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چکیده
گردشــگری رویــداد یکــی از عوامــل انگیزشــی مهــم در گردشــگری اســت کــه در
برنامههــای توســعه و بازاریابــی اکثــر مناطــق ،عاملــی مهــم بهشــمار م ـیرود .درصورتــی
کــه مدیــران و برنامهریــزان در تمامــی ســطوح و تمامــی اشــکال گردشــگری ،توســعهای
تکبعــدی را مدنظــر قـرار دهنــد و بــدون توجــه بــه ذینفعــان اقــدام بــه توســعه کننــد ،قــادر
نخواهنــد بــود جاذبـهای پایــدار ایجــاد کننــد و دســتیابی بــه اهــداف متنــوع توســعة رویــداد
امکانپذیــر نخواهــد شــد.
پژوهــش حاضــر ،در راســتای برنامهریــزی توســعه و بازاریابــی منطق ـهای و دســتیابی
ب��ه توس��عة چندبع��دی بـ�ا ه��دف تحلیـ�ل ابعــاد مؤثــر در ادراک گردشــگران رویدادهــای
فرهنگــی بــا اســتفاده از روششناســی ترکیبــی و روش توصیفــی ـ پیمایشــی بــه شناســایی،
اولویتبنــدی و تحلیــل ابعــاد مختلــف موفقیــت مؤلفههــای مؤثــر در ادراک گردشــگران
پرداختــه اســت.بدینمنظــور ابعــاد گوناگونــی کــه پژوهشهــای پیشــین ارائــه کردهانــد،
واکاوی و بهدســت خبــرگان دســتهبندی و از طریــق تحلیــل کیفــی و هممفهومســازی،
ابعــاد مؤثــر در ادراک گردشــگران رویــداد اســتخراج شــد .ســپس بــا مطالعــة پیمایشــی و
بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران ،تعــداد  350نفــر از گردشــگران شــرکتکننده در رویــداد
بزرگداشــت فردوســی ســال  ۱۳۹۸در شــهر مشــهد بهعنــوان نمونــه انتخــاب و ادراک
آنــان از چگونگــی موفقیــت رویــداد ســنجیده شــد و ســپس ابعــاد شناساییشــده بــا روش
تاپســیس فــازی تجزیهوتحلیــل ،دســتهبندی و اولویتبنــدی شــد.
تحلیــل نهایــی مؤلفههــای تبیینکننــدة ادراک گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت
فردوســی بیانگــر ایــن مهــم اســت کــه ادراک تعاملــی ـ اجتماعــی مهمتریــن اولویــت بـرای
گردشــگران اســت .در رتبــة دوم اهمیــت ،درک فــردی قــرار دارد کــه میتوانــد خــود را در
رضایــت فــردی ،حــس امیــد و کیفیــت مدنظــر از رویــداد نشــان دهــد.

مقدمه
امــروزه مناطــق گوناگــون بهطــور فزاینــدهای بــه دنبــال آنانــد
کــه اقتصادشــان را متنــوع کــرده ،از حیــات اقتصــادی طوالنیمــدت
خ��ود اطمین��ان حاص��ل کننـ�د؛ رویداده�اـ و جهانگــردی بخــش
ضــروری جامعــه اســت (Fenich, 2018; Oklobd zija,
 .)2015; Ye et al. 2020از طرفــی رقابتپذیــری مقاصــد بــه
می ـزان زیــادی بــه کیفیــت تجربــه و ادراک گردشــگر وابســته اســت
(نادعلیپــور و چیتــی .)1396 ،یکــی از وســیعترین بخشهــای
صنعــت گردشــگری «گردشــگری رویــداد» اســت و طبــق آمــار
بهدس��تآمده در دو دهــه اخیــر ،گردشــگری رویــداد و جشــنواره از
بخشهایــی اســت کــه بهســرعت درحــال رشــد در صنعــت ســفر و

گردشــگری بــوده اســت (Nicholson & Pearce, 2001; Getz,
 .)1991عالقــه روزافــزون بــه جشــنوارهها و رویدادهــای ویــژه
ممک�نـ اس�تـ «فعالیتهاــی س��ودآور» ملم�وـس و یــا ناملموســی
را بــه جامعــه ارائــه کنــد ()Getz, 1991؛ زیــرا جشــنوارهها و
رویدادهــای خــاص ،مقصــد ســفرهای منحصربهفــردی هســتند
کــه بــه توســعه فیزیکــی گرانقیمــت وابســته نیســتند؛ بلکــه بــه
حمایــت جامعــه محلــی وابســتهاند (.)Turco & Kelsey, 1992
همچنیــن جشــنوارهها و رویدادهــای ویــژه عاملــی جذبکننــده
ب ـرای مقصدنــد کــه تجربیــات منحصربهفــردی برایشــرکتکنندگان
فراه��م میکننــد و بــا هــدف اســتفاده تمــام و کمــال از قابلیتهــای
رویــدادی بهمنظــور توســعه گردشــگری در جوامــع مــورد توجهانــد
(.)Hernández-Mogollón et al., 2014; Getz, 1997: 16
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رویدادهــا قابلیــت ارائــه مزایــای ملمــوس ماننــد درآمــد اضافــی و
درآمــد مالیاتــی و مزایــای نامشــهود ماننــد احیــای غــرور جامعــه و
ارتقــای تصویــر مقصــد را دارنــد .در بســیاری موضوعــات مرتبــط
بــا رویــداد ،کــه در گذشــته مطالعــه شــده اســت ،برخــی از نــکات
مهــم و مؤثــر در موفقیــت مدیریــت رویــداد نادیــده گرفتــه شــده
اسـ�ت و اکثــر مطالعــات حــوزه رویــداد ،مدیریــت تکبعــدی و
ً
غالبــا اقتصــادی رویــداد و نــه فراینــد مدیریــت رویــداد را مدنظــر
قــرار دادهانــد .برخــی از مطالعــات انجامشــده در جشــنوارهها
و رویدادهــا نیــز توجهــی پراکنــده بــه موضوعــات مربــوط بــه
حمایــت مالــی (Crompton, 1995; Mohr et al., 1993
) ،داوطلبــان ( ،)Williams et al., 1995کیفیـ�ت خدمـ�ات
( )Wicks & Fesenmaier, 1993و نقــش مشــارکت جامعــه در
برپایــی رویــداد ( )Backman et al., 1995دارنــد .برنامهری ـزان
رویــداد نیــز بــر تعــداد شــرکتکنندگان ،حمایــت مالــی ،ســود و
هزینــه آن تمرکــز میکننــد (.)Ye et al. 2020
ازآنجاکــه رقابــت شــدید در گردشــگری رویــداد ،وفــاداری
بازدیدکننــدگان را بیــن انــواع گونههــای آن تقســیم میکنــد و در
میــزان حضــور آنــان تأثیــر میگــذارد (،)Quintal et al, 2020
بــرای بهبــود عملکــرد ،ســودآوری و محققکــردن اهــداف
اجتماعــی جشــنوارهها و رویدادهــای ویــژه ،الزم اســت مدیــران
رویــداد اطالعــات دقیقتــری درمــورد شــکاف یــا تطابــق میــان
ادراک خــود از چیســتی انگیزههــای مخاطــب بــرای شــرکت در
جشــنواره و انگیزههــای درکشــده توســط شــرکتکنندگان را
بررســی کننــد .بااینحــال ،بــا توجــه بــه کمبــود تحقیقــات در
ایــن حــوزه ،تولیــد اطالعــات خاصتــر درمــورد جشــنوارهها
و برنامههــای ویــژه بــرای کمــک بــه مدیــران و برنامهریــزان
رویداده��ا ض�رـوری استــ .مدیریــت رویــداد فراینــد طراحــی
رویــداد را نظــم میدهــد و در تــاش اســت بــرای دســتیابی بــه
اهــداف مدنظــر رویــداد ،تجربیــات مطبوعــی خلــق کنــد؛ ایــن
اهــداف شــامل تمایــات و خواســتههای تولیدکننــدگان و مالــکان
رویــداد ،احتیاجــات و انتظــارات مشــتریان ،و مالزمــات خارجــی
متنوعــی شــامل مســائل مدنظــر جامعــه محلــی اســت (Getz,
 )2008: 9و اشــاره میکنــد کــه نمــود مرکــزی مطالعــات رویــداد،
«تجربــه رویــداد و مفاهیــم و معنــای حاصــل از آن» اســت و عامــل
هــدف
اتصــال انــواع متفــاوت رویدادهــای برنامهریزیشــده
ِ
خلــق تجربیاتــی بـرای حضــار و شــرکتکنندگان در راســتای بــروز
رفتــار خریــد اســت.
بــه گفتــه گتــز ( ،)Getz, 2008: 170ازآنجاکــه تجــارب

و معانــی ادراکشــده حاصــل از رویــداد ،بایــد بهمنزلــه هســته
رویدادهــا شناســایی شــوند ،اگــر مــا نتوانیــم بهطــور واضــح
بیــان کنیــم کــه مخاطبــان چگونــه رویــداد را درک میکننــد،
قــادر نخواهیــم بــود پاســخگوی نیــاز آنــان باشــیم؛ بنابرایــن
مدیریــت نویــن رویدادهــا ،صرفنظــر از نــوع و حجــم آن ،بــه
میـزان زیــادی دربــاره چگونگــی مدیریــت ادراک و تجــارب اســت
()Silver, 2004؛ زیــرا مخاطبــان امــروز رویدادهــا ،افــرادی
خبــره و ماهرنــد کــه بهدنبــال تجربیــات مطبــوع و بدیعانــد و
تجــارب آنــان بهطــور چشــمگیری در رضایــت و ارزیابــی آنهــا
از رویــدادی خــاص مؤثــر اســت (.)Otto & Ritchie, 1996
برایناســاس ،ضــروری اســت کــه برگزارکننــدگان جشــنوارهها و
رویدادهــا انگیزههــای اساســی مشــتریان خــود و چگونگــی ادراک
و تجربــه آنهــا از رویــدادی موفــق را بشناســند.
ایــن مقالــه بــا هــدف تحلیــل مؤلفههــای مؤثــر در ادراک
گردشــگران رویدادهــای فرهنگــی تنظیــم و بــا تجزیهوتحلیــل
مبانــی نظــری و واکاوی عناویــن مرتبــط بــا رویــداد ،بــر
ادراک گــروه گردشــگران از موفقیــت رویــداد بهمنزلــه یکــی
از کلیدیتریــن مــوارد ،تأکیــد میکنــد .بدینمنظــور ابعــاد
گوناگونــی کــه پژوهشــگران واکاوی و ارائــه میکننــد ،از طریــق
پنــل خبــرگان دســتهبندی و هممفهومســازی خواهــد شــد تــا
مؤلفههــای مؤثــر در ادراک گردشــگران از رویــدادی موفــق ارائــه
شــود .ســپس از طریــق توزیــع پرســشنامه در میــان  350نفــر
از گردشــگران رویــداد بزرگداشــت فردوســی در شــهر مشــهد و
منطقــه تــوس ،کــه بهعنــوان نمونــه ایــن مطالعــه انتخــاب شــدند،
مؤلفههــای مؤثــر در ادراک گردشــگران رویــداد شناســایی و بــا
روش تاپســیس فــازی تحلیــل ،دســتهبندی و اولویتبنــدی شــد.
تکنیــک تاپســیس فــازی بــر ایــن مفهــوم بنــا شــده اســت کــه گزینــه
انتخابــی کمتریــن فاصلــه را بــا راهحــل ایــدهآل (بهتریــن حالــت
ممکــن) و درعینحــال دورتریــن فاصلــه را از راهحــل غیرایــدهآل
(بدتریــن حالــت ممکــن) داشــته باشــد (Balli & Karukuglu,
.)2009
قابلیــت رویــداد بزرگداشــت فردوســی بــرای بهرهگیــری از
مواهــب توســعه رویدادهــا انکارناپذیــر اســت و ازآنجاکــه رویــداد
بزرگداشــت فردوســی در حیطــه فرهنــگ و ادب ســرزمینمان ایـران
جــای میگیــرد ،میتوانــد بهطــور خــاص بســتری قــوی بــرای
حــوزه گردشــگران فرهنگــی نیــز فراهــم کنــد و بــرای مقصــد
گردشــگری مشــهد و منطقــه تــوس تنــوع محصــول گردشــگری را
بــه ارمغــان آورد.

تحلیل و اولویتبندی ابعاد مؤثر در ادراک گردشگران
رویداد بزرگداشت فردوسی
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مبانی نظری و ادبیات پژوهش
در دنیــای امــروز تــاش بــرای کســب لــذت ،فــرار از
روزمرگــی ،بهبــود شــیوه زندگــی و تحقــق نیازهــا در اف ـراد ،میلــی
درحــال افزایــش اســت .گردشــگری صنعتــی تجربهمحــور اســت
کــه راههــای متعــددی بــرای کســب تجربــهای بهیادماندنــی و
خوشــایند فراهــم مــیآورد .تجــارب گردشــگری مجموعــهای از
ادراک لحظــات زندگــی در طــول مراحــل پدیــده ســفر اســت.
ایــن تجــارب ،بهشــدت ذهنــی و شــخصی و منحصربهفــرد و از
فــردی تــا فــرد دیگــر متفــاوت اســت .رشــد مطالعــات تجربــه و
ادراک گردشــگری بهمنزلــه موضــوع تحقیقاتــی در دهــه  1970در
مطالعــات علــوم اجتماعــی عمومیــت یافــت (Quan & Wang,
 .)2004اولیــن محققــان در ایــن حــوزه ،مــک کنــل در مطالعــات
اصالــت تجربــه ( )MacCannell, 1973و کوهــن در مطالعــات
پدیدارشناســی تجربــه ( )Cohen, 1979بودنــد .در  ،1982پیــرس
مباحــث ادراکات و تجــارب گردشــگر را بــا ترکیــب مفاهیــم انگیزش
و اصالــت بســط داد ( .)Pearce, 1982در ســال  ،1985تحقیقــی
مبنیبــر تفســیر تجــارب گردشــگری و اصالــت آن ارائــه شــد
( )Feifer, 1985و پــس از آن اســمیت مطالعــات تعامــل میزبــان
ـ میهمــان و تجــارب ناشــی از آن را انجــام داد (.)Smith, 1987
در دهــه  ،1990محققــان رویکردهــای تحقیقاتــی جدیــدی را
بهمنظــور توســعه و بهبــود فهــم گردشــگر از مقصــد گردشــگری
آغــاز کردنــد و بهصراحــت بــه مفهــوم تجربــه گردشــگر 1اشــاره
کردنــد (.)Ryan, 1997; Swaine & Momsen, 2002
فاکتورهــای بســیاری در شــکلدهی بــه تجربــه گردشــگری

مؤثرنــد ( .)Bagdare, 2016بــا توجــه بــه اهمیــت مدیریــت
و چگونگــی جلــب مخاطــب ،بــر انجــام مطالعــات درمــورد
تجربــه و ادراک مخاطــب از رویــداد و جشــنواره ،درحکــم راهــی
اساســی ب ـرای بررســی انگیــزه مصرفکننــده ،تأکیــد شــده اســت
و ایــن مطالعــات بـرای کشــف چگونگــی افزایــش بازدیدهــا بســیار
مهمانــد ( .)Ye et al., 2020; Yi et al., 2018در همیــن راســتا،
تیــان کــول و چانســلر نیــز عنــوان کردهانــد کــه کیفیــت ســرگرمی
جشــنواره تأثیــر زیــادی در تجربــه کلــی بازدیدکننــده ،رضایــت و
تمایــل بــه بازگشــت مجــدد او دارد (Tian Cole & Chancellor,
.)2008
مطالعــات ادراک و تجربــه گردشــگر ،بــا رویکــرد مدیریــت
جاذبــه و صنعــت و بــا تمرکــز بــر خلــق پتانســیلی ب ـرای مدی ـران،
کــه قابلیــت افزایــش تجــارب گردشــگر را داشــته باشــند ،انجــام
شــده اســت (;Sternberg, 1997; Gilmore & Pine, 2002
 .)Mossberg, 2007میهالــی ( )1975ابتــدا معنــی تجربــه را در
زمینــه تجربــه تفریــح و بــازی مطــرح کــرد و ســپس مفهــوم تجربــه
بهینــه 2را خلــق کــرد .مفهــوم تجربــه بهینــه ،حســی قــوی از لــذت و
نشــاط بهمنزلــه اندوختـهای از زمــان اســت کــه بــه خاطــرهای مهــم
در حافظــه تبدیــل میشــود ( .)Mihaly, 1990در رویکــردی
دیگــر ،تجــارب از طریــق توجــه شــخصی و فــردی بــه کیفیتهــای
بدیــع و ویــژه مبــدل میشــوند .اســالیوان و اســپانگلر بیــان کردنــد
کــه تجربیــات بــا مشــارکت و درگیرشــدن ارتبــاط دارد؛ درگیرشــدن
از لحــاظ فیزیکــی ،ذهنــی ،اجتماعــی ،معنــوی و عاطفــی؛ تغییــر در
دانــش ،مهــارت ،حافظــه و ذهــن؛ درک کاملــی از مواجهــه عامدانــه،

.1 Tourist experience

2. Optimal Experience
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رفتــن بــه ســراغ فعالیتــی خــاص و زندگــی در آن ،و تالشــی کــه
ناشــی از نیــازی درونــی یــا روانشــناختی اســت (O’Sullivan
 .)& Spangler, 1998: 23یورلــی اشــاره میکنــد کــه ادراکات
و تجربیــات در مکانــی فیزیکــی رخ میدهنــد و ویژگــی ایــن
مکانهــا و مدیریــت آنهــا چگونگــی ادراک را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد ( .)Uriely, 2005در تحقیقــی دیگــر ،تعامــات
اجتماعــی را عنصــری مهــم در تجربیــات دانســتهاند (Trauer
 .)& Ryan, 2005لــی ( )2000تجربیــات گردشــگری را یــک
فعالیــت فراغتــی دارای کارکردهــای چندگانــه ،شــامل یادگیــری و
ســرگرمی تعریــف کــرده اســت .موســکاردو چگونگــی ادراک و
تجربــه گردشــگری را اینگونــه تعریــف کــرده اســت« :فراینــدی
پیوســته متشــکل از مجموعــهای از رویدادهــا و فعالیتهایــی
اســت کــه در یــک مقصــد رخ میدهــد و همچنیــن شــامل تعامــل
بـ�ا سـ�ازمانهای مرتبـ�ط بـ�ا گردشـ�گری و کارکنـ�ان آنهاسـ�ت»
( .)Moscardo, 2009: 101پیــن و گیلمــور نیــز در ادبیــات
تجربــه ،تجــارب را بــه چهــار دســته تقســیم کردهانــد .ایــن چهــار
دســته تجربــه شــامل تفریــح ،آمــوزش ،فــرار و زیباییشــناختی
اســت کــه در هریــک از چهــار دســته ،فعــال یــا منفعلبــودن فــرد
و میـزان توجــه او ،شــامل میـزان جــذب 1و غوطـهوری 2مــورد توجــه
اســت (.)Pine & Gilmore, 1999
مــورگان از طریــق بررســی عناصــر داخلــی و خارجــی اصلــی،
کــه در تجربــه رویــداد مؤثــر اســت ،عنــوان میکنــد که جشــنوارهها
فضــا و زمانــی را فراتــر از زندگــی روزانــه خلــق میکننــد کــه بــه
خلــق تجــارب فوقالعــاده منجــر میشــود .منشــور تجربــه
رویــداد از دیــدگاه مــورگان ،ابعــاد فیزیکــی ،ابعــاد تعاملــی و
ارتباطــات ،منافــع شــخصی شــامل لــذت ،اجتماعیشــدن،
توســعه شــخصی ،معنــای نمادیــن حاصــل از رویــداد ،فرهنــگ
و ســنت رویــداد و تصویــر کلــی حاصــل از رویــداد را دربــر
میگیــرد ( .)Morgan, 2008همچنیــن کاپالنیــدو و وت بــا
مطالعــه یــک رویــداد ورزشــی معنــای حاصــل از تجربــه رویــداد را
شــامل جنبههــای محیطــی ،احساســی ،اجتماعــی ،فعالیتهــای
فیزیکــی و ســازمانی میداننــد (Kaplanidou & Vogt,
 .)2010یــون و همــکاران بــه ابعــاد مؤثــر در کیفیــت جشــنواره
ب ـرای طراحــی و مدیریــت مؤثــر جشــنوارهها و رویدادهــا و خلــق
تجرب ـهای مؤثــر ـ شــامل برنامــه ،ســوغاتیها ،غــذا ،و تســهیالت
ـ بــر ارزش جشــنواره و متعاقــب آن بــر رضایــت و وفــاداری اشــاره
کردهانــد ( .)Yoon et al., 2010کاســی و همــکاران نیــز ابعــاد
مدیریــت رویــداد و خلــق ادراک و تجربــه خوشــایند را مؤلفههایــی
شــامل بلیــط ،حملونقــل ،منابــع انســانی (کارمنــدان داوطلــب
و آموزشدیــده) ،بودجهبنــدی ،بازاریابــی و تحقیقــات بــازار و
1. Absorbtion
2. Immersion

درنهایــت مدیریــت ریســک میداننــد (.)Kose et al., 2011
همچنیــن کاپالنیــدو و همــکاران در مطالعــه یــک رویــداد
ورزشــی ،فاکتورهــای موفقیــت را از نــگاه تولیدکننــده و تماشــاچیان
بررســی کردهانــد .برایناســاس ،در طــرف عرضــه ،توســعه
عوامــل اقتصــادی در موفقیــت ادراک و تجربــه رویــداد مؤثــر
اســت؛ درحالــی کــه در طــرف تقاضــا ،جنبههــای اجتماعــی
و روانشــناختی رویدادهــا را عامــل مدیریــت مؤثــر میداننــد.
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه در طــرف عرضــه ،شــش
زمینــه موفقیــت رویــداد شــامل تأثی ـرات اقتصــادی بــاال ،توســعه
گردشــگری ،ویژگیهــای رویــداد ،کیفیــت رویــداد ،حمایــت
جامعــه و منافــع ب ـرای جامعــه میزبــان و جذابیتهــای حســی 3و
در طــرف تقاضــا ،فاکتورهــای موفقیــت شــامل احســاس جامعــه،
غــرور ،ســازماندهی ،زیرســاخت ،پاکیزگــی و نظافــت ،نزدیکــی،
ورزش ،مشــارکت ،توســعه دانــش ،ســامت ،تجــارت بالقــوه،
توجــه و همچنیــن توســعه گردشــگری اســت (Kaplanidou et
 .)al., 2013همچنیــن نظــری و همــکاران اذعــان کردنــد کــه
بازاریابــی و تبلیغــات ،کیفیــت اج ـرای برنامــه و مشــارکت جامعــه
محلــی و ســازمانهای دســتاندرکار در رضایــت ،تصویــر
مقصــد و تجربــه بهیادماندنــی مؤثــر اســت .همچنیــن بیــان
داشــتند کــه عامــل کیفیــت اجــرا بیشــترین اثــر را در رضایــت،
تصویــر مقصــد و تجربــه بهیادماندنــی دارد (نظــری و همــکاران،
 .)1394در جایــی دیگــر ،راوو اشــاره میکنــد عواملــی ماننــد
قیمــت بلیــط در ادراک و تصمیــم فــرد بـرای حضــور در جشــنوارهها
و رویدادهــا بســیار تأثیرگــذار اســت .برایناســاس ،برگزارکننــدگان
رویدادهــا بایــد بــرای اطمینــان از بازگشــت بازدیدکننــدگان و
گردشــگران و درآمــد تضمینشــده ،هزینههــای رویــداد بهویــژه
بلیــط را کاهــش دهنــد و بــا قیمــت مناســب حفــظ کننــد (Rao,
 .)2001همچنیــن بــه بــاور گتــز ( ،)2008ادراک اف ـراد در یــک
رویــداد بــه آنچــه اف ـراد انجــام میدهنــد یــا رفتــار میکننــد (بعــد
مفهمومــی) ،آنچــه اف ـراد احســاس میکننــد بــه هم ـراه عواطــف
و نگرشهایشــان (بعــد عاطفــی) ،و همچنیــن آنچــه افــراد از آن
شــناخت دارنــد (آگاهــی ،ادراک و فهــم) ارتبــاط دارد .وانــگ نیــز
انگیــزه اصلــی ســفر در میــان گردشــگران را عواملــی از قبیــل
دانــش ،هیجــان ،آرامــش ،دوســتان و خانــواده و خریــد معرفــی
میکنــد و بیــان م ـیدارد بــه علــت وجــود انگیزههــای متفــاوت در
ســفر ،انگیــزه میتوانــد چندبعــدی در نظــر گرفتــه شــود (Wong,
 .)2013یــو و همکارانــش نیــز نظریــات چنــد تــن از نویســندگان
درخصــوص انگیزههــای گردشــگر را ،کــه بــا تأثیــر در ادراک و
تجربــه بــه رانــش او از مبــدا ســفرش و کشــش او بهســوی مقصــد
رویــداد منجــر میشــود ،بــه شــرح جــدول  1عنـ�وان کردهانـ�د
(.)Ye et al., 2020
3. Emotional Appeal
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جدول  :1خالصه ادبیات انگیزههای جذب و دفع در مدیریت رویداد

)Nicholson & Pearce (2001

نوظهوری و یکتایی ،گریز و فرار ،خانواده و اجتماعیشدن و فرار از زندگی
روزمره ،اجتماعیشدن ،همبستگی خانواده ،مالقات افراد با عالقهمندیهای مشابه

)Van Zyl (2004

همبستگی خانواده ،رویدادهای نوظهور ،اتمسفر و جو ،اعتمادبهنفس

)Guha (2009

نوظهوری ،فرار از یکنواختی زندگی

et al. (2009) Yolal

فرار و هیجان ،همبستگی خانواده ،رویدادهای نوظهور ،اجتماعیشدن

)Smith et al. (2010

رویدادهای نوظهور ،اجتماعیشدن

)Chen & Mo (2014

نیاز به اعتبار و حیثیت ،سرگرمی ،آرامش

)Viviers & Slabbert (2014

آرامش ،دوریجستن از روزمرگی عادی زندگی ،بهدستآوردن اهداف شخصی،
گذارندن زمان بیشتر همراه خانواده

)Yi et al. (2018

ارتباط با فروشندگان ،شناخت حریفان ،فهمیدن کیفیت و عملکرد یک محصول،
کشف محصوالت جدید

)Crompton (1997

برنامه یا محتوایی مشخص ،مکان ،جاذبههای طبیعی و فرهنگی ،اتمسفر و جو،
امکانات فیزیکی و امکانات راحتی ،کیفیت و خدمت ،حملونقل

)Nicholson & Pearce (2001

تفریح ،غذا و نوشیدنی

)Van Zyl (2004

محدوده وسیعی از جشنوارهها (موسیقی ،هنری و صحنهای) ،غذا و
نوشیدنی ،مالقات با افراد مشهور ،کیفیت باالی موسیقی ،نمایشها ،اپرا ،مواد و
نیازهای تبلیغاتی و بازاریابی

)Smith et al. (2010

تولید غذا ،خدمات پشتیبانی ،خدمات ضروری

)Chen & Mo (2014

جاذبههای طبیعی ،میراث فرهنگی ،فرهنگ ،توسعه خود

)Viviers & Slabbert (2014

ویژگیهای جشنواره ،محصوالت ،فعالیتها

)Li & Wood (2016

عالقه وافر به موسیقی ،تجربه رمان و داستانها ،غنیسازی آموزشی

Vajirakachorn & Chongwatpol
)(2017
)Yi et al. (2018

تنوع ،آبرو و شهرت ،ترفیع ،دسترسی ،تجربه کلی
تجربه برگزارکنندگان ،نمای سختافزاری ،زوایای نرمتر ،انتشارات

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

)Crompton & McKay (1997

اکتشاف فرهنگی ،نوظهوری و پسرفت ،بازیابی تعادل ،اجتماعیشدن ،طمعورزی

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

نویسنده

انگیزههای شناساییشده رانش
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خوشهبست و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

بنابــر آنچــه در ادبیــات آمــد ،بهطــور کلــی انگیــزه ســفر افـراد
در یــک بعــد توصیفشــدنی نیســت؛ زیــرا گردشــگران بــرای
ســفر دالیــل و مشــغلههای متعــددی دارنــد و میتــوان منطبــق
بــر ادبیــات ،ادراک گردشــگران از رویدادهــا و جشــنوارهها را در
دســتهبندیای منطبــق بــر ابعــاد فیزیکــی ،تعاملــی و اجتماعــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و توســعه فــردی جــای داد .برایناســاس،
دسترســی ( ،)Morgan, 2008; Kose et al., 2011کیفیت اجرا
(نظــری و همــکاران ،)1394 ،کیفیــت محیطــی (O’Sullivan
)O’Sullivan & Spangler, 1998( )& Spangler, 1998
و تســهیالت مناســب (Yoon et al., 2010; Shang-Chun
 )Ma et al., 2001ازجملــه ابعــاد فیزیکــی رویدادهاســت کــه
چگونگــی ادراک ســازماندهندگان رویــداد را شــکل میدهــد.
مشــارکت (نظــری و همــکارانShang-Chun Ma et ،1399 ،
 ،)al., 2011اجتماعیشــدن ( )Morgan, 2008و ارتباطــات و
تعامــات ( )O’Sullivan & Spangler, 1998ازجملــه ابعــاد
تعاملــی و اجتماعــی رویدادنــد کــه چگونگــی ادراک گردشــگران
را شــکل میدهنــد .قیمــت (Sequeira Couto, 2011; Kose

 )et al., 2011; Atkinson et al., 2017نیــز ازجملــه ابعــاد
اقتصــادی اســت کــه در چگونگــی ادراک گردشــگران مؤثــر
اســت .ابعــاد فرهنگــی مؤثــر در ادراک گردشــگران ،شــامل تنــوع و
منحصربهفردبــودن رویــداد ()Boonpat & Suvachart, 2014
و فرهنــگ و ســنت رویــداد ( )Morgan, 2008اســت .درنهایــت
عواملــی چــون آرامــش ( ،)Wong, 2013لــذت (Morgan,
 ،)2008احســاس ارزش ،احســاس امیــد (،)Vroom, 1994
آگاهــی و ادراک (،)Anastassova, 2015; Deans, 2015
اکتشــاف ،تفریــح و ســرگرمی ( ،)Deans, 2015شــادی و هیجــان
( )Anastassova, 2017و انجــام فعالیتهــای نــو (Deans,
 )2015ازجملــه ابعــاد توســعه فــردی مؤثــر در شــکلگیری ادراک
گردشــگران اســت.
براســاس تحلیــل ادبیــات و منطبــق بــا تأییــد خبــرگان ،جــدول
 2ابعــاد و شــاخصهای تأثیرگــذار در چگونگــی شــکلگیری
ادراک گردشــگران رویــداد بزرگداشــت فردوســی را بهصــورت
دستهبندیشــده نمایــان میســازد (جــدول .)2

جدول  :2ابعاد و شاخصهای تأثیرگذار در چگونگی شکلگیری ادراک گردشگران رویداد بزرگداشت فردوسی

بعد

ابعاد فیزیکی

ابعاد تعاملی و
اجتماعی

ابعاد
اقتصادی

شاخص

دسترسی
کیفیت اجرا
کیفیت محیطی
تسهیالت مناسب
فرصتهای خرید

مشارکت
اجتماعیشدن
ارتباطات و
تعامالت

قیمت

روششناسی
روش و ابــزار تحلیلــی در هــر پژوهشــی بایــد مطابــق و
متناســب بــا اهــداف تعیینشــده انتخــاب و اســتفاده شــود .در
ایــن راســتا ،متناســب بــا اهــداف تعیینشــده ،ابــزار تحلیلــی
پژوهــش در ایــن پژوهــش در دو بخــش کیفــی و ّ
کمــی قابلیــت
ارزیابــی دارد .بخــش کیفــی پژوهــش براســاس روش اســتقرایی
و در قالــب تحلیــل محتــوای ادبیــات نظــری بــوده اســت .بخــش
ّ
کمــی پژوهــش دارای فنــون و تکنیکهایــی بدینصــورت بــود
کــه بــرای تعییــن اولویتهــای مؤلفههــا و شــاخصهای ادراک
و تجربــه در مدیریــت رویــداد فرهنگــی بزرگداشــت فردوســی در
بخــش جامعــه گردشــگری از مــدل شــباهت بــه گزینــه ایــدهآل
فــازی ( )FTOPSISاســتفاده شــده اســت.
برایناساس ،پژوهش حاضر با استفاده از روششناسی ترکیبی

ابعاد فرهنگی

ابعاد توسعه فردی

تنوع
منحصربهفردبودن
رویداد
فرهنگ و سنت
رویداد

آرامش /لذت
احساس ارزش
احساس امید
آگاهی و ادراک /اکتشاف
تفریح و سرگرمی
شادی و هیجان
انجام فعالیت نو

و روش توصیفی ـ تحلیلی پیمایشی ،با هدف شناسایی مؤلفههای
مؤثر در ادراک گردشگران رویداد تدوین شده که در فاز نخست با
استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانهای و در فاز دوم بهصورت
پیمایشی به جمعآوری اطالعات پرداخته است .جامعه آماری مقاله
در بخش نخست ،مقاالت و اسنادی مرتبط با موضوع و در بخش
ّ
کمی تعداد  350نفر از گردشگرانی است که در رویداد بزرگداشت
فردوسی شهر مشهد در سال  98حضور داشتند .در بخش نخست،
که شیوه تجزیهوتحلیل تحقیق کیفی است ،مبنا و معیار جمعآوری
ً
اطالعات مشخصا عقل ،منطق ،تفکر و استدالل است؛ یعنى محقق
با استفاده از عقل و منطق و اندیشه ،اسناد و مدارک و اطالعات را
تجزیهوتحلیل و حقیقت را کشف کرده است (حافظنیا:1385 ،
 .)232با توجه به تنوع و گوناگونی سازهها و شاخصهای تحلیلی
مقاله حاضر ،در بخش نخست ،تحلیل ابعاد و شاخصهای مربوط
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ابعاد

شاخصهها

درصد اجماع اولیه

درصد اجماع نهایی

فیزیکی

کیفیت دسترسی

0/74

0/92

کیفیت تسهیالت

0/80

0/96

فرصتهای خرید
مشارکت اجتماعی

0/69
0/77

0/79
0/96

ارتباطات و تعامالت اجتماعی

0/83

0/98

اقتصادی

سرمایهگذاری

0/90

0/100

ضریب اجماع نهایی0/94

سطح و ثبات قیمتها

0/71

0/89

فرهنگی

تنوع

0/78

0/96

منحصربهفردبودن رویداد

0/100

0/100

فرهنگ و سنت رویداد

0/100

0/100

ضریب اجماع نهایی 0/90
اجتماعی
ضریب اجماع نهایی0/92
جامعه گردشگری

ضریب اجماع نهایی 0/97
توسعه فردی

ضریب اجماع نهایی 0/97

کیفیت اجرا
کیفیت محیطی

اجتماعیشدن

آرامش و لذت
احساس ارزش و امید
آگاهی و ادراک
اکتشاف
تفریح و سرگرمی
انجام فعالیتهای نو

1. Kendal

0/71
0/70

0/76

0/79
0/81
0/90
0/90
0/89
0/90

0/88
0/86

0/94

0/95
0/97
0/100
0/100
0/98
0/100
2. TOPSIS

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :3روایی شاخصهای تبیینکننده مدیریت رویداد فرهنگی بزرگداشت فردوسی (جامعه گردشگران)

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

به ادراک و تجربه گردشگران از رویداد بدینصورت انجام شد که
ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا ،شاخصها و استانداردهای
اولیه جمعآوری و هممفهومسازی شد .پس از ارائه شاخصهای
منتخب خروجی کدگذاری و هممفهومسازی محقق ،به روش دلفی
و از دیدگاه کارشناسان ـ که با روش گلوله برفی انتخاب شده بودند ـ
بهصورت اجماع و تکرار ،ابعاد و شاخصهای تحلیلی نهایی تدوین
شد .این فرایند ،با توجه به اشباع نظریات در دو مرحله (اجماع
اولیه و نهایی) ،انجام شد .در این فرایند ،از ضریب کندال 1در قالب
نرمافزار اسپیاساس  ،۲۲برای تعیین میزان هماهنگی در نظریات
کارشناسی که در روش دلفی بهکار میرود ،استفاده شد (جدول .)3
بدینترتیب ابعاد و شاخصهایی بهمنزله مبنای فاز ّ
کمی تأیید شد که
در فرایند اجماع نهایی ضریب کندال آنها بیش از  0/7بود.
در فاز ّ
کمی ،بهمنظور تدوین پرسشنامه ،پایایی شاخصها نیز با
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  0/7برای متغیرهای منتخب
تأیید شد .برای گردآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز در بخش
ّ
کمی تحقیق ،شاخصهای کلیدی و زیرشاخصها بهصورت گویه
طراحی شد و در معرض رأی و نظر گردشگران رویداد درحکم جامعه
تحقیق قرار گرفت .در این مقاله ،برای تعیین حجم نمونه در جامعه

گردشگران ،از فرمول کوکران بهره برده شد و براساس تعداد اعضای
جامعه ،حجم نمونه انتخاب شد و با تخمین  4هزار نفر مخاطب،
 350نفر نمونه به روش نمونهگیری احتمالی انتخاب و پرسشنامه
برای آنان ارسال شد .سپس خروجی نظریات حاصل از پرسشنامه به
روش تاپسیس فازی  2اولولیتبندی و تحلیل شد.
تکنیک بهکاررفته در فاز ّ
کمی مدل ،به گزینه ایدهآل فازی یا
تاپسیس فازی است که اولینبار محققانی به نام چن و هوانگ 3برای
تصمیمگیری درباره  nمعیار با  mگزینه ارائه کردهاند .این مدل ،از
چند مرحله برای تجزیهوتحلیل دادهها بهره میبرد (عطائی:1389 ،
 .)46تکنیک تاپسیس فازی بر این مفهوم بنا شده است که گزینه
انتخابی کمترین فاصله را با راهحل ایدهآل (بهترین حالت ممکن)
و درعینحال دورترین فاصله را از راهحل غیرایدهآل (بدترین حالت
ممکن) داشته باشد (اصغرپور .)1388 ،از مزیتهای این روش
بهنسبت روشهای مشابه میتوان به قابلیت انجام برای تعداد معیارها
و گزینههای کم یا زیاد و مثبت یا منفی ،ارائه رتبهبندی گزینهها و
قابلیت توزیع پرسشنامه به تعداد زیاد در جامعه آماری تحقیق ،که
خروجیهای قابل اتکاتری را بهدست خواهد داد ،اشاره کرد.
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یافتهها
یافتههای توصیفی
یافتههــای توصیفــی نشــان میدهنــد از مجمــوع 350
پرســشنامه کــه گردشــگران رویــداد تکمیــل کردهانــد74 ،

درصــد را مــردان و  26نفــر را زنــان تشــکیل میدادنــد .ســایر
یافتههــا در جــدول  4ارائــه شــده اســت.

جدول  :4ویژگیهای دموگرافیک نمونه تحقیق
توزیع براساس مبدأ سفر

توزیع نمونه براساس جنسیت
فراوانی

درصد

91

26

مرد

259

74

ساکن غیرمشهد

جمع

350

100

جمع

زن

فراوانی

درصد

ساکن مشهد

239

68/28

111

31/72

350

100

توزیع براساس وسیله سفر

توزیع نمونه براساس سن

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

کمتر از 20

28

8

قطار

59

53/15

20-35

103

29/5

هواپیما

19

17/15

36-50

189

54

اتوبوس

5

4/5

 50به باال

30

8/5

اتومبیل شخصی

28

25/2

جمع

350

100

جمع

111

100

توزیع براساس نوع سفر

توزیع نمونه براساس مدرک تحصیلی
کاردانی

39

11/15

همراه با خانواده

116

33/15

کارشناسی

83

23/7

با همکاران و دوستان

106

30/28

کارشناسی ارشد

182

52

انفرادی

59

16/85

دکتری و باالتر

46

13/15

همراه تورهای فرهنگی ـ آموزشی

69

19/72

جمع

350

100

جمع

350

100

توزیع برمبنای انگیزه سفر

توزیع نمونه مبدأ سفر
ساکن مشهد

239

68/28

عالقهمندی به موضوعات فرهنگی و شخصیت
ادبی حکیم فردوسی

259

74

ساکن غیرمشهد

111

31/72

سایر انگیزهها

91

26

جمع

350

100

جمع

350

100

منبع :یافتههای پژوهش1399،

یافتههای پژوهش
هــدف از اولویتســنجی مؤلفههــای مؤثــر در ادراک
بزرگداشــت فردوســی ،شــناخت اولویتهــای برنامهریزانــه
بــرای تحقــق ایــن شــاخصها از یکســو و آگاهــی از وضعیــت

یــا اهمیــت تحقــق ایــن شــاخصها در فراینــد برگــزاری رویــداد
اســت .بــرای ایــن منظــور ،از قابلیــت اولویتســنجی مــدل
تصمیمگیــری چندمعیــاره فــازی شــباهت بــه گزینــه ایــدهآل
فــازی ( )FTOPSISاســتفاده شــد .در جــدول  5ایــن مؤلفههــای
مربــوط بــه ادراک گردشــگران مشــاهده میشــود.

تحلیل و اولویتبندی ابعاد مؤثر در ادراک گردشگران
رویداد بزرگداشت فردوسی

59

جدول  :5مؤلفههای مؤثر در ادراک گردشگران رویداد بزرگداشت فردوسی

چه میزان وجود زیرساختهای مورد نیاز دسترسی ازجمله تعداد وسایط نقلیه را در ایجاد ادراکی مثبت از رویدادهای گردشگری همچون آیین بزرگداشت فردوسی مؤثر میدانید؟
چه میزان کیفیت زیرساختهای مورد نیاز دسترسی ازجمله وسایط نقلیه را در ایجاد ادراکی مثبت از رویدادهای گردشگری همچون آیین بزرگداشت فردوسی مؤثر میدانید؟
بهطور کلی ،دسترسی به رویداد چه میزان در چگونگی شکلگیری ادراک شما از رویداد بزرگداشت فردوسی مؤثر بوده است؟
فیزیکی

تأثیر تسهیالت ارائهشده از نوع آگاهیرسانی را در فرایند برگزاری آیینهای گردشگری همچون آیین بزرگداشت فردوسی در ایجاد ادراک مثبت از رویداد چگونه ارزیابی میکنید؟
تأثیر تسهیالت ارائهشده از نوع خدماتی ـ رفاهی در فرایند برگزاری آیینهای گردشگری همچون آیین بزرگداشت فردوسی را در ایجاد ادراک مثبت از رویداد چگونه ارزیابی میکنید؟
کیفیت دسترسیپذیری مکانی رویداد بزرگداشت فردوسی را در ایجاد ادراک مثبت از رویداد چگونه ارزیابی میکنید؟
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ابعاد

سنجه

چه میزان کیفیت محیطی از منظر معماری و شهرسازی در فرایند برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی در ایجاد ادراک مثبت از رویداد مؤثر است؟
تأثیر کیفیت دسترسی به مکانهای خرید و فرصت خرید در فرایند رویداد بزرگداشت فردوسی را در ایجاد ادراک مثبت از رویداد چگونه ارزیابی میکنید؟
تنوع در محصوالت عرضهشده برای خرید در حاشیه رویداد را تا چه میزان در ایجاد ادراک مثبت از برگزاری رویداد مؤثر میدانید؟
مشارکت و سطح تحقق آن را در ایجاد ادراکی مثبت از برگزاری آیینهای گردشگری همچون بزرگداشت فردوسی ،تا چه میزان مؤثر میدانید؟
اجتماعی

ارتباطات و تعامالت اجتماعی را در برگزاری آیینهای گردشگری همچون بزرگداشت فردوسی چه میزان در موفقیت رویداد و ایجاد ادراک مثبت از آن مؤثر میدانید؟
تأثیر سرمایهگذاری برای تحقق و برگزاری آیینهای گردشگری همچون بزرگداشت فردوسی در شکلگیری ادراک مثبت از رویداد را چگونه ارزیابی میکنید؟
اقتصادی

تأثیر سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت زیرساختهای مرتبط با برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی در شکلگیری ادراک مثبت از رویداد را چگونه ارزیابی میکنید؟
تأثیر سرمایهگذاری بر زیرساختهای خدماتی و اقامتی در راستای رویداد بزرگداشت فردوسی در شکلگیری ادراک مثبت از رویداد را چگونه ارزیابی میکنید؟
نقش قیمت و مخارج رویداد را در خلق ادراکی مثبت از رویداد تا چه میزان مؤثر میدانید؟
کیفیت تنوع فرهنگی موجود در محیط درونی و پیرامونی رویداد بزرگداشت فردوسی را تا چه میزان در خلق ادراک مثبت از رویداد مؤثر ارزیابی میکنید؟

فرهنگی

میزان منحصربهفردبودن (یکتایی) رویداد بزرگداشت فردوسی از نظر مؤلفههای فرهنگی را تا چه حد در ایجاد ادراک مثبت از رویداد مؤثر میدانید؟
نقش میزان و کیفیت تحقق داراییهای فرهنگی در فرایند برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را تا چه میزان در شکلگیری ادراکی مثبت از رویداد مؤثر ارزیابی میکنید؟
کیفیت سنت و اصالت فرهنگی رویداد بزرگداشت فردوسی را چه میزان در شکلگیری ادراک مثبت از رویداد مؤثر میدانید؟
چه میزان برخورداری از آرامش فردی خود در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را در ادراکی از موفقیت رویداد نقشآفرین میدانید؟
چه میزان برخورداری از حس لذت فردی خود در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را در ادراکی از موفقیت رویداد نقشآفرین میدانید؟
چه میزان دستیابی به رضایت فردی از خود ،در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را در ادراکی از موفقیت رویداد نقشآفرین میدانید؟
القای حس ارزشمندی در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را چه میزان در شکلگیری ادراکی مثبت از رویداد مؤثر میدانید؟

توسعه فردی

القای حس امید در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را چه میزان در شکلگیری ادراکی مثبت از رویداد مؤثر میدانید؟
میزان درک محتوای نو و کشف مفاهیم جدید خود در برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را چگونه ارزیابی میکنید؟
میزان سرگرمی و تفریح فراهمشده برای شما در فرایند برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را چه میزان در خلق ادراک مثبت از رویداد مؤثر ارزیابی میکنید؟
نقش مؤلفههای آگاهیبخش در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را چه میزان در خلق ادراک مثبت از رویداد مؤثر میدانید؟
ایجاد حس اکتشاف در فرایند برگزاری رویداد را چه میزان در شکلگیری ادراکی مثبت از رویداد بزرگداشت فردوسی مؤثر میدانید؟
احساس شادی و هیجان در فرایند برگزاری رویداد را چه میزان در شکلگیری ادراکی مثبت از رویداد بزرگداشت فردوسی مؤثر میدانید؟
وجود بستر انجام فعالیتهای جدید در فرایند برگزاری رویداد را تا چه میزان در ایجاد ادراکی مثبت از رویداد بزرگداشت فردوسی مؤثر میدانید؟

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

تا چه میزان ایجاد بسترهای شکلگیری تعامالت اجتماعی در ایجاد ادراکی مثبت از رویداد مؤثر میدانید؟
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مؤلفههــای مؤثــر در ادراک گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت
فردوســی در ابعــاد فیزیکــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و
فــردی تدویــن و در قالــب شــاخصهای تبیینکننــده بهصــورت
ســنجه بــرای هریــک ارائــه شــد .بعــد از فراهــمآوری و دیــدگاه
گردشــگران درمــورد ایــن مؤلفههــا و شــاخصها ،مطابــق بــا
فراینــد مــدل فــازی ،ایــن دیدگاههــا کــه در پرســشنامهای بــا
طیــف لیکــرت پنجتایــی دریافــت شــده بــود مطابــق بــا جــدول 6
بــه اعــداد فــازی تبدیــل شــد.

جدول  :8ماتریس بیمقیاسشده فازی برای شاخصهای مؤلفه
تعاملی ـ اجتماعی ادراک گردشگران از رویداد بزرگداشت فردوسی

حداقل وزن فازی

حداکثر وزن فازی

میانگین وزن فازی

1

0.8789

0.5556

b1

1

0.87

0.5556

b2

1

0.84

0.5556

b3

جدول  :9ماتریس بیمقیاسشده فازی برای شاخصهای مؤلفه
اقتصادی ادراک گردشگران از رویداد بزرگداشت فردوسی

جدول  :6اعداد فازی مثلثی (عطائی)71 :1389 ،

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

متغیر زبانی

اعداد فازی

حداکثر وزن فازی

میانگین وزن فازی

حداقل وزن فازی

خیلی کم

3-1-1

1

0.8289

0.5556

c1

کم

5-3-1

1

0.5789

0.3333

c2

1

0.5689

0.3333

متوسط

7-5-3

c3

1

1

0.7778

c4

زیاد

9-7-5

خیلی زیاد

9-7-7

جدول  :10ماتریس بیمقیاسشده فازی برای شاخصهای مؤلفه
فرهنگی ادراک گردشگران از رویداد بزرگداشت فردوسی

در ادامــه مطابــق بــا ســاختار مــدل فــازی نخســت بــه
بیمقیاسســازی فــازی دادههــای مربــوط بــه هــر مؤلفــه یــا ُبعــد
اقــدام شــد .همانطــور کــه در جــداول  7تــا  10دیــده میشــود،
ایــن مرحلــه ب ـرای شــاخصهای هــر مؤلفــه شــامل شــاخصهای
مؤلفــه فیزیکــی (جــدول  ،)7تعاملــی ـ اجتماعــی (جــدول ،)8
اقتصــادی (جــدول  ،)9فرهنگــی (جــدول  )10و توســعه فــردی
(جــدول  )10در ســه بخــش حداقــل وزن فــازی ،میانگیــن وزن
فــازی و حداکثــر وزن فــازی تشــریح شــده اســت.

حداکثر وزن فازی

میانگین وزن فازی

حداقل وزن فازی

1

0.8867

0.5556

d1

1

0.57

0.3333

d2

1

0.5944

0.3333

d3

1

0.5556

0.3333

d4

جدول  :11ماتریس بیمقیاسشده فازی برای شاخصهای مؤلفه
توسعه فردی ادراک گردشگران از رویداد بزرگداشت فردوسی

جدول  :7ماتریس بیمقیاسشده فازی
برای شاخصهای مؤلفه فیزیکی ادراک گردشگران
از رویداد بزرگداشت فردوسی

حداکثر وزن فازی

میانگین وزن فازی

حداقل وزن فازی

1

0.79

0.3333

e1

1

0.7911

0.3333

e2

1

0.8656

0.3333

e3

0.8022

0.5556

e4

0.3333

e5
e6

حداکثر وزن فازی

میانگین وزن فازی

حداقل وزن فازی

1

0.8733

0.5556

a1

1

0.8744

0.5556

a2

1

1

0.8867

0.5556

a3

1

0.8689

1

0.6622

0.3333

a4

1

0.8078

0.5556

1

0.8678

0.5556

a5

1

0.8011

0.3333

e7

1

0.88

0.5556

a6

1

0.8011

0.3333

e8

1

0.8722

0.5556

a7

1

0.8056

0.3333

e9

1

0.8078

0.5556

a8

1

0.8056

0.3333

e10

1

0.8167

0.5556

a9

1

0.8044

0.3333

e11
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جدول  :12ماتریس بیمقیاسشده موزون فازی برای شاخصهای
مؤلفه فیزیکی ادراک گردشگران از رویداد بزرگداشت فردوسی

مؤلفه فرهنگی ادراک گردشگران از رویداد بزرگداشت فردوسی

حداکثر وزن فازی

میانگین وزن فازی

حداقل وزن فازی

0.7

0.4433

0.1667

d1

0.7

0.285

0.1

d2

0.7

0.2972

0.1

d3

0.7

0.2778

0.1

d4

جدول  :16ماتریس بیمقیاسشده موزون فازی برای

0.9

0.6113

0.2778

a1

0.9

0.6121

0.2778

a2

0.9

0.6207

0.2778

a3

0.9

0.4636

0.1667

a4

شاخصهای مؤلفه توسعه فردی ادراک گردشگران از رویداد
بزرگداشت فردوسی

حداکثر وزن فازی

میانگین وزن فازی

حداقل وزن فازی

0.7

0.395

0.1

e1

0.9

0.6074

0.2778

a5

0.7

0.3956

0.1

e2

0.7

0.4328

0.1

e3

0.9

0.616

0.2778

a6

0.7

0.4011

0.1667

e4

0.9

0.6106

0.2778

a7

0.7

0.4344

0.1

e5

0.9

0.5654

0.2778

a8

0.7

0.4039

0.1667

e6

0.9

0.5717

0.2778

a9

0.7

0.4006

0.1

e7

0.7

0.4006

0.1

e8

0.7

0.4028

0.1

e9

0.7

0.4028

0.1

e10

0.7

0.4022

0.1

e11

جدول  : 13ماتریس بیمقیاسشده موزون فازی برای
شاخصهای مؤلفه تعاملی ـ اجتماعی ادراک گردشگران از رویداد
بزرگداشت فردوسی

حداکثر وزن فازی

میانگین وزن فازی

حداقل وزن فازی

0.9

0.791

0.3889

b1

0.9

0.783

0.3889

b2

0.9

0.756

0.3889

b3

جدول  :14ماتریس بیمقیاسشده موزون فازی برای شاخصهای
مؤلفه اقتصادی ادراک گردشگران از رویداد بزرگداشت فردوسی

) و منفی
سپس شاخصهای فاصله از ایدهآل مثبت (
) برای شاخصهای
)وشاخصشباهتنهاییفازی(
(
پنج مؤلفه مبتنی بر ادراک گردشگران ورتبهبندی آنها محاسبه شد که
این مراحل در جداول  17تا  22تشریح شده است.
جدول  :17فاصله از ایدهآل منفی و مثبت و شاخص
شباهت فازی نهایی برای شاخصهای مؤلفه فیزیکی
رتبه
4

0.6058

0.706

0.4594

A1

3

0.6062

0.7064

0.459

A2

1

0.6103

0.7104

0.4536

A3

9

0.566

0.7912

0.6066

A4

6

0.6039

0.7042

0.4619

A5

0.608

0.7082

0.4565

A6

0.7056

0.4599

A7

0.4896

A8

0.4854

A9

حداکثر وزن فازی

میانگین وزن فازی

حداقل وزن فازی

0.7

0.4144

0.1667

c1

0.7

0.2894

0.1

c2

2

0.7

0.2844

0.1

c3

5

0.6054

0.7

0.5

0.2333

c4

8

0.5834

0.6855

7

0.5864

0.6881
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حداکثر وزن فازی

میانگین وزن فازی

حداقل وزن فازی
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مرحلــه بعــدی تشــکیل ماتریــس بیمقیــاس وزندار یــا
مــوزن فــازی بــرای شــاخصهای پنــج مؤلفــه مربــوط بــه ادراک
گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی شــامل مؤلفــه فیزیکــی
(جــدول  ،)12مؤلفــه تعاملــی ـ اجتماعــی (جــدول  ،)13مؤلفــه
اقتصــادی (جــدول  ،)14مؤلفــه فرهنگــی (جــدول  )15و مؤلفــه
توســعه فــردی (جــدول  )16بــود کــه در ادامــه ایــن فراینــد تشــریح
شــده اســت.

جدول  :15ماتریس بیمقیاسشده موزون فازی برای شاخصهای

62

خوشهبست و همکاران
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نتایــج تحلیــل فــازی ب ـرای اولویتســنجی درک فیزیکــی از
رویــداد بزرگداشــت فردوســی از نــگاه گردشــگران نشــان میدهــد
کــه شــاخص «تأثیــر دسترســی بــه رویــداد بزرگداشــت فردوســی
(رســانهای ـ آگاهــی ـ تبلیغاتــی) در شــکلگیری ادراک شــما از
رویــداد بزرگداشــت فردوســی» بــا شناســه  A3در اولویــت اول،
شــاخص «کیفیــت دسترس ـیپذیری مکانــی رویــداد بزرگداشــت
فردوســی بــر ایجــاد ادراک مثبــت از رویــداد» بــا شناســه  A6در
اولویــت دوم و شــاخص «کیفیــت زیرســاختهای مــورد نیــاز
دسترســی ازجملــه وســایط نقلیــه در ایجــاد ادراکــی مثبــت از
رویدادهــای گردشــگری همچــون آییــن بزرگداشــت فردوســی»
بــا شناســه  A2در اولویــت ســوم بعــد فیزیکــی درک گردشــگران از
رویــداد بزرگداشــت فردوســی ق ـرار دارد.
جدول  :18فاصله از ایدهآل منفی و مثبت و شاخص

شباهت فازی نهایی برای شاخصهای مؤلفه اجتماعی
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

رتبه
1

0.675

0.6503

0.3132

B1

3

0.6713

0.6454

0.3161

B2

2

0.658

0.6293

0.327

B3

تحلیــل فــازی شــاخصهای درک اجتماعــی گردشــگران از
رویــداد بزرگداشــت فردوســی حاکــی از آن اســت کــه شــاخص
«میــزان مشــارکت جامعــه محلــی و ســطح تحقــق آن در ایجــاد
ادراکــی مثبــت از برگــزاری آیینهــای گردشــگری همچــون
بزرگداشــت فردوســی» بــا شناســه  ،B1شــاخص «تأثیــر
ارتباطــات و تعامــات اجتماعــی جامعــه محلــی در برگــزاری
آیینهــای گردشــگری همچــون بزرگداشــت فردوســی در موفقیــت
رویــداد و ایجــاد ادراک مثبــت از آن» بــا شناســه  ،B3شــاخص
«ایجــاد بســترهای شــکلگیری تعامــات اجتماعــی بــر ایجــاد
ادراکــی مثبــت از رویــداد» بــا شناســه  B3بهترتیــب ســه اولویــت
مهــم درک اجتماعــی گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی
هســتند کــه در موفقیــت و تأثیرگــذاری در آن نقــش دارنــد.
جـدول  :19فاصلـه از ایـدهآل منفـی و مثبـت و شـاخص
شـباهت فـازی نهایـی بـرای شـاخصهای مؤلفـه اقتصـادی
رتبه
2

0.5841

0.5881

0.4188

C1

3

0.54

0.6292

0.5361

C2

4

0.5376

0.6277

0.5399

C3

1

0.6164

0.5375

0.3345

C4

تحلیل فازی درک اقتصادی گردشگران از رویداد فردوسی
نشاندهنده آن است که شاخص «نقش قیمت و مخارج رویداد
در ایجاد ادراکی مثبت از رویداد» با شناسه  ، C4شاخص «تأثیر
سرمایهگذاری برای تحقق و برگزاری آیینهای گردشگری همچون
بزرگداشت فردوسی در شکلگیری ادراک مثبت از رویداد» با شناسه
 C1و شاخص «تأثیر سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت زیرساختهای
مرتبط با برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی در شکلگیری ادراک
مثبت از رویداد» با شناسه  ،C4اولویتهای اول تا سوم ادراک
اقتصادی گردشگران از رویداد بزرگداشت فردوسی هستند.
جدول  :20فاصله از ایدهآل منفی و مثبت و شاخص

شباهت فازی نهایی برای شاخصهای مؤلفه فرهنگی
رتبه
1

0.6005

0.6008

0.3997

D1

3

0.5379

0.6279

0.5395

D2

2

0.5437

0.6316

0.5301

D3

4

0.5345

0.6258

0.545

D4

تحلیـل فـازی شـاخصهای ادراک فرهنگـی گردشـگران از
رویـداد بزرگداشـت فردوسـی بیانگـر آن اسـت کـه شـاخصهایی
چـون «نق�ش کیفیـت تنـوع فرهنگـی موجـود در محیـط درونـی و
پیرامونـی رویـداد بزرگداشـت فردوسـی در ایجـاد ادراک مثبـت از
رویـداد» بـا شناسـه « ،D1میـزان و کیفیـت تحقـق داراییهـای
فرهنگـی در فراینـد برگـزاری رویـداد بزرگداشـت فردوسـی در
شـکلگیری ادراک مثبـت از رویـداد» بـا شناسـه  ،D3شـاخص
«میـزان منحصربهفردبـودن (یکتایی) رویداد بزرگداشـت فردوسـی
از نظـر مؤلفههای فرهنگی در شـکلگیری ادارک مثبـت از رویداد»
بـا شناسـه  ،D2بهترتیـب اولویتهـای اول تـا سـوم درک فرهنگـی
گردشـگران از رویـداد بزرگداشـت فردوسـی هسـتند.
جـدول :21فاصلـه از ایـدهآل منفـی و مثبـت و شـاخص

شـباهت فـازی نهایـی بـرای شـاخصهای مؤلفـه توسـعه فـردی
رتبه
9

0.5923

0.6686

0.4602

E1

8

0.5926

0.6688

0.4599

E2

2

0.6114

0.6861

0.4361

E3

11

0.5765

0.5826

0.428

E4

1

0.6122

0.6869

0.4351

E5

10

0.578

0.5837

0.4261

E6

6

0.5952

0.6713

0.4566

E7

7

0.5951

0.6711

0.4566

E8

3

0.5963

0.6724

0.4551

E9

4

0.5962

0.6721

0.4551

E10

5

0.5959

0.6718

0.4555

E11

تحلیل و اولویتبندی ابعاد مؤثر در ادراک گردشگران
رویداد بزرگداشت فردوسی

بزرگداشت فردوسی از دیدگاه گردشگران

رتبه
2

0.5965

6.4056

4.3319

فیزیکی

1

0.6681

1.925

0.9563

تعاملی ـ
اجتماعی

4

0.5656

2.3825

1.8292

اقتصادی

5

0.5524

2.4861

2.0143

فرهنگی

3

0.5950

7.2349

4.9244

توسعه فردی

بحث و نتیجهگیری
ازآنجاکــه موفقیــت گردشــگری رویــداد بــه چگونگــی
ادراک گردشــگران و میــزان حضــور آنهــا در رویــداد وابســته
اســت؛ بنابرایــن الزم اســت بــرای بهبــود عملکــرد ،ســودآوری و
محققکــردن اهــداف اجتماعــی جشــنوارهها و رویدادهــای ویــژه،
مدی ـران رویــداد اطالعــات دقیقتــری درمــورد شــکاف یــا تطابــق
میــان ادراک خــود از چیســتی انگیزههــای مخاطــب ب ـرای شــرکت
در جشــنواره و انگیزههــای درکشــده توســط شــرکتکنندگان را
بررســی کننــد .در ایــن مقالــه ،تــاش شــد بــا تحلیــل مؤلفههــای
مؤثــر در ادراک گردشــگران رویدادهــای فرهنگــی ،مدیــران
راهبردهــای دســتیابی بــه موفقیــت رویــداد را ارائــه کننــد.
نتایــج تحلیــل فــازی بــرای اولویتســنجی درک فیزیکــی از
رویــداد بزرگداشــت فردوســی از نــگاه گردشــگران نشــان میدهــد
کــه «تأثیــر دسترســی بــه رویــداد بزرگداشــت فردوســی (رســانهای
ـ آگاهــی ـ تبلیغاتــی)« ،کیفیــت دسترس ـیپذیری مکانــی رویــداد
بزرگداشــت فردوســی در ایجــاد ادراک مثبــت از رویــداد» و «کیفیت
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جدول  :22اولویتبندی مؤلفههای درک از رویداد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

درک مبتنــی بــر توســعه فــردی از رویــداد ،آخریــن مؤلفــه در
بخــش ادراک گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی اســت
کــه در ایــن بخــش ،تحلیــل فــازی شــده اســت .نتایــج ایــن مرحلــه
نشــان میدهــد کــه شــاخص «تأثیــر القــای حــس امیــد در جریــان
برگــزاری رویــداد بزرگداشــت فردوســی در شــکلگیری ادراکــی
مثبــت از رویــداد» بــا شناســه  ،E5شــاخص «دســتیابی بــه رضایــت
فــردی در جریــان برگــزاری رویــداد بزرگداشــت فردوســی بــر
شــکلگیری ادراک از موفقیــت رویــداد» بــا شناســه  E3و شــاخص
«ایجــاد حــس اکتشــاف در فراینــد برگـزاری رویــداد در شــکلگیری
ادراکــی مثبــت از رویــداد بزرگداشــت فردوســی» بــا شناســه ،E9
بهترتیــب اولویتهــای اول تــا ســوم درک فــردی گردشــگران از
رویــداد بزرگداشــت فردوســی هســتند.
در پایــان ایــن بخــش ،مؤلفههــای تبیینکننــده درک گردشــگران
از رویــداد بزرگداشــت فردوســی اولویتبنــدی شــده اســت.

زیرســاختهای مــورد نیــاز دسترســی ازجملــه وســایط نقلیــه در
ایجــاد ادراکــی مثبــت از رویدادهــای گردشــگری همچــون آییــن
بزرگداشــت فردوســی» بهترتیــب در بعــد فیزیکــی درک گردشــگران
از رویــداد مؤثــر اســت .ایــن مقولــه نشــاندهنده اهمیــت دسترســی
اســت .دسترســی از نــوع آگاهیبخشــی ،دسترســی مناســب
مکانــی و کیفیــت ابزارهــای دسترســی ،کــه در درک مؤثــر و موفــق
فیزیکــی از رویــداد در ذهــن گردشــگران و برداشــت موفــق آن از
رویــداد بزرگداشــت فردوســی اســت.
تحلیــل فــازی شــاخصهای درک اجتماعــی گردشــگران از
رویــداد بزرگداشــت فردوســی نیــز حاکــی از آن اســت کــه «می ـزان
مشــارکت جامعــه محلــی و ســطح تحقــق آن را در ایجــاد ادراکــی
مثبــت از برگــزاری آیینهــای گردشــگری همچــون بزرگداشــت
فردوســی»« ،تأثیــر ارتباطــات و تعامــات اجتماعــی جامعــه محلی
در برگ ـزاری آیینهــای گردشــگری همچــون بزرگداشــت فردوســی
در موفقیــت رویــداد و ایجــاد ادراک مثبــت از آن» و «ایجــاد
بســترهای شــکلگیری تعامــات اجتماعــی در ایجــاد ادراکــی
مثبــت از رویــداد» بهترتیــب ســه اولویــت مهــم درک اجتماعــی
گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی هســتند کــه در موفقیت
و تأثیرگــذاری در آن نقــش دارنــد .درواقــع مشــارکت ،همبســتگی
و تعامــل اجتماعــی شــکلگرفته در بطــن جامعــه محلــی ،میــزان
درک اجتماعــی گردشــگران را از رویدادهایــی چــون بزرگداشــت
فردوســی شــکل داده و در آن تأثیــر میگــذارد.
همچنیــن تحلیــل فــازی درک اقتصــادی گردشــگران از
رویــداد فردوســی نشــاندهنده آن اســت کــه «نقــش قیمــت و
مخــارج رویــداد در ایجــاد ادراکــی مثبــت از رویــداد»« ،تأثیــر
ســرمایهگذاری بــرای تحقــق و برگــزاری آیینهــای گردشــگری
همچــون بزرگداشــت فردوســی در شــکلگیری ادراک مثبــت
از روی��داد» و «تأثیــر ســرمایهگذاری بــرای بهبــود کیفیــت
زیرس��اختهای مرتبــط بــا برگ ـزاری رویــداد بزرگداشــت فردوســی
در ش��کلگیری ادراک مثب��ت از روی��داد» اولویتهــای اول تــا
ســوم ادراک اقتصــادی گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی
هســتند .پرواضــح اســت کــه آنچــه در درک اقتصــادی گردشــگران از
رویدادهــای گردشــگری همچــون بزرگداشــت فردوســی تأثیــر دارد
وضعیــت مخــارج در جامعــه میزبــان ،ســرمایهگذاری در تحقــق
طرحهــا و رویدادهــای گردشــگری و ســرمایهگذاری در کیفیــت
زیرساختهاســت کــه میتوانــد در درک مؤثــر و مثبــت اقتصــادی
جامعــه گردشــگری حائــز اهمیــت باشــد.
تحلیــل فــازی شــاخصهای ادراک فرهنگــی گردشــگران
از روی��داد بزرگداش��ت فردوسیــ حاک��ی از آن اسـ�ت کهــ «نقــش
کیفیــت تنــوع فرهنگــی موجــود در محیــط درونــی و پیرامونــی
رویــداد بزرگداشــت فردوســی در ایجــاد ادراک مثبــت از رویــداد»،
«می ـزان و کیفیــت تحقــق داراییهــای فرهنگــی در فراینــد برگ ـزاری
رویــداد بزرگداشــت فردوســی در شــکلگیری ادراک مثبــت
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از رویــداد» و «میــزان منحصربهفردبــودن (یکتایــی) رویــداد
بزرگداشــت فردوســی از نظــر مؤلفههــای فرهنگــی در شــکلگیری
ادارک مثبــت از رویــداد» بهترتیــب اولویتهــای اول تــا ســوم درک
فرهنگــی گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی هســتند.
درواقــع میتــوان گفــت تنــوع فرهنگــی ،وجــود داراییهــای
فرهنگــی و نمایــش آن در رویــداد و منحصربهفردبــودن فرهنگــی
رویــداد ،کلیدواژههــای مهــم در تأثیــر در درک فرهنگــی
گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی هســتند؛ بنابرایــن الزم
اســت در مدیریــت رویــداد ،توجــه ویــژهای بــه آن شــود.
در پایــان ،در درک مبتنــی بــر توســعه فــردی از رویــداد «تأثیــر
القــای حــس امیــد در جریــان برگــزاری رویــداد بزرگداشــت
فردوســی در شــکلگیری ادراکــی مثبــت از رویــداد»« ،دســتیابی
بــه رضایــت فــردی در جریــان برگــزاری رویــداد بزرگداشــت
فردوســی در شــکلگیری ادراک از موفقیــت رویــداد»و «ایجــاد
حــس اکتشــاف در فراینــد برگـزاری رویــداد در شــکلگیری ادراکــی
مثبــت از رویــداد بزرگداشــت فردوســی» بهترتیــب اولویتهــای
اول تــا ســوم درک فــردی گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت
فردوســی هســتند .درواقــع میتــوان گفــت حــس امیــد ،رضایــت
فــردی و حــس اکتشــاف فــردی مفاهیمــی مهــم در تشــکیل درک
فــردی گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی هســتند و الزم
اســت در برگــزاری و مدیریــت مدنظــر قــرار گیرنــد.
در تطبیــق نتایــج بهدســتآمده از پژوهــش حاضــر بــا
مطالعــات مشــابه ،همچنــان کــه کاپالنیــدو و همکارانــش بــه
تحلیــل مؤلفههــای کلیــدی در موفقیــت یــک رویــداد از دیــدگاه
تماشــاچیان و تولیدکننــدگان پرداختهانــد و آن را در دو ســوی عوامــل
مؤثــر از نــگاه طــرف تقاضــا و طــرف عرضــه قـرار دادهانــد ،میتوان
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش را کــه بــه بررســی ابعــاد مؤثــر در
رویــداد از دیــدگاه گردشــگران پرداختــه اســت در دســتهبندیای
شــامل ابعــاد فیزیکــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و توســعه
فــردی ارائــه نمــود .همچنیــن میتــوان مؤلفههــای مؤثــر از منظــر
طــرف تقاضــای رویــداد ورزشــی مــورد مطالعــه آنــان کــه منطبــق
بــا گردشــگران رویدادنــد را بــا مؤلفههــای ذیــل دســتهبندی ایــن
پژوهــش قیــاس کــرد .کاپالنیــدو و همکارانــش مؤلفههــای مؤثــر
از دیــدگاه طــرف تقاضــا را جنبههــای اجتماعــی و روانشــناختی
رویدادهــا میداننــد .آنــان بیــان میدارنــد در طــرف تقاضــا
فاکتورهــای موفقیــت عبــارت اســت از :احســاس جامعــه ،غــرور،
ســازماندهی ،زیرســاخت ،پاکیزگــی و نظافــت ،نزدیکــی ،ورزش،
مشــارکت ،توســعه دانــش ،ســامت ،تجــارت بالقــوه ،توجه و توســعه
گردشــگری ( .)Kaplanidou et al., 2013در ایــن مقالــه ســعی
شــده اســت مؤلفههــای مؤثــر در ادراک گردشــگران از موفقیــت
رویــداد دســتهبندی و در هــر دســته اولویتبنــدی شــود .ایــن امــر
میتوانــد بهطــور نظاممندتــری بــه برنامهریــزان کمــک کنــد تــا
پاس ـخگوی نیــاز مخاطبــان یــک رویــداد گردشــگری باشــند.

نظــری و همکارانــش ( )۱۳۹۴نیــز بیــان میدارنــد کــه
بازاریابــی و تبلیغــات ،کیفیــت اج ـرای برنامــه و مشــارکت جامعــه
محلــی و ســازمانهای دســتاندرکار در رضایــت ،تصویــر
مقصــد و تجربــه بهیادماندنــی مؤثرنــد .همچنیــن عامــل کیفیــت
اجــرا بیشــترین اثــر را در رضایــت ،تصویــر مقصــد و تجربــه
بهیادماندنــی را از یــک رویــداد گردشــگری برجــای میگــذارد
و ســایر متغیرهــا بــا اطمینــان  95درصــد ،اثــر معنــاداری در
شــاخصهای اجــرای موفــق ندارنــد .دربــاره دســتهبندی
تحقیقاتــی کــه ابعــاد مؤثــر در انگیــزش و ادراک مخاطــب را در دو
بخــش رانشــی و کششــی دســتهبندی کردهانــد میتــوان چنیــن
اظهــار داشــت کــه ابعــاد انگیزشــی رانشــی بــا توجــه بــه اینکــه از
مبــدأ ســفر برمیآینــد ،بــا عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
و توســعه فــردی تطابــق بیشــتری دارنــد؛ بــرای مثــال تمایــل بــه
اکتشــاف فرهنگــی ،بازیابــی تعــادل ،اجتماعیشــدن ،همبســتگی
خانــواده ،آرامــش و ســرگرمی کــه یــو و همکارانــش ( )2020بــه
نقــل از پژوهشهــای گذشــته (;Crompton & McKay, 1997
 )Nicholson & Pearce, 2001; Chen & Mo, 2014عنــوان
کردهانــد ،بــا تمایــل بــه مشــارکت ،اجتماعیشــدن ،ارتباطــات در
بعــد تعاملــی و اجتماعــی و یــا تنــوع فرهنگــی و منحصربهفردبــودن
در بعــد فرهنگــی و همچنیــن آرامــش ،لــذت ،تفریــح ،شــادی،
نوگرایــی و  ...کــه در بعــد توســعه فــردی در ایــن پژوهــش بــدان
اشــاره شــده منطبــق اســت .از طرفــی عوامــل ذکرشــده در بعــد
کششــی ،کــه مؤلفههــای حاضــر در مقصــد رویــداد را خاطرنشــان
میکنــد ،و یــو و همکارانــش ( )2020نیــز بــه نقــل از ســایر
پژوهشــگران (& Smith et al., 2010; Yi et al., 2018; Li
;Wood, 2016; Vajirakachorn & Chongwatpol, 2017
 )Viviers & Slabbert, 2014بــدان اشــاره کردهانــد ـ ازجملــه
مــکان ،برنامــه یــا محتــوای مشــخص ،فعالیتهــا ،تنــوع،
تمــاس ســختافزاری ،حملونقــل ،اتمســفر و جــو ،کیفیــت
موســیقی ،خدمــات پشــتیبانی ،دسترســی ،ویژگیهــای جشــنواره
ـ بــا ابعــاد فیزیکــی بهدســتآمده در ایــن پژوهــش ـ ازجملــه
دسترســی ،کیفیــت اجــرا ،تســهیالت مناســب و فرصتهــای ـ
منطبــق اســت .نکتــه مهــم در ایــن پژوهــش ،در مقایســه بــا نتایــج
پژوهشهــای مشــابه ،ایــن اســت کــه ایــن پژوهــش عالوهبــر
دســتهبندی و نظاممندســازی مؤلفههــا ،در گامــی فراتــر از
پژوهشهــای پیشــین بــه اولویتبنــدی ابعــاد یادشــده مؤثــر در
ادراک گردشــگران رویــداد پرداختــه اســت تــا نقشــهراه دقیقتــری
در راســتای چگونگــی توجــه بــه ابعــاد مؤثــر در موفقیــت رویدادهــا
باشــد.
تحلیــل نهایــی مؤلفههــای تبیینکننــده ادراک گردشــگران
از رویــداد بزرگداشــت فردوســی بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه
ادراک تعاملــی ـ اجتماعــی مهمتریــن اولویــت ب ـرای گردشــگران
بــه لحــاظ اهمیــت آن در مشــارکت محلــی و همبســتگی آنهــا

تحلیل و اولویتبندی ابعاد مؤثر در ادراک گردشگران
رویداد بزرگداشت فردوسی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

منابع
اصغرپ��ور ،محم��د ج��واد ( .)1388تصمیمگیــری چنــد معیــاره،
ته ـران :انتشــارات دانشــگاه ته ـران.
حافظنیــا ،محمدرضــا ( .)1385مقدمــهای بــر روش تحقیــق در
علــوم انســانی ،تهــران :ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم
انســانی (ســمت).
عطائــی ،محمــد ( .)1389تصمیمگیــری چندمعیــاره فــازی.
انتشــارات دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،چــاپ اول.
غزنــوی ،محســن ( .)1396ســند راهبــردی باززندهســازی تــوس
در افــق 1400خورشــیدی .شــهرداری منطقــۀ  12مشــهد مقــدس.
نادعلیپــور ،زه ـرا و چیتــی ،نــدا (« .)1396تحلیــل رقابتپذیــری
گردشــگری ایـران بــا تأکیــد بــر ادراک گردشــگران ،مطالعــه موردی:
گردشــگران اروپایــی ورودی بــه ایــران» .نشــریه گردشــگری و
توســعه ،ســال ششــم ،شــماره ( 4پیاپــی  ،13زمســتان ،)1396
صفحــات .105-۸۲
نظــری ،محســن ،قــادری ،زاهــد ،و فضلــوی ،ســیده فروزنــده
(« .)1394بررســی تأثیــر عوامــل مؤثــر بــر اجــرای موفــق

Anastassova, L, (2017). “Destination experience
perception versus tourist expectations based on
destination image in their minds: empirical studyˮ,
Conference Proceedings, 7th Advanced Tourism
Marketing Conference, Casablanca, Morocco
’Atkinson, J. (2016). What motivates stakeholders
engagement with music festivals?. Cardiff
Metropolitan University, P. 61
Backman, K. F., Backman, S. J., Uysal, M.,
& Sunshine, K. M. (1995). “Event tourism: An
examination of motivations and activitiesˮ. Festival
Management & Event Tourism, 3(1), 15– 24.
Bagdare, Shilpa (2016). “A Conceptual
Framework for Management of Tourism E,xperienceˮ,
Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR),
2(6), 718-722.
Balli, S., & Korukglu, S. (2009). “Operating
system selection using fuzzy AHP and TOPSIS
methods”. Mathematical and Computational
Applications, 14(2), 243-252
Boonpat, O., & Suvachart, N. (2014). “Tourist
Expectation and Tourist Experience in Cultural
Tourismˮ. Journal of Tourism and Hospitality
Management, 3(2), 124-132
Chen, Y.-F., & Mo, H.-E. (2014). “A survey of
push and pull motivations of green event touristsˮ.
International Journal of Information & Education
Technology, 4(3), 260–263. doi:10.7763/
IJIET.2014.V4.409
Cohen, E. (1979). “A phenomenology of tourist
experiences. Sociologyˮ, 13(2), 179–201.
Crompton, J.L. (1995). “Economic impact
analysis of sports facilities and events: eleven sources
of misapplicationˮ. Journal of Sport Management,
9(1), 14–35.
Crompton, J. L., & McKay, S. L. (1997).
“Motives of visitors attending festival eventsˮ. Annals
of Tourism Research, 24(2), 425–439. doi:10.1016/
S0160-7383(97)80010-2

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

در شناســاندن بهتــر جامعــه میزبــان و رویــداد مدنظــر اســت .ایــن
مــوارد باعــث شــده اســت کــه از دیــدگاه گردشــگران ،رویکــرد
تعاملــی و اجتماعــی بهســبب نقــش مهــم و تســهیلگرانه آن در
اولویــت اول قـرار گیــرد .در رتبــه دوم اهمیــت ،درک فردی قـرار دارد
کــه بــه تشــخیص و درک گردشــگران میتوانــد خــود را در رضایــت
فــردی ،حــس امیــد و کیفیــت مدنظــر رویــداد نشــان دهــد؛ بنابرایــن
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده میتــوان گفــت کــه بنیــان
درک گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی براســاس ادراک
تعاملــی ـ اجتماعــی از رویــداد قــرار دارد و هرچــه شــاخصهای
تبیینکننــده ایــن درک در شــرایط مناســبی باشــند ،درک موفــق و
مؤثــر از رویــداد در اذهــان گردشــگران شــکل خواهــد گرفــت.
ازجملــه محدودیتهــای ایــن تحقیــق میتــوان بــه
آســاننبودن دسترســی بــه خبــرگان در فــاز کیفــی تحقیــق اشــاره
کــرد کــه بــه کنــدی کار در ایــن بخــش منجــر شــد .درخصــوص
فــاز ّ
کمــی در بخــش آمــاری جامعــه گردشــگران رویــداد ،بــا توجــه
بــه اینکــه محقــق خــود از دســتاندرکاران برگــزاری رویــداد
بزرگداشــت فردوســی بــوده ،جمــعآوری اطالعــات بــا دشــواری
مواجــه نبــوده ،امــا بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی در ســایر
جوامــع ذینفــع مرتبــط بــا رویــداد مطالعــه صــورت نپذیرفتــه
اســت .در اینخصــوص و بهمنظــور تکمیــل موضــوع ادراک
حاصــل از برگ ـزاری رویــداد در راســتای دســتیابی بــه مــدل جامــع
مدیریــت رویــداد و برنامهریــزی منطقــهای در بســترهای دارای
ظرفیــت رویدادهــای گردشــگری فرهنگــی ،پیشــنهاد میشــود در
تحقیقــات آتــی ادراک ســایر گروههــای ذینفــع ازجملــه جامعــه
محلــی و ســازماندهندگان نیــز در برگــزاری رویــداد بررســی و
پژوهــش شــوند.

رویدادهــای فرهنگــی از دیــدگاه گردشــگران» .نشــریه مدیریــت
دولتــی دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران ،دوره  ،7شــماره ،4
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