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چکیده	
ــه در  ــت ک ــگری اس ــم در گردش ــی مه ــل انگیزش ــی از عوام ــداد یک ــگری روی گردش

ــی  ــر مناطــق، عاملــی مهــم به شــمار مــی رود. درصورت ــی اکث برنامه هــای توســعه و بازاریاب

ــعه ای  ــگری، توس ــکال گردش ــی اش ــطوح و تمام ــی س ــزان در تمام ــران و برنامه ری ــه مدی ک

تک بعــدی را مدنظــر قــرار دهنــد و بــدون توجــه بــه ذی نفعــان اقــدام بــه توســعه کننــد، قــادر 

نخواهنــد بــود جاذبــه ای پایــدار ایجــاد کننــد و دســتیابی بــه اهــداف متنــوع توســعة رویــداد 

ــد.  ــد ش ــر نخواه امکان پذی

ــتیابی  ــه ای و دس ــی منطق ــعه و بازاریاب ــزی توس ــتای برنامه ری ــر، در راس ــش حاض پژوه

ــای  ــگران رویداده ــر در ادراک گردش ــاد مؤث ــل ابع ــدف تحلی ــا ه ــدی ب ــعة چندبع ــه توس ب

ــا اســتفاده از روش شناســی ترکیبــی و روش توصیفــی ـ پیمایشــی بــه شناســایی،  فرهنگــی ب

ــگران  ــر در ادراک گردش ــای مؤث ــت مؤلفه ه ــف موفقی ــاد مختل ــل ابع ــدی و تحلی اولویت بن

ــد،  ــه کرده ان ــین ارائ ــای پیش ــه پژوهش ه ــی ک ــاد گوناگون ــور ابع ــت.  بدین منظ ــه اس پرداخت

واکاوی و به دســت خبــرگان دســته بندی و از طریــق تحلیــل کیفــی و هم مفهوم ســازی، 

ــا مطالعــة پیمایشــی و  ــداد اســتخراج شــد. ســپس ب ــر در ادراک گردشــگران روی ابعــاد مؤث

ــداد  ــرکت کننده در روی ــگران ش ــر از گردش ــداد 350 نف ــران، تع ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ب

بزرگداشــت فردوســی ســال ۱3۹۸ در شــهر مشــهد به عنــوان نمونــه انتخــاب و ادراک 

آنــان از چگونگــی موفقیــت رویــداد ســنجیده شــد و ســپس ابعــاد شناسایی شــده بــا روش 

ــد.  ــدی ش ــته بندی و اولویت بن ــل، دس ــازی تجزیه وتحلی ــیس ف تاپس

تحلیــل نهایــی مؤلفه هــای تبیین کننــدة ادراک گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت 

فردوســی بیانگــر ایــن مهــم اســت کــه ادراک تعاملــی ـ اجتماعــی مهم تریــن اولویــت بــرای 

ــود را در  ــد خ ــه می توان ــرار دارد ک ــردی ق ــت، درک ف ــة دوم اهمی ــت. در رتب ــگران اس گردش

رضایــت فــردی، حــس امیــد و کیفیــت مدنظــر از رویــداد نشــان دهــد. 
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مقدمه
ــد  ــال آن ان ــه دنب ــده ای ب امــروزه مناطــق گوناگــون به طــور فزاین

کــه اقتصادشــان را متنــوع کــرده، از حیــات اقتصــادی طوالنی مــدت 

ــش  ــردی بخ ــا و جهانگ ــد؛ رویداده ــل کنن ــان حاص ــود اطمین خ

 Fenich, 2018; Oklobd zija,( اســت جامعــه  ضــروری 

ــه  ــد ب ــری مقاص ــی رقابت پذی Ye et al. 2020 ;2015(. از طرف

میــزان زیــادی بــه کیفیــت تجربــه و ادراک گردشــگر وابســته اســت 

ــای  ــیع ترین بخش ه ــی از وس ــی، ۱3۹6(. یک ــور و چیت )نادعلی پ

ــار  ــق آم ــت و طب ــداد« اس ــگری روی ــگری »گردش ــت گردش صنع

به دســت آمده در دو دهــه اخیــر، گردشــگری رویــداد و جشــنواره از 

بخش هایــی اســت کــه به ســرعت درحــال رشــد در صنعــت ســفر و 

 Nicholson & Pearce, 2001; Getz,( گردشــگری بــوده اســت

ــژه  ــای وی ــنواره ها و رویداده ــه جش ــزون ب ــه روزاف 1991(. عالق

ــا ناملموســی  ممکــن اســت »فعالیت هــای ســودآور« ملمــوس و ی

را بــه جامعــه ارائــه کنــد )Getz, 1991(؛ زیــرا جشــنواره ها و 

ــتند  ــردی هس ــفرهای منحصربه ف ــد س ــاص، مقص ــای خ رویداده

ــه  ــه ب ــتند؛ بلک ــته نیس ــت وابس ــی گران قیم ــعه فیزیک ــه توس ــه ب ک

 .)Turco & Kelsey, 1992( حمایــت جامعــه محلــی وابســته اند

ــده  ــی جذب کنن ــژه عامل ــای وی ــنواره ها و رویداده ــن جش همچنی

بــرای مقصدنــد کــه تجربیــات منحصربه فــردی برایشــرکت کنندگان 

فراهــم می کننــد و بــا هــدف اســتفاده تمــام و کمــال از قابلیت هــای 

رویــدادی به منظــور توســعه گردشــگری در جوامــع مــورد توجه انــد 

 .)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 

ــده  ــه ش ــده گرفت ــداد نادی ــت روی ــت مدیری ــر در موفقی ــم و مؤث مه

ــدی و  ــت تک بع ــداد، مدیری ــوزه روی ــات ح ــر مطالع ــت و اکث اس

 اقتصــادی رویــداد و نــه فراینــد مدیریــت رویــداد را مدنظــر 
ً
ــا غالب

قــرار داده انــد. برخــی از مطالعــات انجام شــده در جشــنواره ها 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــه موضوع ــده ب ــی پراکن ــز توجه ــا نی و رویداده

 Crompton, 1995; Mohr et al., 1993( مالــی حمایــت 

خدمــات  کیفیــت   ،)Williams et al., 1995( داوطلبــان   ،)

)Wicks & Fesenmaier, 1993( و نقــش مشــارکت جامعــه در 

ــزان  ــد. برنامه ری ــداد )Backman et al., 1995( دارن ــی روی برپای

ــی، ســود و  ــت مال ــر تعــداد شــرکت کنندگان، حمای ــز ب ــداد نی روی

 .)Ye et al. 2020( هزینــه آن تمرکــز می کننــد

ــاداری  ــداد، وف ــگری روی ــدید در گردش ــت ش ــه رقاب ازآنجاک

ــد و در  ــیم می کن ــای آن تقس ــواع گونه ه ــن ان ــدگان را بی بازدیدکنن

 ،)Quintal et al, 2020( ــذارد ــر می گ ــان تأثی ــور آن ــزان حض می

اهــداف  محقق کــردن  و  ســودآوری  عملکــرد،  بهبــود  بــرای 

ــران  ــت مدی ــژه، الزم اس ــای وی ــنواره ها و رویداده ــی جش اجتماع

ــان  ــق می ــا تطاب ــکاف ی ــورد ش ــری درم ــات دقیق ت ــداد اطالع روی

ــرکت در  ــرای ش ــب ب ــای مخاط ــتی انگیزه ه ــود از چیس ادراک خ

را  شــرکت کنندگان  توســط  درک شــده  انگیزه هــای  و  جشــنواره 

ــات در  ــود تحقیق ــه کمب ــه ب ــا توج ــال، ب ــد. بااین ح ــی کنن بررس

ایــن حــوزه، تولیــد اطالعــات خاص تــر درمــورد جشــنواره ها 

برنامه ریــزان  و  بــه مدیــران  بــرای کمــک  برنامه هــای ویــژه  و 

ــی  ــد طراح ــداد فراین ــت روی ــت. مدیری ــروری اس ــا ض رویداده

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــت ب ــالش اس ــد و در ت ــم می ده ــداد را نظ روی

ــن  ــد؛ ای ــق کن ــی خل ــات مطبوع ــداد، تجربی ــر روی ــداف مدنظ اه

اهــداف شــامل تمایــالت و خواســته های تولیدکننــدگان و مالــکان 

رویــداد، احتیاجــات و انتظــارات مشــتریان، و مالزمــات خارجــی 

 Getz,( ــت ــی اس ــه محل ــر جامع ــائل مدنظ ــامل مس ــی ش متنوع

9 :2008( و اشــاره می کنــد کــه نمــود مرکــزی مطالعــات رویــداد، 

»تجربــه رویــداد و مفاهیــم و معنــای حاصــل از آن« اســت و عامــل 

برنامه ریزی شــده هــدِف  انــواع متفــاوت رویدادهــای  اتصــال 

خلــق تجربیاتــی بــرای حضــار و شــرکت کنندگان در راســتای بــروز 

ــت.  ــد اس ــار خری رفت

ــارب  ــه تج ــز )Getz, 2008: 170(، ازآنجاک ــه گت ــه گفت ب

ــته  ــه هس ــد به منزل ــداد، بای ــل از روی ــده حاص ــی ادراک ش و معان

رویدادهــا شناســایی شــوند، اگــر مــا نتوانیــم به طــور واضــح 

بیــان کنیــم کــه مخاطبــان چگونــه رویــداد را درک می کننــد، 

قــادر نخواهیــم بــود پاســخ گوی نیــاز آنــان باشــیم؛ بنابرایــن 

ــه  ــم آن، ب ــوع و حج ــر از ن ــا، صرف نظ ــن رویداده ــت نوی مدیری

میــزان زیــادی دربــاره چگونگــی مدیریــت ادراک و تجــارب اســت 

)Silver, 2004(؛ زیــرا مخاطبــان امــروز رویدادهــا، افــرادی 

خبــره و ماهرنــد کــه به دنبــال تجربیــات مطبــوع و بدیع انــد و 

ــا  ــی آن ه ــت و ارزیاب ــمگیری در رضای ــور چش ــان به ط ــارب آن تج

 .)Otto & Ritchie, 1996( ــت ــر اس ــاص مؤث ــدادی خ از روی

ــنواره ها و  ــدگان جش ــه برگزارکنن ــت ک ــروری اس ــاس، ض براین اس

رویدادهــا انگیزه هــای اساســی مشــتریان خــود و چگونگــی ادراک 

ــند.  ــق را بشناس ــدادی موف ــا از روی ــه آن ه و تجرب

ــر در ادراک  ــای مؤث ــل مؤلفه ه ــدف تحلی ــا ه ــه ب ــن مقال ای

گردشــگران رویدادهــای فرهنگــی تنظیــم و بــا تجزیه وتحلیــل 

بــر  رویــداد،  بــا  مرتبــط  عناویــن  واکاوی  و  نظــری  مبانــی 

یکــی  به منزلــه  رویــداد  موفقیــت  از  گــروه گردشــگران  ادراک 

ابعــاد  بدین منظــور  می کنــد.  کیــد  تأ مــوارد،  کلیدی تریــن  از 

ــق  ــد، از طری ــه می کنن ــگران واکاوی و ارائ ــه پژوهش ــی ک گوناگون

پنــل خبــرگان دســته بندی و هم مفهوم ســازی خواهــد شــد تــا 

ــه  ــق ارائ ــدادی موف ــگران از روی ــر در ادراک گردش ــای مؤث مؤلفه ه

ــر  ــان 350 نف ــش نامه در می ــع پرس ــق توزی ــپس از طری ــود. س ش

ــهد و  ــهر مش ــی در ش ــت فردوس ــداد بزرگداش ــگران روی از گردش

منطقــه تــوس، کــه به عنــوان نمونــه ایــن مطالعــه انتخــاب شــدند، 

ــا  ــایی و ب ــداد شناس ــگران روی ــر در ادراک گردش ــای مؤث مؤلفه ه

ــد.  ــدی ش ــته بندی و اولویت بن ــل، دس ــازی تحلی ــیس ف روش تاپس

تکنیــک تاپســیس فــازی بــر ایــن مفهــوم بنــا شــده اســت کــه گزینــه 

ــت  ــن حال ــده آل )بهتری ــل ای ــا راه ح ــه را ب ــن فاصل ــی کمتری انتخاب

ــده آل  ــل غیرای ــه را از راه ح ــن فاصل ــال دورتری ــن( و درعین ح ممک

 Balli & Karukuglu,( داشــته باشــد )بدتریــن حالــت ممکــن(

.)2009

ــری از  ــرای بهره گی ــی ب ــت فردوس ــداد بزرگداش ــت روی قابلی

مواهــب توســعه رویدادهــا انکارناپذیــر اســت و ازآنجاکــه رویــداد 

بزرگداشــت فردوســی در حیطــه فرهنــگ و ادب ســرزمینمان ایــران 

ــرای  ــوی ب ــتری ق ــاص بس ــور خ ــد به ط ــرد، می توان ــای می گی ج

حــوزه گردشــگران فرهنگــی نیــز فراهــم کنــد و بــرای مقصــد 

ــوع محصــول گردشــگری را  گردشــگری مشــهد و منطقــه تــوس تن

ــان آورد.  ــه ارمغ ب
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مبانی	نظری	و	ادبیات	پژوهش
از  فــرار  لــذت،  کســب  بــرای  تــالش  امــروز  دنیــای  در 

ــی  ــراد، میل ــا در اف ــق نیازه ــی و تحق ــیوه زندگ ــود ش ــی، بهب روزمرگ

ــت  ــور اس ــی تجربه مح ــگری صنعت ــت. گردش ــش اس ــال افزای درح

کــه راه هــای متعــددی بــرای کســب تجربــه ای به یادماندنــی و 

ــه ای از  ــگری مجموع ــارب گردش ــی آورد. تج ــم م ــایند فراه خوش

ادراک لحظــات زندگــی در طــول مراحــل پدیــده ســفر اســت. 

ــرد و از  ــخصی و منحصربه ف ــی و ش ــدت ذهن ــارب، به ش ــن تج ای

ــه و  ــات تجرب ــد مطالع ــت. رش ــاوت اس ــر متف ــرد دیگ ــا ف ــردی ت ف

ــه ۱۹70 در  ــی در ده ــوع تحقیقات ــه موض ــگری به منزل ادراک گردش

 Quan & Wang,( ــت ــت یاف ــی عمومی ــوم اجتماع ــات عل مطالع

2004(. اولیــن محققــان در ایــن حــوزه، مــک کنــل در مطالعــات 

ــات  ــن در مطالع ــه )MacCannell, 1973( و کوه ــت تجرب اصال

پدیدارشناســی تجربــه )Cohen, 1979( بودنــد. در ۱۹۸2، پیــرس 

مباحــث ادراکات و تجــارب گردشــگر را بــا ترکیــب مفاهیــم انگیزش 

و اصالــت بســط داد )Pearce, 1982(. در ســال ۱۹۸5، تحقیقــی 

مبنی بــر تفســیر تجــارب گردشــگری و اصالــت آن ارائــه شــد 

ــان  )Feifer, 1985( و پــس از آن اســمیت مطالعــات تعامــل میزب

 .)Smith, 1987( ــام داد ــی از آن را انج ــارب ناش ــان و تج ـ میهم

در دهــه ۱۹۹0، محققــان رویکردهــای تحقیقاتــی جدیــدی را 

ــگری  ــد گردش ــگر از مقص ــم گردش ــود فه ــعه و بهب ــور توس به منظ

ــاره  ــگر۱ اش ــه گردش ــوم تجرب ــه مفه ــت ب ــد و به صراح ــاز کردن آغ

.)Ryan, 1997; Swaine & Momsen, 2002( کردنــد 

ــگری  ــه گردش ــه تجرب ــکل دهی ب ــیاری در ش ــای بس فاکتوره

.1 Tourist experience

مؤثرنــد )Bagdare, 2016(. بــا توجــه بــه اهمیــت مدیریــت 

و چگونگــی جلــب مخاطــب، بــر انجــام مطالعــات درمــورد 

ــی  ــم راه ــنواره، درحک ــداد و جش ــب از روی ــه و ادراک مخاط تجرب

ــت  ــده اس ــد ش کی ــده، تأ ــزه مصرف کنن ــی انگی ــرای بررس ــی ب اساس

و ایــن مطالعــات بــرای کشــف چگونگــی افزایــش بازدیدهــا بســیار 

مهم انــد )Ye et al., 2020; Yi et al., 2018(. در همیــن راســتا، 

ــرگرمی  ــت س ــه کیفی ــد ک ــوان کرده ان ــز عن ــلر نی ــول و چانس ــان ک تی

ــت و  ــده، رضای ــی بازدیدکنن ــه کل ــادی در تجرب ــر زی ــنواره تأثی جش

 Tian Cole & Chancellor,( تمایــل بــه بازگشــت مجــدد او دارد

.)2008

ــت  ــرد مدیری ــا رویک ــگر، ب ــه گردش ــات ادراک و تجرب مطالع

ــران،  ــرای مدی ــیلی ب ــق پتانس ــر خل ــز ب ــا تمرک ــت و ب ــه و صنع جاذب

ــام  ــند، انج ــته باش ــگر را داش ــارب گردش ــش تج ــت افزای ــه قابلی ک

 Sternberg, 1997; Gilmore & Pine, 2002;( شــده اســت

Mossberg, 2007(. میهالــی )1975( ابتــدا معنــی تجربــه را در 

زمینــه تجربــه تفریــح و بــازی مطــرح کــرد و ســپس مفهــوم تجربــه 

بهینــه2 را خلــق کــرد. مفهــوم تجربــه بهینــه، حســی قــوی از لــذت و 

نشــاط به منزلــه اندوختــه ای از زمــان اســت کــه بــه خاطــره ای مهــم 

در حافظــه تبدیــل می شــود )Mihaly, 1990(. در رویکــردی 

دیگــر، تجــارب از طریــق توجــه شــخصی و فــردی بــه کیفیت هــای 

ــد  ــان کردن ــژه مبــدل می شــوند. اســالیوان و اســپانگلر بی ــع و وی بدی

ــا مشــارکت و درگیرشــدن ارتبــاط دارد؛ درگیرشــدن  کــه تجربیــات ب

از لحــاظ فیزیکــی، ذهنــی، اجتماعــی، معنــوی و عاطفــی؛ تغییــر در 

دانــش، مهــارت، حافظــه و ذهــن؛ درک کاملــی از مواجهــه عامدانــه، 

2. Optimal Experience

تصویر	1: جایگاه	شهر	مشهد	و	توس	در	اسناد	فرادست	و	نگاه	جهانی	)غزنوی،	1396(
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ــه  ــی ک ــی در آن، و تالش ــاص و زندگ ــی خ ــراغ فعالیت ــه س ــن ب رفت

 O’Sullivan( ــت ــناختی اس ــا روان ش ــی ی ــازی درون ــی از نی ناش

ــه ادراکات  ــد ک ــاره می کن ــی اش Spangler, 1998: 23 &(. یورل

و تجربیــات در مکانــی فیزیکــی رخ می دهنــد و ویژگــی ایــن 

مکان هــا و مدیریــت آن هــا چگونگــی ادراک را تحــت تأثیــر 

ــالت  ــر، تعام ــی دیگ ــد )Uriely, 2005(. در تحقیق ــرار می ده ق

 Trauer( اجتماعــی را عنصــری مهــم در تجربیــات دانســته اند

ــک  ــگری را ی ــات گردش ــی )2000( تجربی Ryan, 2005 &(. ل

ــری و  ــامل یادگی ــه، ش ــای چندگان ــی دارای کارکرده ــت فراغت فعالی

ــی ادراک و  ــکاردو چگونگ ــت. موس ــرده اس ــف ک ــرگرمی تعری س

ــدی  ــت: »فراین ــرده اس ــف ک ــه تعری ــگری را این گون ــه گردش تجرب

پیوســته متشــکل از مجموعــه ای از رویدادهــا و فعالیت هایــی 

اســت کــه در یــک مقصــد رخ می دهــد و همچنیــن شــامل تعامــل 

ــت«  ــان آن هاس ــگری و کارکن ــا گردش ــط ب ــازمان های مرتب ــا س ب

)Moscardo, 2009: 101(. پیــن و گیلمــور نیــز در ادبیــات 

تجربــه، تجــارب را بــه چهــار دســته تقســیم کرده انــد. ایــن چهــار 

ــناختی  ــرار و زیبایی ش ــوزش، ف ــح، آم ــامل تفری ــه ش ــته تجرب دس

اســت کــه در هریــک از چهــار دســته، فعــال یــا منفعل بــودن فــرد 

و میــزان توجــه او، شــامل میــزان جــذب۱ و غوطــه وری2 مــورد توجــه 

.)Pine & Gilmore, 1999( اســت

مــورگان از طریــق بررســی عناصــر داخلــی و خارجــی اصلــی، 

کــه در تجربــه رویــداد مؤثــر اســت، عنــوان می کنــد که جشــنواره ها 

ــه  ــه ب ــد ک ــق می کنن ــه خل ــی روزان ــر از زندگ ــی را فرات ــا و زمان فض

تجربــه  منشــور  منجــر می شــود.  فوق العــاده  تجــارب  خلــق 

رویــداد از دیــدگاه مــورگان، ابعــاد فیزیکــی، ابعــاد تعاملــی و 

اجتماعی شــدن،  لــذت،  منافــع شــخصی شــامل  ارتباطــات، 

ــگ  ــداد، فرهن ــل از روی ــن حاص ــای نمادی ــخصی، معن ــعه ش توس

و ســنت رویــداد و تصویــر کلــی حاصــل از رویــداد را دربــر 

بــا  می گیــرد )Morgan, 2008(. همچنیــن کاپالنیــدو و وت 

مطالعــه یــک رویــداد ورزشــی معنــای حاصــل از تجربــه رویــداد را 

ــای  ــی، فعالیت ه ــی، اجتماع ــی، احساس ــای محیط ــامل جنبه ه ش

 Kaplanidou & Vogt,( می داننــد  ســازمانی  و  فیزیکــی 

ــنواره  ــت جش ــر در کیفی ــاد مؤث ــه ابع ــکاران ب ــون و هم 2010(. ی

ــر جشــنواره ها و رویدادهــا و خلــق  ــرای طراحــی و مدیریــت مؤث ب

ــر ـ شــامل برنامــه، ســوغاتی ها، غــذا، و تســهیالت  ــه ای مؤث تجرب

ـ بــر ارزش جشــنواره و متعاقــب آن بــر رضایــت و وفــاداری اشــاره 

ــاد  ــز ابع ــکاران نی ــی و هم ــد )Yoon et al., 2010(. کاس کرده ان

مدیریــت رویــداد و خلــق ادراک و تجربــه خوشــایند را مؤلفه هایــی 

ــب  ــدان داوطل ــانی )کارمن ــع انس ــل، مناب ــط، حمل ونق ــامل بلی ش

و آموزش دیــده(، بودجه بنــدی، بازاریابــی و تحقیقــات بــازار و 

1. Absorbtion
2. Immersion

 .)Kose et al., 2011( درنهایــت مدیریــت ریســک می داننــد

رویــداد  یــک  مطالعــه  در  همــکاران  و  کاپالنیــدو  همچنیــن 

ورزشــی، فاکتورهــای موفقیــت را از نــگاه تولیدکننــده و تماشــاچیان 

توســعه  عرضــه،  طــرف  در  براین اســاس،  کرده انــد.  بررســی 

عوامــل اقتصــادی در موفقیــت ادراک و تجربــه رویــداد مؤثــر 

اســت؛ درحالــی کــه در طــرف تقاضــا، جنبه هــای اجتماعــی 

و روان شــناختی رویدادهــا را عامــل مدیریــت مؤثــر می داننــد. 

ــق نشــان می دهــد کــه در طــرف عرضــه، شــش  ــن تحقی ــج ای نتای

ــاال، توســعه  ــرات اقتصــادی ب ــداد شــامل تأثی ــت روی ــه موفقی زمین

گردشــگری، ویژگی هــای رویــداد، کیفیــت رویــداد، حمایــت 

ــان و جذابیت هــای حســی3 و  ــرای جامعــه میزب ــع ب جامعــه و مناف

در طــرف تقاضــا، فاکتورهــای موفقیــت شــامل احســاس جامعــه، 

غــرور، ســازمان دهی، زیرســاخت، پاکیزگــی و نظافــت، نزدیکــی، 

ــوه،  ــارت بالق ــالمت، تج ــش، س ــعه دان ــارکت، توس ورزش، مش

 Kaplanidou et( ــت ــگری اس ــعه گردش ــن توس ــه و همچنی توج

ــه  ــد ک ــان کردن ــکاران اذع ــری و هم ــن نظ al., 2013(. همچنی

بازاریابــی و تبلیغــات، کیفیــت اجــرای برنامــه و مشــارکت جامعــه 

تصویــر  رضایــت،  در  دســت اندرکار  ســازمان های  و  محلــی 

مقصــد و تجربــه به یادماندنــی مؤثــر اســت. همچنیــن بیــان 

ــت،  ــر را در رضای ــترین اث ــرا بیش ــت اج ــل کیفی ــه عام ــتند ک داش

ــکاران،  ــری و هم ــی دارد )نظ ــه به یادماندن ــد و تجرب ــر مقص تصوی

۱3۹4(. در جایــی دیگــر، راوو اشــاره می کنــد عواملــی ماننــد 

قیمــت بلیــط در ادراک و تصمیــم فــرد بــرای حضــور در جشــنواره ها 

و رویدادهــا بســیار تأثیرگــذار اســت. براین اســاس، برگزارکننــدگان 

رویدادهــا بایــد بــرای اطمینــان از بازگشــت بازدیدکننــدگان و 

ــژه  ــداد به وی ــای روی ــده، هزینه ه ــد تضمین ش ــگران و درآم گردش

 Rao,( ــد ــا قیمــت مناســب حفــظ کنن ــد و ب ــط را کاهــش دهن بلی

ــک  ــراد در ی ــز )2008(، ادراک اف ــاور گت ــه ب ــن ب 2001(. همچنی

رویــداد بــه آنچــه افــراد انجــام می دهنــد یــا رفتــار می کننــد )بعــد 

ــف  ــراه عواط ــه هم ــد ب ــاس می کنن ــراد احس ــه اف ــی(، آنچ مفهموم

ــراد از آن  ــه اف ــن آنچ ــی(، و همچنی ــد عاطف ــان )بع و نگرش هایش

گاهــی، ادراک و فهــم( ارتبــاط دارد. وانــگ نیــز  شــناخت دارنــد )آ

انگیــزه اصلــی ســفر در میــان گردشــگران را عواملــی از قبیــل 

ــی  ــد معرف ــواده و خری ــتان و خان ــش، دوس ــان، آرام ــش، هیج دان

می کنــد و بیــان مــی دارد بــه علــت وجــود انگیزه هــای متفــاوت در 

 Wong,( ســفر، انگیــزه می توانــد چندبعــدی در نظــر گرفتــه شــود

2013(. یــو و همکارانــش نیــز نظریــات چنــد تــن از نویســندگان 

ــر در ادراک و  ــا تأثی ــه ب ــگر را، ک ــای گردش ــوص انگیزه ه درخص

تجربــه بــه رانــش او از مبــدا ســفرش و کشــش او به ســوی مقصــد 

ــد  ــوان کرده ان ــدول ۱ عن ــرح ج ــه ش ــود، ب ــر می ش ــداد منج روی

.)Ye et al., 2020(
3. Emotional Appeal
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جدول	1:	خالصه	ادبیات	انگیزه	های	جذب	و	دفع	در	مدیریت	رویداد

انگیزه های شناسایی شده رانش نویسنده

اکتشاف فرهنگی، نوظهوری و پسرفت، بازیابی تعادل، اجتماعی شدن، طمع ورزی Crompton & McKay (1997)

نوظهوری و یکتایی، گریز و فرار، خانواده و اجتماعی شدن و فرار از زندگی 
روزمره، اجتماعی شدن، هم بستگی خانواده، مالقات افراد با عالقه مندی های مشابه

Nicholson & Pearce (2001)

هم بستگی خانواده، رویدادهای نوظهور، اتمسفر و جو، اعتماد به نفس Van Zyl (2004)

نوظهوری، فرار از یک نواختی زندگی Guha (2009)

فرار و هیجان، هم بستگی خانواده، رویدادهای نوظهور، اجتماعی شدن et al. (2009) Yolal

رویدادهای نوظهور، اجتماعی شدن Smith et al. (2010)

نیاز به اعتبار و حیثیت، سرگرمی، آرامش Chen & Mo (2014)

آرامش، دوری جستن از روزمرگی عادی زندگی، به دست آوردن اهداف شخصی، 
گذارندن زمان بیشتر همراه خانواده

Viviers & Slabbert (2014)

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

Yi et al. (2018)

برنامه یا محتوایی مشخص، مکان، جاذبه های طبیعی و فرهنگی، اتمسفر و جو، 
امکانات فیزیکی و امکانات راحتی، کیفیت و خدمت، حمل و نقل

Crompton (1997)

تفریح، غذا و نوشیدنی Nicholson & Pearce (2001)

محدوده وسیعی از جشنواره ها )موسیقی، هنری و صحنه ای(، غذا و 
نوشیدنی، مالقات با افراد مشهور، کیفیت باالی موسیقی، نمایش ها، اپرا، مواد و 

نیازهای تبلیغاتی و بازاریابی
Van Zyl (2004)

تولید غذا، خدمات پشتیبانی، خدمات ضروری Smith et al. (2010)

جاذبه های طبیعی، میراث فرهنگی، فرهنگ، توسعه خود Chen & Mo (2014)

ویژگی های جشنواره، محصوالت، فعالیت ها Viviers & Slabbert (2014)

عالقه وافر به موسیقی، تجربه رمان و داستان ها، غنی سازی آموزشی Li & Wood (2016)

تنوع، آبرو و شهرت، ترفیع، دسترسی، تجربه کلی
Vajirakachorn & Chongwatpol 

(2017)

تجربه برگزارکنندگان، نمای سخت افزاری، زوایای نرم تر، انتشارات Yi et al. (2018)
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تحلیل و اولویت بندی ابعاد مؤثر در ادراک گردشگران
 رویداد بزرگداشت فردوسی

خوشه بست  و  همکاران  56

بنابــر آنچــه در ادبیــات آمــد، به طــور کلــی انگیــزه ســفر افــراد 

در یــک بعــد توصیف شــدنی نیســت؛ زیــرا گردشــگران بــرای 

ــق  ــوان منطب ــد و می ت ــددی دارن ــغله های متع ــل و مش ــفر دالی س

ــنواره ها را در  ــا و جش ــگران از رویداده ــات، ادراک گردش ــر ادبی ب

ــی،  ــی و اجتماع ــی، تعامل ــاد فیزیک ــر ابع ــق ب ــته بندی ای منطب دس

اقتصــادی، فرهنگــی و توســعه فــردی جــای داد. براین اســاس، 

دسترســی )Morgan, 2008; Kose et al., 2011(، کیفیت اجرا 

 O’Sullivan( کیفیــت محیطــی ،)نظــری و همــکاران، ۱3۹4(

 )O’Sullivan & Spangler, 1998(  )& Spangler, 1998

 Yoon et al., 2010; Shang-Chun( مناســب تســهیالت  و 

ــه  ــت ک ــی رویدادهاس ــاد فیزیک ــه ابع Ma et al., 2001( ازجمل

چگونگــی ادراک ســازمان دهندگان رویــداد را شــکل می دهــد. 

 Shang-Chun Ma et ،۱3۹۹ ،مشــارکت )نظــری و همــکاران

ــات و  ــدن )Morgan, 2008( و ارتباط al., 2011(، اجتماعی ش

ــاد  ــه ابع ــالت )O’Sullivan & Spangler, 1998( ازجمل تعام

ــگران  ــی ادراک گردش ــه چگونگ ــد ک ــی رویدادن ــی و اجتماع تعامل

 Sequeira Couto, 2011; Kose( را شــکل می دهنــد. قیمــت

et al., 2011; Atkinson et al., 2017( نیــز ازجملــه ابعــاد 

ادراک گردشــگران مؤثــر  اقتصــادی اســت کــه در چگونگــی 

اســت. ابعــاد فرهنگــی مؤثــر در ادراک گردشــگران، شــامل تنــوع و 

 )Boonpat & Suvachart, 2014( ــداد ــودن روی منحصربه فردب

و فرهنــگ و ســنت رویــداد )Morgan, 2008( اســت. درنهایــت 

 Morgan,( لــذت ،)Wong, 2013( عواملــی چــون آرامــش

 ،)Vroom, 1994( احســاس ارزش، احســاس امیــد ،)2008

 ،)Anastassova, 2015; Deans, 2015( ادراک و  گاهــی  آ

اکتشــاف، تفریــح و ســرگرمی )Deans, 2015(، شــادی و هیجــان 

 Deans,( و انجــام فعالیت هــای نــو )Anastassova, 2017(

2015( ازجملــه ابعــاد توســعه فــردی مؤثــر در شــکل گیری ادراک 

ــت. ــگران اس گردش

براســاس تحلیــل ادبیــات و منطبــق بــا تأییــد خبــرگان، جــدول 

2 ابعــاد و شــاخص های تأثیرگــذار در چگونگــی شــکل گیری 

ادراک گردشــگران رویــداد بزرگداشــت فردوســی را به صــورت 

.)2 )جــدول  می ســازد  نمایــان  دسته بندی شــده 

جدول	2:	ابعاد	و	شاخص	های	تأثیرگذار	در	چگونگی	شکل	گیری	ادراک	گردشگران	رویداد	بزرگداشت	فردوسی

ابعاد تعاملی و ابعاد فیزیکیبعد
اجتماعی

ابعاد 
ابعاد توسعه فردیابعاد فرهنگیاقتصادی

شاخص

دسترسی
کیفیت اجرا

کیفیت محیطی
تسهیالت مناسب
فرصت های خرید

مشارکت
اجتماعی شدن
ارتباطات و 

تعامالت

قیمت

تنوع
منحصر به فردبودن 

رویداد
فرهنگ و سنت 

رویداد

آرامش/ لذت
احساس ارزش
احساس امید

آگاهی و ادراک/ اکتشاف
تفریح و سرگرمی
شادی و هیجان
انجام فعالیت نو

روش	شناسی	
روش و ابــزار تحلیلــی در هــر پژوهشــی بایــد مطابــق و 

ــود. در  ــتفاده ش ــاب و اس ــده انتخ ــداف تعیین ش ــا اه ــب ب متناس

ایــن راســتا، متناســب بــا اهــداف تعیین شــده، ابــزار تحلیلــی 

ــت  ــی قابلی ــی و کّم ــش کیف ــش در دو بخ ــن پژوه ــش در ای پژوه

ــتقرایی  ــاس روش اس ــش براس ــی پژوه ــش کیف ــی دارد. بخ ارزیاب

ــوده اســت. بخــش  ــوای ادبیــات نظــری ب و در قالــب تحلیــل محت

کّمــی پژوهــش دارای فنــون و تکنیک هایــی بدین صــورت بــود 

ــاخص های ادراک  ــا و ش ــای مؤلفه ه ــن اولویت ه ــرای تعیی ــه ب ک

ــی در  ــت فردوس ــی بزرگداش ــداد فرهنگ ــت روی ــه در مدیری و تجرب

ــده آل  ــه ای ــه گزین ــباهت ب ــدل ش ــگری از م ــه گردش ــش جامع بخ

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــازی )FTOPSIS( اس ف

با استفاده از روش شناسی ترکیبی  براین اساس، پژوهش حاضر 

مؤلفه های  با هدف شناسایی  پیمایشی،  تحلیلی  ـ  توصیفی  و روش 

با  مؤثر در ادراک گردشگران رویداد تدوین  شده که در فاز نخست 

به صورت  دوم  فاز  در  و  کتابخانه ای  و  اسنادی  مطالعات  از  استفاده 

پیمایشی به جمع آوری اطالعات پرداخته است. جامعه آماری مقاله 

با موضوع و در بخش  اسنادی مرتبط  در بخش نخست، مقاالت و 

کّمی تعداد 350 نفر از گردشگرانی است که در رویداد بزرگداشت 

فردوسی شهر مشهد در سال ۹۸ حضور داشتند. در بخش نخست، 

که شیوه تجزیه وتحلیل تحقیق کیفی است، مبنا و معیار جمع آوری 

 عقل، منطق، تفکر و استدالل است؛ یعنی محقق 
ً
اطالعات مشخصا

با استفاده از عقل و منطق و اندیشه، اسناد و مدارک و اطالعات را 

 :۱3۸5 )حافظ نیا،  است  کرده  کشف  را  حقیقت  و  تجزیه وتحلیل 

تنوع و گوناگونی سازه ها و شاخص های تحلیلی  به  با توجه   .)232

مقاله حاضر، در بخش نخست، تحلیل ابعاد و شاخص های مربوط 
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که  شد  انجام  بدین صورت  رویداد  از  گردشگران  تجربه  و  ادراک  به 

استانداردهای  و  شاخص ها  محتوا،  تحلیل  روش  از  استفاده  با  ابتدا 

شاخص های  ارائه  از  پس  شد.  هم مفهوم سازی  و  جمع آوری  اولیه 

منتخب خروجی کدگذاری و هم مفهوم سازی محقق، به روش دلفی 

و از دیدگاه کارشناسان ـ که با روش گلوله برفی انتخاب شده بودند ـ 

به صورت اجماع و تکرار، ابعاد و شاخص های تحلیلی نهایی تدوین 

)اجماع  مرحله  دو  در  نظریات  اشباع  به  توجه  با  فرایند،  این  شد. 

اولیه و نهایی(، انجام شد. در این فرایند، از ضریب کندال۱ در قالب 

تعیین میزان هماهنگی در نظریات  برای  نرم افزار اس پی اس اس 22، 

کارشناسی که در روش دلفی به کار می رود، استفاده شد )جدول 3(. 

بدین ترتیب ابعاد و شاخص هایی به منزله مبنای فاز کّمی تأیید شد که 

در فرایند اجماع نهایی ضریب کندال آن ها بیش از 0/7 بود. 

در فاز کّمی، به منظور تدوین پرسش نامه، پایایی شاخص ها نیز با 

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از 0/7 برای متغیرهای منتخب 

بخش  در  نیاز  مورد  داده های  و  اطالعات  گردآوری  برای  شد.  تأیید 

گویه  به صورت  زیرشاخص ها  و  کلیدی  شاخص های  تحقیق،  کّمی 

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 

نفر مخاطب،  4 هزار  تخمین  با  و  انتخاب شد  نمونه  جامعه، حجم 

پرسش نامه  و  انتخاب  احتمالی  نمونه گیری  روش  به  نمونه  نفر   350

برای آنان ارسال شد. سپس خروجی نظریات حاصل از پرسش نامه به 

روش تاپسیس فازی 2 اولولیت بندی و تحلیل شد. 

یا  فازی  ایده آل  گزینه  به  مدل،  کّمی  فاز  در  به کاررفته  تکنیک 

تاپسیس فازی است که اولین بار محققانی به نام چن و هوانگ3 برای 

از  مدل،  این  کرده اند.  ارائه  گزینه   m با معیار   n درباره  تصمیم گیری 

چند مرحله برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره می برد )عطائی، ۱3۸۹: 

گزینه  که  است  شده  بنا  مفهوم  این  بر  فازی  تاپسیس  تکنیک   .)46

ممکن(  حالت  )بهترین  ایده آل  راه حل  با  را  فاصله  کمترین  انتخابی 

از راه حل غیرایده آل )بدترین حالت  و درعین حال دورترین فاصله را 

روش  این  مزیت های  از   .)۱3۸۸ )اصغرپور،  باشد  داشته  ممکن( 

به نسبت روش های مشابه می توان به قابلیت انجام برای تعداد معیارها 

و  گزینه ها  رتبه بندی  ارائه  منفی،  یا  مثبت  و  زیاد  یا  کم  گزینه های  و 

قابلیت توزیع پرسش نامه به تعداد زیاد در جامعه آماری تحقیق، که 

خروجی های قابل اتکاتری را به دست خواهد داد، اشاره کرد.

جدول	3:	روایی	شاخص	های	تبیین	کننده	مدیریت	رویداد	فرهنگی	بزرگداشت	فردوسی	)جامعه	گردشگران(

1. Kendal2. TOPSIS

جامعه گردشگری

درصد اجماع نهاییدرصد اجماع اولیهشاخصه هاابعاد

0/740/92کیفیت دسترسیفیزیکی

ضریب اجماع نهایی 0/90

0/710/88کیفیت اجرا
0/700/86کیفیت محیطی
0/800/96کیفیت تسهیالت

0/690/79فرصت های خرید
0/770/96مشارکت اجتماعیاجتماعی

ضریب اجماع نهایی0/92
0/760/94اجتماعی شدن

0/830/98ارتباطات و تعامالت اجتماعی
0/900/100سرمایه گذاریاقتصادی

0/710/89سطح و ثبات قیمت هاضریب اجماع نهایی0/94

0/780/96تنوعفرهنگی

ضریب اجماع نهایی 0/97
0/1000/100منحصربه فردبودن رویداد

0/1000/100فرهنگ و سنت رویداد
0/790/95آرامش و لذت توسعه فردی

ضریب اجماع نهایی 0/97

0/810/97احساس ارزش و امید
0/900/100آگاهی و ادراک

0/900/100اکتشاف
0/890/98تفریح و سرگرمی

0/900/100انجام فعالیت های نو



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

یز 
پای

م، 
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا

تحلیل و اولویت بندی ابعاد مؤثر در ادراک گردشگران
 رویداد بزرگداشت فردوسی

خوشه بست  و  همکاران  58

یافته	ها
یافته	های	توصیفی

 350 مجمــوع  از  می دهنــد  نشــان  توصیفــی  یافته هــای 

 74 کرده انــد،  تکمیــل  رویــداد  گردشــگران  کــه  پرســش نامه 

درصــد را مــردان و 26 نفــر را زنــان تشــکیل می دادنــد. ســایر 

یافته هــا در جــدول 4 ارائــه شــده اســت. 

جدول	4:	ویژگی	های	دموگرافیک	نمونه	تحقیق

یع نمونه براساس جنسیت یع براساس مبدأ سفرتوز توز

درصدفراوانیدرصدفراوانی

23۹6۸/2۸ساکن مشهد۹۱26زن

۱۱۱3۱/72ساکن غیرمشهد25۹74مرد

350۱00جمع350۱00جمع

یع نمونه براساس سن یع براساس وسیله سفرتوز توز

5۹53/۱5قطار2۸۸کمتر از 20

۱۹۱7/۱5هواپیما20-35۱032۹/5

54/5اتوبوس36-50۱۸۹54

2۸25/2اتومبیل شخصی5030۸/5 به باال

۱۱۱۱00جمع350۱00جمع

یع نمونه براساس مدرک تحصیلی یع براساس نوع سفرتوز توز

۱۱633/۱5همراه با خانواده3۹۱۱/۱5کاردانی

۱0630/2۸با همکاران و دوستان۸323/7کارشناسی

5۹۱6/۸5انفرادی۱۸252کارشناسی ارشد

6۹۱۹/72همراه تورهای فرهنگی ـ آموزشی46۱3/۱5دکتری و باالتر

350۱00جمع350۱00جمع

یع نمونه مبدأ سفر یع برمبنای انگیزه سفرتوز توز

23۹6۸/2۸ساکن مشهد
عالقه مندی به موضوعات فرهنگی و شخصیت 

ادبی حکیم فردوسی
25۹74

۹۱26سایر انگیزه ها۱۱۱3۱/72ساکن غیرمشهد

350۱00جمع350۱00جمع

منبع:	یافته	های	پژوهش،1399

یافته	های	پژوهش	
ادراک  در  مؤثــر  مؤلفه هــای  اولویت ســنجی  از  هــدف 

برنامه ریزانــه  اولویت هــای  شــناخت  فردوســی،  بزرگداشــت 

ــت  ــی از وضعی گاه ــو و آ ــاخص ها از یک س ــن ش ــق ای ــرای تحق ب

ــداد  ــزاری روی ــد برگ ــاخص ها در فراین ــن ش ــق ای ــت تحق ــا اهمی ی

اســت. بــرای ایــن منظــور، از قابلیــت اولویت ســنجی مــدل 

تصمیم گیــری چندمعیــاره فــازی شــباهت بــه گزینــه ایــده آل 

فــازی )FTOPSIS( اســتفاده شــد. در جــدول 5 ایــن مؤلفه هــای 

مربــوط بــه ادراک گردشــگران مشــاهده می شــود .
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جدول	5:	مؤلفه	های	مؤثر	در	ادراک	گردشگران	رویداد	بزرگداشت	فردوسی	

سنجهابعاد

ی
یک

یز
ف

چه میزان وجود زیرساخت های مورد نیاز دسترسی ازجمله تعداد وسایط نقلیه را در ایجاد ادراکی مثبت از رویدادهای گردشگری همچون آیین بزرگداشت فردوسی مؤثر می دانید؟

چه میزان کیفیت زیرساخت های مورد نیاز دسترسی ازجمله وسایط نقلیه را در ایجاد ادراکی مثبت از رویداد های گردشگری همچون آیین بزرگداشت فردوسی مؤثر می دانید؟

به طور کلی، دسترسی به رویداد چه میزان در چگونگی شکل گیری ادراک شما از رویداد بزرگداشت فردوسی مؤثر بوده است؟

تأثیر تسهیالت ارائه شده از نوع آگاهی رسانی را در فرایند برگزاری آیین های گردشگری همچون آیین بزرگداشت فردوسی در ایجاد ادراک مثبت از رویداد چگونه ارزیابی می کنید؟

تأثیر تسهیالت ارائه شده از نوع خدماتیـ  رفاهی در فرایند برگزاری آیین های گردشگری همچون آیین بزرگداشت فردوسی را در ایجاد ادراک مثبت از رویداد چگونه ارزیابی می کنید؟

کیفیت دسترسی پذیری مکانی رویداد بزرگداشت فردوسی را در ایجاد ادراک مثبت از رویداد چگونه ارزیابی می کنید؟

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 مکان های خرید و فرصت خرید در فرایند رویداد بزرگداشت فردوسی را در ایجاد ادراک مثبت از رویداد چگونه ارزیابی می کنید؟

تنوع در محصوالت عرضه شده برای خرید در حاشیه رویداد را تا چه میزان در ایجاد ادراک مثبت از برگزاری رویداد مؤثر می دانید؟

ی
اع

تم
اج

مشارکت و سطح تحقق آن را در ایجاد ادراکی مثبت از برگزاری آیین های گردشگری همچون بزرگداشت فردوسی، تا چه میزان مؤثر می دانید؟

تا چه میزان ایجاد بسترهای شکل گیری تعامالت اجتماعی در ایجاد ادراکی مثبت از رویداد مؤثر می دانید؟

ارتباطات و تعامالت اجتماعی را در برگزاری آیین های گردشگری همچون بزرگداشت فردوسی چه میزان در موفقیت رویداد و ایجاد ادراک مثبت از آن مؤثر می دانید؟

ی
صاد

اقت

تأثیر سرمایه گذاری برای تحقق و برگزاری آیین های گردشگری همچون بزرگداشت فردوسی در شکل گیری ادراک مثبت از رویداد را چگونه ارزیابی می کنید؟

تأثیر سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت زیرساخت های مرتبط با برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی در شکل گیری ادراک مثبت از رویداد را چگونه ارزیابی می کنید؟

تأثیر سرمایه گذاری بر زیرساخت های خدماتی و اقامتی در راستای رویداد بزرگداشت فردوسی در شکل گیری ادراک مثبت از رویداد را چگونه ارزیابی می کنید؟

نقش قیمت و مخارج رویداد را در خلق ادراکی مثبت از رویداد تا چه میزان مؤثر می دانید؟

ی
نگ

ره
ف

کیفیت تنوع فرهنگی موجود در محیط درونی و پیرامونی رویداد بزرگداشت فردوسی را تا چه میزان در خلق ادراک مثبت از رویداد مؤثر ارزیابی می کنید؟

میزان منحصربه فردبودن )یکتایی( رویداد بزرگداشت فردوسی از نظر مؤلفه های فرهنگی را تا چه حد در ایجاد ادراک مثبت از رویداد مؤثر می دانید؟

نقش میزان و کیفیت تحقق دارایی های فرهنگی در فرایند برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را تا چه میزان در شکل گیری ادراکی مثبت از رویداد مؤثر ارزیابی می کنید؟ 

کیفیت سنت و اصالت فرهنگی رویداد بزرگداشت فردوسی را چه میزان در شکل گیری ادراک مثبت از رویداد مؤثر می دانید؟

ی
رد

ه ف
سع

تو
چه میزان برخورداری از آرامش فردی خود در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را در ادراکی از موفقیت رویداد نقش آفرین می دانید؟

چه میزان برخورداری از حس لذت فردی خود در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را در ادراکی از موفقیت رویداد نقش آفرین می دانید؟

چه میزان دستیابی به رضایت فردی از خود، در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را در ادراکی از موفقیت رویداد نقش آفرین می دانید؟

القای حس ارزشمندی در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را چه میزان در شکل گیری ادراکی مثبت از رویداد مؤثر می دانید؟

القای حس امید در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را چه میزان در شکل گیری ادراکی مثبت از رویداد مؤثر می دانید؟

میزان درک محتوای نو و کشف مفاهیم جدید خود در برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان سرگرمی و تفریح فراهم شده برای شما در فرایند برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را چه میزان در خلق ادراک مثبت از رویداد مؤثر ارزیابی می کنید؟

گاهی بخش در جریان برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی را چه میزان در خلق ادراک مثبت از رویداد مؤثر می دانید؟ نقش مؤلفه های آ

ایجاد حس اکتشاف در فرایند برگزاری رویداد را چه میزان در شکل گیری ادراکی مثبت از رویداد بزرگداشت فردوسی مؤثر می دانید؟

احساس شادی و هیجان در فرایند برگزاری رویداد را چه میزان در شکل گیری ادراکی مثبت از رویداد بزرگداشت فردوسی مؤثر می دانید؟

وجود بستر انجام فعالیت های جدید در فرایند برگزاری رویداد را تا چه میزان در ایجاد ادراکی مثبت از رویداد بزرگداشت فردوسی مؤثر می دانید؟
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مؤلفه هــای مؤثــر در ادراک گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت 

ــی و  ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــی، اجتماع ــاد فیزیک ــی در ابع فردوس

ــورت  ــده به ص ــاخص های تبیین کنن ــب ش ــن و در قال ــردی تدوی ف

ــدگاه  ــم آوری و دی ــد از فراه ــد. بع ــه ش ــک ارائ ــرای هری ــنجه ب س

گردشــگران درمــورد ایــن مؤلفه هــا و شــاخص ها، مطابــق بــا 

ــا  ــش نامه ای ب ــه در پرس ــا ک ــن دیدگاه ه ــازی، ای ــدل ف ــد م فراین

طیــف لیکــرت پنج تایــی دریافــت شــده بــود مطابــق بــا جــدول 6 

ــل شــد. ــازی تبدی ــه اعــداد ف ب

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

اعداد فازیمتغیر زبانی

۱-۱-3خیلی کم

۱-3-5کم

3-5-7متوسط

5-7-۹زیاد

7-7-۹خیلی زیاد

در ادامــه مطابــق بــا ســاختار مــدل فــازی نخســت بــه 

ــا ُبعــد  ــه ی ــه هــر مؤلف ــوط ب ــازی داده هــای مرب بی مقیاس ســازی ف

ــود،  ــده می ش ــا ۱0 دی ــداول 7 ت ــه در ج ــور ک ــد. همان ط ــدام ش اق

ایــن مرحلــه بــرای شــاخص های هــر مؤلفــه شــامل شــاخص های 

ــدول ۸(،  ــی )ج ــی ـ اجتماع ــدول 7(، تعامل ــی )ج ــه فیزیک مؤلف

ــردی  ــعه ف ــدول ۱0( و توس ــی )ج ــدول ۹(، فرهنگ ــادی )ج اقتص

ــن وزن  ــازی، میانگی ــل وزن ف ــش حداق ــه بخ ــدول ۱0( در س )ج

ــت.  ــده اس ــریح ش ــازی تش ــر وزن ف ــازی و حداکث ف

جدول	7:	ماتریس	بی	مقیاس	شده	فازی
	برای	شاخص	های	مؤلفه	فیزیکی	ادراک	گردشگران	

از	رویداد	بزرگداشت	فردوسی

حداقل وزن فازی میانگین وزن فازی حداکثر وزن فازی

a1 0.5556 0.8733 1

a2 0.5556 0.8744 1

a3 0.5556 0.8867 1

a4 0.3333 0.6622 1

a5 0.5556 0.8678 1

a6 0.5556 0.88 1

a7 0.5556 0.8722 1

a8 0.5556 0.8078 1

a9 0.5556 0.8167 1

جدول	8:	ماتریس	بی	مقیاس	شده	فازی	برای	شاخص	های	مؤلفه	
تعاملی	ـ	اجتماعی	ادراک	گردشگران	از	رویداد	بزرگداشت	فردوسی

میانگین وزن فازی حداکثر وزن فازی حداقل وزن فازی

b1 0.5556 0.8789 1

b2 0.5556 0.87 1

b3 0.5556 0.84 1

جدول	9:	ماتریس	بی	مقیاس	شده	فازی	برای	شاخص	های	مؤلفه	
اقتصادی	ادراک	گردشگران	از	رویداد	بزرگداشت	فردوسی

حداقل وزن فازی میانگین وزن فازی حداکثر وزن فازی

c1 0.5556 0.8289 1

c2 0.3333 0.5789 1

c3 0.3333 0.5689 1

c4 0.7778 1 1

جدول	10:	ماتریس	بی	مقیاس	شده	فازی	برای	شاخص	های	مؤلفه	
فرهنگی	ادراک	گردشگران	از	رویداد	بزرگداشت	فردوسی

حداقل وزن فازی میانگین وزن فازی حداکثر وزن فازی

d1 0.5556 0.8867 1

d2 0.3333 0.57 1

d3 0.3333 0.5944 1

d4 0.3333 0.5556 1

جدول	11:	ماتریس	بی	مقیاس	شده	فازی	برای	شاخص	های	مؤلفه	
توسعه	فردی	ادراک	گردشگران	از	رویداد	بزرگداشت	فردوسی

حداقل وزن فازی میانگین وزن فازی حداکثر وزن فازی

e1 0.3333 0.79 1

e2 0.3333 0.7911 1

e3 0.3333 0.8656 1

e4 0.5556 0.8022 1

e5 0.3333 0.8689 1

e6 0.5556 0.8078 1

e7 0.3333 0.8011 1

e8 0.3333 0.8011 1

e9 0.3333 0.8056 1

e10 0.3333 0.8056 1

e11 0.3333 0.8044 1
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یــا  وزن دار  بی مقیــاس  ماتریــس  تشــکیل  بعــدی  مرحلــه 

ــه ادراک  ــوط ب ــه مرب ــج مؤلف ــاخص های پن ــرای ش ــازی ب ــوزن ف م

گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی شــامل مؤلفــه فیزیکــی 

ــه  ــدول ۱3(، مؤلف ــی )ج ــی ـ اجتماع ــه تعامل ــدول ۱2(، مؤلف )ج

ــه  ــدول ۱5( و مؤلف ــی )ج ــه فرهنگ ــدول ۱4(، مؤلف ــادی )ج اقتص

توســعه فــردی )جــدول ۱6( بــود کــه در ادامــه ایــن فراینــد تشــریح 

ــت. ــده اس ش

جدول	12:	ماتریس	بی	مقیاس	شده	موزون	فازی	برای	شاخص	های	
مؤلفه	فیزیکی	ادراک	گردشگران	از	رویداد	بزرگداشت	فردوسی

حداقل وزن فازی میانگین وزن فازی حداکثر وزن فازی

a1 0.2778 0.6113 0.9

a2 0.2778 0.6121 0.9

a3 0.2778 0.6207 0.9

a4 0.1667 0.4636 0.9

a5 0.2778 0.6074 0.9

a6 0.2778 0.616 0.9

a7 0.2778 0.6106 0.9

a8 0.2778 0.5654 0.9

a9 0.2778 0.5717 0.9

جدول	13	:	ماتریس	بی	مقیاس	شده	موزون	فازی	برای	
شاخص	های	مؤلفه	تعاملی	ـ	اجتماعی	ادراک	گردشگران	از	رویداد	

بزرگداشت	فردوسی

حداقل وزن فازی میانگین وزن فازی حداکثر وزن فازی

b1 0.3889 0.791 0.9

b2 0.3889 0.783 0.9

b3 0.3889 0.756 0.9

جدول	14:	ماتریس	بی	مقیاس	شده	موزون	فازی	برای	شاخص	های	
مؤلفه	اقتصادی	ادراک	گردشگران	از	رویداد	بزرگداشت	فردوسی

حداقل وزن فازی میانگین وزن فازی حداکثر وزن فازی

c1 0.1667 0.4144 0.7

c2 0.1 0.2894 0.7

c3 0.1 0.2844 0.7

c4 0.2333 0.5 0.7

جدول	15:	ماتریس	بی	مقیاس	شده	موزون	فازی	برای	شاخص	های	
مؤلفه	فرهنگی	ادراک	گردشگران	از	رویداد	بزرگداشت	فردوسی

حداقل وزن فازی میانگین وزن فازی حداکثر وزن فازی

d1 0.1667 0.4433 0.7

d2 0.1 0.285 0.7

d3 0.1 0.2972 0.7

d4 0.1 0.2778 0.7

جدول	16:	ماتریس	بی	مقیاس	شده	موزون	فازی	برای	
شاخص	های	مؤلفه	توسعه	فردی	ادراک	گردشگران	از	رویداد	

بزرگداشت	فردوسی

حداقل وزن فازی میانگین وزن فازی حداکثر وزن فازی

e1 0.1 0.395 0.7

e2 0.1 0.3956 0.7

e3 0.1 0.4328 0.7

e4 0.1667 0.4011 0.7

e5 0.1 0.4344 0.7

e6 0.1667 0.4039 0.7

e7 0.1 0.4006 0.7

e8 0.1 0.4006 0.7

e9 0.1 0.4028 0.7

e10 0.1 0.4028 0.7

e11 0.1 0.4022 0.7

( و منفی  سپس شاخص های فاصله از ایده آل مثبت )

( برای شاخص های  ( و شاخص شباهت نهایی فازی ) (

پنج مؤلفه مبتنی  بر ادراک گردشگران و  رتبه بندی آن ها محاسبه شد که 

این مراحل در جداول ۱7 تا 22 تشریح شده است.

جدول 17: فاصله از ایده آل منفی و مثبت و شاخص 

شباهت فازی نهایی برای شاخص های مؤلفه فیزیکی

رتبه

A1 0.4594 0.706 0.6058 4

A2 0.459 0.7064 0.6062 3

A3 0.4536 0.7104 0.6103 1

A4 0.6066 0.7912 0.566 9

A5 0.4619 0.7042 0.6039 6

A6 0.4565 0.7082 0.608 2

A7 0.4599 0.7056 0.6054 5

A8 0.4896 0.6855 0.5834 8

A9 0.4854 0.6881 0.5864 7
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ــرای اولویت ســنجی درک فیزیکــی از  ــازی ب ــل ف ــج تحلی نتای

رویــداد بزرگداشــت فردوســی از نــگاه گردشــگران نشــان می دهــد 

کــه شــاخص »تأثیــر دسترســی بــه رویــداد بزرگداشــت فردوســی 

ــما از  ــکل گیری ادراک ش ــی( در ش ــی ـ تبلیغات گاه ــانه ای ـ آ )رس

ــت اول،  ــا شناســه A3 در اولوی ــداد بزرگداشــت فردوســی« ب روی

ــداد بزرگداشــت  ــی روی شــاخص »کیفیــت دسترســی پذیری مکان

فردوســی بــر ایجــاد ادراک مثبــت از رویــداد« بــا شناســه A6 در 

ــاز  ــورد نی ــاخت های م ــت زیرس ــاخص »کیفی ــت دوم و ش اولوی

ــت از  ــی مثب ــاد ادراک ــه در ایج ــایط نقلی ــه وس ــی ازجمل دسترس

ــی«  ــت فردوس ــن بزرگداش ــون آیی ــگری همچ ــای گردش رویداد ه

بــا شناســه A2 در اولویــت ســوم بعــد فیزیکــی درک گردشــگران از 

رویــداد بزرگداشــت فردوســی قــرار دارد.

جدول	18:	فاصله	از	ایده	آل	منفی	و	مثبت	و	شاخص	
شباهت	فازی	نهایی	برای	شاخص	های	مؤلفه	اجتماعی

رتبه

B1 0.3132 0.6503 0.675 1

B2 0.3161 0.6454 0.6713 3

B3 0.327 0.6293 0.658 2

ــگران از  ــی گردش ــاخص های درک اجتماع ــازی ش ــل ف تحلی

ــاخص  ــه ش ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــت فردوس ــداد بزرگداش روی

ــاد  ــق آن در ایج ــطح تحق ــی و س ــه محل ــارکت جامع ــزان مش »می

همچــون  گردشــگری  آیین هــای  برگــزاری  از  مثبــت  ادراکــی 

»تأثیــر  شــاخص   ،B1 شناســه  بــا  فردوســی«  بزرگداشــت 

ــزاری  ــی در برگ ــه محل ــی جامع ــالت اجتماع ــات و تعام ارتباط

آیین هــای گردشــگری همچــون بزرگداشــت فردوســی در موفقیــت 

ــاخص  ــه B3، ش ــا شناس ــت از آن« ب ــاد ادراک مثب ــداد و ایج روی

ــاد  ــر ایج ــی ب ــالت اجتماع ــکل گیری تعام ــترهای ش ــاد بس »ایج

ادراکــی مثبــت از رویــداد« بــا شناســه B3 به ترتیــب ســه اولویــت 

مهــم درک اجتماعــی گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی 

ــد. ــش دارن ــذاری در آن نق ــت و تأثیرگ ــه در موفقی ــتند ک هس

ایـده	آل	منفـی	و	مثبـت	و	شـاخص	 از	 فاصلـه	 جـدول	19:	

اقتصـادی مؤلفـه	 شـاخص	های	 بـرای	 نهایـی	 فـازی	 شـباهت	

رتبه

C1 0.4188 0.5881 0.5841 2

C2 0.5361 0.6292 0.54 3

C3 0.5399 0.6277 0.5376 4

C4 0.3345 0.5375 0.6164 1

فردوسی  رویداد  از  گردشگران  اقتصادی  درک  فازی  تحلیل 

رویداد  مخارج  و  قیمت  »نقش  شاخص  که  است  آن  نشان دهنده 

»تأثیر  ، شاخص   C4 با شناسه رویداد«  از  مثبت  ادراکی  ایجاد  در 

همچون  گردشگری  آیین های  برگزاری  و  تحقق  برای  سرمایه گذاری 

بزرگداشت فردوسی در شکل گیری ادراک مثبت از رویداد« با شناسه 

C1 و شاخص »تأثیر سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت زیرساخت های 

ادراک  با برگزاری رویداد بزرگداشت فردوسی در شکل گیری  مرتبط 

ادراک  سوم  تا  اول  اولویت های   ،C4 شناسه  با  رویداد«  از  مثبت 

اقتصادی گردشگران از رویداد بزرگداشت فردوسی هستند. 

جدول	20:	فاصله	از	ایده	آل	منفی	و	مثبت	و	شاخص	
شباهت	فازی	نهایی	برای	شاخص	های	مؤلفه	فرهنگی

رتبه

D1 0.3997 0.6008 0.6005 1

D2 0.5395 0.6279 0.5379 3

D3 0.5301 0.6316 0.5437 2

D4 0.545 0.6258 0.5345 4

از  گردشـگران  فرهنگـی  ادراک  شـاخص های  فـازی  تحلیـل 

رویـداد بزرگداشـت فردوسـی بیانگـر آن اسـت کـه شـاخص هایی 

چـون »نقـش کیفیـت تنـوع فرهنگـی موجـود در محیـط درونـی و 

پیرامونـی رویـداد بزرگداشـت فردوسـی در ایجـاد ادراک مثبـت از 

دارایی هـای  تحقـق  کیفیـت  و  »میـزان   ،D1 بـا شناسـه رویـداد« 

در  فردوسـی  بزرگداشـت  رویـداد  برگـزاری  فراینـد  در  فرهنگـی 

بـا شناسـه D3، شـاخص  شـکل گیری ادراک مثبـت از رویـداد« 

»میـزان منحصربه فردبـودن )یکتایی( رویداد بزرگداشـت فردوسـی 

از نظـر مؤلفه های فرهنگی در شـکل گیری ادارک مثبـت از رویداد« 

بـا شناسـه D2، به ترتیـب اولویت هـای اول تـا سـوم درک فرهنگـی 

گردشـگران از رویـداد بزرگداشـت فردوسـی هسـتند. 

شـاخص	 و	 مثبـت	 و	 منفـی	 ایـده	آل	 از	 فاصلـه	 جـدول21:	
شـباهت	فـازی	نهایـی	بـرای	شـاخص	های	مؤلفـه	توسـعه	فـردی

رتبه

E1 0.4602 0.6686 0.5923 9

E2 0.4599 0.6688 0.5926 8

E3 0.4361 0.6861 0.6114 2

E4 0.428 0.5826 0.5765 11

E5 0.4351 0.6869 0.6122 1

E6 0.4261 0.5837 0.578 10

E7 0.4566 0.6713 0.5952 6

E8 0.4566 0.6711 0.5951 7

E9 0.4551 0.6724 0.5963 3

E10 0.4551 0.6721 0.5962 4

E11 0.4555 0.6718 0.5959 5
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ــه در  ــن مؤلف ــداد، آخری ــردی از روی ــعه ف ــر توس ــی ب درک مبتن

ــت  ــی اس ــت فردوس ــداد بزرگداش ــگران از روی ــش ادراک گردش بخ

کــه در ایــن بخــش، تحلیــل فــازی شــده اســت. نتایــج ایــن مرحلــه 

نشــان می دهــد کــه شــاخص »تأثیــر القــای حــس امیــد در جریــان 

ــی  ــکل گیری ادراک ــی در ش ــت فردوس ــداد بزرگداش ــزاری روی برگ

مثبــت از رویــداد« بــا شناســه E5، شــاخص »دســتیابی بــه رضایــت 

فــردی در جریــان برگــزاری رویــداد بزرگداشــت فردوســی بــر 

شــکل گیری ادراک از موفقیــت رویــداد« بــا شناســه E3 و شــاخص 

»ایجــاد حــس اکتشــاف در فراینــد برگــزاری رویــداد در شــکل گیری 

 ،E9 ــه ــا شناس ــی« ب ــت فردوس ــداد بزرگداش ــت از روی ــی مثب ادراک

به ترتیــب اولویت هــای اول تــا ســوم درک فــردی گردشــگران از 

ــداد بزرگداشــت فردوســی هســتند.  روی

در پایــان ایــن بخــش، مؤلفه هــای تبیین کننــده درک گردشــگران 

از رویــداد بزرگداشــت فردوســی اولویت بنــدی شــده اســت.

جدول	22:	اولویت	بندی	مؤلفه	های	درک	از	رویداد	
بزرگداشت	فردوسی	از	دیدگاه	گردشگران

رتبه

فیزیکی 4.3319 6.4056 0.5965 2

تعاملی ـ 
اجتماعی

0.9563 1.925 0.6681 1

اقتصادی 1.8292 2.3825 0.5656 4

فرهنگی 2.0143 2.4861 0.5524 5

توسعه فردی 4.9244 7.2349 0.5950 3

بحث	و	نتیجه	گیری
چگونگــی  بــه  رویــداد  گردشــگری  موفقیــت  ازآنجاکــه 

ادراک گردشــگران و میــزان حضــور آن هــا در رویــداد وابســته 

ــودآوری و  ــرد، س ــود عملک ــرای بهب ــت ب ــن الزم اس ــت؛ بنابرای اس

ــژه،  ــای وی ــنواره ها و رویداده ــی جش ــداف اجتماع ــردن اه محقق ک

ــق  ــا تطاب ــکاف ی ــورد ش ــری درم ــات دقیق ت ــداد اطالع ــران روی مدی

ــرای شــرکت  ــان ادراک خــود از چیســتی انگیزه هــای مخاطــب ب می

در جشــنواره و انگیزه هــای درک شــده توســط شــرکت کنندگان را 

ــل مؤلفه هــای  ــا تحلی ــه، تــالش شــد ب ــن مقال ــد. در ای بررســی کنن

مدیــران  فرهنگــی،  رویدادهــای  گردشــگران  ادراک  در  مؤثــر 

ــد. ــه کنن ــداد را ارائ ــت روی ــه موفقی ــتیابی ب ــای دس راهبرده

ــی از  ــنجی درک فیزیک ــرای اولویت س ــازی ب ــل ف ــج تحلی نتای

ــگاه گردشــگران نشــان می دهــد  ــداد بزرگداشــت فردوســی از ن روی

کــه »تأثیــر دسترســی بــه رویــداد بزرگداشــت فردوســی )رســانه ای 

ــداد  ــی روی ــی پذیری مکان ــت دسترس ــی(، »کیفی ــی ـ تبلیغات گاه ـ آ

بزرگداشــت فردوســی در ایجــاد ادراک مثبــت از رویــداد« و »کیفیت 

ــه در  ــایط نقلی ــه وس ــی ازجمل ــاز دسترس ــورد نی ــاخت های م زیرس

ــن  ــون آیی ــگری همچ ــای گردش ــت از رویداد ه ــی مثب ــاد ادراک ایج

بزرگداشــت فردوســی« به ترتیــب در بعــد فیزیکــی درک گردشــگران 

از رویــداد مؤثــر اســت. ایــن مقولــه نشــان دهنده اهمیــت دسترســی 

مناســب  دسترســی  گاهی بخشــی،   آ نــوع  از  دسترســی  اســت. 

ــق  ــر و موف ــت ابزارهــای دسترســی، کــه در درک مؤث ــی و کیفی مکان

ــق آن از  ــت موف ــگران و برداش ــن گردش ــداد در ذه ــی از روی فیزیک

ــت. ــی اس ــت فردوس ــداد بزرگداش روی

تحلیــل فــازی شــاخص های درک اجتماعــی گردشــگران از 

رویــداد بزرگداشــت فردوســی نیــز حاکــی از آن اســت کــه »میــزان 

ــی و ســطح تحقــق آن را در ایجــاد ادراکــی  مشــارکت جامعــه محل

مثبــت از برگــزاری آیین هــای گردشــگری همچــون بزرگداشــت 

فردوســی«، »تأثیــر ارتباطــات و تعامــالت اجتماعــی جامعــه محلی 

ــی  ــت فردوس ــون بزرگداش ــگری همچ ــای گردش ــزاری آیین ه در برگ

»ایجــاد  و  آن«  از  مثبــت  ادراک  ایجــاد  و  رویــداد  موفقیــت  در 

بســترهای شــکل گیری تعامــالت اجتماعــی در ایجــاد ادراکــی 

ــی  ــم درک اجتماع ــت مه ــه اولوی ــب س ــداد« به ترتی ــت از روی مثب

گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی هســتند کــه در موفقیت 

ــتگی  ــارکت، هم بس ــع مش ــد. درواق ــش دارن ــذاری در آن نق و تأثیرگ

ــزان  ــی، می ــه محل ــن جامع ــکل گرفته در بط ــی ش ــل اجتماع و تعام

ــت  ــون بزرگداش ــی چ ــگران را از رویدادهای ــی گردش درک اجتماع

ــذارد. ــر می گ ــکل داده و در آن تأثی ــی ش فردوس

از  گردشــگران  اقتصــادی  درک  فــازی  تحلیــل  همچنیــن 

رویــداد فردوســی نشــان دهنده آن اســت کــه »نقــش قیمــت و 

ــر  ــداد«، »تأثی ــت از روی ــی مثب ــاد ادراک ــداد در ایج ــارج روی مخ

ســرمایه گذاری بــرای تحقــق و برگــزاری آیین هــای گردشــگری 

مثبــت  ادراک  شــکل گیری  در  فردوســی  بزرگداشــت  همچــون 

کیفیــت  بهبــود  بــرای  ســرمایه گذاری  »تأثیــر  و  رویــداد«  از 

زیرســاخت های مرتبــط بــا برگــزاری رویــداد بزرگداشــت فردوســی 

در شــکل گیری ادراک مثبــت از رویــداد« اولویت هــای اول تــا 

ســوم ادراک اقتصــادی گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی 

هســتند. پرواضــح اســت کــه آنچــه در درک اقتصــادی گردشــگران از 

رویداد هــای گردشــگری همچــون بزرگداشــت فردوســی تأثیــر دارد 

ــق  ــرمایه گذاری در تحق ــان، س ــه میزب ــارج در جامع ــت مخ وضعی

طرح هــا و رویدادهــای گردشــگری و ســرمایه گذاری در کیفیــت 

ــادی  ــت اقتص ــر و مثب ــد در درک مؤث ــه می توان ــت ک زیرساخت هاس

ــد. ــت باش ــز اهمی ــگری حائ ــه گردش جامع

گردشــگران  فرهنگــی  ادراک  شــاخص های  فــازی  تحلیــل 

ــش  ــه »نق ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــت فردوس ــداد بزرگداش از روی

کیفیــت تنــوع فرهنگــی موجــود در محیــط درونــی و پیرامونــی 

رویــداد بزرگداشــت فردوســی در ایجــاد ادراک مثبــت از رویــداد«، 

»میــزان و کیفیــت تحقــق دارایی هــای فرهنگــی در فراینــد برگــزاری 

مثبــت  ادراک  شــکل گیری  در  فردوســی  بزرگداشــت  رویــداد 
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رویــداد  )یکتایــی(  منحصربه فردبــودن  »میــزان  و  رویــداد«  از 

بزرگداشــت فردوســی از نظــر مؤلفه هــای فرهنگــی در شــکل گیری 

ادارک مثبــت از رویــداد« به ترتیــب اولویت هــای اول تــا ســوم درک 

ــتند.  ــی هس ــت فردوس ــداد بزرگداش ــگران از روی ــی گردش فرهنگ

درواقــع می تــوان گفــت تنــوع فرهنگــی، وجــود دارایی هــای 

ــی  ــودن فرهنگ ــداد و منحصربه فردب ــش آن در روی ــی و نمای فرهنگ

فرهنگــی  درک  در  تأثیــر  در  مهــم  کلیدواژه هــای  رویــداد، 

گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی هســتند؛ بنابرایــن الزم 

ــود. ــه آن ش ــژه ای ب ــه وی ــداد، توج ــت روی ــت در مدیری اس

در پایــان، در درک مبتنــی بــر توســعه فــردی از رویــداد »تأثیــر 

القــای حــس امیــد در جریــان برگــزاری رویــداد بزرگداشــت 

ــتیابی  ــداد«، »دس ــت از روی ــی مثب ــکل گیری ادراک ــی در ش فردوس

بــه رضایــت فــردی در جریــان برگــزاری رویــداد بزرگداشــت 

ــاد  ــداد«و »ایج ــت روی ــکل گیری ادراک از موفقی ــی در ش فردوس

حــس اکتشــاف در فراینــد برگــزاری رویــداد در شــکل گیری ادراکــی 

ــای  ــب اولویت ه ــی« به ترتی ــت فردوس ــداد بزرگداش ــت از روی مثب

اول تــا ســوم درک فــردی گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت 

ــوان گفــت حــس امیــد، رضایــت  فردوســی هســتند. درواقــع می ت

ــکیل درک  ــم در تش ــی مه ــردی مفاهیم ــاف ف ــس اکتش ــردی و ح ف

فــردی گردشــگران از رویــداد بزرگداشــت فردوســی هســتند و الزم 

ــد. ــرار گیرن ــر ق ــت مدنظ ــزاری و مدیری ــت در برگ اس

بــا  پژوهــش حاضــر  از  به دســت  آمده  نتایــج  تطبیــق  در 

مطالعــات مشــابه، همچنــان کــه کاپالنیــدو و همکارانــش بــه 

ــدگاه  ــداد از دی ــک روی ــت ی ــدی در موفقی ــای کلی ــل مؤلفه ه تحلی

تماشــاچیان و تولیدکننــدگان پرداخته انــد و آن را در دو ســوی عوامــل 

مؤثــر از نــگاه طــرف تقاضــا و طــرف عرضــه قــرار داده انــد، می توان 

نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش را کــه بــه بررســی ابعــاد مؤثــر در 

ــته بندی ای  ــت در دس ــه اس ــگران پرداخت ــدگاه گردش ــداد از دی روی

شــامل ابعــاد فیزیکــی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و توســعه 

ــر از منظــر  ــوان مؤلفه هــای مؤث ــه نمــود. همچنیــن می ت فــردی ارائ

طــرف تقاضــای رویــداد ورزشــی مــورد مطالعــه آنــان کــه منطبــق 

ــن  ــته بندی ای ــل دس ــای ذی ــا مؤلفه ه ــد را ب ــگران رویدادن ــا گردش ب

ــر  ــای مؤث ــش مؤلفه ه ــدو و همکاران ــرد. کاپالنی ــاس ک ــش قی پژوه

ــناختی  ــی و روان ش ــای اجتماع ــا را جنبه ه ــرف تقاض ــدگاه ط از دی

رویدادهــا می داننــد. آنــان بیــان می دارنــد در طــرف تقاضــا 

فاکتورهــای موفقیــت عبــارت اســت از: احســاس جامعــه، غــرور، 

ســازمان دهی، زیرســاخت، پاکیزگــی و نظافــت، نزدیکــی، ورزش، 

مشــارکت، توســعه دانــش، ســالمت، تجــارت بالقــوه، توجه و توســعه 

گردشــگری )Kaplanidou et al., 2013(. در ایــن مقالــه ســعی 

شــده اســت مؤلفه هــای مؤثــر در ادراک گردشــگران از موفقیــت 

ــر  ــن ام ــود. ای ــدی ش ــته اولویت بن ــر دس ــته بندی و در ه ــداد دس روی

می توانــد به طــور نظام مندتــری بــه برنامه ریــزان کمــک کنــد تــا 

ــداد گردشــگری باشــند. ــک روی ــان ی ــاز مخاطب پاســخ گوی نی

کــه  می دارنــد  بیــان  نیــز   )۱3۹4( و همکارانــش  نظــری 

بازاریابــی و تبلیغــات، کیفیــت اجــرای برنامــه و مشــارکت جامعــه 

تصویــر  رضایــت،  در  دســت اندرکار  ســازمان های  و  محلــی 

ــت  ــل کیفی ــن عام ــد. همچنی ــی مؤثرن ــه به یادماندن ــد و تجرب مقص

اجــرا بیشــترین اثــر را در رضایــت، تصویــر مقصــد و تجربــه 

به یادماندنــی را از یــک رویــداد گردشــگری برجــای می گــذارد 

و ســایر متغیرهــا بــا اطمینــان ۹5 درصــد، اثــر معنــاداری در 

دســته بندی  دربــاره  ندارنــد.  موفــق  اجــرای  شــاخص های 

تحقیقاتــی کــه ابعــاد مؤثــر در انگیــزش و ادراک مخاطــب را در دو 

ــن  ــوان چنی ــد می ت ــته بندی کرده ان ــی دس ــی و کشش ــش رانش بخ

اظهــار داشــت کــه ابعــاد انگیزشــی رانشــی بــا توجــه بــه این کــه از 

مبــدأ ســفر برمی آینــد، بــا عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 

ــه  ــل ب ــال تمای ــرای مث ــد؛ ب ــتری دارن ــق بیش ــردی تطاب ــعه ف و توس

ــی تعــادل، اجتماعی شــدن، هم بســتگی  اکتشــاف فرهنگــی، بازیاب

ــه  ــش )2020( ب ــو و همکاران ــه ی ــرگرمی ک ــش و س ــواده، آرام خان

 Crompton & McKay, 1997;( نقــل از پژوهش هــای گذشــته

ــوان  Nicholson & Pearce, 2001; Chen & Mo, 2014( عن

ــه مشــارکت، اجتماعی شــدن، ارتباطــات در  ــا تمایــل ب ــد، ب کرده  ان

بعــد تعاملــی و اجتماعــی و یــا تنــوع فرهنگــی و منحصربه فردبــودن 

ــادی،  ــح، ش ــذت، تفری ــش، ل ــن آرام ــی و همچنی ــد فرهنگ در بع

ــدان  ــش ب ــن پژوه ــردی در ای ــعه ف ــد توس ــه در بع ــی و ... ک نوگرای

ــد  ــده در بع ــل ذکرش ــی عوام ــت. از طرف ــق اس ــده منطب ــاره ش اش

کششــی، کــه مؤلفه هــای حاضــر در مقصــد رویــداد را خاطرنشــان 

می کنــد، و یــو و همکارانــش )2020( نیــز بــه نقــل از ســایر 

 Smith et al., 2010; Yi et al., 2018; Li &( پژوهشــگران

 Wood, 2016; Vajirakachorn & Chongwatpol, 2017;

 Viviers & Slabbert, 2014( بــدان اشــاره کرده انــد ـ ازجملــه 

تنــوع،  فعالیت هــا،  مشــخص،  محتــوای  یــا  برنامــه  مــکان، 

تمــاس ســخت افزاری، حمل ونقــل، اتمســفر و جــو، کیفیــت 

ــنواره  ــای جش ــی، ویژگی ه ــتیبانی، دسترس ــات پش ــیقی، خدم موس

ـ بــا ابعــاد فیزیکــی به دســت آمده در ایــن پژوهــش ـ ازجملــه 

ــای ـ  ــب و فرصت ه ــهیالت مناس ــرا، تس ــت اج ــی، کیفی دسترس

منطبــق اســت. نکتــه مهــم در ایــن پژوهــش، در مقایســه بــا نتایــج 

ــر  ــش عالوه ب ــن پژوه ــه ای ــت ک ــن اس ــابه، ای ــای مش پژوهش ه

از  فراتــر  گامــی  در  مؤلفه هــا،  نظام مندســازی  و  دســته بندی 

ــر در  ــده مؤث ــاد یادش ــدی ابع ــه اولویت بن ــین ب ــای پیش پژوهش ه

ــا نقشــه  راه دقیق تــری  ادراک گردشــگران رویــداد پرداختــه اســت ت

در راســتای چگونگــی توجــه بــه ابعــاد مؤثــر در موفقیــت رویدادهــا 

باشــد. 

تحلیــل نهایــی مؤلفه هــای تبیین کننــده ادراک گردشــگران 

ــن موضــوع اســت کــه  ــداد بزرگداشــت فردوســی بیانگــر ای از روی

ــگران  ــرای گردش ــت ب ــن اولوی ــی مهم تری ــی ـ اجتماع ادراک تعامل

ــا  ــتگی آن ه ــی و هم بس ــارکت محل ــت آن در مش ــاظ اهمی ــه لح ب
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در شناســاندن بهتــر جامعــه میزبــان و رویــداد مدنظــر اســت. ایــن 

ــرد  ــگران، رویک ــدگاه گردش ــه از دی ــت ک ــده اس ــث ش ــوارد باع م

تعاملــی و اجتماعــی به ســبب نقــش مهــم و تســهیلگرانه آن در 

اولویــت اول قــرار گیــرد. در رتبــه دوم اهمیــت، درک فردی قــرار دارد 

کــه بــه تشــخیص و درک گردشــگران می توانــد خــود را در رضایــت 

فــردی، حــس امیــد و کیفیــت مدنظــر رویــداد نشــان دهــد؛ بنابرایــن 

بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده می تــوان گفــت کــه بنیــان 

ــاس ادراک  ــی براس ــت فردوس ــداد بزرگداش ــگران از روی درک گردش

ــاخص های  ــه ش ــرار دارد و هرچ ــداد ق ــی از روی ــی ـ اجتماع تعامل

ــق و  ــند، درک موف ــبی باش ــرایط مناس ــن درک در ش ــده ای تبیین کنن

ــت. ــد گرف ــکل خواه ــگران ش ــان گردش ــداد در اذه ــر از روی مؤث

بــه  می تــوان  تحقیــق  ایــن  محدودیت هــای  ازجملــه 

ــاره  ــق اش ــی تحقی ــاز کیف ــرگان در ف ــه خب ــی ب ــان نبودن دسترس آس

ــوص  ــد. درخص ــر ش ــش منج ــن بخ ــدی کار در ای ــه کن ــه ب ــرد ک ک

فــاز کّمــی در بخــش آمــاری جامعــه گردشــگران رویــداد، بــا توجــه 

بــه این کــه محقــق خــود از دســت اندرکاران برگــزاری رویــداد 

ــواری  ــا دش ــات ب ــع آوری اطالع ــوده، جم ــی ب ــت فردوس بزرگداش

ــایر  ــی در س ــت زمان ــه محدودی ــه ب ــا توج ــا ب ــوده، ام ــه نب مواج

ــه  ــورت نپذیرفت ــه ص ــداد مطالع ــا روی ــط ب ــع مرتب ــع ذی نف جوام

ادراک  موضــوع  تکمیــل  به منظــور  و  این خصــوص  در  اســت. 

حاصــل از برگــزاری رویــداد در راســتای دســتیابی بــه مــدل جامــع 

مدیریــت رویــداد و برنامه ریــزی منطقــه ای در بســترهای دارای 

ــود در  ــنهاد می  ش ــی، پیش ــگری فرهنگ ــای گردش ــت رویداده ظرفی

ــه  ــه جامع ــع ازجمل ــای ذی نف ــایر گروه ه ــی ادراک س ــات آت تحقیق

محلــی و ســازمان دهندگان نیــز در برگــزاری رویــداد بررســی و 

ــوند.  ــش ش پژوه
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