
34-9318،45بهار،54دهم،شمارهمطالعاتمدیریتگردشگری،سالچهارعلمیفصلنامه

امکان سنجی توسعة گردشگری رویداد )با تاکید بر رویدادهای فرهنگی( و 

بودن مقصدهای گردشگری مطالعه موردی: شهر تأثیر آن بر تعدیل فصلی

 همدان

3نگارجلیلیان2،اسماعیلقادری9،مهدیکروبی

 91/5/19تاریخپذیرش:–94/1/15تاریخدریافت:

 چکیده

درتوسعۀصنعتگردشگریمقصدهایگردشگریبهعنوانکانو نقشبنیادیرا ناصلیجذبگردشگران،
بتوانتجربهدارندزمانیمی دادکه متمایزوموفقجلوه هایمنحصربهفردوتوانیکمقصدگردشگریرا

جدیدیرابهگردشگرارائهداد.اینوظیفهبرعهدۀرویدادهایگردشگرینهادهشدهاست.رویداددرترکیب
توس بازاریابیشودوازطریقبرنامهگیریجاذبهدرمیانگردشگرانمیعۀگردشگریباعثشکلبا و ریزی،

بهصورتعادالنهومنظمدرمناطقیگردشگریعتوزیمهمبراهایاجرایاصولی،بهعنوانیکیازاستراتژی
ثرجهتؤمنابعوعواملم گردد.پژوهشحاضربهبررسیمحسوبمیمختلفدرکشوریهامختلفودرزمان

فصلی راستایتعدیل گردشگریرویدادهایفرهنگیدر است.توسعۀ پرداخته همدان گردشگریشهر بودن
 رایپرسشنامهوبهاازآوریدادهباشند.برایجمعخبرگانگردشگریشهرهمدانمیپژوهش،یآمارۀجامع

تحلیلداده و تجزیه از شده یبرحداقلمربعاتجزئیمبتنیاختارمعادالتسیسازمدلیکردروها استفاده
دهدوضعیتمنابعگردشگری،منابعحمایتی،منابعمصنوعوعواملموقعیتیجهتتوسعۀنتایجنشانمی.است

بودنگردشگریدرجهتتعدیلفصلی گردشگریرویدادهایفرهنگیدرشهرهمدانبهجزمنابعحمایتی،
وضعیتمطلوبیقراردارند.

هایمقصدگردشگری،بازاریابیگردشگری،گردشگریرویداد،رویدادفرهنگی،آمیختهواژگان کلیدی:
 بودنگردشگری.بودنبازاریابی،تعدیلفصلیفصلی
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 مقدمه

بینجشنواره در ورویدادها جهانقرارهابخشترینیعسرها یدرحالرشدگردشگریدر

ینو،هاجاذبهاندکهبایدیافتهدرنمقصدهایگردشگری(.مدیرا9315:919دارند)بذرافشان،

یجانه و بکر یبانگیز، مجموعه به بیگردشگریمقصدهایهاداشتهرقیبرا تاخود یفزایند

واهدافدرنظرگرفتهشدۀگردشگریهاخواستهشمارمتقاضیانبازدیدازآنمقصدهامطابق

 همکاران، )کانلو پیشرود ح2194به در عدم قیقتکاهشسطح(. پیآن، در و تقاضا

 از تأساستفاده در گردشگری تسهیالت و هافصلیسات از یکی سال، از ینترعمدهیی

فصلیهاچالش عنوان با استکه مقصدها یمدیران یاد آن از (.9388شود)نکویی،یمبودن

هاجشنواره رویدادها دریمو برایجذبگردشگران قدرتمند ابزاری توانند یهافصلطی

رونقباشندوتصویریازمنطقهوآگاهیازآنرادرذهنگردشگرانایجادکنند)گتزوکم

2195پیج، در نقشمهمی رویدادها واقع در درهابرنامه(. گردشگری توسعۀ و بازاریابی ی

 و دارند گوناگون حوزمقصدهای افزایشمزیتدر برای قدرتمند ابزاری به گردشگری ۀ

هازندگیبخشیده.رویدادهابهجاذبهاندشدهبودنمقصدهایگردشگریتبدیلوفصلیرقابتی

ایتکراریرابهشکلمداومتجربهصورتیناهاراسرزندهوباروحکردهکهدرغیروآن

رویدادهایم ارائه بود. خواهند بازدیدکنندگانروبرو کاهشتعداد زمانبا مرور به و نمایند

توسعۀفرهنگیودهشکلمدیگریازیمههانقش یجوامعگرفتهتابازسازیمناطقشهری،

(.1،9313:9ماتیوس)یندنماتقویتهویتملینیزایفامی

 

 بیان مسئله و ضرورت تحقیق

بر کنترل عدم داده، سرزنشقرار و انتقاد مورد همیشه را گردشگری که مسائلی از یکی

فصلیمقصدها ریچیبودنتقیگردشگریو و است)گلدنر 2اضا فصلی2111، یک(. بودن،

درقالبشودیمپدیدۀجهانیدرگردشگریاستکهبهوسیلۀجابجاییموقتافرادایجاد .

بهایندلیلمدتکوتاهعواملطبیعی،جابجاییموقتی) کههرمقصدالگوهایافتدیماتفاق(

                                                                                                                                                                                 

1. Matthews 

2. Goldner And Ritchie 
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)باتلر دارد را هواییخاصخود اجتماعیو منفیاقتصادی، اثرات ادایج(.9،1:2119آبو

نتیجۀطیمحستیز به مقصد در تعادل عدم این ی، فصلی دلیل است. پدیدۀ در بودنبروز و

منابع کارآمد ۀاستفاد عدم نتیجه تسهیالت از  طول در گردشگری درآمدهای ایجاد در و

 سرمایه بازدۀ انتظارتوانینم مدتکوتاهدر سال، داشت را (9381)نکویی،  بودنفصلی.

 به وابسته مقصدهای خصوص به مقصدهایگردشگری، یگذاراستیسدر همیشگی ایمسئله

 هایبخش وعملیاتی یگذاراستیس معضالت از همچنینیکی و سرد اقلیم دارای و محیط

 هابخشاین همواره که است عمومی بخش در هم و دربخشخصوصی هم گردشگری

وکاهش سعی غلبه 2باوم)کنندیم نآ تأثیرات بر الندروپ، 2119و :92 و هاجاذبه(.

گردشگریمقصدها ایران ی طبیعت متأثر نیز در  صنعت بودنفصلی از استگردشگری

 میزبان هرسالهایرانمراکزگردشگری نیتریاصل از یکیشهرهمدانبهعنوان.(9313باقری،)

 داشتن و غنی تمدنیورداریازابرخب اما،است وخارجی داخلی ازگردشگران زیادی تعداد

 شاخص طبیعی مواهبو وگسترده متنوع یدستعیصنا،مذهبیو تاریخی ۀبرجست ۀابنی و آثار

هواییلیلفصلید به رینظکمو الگویآبو ناشیاز  بودن  جذب در نتوانستهخاصخود

درشهرهمدانآور دستبه موفقیت گردشگران تعطد،  و روزهایگرم و نوروزالتیدر

تقاضا کمبود با اقامتی مراکز سرد فصول در و دارد وجود مازادتقاضایگردشگری معتدل،

 همدانباداشتنشهر(.9311)بصیریپارسا،برندیمودررکودفصلیبهسرشوندیممواجه

گردشگریمتعددتاریخی،طبیعیومذهبیتاکنوننتوانستهاستبهعنوانیکیازیهاجاذبه

شودگردشگرانهدفیهااستان بایدآن گردشگریهمدانیهاتیظرفوقلمداد که گونه

 استنشمعرفی ی ده برای همچنین فصلیسازکسانو مختلف درفصول گردشگر جذب ی

رویدادهابهخودیخودازتنوعزیادیبرخوردارندکهازطرفی.اقدامیصورتنگرفتهاست

به منحصر گردشگرییکویژگی در موضوع، یاین از رویدادها این است. یهاادمانفرد

مذهبیکهریشهدر-.مراسمفرهنگیشوندیمیباستانیومذهبیراشاملهانییآتاریخیتا

ایجادجاذبه نمونهجریاناتیهستندکه از واعتقاداتمردمیکجامعهدارد، .کنندیمباورها

                                                                                                                                                                                 

1. Butler 

2. Baum and Lundtorp 
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 بهعنوانیکرخدگونهنیابسیاریازکشورها وازطریقبرپاییدارندیماداحیاءمراسمرا

هاوالیفست طوریهاکارناوالو به داده رونق آن کهبه پیدا نمود بیشتر کندیمجذابیتآن

درشرایطکنونیشهرهمدانبهعنوانیکمقصد،زمانیموفق؛(9388قادریوهمکاران،)

کنندهمنابعوخدماتپشتیبانیعملخواهدکردکهبادرنظرگرفتنشرایط،اقدامبهشناسایی

جشنواره و گردشگریرویدادها افزایشجهتتوسعۀ به قادر تا اوجنماید، فصلغیر در ها

سودآور قدرت افزایش میزبان، جامعۀ رفاه و ریپذرقابتی ترفیع و اجتماعی،وربهرهی ی

فرهنگیواقتصادیودستیابیبهتوسعۀپایدارگردشگریباشد.

 شپیشینه پژوه

ترینعواملکلیدیانتخابمقصدجهتبرگزاریرویدادومیزانمحققانزیادیبهمطالعۀمهم

پرداختهاهمیتآن برگزاریرویداد انتخابمقصد فرایند در اینمحققینها عقیدۀ به بااند.

برنامهنیترتیاهم نظر از رویداد برگزاری مکان میفاکتورهای زیر شرح به باشد:ریزان

امنیت،9115)9اناوپرم و ایمنی هتل، خدمات کیفیت رویداد، برگزاری محل امکانات :)

ریچی و کراچ مقصد؛ جذابیت میزان و اقامتی تأسیسات موجود هزینه(9119)2ظرفیت :

اقامتی،دسترسیبهمحل،فضاینمایشگاهی،ساتیتأسها،،کیفیتغذا،کیفیتاتاقوآمدرفت

اتاق فیزیکیفیت امکانات حملها، هزینۀ گلدبالتکی، تسهیالت؛ و تفریحات 3ونقل،

حمل(9118) امکانات برگزاری، هتل:محل آموزشونقل، کادر مدیریتها، زمینۀ در دیده

رویداد،ایمنیوامنیت،حمایتسالمتوپزشکی،خدماتاورژانس،امکاناتوتسهیالتپایه.

فصلی ارتباطبا مکموردر 5ایبودنگردشگریاوماهونیو سال مطالعه2118در ایبادر

بودنوبهبررسیمفهومفصلی"هایاستراتژبودندرصنعتگردشگری:اثراتوفصلی"عنوان

می استرالیا کشور در پدیده این از ناشی مسائل اثراتو ازهمچنین طیفوسیعی و پردازد

ارائهمیبودنکمکمیییکهدرسطوحمقصدبهبهبوداثراتفصلیهایاستراتژ دهدکندرا

هاوشاملمعرفیوتوسعۀجشنواره: بخشیجاذبهباشد:استراتژیتنوعکهشاملمواردزیرمی
                                                                                                                                                                                 

1.Oppermann 

2.Crouch and Ritchie 

3.Goldblatt, 

4.O'Mahony and McMurray 
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بسته ارائۀ بستهرویدادها، ارائۀ خاص، موضوعات با سفر اوج،های غیر فصل در سفر های

هایعالیتهمکاریبابخشخصوصیجهتتنوعبخشیدنبهامکاناتاقامتی،توسعۀجاذبهوف

)محصوالت(جدیددرسراسرسال،توسعۀمحصوالتمتناسببانیازهاوانتظاراتبازار،توسعه

استراتژیتنوع سایرمقصدها. محصوالتمقصدبرایمتمایزساختنآناز ارتقاء بخشیبهو

باالبردنآگاهیازمقصدفراترازفصلاوج،توسعۀرویدادهایگردشگریدرمنطقه ،بازار:

طراحییکرویکردبازاریابییکپارچهبرایتمامفصول.استراتژیتسهیلتوسطدولت:بهبود

گسترشزیرساخت زیرساختو توسعۀ منطقه، بههای دسترسی بهبود منظور )به محلی های

توسعۀساختاریویاتسهیالت)بهعنوانمثالحملجاذبه ونقلعمومی،هایطبیعیمحدود(،

باعنوان9.کوچیاوریزوامکاناتعمومی( بودنگردشگریدرمقصدهایفصلی"پژوهشیرا

سیسیلفرهنگی شواهدتجربیاز سال": بررسیسهمگردشگری2199در به و دادند انجام

رسدپردازدوبهایننتیجهمیبودنگردشگریوافزایشپایداریمیفرهنگیدرکاهشفصلی

بهیهاتیساهایمکملبایدتوسعۀطرح را بتوانتقاضا بهطوریکه میراثکوچکباشد،

،طوریباشدیمدرازمدتریزیعرضۀفرهنگینیازمندبرنامهکهنیاطورمساویتوزیعنمودو

شانباوهمکاراندرمطالعه2قراردهد.کانلریتأثگیریگردشگرانراتحتکهبتواندتصمیم

بهتبییناین2194درسال"سخیبهفصلیبودنهایگردشگری:پارویدادهاوجاذبه"عنوان

کنندوچگونهایراایجادمیها،رویدادهایویژهپردازندکهچگونهمدیرانجاذبهموضوعمی

آن فصلیاز تعدیل برای ابزاری عنوان به میها استفاده یککشور سطح در وبودن کنند

می اذعان بازهمچنین اصلی منبع محلی جامعۀ که دارد ویژه برایرویدادهای وباشندیمار

دوره طور به گردشگری رویدادهای بودن درمؤثرای شرکت به ترغیب را گردشگران ی

 نماید.گونهرویدادهایگردشگریدرفصلغیراوجمیاین

 عنوان با پژوهشی فضلوی داخلی مطالعات اجراریتأثیبررس"در بر مؤثر موفقیعوامل

یفرهنگیدادهایرو یدگاهداز سال"جشنسدهیموردمطالعهگردشگران، انجام9315در

است، اشده مواردیندر محلیپژوهش مردم مشارکت بازاریابیهمچون اثربخشی ی،

                                                                                                                                                                                 

1. Cuccia and Rizzo 

2. Connell 
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یغات)تبل امنیت(، بهداشت، زیرساختو تسههاوجود عنوانیاجرایالت،کیفیتو به برنامه

برگزار در یفرهنگیدادروییکعواملمؤثر میمطالعه بررسیوضعیتهرشود، منظور به

جامع مشارکت برنامه، اجرای کیفیت جشن، از رضایت تحقیق، متغیرهای محلی،ۀیکاز

تسهیالتوخدماتگردشگریارائه امنیتوبهداشتجشن، تصویرمقصد، وتبلیغات، شده

دروضعیتمطلوبیقرارداردویاکهخیرااینکهآی ینپنجعاملکهازبدهدینشانمیجنتا.

رضا بر را اثر بیشترین اجرا کیفیت تصویرمؤثر، بهیت، تجربه و ذهنیادماندنیمقصد در

زیرساخت،تسهیالتوخدماتگردشگریفقطبررویدرحالیکهگردشگرانداشتهاست

بوده عنوان.اندرضایتگردشگراناثرگذار برمؤثربندیعواملاولویت"ارژنگپژوهشیبا

دررگذاریتأثباهدفشناساییفاکتورهای9319رادرسال"رویدادهایگردشگریبرگزاری

انتخابمکانبرگزاریرویدادهایتجاریدریکشهرانجامداد،برایاینمنظورمدلفرایند

انتخابمقصدومکانبرگزاریرویدادها)کراچوریچی(برگزیدهشدوهفتبعداصلیمدل

بااستفادهازتحل بندیابعادمدلمذکوربهیلعاملیشناساییوباآزمونفریدمنبهاولویترا

ظرفیت دسترسی، برگزاری، مکان اجاره رقابتی نرخ شهرت، حسن نمود: اقدام زیر شرح

درهایورایرویداد.هایعمومی،تسهیالتمکانبرگزاریرویدادوفرصتفیزیکی،هزینه

مدیریتبازاریابیمقصدبرریتأث"پژوهشیراباعنوان9311سالجهانپوربودنارتباطبافصلی

هایانجامدادوهدفاصلیآنشناساییشاخص"بودنگردشگریشهرهمدانتعدیلفصلی

بودنگردشگریوسازیجهتتعدیلفصلیپیادهمنظوربهها،تعییناولویتآنمؤثربازاریابی

.باشدهامیاینشهرنسبتبهشاخصنیزتعیینشکافموجودمیانوضعیتکنونی

 

 چارچوب نظری تحقیق

است"پذیریمقصدگردشگریرقابت"مدلمفهومیدوسطحیاینپژوهشبرگرفتهازمدل

کیم و 9)دویر رقابت2113، اصلی عناصر سایر(. بوسیلۀ قبالً که همانطور را مقصد پذیری

بسیاری به نیز و بود وسردستهمحققانگردشگریپیشنهادشده متغییرها کهاز هایهرطبقه

(.باتوجهبه2115:12بندیکردند)دویرودیگران،بوسیلهکراچوریچیشناختهشدهبود،طبقه

                                                                                                                                                                                 

1. Dwyer and  Kim 
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(2113مباحثومنابعیکهدرپیشینۀپژوهشذکرشدوهمچینباعنایتبهمدلکیمودویر)

کهؤچهارعاملم گردشگریرویداد)فرهنگی( عاملتقسیمثرجهتتوسعۀ بهدوازده خود

فرهنگیمی منابع و طبیعی )منابع گردشگری منابع شامل: حمایتی-شوند منابع تاریخی(،

هاینوازی(،منابعمصنوع)زیرساختگردشگری،فعالیت)دسترسی،زیرساختعمومی،مهمان

گردید،ازتفریحی،سرگرمی،خرید(،منابعموقعیتی)موقعیتمکانی،قیمت،امنیت(استخراج

باشند.مادراینپژوهشبرایطرفدیگرهریکازایندوازدهعاملشاملچندینمتغیرمی

ثربرتوسعۀگردشگریرویداد)فرهنگی(جهتتعدیلپدیدۀفصلیؤترعواملمبررسیدقیق

متغیراست،تقسیم54بودنشهرهمدانبراساسنتایجآنهارابهدوازدهعاملکهخودشامل

هایبازاریابینماییم.ازطرفیضروریاستکهمقصدهاازمدیریتاستراتژیکوسیاستمی

فصلی تأثیرات رساندن حداقل به جهت ابزارهایی عنوان استفادهبه گردشگری بودن

عواملپیشرویاین9،2199کنند)توریونپراتسوآنتونیودرو بنابراینالزماستکهابتدا .)

 .پدیدهرابشناسیم

هایبالقوهوبالفعلگردشگریبههرمقصد،بهمیزانعملکردمدیریتوبهنازآنجاکهجریا

شاخص یکچارچوبو به مبرمی نیاز لذا است، وابسته مقصد آن هایخصوصبازاریابی

هایاصلی(.همچنینتعیینمؤلفه2113بازاریابابیدرمدیریتمقصدوجوددارد)دویروکیم،

هایبنیادیمرتبطباآندرجهتایازشاخصدربرنامۀمدیریتمقصدومجموعهبازاریابی

افزایشدادهوبهتعیینوتشخیصنقاطبودن،قدرترقابتتعدیلاثرفصلی پذیریمقصدرا

(.در2113قوتوضعفنسبیمقصدهایمختلفگردشگریکمکخواهدکرد)دویروکیم،

 تعدیل برای مؤثر راهبردهای برنامهفصلیواقع هستند. بازایابی نوع از گردشگری یبودن

ایکاربردی،پایداروراهبردیبازاریابیمشتملبرتعدادیعنصراستکهدرکلآنرابرنامه

یبازاریابیراایجادکرد.درسالاصطالحآمیخته2میالدی،نیلبوردن9143.درسالکندیم

وسیلهآمیخته9151 بهچهارپیمعروفشدییبازاریابیبه و کرد مککارتیتکاملپیدا

                                                                                                                                                                                 

1. Turrión-Prats and Juan Antonio Duro 

2.Borden 
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(.استفادهازچهارپیبیشازحدبازاریابیراسادهکردوچارچوبیسادهو9،2111:228باکر)

می که فراهمآورده برنامهمرتبرا و کرد بازاریابینگاه یبازاریابیراتوانازطریقآنبه

دلیلکمبودهاییکه به بیتنریکپارچهساخت. و بومز سنتیبازاریابیداشت، عوامل2آمیخته

ارائهکردندکهشاملاینمتغیرهاست:محصول،7pدیگریرابهآناضافهوالگوییمرکباز

 )باکر، فرایند و افراد فیزیکی، شواهد ترویج، مکان، 2111قیمت، تحقیق225: این در .) 

هدفتعدیلفصلیشاخص با بعد این قالببهایمربوطبه در همدان گردشگریشهر ودن

گیرد.باتوضیحاتیکهدرباالمیهایبازاریابیخدماتگردشگری،موردبررسیقرارآمیخته

آمیخته را مدل دوم سطح پژوهش، این مدل بودن سطحی دو به توجه با و شد هایذکر

شواهدف،محصولشامل(7pبازاریابی) توزیع، قیمت، ترفیعفروش، افراد،،یزیکیترویجو

فصلیفرایند تعدیلپدیدۀ بر مکه برایبررسیاینتحقیقاستخراجشدند،ؤبودن هستند، ثر

یگردیدودربندطبقهومتغیرهایپیشنهادشدهدرادبیاتگردشگری،دراینمدلهاشاخص

نابعونهایتمدلپیشنهادیتحقیقارائهگردیدتابتوانازطریقآنبهبررسیوضعیتفعلیم

 رویدادمؤثرعوامل گردشگری توسعه فصلیجهت تعدیل راستای در فرهنگی بودنهای

گردشگریشهرهمدانپرداخت.

                                                                                                                                                                                 

1.Baker 

2.Booms & Bitner 
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 (2003)اقتباس از دویر و کیم، مدل مفهومی پژوهش . 1شکل شماره

 سواالت پژوهش

 سوالاصلی:

بودنشهرهمداندارد؟برتعدیلفصلیتوسعۀگردشگریرویداد)فرهنگی(چهتأثیری

سواالتفرعی:

 فرهنگی منابعگردشگری)منابعطبیعیو گردشگری-چه جهتتوسعۀ تاریخی(

بودنشهرهمدانوجوددارد؟رویداد)فرهنگی(درراستایتعدیلفصلی

 مهمان )زیرساختعمومی، حمایتی عوامل و منابع جهتچه دسترسی( و نوازی

بودنشهرهمدانوجودرویداد)فرهنگی(درراستایتعدیلفصلیتوسعۀگردشگری

دارد؟
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 هایتفریحی،سرگرمیوچهمنابعوعواملمصنوع)زیرساختگردشگری،فعالیت

بودنشهرخرید(جهتتوسعۀگردشگریرویداد)فرهنگی(درراستایتعدیلفصلی

همدانوجوددارد؟

 ت،قیمت(جهتتوسعۀگردشگریرویدادچهعواملموقعیتی)موقعیتمکانی،امنی

 بودنشهرهمدانوجوددارد؟)فرهنگی(درراستایتعدیلفصلی

 بودنوضعیتموجودشهرهمدانهایبازاریابیمؤثربرتعدیلفصلیبررسیآمیخته 

 

 شناسی تحقیقروش

شیعلیوازلحاظهدفکاربردیاستکهباروشپیمای-اینپژوهشازنظرماهیتتوصیفی

شود.انجاممی

 ابزار گردآوری اطالعات

جهتگردآوریاطالعاتموردنیازتحقیقازروشتحقیقپیمایشیبهوسیلۀپرسشنامهاستفاده

برایگردندیمیلیکرتگردآوریوبررسیانهیگزدرقالبطیفپنجهاپاسخشدهاست. .

هایدانشجوییدرایرانوخارجازنامهیانی،پااکتابخانهتهیۀپرسشنامهابتدابااستفادهازمنابع

بهکلیدواژه توجه جستجویمقاالتفارسیوالتینبا بررسیکشور، هایاصلیپژوهشبه

رویدادپرسشنامه گردشگری توسعۀ جهت نیاز مورد عوامل و منابع حوزۀ در مشابه های

فصلی تعدیل جهت در پرسشنامۀ)فرهنگی( شد. پرداخته گردشگری ازبودن تحقیق این

دربخشاول استدهندگانپاسخیمربوطبهشناساییسؤاالتچهاربخشتشکیلشدهاست.

اینبخش مقیاساسمیمعدودوکوتاهجمعیتسؤاالتکهدر دراندشدهمطرحشناختیبا .

جهتتوسعۀگردشگریرویداد)فرهنگی(پرداختهشدهمؤثربخشدومبهتعیینعواملومنابع

بودنگردشگریبهدرتعدیلفصلیمؤثریبازاریابیهاختهیآمودربخشآخربهتعییناست

رواییدراینتحقیقازروشصوری)نظراساتیدراهنما،مشاوراست.شدهاشارهعنوانشاخص

بخش خبرگان از تعدادی نظرات نیز و گردشگری( متخصصدر اساتید از تعدادی نیز و

شدو متغیرهایتحقیقوشاخصگردشگریاستفاده روشهایمنتجازآنرواییسازه با ها
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گرفت قرار تأیید نیزمورد تأییدی عاملی آلفایتحلیل محاسبۀ طریق از پژوهش پایایی و

شامل اولیه یکنمونۀ ابتدا منظور بدین گردید. پیشآزمون94کرونباخمحاسبه پرسشنامه

الجهتتوزیعدربینجامعۀآماریتهیهشدوباسو81گردیدودرآخرپرسشنامۀنهاییبا

میزاناعتمادباSPSSافزارنرمهاوبهکمکهایبهدستآمدهازاینپرسشنامهاستفادهازداده

محاسبهشدهاست8481.روشآلفایکرونباخبرایاینابزارمحاسبهشد.مقدارآلفایکلی

ایست.کهمقدارقابلمالحظه

 های تحقیقها و یافتهدادهتجزیه و تحلیل 

مشخصات بررسی پاسخبرای ودهندگان توصیفی آمار نظیرهاشاخصاز توصیفی آمار ی

(انحرافمعیاروواریانس)یپراکندگیهاشاخصو(میانگین،مدومیانه)یمرکزیهاشاخص

قیقازبرایتحلیلفرضیاتمدلونیزآزمونروابطبینمتغیرهایتح.استفادهگردیدهاست

 )سازمدلرویکرد جزئی مربعات حداقل بر مبتنی ساختاری معادالت  Partial Leastی

Square یا )PLSداده تحلیل و تجزیه برای کردیم. استفاده مجموع در تحقیق 51های

.موردتحلیلقرارگرفت Smart-PLSافزارنرمآوریگردیدوبهکمکجمعپرسشنامه

پژوهش این در توسعۀ تعدیلمتغیر و )مستقل( آن ابعاد و فرهنگی گردشگریرویدادهای

.بهمنظوربررسیوضعیتهریکازانتخابشدهاستبودنمقصدگردشگری)وابسته(فصلی

منابع منابعمصنوع، متغیرهایتوسعۀگردشگریرویدادهایفرهنگیشاملمنابعگردشگری،

وبیقرارداردویاکهخیرازآزمونتیحمایتیوعواملموقعیتیواینکهآیادروضعیتمطل

ایاستفادهشدهاست.تکنمونه

هم مانند روشپژوهشۀبه از پژوهشنیز این در کمی استنباطیهای و توصیفی آمار های

نمون ویژگی به بخشتوصیفی در است. شده مشخصهۀاستفاده بیان و توصیفیآماری های

و"9یاستنباطیبابکارگیریمدلمعادالتساختارمتغیرهایپژوهشپرداختهشدهودربخش

وآزمونتیتکبااستفادهازنرمافزاراسمارتپیالاس"بهطوراخصتکنیکتحلیلمسیر

                                                                                                                                                                                 

1.Structural Equation Modeling (SEM) 
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پژوهشمطابقۀبهبررسیمسیرهایمشخصشدایبااستفادهازنرمافزاراسپیاساسنمونه

 نسخه است. شده مدلمفهومیپرداخته افز2با اسمارتپیالاسبرایتدوینمدلنرم ار

آزمونتیتکنمونهبرایآمارتوصیفی22معادالتساختاریواسپیاساسنسخه ای،

کوچکبودنحجمنمونهودوسطحیبودنمدلاستفادهشدهاست.دراینتحقیقباتوجهبه

مدلأبرایت فرضیاتاز پاسخبه روشییدمدلو حداقلمربعاتیابیمعادالتساختاریبه

PLSاستفادهشدهاست.روشتخمینSMARTPLS(بااستفادهازنرمافزارPLS)9یئجز

گونهض به داراایتعیینمیرایبرا وتوضیحرا بیشترینقدرتتفسیر مدلحاصله، کندکه

نماید.بینینهایی،راپیشباشد؛بدینمعناکهمدلبتواندباباالتریندقتوصحت،متغیروابسته

 آن رگرسیونی بحثالگوسازی در که مربعاتجزئی روشحداقل با معرفیPLSرا نیز

روشمی از یکی میکنند، محسوب متغیره چند آماری وسیلهای به که میۀشود توانآن

هامانند:نامعلومبودنتوزیعمتغیرپاسخ،وجودتعدادمشاهداتکموعلیرغمبرخیمحدودیت

مبستگیجدیبینمتغیرهایمستقل؛یکیاچندمتغیرپاسخرابهطورهمزمانیاوجودخوده

درقبالچندینمتغیرمستقلالگوسازینمود.

 اصلی( سؤال)نتایج معادالت ساختاری  .1جدول 
های  شاخص متغیر مستقل متغیر وابسته

 آماری

 مقدار

گردشگری  توسعه مقصد گردشگری بودن تعدیل فصلی

 نگیهای فرهرویداد

ضریب تعیین 

(R2) 

282/0 

 822/0 مقدار بتا

 838/11 مقدار تی

 000/0 سطح معناداری

                                                                                                                                                                                 

1. Partial Least Square 
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 سؤاالت فرعی ةو نتیج tضرایب مسیر، آماره  .2جدول

 نتیجه جهت رابطه t R2آماره  بتا وابسته متغیرهای مستقل

 منابع گردشگری

صد 
صلی مق

تعدیل ف

ی
گردشگر

 

 تایید + 0.740 6.557 0.396

 تایید + 5.184 0.311 مل موقعیتیعوا

 تایید + 7.509 0.509 منابع و عوامل مصنوعی

 رد معنا یب 0.677 0.039  منابع و عوامل حمایتی

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01, 



 گیری نتیجه

هایفرهنگیدرراستایهدفاینپژوهشآنبودکهجهتبررسیتوسعۀگردشگریرویداد

درمؤثرتعدیلفصلیبودنگردشگریشهرهمدانبهبررسیوضعیتموجودمنابعوعوامل

 و شناسایی بپردازد. فرهنگی رویدادهای موفق عواملبندتیاولواجرای و منابع دقیق ی

فصلجهمؤثر در فرهنگی رویدادهای توسعۀ ت باعث برنامهشودیمغیراوج وکه ریزان

بتوانندزمینۀتوسعۀیکمقصدگردشگریشدهنییتعیهاتیاولووالنباتوجهخاصبهمسئ ،

جهتپاسخبهسوالاولبابودنآنفائقآید.رویدادرافراهمآورندکهبتواندبرپدیدۀفصلی

میراثفرهنگیوتاریخی( برتوجهبهنتایجبدستآمدهمتغیرمنابعگردشگری)منابعطبیعی،

ف تأثبودنصلیتعدیل گردشگری داردریمقصد ،معنادار واقع بهدر مسافرت اصلی علت

هاییاستکهبراساساینمنابعایجادمقصدهایگردشگری،منابعطبیعیوفرهنگیوجاذبه

مکان.اندشده فرهنگیموجبتمایز و طبیعی تلقیمنابع مهم بسیار برایمسافران و شده ها

دلیلمعناداربودنسوالباشند.درارتباطمیکامالًهادفمسافرتآنشود،ضمناینکهباهمی

یتیاهمفرهنگیبا-استانهمدانبهدلیلقرارگرفتنآثارتاریخیاولپژوهشایناستکه
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ۀهمچونمقبرهبوعلی،هگمتانه،شیرسنگیومقبرهباباطاهرودرردیفیکیازچندقطباولی

قبیلشیرازواصفهانقرارداردوهمچنینایناستانبابرخورداریگردشگریفرهنگیایراناز

جاذبه زمگردشگرییهااز در دیگر سرابیهانهیمتعدد متعدد، غارهای مانند وطبیعی ها

جهتهایزمینه،فراوانیسارهاچشمه استان،توسعهبسیاری دارد. گردشگری صنعت در

فرهنگیایرانبوده-یوهمچنینتاریخگردیطبیعتهمدانیکیازمراکزمهمگردشگری

کهامروزهبهعنوانایگونهکهساالنهپذیرایصدهاهزارگردشگرداخلیوخارجیاستبه

است.همدانگردشگرپذیریمرزهایغربیکشورازلحاظحجمۀمنطققطباولگردشگری

ومنابعطبیعیوهمچنینهاجاذبهگردشگریشاملهایۀجاذبهبابرخورداریازدوطیفعمد

ایدرصنعتگردشگریکشورایرانفرهنگیدارایجایگاهویژه-تاریخیهایجاذبهمنابعو

اکنوناستانهمدانبهدلیلداشتنمراکزتاریخیودیدنیبهعنوانپنجمینشهرهم.باشدمی

ویدادهایفرهنگیتوانبرایبرگزاریرشود.درواقعمیفرهنگیوتوریستیکشورشناختهمی

مقبره گرفت.وجود کمک همدان شهر بومی فرهنگی عوامل و عناصر همین هایاز

باتوجهبهاینکههایعرفانیزمینهشخصیت سازتوسعۀگردشگریفرهنگیدراینشهراست.

شهرهمدانزادگاهدانشمندان،شاعرانوعارفانبسیاریازجملهبوعلیسینا،باباطاهرعریان،

همایشجشنوارهوتوانقزوینی،مفتونهمدانی،میرزادهعشقیودیگرمشاهیراست،میعارف

-هایکم،جشنوارۀباباطاهرخوانیوغیرهبهمنظورجذبگردشگردرفصلگردشگریادبی

توانازطریقبرگزاری(می9311)9برگزارنمود.بهعقیدهسواربروکرونق)پاییزوزمستان(

هایاخیر،ایجادرویدادهاهایگردشگرییکنوآوریانجامداد.درسالرویدادهادرجاذبه

هایبهعنوانجاذبه"رویدادهایخاص"برایتکمیلارائۀمحصولاولیهواصلیبودهاست.به

می اشاره عبارتگردشگری که حالی در یکماهیتموقت. با البته طیف"رویداد"کند،

پوششمی )برگزاریوسیعیرا داخلجاذبهدهد، در تمرکزرویداد نقطۀ هایگردشگری(،

عمدتاًرویجاذبۀگردشگریبااستفادهازرویدادهابهعنوانابزارهایراهبردیبرایترویجو

فعالیتگردشگریمی لیسکتوسعۀ ویرنفلدو رویدادها،2193)2باشد. استداللکردندکه )
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(.باتوجهبهآنچهصحبتشدوبا9،2194نلوپیجافزایند)کاهامیساختارجدیدیرابهجاذبه

گردشگریمی زیادیجاذبۀ دارایتعداد همدان شهر اینکه به میتوجه ایجادباشد، با توان

این مکانتجهیزاتیدر جشنوارهگونه و رویدادها برگزارها آنجا در سنتیرا هایفرهنگیو

می پیشنهاد همچنین بازارهاکرد. داخل در محوطهگردد و قدیمی شهری سنتی مراکز و ها

هاومراسمفرهنگیوجذابراهاجشنوارههاییراایجادکردودراینمحوطههمدانمحوطه

درداخلجاذبهبرایگردشگرانایجادواینجشنواره را نیزبرگزارکردها جهتپاسخبه.ها

حمایتیشهرهمدانجهتتوسعۀوعواملبررسیمنابع" سوالدومپژوهشکهعبارتبوداز

-هایآماریدادهبراساستحلیلگردشگریرویدادهایفرهنگیدرجهتتعدیلفصلیبودن

نبودتواندیعلتآنمآندروضعیتنامطلوبیقرارداردودهدکههایبدستآمده،نشانمی

گذشتهساللچهازمقاصدمختلفبههمدانباوجودفرودگاههمدانازییحملونقلهوا

لیازدالگریدیکینیهمچنرودیمنیاستانازبنیایازبازارهدفگردشگریباشدکهقسمت

بهفزارهداازبیگریکشورباشدکهقسمتدیلیتواندعدماتصالشهرهمدانبهشبکهریم

دنمانندنامناسببویادرحملونقلجادهفیخدماتضع.ازطرفیشوندیشهرجذبنمنیا

بعضاتوبوس در خدماتناکافرهایمسیها بینوازهمانیمیو برخوردرهایمسشتریدر مانند

دتیفیکمکییراینامناسبوپذ است.نیایهاعلتگریاز قابلاشاره ارتباطباموضوع در

سازی(الزاماتآماده2119)2سلبورگوپریئوسشویمیادآورمیپاسخبهسوالسومپژوهش

کهایناقدامات،یمقصدبرایاجرایرویدادهاهازیرساخت موردبررسیقراردادندچرا را

چشم و سریع میتغییرات ایجاد یکمقصد جذابیت بر تعدادگیری افزایش باعث و کند

هایجدیدیبرایاگرزیرساختهادریافتندکهشود.همچنینآنگردشگراندرآنمقصدمی

تصویر شود، مهیا رویداد یک رونقاجرای باعث و شد خواهد ایجاد مقصد از مثبت ی

برایسالگردشگریداخلیمی آنمقصد در طرفیآنرویداد از و هایمتمادیاجراشود

شد )خواهد پریئوس، رابطۀ(2119سلبورگو حاضر تحقیق در که است حالی در این .

هایباتوجهبهتحلیلبودنگردشگریوجوددارد؛اماهاوتعدیلفصلیمعناداریبینزیرساخت
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نامطلوبیبهسرمی هابهاینعاملتوجهنمود.برندوبایدبیشترازاینآماریدروضعیتنسبتاً

برهستندونیازبهامکاناتو(معتقدندرویدادهایتجاریوورزشیسرمایه2195)9گتزوپیج

جشنواره حالیکه در جشنتسهیالتزیادیدارند سایر و امکاناتهایفرهها به نگیکمتر

می و هستند پارکوابسته در خیابانتوانند محلها، سالنها، تئاتر، سایرهای کنسرتو های

هایبرگزاریرویدادهایهایبرگزاریعمومییاخصوصیبرگزارشوند.ازدیگرویژگیمحل

رازمواقعیفرهنگیآناستکهاغلبقابلیتآنرادارندکهدرهرمکانیاجراشوند.درغی

 با مرتبط رویداد مکانیوهواآبکه رویدادها، انواع از بسیاری در فضایسرپوشیده باشد،

 برگزاری برای میهاستآنمطلوب ترتیب بدین . که هوایی و آب شرایط بر اصوالًتوان

فصلینیترمعمول عامل غلبه است، )بودن 2جانگکرد سوال2115، به پاسخ با ارتباط (.در

بودنیتوانگفتعواملموقعیتیبرتعدیلفصلوجودضریببتایمثبتمیوجهبهباتچهارم

تأث گردشگری دارد.ریمقصد مثبت و مستقیم موقعیت توسعۀشاخص عوامل بین مکانی

بهترینومطلوب داشتهاستودلیلاصلیآنگردشگریرویداد)فرهنگی( ترینارزیابیرا

 از همدان استان استکه استاناین ارتباطی حلقۀ سایرگذشته و تهران با هایغربیکشور

شبکهاستان و بوده کردههایاصلیراههایدیگر عبور استان و همدان شهر هایارتباطیاز

هایایالم،کرمانشاه،همدان،لرستان،کردستاناست.منطقهسهگردشگریکشورشاملاستان

استانهمدانوآذربایجانغربیمی هایمذکورقراردرمحوراصلیدسترسیبهاستانگردد.

به آنگونهدارد از ایالم و کرمانشاه کردستان، لرستان، استان چهار دسترسی مسیر که ای

فاصلهکمهمدانباپایتختکشورموقعیتخوبیرابرایحضورگردشگراندراینشهر.گذردمی

یغربیبودهوازهایمرکزیبهاستانهاستانکندوازطرفیاستانهمدانمحلاتصالامیفراهم

هایشهرهمدانبهدلیلراهیغربکشوربایدازهمدانعبورکردهاهمینروبرایرفتنبهاستان

هایارتباطیغربگیریدرمحلتالقیراهدسترسیمناسببهخصوصبهشهرتهرانوقرار

می برگزاکشور، در قدرتمند قطبی عنوان به جشنوارهتواند و رویدادها وری فرهنگی های

بندیایننوعازتوانباانتقالزمانهایمختلفدرغربکشوربدلشودبنابراینمینمایشگاه
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هایغیراوجگردشگریشهرهمدان)پاییزوالمللیبهفصلهایملیوبینرویدادهاوجشنواره

می ازکانونزمستان(، یکی گردشگریتواند بههایتوسعۀ اینصنعترو )فرهنگی( رویداد

ازدیدخبرگانبرخیاززیرمقیاس اما بودنمقصدهایتعدیلفصلیرشدجهانیقرارگیرد.

روابط فروش، پیشبرد آگهی، تبلیغاتو )محصول، متغیرهای برای همدان شهر گردشگری

هنجاریمی نابه وضعیتنامطلوبو در قیمت( فروشو ترفیع ترویجو درعمومی، باشند.

با گردشگری برای بازاریابی آمیختۀ طراحی در محصول متغیر نامطلوب وضعیت با ارتباط

بهتغییردادنآمیختۀمحصولپرداخته2115بودن،طبقنظرجانگ)هدفتعدیلفصلی ابتدا )

میمی که فصلیشود الگوی بزرگدر تغییراتی اصالحاتی، ایجاد با گردشگریتواند بودن

بدینترتیببازاریابانبرایآنمقصدایج نماید. بهمقصدجذباد کهگردشگرانبیشتریرا

کنند،بایدنیازهایموجوددرهرفصلراشناسایینمایندتابتوانندپاسخگویگردشگرانهر

متضمنرضایتآن و اوج،فصلبوده فصلغیر درجهتافزایشگردشگراندر باشندو ها

 بازاهایاستراتژتدوین انگیزهی تطبیق شامل که پاییزی وریابی خدمات با فصلی های

می ابزارهایقدرتمند از است، شده ارائه اینموضوعمحصوالت، به کمتر متاسفانه اما باشد

هایمقصدباارزیابیپتانسیلاندموظفپرداختهشدهاستدرواقعمدیرانمقصدگردشگری

راه نامطلوبدومهاییبرایافزایشعرضۀمحصوالتخود، متغیر ارتباطبا در جدیدبیابند.

باردنیعنیتبلیغاتوآگهییادآورمی این(2115)وجانگ)2119(9شویمکهجفریو به

جشنواره است. تقاضا در تغییر برای راهی رکود فصل در تبلیغات که رسیدند ونتیجه ها

 باید زمستانی گردشگری مقصدهای در ماگونهبهرویدادها بتوانندی تا نمایند عمل تفاوت

یبتوانمؤثریباشدتابهطوراگونهبهمخاطبانزیادیجذبنمایند.ناموموضوعرویدادباید

نشان، بازاریابی،طراحیشهری،آگهیهارسانهدرلوگو، تبلیغات، وبیلبوردهایتبلیغاتیبه، ها

بهعقیدۀجفریوباردن) اف2119کاربردونمایشداد. مدتبهصورتزودنارزشکوتاه(

ها،یکمحصولاضافهمانند)یکشباقامترایگان(ویاخدماتاضافی)همچونسرگرمی

هدیه موضوعی، استراتژیرویدادهای غیره(، و رایگان تحریکهای جهت در مفیدی های

اینعملسببشونددرموردهتلهایغیراوجمحسوبمیتقاضایگردشگریدرفصل ها
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هایفصلرکودشدنمدتاقامتگردشگرشدهونرخاشغالرادرماهقامتبیشتروطوالنیا

هادرها،رستورانها،اماکناقامتی،ورودیههایویژهدرنرخاتاقبرد.زمانیکهتخفیفباالمی

تواندتقاضاراازفصلاوجگردشگریبهزمانبرگزاریرویدادهایگردشگریارائهشود،می

لفص متغیر انتقالدهد. اوج آمیخته(هایغیر یکیاز پژوهشحاضر در فروش( هایپیشبرد

تواندبودنشهرهمداندروضعیتنامطلوبیقرارداردکهعلتآنمیثردرتعدیلفصلیؤم

تحلیل اساس بر باشد. فوق موارد انجام همۀعدم شامل عمومی روابط متغیر آماری های

برادراکمشتریانازمحصول)کوشدیمزمانچیزهاییاستکهیکسا هاهتلتا ،هاجاذبه،

ی،ارسانه(،کارکنان،برنامۀارتباطیوپوشششودیمیمقصدوعناصریکهعرضههایژگیو

 کلهاتیفعالاعتباراتمالی، در و آنچهیتبلیغاتیآن مقصدسازمانهر تصویر سازندۀ که

یهابرنامهنیترقیدق(حتیبهترینو9115)9یدۀسیتونوبنت،زیرابهعقباشدرگذاریتأثاست،

 جامعه، گردشگران، مناسببا ارتباط بدون شکستکنندگانعرضهبازاریابی با کارکنان، و

هایتحقیقمتغیرترویجوترفیعفروشدرسطحارائهاطالعاتاز.براساسیافتهشودیممواجه

لیدی،درترویجگردشگریزمستانیضعیفعملکرده،رسانیدرنقاطکطریقمراکزاطالع

هایگردشگریدرمبادیورودیهایراهنما،نقشهدرواقعطراحیوتوزیعبروشورها،کتابچه

برایتبلیغ کارآمد چندان عنوانراهکارینه به اماکنتفریحیمهم و فرودگاه پایانه، شهر،

نتیجهمیهمداندرفصلغیراوجبهشمار بایدراهکارهایمؤثرتریجهتحلاینروددر

هادروتجربههاتیطیفیازفعالۀیکیازوظایفسازمانمدیریتمقصدارائمسئلهارائهنمود.

جامع به توجه آنۀکنار تجربهبومیاستکه عنوان به را اینمیشناسیگردشگریمیهاها .

ۀشگرعالوهبرتوجهبهلذتیکهازعرضهابایدباقیمتیعرضهشوندکهگردهاوتجربهفعالیت

یدبخشدولتیبا.رانیزداشتهباشدهامتی،تمایلوتواناییپرداختقشودیخدماتنصیباوم

بخشیهاتیدرکنارفعالامادهددسترسیراافزایش،پایینیگذارمتیقیهااستیاتخاذسبا

ازطریقتوانندیگردشگرینیزمبخشخصوصیکنندگان،عرضههایمتقدولتیبرایکاهش

ارائگذاریهایقیمتسیاست قیمتو هدفهایۀ به برایرسیدن بخشعمومی متفاوتبا

امابههرحالکششقیمتیتقاضایگردشگریبهعلت؛بودنتقاضاسهیمباشندتعدیلفصلی
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تنهاراهکافیبرایهایمحدودیت اوجوافزایشفصلیهانهیجلوگیریازتراکمهزنهادی،

باشد.یتقاضادرفصلغیراوجنم

رسیمکهمقدارباتوجهبهاطالعاتبهدستآمدهازپژوهشانجامشدهبهایننتیجۀکلیمی

مقیاس زیر تمامی برای حاصله )منابعمیانگین فرهنگی رویدادهای گردشگری توسعه های

هایتفریحی،اننوازی،فعالیتطبیعیوفرهنگیوتاریخی،دسترسی،زیرساختعمومی،مهم

سرگرمی،خرید،موقعیتمکانی،امنیتوقیمت(بهجززیرساختگردشگری،باالترازحد

زیرمقیاس عواملو وضعیتموجود نتیجه در و گردشگریمتوسطارزیابیشده هایتوسعه

بخش رضایت و مطلوب فرهنگی خدمیرویدادهای بازاریابی متغیر هفت از اما ماتباشد

قیمت( فروشو ترفیع ترویجو روابطعمومی، فروش، پیشبرد آگهی، تبلیغاتو )محصول،

میانگینکلیشاخص با میانگینپاسخمیانگینینابرابر واقعمقدار دارنددر ازحدهاها کمتر

شکافیاستکهبینوضعیتۀاندواینعدمبرابریمیانگیننشاندهندمتوسطارزیابیشده

نشاندهندموجودو و نقاطضعفمتعددوضعیتمطلوبوجوددارد نامطلوبو عملکرد ۀ

عنوانمقصدگردشگریدرمدیریتبازاریابیمقصدبرایتعدیلفصلی بودنشهرهمدانبه

برای همدان شهر ضعفمدیریتگردشگری نقاط بررسی مزیت دارد. وجود گردشگری

یبرایحلمشکالتموجودقرارگیردوسببتواندمبنایبودنگردشگریآنمیتعدیلفصلی

یکۀتوسعۀریزانومسئوالنباتوجهبانقاطضعفشناساییشدهبتوانندزمینشودکهبرنامه

بودنآنفائقآیدوعاملیمقصدگردشگریرویدادرافراهمآورندکهبتواندبرپدیدهفصلی

برایبهبودشرایطکنونیشود.
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