         (1911های پژوهش، مأخذ: )یافته 

 

، ضریب تعیین نگهرش 1با توجه به جدول شماره 

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

ر درصد نگرش نسبت بهه شههر میزبهان توسه  متغیه

درصهد آن توسه   11شود و تناسب تصویر تبیین می

متغیرهایی که در این مدل در نرر گرفته نشهده اسهت. 

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

باشد، این بدان معنی است که متغیر تناسب تصهویر می

درصد متغیر قصد بازدید از شههر میزبهان را تبیهین  31

ضههریب تعیههین انتخههاب شهههر کنههد. در نهایههت، می

باشد، در واقع متغیرهای پیشهین می ۵9/1معروک برابر 

در کنهد. درصد انتخاب شهر معهروک را تبیهین می ۵9

ارائهه ضرایب تعیین پژوهش حاضهر  1جدول شماره 

 است. شده
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 ضرایب تعیین متغیرهای مدل. 1جدول 

 ضریب تعیین متغیر

 19/1 (ACنگرش نسبت به شهر میزبان )

 31/1 (IVCقصد بازدید از شهر میزبان )

 ۵9/1 (WSRانتخاب شهر معروک )

 (1911های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها. 1

 یعنههوان کههانون اصههلبههه یگردشههگر یمقصههدها

را در توسهعه صهنعت  یادیجذب گردشگران، نقش بن

مقصههد  کیههتههوان یمهه یزمههان .دارنههد یگردشههگر

و موفههق جلههوه داد کههه بتههوان  زیرا متمهها یگردشههگر

را بهه گردشهگر  یدیهجد فهرد ومنحصربه یهاتجربه

 یگردشهگر یدادهایهعههده روبر فهیو  نیارائه داد. ا

بهها توسههعه  بیههدر ترک دادیههنهههاده شههده اسههت. رو

 انیههجاذبههه در م یریههگباعهه  شههکل یگردشههگر

 یابیهبازار ،یزیهربرنامه قیشود و از طریگردشگران م

مههم  یههایاز استراتژ یکیعنوان به ،یاصول یو اجرا

و مهنرم در صورت عادلانهه به یگردشگر عیتوز یبرا

مختلهف در کشههور  یههامنهاطق مختلهف و در زمههان

بهه  حاضهر در پهژوهشبنهابراین  گهردد.یمحسوب م

 یهههانگرشبههر  یدادیههرو غههاتیاثههرات تبل یبررسهه

مقاصدشهان  نینسبت به شهر و همچنه دکنندگانیبازد

 جههینت پرداختهه شهد. میزبهان ر شههرد دیهجهت بازد

تناسهب  کنهدمی انیهاول پهژوهش ب هیحاصل از فرض

مطابقت بالای تصویر بهین رویهداد خهاص و تصویر )

 تهأثیربهه شههر میزبهان بر نگرش نسهبت  (شهر میزبان

 یخهاص ارسهال دادیهرو ریهر چه تصهاو د.معنادار دار

دارنهد  گردشهگرانکه  یریبا تصو دادیرو  یتوس  تبل

 ادیههداشههته باشههند، بههه احتمههال ز یشههتریا  بارتبهه

 رییهتغ یگونهه متبتهها نسبت به شهر بههآن یهانگرش

بهر نگهرش  یمتبته تهأثیر دادیهرو  یهتبل .خواهد کهرد

احساسههات متبههت  دارد. زبههانیبههه شهههر م گردشههگر

تهر گان رویهداد، تصهویر رویهداد را متبهتکنندشرکت

یر و ایههن ارزیههابی مطلههوب از تصههو کننههدمیارزیههابی 

به تصهویر دلخهواه و مطلهوب منجهر  تواندمیرویداد 

مههک دانیههل  یهایافتهههبهها  هیفرضهه نیهها جهههینت. شههود

قو، کیم و ایهم (، 1119) لیو ه نیگر پ،یچل(، 1111)

بها  مطابقهت دارد. (1111)خو، چهن و یهو ( و 1111)

 ی از قبیهلتهوان پیشهنهادهایهها مهیتوجه به این یافته

 یجهذاب بهرا یغهاتیتبل یها و ابزارههاروش ییشناسا

از  حیو ارائههه اطلاعههات صههح یگردشههگران؛ معرفهه

 لم؛یو فه ریصورت نوشتار، تصومنتخب به یدادهایرو

برگهزار شهده و  یدادهایهمسهتند از رو یههالمیف هیته

 یههاکانهال ،یو مجهاز یاجتماع یهاانتشار آن )رسانه

را ارائههه نمههود.  (یخههانگ یهههاشههبکه و مایصداوسهه

 انبهه عنهو گیریجشنواره گلابکه از  یافرادهمچنین 

 افراد نسهبت بهه شههر یهاتوسعه نگرش یبرا یابزار

کهه  سهتی اکننهد، ضهروراسهتفاده می قمصر کاشهان

بها  یطور راهبهرده شهر باین از  گانکننددیبازد ریتصو

 جهههینت مطابقههت کنههد. گیههریجشههنواره گلههابریتصو

تناسهب  کنهدمی انیهپهژوهش ب دوم هیحاصل از فرض
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مطابقت بالای تصویر بهین رویهداد خهاص و ) تصویر

 تهأثیراز شههر میزبهان بهر قصهد بازدیهد  (شهر میزبهان

کننهده نیهیتع هارسهانهگزارشات  یمحتوا د.معنادار دار

 ژهیهواز شههر بهه دکننهدگانیبازد ریتصو برای یاساس

. باشههدمیانههد، دهیههکههه شهههر را تههاکنون ند یافههراد

هر را از از شهه یریخههاص قادرنههد تصههو یدادهایههرو

کننهد کهه ممکهن اسهت  جادیا یاپوشش رسانه قیطر

 جههینت .بدهنهد رییهرا تغ زبهانیبه سمت شهر م شیگرا

 (1113) پهار و  ، جهانیهون یهایافتههبا  هیفرض نیا

تههوان ههها مههیبهها توجههه بههه ایههن یافتههه مطابقههت دارد.

آداب و رسهوم معرفهی صهحیح  ی از قبیهلپیشنهادهای

هها، جاذبهه ؛ تبلیه دهادایهرو یشهر در خلهال برگهزار

 همنطقه یو فرهنگه یعیطب یهایژگیو ،یمحل یغذاها

صهورت بهه یمقصد گردشهگر یهاجاذبه نیو همچن

-جشنواره گلهاب یآگاهانه و ناآگاهانه در زمان برگزار

شهر و بهه تبهع آن  یشناخت ریبهبود تصو جهت گیری

همچنهین . را ارائهه نمهود یارتقا برند مقصد گردشگر

در شههر  را یدیهجد دادیهد دارنهد روکه قصه یافراد

 گیهری راجشنواره گلابایکنند و  یزبانیم قمصر کاشان

 شههر مناسهبی از ریتصوباید شهر توسعه دهند این در 

 .نماینههدفههراهم  قمصههر کاشههان در ذهههن گردشههگران

 یابیهبازار یههانههیبه هز یریگجشنواره گلاب یزبانیم

 انتخهاب یتسهیهها باآن ن،یاست، بنهابرا ازمندین یادیز

 گیهریجشنواره گلهابکنند تا  یرا با دقت بررس خود

 قمصهر کاشهان شههر ریتوسهعه تصهو ایو  جادیا یبرا

پهژوهش  سهوم هیحاصل از فرضه جهینت .مناسب باشد

نگرش نسبت به شهر میزبهان بهر انتخهاب  کندمی انیب

بهر  دادیرو  یاثرات تبل د.معنادار دار تأثیرشهر معروک 

 شهده که شهر شناخته یدر صورت نگرش افراد به شهر

بر نگهرش  یاثرات متبت دادیرو  یبلتاست.  شتریباشد، ب

کهه بهه نوبهه  دههدمینشان  زبانیافراد نسبت به شهر م

 شیاز شهههر افههزا دیههههها را در بازدخههود اهههداک آن

 رخهاص در شهه دادیرو یزبانیم  ،یح نیاز ا .دهدمی

شههر و  ریتصهو شیو افزا جادیبه منرور ا شده شناخته

 تیهاهم زبهان،یدر شهر م گردشگررفت و آمد  شیافزا

د از توسههعه نههانتویمهه شههده شههناخته یدارد. شهههرها

بهه  دادیهرو  یهتبل ای دادیکه از رو یشهر هنگام ریتصو

منهد ، بههرهکننهدمیاسهتفاده  یجهیابزار ترو کیعنوان 

پچمهان و شهیه  یهایافتههبها  هیفرضه نیا جهینت شوند.

بهها  مطابقههت دارد.( 1111نههه )تههوکر و ژا و (1116)

 ی از قبیهلتهوان پیشهنهادهایهها مهیتوجه به این یافته

 یخهدمات مسهافرت یههاآژان  یهاتیاستفاده از قابل

 یطراحه قیاز طر دادهایرو یدر برگزار یهمکار یبرا

 ؛دادهایهرو تیو موضهوع یبسته سفر در زمان برگزار

در قالهب  یو بهوم یفرهنگه یههاجنبهه ریسها یمعرف

ثبهت و  ی؛جهانب یهاجشنواره یبرگزار ایوشورها و بر

 یدادهایهراجع بهه رو یو پژوهش ینگارش کتب علم

 هیحاصهل از فرضه جههینت .را ارائه نمود کاشانمنتخب 

قصهد بازدیهد از شههر  کنهدمی انیهپهژوهش ب چهارم

 د.معنهادار دار تهأثیرمیزبان بر انتخهاب شههر معهروک 

اهبهرد مختلهف شهرهای معروک نیازمند اسهتفاده از ر

و یا حفهظ  شهرارتبا  بازاریابی جهت افزایش تصویر 

ی بهرای رویداد اتتبلیغ .باشدمی تصویر مطلوب شهر

چهرا کهه  .شهرهای شناخته شده بسیار با ارزش اسهت

خهود جلهب و ه را به گردشهگرانتوجه  تواندمیشهر 

توسعه  گردشگریتصویر شهر را به عنوان یک مقصد 

 (1111روسهل ) یهایافتههبها  هیفرضه نیا جهینت دهد.

تههوان ههها مههیبهها توجههه بههه ایههن یافتههه مطابقههت دارد.
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گردشههگران و  یبنههدبخههش ی از قبیههلپیشههنهادهای

 تیهفیک یازسنجیمنتخب؛ ن یدادهایکنندگان رودیبازد

بهههازخورد گردشهههگران و  افهههتیخهههدمات و در

 سهتمیس یمنتخهب؛ برقهرار یدادهایکنندگان رودیبازد

 یدادهایههکننههدگان رودیبازد و گرانارتبهها  بهها گردشهه

 ،یمعهروک بهوم یههاتیدعهوت از شخصه؛ منتخب

 یبهرا دادیهمتناسهب بها موضهو  رو یو مله یامنطقه

را  اعتمهاد در گردشهگران جهادیشرکت در آن جهت ا

پهژوهش  یهاتیمحدود نیتراز جمله مهم .ارائه نمود

 یجمهع آور یحاضر استفاده از پرسشهنامه بسهته بهرا

شهود در می شنهادیضر است. لذا پپژوهش حا یهاداده

در کنهار  زیپرسشنامه باز ن ایاز مصاحبه  ندهیمطالعات آ

پرسشنامه بسته استفاده شود تا تعمهق در موضهو  بهه 

 نیدر ا کند. کو عوامل خرد کم رهایشناخت بهتر متغ

ها و مقاصهد بر نگرش یدادیرو غاتیتبل تأثیرپژوهش 

سهفر  یخارج داخلی وگردشگران  دگاهیاز د یدیبازد

 شهنهادیشهد، پ یبررسه قمصهر کاشهانکرده به شههر 

 دگاهیهاز دهها را این بررسهی یگریپژوهش د شودیم

مهورد  یو گردشهگر یابیهبازار رانیمتخصصان و مهد

بهه دسهت  جینتها بیسنجش قرار داده و سپ  با ترک

به نتایج بهتهری دسهت یافهت.آمده با پژوهش حاضر 
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