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برند  ي،ساختار يهامؤلفه

 یدادرو یداد،ومکان ر یداد،رو

  یکل یرتصو ی،فرهنگ

  چکیده

 حال در تفریحی هايفعالیت و گردشگري هايجاذبه توسعه براي صـرفه¬به مقرون ابزاري توانمی را هاجشنواره

حـوزه در پیشـرو عاملی همواره فرهنگی، رویدادهاي اجراي و فرهنگ کارگیري به. گرفت نظر در مقصد یک توسعه

 ي،مقصد گردشگر يساختار يهامؤلفه یپژوهش به بررس ینو فرهنگی یک مقصد است. در ا يگرگردش بازاریابی هـاي

شده است. پرداخته  یعاطف یرو تصو یشناخت یرکه شامل تصو یکل یربر تصو یفرهنگ یدادو رو یدادمکان رو یداد،برند رو

. جامعه گیردیقرار م یمایشیپ یفیصتو یقاتتحق ةدر زمر یقو از نظر روش تحق يپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربرد

انجام و  Amos23و  SPSS23افزار با استفاده از نرم یزن يآمار هايیل. تحلباشدیپژوهش، گردشگران شهر کرج م يآمار

 يهاپژوهش نشان داد که مؤلفه هايیافتهشده است. استفاده  یونیاز روش رگرس یزن هایهفرض یرمس یلدر آزمون تحل

 یندارد، همچن يمثبت و معنادار یرتأث یشناخت یربر تصو یفرهنگ یدادو رو یدادمکان رو یداد،ند روبر ي،ساختار

 یعاطف یربر تصو یفرهنگ یدادو رو یداداست، مکان رو یرگذارتأث یعاطف یربر تصو یدادو برند رو يساختار يهامؤلفه

از  طفیعا یردارد. تصو يمثبت و معنادار یرتأث یکل یربر تصو یزن یعاطف یرو تأث یشناخت یرو تصو باشدیم تأثیریب

 وابسته هايزیرساخت و رویدادها توسعۀ بر گـذاري. در نتیجـه، سـرمایهباشدیاثرگذارتر م یکل یربر تصو یشناخت یرتصو

هستند.  یگفرهن بازاریابی حوزه در ايدارد. بسیاري از شهرها در حال انجام دادن اقدامات سازنده یاديز اهمیت هاآن به

 اشکال سایر با هماهنگی به قادر بلندمدت در و ماندمی پایدار مختلف، هايها بر این باورند که فرهنگ در شکلآن

  .اسـت توسعه

  

  مقدمه

جهــان محســوب مــی مستعدترین کشورهاي ةرمانی در زمرهاي فراوان طبیعی، تاریخی، فرهنگی و دایران به سبب وجود جاذبه

اي از گردشگري در ارتباط با فرهنــگ و هنــر یــک کشــور یــا گردشگري فرهنگی زیر مجموعه )2011مکاران، جو و هشود (پاك

منابع فرهنگی اجتماعی صنعت گردشگري شامل آثار فرهنگی است که موجــب جلــب  )2010و همکاران،  1منطقه است (بارون

بــودن منــدي، ادب و صــمیمیحــوه خوشــامدگویی، عالقــهتوان از ننوازي را میشود. روحیه مهماننظر بسیاري از گردشگران می

با ارائه خدمت قابل قبول و سایر رفتارهاي گرم و دوســتانه روحیــه مهمــان هاآنکارکنان یک سازمان دریافت. همچنین، تمایل 
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١٤٨     توسعه گردشگري و فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي                                                              4. شماره 8. دوره 1398زمستان  

ها ی، رقص، ورزشدهد. منابع فرهنگی هر منطقه نیز شامل هنر، ادبیات، تاریخ، موسیقی، هنرهاي نمایشرا نشان می هاآننوازي 

توان از ترکیب منــابع فرهنگــی بــه دســت آورد (حقیقــی و هاي گردشگري موفق را میهاي فرهنگی است. جاذبهو سایر فعالیت

گیرد و این مســئله از از تصویر ذهنی مقصد گردشگري قرار می هاآناستنباط  تأثیررفتار گردشگران گاه تحت ) 1394همکاران، 

مقصد، نقطــۀ شــروع یــک بازاریــابی  تصویر .)1395زاده و همکاران، (حمیدي شودمقصد سفر مشاهده میابتداي مرحلۀ انتخاب 

را به یــک  هاآنگردشگري موفق است، زیرا تصویر و انتظارات از تجربیات سفر که بازدیدکنندگان در آینده خواهند داشت، افکار 

هــاي مهــم بــراي توزیــع گردشــگري ویــداد، یکــی از راهبردهمچنین گردشــگري ر ).2005، 1(چائو کندمقصد خاص مربوط می

در ایــن میــان  .)1394، (نظــري و همکــاراند شــوهاي مختلف در کشور محسوب مینصورت عادالنه و منظم در مناطق و زمابه

گـــر هــاي زنــدگی جوامــع دیها، آداب و رســوم و ســبکتا گردشگران با فرهنگ کنندرویدادهاي فرهنگی فرصتی را فـراهم می

کشــور از  يســهم گردشــگر یشموجــب افــزا ينوع از گردشــگر ینا ۀتوسع) 2006، و همکاران 2کرچرتر آشـنا شوند (مکبیشـ

اي فرهنگی بــر تصــویر مقصــد زیاد رویداده تأثیربا توجه به  .)1394و همکاران،  یرزائیشود (میم یادن يمهم گردشگر يبازارها

همچنین نبــود تصــویر مناســب از مقصــد  دقیق در این حوزه انجام نپذیرفته است.هنوز پژوهشی درخور و پیمایشی  ،گردشگري

به چند شــهر خــاص شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت  مرزيدرونبراي بسیاري از نقاط ایران منجر به محدود شدن سفرهاي 

مهــر گـی مختلفـی که طی با دارا بودن رویدادهاي فرهنو گیري تصویر مقصد گردشگري شهر کرج رویدادهاي فرهنگی بر شکل

رویــدادهاي فرهنگــی بــر تصــویر  تــأثیر ین پژوهش بر آن شدیم تا بــه بررســیا گردد، دردر بین عموم مردم برگزار می هاو موم

هــا و رویــدادهاي اي جذب گردشگران برگزاري جشنوارههاز روش یکی شناختی و عاطفی مقصد گردشگري شهر کرج بپردازیم.

شــهر کــالن به نزدیکــی بــه  شهر کرج با توجه .شودهاي مختلفی برگزار میهر ساله در کشور جشنواره .مختلف گردشگري است

پژوهش گردشگران داخلــی این در  .باشدمی ان با انگیزه بازدید از رویدادهاهاي زیادي براي جذب گردشگرپتانسیلداراي تهران 

هاي گــل و وارهنجشــ ی وهاي تابستانجشنواره ،ه جشنواره نوروزيتوان بشهر کرج می گردشگرياز رویدادهاي  .اند انتخاب شده

اللــه کانــادا  جشــنوارهاي در جذب گردشگران دارند، بــه عنــوان مثــال ها نقش تعیین کنندهامروزه جشنواره. اشاره کرد... و گیاه

 .نمایــداسر دنیا به خــود جلــب مــیران از سرهر ساله تعداد زیادي از گردشگ و ها در سراسر جهان استجشنواره الله ترینبزرگ

را به خــود  یدکنندههزار نفر بازد 500٬000حدود  که درگل الله است  يهااز جشنواره استان البرز نیز یکیجشنواره الله آسارا 

  نماید.جذب می

  مبانی نظري

صنعت شامل حمــل  ینمد. اانجایسفر م يتجربه یکاست که به  یمختلف یع، خدمات و صناهافعالیتاز  يامجموعه يگردشگر

اســت کــه در  ينوازها و خدمات مهمانو جاذبه یو سرگرم یحتفر ی،مسافرت يهاآژانس ی،فروشخرده یه،و نقل، محل اقامت، تغذ

 )1395و همکــاران،  یشــوند (راســخیکه از وطن خــود بــه قصــد ســفر خــارج مــ یردگیقرار م یمختلف يهاگروه یافرد  یاراخت

محصول گردشگري است که در آن انگیزه گردشگران آشــنایی بــا فرهنــگ جدیــد، شــرکت در حــوادث  گردشگري فرهنگی یک

هاي فرهنگــی متنــوع گردشــگر همچــون تجربهشامل  ،تواندهاي فرهنگی است. گردشگري فرهنگی میفرهنگی، بازدید از جاذبه

هاي مذهبی و شرکت در سفرهاي آموزشی عی، آیینها، میراث طبیها، بناهاي تاریخی، موزهبازدید از هنرهاي نمایشی، جشنواره

هــا بــه ســرعت در حــال ییهــا و گردهمــایشــگاهها، نماها، کنفرانسشامل جشنواره یژهو یدادهايصنعت رو ).2003، 3(راج باشد

 يهابهاز جن یژهو یدادهايوابسته به آن دارد. توسعه رو يهایتو فعال يدر توسعه گردشگر یصنعت نقش مهم ینا ،توسعه است

 ی،و رضــائ یرزائــیمنطقــه، مهــم اســت (م یــداردر توســعه پا تأثیرگــذاريو  یجامعه محل یزندگ یفیتمختلف از جمله بهبود ک

کننــد. در ها نفر از محل سکونت خود به قصد تفریح، تجارت، یا سایر اهداف به دیگر مقصدها ســفر مــیهر ساله میلیون .)1396

توان افراد بیشتري را به یک مقصد خاص جــذب ز موضوعات قابل توجه آن است که چگونه میاین میان از منظر بازاریابی یکی ا
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  ١٤٩   ر کرج)  بررسی تاثیر رویدادهاي فرهنگی بر تصویر شناختی و عاطفی مقصد گردشگري(مورد مطالعه: شه

 

، 1(زابکــار و همکــاران منجــر شــود هــاآنبه بازگشت مجــدد  یتاًنهامؤثر است که  هاآنهاي رفتاري نمود و چه عواملی بر واکنش

مقصــد و بازگشــت مجــدد بــه که باعث انتخاب آن  رياز جمله عوامل مهم در بازاریابی کارآمد و اثربخش مقصد گردشگ .)2010

تصــویر یــک مکــان را  .)2017، و همکاران 2(هرناندز ده مقصد گردشگري با گردشگران است، تصویر ذهنی ادراك ششودیآن م

بعــدي  دهند. تصویر به مثابه یــک پدیــده چنــددانند که مردم به آن نسبت میها و احساساتی میاي از اعتقادات و ایدهمجموعه

دهــد و احساســات بخــش است. بدین معنی که باورها و دانش افراد از یک مکان بخش ادراکی (شناختی) تصویر را تشکیل مــی

ها داراي محتواي شود و این ارزیابیهاي یک فرد حاصل میشود. تصویر کلی مقصد در نتیجه ارزیابیعاطفی تصویر محسوب می

توجــه بــه انــواع دیگــر با وجود افــزایش عالقــه و  .)2013، 3یابد (راجشموجودیت میادراکی و احساسی است که در ذهن فرد 

و  4(گروســی انــدرویــدادهاي فرهنگــی پرداختــه خصوصــاً، تنها تعداد کمی از تحقیقات به بررسی رویدادهاي کوچک و رویدادها

-به عنوان مبناي مهمی براي توســعه برنامــه توانندبه مکان خود مرتبط هستند و می این نوع رویدادها عمیقاً .)2004همکاران، 

بــه مکــان خــاص  ، منحصرصرفاًکه یک رویداد فرهنگی  چرا .)2017، و همکاران (هرناندز د گردشگري باشندهاي بازاریابی مقص

ک کنــد تواند به ایجاد تصویر مثبت از مقصد گردشگري کممی ،ریزي شوند، از این رو اگر به درستی برنامهبرگزاري رویداد است

 هايمؤلفــه یبررســ يبرا یچارچوب ،است شده یمطالعه سع یندر ا .)2014، 5(لیو شودها منجر میآمدزایش درو در نتیجه به اف

تصــویر کلــی نقــش  یقارتباط از طر ینارائه گردد، ا کرجگردشگران شهر ی فرهنگ یدادروو یداد مکان رو یداد،برند روي، ساختار

 یممفــاه یــنا یحکه در ادامه به توضــقرار گرفته  یمورد بررساست،  شناختی و تصویر عاطفی که شامل تصویرمقصد گردشگري 

  .پردازیمیم

رشــدترین  بــه در عصر حاضر گردشگري رویداد، از جمله رویدادهاي ویژة فرهنگی است کــه یکــی از رو :رویدادهاي فرهنگی

توانند بــه ریزي شوند میین رویدادها به درستی برنامهاگر اکه ) 2006، 6هاي تجارت گردشگري شناخته شده است (چنگبخش

از طرفـی جامعـه و همچنـــین گردشــگران، بــه  )2017 ،(هرناندز و همکاران ر مثبت از مقصد گردشگري کمک کندایجاد تصوی

حی هستند هاي فرهنگی، رویدادهاي رسمی و مفرکلی، جشنواره یابنـد. بـه طـورتجارب اجتماعی و فرهنگی معتبري دست می

برگیرنـــد، امـــا  ریزي شـده را نیـز درها ممکـن است بسیاري از انواع رویدادهاي برنامهکه مضمون فرهنگی دارند. این جشنواره

تــرین دالیــل بــراي محبوبیــت پــر واضــح ).2013، 7شـــوند (گتـــزها متمایز مـییگر جشنهـاي فرهنگی، از دبـا داشـتن ارزش

ها، تقاضا را بــراي گردشــگري محلــی افــزایش جشنواره -1 :عبارتند از گردشگري يوان یک ابزار ارتقاهاي محلی به عنجشنواره

ي هــا در برنامــهجشــنواره گیــري ازبهرهدر نهایت و  توانند به بهبود تصویر مکان کمک کنندهاي موفق میجشنواره -2دهند می

  .)385: 2003، 8یسچرو فل یناستسن(فلند تواند به گسترش فصل گردشگري کمک کاصلی گردشگري محلی می

، (هرنانــدز و همکــاران باشــدیمورد نظر مــ یدادرو ی، شهرت و تداعیت، شامل ادراك گردشگران از هویدادبرند رو: برند رویداد

 دادهایــهســتند. رو يصنعت رو به رشد در ارتباط با فراغت، تجارت و گردشگر ینترو پرسرعت ینتریججزء مه یدادهارو .)2017

کنــد و یوادار به مشارکت مــ یزگردشگران را ن یداد،رو یک .شوند برگزار یگزینجا يدر گردشگر یديتوانند به شکل موج جدیم

 یگــربمانــد و از طــرف د ،اســت يدر آن در حال برگــزار یداديکه رو ياتر در منطقهنیشود که گردشگر به مدت طوالیباعث م

هاي بازدیدکننــدگان رویــداد، شناسایی ویژگی .)2010کند (گتز، یم ییزاآن منطقه اشتغال ینو ساکن یمردم محل يبرا یدادرو

بنــدي بــازار نیــز در همــین زمینــه انجــام دهد و بخشگیري در اختیار مدیران قرار میاطالعات کلیدي و مهمی را براي تصمیم
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د کــه فرامــوش کــردن آن اي بسیار قوي اشــاره دارربهداشتن تجارب ماندگار، به تج ).2011، 1تیلگیرد (کازینسکی و روندلمی

، 2گـــردد (کــیمخاطرات، اغلب به اولین تجربه، مانند اولین پرواز یا اولین سفر بــه منطقــۀ اســتوایی برمــیاین  .تاسـ غیرممکن

هــاي همــدت زمــان زیــادي بــه عنــوان جاذبــ ،و رویــدادها هايجشــنوارهدهند که چگونه نشان می هاي پیشینپژوهش .)2014

  .)5: 2009 ،3ین(کوداشتند  تأثیرها به عنوان مقاصد گردشگري کردند و بر روي باز تولید مکانگردشگري عمل می

هـایی اشـاره دارد کـه هـــدف از آن، تبـــدیل یـــک موقعیـــت مکـــانی بـــه مقاصــد برند مکان به مجموعه فعالیت: برند مکان

داننـــد؛ برندســـازي ســاخت برنــد مقصــــد را تنهــــا در ارتباطــــات مـــی گردشگري است و برخالف باورهـاي عمـومی کـه

باشد که بــر تصــویر برنــد مقاصــد مقصـد، شناسـایی، سـازماندهی و هماهنگی میان تمام متغیرهاي موجود (بالقوه و بالفعل) می

جهان، نماسازي در شهرها عامل مــوفقی  در بازار رقابت گردشگري در). 2017، و همکاران(هرناندز  ردشـگري، تأثیرگذار استگ

هاي شهري را تقویــت گردشــگري شــهري دانســت. یکــی از توان بارزترین نقش نمادها و سمبلآید و میدر جذب به حساب می

ســت. بــه ا هــاآنهاي گردشگري در شهرهاي معروف دنیا بناها و نمادهاي باستانی و ملی و مذهبی ترین جاذبهو مهم ترینبزرگ

خورد توان گفت که هر شهر مهم در دنیا با نماد خاصی شناخته شده و این موضوع در تمام شهرهاي مهم به چشم میمی نوعی،

 کننــدریزي و براي دیدار از این آثار به ایــن منــاطق ســفر مــیاساس محبوبیت این آثار، سفرهاي خود را برنامه و گردشگران، بر

گروه هدف نیستند بلکــه بخشــی  هاآن کنند،مرکزي عمل می ۀهست عنوانبهمکان  ساکنین در بحث برندسازي .)2003، 4(یویل

واقــع ســاکنین  شــوند، درمثبت، ساکنین تبدیل به ســفیران آن مکــان مــی هاپیشنهادتوصیه و  يواسطهبهاز آن مکان هستند. 

هدف اصــلی و  عنوانبه ،تواندت ساکنین میبنابراین هوی؛ )2013، 5(بران باشندازي براي یک مکان میهاي برندسآغازگر فعالیت

  .کننده در برندسازي مکان نقش اصلی را ایفا کندتسهیل

هــاي ساختاري شــامل دارایــی هايمؤلفه: )و خدمات یالتتسه، هافعالیتها و جاذبهها، یرساختز( ساختاري هايمؤلفه

، (هرنانــدز و همکــارانهــا ن و مــوزه، ســاختماریخیهــاي تــامانند میراث فرهنگی، مکــان ،باشدمادي یک مقصد گردشگري می

 يشــهر یریتمــد يهایتاز اولو یستبایو شناساندن آن م یمعرف باهدفدر شهرها  يگردشگر يهااز جاذبه یريگبهره .)2017

 هــدفباشــهر،  يفضــا یو ســامانده یرفــاه یالتامکانات، تسه تأمینگونه شهرها  یندر ا يشهر یزيربرنامه یباشد و محور اصل

عواملی نظیر سفر راحت و ارتباطات خوب و نیز تعیــین زمــان ورود و  ).1393است (سرور و همکاران،  يشهرگردشگري توسعه 

جایی پایدار ایفــا ه هاي کوتاه و نه چندان طوالنی، نقش مهمی در زمینه جابخروج به مناطق گردشگري به ویژه در مورد مسافت

زیست و استفاده از فناوري هوشــمند و نقل عمومی و سیستم حمل و نقل دوستدار محیطهاي حمل زیرساخت يکنند. ارتقامی

هــاي منــابع در ایــن میــان، ویژگــی یــا ویژگــی .)1393نــژاد، (صالحی و پــازوکینماید و لجستیکی در نظام سفر پایدار الزم می

کند، این منــابع، شــامل منــابع هدایت میهاي گردشگري، به سوي مقصد گردشگري مقصد است که مردم را براي انجام فعالیت

 .)1391شــود (پوراحمــد و همکــاران، هاي گردشگري، منــابع خــدماتی مــیطبیعی، فرهنگی، وقایع و رویدادهاي، منابع فعالیت

هاي کسب شهرت و جذب بازدیدکنندگان خارج بیشتر رویدادهاي گردشگري حتی با ابعاد کوچکِ محلی، همواره داراي ظرفیت

در  .)2010، 6دووال(مــک در توسعۀ گردشــگري، امــري مهـــم اســـت و استفاده جامعه محلی از آن رویدادنطقه هستند از آن م

کارهـــاي محلـــی،  واقـع، ایـــن کســـب و نظر گرفـت. در برگزاري یک جشـنواره باید مشارکت کسب وکارهاي محلی را نیز در

هاي آنان نســبت بــه هاي جامعۀ محلـی و واکنشکنند و بر نگرشهم میهاي مالی فراکارهاي متنوع حمایتی و پشتیبانی و ساز
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  ١٥١   ر کرج)  بررسی تاثیر رویدادهاي فرهنگی بر تصویر شناختی و عاطفی مقصد گردشگري(مورد مطالعه: شه

 

  .)2004، 1(یئومن گذارندمی تأثیربرگزاري رویدادها 

هــاي یــک فــرد دربــاره تصویر کلی مقصد گردشگري به کلیه باورها و برداشت: کلی، تصویر شناختی، تصویر عاطفیتصویر 

تصویر کلی مقصــد بــر اســاس منطــق و احســاس گردشــگر و در  .)2017ان، و همکار 2یک مقصد گردشگري اشاره دارد (جرارد

ها هاي عینی و ملموس (طبیعت، جاذبهیابد. بعد شناختی تصویر هم ویژگینتیجه ترکیبی از تصویر شناختی و عاطفی شکل می

 هايمؤلفــهشــود. را شامل مــینوازي مردم، فضاي حاکم در مقصد و...) و غیرملموس (مهمان شناختیروانهاي و...) و هم ویژگی

هــا، هاي قابل مشاهده) یک مکان است. کیفیــت تجربــه (کیفیــت زیرســاختهاي فیزیکی (ویژگیشناختی، دانش درباره ویژگی

هاي فرهنگی، تاریخی و...)، ارزش/ محــیط (ارزش پــول، آب و هــوا و...) از جملــه متغیرهــایی بــراي ها (جاذبهامنیت و...)، جاذبه

 یاحساســات یختنبه برانگ یرتصو یکه بعد احساس ییاز آنجا .)78: 2015و همکاران،  3باشند (فرناندزویر شناختی میارزیابی تص

را بــرآورده ســازد  یازهایشــانن يمختلف اگر تصــور از مقصــد گردشــگر يهایزه، افراد با انگچون عشق، تنفر، لذت و... اشاره دارد

 اددر وابسته کردن افر یرتصو یبعد احساستوان گفت که یم ینکنند؛ بنابرا یابیارزمشابه  ییهاممکن است آن مقصد را به روش

با توجه به مطالعات اخیر، کاربرد هر دو جز در کنــار  .)671: 2004 ،4ینو مارت یرلی(ب ها ارزشمند استیزهبه مقصد بر اساس انگ

فیزیکی مقصد نپرداخته است) ارائه دهد. در راستاي این به تعیین خواص  صرفاً(که  توضیح بهتري از تصویر مقصد ،تواندهم می

اي چند بعدي در نظر گرفته شود که نه تنها شامل باورها و دانش فرد در مــورد رویکرد جدید، تصویر مقصد باید به عنوان پدیده

  .)264؛ 2008، 5بوسکو(مارتین و دل گیردهاي محل است، بلکه احساسات فرد نسبت به مقصد گردشگري را نیز در برمیویژگی

 پیشینه پژوهش

 برند گردشــگري کلی تصویر در 2014 جهانی جام تأثیرات بررسیدر پژوهشی به   ) 2019و همکاران(  6مندز-روژاس

 ایــن بــه گردشــگران نگــرش بهبود باعث جهانی جام برگزاري داد که نشان آنها پژوهش . نتایجندپرداخت برزیل کشور

منفــی  نگــرش توانــد،می رویــدادهاي ورزشــس برگــزاري که رسیدند نتیجه این به هاآن است. شده گردشگري مقصد

بــر ایــن کشــور شــده اســت.  از گردشگران تعداد افزایش به منجر این امر و کند تبدیل مثبت نگرش به را گردشگران

کــرده  هزینــه 2014 سال در جهانی جام میلیارد دالر براي میزبانی 13,35 در حدود برزیل دولتاساس پژوهش آنان 

و ها توســعه اســتادیومصرف درصد  31,2 عمومی نقل و حمل درصد صرف توسعه 31,3 بودجه که از این میزان ،است

 هايبودجــه فقــط صــرف دالر میلیــون 40 حــدود در همچنین برزیل هزینه شد. هاتوسعه فرودگاهبراي درصد  24,5

 عایــدات میــزان که دهدآنان نشان می نشان تحقیقات تایجنمود، ن کشور این به ورزشی گردشگر جذب جهت تبلیغاتی

در پژوهشــی نیز ) 2018( 7یودسب یگینزه .است بوده بیشتر بسیار هاهزینه از برگزاري رویدادهاي گردشگري اقتصادي

توجــه اي مــورد ها به این نتیجه رسیدند که امروزه رویدادها به طور فزاینــدهآن ،بررسی اهمیت رویدادها پرداختندبه 

اي به عنوان سرمایه در واقع هاي آنان نشان داد که رویدادهاي گردشگري. یافتهاست مقصدهاي گردشگري قرار گرفته

رویدادهاي فرهنگی، عناصر ساختاري و محل برنــد  تأثیر) به بررسی 2017هرناندز (. باشندمیگردشگري  توسعهبراي 

 دو پــژوهش ويدر  .اي شناختی و عاطفی تصویر مقصد پرداختبر تصویر کلی بر اساس ارزیابی اجز گردشگري مقصد

زاي شناختی و عاطفی تصویر مقصد و در نهایت در تصویر کلی مقصــد بررســی رویداد فرهنگی (مذهبی و تئاتر) بر اج
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 تــأثیرنسبت به تصــویر عــاطفی گیري تصویر کلی شکل درکه تصویر شناختی بیشتر  دادنشان پژوهش وي نتایج ، شد

نتــایج تحقیــق . دنــدهقرار مــی تأثیربه طور بالقوه هر دو تصویر را تحت  برند مکانهمچنین عناصر ساختاري و  دارد.

) نشان داد که ایجاد تصویر خوب از مقصد موجب رضایت گردشگران شده و بــه دنبــال 1395شیرخدایی و همکاران (

-پیشنهاد دادن مقصد به دیگران را افزایش میشود که بازدیدهاي آینده و مثبت شدن مقاصد رفتاري میمنجر به آن 

ترین دســتاورد و هاي رفتاري مثبت بایستی براي مدیران یک منطقه گردشگري به عنوان کلیديبنابراین واکنش؛ دهد

) در 2015و همکــاران ( فرنــادزو اقدامات صورت گرفته زنجیره گردشگري محســوب شــود.  هافعالیتي ماحصل کلیه

ها، رویدادهاي شــهر، زیرساخت ،را بررسی و نشان دادنداسپانیا بر تصویر شهري در شهر پالسنسیا  رمؤثمطالعه عوامل 

پوراحمــد و همکــاران  داري دارنــد.مثبــت و معنــی تــأثیرگیري تصــویر، هاي گردشگري در شکلآثار فرهنگی و جاذبه

هــاي هاي بومی و کنســرترگزاري جشنوارهو ب دستیصنایعکه ایجاد بازارهاي  به این نتایج دست یافتندنیز  )1391(

بــرداري از ســایر جــذب و اقامــت گردشــگر در منطقــه و بهــره منظوربهمعرفی فرهنگ منطقه  باهدفموسیقی محلی 

و  1اســتایلدیس .باشــدمی مــؤثري هر چه بیشــتر گردشــگري فرهنگــی هاي تاریخی و فرهنگی در جهت توسعهجاذبه

و تصویر کلی مقصد و تمایــل بــه  احساسی بررسی رابطه بین اجزاي شناختی، بهدر پژوهشی نیز  )2017همکارانش (

نشــان داد جــزء احساســی پژوهش آنان یج نتا ي پرداختند.مقصد گردشگري به ساکنین محلی مقصد گردشگرتوصیه 

 تصــویر ردشــگرانگ یــاندر م دیگــر ياز ســو .باشــدمیی مقصــد و جزءشــناختی کل یرتصوگر میان تعدیل مؤلفهیک 

 تفاوت درك به آنان هایافته. دارد اعمال بیشتري اثر و رفتار گردشگر کلی یرو تصو شناختی تصویر به نسبت احساسی

 اثــرو تصویر کلی مقصــد  احساسی ی،جزء شناختکند. در نهایت یم کمکها گروه میان از مقصد در شده درك تصویر

دهد که بهبود تصویر مقصــد یــک نشان می نیز )1394ملکی و همکاران ( پژوهشنتایج  یه مقصد دارند.بر توصی مثبت

اساسی براي ایجاد بازدیدهاي آینده است، حتی اگر گردشگر ناراضی باشد یا تجربه ضعیفی از مسافرت به یــک  راهبرد

سهیل کند و بر مکان داشته باشد. در نتیجه، تالش براي ایجاد و بهبود تصویر مقصد ممکن است رفتارهاي بازدید را ت

بنــابراین، مــدیران مقصــدهاي گردشــگري و تفریحــی ؛ این اساس، به موفقیت مقصد و توسعه گردشگري کمک کنــد

هاي جدید بــه عنــوان ابــزاري بــراي بایستی روي عناصر درونی و اساسی تصویر مقصد مانند تبلیغات، ترفیع، جذابیت

نشــان داد  در مورد رویداد فرهنگی )1392وانی و همکاران (رضاز پژوهش نتایج حاصل  بهبود تصویر مقصد کار کنند.

همچنین مدیران  .استفراغت شهروندان تهرانی نمایشگاه کتاب بهترین فرصت براي گذران اوقات  که رویداد فرهنگی

فضاي رسانی مناسب، تصویري فعال و زنده از با ایجاد جاذبه، اطالع ،شهري باید در کنار برگزاري نمایشگاه سعی کنند

ي خود با ) در مقاله2004( 2ریچاردز و ویلسون .به نمایش بگذارند ،شهري بناهایی که جنبه نمادین و کاردکري دارند

استفاده از رویدادهاي فرهنگی به عنوان یک نیــروي  اب ،ي یک شهررویدادهاي فرهنگی در تصویر و انگاره تأثیرعنوان 

گذاري اشــاره ر، نیروي انگیزاننده توسعه شهري، جذب گردشگر و سرمایهتصویر براي یک شه يخالق در ایجاد و ارتقا

انــد. بــا هاي گردشگران اروپایی تا انتخاب مقصد گردشگري سخن گفته) از انگیزه1394میرزایی و همکاران ( اند.کرده

نیــت و آســودگی هاي آنان در چهار دسته کششی شامل جذابیت امگوي اروپایی، انگیزهپاسخ 404تحلیل عاملی نظر 

  جوي تنوع و جذابیت فرهنگ و تاریخ مقصد شناسایی شده است.وخاطر، جذابیت بازاریابی، جذابیت جست

  هاي پژوهشفرضیه

  دارد. معنادارياثر مثبت و شهر کرج در میان گردشگران مقصد  یشناخت یرتصو بر گردشگري يساختار هايمؤلفه .1

                                                      
1 Stylidis 

2 Richards & Wilson 
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  دارد. يمعناداراثر مثبت و گردشگران شهر کرج  یاندر ممقصد  یعاطف یربر تصو گردشگري يساختار هايمؤلفه .2

  دارد. يمعناداراثر مثبت و گردشگران شهر کرج  یاندر ممقصد  یشناخت یربر تصو یدادبرند رو .3

  .دارد يمعناداراثر مثبت و گردشگران شهر کرج  یاندر ممقصد  یعاطف یربر تصو یدادبرند رو .4

  .دارد يمعناداراثر مثبت و گردشگران شهر کرج  یاندر ممقصد  یشناخت یرتصوبر  یدادمکان رو .5

  .دارد يمعناداراثر مثبت و گردشگران شهر کرج  یاندر ممقصد  یعاطف یربر تصو یدادمکان رو .6

  .دارد يمعناداراثر مثبت و گردشگران شهر کرج  یاندر ممقصد  یشناخت یربر تصو رویداد فرهنگی .7

  .دارد يمعناداراثر مثبت و گردشگران شهر کرج  یاندر ممقصد  یعاطف یربر تصو هنگیرویداد فر .8

  دارد. يو معناداراثر مثبت گردشگران شهر کرج  یاندر ممقصد بر تصویر کلی  . تصویر شناختی9

  دارد. يو معناداراثر مثبت گردشگران شهر کرج  یاندر ممقصد  یکل یربر تصو عاطفی یرتصو. 10

  

 ی پژوهشمدل مفهوم

  
  )2017، و همکاران(هرناندز  پژوهش ی برگرفته شده از) مدل مفهوم1شکل (

  

  پژوهش یشناسروش

 1397 خــردادتــا اواخــر  اردیبهشــتاول  شهر کرج ازداخلی ، گردشگران شده مطرح هايیهآزمون فرض منظوربهپژوهش در این 

 یــنا گیــريپیمایشی است. روش نمونه-روش جزء تحقیقات توصیفیو از نظر  ياند. این تحقیق از نظر هدف کاربردشده انتخاب

و جامعــه  یــدتعداد نمونه پــژوهش از فرمــول کــوکران اســتفاده گرد ییندر تع .باشدمیدر دسترس نیز از نوع احتمالی پژوهش 

 یــدادو رو یــدادان رومک یداد،برند رو ي،ساختار هايمؤلفهمستقل  متغیرپژوهش  ینشد. در ا ییننفر تع 384پژوهش  ینا يآمار

 يهاداده يآورجمع يبرا .باشدیم یعاطف یرو تصو یشناخت یرتصو یانجیم متغیرو  یکل یروابسته تصو متغیرهستند و  یفرهنگ

 یبهــا از ضــرداده یاســتنباط یــلدر تحل مــدل آمــده اســت. هــايگوي) ابعاد و 1که در جدول ( یافته یصسؤال تخص 38الزم، 

مناسب بودن حجم نمونه و درســت بــودن  يبارتلت برا یتو کرو KMO ونابزار از آزم یثبات درون یینتع و جهت کرونباخيآلفا

 یــنا يمحاسبات آمار یهاستفاده شد. کل ياز روش مدل معادالت ساختار متغیرها ینب یارتباط عل یینتع يها و براعامل یکتفک

افــزار بــا اســتفاده از نرم يمعــادالت ســاختار یابیمربوط به مدل هايیلو تحل SPSS23 يآمار افزارهاينرمپژوهش با استفاده از 

Amos23 05/0آزمون  یتمام يانجام گرفت و سطح معنادار < P باشدیم.  
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 مفهومی پژوهشمدل  هايگويابعاد و  :1جدول 

  هاهگوی  ابعاد

هاي مؤلفه

ي مقصد ساختار

گردشگري 

ا، هیرساختز(

ها و جاذبه

، هافعالیت

و  یالتتسه

اچتنر و ( )خدمات

، )1933، 1یتچیر

، بو و همکاران(

(هرناندز و  )،2009

، )2017همکاران، 

، 2هانکینسون

) و کانگ و 2004

  )2010، 3یانگ

 است. فرديیعی منحصربهطبهاي جاذبه يشهر دارا این

 است. فرديمنحصربهو  یفرهنگهاي جاذبه يشهر دارا این

  .است فرديمنحصربه ساختهاي مناسب انسانجاذبه يشهر دارا نای

 است.گردشگري مناسب  یالتتسه يشهر دارا ینا

  است.گردشگري مناسب خدمات  يشهر دارا این

  است.مراکز اقامتی مناسب  يشهر دارا این

  و متنوع است. یکاف يهارستوران يشهر دارا این

  است. یمناسب خدمات شهري يشهر دارا ینا

  است. یمناسبدیگر سیستم بهداشتی،  يشهر دارا ینا

  است. یمناسبدیگر سیستم دسترسی،  يشهر دارا ینا

  است. یمناسبرسانی، دیگر سیستم آب يشهر دارا ینا 

  است. یمناسبرسانی، دیگر سیستم برق يشهر دارا ینا

  است. یمناسبدیگر سیستم مخابرات،  يشهر دارا ینا

  است. یمناسبدیگر سیستم دفع فاضالب،  يشهر دارا ینا

  است. یمناسبدیگر سیستم زهکشی،  يشهر دارا ینا

 یدادبرند رو

و  بو( فرهنگی

و  )2009همکاران، 

، و همکارانالسر (

1995(  

-یشهر به ذهنم مــ ینکنم، ایفکر م ها فرهنگیمثل جشنواره یفرهنگ یدادهايبه رو یوقت

 رسد.

 .شودیفراهم م گل و گیاهها در جشنواره گردشگران يبرا تیفیبا ک يهاشهر تجربه ایندر 

 هستند. ینام و شهرت خوب يدارا گل و گیاهها مثل جشنواره شهر ینا یفرهنگ رویدادهاي

  شهر از آنچه که انتظار داشتم بهتر بوده است. ینا جشنواره گل و گیاه

 یدادمکان رو

 و )2006، 4(انهولیت
، یانگکانگ و 

2010(  

 زاري جشنواره گل و گیاه در این شهر مناسب است.برگ محل

 و دوستانه مناسب آن حاکم بر محل برگزاري جشنواره گل و گیاه و محیط پیرامونفضایی 

  .است

  شهر مناسب است. یرونیب ظاهر

 گردشگران وجود دارد. يشهر برا یناز ا یانداز جذابچشم

  .شهر جذاب و نوآورانه است کلی فضاهاي

 یفرهنگ یدادرو

، 5یلیو ر ینسیاک(

، 6)، دالمر2001

  شناخته شده است. یو مل یدر سطح محلمانند  شهر ینا جشنواره گل و گیاه

  کند.یم یجادا یادماندنیبه  ياتجربه واست  فردمنحصربهشهر  ینا جشنواره گل و گیاه

 کند.یبه خود جذب مرا  یاديز گردشگرانشهر  ینا جشنواره گل و گیاه

  شود.یشهر برگزار م یندر ا یاديز یفرهنگ هايجشن

                                                      
1 Echtner & Ritchie 
2 Hankinson 
3 Kang & Yang 
4 Anholt 
5 Ekinci & Riley 
6 Delamere 
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  هاهگوی  ابعاد

گتز )، 2001

، 1و هال )1997(

1992(  

  یشناخت یرتصو

و همکاران، بو (

2009(  

  است. براي من بسیار زیبااین شهر بسیار  یرتصو

  .است گردشگري خدمات يبرا ايصرفهبهمعقول و مقرون  یمتق يشهر دارا این

 .ستا يرشگخدمات گرد يبرا ياصرفهبهمعقول و مقرون  یفیتک يشهر دارا این

 .نواز استو مهمان یدوست داشتن یمردم محل يشهر دارا این

 ها و کودکان است.خانواده يبرا یشهر مکان مناسب این

  از گردشگران است. ییاستقبال و خوشامدگو يبرا یمراکز مناسب يشهر دارا این

  یعاطف یرتصو

و  2منبع: (راسل

  )1981همکاران، 

  بسیار مثبت است.ین شهر ی اعاطف یرتصو

 من به این شهر دلبستگی عاطفی دارم.

 بخش است.آرامش براي من يمقصد گردشگر یکبه عنوان  از نظر عاطفی شهر این

 است. و دوست داشتنی جذاببراي من  يمقصد گردشگر یکشهر، به عنوان  این

  .این شهر مورد عالقه من است

  یکل یرتصو

و همکاران،  بو (

2009(  

 شهر لذت بردم. ینااز  یدز بازدمن ا

 است. يمقاصد گردشگر یندر ب یشهرت و اعتبار خوب يشهر دارا این

 است. یمناسب يآب و هوا يشهر دارا این

  امن و مطمئن است. یطیمح يشهر دارا این

  تصور کلی من از این شهر مثبت است.

  هاي پژوهشیافته

پرسشــنامه  :اســت یــنا مؤیــدشــده اســت کــه  7/0از  یشــترب یشیونه آزمانم یلکرونباخ محاسبه شده پس از تکم يآلفا یبضر

 ينمونــه بــرا یــتباشد نشان از کفایم7/0از  یشترب KMOبرخوردار است. مقدار شاخص  ییباال یناناطم یتشده از قابل یطراح

ن از وجــود روابــط شــده اســت کــه نشــا 05/0آزمون بارتلت کمتــر از  ريمعنادا یندارد. همچن يروش معادالت ساختار ياجرا

دهــد کــه مقــادیر قابــل ) نشــان مــی2نتایج در جدول ( .پرسشنامه) دارد سؤاالتپژوهش ( هايگوي یانقابل توجه م یهمبستگ

 قبولی به دست آمده است.

  

 پژوهش یرهايکرونباخ مربوط به متغيو آلفا یعامل یلتحل: 2جدول 

  پژوهشمتغیرهاي 

  یاملع یل: تحلپژوهش یرهايسنجش متغ یکویین
کرونباخ آلفاي

  70/0باالي 
برداري آزمون کفایت نمونه

 (KMO) مایر الکین کیزر

  بارتلت یتآزمون کرو

  (سطح معناداري)

  917/0  000/0  903/0  يساختار هايمؤلفه

  884/0  000/0  833/0  یدادبرند رو

  905/0  000/0  886/0  یدادمکان رو

  903/0  000/0  906/0  یفرهنگ یدادرو

  880/0  000/0  836/0  یختشنا یرتصو

  904/0  000/0  849/0  یعاطف یرتصو

  890/0  000/0  855/0  یکل یرتصو

 مدل یبرازندگ

 یابیدســت يبــرا یازشده با پرسشنامه و انجام اصالحات مورد ن يگردآور يهاشده با استفاده از داده یمدل طراح يپس از اجرا

                                                      
1 Hall 

2 Russell 
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)، 2) و شــکل (3بنابراین، با توجــه بــه جــدول (؛ دست آمده استبه  یربرازش، مدل ز یکویین يهابه سطح مطلوب شاخص

  مدل اصالح شده از برازش مناسبی برخوردار است.

 هاي برازندگی مدلشاخص :3جدول 

 مقدار مجاز نام شاخص
مقادیر 

 نهایی

CMIN/DF 571/2 3کمتر از  اسکوئر بهنجار شده) ي(کا 

RMSEA (ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد) 064/0 08/0از  کمتر 

GFI (نیکویی برازش)  834/0 9/0باالتر از 

AGFI 807/0 9/0باالتر از  یافته)(شاخص برازندگی تعدیل 

CFI 903/0 9/0باالتر از  یافته)تعدیل –اي(شاخص برازش مقایسه 

NFI  852/0 9/0باالتر از  )نرم شده(برازندگی 

TLI  904/0 9/0باالتر از  )نرم نشده(برازندگی 

  
  مدل مفهومی پژوهش برازش هايشاخص آزمون: 2شکل 

  یرمس یلآزمون تحل

در  تحلیل مســیراز روش  هایهفرض ینا یبررس ي. براباشدمی یهفرض 10بر  یپژوهش مبتن ینعنوان شد، ا تریشکه پ گونههمان

 يشــده اســت. مبنــاداده نشان )4( جدول در هایهفرض ینمنظور آزمون ابه ياستفاده شده است. سطوح معنادار Amos افزارنرم

  باشد. 0,05تر از کوچک هاآن يبرا )p-value(ي است که سطح معنادار ینا هایهفرض یدتائ
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  پژوهش هاي: آزمون فرضیه3شکل 

  

 

  هاي پژوهشبررسی فرضیه: 4جدول 

  مسیر  فرضیه

سطح 

  يمعنادار

ضریب 

  استاندارد
نتیجه 

  فرضیه
)p-value( Estimate 

  تائید فرضیه  276/0  )023/0(  یشناخت یرتصو ←يساختار هايمؤلفه  1فرضیه 

  یهفرض یدتائ  810/0  (***)  یعاطف یرتصو ← يساختار هايمؤلفه  2فرضیه 

  یهفرض یدتائ  325/0  (***)  یشناخت یرتصو ← یدادبرند رو  3فرضیه 

  یهفرض یدتائ  293/0  (***)  یعاطف یرتصو ← یدادبرند رو  4فرضیه 

  یهفرض یدتائ  458/0  (***)  یشناخت یرتصو←  یدادمکان رو  5 هیفرض

  یهفرض رد  133/0  )102/0(  یعاطف یرتصو←  یدادمکان رو  6 یهفرض

  یهفرض یدتائ  127/0  )044/0(  یشناخت یرتصو←  یفرهنگ یدادرو  7 یهفرض

  یهفرض رد  007/0  )897/0(  یعاطف یرتصو←  یفرهنگ یدادرو  8 یهفرض

  یهفرض یدتائ  081/0  )032/0(  یکل یرتصو←  یتشناخ یرتصو  9 یهفرض

  یهفرض یدتائ  269/0  (***)  یکل یرتصو←  یعاطف یرتصو  10 یهفرض

  

 گیرينتیجه حث وب

ي و به تبع آن توســعه گردشــگري دالیــل متعــددي مقصد گردشگر یو عاطف یشناخت یربر تصو یفرهنگ یدادهايرو اثر یبررس

 صــنعت ،اســت گســترشها به ســرعت در حــال ییها و گردهمایشگاهها، نماا، کنفرانسهشامل جشنوارهیدادهاي صنعت رودارد. 

 صنعتهاي رشدترین بخش به گردشگري رویداد یکی از رو دنیایی کنونیدر  دارد. يدر توسعه گردشگر ینقش مهم یدادهايرو

 یرتصــوی و شــناخت یرتصــواد تصــویر تواند به ایجــ، میبا ابعاد کوچک یحت يگردشگر یدادهايرو شوند.میگردشگري شناخته 

 یــندر امنجــر شــود، خــارج از آن منطقــه  یدکننــدگانجــذب بازد براي مقصد گردشــگري وشهرت  برند مقصد و ایجادی عاطف

تصــویر نقش  یقاز طر کرجگردشگران شهر ی فرهنگ یدادو رویداد مکان رو یداد،برند روي، ساختار هايمؤلفه یبررس پژوهش به

 ي،ســاختار هايمؤلفه که نشان داد حاضر پژوهش هايیافته شده است.پرداخته  یر شناختی و تصویر عاطفیکلی که شامل تصو

نیــز در پژوهشــی بــه ) 1393( و همکــاران یضراب .است تأثیرگذار یشناخت یرتصوبر  یفرهنگ یدادو رو یدادمکان رو یداد،برند رو

گردشگران  یتبه همان مقدار رضا ،باشد یشترب يگردشگر يهامکان یالتکه هر چه امکانات، خدمات و تسه رسیدند یجهنتاین 
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 يهــااز جنبــه یــژهو یــدادهايتوســعه رونیز در پژوهشی به این نتیجه رســیدند کــه  )1396ی (و رضائ یرزائیم  .یابدیم یشافزا

نیــز در  )2009ین (کــو .منطقــه، مهــم اســت یدارو تأثیرگذاري در توسعه پا یجامعه محل یزندگ یفیتمختلف از جمله بهبود ک

-هاي گردشــگري عمــل مــیهاي و رویدادها، مدت زمان زیادي به عنوان جاذبهپژوهشی به این نتیجه رسید که چگونه جشنواره

نتــایج حاصــل از ایــن پــژوهش نشــان داد، برگــزاري  ها به عنوان مقاصد گردشگري تأثیر دارنــد.کردند و بر روي باز تولید مکان

، منحصــر بــه مکــان خــاص فقــطیک رویداد فرهنگی شود، اي مختلف منجر به توسعه مقاصد گردشگري میهرویدادها از جنبه

بــه ایجــاد تصــویر مثبــت از مقصــد  ،توانــدمــی ،شــوند و بازاریــابی ریــزيست، از این رو اگر به درستی برنامــهنیبرگزاري رویداد 

جــذب گردشــگر در  يهــااز روش یکــی . کــهجر شــودمن توسعه گردشگري در آن مقصد تبع آن به و به کردهگردشگري کمک 

و  یجام جهان یرنظ یورزش یدادهاياست. رو یو اجتماع یورزش ی،فرهنگ ي،مختلف گردشگر یدادهايرو يبرگزار یکنون یايدن

کوکنهــوف هلنــد و هــزارن جشــنواره  یــاهمانند جشنواره کن و اسکار، جشنواره گل و گ یفرهنگ یدادهايرو ینو همچن یکالمپ

برنــد  تواند،یم یدادهارو ینا ي. برگزارکندیجذب م يرا به مقاصد گردشگر المللییناز گردشگران ب یاديتعداد ز ههر سال ریگد

 یفرهنگــ یدادهايرو يو... با برگزار یفکارد ی،مانند کن، ملبورن، سوچ ییرا ارتقا دهد، به عنوان مثال شهرها يمقصد گردشگر

 يارتقــا ینو همچنــ يو خــدمات گردشــگر یالتتسه ي،هاو روساخت هایرساختبا بهبود ز. شوندیمختلف شناخته م یو ورزش

از مقصــد در ذهــن  یمناســب یشناخت یرتصو توانیم يها در مقاصد گردشگرصنعت و بهبود عملکرد جاذبه ینخدمات ا یفیتک

  کرد. یجادگردشگران ا

 یــدادو رو یــدادمکــان روامــا  است، تأثیرگذار عاطفی یربر تصواد یدبرند رو ي وساختار هايمؤلفهنتایج این پژوهش نشان داد که 

اي براي درگیر کــردن ذهــن عــاطفی که شاید علت رد این فرضیه عدم وجود برنامه. باشدیمن اثرگذار یعاطف یربر تصو یفرهنگ

از قاصد گردشــگري کشــور براي م ،شودمی توصیهاساس نتایج حاصل از این پژوهش  گردشگران در منطقه مورد بازدید باشد. بر

 يینــهانجام اقدامات الزم جهــت شــرکت آســان و بــدون هزو با  هاي مختلف برگزار شودکرج در طول سال جشنواره جمله شهر

اساس نتایج حاصل از ایــن پــژوهش  کرد. برآشنا  این رویدادهاي با را مردم بومی و گردشگران ها،جشنواره درتمام اقشار جامعه 

از این طریــق گردشــگران برقرار و  ارتباط یگردشگران از لحاظ عاطفبا  گردشگري، یدادهايرو در زمان برگزاري :شودمی توصیه

 یشــترب یمعرفــ يرا برا یريتداب برگزاري رویدادهاي گردشگري زمان همچنین در .بیشتري را براي مقصد گردشگري جذب کرد

مقصــد  يبــرا مقصــد گردشــگريانتخــاب  ي کــهاگونــهبه هم آید،فرا یفرهنگ یدادهايآن و رو یدنیو اماکن د مقصد گردشگري

 شــود یجــاداز شهر ا یانداز مناسبجذاب و نوآورانه چشم يفضاها یجادبا ا فراهم آید و یادماندنیبه  يابه عنوان تجربه يگردشگر

و  فرنــادز ایــن زمینــه در گــردد.شناخته  یمناسب و دوست داشتن يمقصد گردشگر یکگردشگران به عنوان  یدشهر از د ینتا ا

گیري تصــویر، تــأثیر هاي گردشگري در شکلها، رویدادهاي شهر، آثار فرهنگی و جاذبه) دریافتند که زیرساخت2015همکاران (

) به این نتیجه رسیدند کــه رویــدادها موجــب تصــویر خــوب از مقصــد 1395داري دارند. شیرخدایی و همکاران (مثبت و معنی

بــه نیــز  )2004( ریچاردز و ویلسون شود.شده و به دنبال آن منجر به مثبت شدن مقاصد رفتاري میموجب رضایت گردشگران 

مقصد گردشــگري هاي فرهنگی به عنوان یک نیروي خالق در ایجاد و ارتقا تصویر استفاده از رویداد اند کهاین نتایج دست یافته

 هــايدهان به دهان و رسانه یابیبازار یقاز طر تبلیغات :این باورندبر ) 1391( زادهاهللازنگنه و شمس. است مؤثرو جذب گردشگر 

 یرتــا تصــو شــوندیباعــث مــ یبه خدمات رفــاه یدسترسهمچنین  واست  مؤثرگردشگران  یذهن یرتصو گیريدر شکل یگروه

   .اطالعات مثبت باشد یافتگردشگران بعد از در یذهن

مثبــت و  تــأثیر مقصــد گردشــگري عاطفی بــر تصــویر کلــی تأثیرناختی و تصویر شاز آن است که  یپژوهش حاکاین  هايیافته

بــا نتــایج ایــن یافتــه از پــژوهش  و مثبــت و معنــادار دارد تأثیری بر تصویر کلی شناخت یرتصوعاطفی از  یرتصوو  دارد يمعنادار

بر  یاثر مثبت یشناخت یرکه تصو اددنشان ) 2011و همکاران ( 1کو مطالعه یجنتا باشد.راستا نمیهم )2017( و همکاران هرناندز

 دارد. یکلــ یررا بــر تصــو تأثیر یندوم یعاطف یرتصو یناست و همچن یکل یربر تصو تراثرگذار یشناخت یردارد و تصو یکل یرتصو

ی مقصــد و جزءشــناختی کلــ یرتصــوگر میان تعدیل مؤلفهنشان داد جزء احساسی یک ) 2017و همکارانش ( استایلدیسیج نتا

                                                      
1 Qu 
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 بیشتري تأثیر و رفتار گردشگر کلی یرو تصو شناختی تصویر به نسبت احساسی تصویر گردشگران یاندر م دیگر يسواز  هست.

دهد کــه بهبــود تصــویر مقصــد یــک راه اساســی بــراي ایجــاد ) نشان می1394نتایج پژوهش ملکی و همکاران (. کندیم اعمال

 براي گردشگرانمناسب  یرتصو ایجادگام در جذب گردشگر  اولین  .کندمیتوسعه گردشگري کمک  به و بازدیدهاي آینده است

جــذب  يبــرا یکه جذب گردشگر خود عامل ییاز آنجابر برندسازي براي مقاصد گردشگري تأکید شود.  یدمنظور با ه اینب است،

 یندر بــمناســب از شــهر  یو عــاطف یشــناخت یرتصــو یجــادمناســب بــا ا یکلــ یرکه تصــو مقصد گردشگري است، يبرا یهسرما

 یراد تصــویجــا يبــرا انجــام شــود. یردو تصو ینا یجادا ینهرا در زم یمناسب هايیتفعالضرروي است،  شود،یم یجادگردشگران ا

هاي گردشــگري، تســهیالت و باید کیفیت خدمات گردشگري ارتقا یابد و همچنین حمــل و نقــل و زیرســاختمناسب  یشناخت

هــاي جدیــد بازاریــابی و تبلیغــات و برندســازي مقاصــد ضــروري اســت، از روشخدمات گردشگري بهبود پیدا کنــد. همچنــین 

 تبلیغــاتی مختلف تیزرهاي شود،بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش توصیه می گردشگري براي این رویدادها بهره گرفته شود.

آداب و رســوم  گــزاري رویــدادهادر خالل بر :گرددتوصیه می .نگی در سطوح ملی و محلی فراهم شودفره مختلف رویدادهاي از

هاي مقصــد و همچنــین جاذبــه طبیعی و فرهنگــی منطقــههاي ویژگی ،غذاهاي محلی ،هاجاذبه و دنشهر به درستی معرفی گرد

د تصویر شناختی شــهر بهبو به منجر تا تبلیغ گردد گردشگري تورهاي برگزاري زمان در ناآگاهانه و آگاهانه گردشگري به صورت

   داد. در برگزاري یک جشـنواره کسب وکارهاي محلی را مشارکت شود،. توصیه میگردشگري شودمقصد برند  ارتقاتبع آن و به
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و  یــزيرمجله برنامــهشناسی سفرهاي پایدار در صنعت گردشگري. ) تحلیل جامعه1393( ؛ زهرانژادصالحی؛ صادق و پازوکی

  162-181 ص:ص ،10 يشماره ،يتوسعه گردشگر

ردشــگري در مقصــد اکوتوریســتی بنــد ارومیــه بــا هاي گ) تحلیل بر زیرساخت1393اصل و جبار، عیسی (ضرابی؛ اصغر، علیزاده

  177 -210صص:، 48شماره  ،ریزيجغرافیا و برنامه. SWOTاستفاده از روش 

 .نهــاي بازدیدکننــدگابندي بــازار رویــدادهاي ویــژة فرهنگــی بــر مبنــاي انگیزه). بخش1396( نفیسه ؛رضائی و روزبه ؛میرزائی

 114- 93 صص: ,)1(7 ،حقیقات بازاریابی نوینت

). از انگیزة گردشگران اروپایی تــا انتخــاب مقصــد (مــورد مطالعــه: 1394سیدابوالقاسم ( ؛حکیمه و میرا ؛نصیري ،روزبه ؛میرزائی

  ، تهران4، شمارة 7، سال پژوهشی مدیریت بازرگانیمی فصلنامۀ علایران) 

هــاي تصویر مقصــد و رضــایت بــر نیــت یرتأث) بررسی 1394زاده؛ حسین (رزگاه؛ مرتضی، بلوچی؛ حسین و فارسیباشمینملکی

  11-32 ص:، ص12ي ، شمارهریزي و توسعه گردشگريمجله برنامهبازدید گردشگران. 

گردشــگران،  یــدگاهاز د یفرهنگــ یــدادهايموفــق رو يعوامل مؤثر بر اجــرا تأثیر ی) بررس1394( زاهد ي؛قادر ومحسن  ي؛نظر
  720-699 صص:، 1394، زمستان 4اره ، شم7دوره  ی،دولت یریتمد یپژوهشی فصلنامه علم
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