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)انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا 

1395تابستان، 49شماره ، چهاردهمسال دوره جديد، 

  گردشگري رويداد راهكاري جهت توسعه اقتصادي پايدار در جوامع محليگردشگري رويداد راهكاري جهت توسعه اقتصادي پايدار در جوامع محلي

1ائيروزبه ميرز

15/2/1395: ، تاريخ تاييد15/1/1395: تاريخ وصول

 چكيده

اي تمايل دارند تا از طريق توسعه رويدادها، فرهنـگ و طبيعـت خـود را بـا     روستاها و شهرها به شكل فزاينده

اين مقاله به . شودبرگزاري اين رويدادها موجب ايجاد درآمد در جوامع محلي مي. گردشگران به اشتراك بگذارند

عنوان ابزاري در جهت تنوع بخشيدن و توسعه اقتصادي پايدار جوامع دنبال بررسي نقش گردشگري رويداد به

عنوان مطالعه موردي مشخص نمود بيش از نيمي از بازديدكنندگان از غلطان بهبررسي جشنواره گل. محلي است

گردشگري از طرفي . آشنايان خود هستندنحوه برگزاري جشنواره راضي، عالقمند به بازديد مجدد و توصيه آن به 

در اين نمونه، گردش پول ايجاد شده توسط نيمي از بازديدكنندگان . گرددجب تقويت اقتصاد جامعه محلي ميوم

است، براي حفظ بدون اقامت شبانه، بيش از متوسط هزينه سفرهاي داخلي هر خانوار در ايران بوده/جشنواره با

محلي، در گام اول بخشي به اقتصاد تنوععنوان ابزاري جهت از گردشگري رويداد به مشتريان وفادار و استفاده

هاي بازاريابي و توسعه گردشـگري  برنامهدقيق بايستي عوامل انگيزشي مؤثر بر حضور در رويداد جهت تنظيم 

عامل  6 بازديدكننده، 287مورد انگيزشي بر روي  37تحليل عاملي نتايج . متناسب با نياز بازارهدف، شناسايي گردد

شدن، بومي، تازگي و فرار را براي حضـور گردشـگران در ايـن    فرهنگي، اجتماعيغلتان وخانواده، اكتشاف گل

.جشنواره مشخص نمود

 .غلتانگردشگري رويداد،اقتصاد محلي، توسعه پايدار، انگيزش، جشنواره آئين گل: كليدواژگان

r.mirzaei@umz.ac.ir:ايميل -هيئت علمي دانشگاه مازندران، گروه مديريت جهانگرديعضو . 1
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مقدمه

از  .هستندهاي تجارت گردشگري ترين بخشرشدروبهادهاي ويژه يكي از و رويدها امروزه جشنواره
د نقش نتوان، از منظر توسعه پايدار ميباشندنمينيازمند تحوالت زيرساختي الزاماً كه رويدادها  ييآنجا

هاي گردي داشته و بدين ترتيب در حفاظت از جنبههاي فرهنگي و طبيعتاي در ترويج برنامهبرجسته
؛ 210: 2002، 1جعفري( دنباشتوجهي داشتهمحيطي مقاصد گردشگري نقش قابلو زيست فرهنگي

ها و رويدادهاي ويژه در مناطق روستايي مزاياي جشنواره. )1995، 2بكمن، بكمن،اويسال و سانشاين
نقش اين رويدادها بويژه از بعد بهبود كيفيت . و شهرهاي كوچك از اهميت بيشتري برخوردار است

زايي، توسعه مقاصد روستايي، ارتقاي فرهنگ و تاريخ واسطه تقويت اقتصاد محلي، اشتغالبه زندگي
هاي تفريحي، فرهنگي و آموزشي براي ساكنين، پروراندن حس بومي و فراهم آوردن فرصت

هاي طبيعي و اجتماعي و فرهنگي حساس، سهيم بودن در غرورملي، كمك به حفاظت از محيط
.عنوان مقصدي براي بازديدكنندگان واجد اهميت استه و ايفاي نقش بهتوسعه پايدار منطق

هاي قديمي و اجراهاي سنتي محدود هاي محلي تنها به بازآفريني روح جشنهدف اساسي جشنواره
هاي جديد به همراه دارد تا بيشتر درباره آداب و رسوم و شود بلكه پيام آموزشي براي نسلنمي

، 4؛ ساوينويك، كيم و النگ2008، 3تاي(آن را حفاظت كرده و تداوم بخشند فرهنگ خود بياموزند و 
سزايي در به اين ترتيب توسعه رويدادهاي محلي در اين مناطق، نقش به). 2010، 5؛ مك دووال2012

فرهنگي و  -هاي اقتصادي، اجتماعيتوسعه گردشگري و كمك به پايداري جامعه محلي از جنبه
).2009، 7؛ لي، هوانگ و كاي2011، 6تيله-كازينسكي و راندل(ت محيطي خواهد داشزيست

بيان مسئله و ضرورت آن

كنند كه ها عنوان ميدر بررسي اثرات اقتصادي رويدادها و جشنواره) 2002( 8يانژكو، مولز و ريچي
رويدادها با ايجاد تنوع در محصوالت گردشگري به برطرف نمودن مشكل فصلي بودن، توزيع عادالنه 

1. Jafari
2. Backman, Backman, Uysal&Sunshine
3. Tai
4. Savinovic, Kim & Long
5. McDowall
6. Tkaczynski& Rundle-Thiele
7. Li, Huang &Cai
8. Janeczko, Mules & Ritchie
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43 ر جوامع محليگردشگري رويداد راهكاري جهت توسعه اقتصادي پايدار د

پرداختي  تمام وقت، افزايش طول اقامت گردشگران و افزايش در هاي شغليپول، افزايش فرصت
كنند، همچنين موجب افزايش آگاهي در رابطه با مقصد، عرق ملي و گردشگران در آن منطقه كمك مي

اندازه و مقياس رويداد از البته به عقيده آنها اين تأثيرات با توجه به. گرددهمبستگي جامعه محلي مي
مانند المپيك  ي بزرگرويدادهاي مبتني بر جامعه محلي مانند يك نمايش فرهنگي تا رويدادها

.متفاوت است

هاي كوچك مقياس محلي كه بودجه اندك و منابع ويژه جشنوارهها بهبرگزاركنندگان جشنواره
هاي بازاريابي خود را ارزيابي نموده، طور منظم استراتژيمحدودي براي بازاريابي دارند، بايستي به

ترش داده و مخاطبين بيشتري را در اين زمينه هاي فرهنگي جشنواره را گساطالعات مربوط به فعاليت
هاي هاي بازار اين جشنوارهها بايستي از قابليتدولت). 2012ساوينويك و ديگران، (مطلع نمايند 

محلي در ارتقاي گردشگري كشور خود آگاه بوده تا بتوانند فرصتي براي افراد خارج از مرزها 
اقوام مختلف خود در يك بازه زماني كوتاهفراهم آورند  فرد و اصيلمنظور تجربه فرهنگ منحصربهبه
).2001، 1دوبريس و ديويس(

شود، بنابراين امكان دوام مستمر آنها به باال بودن سطح ها در جوامع محلي برگزار مياكثر جشنواره
 تكرار بازديد بستگي دارد و بازگشت بازديدكنندگان زماني اتفاق خواهد افتاد كه نسبت به تجربه

در نتيجه، براي حصول رضايت بايد نيازهاي بازديدكنندگان . پيشين خود، تا حد زيادي راضي باشند
شناساي انگيزه مخاطبين ). 1997كرامپتون و مك كي، (كه در پي ارضاي آن هستند را شناسايي نمود 

قيمي بر است كه سطح رضايت آنها تأثير مست اي براي تامين رضايت ديداركنندگانجشنواره، مقدمه
درك رضايت كلي مخاطبين يكي از . )2012ساوينويچ و ديگران، (گذارد تمايل به بازديد مجدد مي
مثبت  2هاست چرا كه منجر به سودآوري و تبليغات دهان به دهانجشنوارهعوامل كليدي در موفقيت 

مشتريان است  دهنده وفاداريكه خود نشان) 2010:221مك دوال، (شود و بازديد مجدد در آينده مي
).2007، 3؛ چي و كو1999اليور، ( 

نتيجه ورود  شود درهاي گردشگر مييك رويداد موفق موجب افزايش طول مدت اقامت و پرداختي
زايي و خاطر وجود رويداد ويژه يا جشنواره با خود پول، تنوع بازار، اشتغالگردشگر به منطقه به

يعني توجه دو مفهوم اثر )2002يانژكو و ديگران، (اه دارد همرافزايش درآمدزايي واقعي و بالقوه به

1. De Bres& Davis
2. Word of mouth
3. Chi &Qu
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به  2و اهميت اقتصادي)2013، 1وارنيك و ديگران(اقتصادي شامل اثرات مستقيم، غيرمستقيم و القايي 
خالص ساكنين محلي و مشاغل جامعه بومي كه ناشي از مخارج ) هزينه(معناي تغيير درآمد 

تيرل و (اند ها، رويدادها و خدمات گردشگري ايجاد شدهگردشگران بوده و در رابطه با سياست
).2001جانستون، 

هاي توان گامهاي برگزار شده در كشور، ميتر رويدادها و جشنوارهروي، با بررسي هر چه دقيقاز اين
از آنجايي . آميز اين نوع گردشگري در كشور برداشتمؤثرتري در جهت توسعه و گسترش موفقيت

ري پايدار، جوامع محلي و حمايت آنها از توسعه گردشگري از اهميت بااليي برخوردار كه در گردشگ
توان بوميان را به است، با افزايش اثرات و اهميت مثبت اقتصادي و اجتماعي رويداد در منطقه مي

اين تحقيق . المللي تشويق نمودهاي ملي و بينهاي سنتي خود در قالب جشنوارهحفظ و تداوم آئين
:ر پي يافتن پاسخ اين سواالت استد

غلتان كدامند؟ترين عوامل انگيزشي مؤثر بر حضور بازديدكنندگان در جشنواره آئين گلمهم
است؟داشته غلتان تأثيرآيا عوامل انگيزشي بر وفاداري بازديدكنندگان جشنواره آئين گل

است؟  گردش مالي در اين منطقه شدهغلتان موجب آيا سفر بازديدكنندگان به هشتمين جشنواره آئين گل

گردشگري رويداد 

برد كه در آن فرد عنوان يكي از اشكال سفر با عاليق ويژه نام ميگردشگري رويداد را به )2008( 3گتز
و  )405ص(كند كند و يا در حين سفر خود از رويدادي بازديد ميبراي ديدن يك رويداد، سفر مي

اي از رويدادهاي ي در طيف گستردهرويدادهاي ويژه را به عنوان شكل خاصي از جاذبه گردشگر
از . )1989:125(داند مي 4هاي محليا جشنوارهالمللي تهاي بينكالن همچون المپيك و نمايشگاه

د و از سوي ديگر ندهدر گروه منابع فرهنگي قرار مي ها راجشنواره) 2002( 5طرفي، گان و وار
گان . دنشمارمسافر در مناطق روستايي برميهاي يكي از فعاليتعنوان را بههاي روستايي جشنواره

 6رونق گسترش فصل: هدف از برپايي رويدادهاي ويژه در قالب گردشگري رويداد را شامل) 1989(

1. Warnick
2. Economic Significance
3. Getz
4. Local Festivals
5. Gunn &Var
6. High season
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45 ر جوامع محليگردشگري رويداد راهكاري جهت توسعه اقتصادي پايدار د

گردشگري در منطقه در طول سال، افزايش تقاضاي گردشگري در منطقه، جذب بازديدكنندگان 
كارگروه «بر اساس تعريف سازمان . دشماربرمي تصويرذهني مطلوب براي يك مقصد خارجي و ايجاد

:در كانادا »هاي گردشگريداده ملي

رويداد ويژه يك جشن يا نمايشي از برخي موضوعات است كه براي مدت زمان محدود، ساالنه و يا «
كه به فارسي » جشن«واژه  .)1989گتز، ( شونددهد و عموم مردم به آن دعوت ميبا تكرار كم رخ مي

پهلوي به معني » يزسن«اوستايي و » سندي/ يسن«است، از واژه » هاي شادمانيآئين«امروز به معني 
است هاي ايران باستان، رنگ ديني به خود گرفتهاست و همچون بسياري از آئينستايش و پرستش 

هاي بسياري كه هر كدام بر اساس هاي آئيني و جشنوارهدر ايران جشنامروزه ). 1378االميني، روح(
وجود دارد كه در  ،استر در دوران كهن شكل گرفتهاي از كشوآئين، سنت و يا عقيده مردمان خطه

فهرست آثار ملي ايران ميراث فرهنگي ناملموس در دفتر ثبت آثار و حفظ و بقاي ميراث معنوي و 
طبيعي در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاونت ميراث فرهنگي نيز ثبت 

.شودمي اند و ساالنه در مناطق مختلف كشور برگزارشده

انگيزش     

دانند، زيرا هاي خريد خود را نميكنند، گاهي چرايي و انگيزهكنندگان به داليل متعددي خريد ميمصرف
هـا  انگيزه .باشدنيز ميبسيار متنوع  ، بلكهپنهان است كنندگانها نه تنها از ديد مصرفبسياري از انگيزه

بنابراين، انگيزش فرايندهايي است . ازهاي خود را ارضا كننددارند تا نيكنندگان را به حركت واميمصرف
از ديدگاه روانشناختي، انگيـزش  ). 2000، 1موتينهو( شود فرد رفتار خاصي را بروز دهدكه موجب مي
فن و اچ اس يو، (كننده بخواهد آن را برآورده كند افتد كه نيازي سر برآورد كه مصرفوقتي اتفاق مي

تر، انگيزش علت و به بيان ساده)82: 1386؛ ضيايي و ميرزائي، 69:1391اسفيداني، سيدجوادين و ؛ 2014
).2002جعفري، ؛ 2011:475لي و كاي، (رفتار انسان است

عقيده او ايـن مفهـوم   داند، بهواضح مي اهميت مبحث انگيزش در گردشگري را كامالً )1993(2پارينلو
منظور بررسي تأثير به .گرددبه تمام اتفاقات و رخدادهاي حوزه سفر مي همچون اهرمي است كه منجر

انگيزش گردشگران ضروري اسـت  دركيك فعاليت بازاريابي در مجموعه ابعاد مختلف گردشگري، 
هاي رويداد و بازاريابي آن براي ريزي مؤثر برنامهنيازي براي برنامهپيش و)2014، 3مورا، گنوت و دينز(

1. Moutinho
2. Parinello
3. Moura, Gnoth& Deans
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آمده از انگيزش بازديدكننده ز طرفي تحليل نتايج بدستو ا)2004، 1لي، لي و ويكز( گان استبازديدكنند
ريزان و بازاريابان بنابراين برنامه). 1995؛ اسكات، 2006چانگ، ( كنددر بازار كمك مي 2يابيموقعيتبه

و بازديدكنندگان بيشتري را  توانند لذت آنها را افزايشها ميهاي بازديدكنندهرويدادها با شناسايي انگيزه
)558:2009به نقل از لي و ديگران، 2001ميِر و ديگران، (جذب و حفظ نمايند 

، تئوري )1938، 3موراي( بندي نيازهاي انسانتئوري تقسيمهاي نياز همچون نظرات انگيزش با تئوري
آغاز شد كه همگي بر ) 1973پالگ، (گرا درون -گراطيف برونو ) 1943مازلو، ( سلسله مراتب نيازها

رانشي -تئوري نيروهاي كششي 1977در سال . توسعه مفهوم انگيزش در گردشگري رويداد مؤثر بود
توسط  4گريز-جستجوعنوان اولين نظريه در اين حوزه بيان شد و چندي بعد تئوري به) 1977دان، (

اكثر تحقيقات در زمينه از اين ميان . توسعه يافت)1982(مطرح و توسط آيزوآهوال ) 1979(كرمپتون 
يعني تئوري نيروهاي دان  كننده در رويدادها، از تئوريبررسي عوامل انگيزشي بازديدكنندگان شركت

.اندرانشي استفاده نموده -كششي

عوامل انگيزشي رويداد

اد وجـود نـدارد   تا به امروز مقياس يكسان و مشخصي براي سـنجش انگيـزش بازديدكننـدگان رويـد    
 عوامل انگيزشياز  عضي، بدر اين حوزه تحقيقاتبرخي بر اساس ). 686: 2012ساوينويچ و ديگران، (

يابند آن حضور مياز كه جهت بازديد  است بازديدكنندگاني ماهيتمختص آن رويداد و فضاي آن و يا 
، بـه عبـارتي   نـد اشـده  تكـرار به شكل ثابت  در بين مطالعات مختلف عواملو در عين حال برخي از 

هايي از بازديدكنندگان در بين رويدادهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن موضوع و بستر فرهنگي انگيزه
فقط ترتيب و اجزاي سازنده )2007شوفيلد و تامسون، ( و جغرافيايي آن رويداد، يكسان و جهاني است

).2000لي، (اين عوامل انگيزشي كمي متفاوت است 

1.  Lee, Lee & Wicks
2. positioning
3. Murray
4. Seeking- Escaping Theory
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نتايج برخي مطالعات حوزه انگيزش رويداد. 1جدول

فاكتورهاي انگيزشي كشور نوع رويداد
سال 

پژوهش
پژوهشگر

تازگي رويداد - گريز - تازگي/هيجان -با هم بودن خانواده - اجتماعي شدن
كروليناي 

جنوبي

جشنواره فرهنگي 

محلي
1993 Mohr, Backman, 

Gahan & Backman

با هم بودن خانواده - جتماعي شدنا - تازگي رويداد - هيجان - گريز
كروليناي 

جنوبي
جشنواره روستايي 1993 Uysal, Gahan & 

Martin

اجتماعي شدن  -تجديد قوا براي آرامش و تعادل - بازگشت/تازگي -اكتشاف فرهنگي

 جمع گرايي - اجتماعي شدن خارجي/ تعامل -با گروه آشنا
آمريكا

رويداد  16مقايسه 

مختلف
1997 Crompton & 

Mckay

اجتماعي شدن گروه  -تازگي - گريز - با هم بودن خانواده -اكتشاف فرهنگي

 .اجتماعي شدن گروه شناخته شده - هاي رويدادجذابيت -خارجي
كره جنوبي

رويداد فرهنگي بين 

المللي
2000 Lee 

 -هاي رويدادجذابيت -گريز -تازگي - با هم بودن خانواده -اكتشاف فرهنگي

 .اجتماعي شدن
جنوبي كره

رويداد فرهنگي بين 

المللي
2004 Lee et al. 

جستجوي  - مشاركت در جشنواره و يادگيري - تجديد قوا براي آرامش و تعادل

 اكتشاف فرهنگي -اجتماعي شدن -تازگي
تايوان رويداد فرهنگي بومي 2006 Chang 

 - با هم بودن خانواده -هيجان رويداد - نوستالژي و ميهن پرستي -تازگي - گريز

 اجتماعي شدن
آمريكا

جشنواره روستايي 

مبتني بر جامعه محلي
2009 Li et al. 

گريز - تازگي رويداد -هيجان - دوستان/باهم بودن خانواده تايلند جشنواره محلي 2010 McDowall 

با  - تازگي -غذا، نوشيدني و تفريح -دانش و تحصيل -گريز -حمايت جامعه محلي

اجتماعي شدن –بازاريابي  - هم بودن خانواده
استراليا

جشنواره اقليت 

فرهنگي
2012 Savinovic et al.

ماجراجويي فرهنگي - گريز  انگلستان جشنواره فرهنگي 2014 Matheson, Rimmer 
& Tinsley 

لذت –تعامل با مردم  - گريز -فرهنگ استراليا چندفرهنگي رويداد 2014 Tkaczynski & Toh

هاي محققبررسي: منبع 

:ترين عوامل انگيزشي بازديدكنندگان رويدادهاي ويژه فرهنگي عبارتند از، مهم1طابق با جدول شماره م

وسيله سفرهاي تفريحي، بطوريكه با نياز به ميل به جستجوي تجربيات جديد و متفاوت به: تازگي رويداد -

شود رانگيخته ميتجربه كردن شور و هيجان، ماجراجويي و شگفتي همچنين تسكين ماللت و خستگي ب

.)430: 1997كرامپتون و مك كي، (

 ).همان(روابط خانواده  يميل به ارتقا: با هم بودن خانواده -

).2009:591همان؛ لي و ديگران، (ميل به تعامل با يك گروه و اعضاي آن و يا مشاهده آنها : شدناجتماعي -

 ).مانه(ميل به گريز از مشكالت زندگي و تسكين استرس روزانه : گريز -

 ).همان(كننده آميز و تحريكميل به تجربيات هيجان: هيجان -

 ).174: 2000لي، (گردد به محتواي غني فرهنگي جشنواره باز مي: اكتشاف فرهنگي -

غلتانجشنواره آئين گل

در اميريه و اطراف آن از جمله هاي دور از زمانجاي مانده به و رسوم هاغلتان يكي از آئينآئين گل
است كه در مراسمي زنانه و در  استان سمنان -دامغانواقع در شهرستان  آباد و جزناهاي حسنروست

بدين صورت كه نوزاد را به حمام برده سپس كودك را در  .شودنخستين بهار زندگي كودك اجرا مي

www.noormags.ir



N
O

O
R

M
A

G
S

www.SID.ir

 )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا    48

 گيرند و با ذكر صلوات و خواندنهاي پارچه را مينفر گوشه 4گذارند، اي تميز ميميان پارچه
مردم . غلتانندريزند و او را براي دقايقي در گل ميهاي محمدي را بر روي كودك ميگل 1اشعاري

.)1392رحمتي، (شود غلتان موجب تضمين سالمتي و شادابي نوزاد مياين ديار معتقدند گل

- براي نخستين بار در اميريه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 1387غلتان از سال جشنواره گل

فهرست آثار دستي و گردشگري شهرستان دامغان برگزار شد و از آن پس با ثبت ملي اين آئين در 
هاي ، هر سال ارديبهشت ماه همزمان با رويش گل177با شماره ملي ايران ميراث فرهنگي ناملموس

.گرددمحمدي با همكاري مردم محلي برگزار مي

هاگردآوري داده

آيتم انگيزشي بر مبناي برخي مطالعات  37نامه انتخاب شد كه متشكل از ابزار گردآوري داده، پرسش
هاي ميداني درباره محتواي اصلي جشنواره و بررسي) مورد 29(گذشته در حوزه انگيزش رويداد 

.طراحي شد) مورد 6(و سؤاالت جمعيت شناختي ) مورد7(، سؤاالت مربوط به رفتارسفر )مورد 6(

لي، بر اساس ليست بازديدكنندگان جشنواره در سال گذشته، پرسشنامه براي پيش از انجام پيمايش اص
پرسشنامه قابل قبول تحليل و  25پاسخ بازگشتي،  34آزمون ارسال شد و از نفر به عنوان پيش 76

ضريب پايايي به عنوان ابزار سنجش ثبات و هماهنگي . اصالحات الزم در پرسشنامه نهايي انجام شد
بود  6/0بدست آمد كه باالتر از مقدار حداقلي  772/0) 1392فرد، الواني و آذر، دانايي(ها منطقي پاسخ

).2004لي و ديگران، (

ارديبهشت ماه  26و  25غلتان در تاريخ جامعه آماري اين پژوهش بازديدكنندگان جشنواره آئين گل
نفر درنظر گرفته  7000ه بوده كه طبق آمار سال گذشت) همزمان با روزهاي برگزاري جشنواره( 1394
پرسشنامه كامل  287گيري در دسترس توزيع شد كه از اين تعداد،پرسشنامه بهروش نمونه 333شد، 

.مورد تحليل قرار گرفت

هاتجزيه و تحليل داده

 بسيار مهم است تا اصالً(تايي ليكرت 5هاي انگيزشي در قالب طيف براي پاسخ به سؤاالت پژوهش آيتم

هاي اصلي با چرخش واريماكس، تحليل نظيم شده و با استفاده از روش تحليل مؤلفهت) مهم نيست

 اش با آهنگي شاد كه در عين، كه مشتمل بر اشعاري با مضمون دعا براي سالمتي نوزاد و خانواده"روايي"اشعار و يا به زبان محلي .1

.حال با مفاهيمي مذهبي همراه است
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در  )chi2= 3512/747, df= 666(و مقدار آزمون بارتلت  KMO843/0 مقدار آزمون. عاملي اكتشافي گرديد
چهار آيتم ). 1391:328پور گتابي و صفري شالي، حبيب(دار بود معني 05/0تر از سطح خطاي كوچك

لي و ديگران، (يا بار موازي در تحليل عاملي اكتشافي حذف گرديد  4/0دليل بارعاملي كمتر از  به
درصد از واريانس،همگي  54عامل بدست آمده با تبيين حدود  6و )2009؛ لي، 2006؛ چانگ، 2004

.بودند 1داراي مقدار ويژه بيشتر از 

در متغيرهاي رضايت، تمايل به بازديد  ياز تحليل رگرسيون لجستيك با توجه به سطح مقياس ترتيب
مجدد و توصيه به آشنايان استفاده وسؤال پژوهشي اهميت اقتصادي جشنواره با كمك تحليل توصيفي 

ها در اين تحقيق با كمك هاي صورت گرفته بر روي دادهدر مجموع تمامي تحليل. شدپاسخ داده
.انجام گرفت 21نسخه  SPSSافزار نرم

 نتايج

دهندگانشناختي پاسخي جمعيتويژگ

 60دهندگان يعني حدود يكسان، اكثريت پاسخ نسبت دو گروه جنسي تقريباً 2بر اساس جدول شماره 
دهندگان داراي تحصيالت درصد از پاسخ 60و جوان، بيش از  سال 18-35درصد در گروه سني 

القه بيشتري به گردشگري فرهنگي دهد احتماالً افراد با تحصيالت باالتر عدانشگاهي و اين نشان مي
باشد كه راستا با ماهيت خانوادگي اين جشنواره ميبيش از دوسوم افراد، متأهل و اين نتيجه هم. دارند

.استبر محور فرزند بنا شده

دهندگانشناختي پاسخويژگي جمعيت. 2جدول
دهندگاندرصد پاسخويژگيهندگانددرصد پاسخويژگي

جنسيت
4/47مرد

غلش

2/13دانشجو

8/26كارمند2/50زن

)سال(سن 

7استاد/ معلم24-182/19

3/21شغل آزاد34-251/41

4/1كارگر44-355/19

7بازنشسته55-459/12

2/19خانه دار2/5سال 55بيش از 

تحصيالت

7/1بيكار7/7زيرديپلم

4/25ديپلم

درآمد ساليانه 

)تومان(

7.000.0008/11تر از كم

فوق ديپلم و 

ليسانس
12.000.0003/30تا  7.000.000بين 46

18.000.0003/14تا  12.000.000بين 15فوق ليسانس

18.000.0003/15بيش از 8/2دكتري

وضعيت 

تأهل

6/75متأهل
2/28بدون پاسخ

3/22مجرد

نتايج تحقيق: منبع      
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درصـد   40درصد بازديدكننده بـار اولـي و    60دهد حدود تعداد دفعات حضورنشان مينتايج پرسش 
زماني كه يك رويداد محلي بازديدكننـدگاني از  ) 2010(دوول به گفته مك. اندبازديدكننده مجدد بوده

.شوندنمايد طبيعي است كه درصد گردشگران باراولي بيشتر ميخارج از منطقه را جذب مي

غلتانل انگيزشي بازديدكنندگان جشنواره آئين گلساختار عوام

عامل پنهان را  6آيتم انگيزشي،  37است، تحليل عاملي  شدهنشان داده  3همانطور كه در جدول شماره 
غلتان و خانواده، اكتشاف فرهنگي، اجتماعي شـدن، بـومي،   اين ابعاد انگيزشي گل. است بدست آورده

است كه بارعاملي بيشـتر   788/0تا  503/0ي شد كه و بار عاملي آنها از گذارتازگي رويداد و فرار نام
.باشدنشان از همبستگي بيشتر بين عوامل استخراجي و هر آيتم مي

-هـاي حضـور بـه   كننده انگيـزه آيتم انگيزشي است، بيان 9غلتان و خانواده نام گرفت كه متشكل از عامل اول، گل

اين عامل با توجه به موضوع اصلي جشـنواره، اولويـت   . نار خانواده بودن استغلتان كردن نوزاد و در كخاطر گل

سو با نتايج تحقيقات گذشته يعنـي  بخشي از اين عامل هم. استنخست عوامل انگيزشي را به خود اختصاص داده

).2010؛ مك دووال، 2004؛ لي و ديگران، 2000؛ لي، 1993مور و ديگران، (است » باهم بودن خانواده«عامل 

غلتانعوامل انگيزشي بازديدكنندگان جشنواره گل. 3جدول
ضريب پايايي 

)آلفاي كرونباخ(

واريانس تبيين شده 

 توسط هر عامل

مقدار 

ويژه
فاكتورها و آيتم هاي انگيزشي بار عاملي

838/0 674/26 869/9

728/0

714/0

682/0

594/0

587/0

568/0

565/0

543/0

511/0

ان و خانوادهغلتگل: 1عامل 

ثبت گل غلتان نوزادم در غالب عكس و فيلم يادگاري  -17آيتم 

ثبت نام كردن نوزادم در اين مراسم به دليل اهميت سالمتي، زيبايي و   -14آيتم 

 شادابي او

 غلتان نوزادم به دليل مقدس بودن گل محمديعالقه به شركت و گل -36آيتم 

ن كه همراه با صلوات و نام حضرت محمد غلتازيبايي اشعار آئين گل -37آيتم 

است) ص(

 و كودكي افتادن به ياد خاطرات شيرين گذشته -15آيتم 

به نظرم كل اعضاي خانواده از اين جشنواره لذت مي برد -13آيتم 

.به منظور افزايش ارتباطات و دلبستگي خانوادگي -10آيتم 

 ام انجام مراسمتجربه ديدن هيجان و شادي نوزادان در هنگ -16آيتم 

 براي گذراندن زمان بيشتري با خانواده و يا خويشاوندانم  -12آيتم 

829/0 018/8 967/2

716/0

668/0

628/0

617/0

617/0

اكتشاف فرهنگي: 2عامل 

تاريخي آن/ لذت بردن از يك پديده فرهنگي در خاستگاه فرهنگي  -28آيتم 

ها و جشنواره هاي محليعالقمندي به رويداد -26آيتم 

 لذت بردن از تجربيات جديد  -29آيتم 

به منظور افزايش دانش فرهنگي خود  -30آيتم 

هاي محلي متفاوت از آداب و تجربه كردن آداب و رسوم و فرهنگ  -31آيتم 
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ضريب پايايي 

)آلفاي كرونباخ(

واريانس تبيين شده 

 توسط هر عامل

مقدار 

ويژه
فاكتورها و آيتم هاي انگيزشي بار عاملي

598/0

531/0

فرهنگ خودم

هاي جشنواره لذت بردن از موسيقي و رقص محلي كه همراه با برنامه  -20آيتم 

 شوداجرا مي

 جالب بودن چيزهايي كه درباره اين جشنواره شنيدم  -25آيتم 

732/0 597/5 071/2

670/0

645/0

611/0

603/0

503/0

475/0

اجتماعي شدن: 3عامل 

لذت بودن با افراد و جمعيت زياد در طول جشنواره -9آيتم 

گذراندن وقت با دوستانم -8آيتم 

نها شاد و خوشحالمبراي بودن با افرادي كه با آ -5آيتم 

 بخاطر مالقات افراد از اقصي نقاط كشور  -6آيتم 

براي بودن با افرادي كه چيزهاي شبيه و يكسان را دوست داريم  -7آيتم 

براي ديدن اين رويداد و جشنواره بصورت گروهي و دسته جمعي  -4آيتم 

792/0 918/4 820/1

729/0

712/0

653/0

536/0

بومي: 4عامل 

حس غرور ملي بخاطر شركت در اين جشنواره  -34آيتم 

براي حمايت از جامعه محلي و فرهنگ بومي آن  -35آيتم 

فرهنگي و سنتي به جاي مانده از گذشتگان - حفظ ميراث تاريخي  -33آيتم 

 غلتانمنحصر به فرد بودن جشنواره گل  -27آيتم 

753/0 657/4 723/1

788/0

733/0

700/0

573/0

تازگي رويداد :5عامل 

 چون فرد كنجكاوي هستم  -22آيتم 

در جستجوي تازگي بودن  -23آيتم 

 به خاطر ماجراجويي -21آيتم 

براي ديدن چيزهاي جديد و متفاوت  -24آيتم 

762/0 085/4 512/1
755/0

751/0

732/0

فرار: 6عامل 

به منظور تغيير در روند زندگي روزمره  -2آيتم 

 زندگي روزمره و يكنواختفرار از  -1آيتم 

 براي كاهش استرس روزانه  -3آيتم 

هاكل واريانس تبيين شده توسط عامل 53/ 949

نتايج تحقيق: منبع

دهندگان كننده عالقه پاسخآيتم انگيزشي است و بيان 7شد كه شامل عامل دوم، اكتشاف فرهنگي ناميده
اين عامل در . د فرهنگ در اين جشنواره اشاره داردبه تجربه عناصر يك رويداد فرهنگي و به عبارتي بع

؛ چانگ، 2004؛ لي و ديگران، 2000؛ لي، 1997كرامپتون و مك كي، (بود تحقيقات گذشته اشاره شده
در عامـل  ) 2010(هاي آن در تحقيق مك دووال البته برخي از آيتم). 2014؛ ماتيسون وديگران، 2006

.استتازگي رويداد قرار گرفته

اين عامل در مطالعات . گرايي افراد اشاره داردمل سوم، اجتماعي شدن نام گرفت كه به تمايل به جمععا 
اما، بعضي از ). 2000؛ چانگ، 2004؛ لي و ديگران، 2000؛ لي، 1993مور و ديگران، (پيشين آمده است 

بيرونـي و درونـي   و يا به صورت دو جـزء  ) 2014لي و ديگران، ( هاي آن با عامل هيجان رويدادآيتم
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.اندمعرفي شده) 1997كرامپتون و مك كي، (

عامل چهارم، بومي ناميده شد و به اهميت جامعه محلي، تاريخ و فرهنگ شهر اميريـه در شـركت در   
هاي حاصل از تحقيقات ميداني محقق و تركيبي است از اين عامل تركيبي از آيتم. جشنواره، اشاره دارد

؛ لـي و  2000لـي،  (هاي رويـداد  بندي متفاوتي همچون جاذبهت قبلي در گروههايي كه در تحقيقاآيتم
.اندمعرفي شده) 2009لي و ديگران، (و يا تازگي ) 2004ديگران، 

عامل پنجم، تازگي رويداد نام گرفـت كـه بـه كنجكـاو بـودن و عالقمنـدي بـه تجربيـات جديـد در          
هايي با اين تركيب سازنده اشاره شده است پژوهشاين فاكتور انگيزشي در . بازديدكنندگان اشاره دارد

؛ لي و 2000؛ چانگ، 1997كي، ؛ كرامپتون و مك2004؛ لي و ديگران، 2000؛ لي، 1993مور و ديگران، (
و )2000لي، ( هاي رويدادهاي آن با عنوان جاذبهالبته برخي از آيتم ).2010؛ مك دووال، 2009ديگران، 

.اندبيان شده) 2014سون و ديگران، ماتي(يا ماجراجويي فرهنگي 

اين عامل كه به تمايل به گريز از يكنواختي زندگي روزمره اشاره دارد، در . شد عامل ششم، گريز ناميده
هـاي  عنوان عاملي انگيزشـي در اولويـت  اكثر تحقيقات گذشته كه در اين پژوهش بررسي شد، بدان به

البته برخي . شدا در اين تحقيق آخرين عامل انگيزشي شناخته است، امابتدايي ابعاد انگيزشي اشاره شده
)1997(كي در عامل هيجان آمده است و كرامپتون و مك) 2010(هاي آن در تحقيق مك دووال از آيتم

.اندبا ادبياتي متفاوت همچون تعادل و آرامش به اين عامل اشاره نموده) 2006(و چانگ 

غلتان بر اساس سه متغير رضايت، بازديد مجدد و توصيه به آشنايانجشنواره گلتحليل وفاداري بازديدكنندگان 

درصد متمايل  63درصد از بازديدكنندگان كامالً راضي، حدود  66دهد، حدود نتايج اين مطالعه نشان مي
درصد عالقمند به توصيه كردن به دوستان و آشنايان خودجهت شركت در ايـن   85به بازديد مجدد و 

.اين نتايج نشان از موفقيت جشنواره تا به امروز است. د هستندرويدا

با استفاده از تحليل رگرسيون لجستيك رابطه بين رضايت، تمايل به بازديد مجدد و توصيه به آشنايان نيز 
درصد معنادار است و  95برازش مدل در سطح اطمينان  شاخص4بر اساس جدول شماره  . بررسي شد

يزان تمايل افراد در توصيه جشنواره به آشنايان خود با توجه به متغير رضايت كل دقت مدل در سنجش م
توان سـهم بازديدكننـدگان وفـادار در ميـان گردشـگران را      در نتيجه مي. رسددرصد مي 90به بيش از 

.مشاهده نمود
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نتايج تحليل روابط بين متغيرهاي وفاداري .4جدول

:متغير مستقل

رضايت كل

3ل مد2مدل 

توصيه به آشنايانتمايل به بازديد مجدد

آماره والدBآماره نسبت آماره والدBآماره نسبت 

راضي
612/17*569/30714/130*43/40بله

703/92428423/562*30/14تاحدودي

تاحدودي راضي
388/1*826/1100/5*75/13بله

 .093/103541*70/18تاحدودي

رازش مدلشاخص هاي ب
:آزمون كاي دو

**336/47

:آزمون كاي دو

**740/36

درصد 1/94درصد 1/74دقت مدل

واريانس متغير وابسته
در محدوده

درصد 22تا  12

در محدوده

درصد 32تا  12

.درصد، معنادار است 90در سطح اطمينان *  

ج تحقيقنتاي: منبع. درصد، معنادار است 95در سطح اطمينان **  

غلتان و عوامل مؤثر بر وفاداري آنانتحليل رابطه بين انگيزش بازديدكنندگان جشنواره گل

رضايت كل، تمايل به بازديد (بيني و توضيح يك متغير وابسته سه تحليل رگرسيون لجستيك براي پيش
ايـن رويـداد    عوامل انگيزشي مؤثر بر حضـور در (متغير مستقل  6، توسط )مجدد و توصيه به آشنايان

در هر سه مـدل، شـاخص   . استفاده شد 5مطابق با جدول شماره ) بدست آمده با روش تحليل عاملي
از اهميت معنادار عوامل انگيزشي در تخمين ميـزان  برازش مدل از لحاظ آماري معنادار است كه نشان

باشد تا جايي بااليي مي رضايت، تمايل به بازديد مجدد از جشنواره و توصيه آن به آشنايان خود با دقت
.رسددرصد مي 94كه اين دقت در تخمين ميزان تمايل افراد جهت توصيه جشنواره به 
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نتايج تحليل رگرسيون لجستيك و رابطه بين عوامل انگيزشي و متغيرهاي وفاداري. 5جدول

:متغير مستقل

عوامل انگيزشي مؤثر بر حضور 

در جشنواره گل غلتان

3مدل 2مدل 1مدل 

توصيه به آشنايانتمايل به بازديد مجددرضايت كل

آماره والدBآماره نسبت آماره والدBآماره نسبت آماره والدBآماره نسبت 

غلتان و گل

خانواده

94/0016/019/1233/065/1748/0بله

128/5*72/0415/030/1381/097/11تاحدودي

اكتشاف 

فرهنگي

334/613/1072/005/1004/0*70/3بله

80/1232/146/1471/031/0183/1تاحدودي

اجتماعي شدن
092/7*777/957/4*462/1107/3*22/4بله

947/317/3051/2*708/525/2*95/2تاحدودي

بومي
853/202/2358/1*71/1729/186/1بله

804/1847/100/1000/055/0584/0تاحدودي

ازگي رويدادت
041/669/0425/175/0263/0*36/0بله

53/0071/276/0594/090/0021/0تاحدودي

فرار
965/206/1040/010/1047/0*64/1بله

26/1592/005/1028/027/1122/0تاحدودي

شاخص هاي برازش مدل
:آزمون كاي دو

**876/44

:آزمون كاي دو

**067/31

:دوآزمون كاي 

**459/37

درصد 9/93درصد 8/70درصد 2/73دقت مدل

واريانس متغير وابسته
در محدوده

درصد 20تا  11

در محدوده

درصد 14تا  7

در محدوده

درصد 30تا  13

.درصد، معنادار است 90در سطح اطمينان *  

نتايج تحقيق: منبع.درصد، معنادار است 95در سطح اطمينان **  

 1در مدل . درصد است 30تا  7متغير از  3ريانس تبيين شده توسط عوامل انگيزشي براي اين محدوده وا
شدن، تازگي و فرار تأثير معناداري در بر رضايت كل بازديدكنندگان فرهنگي، اجتماعيعوامل اكتشاف

-ؤثر بودهدارند بطوري كه عامل اول بر رضايت كامل افراد از جشنواره نسبت به افراد تاحدودي راضي م

غلتان و خانواده و اجتمـاعي شـدن عـواملي    گل 3اجتماعي شدن و بومي و در مدل  2در مدل . است
از ميان اين عوامل، . اندهستند كه بر تمايل به بازديد مجدد و توصيه به آشنايان بطور معنادار مؤثر بوده

ت افراد است و اين گروه را بيشتر تازگي رويداد نشان از تأثير منفي آن بر رضايدر  Bميزان آماره نسبت 
توان نتيجه گرفت، عوامل انگيزشـي بـر متغيرهـاي    در مجموع مي. استبه سمت نارضايتي سوق داده

.، نه در جهت مثبتوفاداري مؤثر است اما الزاماً
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غلتانتحليل اهميت اقتصادي جشنواره گل

هاي ه توزيع آن با توجه به اندازه گروهاند كدهنده متوسط هزينه سفر خود را مشخص نمودهپاسخ 105
قرار  3و  2اي در گروه بيشترين گروه هزينهدهد باشد و نشان ميمي 6همسفر به شرح جدول شماره 

هزار  25تومان به عنوان متوسط  162.500دهنده، بنابراين با در نظر گرفتنپاسخ 32و  34دارند با تعداد 
دهنده در ميان نفر با بيشترين تعداد پاسخ 5تا  3نوان نقطه وسط گروه عنفر به 4هزار تومان براي  300تا 

.آيدتومان به دست مي 40.625هاي همسفر، متوسط هزينه سفر براي هر فرد، گروه

مقايسه هزينه سفر در هر گروه با اندازه مختلف. 6جدول

)مقادير به تومان(هزينه سفر 

فراواني
5گروه هزينه 4گروه هزينه 3گروه هزينه 2گروه هزينه 1 گروه هزينه

به باال 600.000600.001تا  300.000300.001تا  100.000100.001تا  25.00025.001زير 

اندازه گروه

همسفر

24610نفر 2

12115151نفر 5تا  3

16772نفر 10تا  6

03423نفر 10بيش از 

00010به تنهايي

نتايج تحقيق: منبع

:اندارائه نموده) 2013(اهميت اقتصادي كه وارنيك و همكاران طبق فرمول 

.»متوسط مخارج يك بازديدكننده* تعداد بازديدكننده واقعي= ميزان اهميت اقتصادي«

جشنواره آئين  در نظر بگيريم) 1393در سال (نفر  7000چنانچه تعداد بازديدكنندگان را حداقل حدود 
.استميليون تومان در منطقه شده 285غلتان موجب گردش پولي حداقل به ميزان گل

غلتانطور كل با سفر با هدف شركت در جشنواره گلمقايسه هزينه سفر هر خانوار به. 7جدول

متوسط هزينه هر خانوار گردشگرنوع سفر

سفر با اقامت شبانه

تومان 100.000حدود سفر داخلي هر خانوار

سفر به اين مقصد بخاطر حضور در 

غلتانجشنواره گل

تومان 600.000تا  100.000درصد  43

تومان 600.000درصد بيش از  6

سفر بدون اقامت شبانه

تومان 25.000حدود سفر داخلي هر خانوار

سفر به اين مقصد بخاطر حضور در 

غلتانجشنواره گل
ومانت 600.000تا  25.000درصد در بازه  36

نتايج تحقيق: منبع  
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غلتان، بـا نتـايج آمـارگيري    منظور شركت در جشنواره گلبا مقايسه نتايج هزينه سفر بازديدكنندگان به
است، متوسط هزينه سفر حدود نيمي از هـر  آمده 7كه به شرح جدول  1392گردشگران ملي در بهار 

است و اين تفاوت غلتان بيش از متوسط هزينه سفرهاي داخلي بودهخانوار بازديدكننده از جشنواره گل
.رسدبرابر بيشتر هم مي 6تا بيش از 

 دهاپيشنهاگيري و نتيجه

.اين پژوهش به بررسي نقش رويداهاي گردشگري در توسعه اقتصادي پايدار در جوامع محلي پرداخت

شـناختي  هـاي جمعيـت  بر اساس ويژگـي . عنوان مطالعه موردي بررسي گرديدجشنواره گل غلطان به
پسند، مورد عالقه افراد با تحصيالت غلتان رويدادي خانوادگي، جوانبازديدكنندگان، جشنواره آئين گل

توان اين جشنواره را يـك برنامـه فراغـت    باال و متناسب با سطوح مختلف درآمدي است، بنابراين مي
.هاي ايراني دانستجمعي براي خانواده

نگيزشي به دست آمده تقريباً مشابه با تحقيقات پيشـين انجـام گرفتـه در كشـورهاي مختلـف      عوامل ا
)2014؛ ماتيسون وديگران، 2006؛ چانگ، 2004؛ لي و ديگران، 2000؛ لي، 1997كرامپتون و مك كي، (

فـرد هـر   هاي خاص و منحصربههمواره ويژگي) 2001(از طرفي، طبق گفته نيكلسون و پيرس . است
تواند تجربه يك فضاي ويژه را به بازديدكننده ارائه دهد و اين دقيقاً در راسـتاي كـاركرد   دي ميرويدا

آميز نيست كـه عامـل   بنابراين تعجب. هاي محلي در حفظ رسوم و آئين خود استاجتماعي جشنواره
.شدترين فاكتور انگيزشي اين رويداد محلي شناختهمهم» غلتانگل«

رضايت، تمايل به بازديد مجدد و توصيه بـه  (امل مؤثر بر متغيرهاي وفاداري هرچند طبق تحقيقات عو
.متعدد است وليكن عوامل انگيزشي بر آنها مؤثر و در اكثر مـوارد داراي تـأثير مثبـت اسـت    ) آشنايان

شاخص تمايل حتمي به بازگشت، معياري براي مديران جهـت  ) 2001(همچنين به گفته بوون و چن 
ات خود به منظور افزايش وفاداري مشتريان است، كه در اين نمونه، داراي سهم بااليي بهبود كيفيت خدم

.استبوده

طور فزاينده نقش ها بهمتخصصين سازمان جهاني جهانگردي معتقدند، ايجاد رويدادهاي ويژه و جاذبه
شان داد كه نتايج ن). UNWTO, 2012(نمايند مهمي در جذب گردشگران به يك جامعه محلي را ايفا مي

شود كه با در نظر گرفتن اثرات ميليون تومان مي 285اهميت اقتصادي مستقيمرويداد گل غلطان بالغ بر 
شناسـايي و  . تواند نقش مهمي در تنوع بخشيدن به اقتصاد محلي ايفا نمايدغيرمستقيم و القايي آن مي

ها و فرهنـگ  مچنين حفظ سنتتوسعه رويدادهاي مشابه اهميت زيادي در پايداري اقتصاد محلي و ه
.بومي منطقه دارد
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هاي گردشگري موجود در منطقه و با توجه موقعيت منطقه از لحاظ جغرافيايي، مسئله اشتغال، پتانسيل
ريزان و بازاريابان اين رويداد ويژه فرهنگي عالقه و حمايت مردم محلي در اجراي جشنواره، به برنامه

رساني بيشـتر و افـزايش بـازه زمـاني جشـنواره،      ها، اطالعتر برنامهممديريت منسجشود با پيشنهاد مي
هاي اجتماعي، سامانه پيـام كوتـاه و يـا ايميـل و اجـراي      دعوت بازديدكنندگان پيشين از طريق شبكه

انگيـزه تـازگي   بازديدكنندگان بيشتر به اين رويداد محلـي و بهبـود   هاي متنوع در جهت جذب برنامه
مشـاركت  . منظور حفظ گردشگران وفادار خود اقدام نماينـد منفي بر رضايت داشته بهرويداد كه تأثير 

هرچه بيشتر مردم محلي در اجراي اين آئين با هدف حفظ اصالت و باشكوه برگزار شدن آن، رضايت 
.گردشگران را به همراه خواهد داشت

www.noormags.ir



www.SID.ir

 )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا    58

  كتابشناسي

انتشـارات دانشـگاه   : كننـده، چـاپ دوم، تهـران   ار مصرفرفت). 1391(سيدجوادين، سيدرضا؛ اسفيداني، محمدرحيم  .1

تهران؛

- تحليـل داده (در تحقيقات پيمايشـي   spssراهنماي جامع كاربرد ). 1391(پور گتابي، كرم؛ صفري شالي، رضا حبيب .2

انتشارات متفكران؛: تهران). هاي كمي

.رويكـردي جـامع  : ش كمي در مديريتروش شناسي پژوه). 1392(فرد، حسن؛ الواني، سيدمهدي؛ آذر، عادل دانايي .3

 انتشارت صفار؛: تهران

، صـص  34فصلنامه تخصصـي فرهنـگ مـردم ايـران، ش     . آئين گل غلتان در اميريه دامغان). 1392(رحمتي، حسين  .4

؛169- 177

:تهـران . شـناختي هاي كهن در ايران امروز؛ نگـرش و پژوهشـي مـردم   ها و جشنآئين). 1378(االميني، محمود روح .5

.شارات آگاهانت

انتشارات ترمه؛: تهران. واژگان تخصصي فراغت، گردشگري و هتلداري). 1386(ضيايي، محمود؛ ميرزائي، روزبه  .6

7. Backman, K. F., Backman, S. J., Uysal, M., & Sunshine, K. M. (1995). Event tourism:
An examination of motivations and activities. Festival Management and Event 
Tourism, 3(1), 15-24; 

8. Bowen, J. T., & Chen, S. L. (2001). The relationship between customer loyalty and
customer satisfaction. International journal of contemporary hospitality 
management, 13(5), 213-217; 

9. Chang, J. (2006). Segmenting tourists to aboriginal cultural festivals: An example in 
the Rukai tribal area, Taiwan. Tourism Management, 27(6), 1224-1234; 

10. Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism
Research, 6(4), 408-424 

11. Crompton, J. L., & McKay, S. L. (1997). Motives of visitors attending festival events.
Annals of Tourism Research, 24(2), 425-439; 

12. Dann, G. M. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of Tourism
Research, 4(4), 184-194; 

13. De Bres, K., & Davis, J. (2001). Celebrating group and place identity: A case study of a
new regional festival. Tourism Geographies, 3(3), 326–337; 

14. Dewar, K., Meyer, D., & Wen, M. L. (2001). Harbin, lanterns of ice, sculptures of snow.
Tourism Management, 22(5), 523-532; 

15. Fan, D. X., & Hsu, C. H. (2014). Potential mainland Chinese cruise travelers’
expectations, motivations, and intentions. Journal of Travel & Tourism Marketing, 
31(4), 522-535; 

16. Chi, C. G. Q., &Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination
image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism 
management, 29(4), 624-636; 

17. Getz, D. (1989). Special events: Defining the product. Tourism Management, 10(2),
125-137;  

18. Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism 
Management, 29(3), 403-428; 

19. Gunn, C. A., &Var, T. (2002). Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases: Routledge;
20. Iso-Ahola, S. E. (1982). Toward a social psychological theory of tourism motivation: A

www.noormags.ir



www.SID.ir

59 ر جوامع محليگردشگري رويداد راهكاري جهت توسعه اقتصادي پايدار د

rejoinder. Annals of Tourism Research, 9(2), 256-262; 
21. Jafari, J. (2002). Encyclopedia of tourism: Routledge;
22. Janeczko, B., Mules, T., & Ritchie, B. W. (2002). Estimating the economic impacts of

festivals and events: a research guide: CRC for Sustainable Tourism;
23. Lee, C.-K. (2000). A comparative study of Caucasian and Asian visitors to a Cultural

Expo in an Asian setting. Tourism Management, 21(2), 169-176;
24. Lee, C.-K., Lee, Y.-K., & Wicks, B. E. (2004). Segmentation of festival motivation by

nationality and satisfaction. Tourism Management, 25(1), 61-70;
25. Li, M., Huang, Z., & Cai, L. A. (2009). Benefit Segmentation of Visitors to a Rural

Community‐Based Festival. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(5-6), 585-598;
26. Li, M., &Cai, L. A. (2011). The Effects of Personal Values on Travel Motivation and

Behavioral Intention. Journal of Travel Research, 51(4), 473-487;
27. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370–

396;
28. Matheson, C. M., Rimmer, R., & Tinsley, R. (2014). Spiritual attitudes and visitor

motivations at the Beltane Fire Festival, Edinburgh. Tourism Management, 44, 16-33;
29. McDowall, S. (2010). A comparison between Thai residents and non-residents in their

motivations, performance evaluations, and overall satisfaction with a domestic festival.
Journal of Vacation Marketing, 16(3), 217-233;

30. Mohr, K., Backman, K. F., Gahan, L. W., &Backman, S. J. (1993). An investigation of
festival motivations and event satisfaction by visitor type. Festival Management and
Event Tourism, 1(3), 89-97;

31. Moura, F. T., Gnoth, J., & Deans, K. R. (2014). Localizing Cultural Values on Tourism
Destination Websites: The Effects on Users’ Willingness to Travel and Destination
Image. Journal of Travel Research, 0047287514522873;

32. Moutinho, L. (2000). Strategic management in tourism. New York: CABI Publishing;
33. Murray, H. A. (1938). Explorations in personality.New York: Oxford University Press;
34. Nicholson, R. E., & Pearce, D. G. (2001). Why Do People Attend Events: A

Comparative Analysis of Visitor Motivations at Four South IslandEvents.Journal of
Travel Research, 39(4), 449-460;

35. Oliver,R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63(5), 33-44;
36. Parrinello, G. L. (1993). Motivation and anticipation in post-industrial tourism. Annals 

of Tourism Research, 20(2), 233-249;
37. Plog, S. (1973). Why destination areas rise and fall in popularity. Cornell Hotel and 

Restaurant Administration Quarterly, 12, 13-16;
38. Savinovic, A., Kim, S., & Long, P. (2012). Audience Members’ Motivation, Satisfaction,

and Intention to Re-visit an Ethnic Minority Cultural Festival. Journal of Travel &
Tourism Marketing, 29(7), 682-694;

39. Schofield, P., & Thompson, K. (2007). Visitor motivation, satisfaction and behavioural
intention: the 2005 Naadam Festival, Ulaanbaatar. International Journal of Tourism
Research, 9(5), 329-344;

40. Scott, D. (1995). A comparison of visitors' motivations to attend three urban festivals.
Festival Management and Event Tourism, 3(3), 121-128;

41. Tai, E. (2008). Festivals as ritual assertions for sustaining diaspora communities:
Comparing cases in the USA and Japan. Obsidian, 9(1), 107–123;

42. Tkaczynski, A., & Rundle-Thiele, S. R. (2011). Event segmentation: A review and
research agenda. Tourism Management, 32(2), 426-434,

43. Tkaczynski, A., & Toh, Z. H. (2014). Segmentation of Visitors Attending a
Multicultural Festival: An Australian Scoping Study. Scandinavian Journal of

www.noormags.ir



NOORMAGS

www.SID.ir

 )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا    60

Hospitality and Tourism, 14(3), 296-314; 
44. Tyrrell, T. J., and R. J. Johnston. (2001). “A Framework for Assessing Direct

Economic Impacts of Tourism Events: Distinguishing Origins, Destinations and 
Causes of Expenditures.” Journal of Travel Research, 40 (3): 94-100; 

45. Uysal, M., Gahan, L., & Martin, B. (1993). An examination of event motivations: a case
study. Festival Management & Event Tourism, 1(1), 5-10; 

46. Warnick, R. B., Bojanic, D. C., &Xu, F. (2013). Using a Trade Market Analysis
Technique to Refine Measurements for Economic Impact Analysis of Special Events. 
Journal of Travel Research. 1-14. 

www.noormags.ir


