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چکیده
ــگران،  ــافران و گردش ــی مس گاه ــش آ ــگری و افزای ــد گردش ــترش و رش ــا گس ب
بایــد خدمــات ویــژه و محصــوالت خاصــی بــرای تأمیــن نیازهــای مســافران کنونــی 
ارائــه شــوند. گردشــگرِی رویــداد گونــه ای نویــن از صنعــت گردشــگری اســت. بــازار 
ــا  ــدن رویدادهــا ی ــرای دی ــه ب ــد ک ــداد را مســافرانی تشــکیل می دهن گردشــگری روی
تجربــٔه شــرکت در رویدادهــا بــه ســفر می رونــد. رویدادهــا اشــکال متنوعــی را شــامل 
ــد  ــای درحال رش ــریع ترین بخش ه ــرٔه س ــا در زم ــنواره ها و رویداده ــوند. جش می ش
گردشــگری در جهــان بــه شــمار می رونــد و مدیــران مقاصــد گردشــگری دریافته انــد 
کــه بایــد جاذبه هــای نــو، هیجان انگیــز، بکــر و بی رقیــب را بــه مجموعــٔه داشــته های 
گردشــگری مقاصــد خــود بیفزاینــد تــا شــمار متقاضیــان بازدیــد از آن مقاصــد مطابــق 
خواســته ها و اهــداف درنظرگرفته شــدٔه گردشــگری باشــد. در ایــن بیــن، کشــورمان، 
ــای  ــود، ظرفیت ه ــرد خ ــوم منحصر به ف ــا و آداب ورس ــم، جغرافی ــه اقلی ــه ب ــا توج ب
بالقــوه ای در زمینــٔه گردشــگری رویــداد دارد.  بدین منظــور، در تحقیــق حاضــر، 
ســؤال اصلــی محقــق ایــن اســت: چــه الگویــی می تــوان بــرای توســعٔه گردشــگری 
ــه  ــن گردشــگران ارائ ــر شناســایی مؤلفه هــای انگیزشــی در بی ــی ب رویدادمحــور مبتن
ــاد و  ــایی ابع ــه شناس ــوا، ب ــل محت ــی تحلی ــتفاده از روش کیف ــا اس ــق، ب داد؟ محق
مؤلفه هــای مؤثــر در گردشــگری رویدادمحــور پرداختــه اســت. درنهایــت، ۵ مؤلفــه 
ــردی  ــات راهب ــات و الزام ــر تصمیم ــر ب ــه ناظ ــات ک ــد الزام ــه در ُبع و 3۴ زیرمؤلف
اقدامــات دســتگاه های  به منظــور جهت دهــی، همســویی و همراســتایی کلیــٔه 
ذی  نقــش، انجمن هــای علمــی، فرهنگســراها، آژانس هــای مســافرتی و غیــره اســت، 
ُبعــد زمینه ســاز کــه ناظــر بــر عواملــی اســت کــه زیرســاخت ها، زمینه هــای 
اجرایــی و ســازوکارهای رســمی بــرای عملیاتــی کــردن فرایندهــای جــذب گردشــگر 
ــر  ــر ب ــه ناظ ــهیلگر ک ــد تس ــد و ُبع ــاد می کن ــگری را ایج ــون گردش ــطوح گوناگ در س
ــده  ــای برنامه ریزی ش ــا و فعالیت ه ــداف، راهبرده ــبرد اه ــه پیش ــت ک ــی اس عوامل
درخصــوص توســعٔه گردشــگری را از طریــق ایجــاد ابزارهــای مــورد نیــاز تســهیل و 
ــات  ــد الزام ــه ُبع ــد ک ــان می ده ــق نش ــج تحقی ــد. نتای ــه می کن ــازد ارائ ــوار می س هم
ــد  ــی، ُبع ــل مدیریت ــت گذاری، عوام ــردی و سیاس ــت راهب ــای مدیری دارای مؤلفه ه
ــهیلگر  ــد تس ــازی و ُبع ــازمانی و فرهنگ س ــاختار س ــای س ــاز دارای مؤلفه ه زمینه س

ــت. ــات اس ــاوری اطالع ــای فّن دارای مؤلفه ه

1 . استادیار دانشکدٔه علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.
2. دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

مقدمه
صنعــت گردشــگری بزرگ تریــن و متنوع تریــن صنعــت 
در دنیــا بــه شــمار می آیــد. بســیاری از کشــورها ایــن صنعــت 
ــش  ــد بخ ــتغال زایی، رش ــد، اش ــی درآم ــع اصل ــا را منب پوی
می داننــد.  زیربنایــی  ســاختارهای  توســعٔه  و  خصوصــی 
بنابرایــن، بــرای بازاریابــی و همچنیــن برنامه ریــزی و مدیریــت 

ــای  ــا و انگیزه ه ــد نیازه ــت، بای ــٔه صنع ــگری، به منزل گردش
ــارت  ــه عب گردشــگران و مســافران به خوبــی شــناخته شــود. ب
دیگــر، بــا داشــتن اطالعــات کافــی دربــارٔه انگیــزٔه گردشــگران 
و نیازهــای بازدیدکننــدگان، مدیــران مقاصــد گردشــگری قــادر 
ــفر  ــزی س ــه برنامه ری ــب تر ب ــه ای مناس ــود به گون ــد ب خواهن
ــگران  ــواع گردش ــته های ان ــا و خواس  نیازه

ً
ــا ــد و متعاقب بپردازن
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 1. Alonso et al

ــد )کیانــی، 1397(. را برطــرف کنن
آلونســو تحقیــق  نتایــج   براســاس 
پلتفرم هــای  اجــرای  درخصــوص   )2008( همــکاران  و   
پیش نیازهــا،  الزامــات،  بررســی  بــه  کــه  جمع ســپاری 
ابزارهــای مــورد نیــاز در اجــرا اشــاره کردنــد و به منظــور 
بایــد  فرهنگــی،  خط مشــی های  جمع ســپاری  اجــرای 
ــن از  ــری روش ــوند و تصوی ــه ش ــر گرفت ــل در نظ ــن عوام ای
ــور  ــن، به منظ ــود. همچنی ــه ش ــور ارائ ــی کش ــی فرهنگ آینده
سیاســت گذاری مناســب در عرصــه جمع ســپاری مبتنــی 
ــر  ــل مؤث ــد عوام ــش رو، بای ــای پی ــا و چالش ه ــر بحران ه ب
ــای  ــاز و ابزاره ــورد نی ــترهای م ــات، بس ــه الزام ــه ب ــا توج ب
ــکاران، 1398(. ــان و هم ــوند )جلیلی ــی ش ــهیلگر بررس تس
زمــرٔه  در  رویدادهــا  و  جشــنواره ها  بیــن،  ایــن  در 
ــان  ــگری در جه ــد گردش ــای درحال رش ــریع ترین بخش ه س
بــه شــمار می رونــد )بذرافشــان، 139۴: 101(. مدیــران 
جاذبه هــای  بایــد  کــه  دریافته انــد  گردشــگری  مقاصــد 
مجموعــٔه  بــه  را  بی رقیــب  و  بکــر  هیجان انگیــز،  نــو، 
تــا  بیفزاینــد  خــود  مقصدهــای  گردشــگری  داشــته های 
ــته ها  ــق خواس ــد مطاب ــد از آن مقاص ــان بازدی ــمار متقاضی ش
 Connell et( ــد ــگری باش ــدٔه گردش ــداف درنظرگرفته ش و اه
al., 2015(. جشــنواره ها و رویدادهــا می تواننــد ابــزاری 
قدرتمنــد بــرای جــذب گردشــگران در طــی فصل هــای 
آن  از  گاهــی  آ و  از منطقــه  باشــند و تصویــری  کم رونــق 
را در ذهــن گردشــگران ایجــاد کننــد )ماتیــوس، 1393(. 
ــی  ــای بازاریاب ــی در برنامه ه ــش مهم ــا نق ــع، رویداده درواق
و توســعه گردشــگری در مقاصــد گوناگــون دارنــد و در حــوزه 
گردشــگری بــه ابــزاری قدرتمنــد بــرای افزایــش مزیــت 
رقابتــی و فصلــی بــودن مقاصــد گردشــگری تبدیــل شــده اند. 
ــده  ــا را زن ــیده و آن ه ــی بخش ــا زندگ ــه جاذبه ه ــا ب رویداده
و بانشــاط کرده انــد کــه در غیــر ایــن صــورت تجربــه ای 
تکــراری را ارائــه می کننــد و به مــرور بــا کاهــش تعــداد 
بازدیدکننــدگان روبــه رو خواهنــد شــد. همچنیــن، رویدادهــا 
ــعٔه  ــهری، توس ــق ش ــازی مناط ــع، بازس ــکل دهی جوام در ش
ــا  ــی ایف ــش مهم ــز نق ــی نی ــت مل ــت هوی ــی و تقوی فرهنگ

 .)1393 )ماتیــوس،  می کننــد 
در  به ویــژه  گردشــگری  رویدادهــای  برگزارکننــدگان 
ســطح محلــی، کــه بودجــه انــدک و منابــع محــدودی بــرای 
 راهبردهــای بازاریابــی خود را 

ً
بازاریابــی دارنــد، بایســتی دائمــا

ارزیابــی کننــد، اطالعــات مربــوط بــه فعالیت هــای فرهنگــی 
ــای  ــن نیازه ــاد و تأمی ــا ایج ــد و، ب ــترش دهن ــداد را گس روی
ــان  ــا، مخاطب ــور رویداده ــه فراخ ــاز و ب ــورد نی ــی م انگیزش
ــی، 1397(.  ــد )کیان ــذب کنن ــه ج ــن زمین ــتری را در ای بیش

اکثــر رویدادهــای گردشــگری در جوامــع محلــی برگــزار 
ــاال  ــه ب ــا ب ــتمر آن ه ــکان دوام مس ــن، ام ــوند. بنابرای می ش
بــودن ســطح انگیــزه بازدیدکننــدگان بســتگی دارد و بازگشــت 
بازدیدکننــدگان زمانــی اتفــاق می افتــد کــه از تجربــه پیشــین 
خــود تــا حــد زیــادی راضــی باشــند و مؤلفه هــای انگیزشــی 
ــرای  ــه، ب ــد. درنتیج ــاع کن ــدد اقن ــد مج ــرای بازدی ــا را ب آن ه
ــدگان،  ــد نیازهــای انگیزشــی بازدیدکنن ــت بای حصــول رضای
کــه در پــی ارضــای آن هســتند، شناســایی شــوند )میرزایــی، 
ــه ای  ــنواره مقدم ــان جش ــزٔه مخاطب ــایی انگی 139۵(. شناس
بــرای تأمیــن رضایــت بازدیدکننــدگان اســت کــه ســطح 
رضایــت آن هــا تأثیــر مســتقیمی در تمایــل بــه بادیــد مجــدد 
دارد )ارژنــگ و همــکاران، 1391(. درک رضایــت کلــی 
مخاطبــان از عوامــل کلیــدی در موفقیــت گردشــگری رویــداد 
اســت؛ چراکــه بــه ســودآوری و تبلیغــات دهان به دهــان 
ــن  ــه ای ــود ک ــر می ش ــده منج ــدد در آین ــد مج ــت و بازدی مثب
ــان  ــدگان را نش ــزه در بازدیدکنن ــاد انگی ــاداری و ایج ــر وف ام

.)Connell et al., 2015( می دهــد 
قابلیت هــای  از  بایــد  سیاســت گذاران  و  دولت هــا 
بــازار ایــن نــوع گردشــگری در ارتقــای ایــن صنعــت اســتفاده 
کننــد تــا بتواننــد فرصتــی بــرای افــراد خــارج از مرزهــا بــرای 
انتقــال فرهنــگ منحصربه فــرد و اصیــل اقــوام گوناگــون خــود 
 Connell et( ــد ــم آورن ــر فراه ــی کوتاه ت ــازٔه زمان ــک ب در ی

.)al., 2015
گردشــگری  در  قــدرت  مؤلفه هــای  بــه  توجــه  بــا 
رویدادمحــور و بــا توجــه بــه ظرفیت هــا، اســتعدادها و 
ــوع  ــن ن ــور، ای ــی کش ــی و فرهنگ ــی، بوم ــای اقلیم مزیت ه
ــد.  ــر باش ــگری مؤث ــعٔه گردش ــد در توس ــگری می توان گردش
فرصت هــا،  و  قــوت  نقــاط  ایــن  علی رغــم  بااین حــال، 
ــرد  ــوزه عملک ــن ح ــگر در ای ــذب گردش ــران در ج ــور ای کش
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــن، بای ــت. بنابرای ــته اس ــبی نداش مناس
ابعــاد و مؤلفه هــای انگیزشــی مناســب، اقدامــات مؤثــری در 
ــور  ــگری رویدادمح ــعٔه گردش ــدگان و توس ــذب بازدیدکنن ج
ــر در  ــق حاض ــق در تحقی ــور، محق ــود. بدین منظ ــام ش انج
ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــت: پاس ــل اس ــداف ذی ــبرد اه ــی پیش پ
اساســی کــه چــه الگویــی می تــوان بــرای توســعٔه گردشــگری 
ــی  ــای انگیزش ــایی مؤلفه ه ــر شناس ــی ب ــور مبتن رویدادمح
ــه  ــق ب ــاس، محق ــن اس ــر ای ــه داد؟ ب ــن گردشــگران ارائ در بی

ــد: ــت می یاب ــل دس ــداف ذی اه
ــگری  ــزٔه گردش ــاد انگی ــر در ایج ــل مؤث ــن عوام تعیی

رویــداد در کشــور.
تعییــن سیاســت ها و راهکارهــای مؤثــر در ایجــاد 

انگیــزٔه گردشــگری رویــداد در کشــور.
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ارائــٔه الگــوی مفهومــی گردشــگری رویــداد 
مبتنــی بــر جــذب گردشــگر.

مروری بر ادبیات موضوع
گردشگری 

ــارٔه  ــن موضــوع در مطالعــه درب شــاید نخســتین و مهم تری
صنعــت گردشــگری چیســتی، ماهیــت و تعریــف آن باشــد کــه، 
به ســبب گســترٔه وســیع عوامــل و زمینه هــای مؤثر در ایــن صنعت، 
بــا چالــش عمــده ای مواجــه شــده اســت. صنعــت گردشــگری 
دارای ماهیتــی پیچیــده اســت و ارائــٔه تعریــف کوتــاه و مختصــر 
از آن ســاده نیســت. اولیــن نوشــته ها راجع بــه گردشــگری بیشــتر 
بــه ابعــاد تاریخــی ایــن پدیــده پرداخته انــد. بــا گذشــت زمــان، 
ــر یافــت. درحالی کــه  ــه ای گردشــگری تغیی ــی رایــج و حرف معان
تعاریــف اولیــه بیشــتر بــه گردشــگری به منزلــٔه مولــدی اقتصــادی 
ــیار  ــگری را بس ــوم گردش ــر مفه ــف اخی ــتند، تعاری ــه داش توج
وســیع تر در نظــر می گیرنــد. دیدگاه هــای جدیــد ناشــی از 
ــرا  ــت؛ زی ــگری اس ــاد گردش ــارٔه ابع ــر درب ــش بش ــش دان افزای
ــی و  ــده ای چندوجه ــگری پدی ــه گردش ــده ک ــت ش ــروزه ثاب ام
بســیار پیچیــده اســت )کیانــی، 1397(. واژٔه گردشــگری از کلمــٔه 
Tour بــه معنــای گشــتن اخــذ شــده کــه ریشــه در لغــت التیــن 
Turn بــه معنــای دور زدن، رفت وبرگشــت بیــن مبــدأ و مقصــد و 
چرخــش دارد کــه از یونانــی بــه اســپانیایی و فرانســه و درنهایــت 
بــه انگلیســی راه یافتــه اســت)ابراهیم زاده، 1392(. به دلیــل 
خصلــت بین رشــته ای گردشــگری، دیدگاه هــای متفاوتــی دربــارٔه 
ــده  ــه ش ــز از آن ارائ ــیاری نی ــف بس ــع تعاری ــود دارد و به تب آن وج
ــه  ــت، بلک ــدی نیس ــده ای تک بع  پدی

ً
ــا ــگری صرف ــت. گردش اس

ــاد  ــون ابع ــون همچ ــای گوناگ ــیاری در زمینه ه ــاد بس ــامل ابع ش
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت )رحیمــی مقــدم و 
ــات  ــا و ارتباط ــوع پدیده ه ــگری مجم ــوی، 1392(. گردش موس
ــا  ــرمایه، دولت ه ــگران، س ــان گردش ــل می ــش متقاب ــی از کن ناش
و جوامــع میزبــان، دانشــگاه ها و ســازمان های غیردولتــی در 
فراینــد جــذب، حمل ونقــل، پذیرایــی و کنتــرل گردشــگران 
ــکاران، 1391(.  ــگ و هم ــت )ارژن ــدگان اس ــر بازدیدکنن و دیگ
ــف متعــدد ارائه شــده توســط صاحب نظــران نشــان  ــرور تعاری م
ــد  ــی واح ــٔه تعریف ــادی در ارائ ــواری های زی ــه دش ــد ک می ده
ــده از  ــف ارائه ش ــوع تعاری ــدد و تن ــود دارد. تع ــگری وج از گردش
گردشــگری را نبایــد فقــط ناشــی از اختــالف ســلیقٔه نویســندگان 
ــده  ــت پیچی ــد، ماهی ــاره ش ــه اش ــور ک ــه همان ط ــت، بلک دانس
و چندبعــدی و میان رشــته ای گردشــگری منشــأ بســیاری از 

اختالف نظرهــا دربــارٔه آن اســت )کریمــی، 139۴(.

رویداد گردشگری
ســریع ترین  و  هیجان انگیزتریــن  از  یکــی  رویدادهــا 
ــب وکار و  ــت، کس ــات فراغ ــذران اوق ــد گ ــکال درحال رش اش

پدیده هــای مرتبــط بــا گردشــگری هســتند )میرزایــی، 139۵(. 
 جامع تریــن تعریــف در ادبیات گردشــگری از رویدادهــا را گتز1
 در ســال 1991 مطرح کرده اســت. وی رویدادها را از دو دیدگاِه 
ســازمان ها و مصرف کننــدگان چنیــن تعریــف می کنــد: از 
ــک  ــه ی ــتند ک ــی هس ــا پدیده های ــازمان ها، رویداده ــدگاه س دی
ــری  ــای اسپانس ــا و فعالیت ه ــارج از برنامه ه  خ

ً
ــررا ــا مک ــار ی ب

ــی، 1397(  ــد )کیان ــاق می افتن ــده اتف ــازمان های برگزارکنن و س
ــرای  ــی ب ــا فرصت های ــدگان، رویداده ــدگاه مصرف کنن و، از دی
کســب تجــارب اجتماعــی، فرهنگــی و تفریحــی هســتند کــه 
 برخــالف زندگــی متعــارف و جــاری جامعــۀ محلــی 

ً
معمــوال

 .)Abbas et al., 2021( شــکل می گیرنــد
رویــداد چیــزی اســت کــه متمایــز از چیــزی کــه 
به ویــژه  اســت،  رخــدادی  یــا  می دهــد  رخ  دارد  وجــود 
رخــدادی بســیار مهــم  )Wilson et al., 2017(. گلدنــر2
و  جشــنواره ها  می تــوان  کــه  اســت  معتقــد   )1989(  
فعالیــت  رســمی  برنامه هــای  یــا  دوره هــا  را  رویدادهــا 
ــرورانگیز  ــی س ــا رویدادهــای دارای ویژگ ــر، ســرگرمی ی دلپذی
ــا  ــاق ی ــوم، اتف ــد مفه ــن چن ــن گرفت ــی جش ــور عموم و به ط
واقعیــت دانســت. ویژگی هــای برگــزاری جشــن عمومــی 
بســیار مهــم  تعریــف،  ایــن  در  اشاره شــده  و ســرورانگیز 
ــی  ــای طوالن ــا مدت ه ــنواره ها و رویداده ــرا جش ــتند؛ زی هس
بــه اشــکال گوناگــون فرهنگــی ماننــد نمایــش عمومــی، جشــن 

دســته جمعی و مراســم مدنــی وجــود داشــته اند. 

گونه شناسی گردشگری رویداد
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــی کاف ــداد به تنهای ــف روی ــٔه تعری ارائ
ــته های  ــا را در دس ــد رویداده ــه می توانن ــی ک ــه راه های ــد ب بای
ــدی کننــد نیــز توجــه کــرد. شــکل زیــر  گوناگــون طبقه بن
طبقه بنــدی رویدادهــا توســط گتــز را نشــان می دهــد کــه 
رویدادهــای برنامه ریزی شــده را در هفــت دســتۀ گوناگــون 
ــد  ــا می توانن ــن طبقه بندی ه ــه ای ــت ک ــرده اس ــدی ک طبقه بن
 
ً
ــا ــا الزام ــوند. رویداده ــت ش ــه ای یاف ــگ و جامع ــر فرهن در ه
ــه  ــد، بلک ــرار نمی گیرن ــه ق ــا طبق ــته ی ــک دس ــه در ی همیش
می تواننــد بســته بــه شــرایط و اهدافشــان در دو یــا چنــد طبقــه 
ــی،  ــی گونه شناس ــب مدل ــر، در قال ــکل زی ــد. ش ــرار گیرن ق
ــی  ــای موضوع ــۀ تفاوت ه ــر پای ــا را ب ــی رویداده ــواع اصل ان
جشــن های  رویدادهــا  از  برخــی  می دهــد.  ارائــه  آن هــا 
اجتماعــی  جشــنواره های  را  آن هــا  کــه  هســتند  عمومــی 
بــرای  یــا  دارنــد  وســیعی  تنــوع   

ً
عمومــا کــه  می نامیــم 

ــح و  ــرگرمی، تفری ــت، س ــر رقاب ــی نظی ــه اهداف ــتیابی ب دس
رویدادهــا  ایــن  اغلــب  برنامه ریــزی می شــوند.  تجــارت 
ــای  ــا و زمین ه ــز همایش ه ــد مراک ــهیالتی مانن ــد تس نیازمن

 1. Getz
2. Goldner
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1. Festival events2.  Connell et al

شکل 1: گونه شناسی رویدادهای برنامه ریزی شده بر پایۀ انواع موضوعی آن ها )کانل و همکاران،2015(

ورزشــی هســتند و رویدادهــای خاصــی را هــدف قــرار 
جشــن های   .)Getz & Page, 2016( می دهنــد 
جشــنواره ای1، رویدادهــای  شــامل  می تواننــد   فرهنگــی 
کارناوال هــا، مراســم مذهبــی، راهپیمایی هــا و همچنیــن 
ــراث باشــند. جشــن فرهنگــی، صرف نظــر از  بزرگداشــت می
موضــوع آن، عنصــر کلیدی هــر جشــنواره اســت. رویدادهای 
موجــود در طبقه بنــدی تجــارت و کســب وکار بســیار گســترده 
ــاد  ــٔه ایج ــد به منزل ــا می توانن ــوع رویداده ــن ن ــتند و ای هس
ــرای  ــی ب ــا رویدادهای ــروش ی ــارت و ف ــرای تج ــی ب فرصت
برگــزار  ارتبــاط  مدیریــت  و  خصوصــی  کســب وکارهای 
طبقــۀ  دو  در  می تــوان  را  ورزشــی  رویدادهــای  شــوند. 
گوناگــون در جــدول رده بنــدی قــرار داد؛ چراکــه رویدادهــای 
ــزار  ــت برگ ــی و رقاب ــدف تفریح ــر دو ه ــرای ه ــی ب ورزش
می شــوند. در ایــن دســته از رقابــت ورزشــی، مســابقات 
می تواننــد رویدادهــای ورزشــی حرفــه ای و غیرحرفــه ای 
ازجملــه مســابقات قهرمانــی و مراســم های اعطــای جوایــز را 
 شــامل 

ً
دربــر گیــرد. نــوع تفریحــی رویــداد ورزشــی معمــوال

ــت  ــر رقاب ــدون عنص ــت، ب ــح اس ــرای تفری ــازی و ورزش ب ب
ــکاران، 139۴(. ــری و هم )نظ

ــوزش و  ــه آم ــی ب ــی و آموزش ــای علم ــٔه رویداده طبق
تبــادل اطالعــات و دانــش می پردازنــد. رویدادهــا و جلســات 
ــام ســمینارها، کارگاه هــای  ــا ن  ب

ً
ــا هــدف آمــوزش، معمــوال ب

آموزشــی یــا قراردادهــا و کنگره هــا، جلســات بزرگــی هســتند 
ــا  ــی ی ــای سیاس ــگاه ها، گروه ه ــا، باش ــردم از انجمن ه ــه م ک
مذهبــی در زمینه هــای گوناگــون در آن شــرکت می کننــد. 
ــگاهیان و  ــان دانش  در می

ً
ــا ــا عموم ــمپوزیوم ها و انجمن ه س

ــر  ــخنرانان حاض ــان س ــو در می ــث و گفت وگ ــاد بح ــا ایج ب
ــی،  ــی و دولت ــای سیاس ــۀ رویداده ــوند. در طبق ــزار می ش برگ
تأسیســات،  و  تاج گــذاری  تحلیــف،  مراســم  تظاهــرات، 
کــه به نــدرت امــا رنگارنــگ و دیدنــی و جــذاب برگــزار 
بــه خــود جلــب می کننــد.  می شــود، توجــه زیــادی را 
جشــن های  شــامل  خصوصــی  ماهیــت  بــا  رویدادهــا 
ــن های  ــوند. جش ــی می ش ــای اجتماع ــا رویداده ــخصی ی ش
ــن های  ــالگرد ازدواج و جش ــد س ــی مانن ــخصی رویدادهای ش
اجتماعــی  خانوادگــی هســتند، درحالی کــه رویدادهــای 
ــوند.  ــامل ش ــی را ش ــی خصوص ــوع مهمان ــر ن ــد ه می توانن
رویدادهــای برنامه ریزی شــده پدیــده ای هســتند کــه بــه 
مــکان و زمــان وابســته  هســتند و هریــک از ایــن ابعــاد 
ــراد و  ــاخت ها، اف ــه زیرس ــوط ب ــاالت مرب ــل فعل وانفع به دلی
ــا  ــزا و برنامه ه ــی اج ــه طراح ــی ازجمل ــتم های مدیریت سیس
ــا  ــت رویداده ــدۀ جذابی ــل عم ــتند. دلی ــرد هس منحصربه ف
ــرای لــذت  ــه هــم نیســتند و ب ــن اســت کــه هرگــز شــبیه ب ای
ــزاری آن  ــل برگ ــد در مح ــاص بای ــۀ خ ــن تجرب ــردن از ای ب

.)Connell et al., 2015( حضــور داشــت
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مفهوم جذابیت در گردشگری
ــد  ــات و عقای ــاب احساس ــف، بازت ــت، در تعری جذابی
ــگری  ــکان گردش ــای الزم م ــارٔه توانایی ه ــدگان درب بازدیدکنن
ــد  ــگری بای ــکان گردش ــت. م ــا اس ــای آن ه ــای نیازه در ارض
قــادر باشــد به منزلــٔه مــکان جــذاب درک شــود و در انتخــاب 
افــراد در اولویــت قــرار گیــرد. جذابیــت چنیــن تعریــف 
کــردن  فراهــم  در  گردشــگری  مــکان  توانایــی  می شــود: 
شــرایطی کــه مزایایــی بــرای افــراد ایجــاد کنــد. ایــن توانایــی 
مثــل  گردشــگری  مــکان  ویژگی هــای  شــامل  می توانــد 
ــا  ــن ویژگی ه ــت ای ــد. اهمی ــی باش ــش مکان ــان و آرای چیدم
ــگری را  ــکان گردش ــت م ــراد جذابی ــه اف ــود ک ــب می ش موج
ارزیابــی و آن را انتخــاب کننــد. جذابیــت مــکان گردشــگری 
افــراد را بــه بازدیــد و گذرانــدن زمــان در آن تشــویق و ترغیــب 
می کنــد. درواقــع، ارزش عمــدٔه جذابیــت مــکان گردشــگری 
 Abbas et( بــا میــزان اثرگــذاری آن در گردشــگر ارتبــاط دارد

 .)al., 2021
جذابیــت گردشــگری بــه عناصــری از مقصد اشــاره دارد 
ــد.  ــود دور می کن ــول خ ــط معم ــدگان را از محی ــه بازدیدکنن ک
ــا  ــات ی ــف صف ــرای توصی ــن ب ــت همچنی ــالح جذابی اصط
ــدگان  ــه بازدیدکنن ــود ک ــتفاده می ش ــدی اس ــای مقص ویژگی ه
ــد  ــاب آن مقص ــمت انتخ ــا را به س ــا آن ه ــد ی ــذب می کن را ج
ــک  ــای ی ــه ویژگی ه ــگری ب ــت گردش ــد. جذابی ــوق می ده س
ــگ  ــوا، فرهن ــا و آب وه ــد جغرافی ــتگی دارد، مانن ــد بس مقص
و  ســرگرمی  اشــکال  ارائه شــده،  فعالیت هــای  تاریــخ،  و 
روبناهــای ساخته شــده یــا طبیعــی )کریمــی، 139۴(. در 
ادبیــات گردشــگری شــهری، جذابیــت توســط عناصــر اولیــه 
ــر  ــود )Thompson, 2020(. عناص ــن می ش ــه تعیی و ثانوی
اولیــٔه اهــداف اصلــی بازدیــد از یــک شــهر هســتند. بنابرایــن، 
ــاختمان های  ــد از س ــد بازدی ــگری مانن ــع گردش ــامل مناب ش
تاریخــی، محله هــای شــهری و رویدادهــای خــاص هســتند. 
ــا  ــد و ب ــتیبانی می کنن ــا پش ــن جاذبه ه ــه از ای ــر ثانوی عناص
محل هــای  همایش هــا،  امکانــات  فروشــگاه ها،  ارائــٔه 
ــا  ــن جاذبه ه ــدگان از ای ــه بازدیدکنن ــل ب ــت و حمل ونق اقام
ــک  ــهر کم ــگری ش ــعٔه گردش ــه توس ــد و ب ــتیبانی می کنن پش
ــگران  ــترس گردش ــه در دس ــری ک ــای دیگ ــد. جنبه ه می کنن
پارکینگ هــا، مراکــز اطالعاتــی،  قــرار می گیرنــد شــامل 
ــان  ــتند )جلیلی ــی هس ــی و رانندگ ــم راهنمای ــا و عالئ راهنماه

و همــکاران، 1398(. 
گردشــگری شــهری، کــه بیشــتر در قلــب شــهر اتفــاق 
ــت،  ــده اس ــون آن پراکن ــق گوناگ ــب در مناط ــد و اغل می افت
بازدیدکننــدگان و ســاکنان را بــه اســتفادٔه مشــترک از خدمــات 
رویدادهــای  همــان  در  شــرکت  همچنیــن  و  امکانــات  و 
ــای  ــیاری از تجربه ه ــع، بس ــد. درواق ــوق می ده ــی س فرهنگ

گردشــگری در فضــای عمومــی، کــه شــامل بازارهــا، بناهــای 
ــت،  ــل اس ــا و حمل ونق ــا، تراس ه ــا، باغ ه ــی، موزه ه تاریخ

.)Dwyer & Kim, 2003( آشــکار می شــوند
ــد  ــون مانن ــای گوناگ ــگری در زمینه ه ــت گردش جذابی
ــا مقصــد ســاحلی مدل ســازی  پارک هــای ملــی، منطقــه ای ی
شــده اســت )Baum & Lundtorp, 2001(. مطالعــات 
 در پــی 

ً
مربــوط بــه جذابیــت شــهر بــرای گردشــگری عمدتــا

درک عوامــل و پیوندهــای آن هــا بــا رقابــت مقصــد و شناســایی 
ــرد  ــه در عملک ــت ک ــددی اس ــای متع ــا و دارایی ه ویژگی ه
 .)Lee et al., 2008( گردشــگری شــهری تأثیــر می گذارنــد
ــردی  ــای عملک ــاس ویژگی ه ــت براس ــهری، رقاب ــٔه ش در زمین
ــروری  ــتری محور ض ــد مش ــژٔه برن ــرای ارزش وی ــه ب ــت ک اس

.)Wilson et al., 2017( ــت اس
شــهری  دارایی هــای  اســاس،  ایــن  بــر 
اجتماعــی(  و  فیزیکــی  نهــادی،  اقتصــادی،  )محیــط 
شــهر  یــک  رقابتــی  عملکــرد  قــوی  پیش بینی کننده هــای 
ــه  ــت ب ــه رقاب ــت ک ــده اس ــخص ش ــت، مش ــتند. درنهای هس
ــی  ــاه اجتماع ــش رف ــی و افزای ــتانداردهای زندگ ــش اس افزای

 .)Cuccia & Rizzo, 2011( می کنــد  کمــک 
فرهنگــی  جاذبه هــای  همچنیــن  قبلــی  تحقیقــات 
 Cuccia &( ــد ــی کرده ان ــهری بررس ــق ش ــاص را در مناط خ
ــر  ــوح تأثی ــم به وض ــوزٔه گوگنهای ــٔه م Rizzo, 2011(. مطالع
آن را در جذابیــت گردشــگر نشــان می دهــد. در بررســی 
ایــن  مســئله کــه آیــا میــراث محلــی می توانــد جذابیــت 
شــهری در ایتالیــا را تحریــک کنــد، کاســیا و ریــزو1 )2012( 
دریافتنــد کــه، اگرچــه موزه هــا نقــش آموزشــی مهمــی دارنــد 
و منبــع درآمــد یــک شــهر هســتند، هزینه هــای ورودی 
ــب،  ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــش می ده ــرر را کاه ــای مک بازدیده
ــت  ــا در رقاب ــا و گالری ه ــر، موزه ه ــه ای دیگ ــاس مطالع براس
 .)Getz & Page, 2016( ــتند ــده نیس ــگری تعیین کنن گردش
ترکیــب  بــه  بســته  می تواننــد  عوامــل  ایــن  درحقیقــت، 
ــاوت  ــر متف ــورد نظ ــازار م ــش ب ــد و بخ ــا مقص ــول ب محص
ــگران  ــاکنان و گردش ــن س ــری، بی ــر موضع گی ــند. از نظ باش
مــوزه  از  بازدیــد  از  پــس  رونــد شــکل گیری تصویــر  در 
اختالفاتــی وجــود دارد )Getz & Page, 2016(. جذابیــت 
یــک شــهر محــدود بــه مالحظــات میراثــی نیســت. درعوض، 
ــرای  ــدار ب ــدت و پای ــرمایه های بلندم ــب س ــرای ترکی ــد ب بای

 .)Frost & Laing, 2017( گردشــگری اقــدام شــود
اولیــٔه کشــش و گیرایــی مــکان  ابــزار  جذابیت هــا 
بــرای  انگیزشــی  کلیــدی  آن هــا  هســتند.  گردشــگری 
ــی  ــی اساس ــگری و دالیل ــکان گردش ــک م ــدگان ی بازدیدکنن
بــرای انتخــاب منطقــه ای خــاص توســط بازدیدکننــدگان 

1. Cuccia & Rizzo
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کرده انــد:هســتند )میرزایــی، 139۵(. محققــان جذابیت هــا را در پنــج  طبقه بنــدی   2 شــکل  به صــورت  گــروه 

شکل 2: طبقه بندی جذابیت ها )میرزایی، 1395(

و  بــام  پیشــین،  ادبیــات  کامــل  بررســی  در 
جذابیــت  شــاخص های  از  لیســتی  الندتــورپ1)1993( 
مقصــد را جمــع آوری و مهم تریــن آن هــا را اســتخراج کردنــد 
کــه مشــابه تحقیقــات گذشــته بــوده اســت. منظــره و آب وهــوا 
کــه  شــده اند  شناســایی  عامل هــا  مهم تریــن  به منزلــٔه 
شــامل تاریخچــٔه واقعــی و عوامــل طبیعــی هســتند و پیــش از 

ــد.  ــایی کرده ان ــا را شناس ــل2 )2020( آن ه ــج و کان ــن پی ای
ــردم  ــرش م ــه نگ ــد ک ــان می ده ــا نش ــن، پژوهش ه همچنی
ــدول 1،  ــت. در ج ــم اس ــیار مه ــگری بس ــه گردش ــی ب محل
دســته بندی معیارهــای جــذب گردشــگر از نظــر کــراچ و 

ــت: ــده اس ــه ش ــکاران3 )1997( ارائ هم

جدول 1: دسته بندی عوامل جذب گردشگر براساس نظریٔه کراچ و ریچی )1997(
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ــر1 )2003( در دســته بندی خــود عوامــل جذابیــت  دای
مقصــد را بــه ســه دســتٔه امکانــات مقصــد، امکانــات 

ــرد. ــیم ک ــم تقس ــگ و اکوتوریس ــگری و فرهن گردش

1 . Dwyer & Kim

جدول 2: دسته بندی عوامل جذابیت 

یرمجموعهمؤلفه یرمجموعهمؤلفهز ز

امکانات مقصد

دسترسی به حمل ونقل عمومی

ارزانی سطح عمومی قیمت

رفتار دوستانٔه مردم محلی

دسترسی به اطالعات در سفر محلی

دسترسی آسان به اطالعات

آب وهوای خوب

مناظر زیبا

امکانات گردشگری

سرگرمی/زندگی شبانٔه شورانگیز
فرصت های ورزشی

امکانات خرید خوب
اقامتگاه های باکیفیت

تنوع غذا/رستوران
امکانات ورزشی ساحلی/آبی

تنوع رویدادهای خاص

فرهنگ و اکوتوریسم

بسیاری از جاذبه های تاریخی
زندگی منحصربه فرد مردم

تنوع امکانات فرهنگی
فرصت های حیات وحش و گردشگری 

محیط زیست

روش شناسی تحقیق
ــه روش  ــادی ب ــای بنی ــوع پژوهش ه ــش از ن ــن پژوه ای
کیفــی و بــه شــیؤه مــرور نظام منــد ادبیــات بــا رویکــرد تحلیــل 
ــری  ــی »به کارگی ــوا یعن ــل محت ــت. تحلی ــی اس ــوای کیف محت
روشــی تکرارپذیــر و معتبــر بــرای کســب اســتنباط هایی 
از محتــوا درخصــوص موقعیت هــا یــا ویژگی هــای منبــع 
ــمند و  ــی، روش ــرد تجرب ــی رویک ــوای کیف ــل محت آن«، تحلی
ــوا  ــل محت ــد تحلی ــتفاده از قواع ــا اس ــا ب ــدٔه محتواه کنترل ش
ــت  ــه اس ــازی عجوالن ــدون کّمی س ــای آن ب ــل الگوه و مراح
)ســرمد و همــکاران،1396(. بــرای تحلیــل محتــوای کیفــی، 
در ایــن پژوهــش، هــم منابــع مکتــوب و هــم محتوایــی، 
کــه پــس از مصاحبــه بــا متخصصــان و مســئوالن حــوزٔه 
ــه دســت آمــد، بررســی  خط مشــی گذاری و محیــط زیســت ب
شــدند. یکــی از روش هــای کاربــردی در عرصــٔه تحقیــق 
و پژوهــش کیفــی تحلیــل محتــوا اســت. تحلیــل محتــوا 
ــی  ــای زبان ــوان ویژگی ه ــاس آن می ت ــه براس ــت ک ــی اس روش
ــم  ــه و منظ ــده را واقع بینان ــا نوشته ش ــده ی ــن گفته ش ــک مت ی
شناســایی کــرد. تفکــر بنیــادی تحلیــل محتــوا قــرار دادن 
ــا  ــالت، پاراگراف ه ــات، جم ــد کلم ــن )مانن ــک مت ــزای ی اج
ــا  ــوند( در مقولهه ــاب می ش ــه انتخ ــی ک ــب واحدهای برحس
اســت. گونه هــای مختلفــی از تحلیــل محتــوا وجــود دارد. در 
یــک تقســیم بندی، تحلیــل محتــوا را بــه ســه دســتٔه توصیفــی، 

ــد.  ــیم می کنن ــی تقس ــتنباطی و ارتباط اس
بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده درخصــوص انــواع 
تحلیــل محتــوا و بــا توجــه بــه هــدف و ســؤال اصلــی تحقیــق 
بــر  الگــوی گردشــگری رویدادمحــور مبتنــی  ارائــٔه  کــه 

ــت  ــگران اس ــذب گردش ــی ج ــای انگیزش ــناخت مؤلفه ه ش
ــق  ــرای تحقی ــا ب ــردآوری داده ه ــزار گ ــن اب ــر گرفت ــا در نظ و ب
کیفــی، در ایــن تحقیــق، از تحلیــل محتــوای کیفــی اســتقرایی 

در مصاحبه هــا اســتفاده شــده اســت.
ــده،  ــدف تعیین ش ــئله و ه ــاس مس ــش، براس ــن پژوه ای

در پــی پاســخ بــه ســؤال  زیــر اســت:
عوامــل مؤثــر در توســعٔه گردشــگری رویدادمحــور 
مبتنــی بــر شــناخت مؤلفه هــای انگیزشــی جــذب گردشــگران 

ــتند؟  ــدام  هس ــور ک در کش

مشارکت کنندگان در بخش کیفی
ــعٔه  ــر و توس ــل مؤث ــتخراج عوام ــور اس ــق، به منظ محق
ــای  ــناخت مؤلفه ه ــر ش ــی ب ــور مبتن ــگری رویدادمح گردش
ــری  ــد بهره گی انگیزشــی جــذب گردشــگران در کشــور، نیازمن
عرصــٔه  در  ســال ها  کــه  اســت  خبرگانــی  دیدگاه هــای  از 
گردشــگری فعالیــت دارنــد و همچنیــن نخبگان دانشــگاهی ای 
اســت کــه دارای تخصــص الزم در حــوزٔه گردشــگری رویــداد 
هســتند. بــه همیــن منظــور، بایــد بــرای تعییــن نمونــٔه آمــاری 
تــا  دســترس  در  و  هدفمنــد  نمونه گیــری  روش  براســاس 
رســیدن بــه اشــباع نظــری اقــدام کــرد. الزم بــه توضیــح اســت 
کــه محقــق، بــا توجــه بــه محدودیت هــای دسترســی بــه افــراد 
ــرگان  ــر از خب ــری، 1۵ نف ــباع نظ ــن اش ــر و همچنی ــورد نظ م
و نخبــگان در عرصــٔه گردشــگری رویــداد را بــرای انجــام 
ــه تعییــن کــرد کــه مشــخصات ایــن افــراد در جــدول  مصاحب

ــت: ــده اس 3 آم
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جدول 3: مشخصات مصاحبه شوندگان

جنسیت
11مرد

۴زن

تحصیالت

1کارشناسی

۵کارشناسی ارشد

9دکتری

سابقه کار

۴بین ۵ تا 10 سال

2بین 11 تا 1۵ سال

6بین 16 تا 20 سال

2بین 21 تا 2۵ سال

1بین 26 تا 30 سال

زمینٔه فعالیت

۵فروش

7بازاریابی

3فّناوری اطالعات

جنسیت
11مرد

۴زن

تحصیالت

1کاردانی

3کارشناسی

۵کارشناسی ارشد

7دکتری

سابقه کار

۴بین ۵ تا 10 سال

2بین 11 تا 1۵ سال

6بین 16 تا 20 سال

2بین 21 تا 2۵ سال

1بین 26 تا 30 سال

زمینٔه فعالیت

۵فروش

7بازاریابی

3فّناوری اطالعات

یافته ها
متــون  نخســت  تحقیــق،  نتایــح  بررســی  بــرای 
دقــت  بــا  نیمه ســاختاریافته  مصاحبه هــای  نوشته شــده ی 
ــا و  ــا در جدول ه ــردن آن ه ــس از وارد ک ــد و، پ ــی ش بررس

جــدا کــردن جمــالت معنــادار آن هــا در ســطرهای گوناگــون 
جــدول، عوامــل شناسایی شــده بــه روش تحلیــل محتــوا 
ــدول ۴  ــات در ج ــن اطالع ــدند. ای ــدی ش ــل و گروه بن تحلی

ــت: ــده اس ــه ش ارائ
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جدول 4: واحدهای تحلیل مصاحبه های انجام شده

یرمؤلفهمؤلفه ز
تعداد مصاحبه های 

مورد اشاره

مدیریت راهبردی و 
سیاست گذاری

۴هدایت و راهبری وزارت گردشکری

3جهت دهی به ترجیحات و انتظارات گردشگران رویداد

۵ترویج چشم انداز مشترک در حوزٔه بازاریابی

2خط مشی و رویه های هماهنگ در حوزٔه بازاریابی رویداد

6سیاست ها، قوانین و مقررات و الزامات

۴همراستایی و تناسب اسناد راهبردی گردشگری رویداد با سالیق گردشگران

۵شناسایی و تبیین مزیت های راهبردی

عوامل مدیریتی

۵نهادینه سازی کیفیت در شرکت ها

8تصمیمات محوری توسط مدیران سازمان

6رهبری هدفمند

۴ترجیحات و انتظارات گردشگران رویداد

3رویکرد مدیریتی

۵ذهنیت مدیران دربارٔه اهداف گردشگران

۵حمایت مدیران سازمان

ساختار سازمانی

۴توسعٔه قابلیت های گردشگری در شرکت ها

3انعطاف پذیری ساختاری در حوزٔه بین المللی و داخلی

۵طراحی ساختار سازمانی با محوریت تعامالت و ارتباطات با گردشگران

2رویکرد ارزش مداری و مشتری محوری در تدوین ساختار و سازمان

6بررسی و تجزیه وتحلیل مشتریان در داخل و خارج کشور

۴بررسی موقعیت جغرافیایی گردشگران

3تمرکز بر سازوکارهای غیررسمی و رابطه ای

۵توانمندی در بهره برداری از دانش و رویه های موجود در حوزٔه گردشگری

فرهنگ سازی

2گسترش فرهنگ در مناطق گردشگری

6ترویج نگرش مثبت به مشتریان

4تقویت گردشگری با ارائٔه فرهنگ غنی

3نظارت بر رفتارهای کارکنان

۵خدمت رسانی و توسعهی اهداف و ارزش های شرکت ها در قالب شبکه های ارتباطی

2مشتری مداری و مشتری گرایی

6مشارکت با مشتریان در ارائٔه محصوالت و خدمات

۴کمیته های تخصصی کیفیت

3توجه به تفاوت های فرهنگی و زبانی گردشگران
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یرمؤلفهمؤلفه ز
تعداد مصاحبه های 

مورد اشاره

فرایندهای سازمانی

۵تالقی فرایندهای کلیدی و فرایندهای مشتریان در شرکت ها

2بیشینه سازی فرایندهای سازمانی درخصوص اهداف بازاریابی

6برانگیختن فرایندهای سازمانی در مسیر خدمت رسانی به مشتریان

۴ایجاد فرایندهای مشتری محوری در بستر اهداف بازاریابی گردشگری

3تصمیم گیری در قالب شبکه های ارتباطی

۵فرایندهای کیفیت با محوریت تعامالت و ارتباطات با گردشگران

فّناوری اطالعات و 
تکنولوژی

2استخراج ایده های نوآورانه به صورت پایین به باال در آژانس های مسافرتی در بستر شبکه

6ایجاد توانمندی های تکنولوژیک سازمان به منظور توسعٔه گردشگران

۴توانمندی فّناوری اطالعات

3ایجاد فرایندهای کیفیت مبتنی بر نیاز گردشگران درخصوص اهداف بازار

۵پشتیبانی قوی سیستمی توسط سامانه های یکپارچه در سطح ارتباط با گردشگران

2ایجاد کانال های ارتباطی

تشریح ابعاد و مؤلفه ها
براســاس جــدول ۵، در ایــن بخــش بــه تشــریح 

می شــود: پرداختــه  ارائه  شــده  مؤلفه هــای 
ــی  ــه اقدامات ــت گذاری: ب ــردی و سیاس ــت راهب مدیری
اطــالق می شــود کــه به منظــور هم راســتایی، هم ســویی 
و  اجرایــی  ارکان  تمامــی  فعالیت هــای  جهت دهــی  و 
دســتگاه های ذی نقــش در حــوزٔه صنعــت گردشــگری انجــام 

می شــوند.
رویکردهــا،  تکنیک هــا،  بــه  مدیریتــی:  عوامــل 
ــت  ــعٔه صنع ــا توس ــط ب ــی مرتب ــدات مدیریت ــا و تعه انگیزه ه
ــه  ــئوالن مربوط ــران و مس ــن مدی ــداد در بی ــگری روی گردش

می شــود. اطــالق 
ــه  ــت ک ــازوکارهایی اس ــامل س ــازمانی: ش ــاختار س س
درخصــوص یکپارچگــی واحدهــای متولــی در صنعــت 

گردشــگری رویــداد انجــام می شــود. 
ــه  ــت ک ــی اس ــات نرم ــامل اقدام ــازی: ش فرهنگ س
به منظــور گفتمان ســازی، ایجــاد حــس مشــارکت آحــاد 
ــی، اســالمی و ســنتی کشــور  جامعــه، صــدور فرهنــگ ایران

ــود. ــام می ش ــگران انج ــورها و گردش ــایر کش ــه س ب
ــه  ــت ک ــی اس ــامل اقدامات ــازمانی: ش ــای س فراینده
ــش،  ــتگاه های ذی نق ــن دس ــات بی ــی ارتباط ــور طراح به منظ
آحــاد جامعــه و ســایر مراکــز فرهنگــی درخصــوص توســعٔه 

ــگری رویــداد انجــام می شــود. گردش
ــی  ــامل ابزارهای ــوژی: ش ــات و تکنول ــاوری اطالع فّن
اســت کــه به منظــور تســریع و تســهیل ارتباطــات بیــن 

می یابــد.  اســتقرار  ذی ربــط  دســتگاه های 
فراینــد اجــرای روش تحلیــل محتــوا، در تحقیــق 
ــریح  ــه تش ــه در ادام ــت ک ــکل 2 اس ــورت ش ــر، به ص حاض

می شــود: 

شکل  3: فرایند اجرای روش تحلیل محتوای کیفی
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● مرحله ی اول: تنظیم سؤاالت تحقیق )مصاحبه با خبرگان(
ــل  ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــق، ب ــٔه اول، محق در مرحل
محتــوا، متــن مصاحبــه را کــه مشــتمل بــر شــش ســؤال 

ــی  ــود طراح ــق ب ــری تحقی ــی نظ ــه از مبان ــی برگرفت تخصص
قالــب مصاحبــه  از خبــرگان در  از  را  می کنــد و ســؤاالت 

آمده انــد. ایــن ســؤاالت   ،۵ در جــدول  می پرســد. 

جدول 5: سؤاالت مصاحبه

سؤاالتردیف

سازمان های ذی نقش باید چه الزاماتی را درخصوص توسعٔه گردشگری رویدادمحور به منظور جذب گردشگران تدوین و ابالغ کنند؟1

سازمان های ذی نقش باید چه رویکردهای مدیریتی ای را درخصوص توسعٔه گردشگری رویدادمحوری به منظور جذب گردشگران نهادینه کنند؟ 2

سازمان های ذی نقش باید چه تمهیدات سازمانی ای  را درخصوص توسعٔه گردشگری رویدادمحوری به منظور جذب گردشگران نهادینه کنند؟3

از منظر فرهنگ سازی و گفتمان سازی، باید چه اقداماتی درخصوص توسعٔه گردشگری رویدادمحوری به منظور جذب گردشگران انجام شود؟۴

از چه ابزارهای نوین فّناوری اطالعات باید درخصوص توسعٔه گردشگری رویدادمحوری به منظور جذب گردشگران استفاده شود؟۵

چه زیرساخت هایی باید درخصوص توسعٔه گردشگری رویدادمحوری به منظور جذب گردشگران ایجاد شود؟6

● مرحلٔه دوم: مرور نظام مند مصاحبه ها

ــا  ــده ب ــن مصاحبه هــای انجام ش ــق، مت ــن تحقی ــرای ای ب
موضــوع تحقیــق بررســی و مطالعــه شــده اســت. بــرای مــرور 
و دســته بندی محتــوای مصاحبه هــای تولیدشــده در زمینــٔه 

مــورد پژوهــش اقــدام شــد. 

● مرحلٔه سوم: جست وجو و انتخاب متون مناسب در مصاحبه
را  مصاحبه هــا  متــن  کیفیــت  محقــق  گام،  ایــن  در 
ــی  ــذف متون ــه ح ــن مرحل ــدف از ای ــد و ه ــی می کن ارزیاب

اســت کــه پژوهشــگر بــه یافته هــای ارائه شــده در آن هــا 
اعتمــادی نداشــته باشــد و ممکــن اســت آن هــا را رد کنــد. در 
ایــن تحقیــق، معیارهــای درنظرگرفته شــده در چک لیســت 

ــد. ــرار گرفته ان ــش ق ــن پژوه ــی ای ــی کیف ارزیاب

● مرحلٔه چهارم: استخراج ابعاد و مؤلفه ها

مصاحبه هــای  از  تحلیــل  واحدهــای  و  کدهــا 
انجام شــده اســتخراج شــد کــه بــه برخــی از آن هــا در جــدول 

6 اشــاره شــده اســت:

جدول ۶ : برخی از کدهای استخراج شده از مصاحبه ها

مصاحبه شوندهکدردیف

اولهدایت و راهبری ترجیحات و انتظارات گردشگران با توجه به منافع فرهنگی و اجتماعی کشور 1

دومایجاد یکپارچگی و هم سویی اقدامات ارکان اجرایی در حوزٔه گردشگری 2

سوماصالح و تعدیل قوانین به منظور تسهیل گردشگری در کشور 3

سومارتقای مطلوب خدمات ارائه شده توسط آژانس ها و تورهای مسافرتی ۴

چهارمحمایت مدیران مهم ترین و کلیدی ترین عامل در پیشبرد اهداف گردشگری ۵

پنجمتدوین برنامه ها و اهداف مشخص و هم سو با گردشگری رویدادمحور6

ششمتجزیه وتحلیل رویکرد گردشگران داخلی و به خصوص خارجی در زمینٔه رویدادهای فرهنگی 7

ششمتقویت گردشگری با ارائٔه فرهنگ غنی و ترویج نگرش گردشگران درخصوص گردشگری رویداد 8

هفتمبه کارگیری روش های نوین در کسب رضایت گردشگران داخلی و خارجی9

هشتملحاظ کردن فرهنگ، زبان و آداب ورسوم گردشگران داخلی و خارجی در برنامه های درنظرگرفته شده رویداد10

نهمبه کارگیری شبکه های اجتماعی به منظور شبکه سازی بین گردشگران11

دهماستقرار سامانٔه نظام پیشنهادهای به منظور دریافت پیشنهادها و انتقادهای گردشگران12

یازدهمیکپارچگی و انسجام بین برنامه های گردشگری در بین سازمان های دولتی و خصوصی13

دوازدهمتغییر نگرش مدیران و مسئوالن امر در بحث گردشگری رویداد1۴
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● مرحله ی پنجم: تجزیه وتحلیل مطالب

ارتبــاط بیــن ایــن مفاهیــم در قالــب الگویــی مفهومــی 
ــی  ــی الگوی ــوی مفهوم ــی، الگ ــت. به طور کل ــده اس ــه ش ارائ
اســت کــه ارتبــاط بیــن مفاهیــم را به صــورت منطقــی نشــان 
ــل  ــه عوام ــنهادی، ب ــوی پیش ــه الگ ــی ب ــا نگاه ــد. ب می ده
ــر  ــا یکدیگ ــا ب ــات آن ه ــگاه و ارتباط ــکیل دهندٔه آن و جای تش
ــدٔه  ــه ای توصیف کنن ــنهادی به گون ــوی پیش ــم. الگ ــی می بری پ
ــوی  ــت. در الگ ــر اس ــق حاض ــر در تحقی ــورد نظ ــدٔه م پدی
مفهومــی، به منظــور ایجــاد هــر برنامــٔه تحولــی ماننــد 
ــی در  ــدا الزامات ــت ابت ــاز اس ــداد، نی ــگری روی ــعٔه گردش توس
ســازمان های ذی نقــش تعریــف و تدویــن شــوند. بنابرایــن، در 

قاعــده قــرار گرفتــه اســت. ســه عامــل الزامــات، زمینه ســازها 
شــکل گیری  چرخــٔه  به صــورت  بــردار  بــا  تســهیلگر  و 
گردشــگری رویــداد مبتنــی بــر جــذب گردشــگران نشــان داده 
ــودن عوامــل و تأثیرگــذاری هریــک  ــر ب شــده اســت کــه مؤث
را نشــان می دهنــد. هریــک از مؤلفه هــا و زیرمؤلفه هــای 
ــل  ــل متص ــه عوام ــت داری ب ــردار جه ــورت ب ــر به ص متناظ
ــگری  ــا در گردش ــتقیم آن ه ــذاری غیرمس ــه تأثیرگ ــده اند ک ش

ــد. ــان می ده ــگر را نش ــذب گردش ــر ج ــی ب ــداد مبتن روی
● مرحله ی ششم: طرح شماتیک الگوی مفهومی

در شــکل 2، مــدل مفهومــی تحقیــق نشــان داده شــده 
اســت:

بحث و نتیجه گیری
ــی  گاه ــش آ ــگری و افزای ــد گردش ــترش و رش ــا گس ب
ــژه و محصــوالت  مســافران و گردشــگران، بایــد خدمــات وی
خاصــی را بــرای تأمیــن نیازهــای مســافران کنونــی ارائــه کــرد. 
گردشــگری رویــداد گونــه ای نویــن از گردشــگری اســت کــه 
بــا ســایر انــواع گردشــگری در پیوند اســت. بــازار گردشــگری 
ــدن  ــرای دی ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــافرانی تش ــداد را مس روی
ــه  ــون ب ــای گوناگ ــرکت در رویداده ــٔه ش ــا تجرب ــا ی رویداده

ــی  ــداد، گردشــگران در پ ــد. در گردشــگری روی ســفر می رون
ــه ارتقــای دانــش، فرهنــگ  ــه دســت آوردن نتایجــی ازجمل ب
ــادی  ــل، ســاالنه تعــداد زی ــن دلی ــه همی گاهــی هســتند. ب و آ
ــور  ــی در کش ــون فرهنگ ــای گوناگ ــگران در عرصه ه از گردش
ــتانی،  ــار باس ــی، آث ــز تاریخ ــا، مراک ــیاری از آرامگاه ه از بس
ــدن  ــره دی ــی و غی ــی و فرهنگ ــابقات ورزش ــنواره ها، مس جش
ماننــد  گوناگــون  عرصه هــای  در  بدین منظــور،  می کننــد. 
می تــوان  ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  عرصه هــای 

شکل 2: ارائٔه الگوی توسعٔه گردشگری رویدادمحور مبتنی بر شناخت مؤلفه های انگیزشی جذب گردشگران در کشور
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ســازمان های  در  را  مناســب  تمهیــدات  و  برنامه ریزی هــا 
ــگران  ــادی از گردش ــداد زی ــاالنه تع ــرد. س ــاذ ک ــش اتخ ذی نق
ــال  ــور انتق ــه به منظ ــد ک ــور می یابن ــی حض ــی و خارج داخل
ــون  ــای گوناگ ــت رویداده ــاز اس ــالمی نی ــی اس ــگ ایران فرهن
گردشــگران  بــرای جــذب  به خوبــی  در کشــور  فرهنگــی 
ســازمان دهی و مدیریــت شــوند. بــه همیــن منظــور، در 
تحقیــق حاضــر، محقق بــرای ارائــٔه الگوی توســعٔه گردشــگری 
رویدادمحــور مبتنــی بــر شــناخت مؤلفه هــای انگیزشــی 
ــور، از  ــرد. بدین منظ ــدام ک ــور اق ــگران در کش ــذب گردش ج
نتایــج به دســت آمده از مصاحبــه بــا خبــرگان و نخبــگان، 
کــه از آن هــا به منزلــٔه مشــارکت کنندگان در بخــش کیفــی 
ــعٔه  ــرای توس ــه ب ــد ک ــخص ش ــد، مش ــه ش ــره  گرفت ــق به تحقی
ــامل  ــی ش ــل اساس ــه عام ــد س ــور بای ــگری رویدادمح گردش
عوامــل الــزام آور، زمینه ســاز و تســهیلگر در ســازمان های 

ــوند.  ــه ش ــر گرفت ــش در نظ ذی نق
ــا  ــه ب ــتند ک ــی هس ــر اقدامات ــر ب ــزام آور ناظ ــل ال عوام
تمامــی  جهت دهــی  و  هم ســویی  هم راســتایی،  هــدف 
ــره  ــی و غی ــز فرهنگ ــافرتی، مراک ــای مس ــای آژانس ه فعالیت ه
ــن  ــب تدوی ــداد در قال ــگری روی ــداف گردش ــور اه و به منظ
اســناد باالدســتی و تغییــر رویکردهــای مدیریتــی ایجــاد 
می شــوند و، طبــق کدهــای استخراج شــده از مصاحبه هــا، 
شــامل دو مقولــٔه فرعــی اســناد باالدســتی و عوامــل مدیریتــی 
توســعٔه  بــرای  نیــاز  مــورد  الزامــات  زمینــٔه  در  هســتند. 
ــن  ــر ای ــوندگان ب  مصاحبه ش

ً
ــخصا ــداد، مش ــگری روی گردش

کیــد داشــتند کــه بایــد راهبردهایــی توســط ســطوح  موضــوع تأ
ــوند  ــه ش ــگری ارائ ــی و گردش ــراث فرهنگ ــون وزارت می گوناگ
و جهت دهــی مناســبی به منظــور خدمات رســانی مطلــوب 
ــد  ــن، بای ــرد. همچنی ــرار گی ــازمان ها ق ــن س ــتور کار ای در دس
ــی  ــوزٔه بازاریاب ــگ در ح ــای هماهن ــی ها و رویه ه ــه خط مش ب

ــود. ــه ش توج
تمهیــدات  و  ســازوکارها  شــامل  زمینه ســاز  عوامــل 
ــده  ــات تدوین ش ــرای الزام ــور اج ــه به منظ ــت ک ــازمانی اس س
درخصــوص گردشــگری رویدادمحــور انجــام می شــود و 
ــٔه  ــت. در زمین ــازی اس ــازمانی و فرهنگ س ــاختار س ــامل س ش
زمینه هــای مــورد نیــاز به منظــور توســعٔه گردشــگری رویــداد، 
کیــد داشــتند   مصاحبه شــوندگان بــر ایــن موضــوع تأ

ً
مشــخصا

کــه بایــد بــه توســعٔه قابلیت هــای گردشــگری رویــداد در 
و همچنیــن  غیــره  و  گوناگــون  مناطــق  اســتان ها،  ســطح 
ــالت و  ــت تعام ــا محوری ــازمانی ب ــاختار س ــی س ــه طراح ب
ارتباطــات بــا گردشــگران توجــه شــود. همچنین، رفتارشناســی 
مناســب  برنامه ریــزی  و  پیش بینــی  به منظــور  گردشــگران 
بــرای خدمت رســانی متناســب بــا اقتضائــات گردشــگری 

ــرد.  ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــداد بای روی

ــرای  ــه ب ــتند ک ــی هس ــامل ابزارهای ــهیلگر ش ــل تس عوام
ــداد  ــا گردشــگری روی ــط ب تســهیل و تســریع فرایندهــای مرتب
ــٔه  ــد. در زمین ــط اســتقرار می یابن در ســازمان ها و مراکــز ذی رب
ــرای توســعٔه گردشــگری رویــداد،  ــاز ب تســهیلگرهای مــورد نی
کیــد داشــتند   مصاحبه شــوندگان بــر ایــن موضــوع تأ

ً
مشــخصا

ــور  ــازمان به منظ ــک س ــای تکنولوژی ــاد توانمندی ه ــه ایج ک
توســط  سیســتمی  قــوی  پشــتیبانی  گردشــگران،  توســعٔه 
ســامانه های یکپارچــه در ســطح ارتبــاط بــا گردشــگران و 
ــن  ــراودات بی ــهیل کنندٔه م ــریع کننده و تس ــد تس ــره می توان غی

ــد.  ــگران باش گردش
نشــان  مشــابه  تحقیقــات  از  به دســت آمده  نتایــج 
می دهــد کــه گتــز و پیــج1 )2016( در تحقیــق خــود اســتدالل 
کردنــد کــه رویدادهــا از طریــق ایجــاد ســاختارهای جدیــد بــه 
افزایــش جاذبه هــا منجــر می شــود. همچنیــن، ماهونــی و 
همــکاران2 )2008( الزامــات آماده ســازی زیرســاخت های 
ــه  ــد؛ چراک ــی کردن ــا را بررس ــرای رویداده ــرای اج ــد ب مقص
ایــن اقدامــات تغییــرات ســریع و چشــمگیری در جذابیــت یک 
ــد و باعــث افزایــش تعــداد گردشــگران  مقصــد ایجــاد می کنن
ــر  ــه، اگ ــد ک ــا دریافتن ــن، آن ه ــوند. همچنی ــد می ش آن مقص
ــا  ــداد مهی ــک روی ــرای ی ــرای اج ــدی ب ــاخت های جدی زیرس
شــود، تصویــری مثبــت از مقصــد ایجــاد خواهــد شــد و باعث 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود. ای ــداد می ش ــگری روی ــق گردش رون
کــه در تحقیــق حاضــر نیــز بــه مبحــث الزامــات و ســاختارهای 
ــی از  ــٔه یک ــه به منزل ــن دو مؤلف ــد و ای ــه ش ــاز پرداخت ــورد نی م
ــداد  ــگری روی ــای گردش ــل در جذابیت ه ــن عوام تأثیرگذارتری
ــن تحقیقــات هم ســو اســت.  ــا ای ــن، ب ــی شــدند. بنابرای معرف
ــای  ــتند رویداده ــد هس ــکاران )2021( معتق ــل3 و هم اکینی
ــتند و  ــرمایه بر هس ــاری س ــی و تج ــی، ورزش ــون فرهنگ گوناگ
ــه  ــد، درحالی ک ــادی دارن ــهیالت زی ــات و تس ــه امکان ــاز ب نی
جشــنواره ها و ســایر جشــن های فرهنگــی کمتــر بــه امکانــات 
خیابان هــا،  پارک هــا،  در  می تواننــد  و  هســتند  وابســته 
ــای  ــایر محل ه ــرت و س ــالن های کنس ــر، س ــای تئات محل ه
برگــزاری عمومــی یــا خصوصــی برگــزار شــوند. در نظــر 
ــل در  ــن عام ــزاری مهم تری ــرای برگ ــوب ب ــکان مطل ــن م گرفت
کســب رضایــت گردشــگران اســت کــه ایــن عامــل بــا عوامــل 
ــه  ــا توج ــت. ب ــو نیس ــر همس ــق حاض ــده در تحقی مطرح ش
بــه نتایــج به دســت آمده، پیشــنهادهای ذیــل درخصــوص 
جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی در رویــداد بزرگداشــت 

ــود: ــه می ش ــی ارائ ــم فردوس ابوالقاس

1 Getz & Page
2. Mahony 
3. Ekinil
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هم راســتایی  به منظــور  می شــود،  پیشــنهاد   -
جــذب  بــرای  مؤثــر  اقدامــات  و  اهــداف  هم ســویی  و 
گردشــگران داخلــی و خارجــی در گردشــگری رویــداد، 
به طــور ویــژه در بزرگداشــت مفاخــر و مشــاهیر و ســایر 
ــن  ــداد تدوی ــگری روی ــردی گردش ــند راهب ــنواره ها، س جش

ــود. ش
فرهنــگ  انتقــال  به منظــور  می شــود  پیشــنهاد   -
ــاد  ــرای ایج ــداد، ب ــگری روی ــب گردش ــی در قال ــی ایران غن
ــا  ــی ی ــبکه های اجتماع ــب ش ــی در قال ــته های الکترونیک بس

اســتقرار اســتارتاپ های فرهنگــی اقــدام شــود.
پیشــنهاد می شــود گفتمان ســازی مطلوبــی بــا   -
هــدف اشــاعه و بازتــاب شــخصیت مفاخــر فرهنگــی انجــام 

ــود. ش
سیاســت گذاری  به منظــور  می شــود،  پیشــنهاد   -
ــای  ــه تفاوت ه ــی، ب ــگ ایران ــال فرهن ــه و انتق ــب و ارائ مناس

ــود. ــه ش ــگران توج ــی گردش ــی و زبان فرهنگ
ــری  ــت و راهب ــور هدای ــود، به منظ ــنهاد می ش پیش  -
ــا ــرای شبکه                                                                                    س ــداد، ب ــگری روی ــٔه گردش ــگران در عرص گردش
زی و اجتماعی ســازی گردشــگران داخلــی و خارجــی اقــدام 

شــود. 
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