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دریافت مقاله4934/8/4 :
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چکیده
رویدادهای فرهنگی فرصتهای خوبی را فراهم میآورند تا در چـارچو آنهـا وـ وهبـر اسـتاما بخشـددن پدونـد
قومدتها و بهبود کدفدت زندگی ساکنان ،هویت و غرور ملی را ندز تقویت کرد .پژوهش حاضر با هدف شناسـایی و
تالدل ووامل انگدزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در رویدادهای مبتنی بر جوامع مالـی اناـا شـد .پـژوهش
حاضر از نوع کاربردی -اکتشافی است .تعداد نمونه  953نفر ،روش نمونهگدری دردسترس و جامعـ آمـاری 3777
گردشگر بازدیدکننده از جشنوارة گلغلتان در امدرآباد دامغان در سال  4934هستند .تالدلواملی موارد انگدزشی،
شش وامل مهم شامل گلغلتان و خانواده ،اکتشاف فرهنگی ،اجتمـاوی شـدن ،حمایـت ،تـازگی رویـداد و گریـز را
مشخص کرد .تالدلواملی تأیددی ،روایی همگرا و واگرای پرسشنامه را تأیدد کـرد .نتـای حـاکی از آن اسـت کـه
می توان این رویداد را بهونوان برنام فراغت جمعی برای خانوادههای جوان و فرهدختـ ایرانـی بـا سـموت مختلـ
درآمدی در نظر گرفت .به منظور گسترش این رویداد فرهنگی ،به مدیران و بازاریابان جشنوارة گلغلتـان پدشـنهاد
میشود تمرکز اصلی را بر ارتقای کدفدت برگزاری و تنوعبخشددن به فعالدتهای فراغتی جنبی مورد نداز خانوادهها
با ماوریت بازسازی آیدنهای سنتی و تاریخی بخش امدرآباد معموف کنند.


کليدواژهها :انگیزش ،بخش امیرآباد ،جامعة محلی ،جشنوارة گلغلتان،گردشگری رویداد.
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مقدمه 
گردشگری رویداد یکی از روبه رشدترین بخش های صنعت گردشگری قلمداد مـیشـود .اهـدا
کالن رویداد ،جذب بازدیدکنندگان بیشتر به شهر یـا محـل برگـزاری ،ای ـاد انگیـزش و تشـوی
مشارکت کنندگان محلی ،ترویج هنرهای بومی و افزایش درآمدزایی اسـت (وات .)93 ،0930 ،از
دید جامعهشناسی ،ای اد همبستگی اجتماعی از طری تقویت روابط درون جامعه از مهـ تـرین
هد های برگزاری رویـدادهاسـت ( .)Gursoy et al., 2004, 173ازنظـر گردشـگری ،رویـدادها
به عنوان جاذبه ،کاتالیزور ،رون دهندش ،بازاریاب مکان و ای ادکننـدة توـویرذهنی ارزش بـاییی
دارند ( )Getz, 2008, 405و میتوان آنها را بخشی از گردشگری جایگزین دانست که با کمک به
حفاظت از محیط طبیعـی و فرهنگـی شـکنندش ،در توسـعة اایـدار سـهی انـد (

Chang, 2006,

 .)1233وات ( )90 ،0930بیان میکند که اگر بازدیدکنندگانِ هد بهدرستی مشـخ

نشـوند

رویدادی نیز در کار نخواهد بود .درک و شناسایی عوامل انگیزشی شرکتکننـدگان در رویـداد،
بازاریابان را قادر می سازد بازدیدکنندگان را دقیـ تـر هـد گـذاری کننـد ،منـاب را کارآمـدتر
تخوی

دهند ،و تومیمات ترفیعـی اثـربخشتـری اتخـاذ کننـد ( )Park et al., 2008, 168و

درنتی ه میزان رضایتمندی بازدیدکنندگان خود را افزایش دهند ( .)Lee & Lee, 2001از دهـة
 0331میالدی ،اژوهشهای زیادی در زمینة انگیزش بازدیدکننـدگان رویـدادها در بسـیاری از
کشورها ان ام شدش ،اما این حوزة اژوهشی در ایران مورد ک توجهی قرار گرفته است.
اکنون در هر شهر و روستایی در ایران آیینهای منحوربهفردی در قالـ جشـنوارش برگـزار
میشود که بازدید از آنها برای گردشگران جـذاب و دیـدنی اسـت .در میـان ایـن جشـنوارشهـا،
جشنوارة گل غلتان دارای ابعادی است که توجه هرچه بیشتر به آن را ضروری میسازد .بایبودن
سه بیکاری نیروی کار جوان ،که اصلی ترین بخش نیروهای گردشگری هستند ،در این بخـش
درخور توجه است .براساس آمار ارائهشدش در طرح جام  -تفویلی در سال  ،0933بیشترین نرخ
بیکاری در امیریه مربوط به مردان  03-44سال با  04/6درصد از کل جمعیـت بیکـار در شـهر
بود .مهاجرت روبهرشد مردم محلی ب ه شهرهای بزرگ اطرا نیز از دیگر مشکالت ایـن منققـه
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است (مشاور طرح معماری محیط .)034 ،0930 ،با افزایش تأثیرات مثبت اقتوادی و اجتماعی
این رویداد در منققه می توان مردم محلی را به حفظ و ادامة آیینهـای سـنتی خـود در قالـ
اینگونه جشنوارش ها تشوی کرد .این امر ،مستلزم توجه و تمرکز بر مدیریت و بازاریابی هدفمند
این جشنوارشهاست.اژوهش حاضر بهدنبال ااسخگویی به این ارسش است که عوامل انگیزشـی
اصلی مؤثر بر حضور گردشگران برای بازدید از جشنوارة آیین گلغلتان چیست.

مبانينظري 
انگيزش 
انگیزش م موعه ای از نیازها و خواستههای روحی/زیستی است که فرد را به ان ام کار مشخوی
ترغی میکند ( .)Crompton & McKay, 1997, 425بهبیـان سـادشتـر ،انگیـزش ،علـت رفتـار
انسان است ( .)Jafari, 2002, 393اارینلو ( ،)499 ،0339اهمیت مبحث انگیزش در گردشـگری
را کامالً واضح میداند و این مفهوم را همچون اهرمی برمیشمارد که من ر بـه تمـام اتفاقـات و
رخدادهای حوزة سفر میشود .نظریـههـای موجـود در زمینـة شناسـایی انگیـزة گردشـگران را
میتوان به دو دستة کلی مدلهای محتوایی و مدلهای فرایندی تقسی کرد .مدلهای محتوایی
در زمینة مفهومسازیهـای متنـوا از نیازهـا ،در قالـ نظریـههـای مختلفـی همچـون تئـوری
سلسله مرات

نیازهای مزلو ( ،)0349تئـوری دوعـاملی انگیـزش -بهداشـت هرزبـرگ (،)0333

نظریة طیف درونگرا -برونگرای االگ ( ،)0399و تئوری انتظار ویت و رایـت ( )0334مقـرح
شدش اند .مدلهای فرایندی شامل تئوریهایی است که به ایشبینی رفتار اس از برانگیختهشدن
فرد می اردازند .تئوری جستوجو-گریز کرامپتون ( )0393که بعدها آیزو-آهـوی ( )0334آن را
شرح و بسط دادند ،و تئوری نیروهای کششی و رانشی دان ( )0399در این گروش قرار میگیرند
(.)Hsu et al., 2010, 282; Suni & Komppula, 2012, 462
مدل های فرایندی درمقایسه بـا مـدل هـای محتـوایی میانـه روترنـد و قابلیـت بیشـتری در
ایش بینی رفتار دارند .این مدلها در اژوهشهای حوزة رفتار گردشگر بیشتر مورد استفادش قرار
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گرفتهاند ( .)Hsu et al., 2010, 284اغل مقالعات ان امشدش در زمینة بررسی عوامل انگیزشـی
بازدیدکنندگان شرکت کنندش در رویدادها ،از تئوری نیروهای کششی-رانشی اسـتفادش کـردشانـد
( ،)Matheson et al., 2014; McDowall, 2010; Chang, 2006که براساس آن ،افـراد ازطریـ
عوامل کششی و رانشی به بازدید از رویدادها ترغی میشوند .فاکتورهای رانشی با آندسـته از
نیازها و خواسته های گردشگران مرتبطاند که به تومی سفر میان امند ،و فاکتورهای کششـی
در ایوند با آندسته از ویژگی ها ،جذابیت ها یا مشخوههای مقود هستند که افراد را به انتخاب
آن تشوی میکنند (.)Suni & Komppula, 2012, 461

گردشگريرويداد 
گتز ( ،)413 ،4113گردشگری رویداد را یکی از اشکال سفر با عالی ویژش برمیشـمارد کـه در
قال

آن ،فرد برای دیدن رویدادی سفر می کند یا در حین سفر خود از رویدادی بازدید میکند.

رویداد ویژش ،گردهماییای از انسانهاست که معمـویً از چنـدین سـاعت تـا چنـدین روز طـول
میکشد و بهمنظور جشن ،بزرگداشت ،فروش ،آمـوزشدادن یـا مشـاهدة تـالش افـراد طراحـی
میشود (مـاتیوس .)4 ،0939 ،اینسـکی

( ،)0330رویـدادهای ویـژش را یکـی از اشـکال ویـژة

جاذبه ها می داند که ترکیبی از جاذبه های طبیعی و فرهنگی هستند .رویـدادهای گردشـگری را
میتوان در سه گروش  )0جلسات ،رویدادهای تشویقی ،و همایشها و نمایشگاشها بهعنوان صنعت
MICE0؛  )4ورزشی که بهعقیدة گتز ت ارتی بزرگ محسـوب مـیشـود و شـامل المپیـکهـا و
رقابتهای جهانی است؛ و  )9جشنوارشها و جشنهای فرهنگـی در نظـر گرفـت (

Getz, 2008,

 .)404ازجمله استراتژی های گردشگری رویـداد ،ای ـاد و توسـعة رویـدادهای اصـیل بـهعنـوان
جاذبههای اصلی مقود است که بهوسیلة آن توـویرذهنی از مقوـد شـکل مـیگیـرد (

Jafari,

 .)2002, 210رویداد گردشگری ممکن است ابتـدا فقـط بـهعنـوان رویـدادی کوچـک در میـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Meetings, incentives, conventions & events/ exhibitions
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محلی های منققه برگزار شود ،ولی اس از مدتی شناخته مـیشـود و افـراد را از خـارم منققـه
بهسوی خود جذب میکند و به جاذبة گردشگری تبدیل میشود (.)McDowall, 2010, 217
گردشگری روستایی ااسخی است درجهت برآوردش ساختن نیازهای اقتوـادی سـاکنان ،کـه
مان مهاجرت و سب

ت دید حیات روستاها مـیشـود (رضـوانی و همکـاران 0931 ،و .)0930

گان و وار ( )4114یکی از فعالیتهای مسافر در مناط روسـتایی را شـرکت در جشـنوارشهـای
روستایی برمیشمارند .مزایای جشنوارش ها به عنوان جشن و مراس در جوام محلی که با هـد
حفاظت از فرهنگ ،مذه  ،اعتقادات و سنن محلـی و انتقـال آن بـه نسـلهـای بعـدی برگـزار
میشود ،در منـاط روسـتایی و شـهرهای کوچـک برجسـته تـر اسـت (همـان .)440 ،توسـعة
جشنوارشها و رویدادها ازطری تقویت اقتواد محلی ،اشتغالزایی و افزایش تقاضـای گردشـگری
در فول های رکود و رون گردشگر موج

بهبود کیفیت زندگی در شهرهای کوچـک و توسـعة

مقاصد روستایی مـیشـود ( .)Matheson et al., 2014, 27طراحـی رویـدادها ازنظـر کمـک بـه
ارتقای فرهنـگ و تـاریخ بـومی و فـراه آوردن فرصـتهـای تفریحـی (

;Chang, 2006, 1224

 ،)Schofield & Thompson, 2007فرهنگی و آموزشی برای ساکنان ،اروراندن حس غرور ملی،
کمک به حفاظت از محیط طبیعی ،اجتماعی و فرهنگی حساس ،و سهی بودن در توسعة اایـدار
منققه دارای اهمیت است ( .)Jafari, 2002, 210; Li et al., 2009, 585
کرامپتون و مک کی ( )446 ،0339در توضیح دییل اهمیت موضوا انگیزة بازدیدکننـدگان
در بازاریابی رویداد ،شناسایی انگیزشهای گردشگران را اساس طراحی بستههای سفر ایشـنهادی
مناس

در زمینة رویداد می دانند .فه و اولویتبندی انگیزشهـا ،مؤلفـة اصـلی سـازندش در درک

فرایند تومی گیری بازدیدکنندش است .بهعقیدة آنها ،انگیزشها ارتباط بسیار نزدیکـی بـا رضـایت
دارند .بیشتر جشنوارش ها در جوام محلی برگزار میشـوند و دوام و اایـداری آنهـا بـه بـایبودن
سقح تکرار بازدید بستگی دارد .بازگشت بازدیدکنندگان ،به رضایت آنها از ت ربة ایشـین سـفر
به مقود بازمیگردد ،درنتی ه برای رسیدن به رضایت باید از نیازهـایی کـه بازدیدکننـدگان در
ای ارضای آن هستند ،آگاهی کامل داشـت (

Chang, 2006, 1225; Schofield & Thompson,
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 .)2007; Li et al., 2009, 586; McDowall, 2010, 217سوینوویک و همکـاران ()634 ،4104
عنوان میکنند که با شناسایی انگیزة بازدیدکنندگان میتوان ت ربة نابی را برای تـکتـک آنهـا
رق زد.
براساس نتایج تحقیقات ان امشدش در این حوزش ،برخی از عوامل انگیزشی مخت

هر رویداد

و فضای آن یا ویژگیهای بازدیدکنندگان است و برخی از عوامل در مقالعات مختلف تکرار شدش
است .بخشی از عوامل انگیزشی بازدیدکنندگان ،در رویـدادهای مختلـف و بـدون درنظرگـرفتن
موضوا و بستر فرهنگی و جغرافیایی آن رویداد ،تاحدودی یکسان و جهانی است

(& Schofield

 .)Thompson, 2007, 331با بررسی برخی تحقیقـات گذشـته 0در حـوزة رویـدادهای ویـژش در
کشورهای مختلف (جدول  )0مه تـرین عوامـل انگیزشـی مـؤثر بـر حضـور بازدیدکننـدگان را
می توان در هشت گروش اصلی بررسی کرد )0 :تازگی رویداد :با مفهـوم میـل بـه جسـتوجـوی
ت ربیات جدید و متفاوت ( )4 ،)Lee & Lee, 2001; Uysal et al., 1993باه بودن خـانوادش :بـا
مضــمون میــل بــه ارتقــای روابــط خــانوادش (،)McDowall, 2010; Lee et al., 2004
 )9اجتماعی شدن :میل بـه تعامـل بـا گـروش و اعضـای آن یـا مشـاهدة آنهـا (

;Mohr et al., 1993

 )4 ،)Schofield & Thompson, 2007; Tkaczynski & Toh, 2014گریز :میـل بـه رهـایی و گریـز
از مشــکالت زنــدگی و تســکین اســترس روزانــه (،)Crompton, 1979; Matheson et al., 2014
 )3هی ان :میل به ت ربیات هی ـانآمیـز و تحریـککننـدش (،)Mohr et al., 1993; Li et al., 2009
 )6اکتشا

فرهنگـی :محتـوای غنـی فرهنگـی جشـنوارش ( Chang, 2006; Crompton & McKay,

 )9 ،)1997تفـریح ( ،)Nicholson & Pearce, 2001; Savinovic et al., 2012و  )3جـذابیت رویـداد
(.)de Guzman et al., 2006; Formica & Uysal, 1998
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4متأسفانه تا لاظ ارسال مقاله برای ماله ،هدچ پژوهش فارسی در قالب پایاننامـه یـا مقالـه در حـوزة بررسـی انگدـزههـای
بازدیدکنندگان رویدادهای گردشگری در ایران اناا نگرفته بود و نتای تاقدقات در جدول  4صرفاً به ممالعات سایر کشـورها
در این حوزه اختصاص دارد.
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جدول  .1پیشینة تحقیقات در زمینة انگیزش بازدیدکنندگان در رویدادهای ویژه
پژوهشگر

کرامپتون

مور و
همکاران
اویسل و
همکاران
کرامپتون و
مککی
فورمیکا و
اویسل
لی و لی
نیکلسون و
ایرس
لی و
همکاران

چنگ
دیگزمن و
همکاران

سال
پژوهش 

0393

0339

0339

0339

نوعرويداد

رویداد ورزشی

کشور 

ایایت متحد
امریکا

رویداد

ایالت

فرهنگی

کرولینای

محلی

جنوبی

جشنوارة
روستایی

ایالت
کرولینای
جنوبی

مقایسة 06

ایایت متحد

رویداد مختلف

امریکا

رویداد
0333

فرهنگی

4110
4110

رویداد
جشنوارة
موسیقی

ایتالیا

4114

کرش جنوبی
نیوزلند

کرش جنوبی

بینالمللی
4116

4116

رویداد
فرهنگی بومی
رویداد
فرهنگی

ارزیابی خود ،بازگشت ،ارتقای روابط
خویشاوندی ،تسهیل و تعامل اجتماعی
اجتماعیشدن ،باه بودن خانوادش ،هی ان/تازگی،
گریز ،تازگی رویداد
گریز ،هی ان ،تازگی رویداد ،اجتماعیشدن،
باه بودن خانوادش
اکتشا فرهنگی ،تازگی/بازگشت ،ت دیدقوا
برای آرامش و تعادل ،اجتماعیشدن با گروش
آشنا ،تعامل /اجتماعیشدن خارجی ،جم گرایی
باه بودن گروش ،فرهنگی/تاریخی ،باه بودن
خانوادش ،تازگی سایت

رویداد
فرهنگی

گریز ،آرامش ،ارستیژ و شأن اجتماعی ،کشف و

اجتماعیشدن/تفریح ،جذابیت رویداد /هی ان،

بینالمللی
فرهنگی

عواملانگيزشي

فرهنگ ،تازگی و تحریک ،باه بودن خانوادش،
تسکین ماللت و خستگی ،اجتماعیشدن
ویژشها /تفریح ،گریز ،تنوا ،تازگی/
منحوربهفردبودن ،خانوادش ،اجتماعیشدن
اکتشا فرهنگی ،باه بودن خانوادش ،تازگی،
گریز ،جذابیتهای رویداد ،اجتماعیشدن
ت دیدقوا برای آرامش و تعادل ،مشارکت در

تایوان

رویداد و یادگیری ،جستوجوی تازگی،
اجتماعیشدن ،اکتشا فرهنگی

فیلیپین
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ادامة جدول  .1پیشینة تحقیقات در زمینة انگیزش بازدیدکنندگان در رویدادهای ویژه
پژوهشگر

سال
پژوهش 

نوعرويداد

کشور 

عواملانگيزشي

رویداد
شوفیلد و
تامپسون

ورزشهای
4119

بینالمللی

مغولستان

و جشنوارة

اکتشا فرهنگی ،باه بودن ،اجتماعیشدن،
جذابیت و ورزشها ،رویدادهای ویژة محلی

فرهنگی
جشنوارة
لی و دیگران

4113

مکدوول

4101

روستایی

ایایت متحد

گریز ،تازگی ،نوستالژی و میهنارستی ،هی ان

مبتنی بر

امریکا

رویداد ،باه بودن خانوادش ،اجتماعیشدن

جامعة محلی

سوینویک و
دیگران
فونسکا و
راموس
متسون و
دیگران
کازینسکی و
توش

رویداد محلی

تایلند

جشنوارة
4104

فرهنگی اقلیت

4104
4104
4104

موسیقی
رویداد
فرهنگی
رویداد
چندفرهنگی

رویداد ،گریز
حمایت جامعة محلی ،فرار ،دانش و تحویل ،غذا

استرالیا

فرهنگی
جشنوارة

باه بودن خانوادش/دوستان ،هی ان ،تازگی

و نوشیدنی و تفریح ،تازگی ،باه بودن خانوادش،
بازاریابی ،اجتماعیشدن

ارتغال

اجتماعیشدن ،تازگی ،گریز از زندگی روزمرش،
سفر

انگلستان

گریز ،ماجراجویی فرهنگی

استرالیا

فرهنگ ،گریز ،تعامل با مردم ،لذت

منبع :مقالعات نویسندگان

نیکلسون و ایرس ( )461 ،4110در نتایج تحقی شان بیان کردند تفـاوت هـای موجـود در
عوامل انگیزشی گواش این است که برنامهریزان نمیتوانند بهآسانی و با اطمینان براساس الگوهای
مشاهدش شدش در سایر رویدادها عمل کنند ،حتی اگر این رویدادها ماهیت مشابهی داشته باشند.
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بنابراین اژوهشگران باید بررسی کنند که چرا افراد ،یک رویداد مشخ

را برای بازدید انتخـاب

میکنند.

روششناسيتحقيق 

این اژوهش از نوا کاربردی -اکتشافی است .دادشها به دو شـیوة کتابخانـهای و میـدانی و از طریـ
مشاهدش ،ارسشنامه و مواحبه گردآوری شدند .ارسشنامه در سه بخش انگیزة بازدید ،رفتـار سـفر و
ویژگیهای جمعیتشناختی تنظی شد .ابتدا برای تأیید روایـی صـوری و محتـوای ابـزار گـردآوری
دادش ،ارسشنامه به تعدادی از کارشناسـان گردشـگری و مسـئوین برگـزاری جشـنوارة گـلغلتـان
ارجاا دادش شد و مورد تأیید قرار گرفـت .بـرای ان ـام اـیشآزمـون 96 ،ارسشـنامه تکمیـل شـد و
ضری اایایی سؤایت بهروش آلفای کرونباخ برابر بـا  1/99و مـورد قبـول بـهدسـت آمـد .براسـاس
ااسخ به سؤال باز «چرا در جشنوارة گلغلتـان شـرکت کـردشایـد » و همچنـین موـاحبه بـا زنـان
محلی برای مشخ شدن ابعاد خاص این آیین ،دو سؤال انگیزشی به ارسشنامة اولیه اضافه شد.
جامعة آماری این اژوهش ،گردشگران بازدیدکنندش از هشتمین جشنوارة آیین گلغلتـان در
سال  0934بودند ،که براساس گزارش متولی برگزاری جشـنوارش ،حـدود  9111نفـر بودنـد .بـا
استفادش از فرمول کوکران ،ح

نمونه  939مشخ

شد که بهروش نمونهبرداری دردسترس در

دو روز برگزاری جشنوارش انتخـاب و اـس از توزیـ و تکمیـل  961ارسشـنامه ،درنهایـت 439
ارسشنامة مورد قبول بهدست آمد 99 .آیت انگیزشـی طراحـیشـدش براسـاس طیـف اـنجگانـة
لیکرت از گزینة « 0اصالً مه نیسـت» تـا گزینـة « 3بسـیار مهـ اسـت» ،بـا رویکـرد تحلیـل
مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس ،تحلیلعامل اکتشافی ان ام شد .نتی ة دو آزمون سن ش
تناس نمونه شامل  KMOبرابر با  1/349و مقدار آزمون بارتلت در سقح خقای کوچـکتـر از
 1/13معنا دار بود .انج آیت بهدلیل بار عاملی و میزان اشتراک کمتـر از  1/4و بـار مـوازی روی
بیش از دو عامل حذ و سایر آیـت هـا در قالـ  6عامـل دسـتهبنـدی شـدند .تمـامی عوامـل
بهدستآمدش دارای مقدار ویژة بایی  0و دارای حداقل  9آیت هستند.
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مقادیر آلفای مربوط به عوامل ،بین  1/393تا  1/994بهدست آمـد و مـورد قبـول هسـتند.
تحلیل عاملی تأییدی با شرط حداقل بار عاملی یا وزن رگرسیونی بیشـتر از )Kline, 2005( 1/4
ان ام شد .تنها یک آیت از میان  94آیت دارای وضعیتی کمتر از مقدار حداقلی بود .با بررسـی
میانگین واریانس استخرام شدش که به عنوان مقیاسی برای روایی همگرا و واگـرا (یـا تشخیوـی)
استفادش میشود ( ،)Fornell & Larcker, 1981, 47لزوم حذ یا امکان نگـهداشـتن ایـن آیـت
بررسی شد .بهدلیل اایینتربودن مقـدار آن از حـد م ـاز ( 1/3همـان) ایـن آیـت حـذ شـد.
های برازش مدل در وضعیت مناسبی بودند .بنابراین شش عامل مه انگیزشی مـؤثر بـر

شاخ

حضور بازدیدکنندگان در جشنوارة گل غلتان بهدست آمد .برای ان ام تحلیلعاملی اکتشـافی ،از
نرمافزار  SPSSنسخة  40و بهمنظور ان ام تحلیلعاملی تأییدی از نـرمافـزار  Amosنسـخة 49
استفادش شد.


ينگلغلتان 

جشنوارةآي
آیین گل غلتان که در اولین بهار زندگی کودک اجرا میشود ،یکی از آیینهای بـرجـایمانـدش از
گذشته است که با قدمتی بیش از  011سال در بخش امیرآباد شهرستان دامغان واق در استان
سمنان برگزار میشود .شهرستان دامغان از شمال با استان های مازندران و گلستان و از جنـوب
با استان اصفهان ه جوار است و بخش امیرآباد در جنوب این شهرستان واق شدش است (شـکل
 .)0براساس این آیین ،خانوادش هایی که دارای نوزاد زیـر یـک سـال هسـتند در اردیبهشـتمـاش
ه زمان با رویش گل های محمدی به چیدن گل میروند ،گلها را ااک مـیکننـد ،نـوزاد را بـه
حمام میبرند ،در میان اارچه ای ااکیزش قرار مـیدهنـد ،بـا ذکـر صـلوات دقـایقی او را در گـل
می غلتانند ،و با خواندن اشعار 0و نواختن سازهای محلی به شادی میاردازند .مردم این دیار بـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4اشعاری که بهزبان مالی «روایی» نا دارد و مشتمل بر اشعاری با مضمون دوا برای س متی نوزاد و خـانوادهاش
با آهنگی شاد و درودنحال با مفاهدمی مذهبی همراه است؛ مانند :قد سبزت الهی خـم نگـرده ،دل شـادت بـه دور
غم نگرده ،طلب کرد زموالی خراسان ،که سایهات از سر ما کم نگرده.
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این باورند که غلتاندن نوزاد در گل های محمدی ،شادابی و سالمت او را تضمین میکنـد و نـام
حضرت محمد (ص) که همراش با عقر آرامش بخش گل محمدی در این سن بر گوش او خواندش
می شود ،تأثیر مثبتی بر روح و روان کودک خواهـد داشـت (رحمتـی0934 ،؛ نتـایج تحقیقـات
میدانی نویسندگان).

.

ا

میریه

شکل  .1موقعیت بخش امیرآباد در شهرستان دامغان ،استان سمنان ،ایران
منبع :مشاور طرت معماری مادط4934 ،

در سال  0933این آیین با شمارة  099در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران
ثبت شد و از آن اس متولی اصـلی برگـزاری جشـنوارش ،شـهرداری و شـورای شـهر امیریـه بـا
همکاری و مشارکت مردم محلی هستند.
آنچه این جشنوارش را از رویدادهای مشابه متمایز میسازد ،نقـش مـردم محلـی و مشـارکت
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فعال آنها در برگزاری رویداد است .اجرای مراس و آیینهای سنتی مرتبط با آن برعهدة جامعـة
محلی است .برنامة اصلی ،اجرای رس گلغلتان برای نـوزادان ثبـتنـامشـدش از سراسـر کشـور
بهصورت سنتی و اصیل آن یعنی بهدست زنان محلی است که با نواختن سازهای بـومی ،روایـی
میخوانند (اشعاری محلی که سینهبهسینه از مادران خود آموختـهانـد) .خاسـتگاش اصـلی آیـین
گل غلتان بخش امیرآباد است که در سالیان اخیر با مشارکت ساکنان روستاهای اطرا در قال
جشنوارش و در امیریه برگزار میشود (نتایج تحقیقات میدانی اژوهشگران) .در سالهای آغـازین،
شمار بازدیدکنندگان کمتر از  411نفر بود ،اما بهتدریج جشنوارش رون گرفت و گردشگرانی را از
نقاط مختلف کشور جذب کرد بهطوریکه در سال گذشته میزبان  9111بازدیدکنندش بود.


يافتهها 
بحثو 
توصيفجامعةنمونه 
ویژگیهای جمعیتشناختی ااسخدهندگان نشان مـیدهـد کـه جشـنوارش زنـان و مـردان را تقریبـاً
بهطور مساوی جذب کردش است .بیش از  61درصد ااسخدهندگان جـوان و در گـروش سـنی 03-94
قرار دارند؛ حدود  64درصد از ااسخدهندگان دارای مدرک دانشـگاهی ،بـیش از دوسـوم متأهـل ،و
 49درصد کارمند ،دانش و و معل  /استاد و با سقوح مختلف درآمدی بودند (جدول .)4

جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
ويژگي 

درصد

ويژگي 

پاسخدهندگان 


درصد
پاسخدهندگان 


مرد

49/4

دانش و

09/4

زن

31/4

کارمند

46/3

سن

03-44

03/4

معل  /استاد

9

(سال)

43-94

40/0

شغل آزاد

40/9

جنسیت

شغل
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ادامة جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
ويژگي 

پاسخدهندگان 


پاسخدهندگان 


93-44

03/3

کارگر

0/4

43-33

04/3

بازنشسته

9

3/4

خانهدار

03/4

زیردیپل

9/9

بیکار

0/9

دیپل

43/4

کمتر از 901110111

00/3

بیش از 33
سال

فوقدیپل و
تحویالت

درصد

ويژگي 

درصد

لیسانس

بین  901110111تا

46
درآمد

فوقلیسانس

03

دکتری

4/3

وضعیت

متأهل

93/6

تأهل

م رد

44/9

سالیانه
(تومان)

0401110111
بین  0401110111تا
0301110111

91/9
04/9

بیش از 0301110111

03/9

بدون ااسخ

43/4

منبع :نتایج تحقی

ویژگی های مرتبط با رفتار سفر گویای آن است که مه ترین منب کس اطالعات بهترتیـ
خانوادش و اقوام ،دوستان ،تلویزیـون ،اینترنـت ،سـازمانهـای دولتـی ،روزنامـه و رادیـو هسـتند.
بازدیدکننــدگان بــار اولــی بیشــترین تعــداد بازدیدکننــدگان را دارنــد .بــیش از  31درصــد
بازدیدکنندگان با همراهی اعضای خانوادش یا اقوام و اغل

030
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مدتزمان  0تا  9روز یعنی حداقل یک ش اقامت در منققه با اولویت منزل دوستان یـا اقـوام،
ویال یا آاارتمان شخوی و خانة روستایی 0بودند (جدول .)9
جدول  .3نتایج توصیفی مربوط به رفتار سفر پاسخدهندگان
درصد

ويژگي 

منب کس
اطالعات

پاسخدهندگان 


خانوادش و اقوام
دوستان

49

تلویزیون

06/4

رادیو

0

روزنامه

4/4

کمتر از  0روز

اینترنت

3/9

بین  0تا  9روز

43/0

آژانس مسافرتی

1

بین  9تا  9روز

9/9

9/3

بیش از  9روز

9/3

بار اول

33/3

هتل

9/0

م دد

96/4

خانة روستایی

00/0

بهتنهایی

9/3

چادر شخوی

9/3

دولتی

با خانوادش ( یا با
ترکی
همسفران

پاسخدهندگان 


49/9

سازمانهای

بازدیدکنندش

ويژگي 

درصد

اقوام)

30/3

با دوستان

04/4

همراش تور

1

تعداد
افراد
همسفر

مدت سفر

 4نفر

04/4

 9تا  3نفر

43/3

 6تا  01نفر

41/4

بیش از  01نفر

01/3
94/3

محل

منزل دوستان و یا

اقامت

اقوام
خوابگاش مدرسه
ویال یا آاارتمان
شخوی

90/9
0/9
40/9

منبع :نتایج تحقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4فقط  8/6درصد از افراد در هتل ،چادر شخصی و خوابگاه مدرسه اقامت داشتند و بدشتر اقامتگاهی در تعامل و همنشدنی بـا
جامع مالی را انتخا کردند .هرچند میتوان حضور خانهدومیها را در پاسخدهندگان مشاهده کرد ،یعنی افرادی که ویـ یـا
آپارتمان شخصی را به ونوان اقامتگاه خود در روزهای جشنواره مشخص کردهاند.
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حدود نیمی از ااسخ دهندگان از استان سمنان و نیمـی دیگـر از هشـت اسـتان بـا اولویـت
تهران ،مازندران ،گلستان ،البرز ،آذربای ان شرقی ،خراسان رضوی ،کردستان و قزوین به بازدیـد
از این جشنوارش آمدند .حدود  66درصد از ااسخدهنـدگان از نحـوة برگـزاری جشـنوارش راضـی،
حدود  31درصد عالقهمند به بازدید م ددند و حدود  33درصد از افراد حضـور در جشـنوارش را
به آشنایان خود توصیه میکنند .حدود  33درصد از ساکنان استان سمنان به ایـن ارسـش کـه
آیا به دلیل وجود این جشنوارش در استان محل سکونت خود احساس غرور میکنند ،ااسخ مثبت
دادند و حدود  33درصد آن را باعث مشهورشدن منققه دانستند .درنتی ه میتوان به موفقیـت
این رویداد فرهنگی مبتنی بر جامعة محلی امیدوار بود.

نتايجتحليلعاملياکتشافيوساختارعواملانگيزشي 

اس از تحلیل عاملی ،شش عامل اصلی انگیزشی مـؤثر بـر حضـور بازدیدکننـدگان در جشـنوارة
گل غلتان براساس آیت های سـازندة آنهـا و مقالعـات ایشـین ،گـلغلتـان و خـانوادش ،اکتشـا
فرهنگی ،اجتماعی شدن ،حمایت ،تازگی رویداد و گریز نام گرفت .براساس مقدار ویژش و واریانس
تبیینشدش بهوسیلة هر عامل ،مه ترین فاکتور ،عامل اول بود کـه بـه ویژگـی و موضـوا اصـلی
جشنوارش (با ماهیت خانوادگی آن) اشارش دارد ،و آیت هایی که به جنبة تفریحی جشنوارش اشـارش
داشتند از تحلیل حذ شدند (جدول  .)4کل واریانس تبیینشدش بـهوسـیلة عوامـل حـدود 34
درصد بود ،که در تحقیقات علوم انسانی در حد اـذیرفتنی اسـت (حبیـ اـور گتـابی و صـفری
شالی.)943 ،0930 ،
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جدول  .4عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در جشنوارة آیین گلغلتان
واريانس
عواملوآيتمهايانگيزشي


بارعاملي

مقدار

تبيينشده


ويژه

بهوسيلةهر

عامل

ضريبپايايي
(آلفاي
کرونباخ)

عامل  .0گلغلتان و خانوادش
آیت  -09ثبت گلغلتان نوزادم در قال عکس و
فیل یادگاری
آیت  -04ثبتنامکـردن نـوزادم در ایـن مراسـ

1/943

بهدلیل اهمیت سالمتی ،زیبایی و شادابی او

1/904

آیت  -96عالقه بـه شـرکتکـردن و گـلغلتـان
نوزادم بهدلیل مقدسبودن گل محمدی

1/634

آیت  -99زیبایی اشعار آیین گل غلتان که همراش
با صلوات و نام حضرت محمد (ص) است.

1/334
3/363

آیــت  -03بــهیــاد خــاطرات شــیرین گذشــته و
کودکی افتادن

1/339

آیت  -09به نظـرم کـل اعضـای خـانوادش از ایـن

1/363

جشنوارش لذت میبرند.

1/363

آیت  -01به منظور افزایش ارتباطات و دلبستگی

1/349

خانوادگی
آیت  -06ت ربة دیدن هی ان و شـادی نـوزادان

1/300

هنگام ان ام مراس
آیــت  -04بــرای گذرانــدن زمــان بیشــتری بــا
خانوادش یا خویشاوندان
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ادامة جدول  . 4عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در جشنوارة آیین گلغلتان
واريانس
بارعاملي

عواملوآيتمهايانگيزشي


مقدار

تبيينشده


ويژه

بهوسيلةهر

عامل

ضريبپايايي
(آلفاي
کرونباخ)

عامل  .4اکتشا فرهنگی
آیـت  -43لــذتبــردن از ادیــدشای فرهنگــی در
خاستگاش فرهنگی /تاریخی آن
آیـــت  -46عالقـــهمنـــدی بـــه رویـــدادها و
جشنوارشهای محلی

1/663

آیت  -43لذتبردن از ت ربیات جدید
آیت  -91بهمنظور افزایش دانش فرهنگی خود
آیـــت  -90ت ربـــهکـــردن آداب و رســـوم و
فرهنگ های محلـی متفـاوت بـا آداب و رسـوم و
فرهنگ خودم
آیت  -41لذتبردن از موسیقی و رقـ

1/906

محلـی

که همراش با برنامههای جشنوارش اجرا میشود
آیت  -43جال بودن چیزهایی کـه دربـارة ایـن

1/643
1/609

4/369

3/103

1/343

1/609
1/333
1/390

جشنوارش شنیدم
عامل  .9اجتماعیشدن
آیت  -3لذت بودن با افـراد و جمعیـت زیـاد در
طول جشنوارش

1/691

آیت  -3گذراندن وقت با دوستان

1/643

آیــت  -3بــرای بــودن بــا افــرادی کــه بــا آنهــا شــاد و

1/600

خوشحال

1/619

آیت  -6بهخاطر مالقات افراد از اقوی نقاط کشور

1/319

آیت  -9برای بودن با افرادی که چیزهای شـبیه
و یکسان را دوست داری

1/493

آیــت  -4بــرای دیــدن ایــن رویــداد و جشــنوارش
بهصورت گروهی و دستهجمعی
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ادامة جدول  . 4عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در جشنوارة آیین گلغلتان
واريانس
عواملوآيتمهايانگيزشي


بارعاملي

مقدار

تبيينشده


ويژه

بهوسيلةهر

عامل

ضريبپايايي
(آلفاي
کرونباخ)

عامل  .4حمایت
آیت  -94حس غرور ملی بهخاطر شرکت در این
جشنوارش
آیــت  -93بــرای حمایــت از جامعــة محلــی و
فرهنگ بومی آن
آیــت  -99حفــظ میــراث تــاریخی -فرهنگــی و

1/943
1/904

0/341

4/303

1/933

1/639

سنتی بهجایماندش از گذشتگان
عامل  .3تازگی رویداد
آیت  -44چون فرد کن کاوی هست

1/933

آیت  -49در جستوجوی تازگی بودن

1/999

آیت  -40بهخاطر ماجراجویی

1/911

آیت  -44برای دیدن چیزهای جدید و متفاوت

1/399

0/949

4/639

1/939

عامل  .6گریز
آیت  -4بهمنظور تغییر در روند زندگی روزمرش

1/933

آیت  -0گریز از زندگی روزمرش و یکنواخت

1/930

آیت  -9برای کاهش استرس روزانه

1/994

0/304

4/133

1/964

منبع :نتایج تحقی

نتايجتحليلعامليتأييديعواملانگيزشي 

شش عامل بـهدسـتآمـدش در مرحلـة قبـل تحلیـلعـاملی تأییـد شـدند .آیـت  So6در عامـل
اجتماعیشدن (آیت  :4برای دیدن این رویداد و جشنوارش بهصورت گروهی و دسـتهجمعـی) بـا
وزن رگرسیونی  ،1/93حداقل بار عاملی یعنـی  1/4را بـهدسـت نیـاورد ،لـذا  AVEایـن عامـل
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محاسبه شد تا درصورت بایتربودن آن از  1/3نگه داشته شود .ازآن اکه مقدار این شاخ

برای

عامل اجتماعیشدن  1/94بهدست آمد ،این آیت حذ شد .اس از حذ ایـن مـورد و اجـرای
م دد مدل ،عوامل انگیزشی بهصورت شکل  4بهدست آمدند.

شکل  .2تحلیلعاملی تأییدی عوامل انگیزشی
 :Golghaltan.familyعامــل گــلغلتــان و خــانوادش :G1 ،آیــت  :G2 ،09آیــت  :G3 ،04آیــت  :G4 ،96آیــت ،99
 :G5آیت  :G6 ،03آیت  :G7 ،09آیـت  :G8 ،01آیـت  :G9 ،06آیـت  :cultural.exploration ،04عامـل اکتشـا
فرهنگــی :CE1 ،آیــت  :CE2 ،43آیــت  :CE3 ،46آیــت  :CE4 ،43آیــت  :CE5 ،91آیــت  :CE6 ،90آیــت ،41
 :CE7آیت  :Socilaization ،43عامل اجتمـاعیشـدن :So1 ،آیـت  :So2 ،3آیـت  :So3 ،3آیـت  :So4 ،3آیـت ،6
 :So5آیت  :support ،9عامل بومی :Su1 ،آیت  :Su2 ،94آیت  :Su3 ،93آیـت  :Novelty ،99عامـل تـازگی رویـداد،
 :N1آیــت  :N2 ،44آیــت  :N3 ،49آیــت  :N4 ،40آیــت  :Escape ،44عامــل گریــز :Es1 ،آیــت  :Es2 ،4آیــت ،0
 :Es3آیت .9
منبع :نتایج تحقی
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مقاب با جدول  ،3نسبت کایدو بر درجة آزادی بین مقدار مورد قبول  4تا  ،9شاخ های
تقبیقی با فاصلة اندکی از مقدار مناس  ،شاخ

های مقتود بیشتر از مقدار حـداقلی ،و ریشـة

دوم میانگین مربعات باقیماندش کمتر از مقـدار  1/0بـهدسـت آمدنـد؛ کـه درم مـوا نشـان از
مناس بودن وضعیت مدل عوامل انگیزشـی و تأییـد روایـی همگـرا و واگـرای سـازة اـژوهش و
ساختار بهدستآمدش از تحلیلعاملی اکتشافی دارند.

جدول  .5شاخصهای برازش مدل عوامل انگیزشی
دستآمده 

مقداربه

مقدارقابلقبول 

شاخص 

بارهای عاملی

 1/30تا 1/44

بیشتر از 1/4

نسبت کایدو بر درجة آزادی ()CMIN/DF

4/49

بین  4تا 9

CFI

1/31

بیشتر از 1/3

TLI

1/93

بیشتر از 1/3

IFI

1/31

بیشتر از 1/3

PCFI

1/99

بیشتر از 1/3

PNFI

1/64

بیشتر از 1/3

ریشة دوم میانگین مربعات باقیماندش ()RMSEA

1/19

کمتر از 1/0

شاخ های تقبیقی

شاخ های مقتود

منبع :نتایج تحقی

نتيجهگيريوپيشنهاد 

ایران کشوری است که تنوا قومیتی بـاییی دارد و هریـک از ایـن اقـوام ،ویژگـی هـا و میـراث
فرهنگی خاص خود را دارند .رویدادهای فرهنگی فرصتهای خـوبی را فـراه مـیآورنـد تـا در
چارچوب آنها عالوشبر استحکام ایوندهای بین این قومیتها ،هویت ملی و غرور ملی نیز تقویـت
شود .این حس تعل  ،وحدت و غرور به فرهنگ و سنت های خود ،در موفقیـت رویـدادها نقـش
دارند .امروزش جشنوارش ها و رویدادهای ویژش بـه عنـوان نـوعی از گردشـگری جـایگزین شـناخته
می شوند و در توسعة اایدار منققه سهی اند .جشنوارشهای روستایی را میتوان بهعنوان گونـهای
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از گردشگری روستایی ،محرکی بـرای فعالیـتهـای کارآفرینانـه در منـاط روسـتایی قـرار داد
(رضوانی و همکاران .)090 ،0930 ،درک اینکه چرا بازدیدکنندگان تمایـل بـه شـرکت در ایـن
جشنوارش ها ایدا میکنند برای گسترش هرچه بیشتر آنهـا ضـرورت دارد .همچنـین حساسـیت
بهمنظور غنیکردن برنامة بازدیدکنندگان جشنوارش میبایست آمیختة بازاریابی جزئی و دقیقـی
برای برنامه ریزی جشنوارش تدوین شود ،تا رویدادی باکیفیت بدون حذ یا کمرنگشدن اصـالت
و تمامیت فرهنگی بومی در اختیار بازدیدکنندش قرار گیرد .هد از این تحقی  ،شناسایی عوامل
انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در جشنوارش های مبتنی بر جامعة محلی در ایـران بـود.
نمونة این مقالعه ،یعنی جشنوارة آیین گل غلتان را میتوان بهعنوان رویـداد ویـژة فرهنگـی بـا
توجه به جنبه های مختلف آن در بستر فرهنگی و در منققهای که قرار گرفته است ،ترکیبـی از
گردشگری رویداد ،فرهنگی ،تاریخی ،قومی ،ماجراجویانـه ،سـالمت بـا درون مایـة مـذهبی و در
راستای گردشگری اایدار دانست.
تحلیل دادش ها ،شش عامل مه انگیزشـی را مشـخ

کـرد .عامـل نخسـت« ،گـلغلتـان و

خانوادش» با مقدار ویژة  ،3/39عامل انگیزشی مهمی برای بازدیدکنندگان این جشنوارة روستایی
بود .نتایج جمعیتشناختی نیز منقب با ایـن عامـل اسـت و سـه زیـادی از افـراد بـهصـورت
خانوادگی و در قال گروش های چندنفرش شرکت کردند .عالوشبر نوزاد ،سایر فرزنـدان خـانوادش در
سنین مختلف یا اقوام و خویشاوندان نیز حضور دارند .ازاینرو ،برنامـهریـزان جشـنوارش بایسـتی
طراحی برنامه های جشنوارش را برمبنای ارائة رویدادی بـهیادمانـدنی قـرار دهنـد و در گـام بعـد
فراه آوردن محیقی گرم و صمیمی که مناس

کودک و خانوادش باشد تا تمامی اعضای خانوادش

از این برنامة فراغتی لذت ببرند .این عامل به موضوا اصـلی جشـنوارش یعنـی رسـ گـلغلتـان
بازمی گردد و گفتة نیکلسون و ایرس ( )461 ،4110را تأیید میکند که ابتدا بایستی به ویژگـی
منحوربه فرد جشنوارش و تأکید بر آن ارداخت .بعد خانوادش در این عامل در برخـی از تحقیقـات
ایشین نیز بیان شدش است (.)Mohr et al., 1993; de Guzman et al., 2006
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عامل دوم« ،اکتشا فرهنگی» با مقدار ویژة  ،4/39دارای نمودهایی همچون اشـعار محلـی
منققه ،هنـر کربـاسبـافی ،نمایشـگاش صـنای دسـتی و آثـار تـاریخی بـهجامانـدش از گذشـتگان
دربرگیرندة میراث فرهنگی منققه است .این موارد بخشهایی از نقاط قوت جشنوارش هسـتند و
می توانند در بازاریابی جشنوارش و حتی منققه مـورد اسـتفادش قـرار گیرنـد .ایـن عامـل یکـی از
مه ترین عوامل انگیزشی در بسیاری از مقالعات گذشته شناخته شـدش اسـت

( & Tkaczynski

Toh, 2014; Schofield & Thompson, 2007; Lee et al., 2004; Crompton & McKay,

.)1997
عامل سوم« ،اجتماعیشدن» است که مقدار ویژة سوم یعنی  4/19را بهدست آورد .یکـی از
تفاوت های جشنوارش های بین المللی و منققه ای با رویدادهای مبتنی بـر جوامـ محلـی ،عالقـة
بیشتر بازدیدکننـدگان رویـدادهای محلـی بـه انگیـزة اجتمـاعیشـدن اسـت .بازدیدکننـدگان،
جشنوارشهای محلی را فرصتی برای گذراندن زمان مفید با دوستان و آشناشـدن بـا سـایر افـراد
میدانند ( . )Li et al., 2009اکثر مقالعات ایشین در نتایج خود به ایـن عامـل انگیزشـی اشـارش
کردشاند (.)Crompton, 1979; Uysal et al., 1993; Savinovic et al., 2012
عامل چهارم« ،حمایت» با مقدار ویژة  0/34به اشتیبانی و حمایت بازدیدکنندگان از تـاریخ
و میراث فرهنگی این منققه اشارش دارد .این یافته ،بر ارتباط کارکرد اجتماعی رویدادی فرهنگی
با ارزش های مه اجتماا همچون هویت ملی ،ایوستگی تاریخی و بقا اشـارش دارد

( & Fonseca

 .)Ramos, 2014, 273از این قبیل جشنوارشها میتوان در جهت توسـعة اایـدار گردشـگری در
منققه از بعد تاریخی و فرهنگی استفادش کرد .حضور بازدیدکنندگان از نقـاط مختلـف کشـور و
شرکت آنها در این جشنوارش و رویدادهای مشابه ،نشانگر اهمیت آداب و رسوم ،تاریخ و فرهنـگ
و خود مردم محلی منققه در ای اد انگیزة یزم در گردشگران برای بازدید از جشنوارش است .این
عامل بهنوعی مخت

بازدیدکنندگان جشنوارشهای روستایی است

( Li et al., 2009; Savinovic

 .)et al., 2012همکاری سازمانهای دولتی ،آژانسهای مسافرتی و سرمایهگذاران بـرای ارتقـای
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گردشگری در مناط روستایی ضروری است ( .)Chang, 2006, 1226امکانات گردشگری بهویژش
امکانات اقامتی میبایست در قال

بازسازی خانه های روستایی ،مرمت و تغییر کاربری کاروانسرا

و قلعه به اقامتگاشهای بومگردی با مدیریت مردم محلی و سـازگار بـا محـیطزیسـت در منققـه
توسعه یابند .این اقدام که درجهت توجه بیشتر به میـراث تـاریخی منققـه و حمایـت از مـردم
محلی است ،به ارضای انگیزة حمایت و اکتشا فرهنگی در بازدیدکنندگان کمک خواهد کرد.
عامل ان

« ،تازگی رویداد» بـا مقـدار ویـژة  0/94بازتـاب دهنـدة حضـور در جشـنوارشای

روستایی شامل ت ربة عناصر ملموس همچون رس گلغلتان ،برنامههای جشـنوارش و نمایشـگاش
صنای دستی و ناملموس مانند اصالت ،فضای آرام و صمیمانة مردم محلی و هوای خوب و اـاک
منققه است .برخی از تحقیقات گذشـته بـه ایـن عامـل انگیزشـی اشـارش کردنـد

( & Formica

 .)Uysal, 1998; Lee & Lee, 2001طراحی خالقانـة بسـتههـای طبیعـت -فرهنـگ بـهوسـیلة
ترکی

اکوتوریس با گردشگری رویداد در جوام روستایی ،بـه رشـد بـازار گردشـگری در ایـن

مناط کمک میکند.
عامل شش « ،گریز» با مقدار ویژة  0/30آخرین فاکتور انگیزشـی ایـن جشـنوارة روسـتایی
بهدست آمد که نتی ه ای متناقض با مقالعة لی و دیگران ( )4113را نشان میدهد .آنها انگیـزة
اصلی بازدیدکنندگان جشنوارشهای روستایی و محلی را گریز دانستند و بـر ایـن اسـاس عوامـل
رانشی بیش از عوامل کششی موج جذب گردشگران به این دسته از جشـنوارشهـا مـیشـوند.
نتایج اـژوهش حاضـر نشـان مـیدهنـد کـه عامـل گریـز کـ اهمیـتتـرین فـاکتور انگیزشـی
بازدیدکنندگان از جشـنوارة محلـی گـلغلتـان بـودش اسـت .بنـابراین نمـیتـوان الزامـاً حضـور
بازدیدکنندگان تمامی جشنوارش های روستایی را با انگیزة اصلی گریز از زندگی روزمـرش و تغییـر
سبک زندگی یکنواخت دانست .اگرچه یکی از مه ترین عوامل انگیزشی در بسیاری از مقالعات
ایشین عامل گریز معرفی شدش و در بسیاری از موارد عامل اصلی و غال اسـت ،اهمیـت آن در
رویدادهای منققهای یا کـالن بیشـتر بـودش اسـت (
.)Uysal et al., 1993
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درم موا نتایج اژوهش حاضر نشان می دهند ،بازدیدکنندگان جشنوارة گل غلتان بهعنـوان
جشنوارش ای مبتنی بر جامعة محلی ،بیشتر بهوسیلة عوامل انگیزشی کششی (عامل گل غلتـان و
اکتشا فرهنگی به عنوان جاذبه و میراث فرهنگی مقود) برای حضور در این رویداد برانگیختـه
می شوند تا عوامل انگیزشی رانشی (همچون عامل گریز یعنی فشارهای مبـد در تـرک محـیط
برای تغییر سبک زندگی یکنواخت) .هرچند روش تقلیل آیت ها در این اژوهش ،تحلیـلعـاملی
اکتشافی انتخاب شد ،اکثر عوامل براساس مقالعات ایشین در این حوزش بررسی شدند .هـ سـو
با نتایج برخی تحقیقات ایشین در این حوزش ،بازدیدکنندش های شرکتکنندش در جشـنوارش هـای
مختلف حتی با ایشینة فرهنگی متفاوت ،تقریباً انگیزش های یکسانی دارند امـا ترتیـ و اجـزای
سازندة عوامل انگیزشی با توجه به نوا جشنوارش متفاوت است (

Crompton & McKay, 1997,

 .)436; Lee et al., 2004, 65; Li et al., 2009; Chang, 2006بدون توجه به مرزهای فرهنگـی،
اکثر عوامل انگیزشی جشنوارش در هر کشورهای ارواا ،امریکا ،استرالیا یا آسـیا تعمـی دادنـی بـه
سایر جشنوارشهاست .در اژوهش حاضر تالش شد در زمینة دانش مربوط به انگیـزش گردشـگر
بهطور عام و گردشگری رویدادهای مبتنی بر جوام روستایی بهطور خاص مقالعاتی ان ام شود.
به اژوهشگران عالقهمند برای ان ام اژوهشهای آتی در این حوزش ایشـنهاد مـیشـود در کنـار
تحلیل عوامل انگیزشی ،به بررسی دلیل اصلی سفر و نگرش بازدیدکنندگان دربارة رویداد مـورد
نظر نیز بپردازند .ان ام اژوهشی با هد بررسی تأثیر آیین گلغلتان بر نوزاد و تأییـد احتمـالی
اثر مثبت گل محمدی بر سالمت نوزاد می توانـد گردشـگران بسـیاری را بـا هـد گردشـگری
سالمت به جشنوارش جذب کند.

منابع
پایگاه اط ع رسانی دولـت ،4982 ،سند چشمانداز  22سالة جمهوری اسالمی ایران ،قابـل دسترسـی در:
.www.dolat.ir/pdf/20years.pdf
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حبدب پور گتابی ،کر و رضا صفری شالی ،4934 ،راهنمای جامع کاربرد  spssدر تحقیقـات پیمایشـی

(تحلیل دادههای کمی) ،چاپ پنام ،انتشارات متفمران ،تهران.
رحمتی ،حسدن ،4932 ،آیین گلغلتان در امیریه دامغان ،فصلنام تخصصی فرهنگ مرد ایران ،شمارة
 ،94صص.463-433 .
رضوانی ،مامدرضا؛ اکبریان روندزی ،سددرضا؛ افتخاری ،وبدالرضا رکنالدین و بدری ،سـددولی،4937 ،
تحلیل مقایسهای آثار اقتصادی گردشگری خانههای دوم با گردشگری روزانه در نواحی روستایی،

با رویکرد توسعة پایدار (مورد مطالعاتی :شهرستان شمیرانات ،استان تهران) ،مال پژوهشهـای
روستایی ،سال دو  ،شمارة  ،4صص.95-62 .
رضوانی ،مامدرضا؛ جعفری مقد  ،سعدد و رحدماف ،حمدد ،4934 ،تأثیر گردشگری بر تقویت نگـرشهـای
کارآفرینانه در مناطق روستایی (مطالعـة مـوردی :مقایسـة روسـتاهای ابـر و ابرسـج -شهرسـتان

شاهرود) ،مال پژوهشهای روستایی ،سال سو  ،شمارة  ،2صص.459-434 .
ماتدوس ،داگ ،4939 ،مدیریت و طراحی رویدادهای ویژه ،ترجمه :روزبه مدرزائی و راحله ملمـی ،چـاپ
اول ،انتشارات ترمه ،تهران.
مشاور طرت معماری مادط ،4934 ،طرح جامع -تفصیلی شهر امیریـه (جلـد  :1مطالعـات) ،ادارة کـل
مسمن و شهرسازی استان سمنان ،سمنان.
وات ،دیوید .سی ،4934 ،مدیریت رویدادهای گردشگری و اوقات فراغت ،ترجم بهروز شریفی مقـد و
مامد خوشقد اخ قی ،چاپ اول ،انتشارات رسا ،تهران.
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