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Abstract
The event industry, including festivals, conferences, exhibitions and meetings is developing
rapidly and has an important role in developing tourism related activities. The development
of special events would be important from different aspects such as improving the residents’
quality of life and influencing sustainable development of region. Therefore, according to the
importance of market segmentation as an essential tool for identifying and understanding the
features of each segment based on their motivation, the main goal of this research is to
segment the market of one of the cultural events in Iran. The sample size has been equal to
287 and the factor analysis of motivational dimensions delineated six main factors. Then,
cluster analysis was conducted through the two methods of hierarchical clustering and K means which illustrates three clusters including “supporters of community, culture and
family”, “enthusiasts of Golghaltan and fans of cultural heritage”, and “seekers of novelty
and culture for interaction" as the main segments of Golghaltan festival. The clusters have a
similar pattern in terms of geographic variable (place of residence). On the contrary, they
have significant differences in terms of socio-demographic (gender, age, education, and
marital status), psychological (satisfaction), and behavioral variab les. These differences
demonstrate the necessity of selecting diverse and appropriate marketing strategies for each
segment.
Keywords: Cultural special event, Event tourism, Golghaltan festival, Market segmentation,
Motivation.
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 -9استادیار مدیریت گردشگری علوم انسانی و اجتماعی ،مازندران ،بابلسر.
 -4کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

چکیده
صنعت رویدادهای ویژه شامل جشنوارهها ،کنفرانسها ،نمایشگاهها و گردهماییها به سررعت در ارال توسرعه اسرت
این صنعت نقش مهمی در توسعة گردشرگری و فعالیرتهرای وابسرته بره ن دارد .توسرعة رویردادهای ویرژه از جنبرههرای
مختلف از جمله بهبود کیفیت زندگی جامعة محلی و تأثیرگذاری در توسعة پایدار منطقه ،مهم است .برا توجره بره اهمیرت
بخشبندی بازار که ابزار مهمی برای شناسایی و درک ویژگیهای هر بخش از بازار براسراس انگیرزههرای نهاسرت ،ایرن
پژوهش با هدف بخشبندی بازار رویدادی فرهنگی تدوین شده اسرت .تحلیرل عراملی عوامرل انگیزشری روی نمونرة 482
عددی انجام شده و  6عامل مهم را مشخص کرده است .همچنین تحلیل خوشهای برهروش سلسرلهمراتبری و  k-meansسره
خوشة اصلی شامل «طرفداران جامعة محلی ،فرهنگ و خرانواده»« ،عالقرهمنردان گلرلغلتران و اامیران میررار فرهنگری» و
«جستجوگران تازگی و فرهنگ برای تعامل» را بخشهای اصلی بازار جشنوارة گللغلتان مشخص کرده است .خوشههرا از
نظر ویژگیهای جمعیتشناختی (جنسیت ،سن ،تحصیالت و وضعیت تأهل) ،روانشناختی (رضایت) و رفتراری ،نراهمگون
بوده و تفاوت معنادار داشتهاند .وجود این تفاوتها بیانگر ضرورت انتخاب راهکارهای بازاریابی متنرو و متناسرب برا هرر
بخش از بازار است.
واژههایکلیدی :انگیزش ،بخشبندی بازار ،جشنوارة گلغلتان ،رویداد ویژة فرهنگی ،گردشگری رویداد.
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مقدمه
در عصرررر ااضرررر گردشرررگری رویرررداد ،از جملررره
رویررردادهای ویرررژة فرهنگررری اسرررت کررره یکررری از

تصمیم گیریهرای ترفیعری برهشرکل کار مردتری عمرل
کنند (پارک 2و همکاران .)4338 ،

روبه رشدترین بخش هرای تجرارت گردشرگری شرناخته

از سوی دیگر ،شناسایی ویژگیهای بازدیدکنندگان

شده است (چنگ .)4336 ،9در سطح کالن ،توسعة ایرن

رویداد ،اطالعات کلیدی و مهمی را برای تصمیمگیرری

نرو از گردشرگری موجرب افرزایش سرهم گردشرگری

در اختیار مدیران قرار میدهد و بخشبندی بازار نیرز در

کشررور از بازارهررای مهررم گردشررگری دنیررا مرریشررود

همین زمینه انجام میگیرد (کازینسرکی و رونردل-تیرل،

(میرزائی و همکاران )9312 ،و در سرطح خررد ،اهمیرت

 .)4399برره ایررن دلیررل کرره یررک بخررش بررازار برره کسررب

رویرردادها را مرریترروان در امایررت از داب و رسرروم،

رضایت تمامی افراد قادر نیست ،بخشبندی بازار ،قلرب

عقاید و میرار فرهنگی جوامع و درنتیجه کمک به نسل

بازاریابی محسوب میشود (سایمن و سرایمن )4396 ،8و

جوان برای فهرم بهترر ایرن میررارهرا ،لرزوم افا رت و

با هدفگرذاری مرؤثر سرودمندترین مصررفکننردگان،

تررداوم نهررا (سرروینویک 4و همکرراران )4394 ،و رفررع

ابررزاری ارزشررمند برررای بهرررهبرررداری از سرررمایه اسررت.

نگرانرری افرررادی برشررمرد کرره جهررانیشرردن را موجررب

همچنین از منظر صنعت رویدادها ،بخشبنردی برازار بره

نرابودی هویرت جوامرع محلرری مریداننرد (مررکدووال،3

برگزارکننررردگان رویررردادها کمرررک مررریکنرررد ترررا

.)4393

سازوکارهای بازاریرابی کار مردتری را توسرعه دهنرد و

بنابراین بازاریابی گردشگری در ن مناطق برا تأکیرد
بر اایای جشنها و ئینهای محلی در قالرب جشرنواره،

درنهایررت بقررای بلندمرردتل اقتصررادی نهررا را ت ررمین
میکند (لی و کایل.)4393 ،1

نقش بسزایی در توسة گردشگری و ارتقرای رفراه بررای

در بسیاری از شهرها و روستاهای ایرران ،جشرنهرا و

جامعة محلی از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگری،

ئ رینهررای سررنتی در قالررب رویرردادهای ویررژه برگررزار

و زیستمحیطی خواهرد داشرت (چنرگ 4336 ،لری 2و

میشود که بازدیدکنندگان بسیاری را از منراطق اطرراف

همکرراران  4331 ،کازینسررکی و رونرردل-تیررل4399 ،5

و سررایر اسررتانهررا جررذب مرریکنررد .از ایررن رو ،توجرره

متسررون 6و همکرراران .)4392 ،از سرروی دیگررر ،درک و

هرچهبیشتر به ایرن رویردادهای فرهنگری مریتوانرد گرام

شناسایی انگیرزة مخاطبران جشرنواره ،بازاریابران را قرادر

مؤثری برای توسعه و گسرترش موفقیرت میرز ایرن نرو

مرریسررازد تررا بازدیدکننرردگان خررود را اثررربخشتررر

گردشگری در کشور باشد .پژوهشرگران در بسریاری از

هرررردفگررررذاری کننررررد و در تخصرررریص منررررابع و

کشررورهای جهرران از اوایررل دهررة  9123در ایررن ارروزه
تحقیق کرده اند اما در پژوهشهرای داخلری چنردان بره

1 Chang
2 Savinovic
3 McDowall
4 Li
5 Tkaczynski & Rundle-Thiele
6 Matheson

این موضو پرداخته نشده است ،تا جرایی کره مریتروان
7 Park
8 Saayman & Saayman
9 Lee & Kyle
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گفررت ایررن پررژوهش از نخسررتین مطالعررات در ارروزة

رویرردادها ،در شررکل گسررتردهای از رویرردادهای کررالن

بخشبنردی برازار رویردادهای ویرژة فرهنگری در ایرران

همچرررون الم یرررک و نمایشرررگاههرررای بررینالمللررری تررا

است.

جشررنوارههررای محلرری قرررار مرریگیرنررد (گتررز4338 ،

از میان رویدادهای ملی ،جشنوارة گلغلتان در شرهر

هو نگ و لی.)4395 ،3

امیریة شهرستان دامغان ،استان سمنان ،بره دلیرل محتروای

هرردف اصررلی برپررایی رویرردادها و جشررنوارههررا،

منحصررربهفرررد و اهتمررام و امایررت جامعررة محلرری در

گسترش فصل رونق 2سنتی گردشرگری منطقره در طرول

برگررزاری ن ،برررای نمونررة موردمطالعرره انتخرراب شررده

سال ،افزایش تقاضای گردشگری منطقه (چنگ4336 ،

است .هدف از این پژوهش پاسخ به سؤاالت زیر است:

بریررردا 5و همکررراران ،)4392 ،جرررذب بازدیدکننررردگان

بخشبندی بازار جشنوارة گلغلتان براسراس عوامرل

خارجی و ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای یک مقصرد
اسرررت (دوران و همررررات .)4392 ،6توسرررعة رویررردادها

انگیزشی بازدیدکنندگان به چه صورت است؟
یا تفراوت معنراداری برین خوشرههرای انگیزشری از

موجرررب ارتقرررای فرهنرررگ محلررری (چنرررگ،)4336 ،

لحررا ویژگرریهررای جمعیررتشررناختی ،روانشررناختی،

پروراندن اس غرور ملی (کازینسرکی و رونردل-تیرل،

جغرافیایی و رفتاری وجود دارد؟

 )4399و توسعة پایردار منطقره (لری و همکراران)4331 ،
میشود.

مبانینظریپژوهش

رویداد ویژة مطالعهشده در ایرن پرژوهش ،جشرنوارة

رویدادهایویژه

گررلغلترران اسررت .ئررین گررلغلترران یکرری از رسرروم و

گردشگری رویداد بهدلیل تمایل کسرب وکارهرا در

ئینهای بهجرایمانرده از گذشرتگان برا قردمتی بریش از

بهرهبرداری از یک بخش کوچک و ویرژة برازار ،دارای

 933سررال در منطقررة امیر برراد دامغرران سررمنان اسررت .بررر

کاربردی جهانی اسرت (جعفرری .)4334 ،9ایرن نرو از

مبنای این ئین ،خانوادههایی که دارای نوزاد زیرر یرک

گردشگری ،یکی از اشکال سفر با عالیق ویژه است کره

سال هستند در اولین بهار زندگی کودک ،او را در میران

فرد برای دیدن یک رویداد سفر مریکنرد و یرا در ارین

پارچهای پاکیزه قرار میدهند و با ذکر صلوات ،خواندن

سفر خود از رویردادی بازدیرد مریکنرد (گترز.)4338 ،4

اشررعار محلرری و نرررواختن سرراز او را دقررایقی در گرررل

براساس تعریف «کارگروه ملری دادههرای گردشرگری»

می غلتاننرد و ایرن عمرل را ضرامن شرادابی و سرالمت او

در کانادا« :رویداد ویژه یک جشن یا نمایشری از برخری

می دانند (رامتی .)9314 ،در سال  9381ئین گلغلتان

موضوعات است که برای مدتزمان محدود و برهشرکل

در فهرست میرار فرهنگی ناملموس ایران ثبت ملی شد

سالیانه و یا با تکرار کم برگزار میشود و عموم مردم بره

و از ن پس ،هرسال شهرداری امیریه با کمرک شرورای

ن دعوت میشوند» (ماتیوس 9313 ،جعفرری.)4334 ،

1 Jafari
2 Getz

3 Huang & Lee
4 High season
5 Brida
6 Duran & Hamarat
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شهر و مردم نجا این جشرنواره را در ایرن شرهر برگرزار
میکنند.

ویلسررون 1و همکرراران ( )4396در مقالررة فراتحلیررل
خود بر پژوهشهای انجامشده در اوزة جشرنوارههرا در
سالهای  9128تا  4392مشخص کرردهانرد کره از سرال

انگیزش

 4393به بعد چنین مطالعاتی افزایش بسیاری یافتهاند و از

انگیزش فرایندهایی است که موجرب مریشرود فررد

مهررمترررین مبااررم موردمطالعرره ،انگیررزه بررا تمرکررز بررر

رفتار خاصی را بروز دهد و به بیان سادهترر ،علرت رفترار

راهکارهای در اال توسعة بخش بندی بازار بوده اسرت.

انسان است (جعفری )4334 ،بنابراین عامرل مرکرزی در

تحلیررل نتررای بررهدسررت مررده از انگیررزة بازدیدکننرردگان

فرایند تصمیمگیری است (یروالل 9و همکراران.)4395 ،

میتواند مسئوالن برگزاری رویداد را برا برنامرهریرزی و

پارینلو)9113( 4انگیزش را همچون اهرمی میدانرد کره

بازاریابی بهتر این رویدادها (دراپر 93و همکاران)4396 ،

به تمام اتفاقات و رخدادهای اوزة سفر منجر مریشرود.

در موقعیتیرابی در برازار نیرز کمرک کنرد (اسرکات،99

درنتیجرره ،از یررک سررو برررای بررسرری میررزان تررأثیر یررک

 9115چنگ.)4336 ،

فعالیت بازاریابی ،شناسایی و درک انگیزش گردشگران

در اوزة گردشگری رویداد ،مدل دان بیش از سایر

ضروری بوده است و از سروی دیگرر پریشنیرازی بررای

مدلها توجه پژوهشرگران را جلرب کررده اسرت (لری و

برنامررهریررزی مررؤثر رویرردادها و بازاریررابی نهررا برررای

لرررری 4339 ،94لرررری و همکرررراران 4331 ،فونسررررکا و

بازدیدکنندگان است (لی و همکراران .)4332 ،سرنجش

رامروس .)4392 ،93برر مبنررای ن بازدیدکننردگان یررا در

انگیررزة گردشررگران بررا نظریررههررا و مرردلهررای مختلفرری

ارتباط با نیازها و خواستههای خرود مقصردی را انتخراب

همچرون نظریرة سلسرلهمراترب نیازهرا از مزلررو،)9123( 3

مریکننررد (عوامررل رانشرری) و یررا بررهدلیررل ویژگرریهررا،92

نظریررة دو عرراملی بهداشررتی -انگیزشرری از هرزبررر

2

جذابیتها 95یا مشخصة 96مقصد به بازدید از ن ترغیرب

( ،)9151نظریة طیرف درونگررا -بررونگررا از پرال

5

میشوند (عوامل کششی) (دان.)9122 ،

( ،)9123نظریة انتظار از ویت و رایرت ،)9114( 6نظریرة

دوران و همرررررات ( )4392در بررسرررری انگیررررزة

جستجو-گریز از کرام ترون )9121( 2کره بعردها یرزو-

بازدیدکننرردگان یررک رویررداد فرهنگرری در ترکیرره ،در

هررروال ( )9184ن را توسرررعه داد و تئررروری نیروهرررای

یافته های خود بره عرواملی همچرون اکتشراف فرهنگری،

کششی-رانشی از دان )9122( 8انجام میگیرد.

تررازگی ،اجتمرراعیشرردن ،جررذابیت رویررداد ،برراهمبررودن
خررانواده ،فرررار و هیجرران اشرراره کررردهانررد .کنررگ 92و

1 Yolal
2 Parrinello
3 Maslow
4 Herzberg
5 Plog
6 Witt & Wright
7 Crompton
8 Dann

9 Wilson
10 Draper
11 Scott
12 Lee and Lee
13 Fonseca and Ramos
14 features
15 attractions
16 attributes
17 Kang
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همکرررراران ( )4392مهررررمترررررین عوامررررل انگیزشرررری

بخشبندیبازار


بازدیدکننرردگان جشررنوارة میرررار فرهنگرری در کررره را

بیشتر رویدادهای گردشگری اتی با ابعراد کوچرکل

یررادگیری فرهنگرری ،گریرررز ،تاریخ/تررازگی و تفرررریح

محلرری ،همررواره دارای رفیررتهررای کسررب شررهرت و

مشخص کردهانرد .همچنرین دراپرر و همکراران ()4396

جررذب بازدیدکننرردگان خررارن از ن منطقرره هسررتند

اکتشرراف فرهنگرری و گریررز را دو عامررل انگیزشرری مهررم

(مرررکدووال .)4393 ،گردشرررگران و بازدیدکننررردگان

بررررای بازدیرررد از یرررک جشرررنوارة فرهنگررری در ایتالیرررا

رویدادها ،از مناطق مختلف و با ویژگیهای گونراگونی

دانستهاند .در مجمو بررسی شماری از مطالعات پیشرین

هسررتند بنررابراین تهیررة مشخصررات مشررتریان ایررن بررازار

در ارروزة رویرردادهای ویررژة فرهنگرری در کشررورهای

نرراهمگن ،ضررروری اسررت (کازینسررکی و رونرردل-تیررل،

مختلف نشان می دهرد کره مهرمتررین عوامرل انگیزشری

 .)4393یکرری از مفیرردترین ابزارهررایی کرره برررای درک

مؤثر بر ا ور بازدیدکنندگان را میتروان شرامل هفرت

تنو مشتریان وجود دارد ،بخشبنردی اسرت (مرؤمنی و

عامل اصلی دانست -9 :تازگی رویداد :با مفهوم میل بره

همکاران .)9319 ،بخشبندی ،راهکرار متمرکزکرردن و

جسررتجوی تجربیررات جدیررد و متفرراوت  -4برراهمبررودن

بهینه سرازی منرابع در همرة بازارهاسرت و مجموعرهای از

خانواده :با م مون میل بره ارتقرای روابرا خرانواده-3 ،

تکنیکهایی است که برای تقسیم برازار برهکرار مریرود

اجتماعی شدن یعنی میل به تعامل با یک گروه و اع ای

(مرکر )9114 ،9و پیشنیازی برای انتخراب برازار اسرت.

ن و یا مشاهدة نها  -2گریز :به معنای میل به گریز از

این بهمعنای تقسیمکردن بازارهای مصررفکننردگان بره

مشکالت زندگی و تسکین استرس روزانره  -5هیجران:

زیرگرروههرای همگرن و متجرانس اسرت (شریرخدایی و

با مفهوم میل به تجربیات هیجان میرز و تحریرککننرده،

همکاران .)9315 ،بنابراین یک بخش بازار ،بره گروهری

 -6اکتشرراف فرهنگرری :کرره برره محترروای غنرری فرهنگرری

از مصرررفکننرردگان اشرراره دارد کرره برره یررک راهکررار

جشنواره باز میگردد و  -2تفریح (اسرکات 9115 ،لری

بازاریابی واکنش مشابه نشان می دهند (جعفری.)4334 ،

و لرری 4339 ،دی گررزمن و همکرراران 4336 ،پررارک و

بخشبندی مشتریان بره گرروههرای مختلرف و شناسرایی

همکاران 4338 ،گیموسی 4331 ،اسرمیت و کوسرتال،

ویژگرریهررای هرگررروه برره درپرریشگرررفتن رویکردهررای

 4331مک دووال 4393 ،کازینسرکی و رونردل-تیرل،

بازاریررابی بهتررر (مررومنی و همکرراران )9319 ،و خلررق

 4393هو نگ و لی.)4395 ،

ایده هرای خالقانره کمرک مریکنرد (سرایمن و سرایمن،

با وجرود مطالعرات متعردد در ایرن اروزه ،همچنران

 .)4396بازاریابان با شناخت ناشی از بخرشبنردی برازار،

کمبررود تحقیقررات در زمینررة شناسررایی عوامررل انگیزشرری

ارزشی را برای مخاطبان ن ایجاد میکنند که میتوانرد

افراد برای شرکت در جشنوارهها وجود دارد (ویلسون و

بره تکررار رفتررار و درنهایرت وفراداری نهررا منجرر شررود

همکاران )4396 ،که نیازمند بررسری دقیرق ترر در قالرب

(شیرخدایی و همکاران.)9315 ،

مطالعات موردی گوناگون است.
1 Mercer
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در صرررنعت گردشرررگری ،ایرررن اطالعرررات ،ابرررزار
ارزشمند بازاریابی محسوب میشوند زیررا بخرشبنردی

خاص همچون مدیریت مقصد و رویداد نیز بهکرار رفتره
است( .کازینسکی و روندل-تیل.)4399 ،

برره سررازمانهررای گردشررگری کمررک مرریکنررد تررا

مرور برخی مطالعرات در اروزة بخرشبنردی برازار

مصرررفکننرردگان خررود را اولویررتبنرردی کننررد و بررر

رویررداد برره ان ررمام مقالررة فراتحلیلرری کرره کازینسررکی و

گروههای دارای بیشترین قابلیت ،تمرکز کنند .این امرر،

روندل-تیل ( )4399انجرام دادهانرد ،در جردول  9مرده

هم پاسخی به بازار و هم واکنشی به الزامرات مربروط بره

اسررت .ابترردا خوشررهبنرردی براسرراس عوامررل انگیزشرری

محدودیت منابع است (لی 9و همکاران.)4332 ،

(مهمترین معیرار بخرشبنردی برازار رویردادها) و سر س

در صررنعت رویرردادهای ویررژه ،اگررر بخررشهررای

استفاده از ترکیب متغیرهای چهارگانه معرفیشدة کراتلر

گوناگون بازار پایدار و دسترسپذیر باشند ،برنامهریرزان

( ،)9183بهترین روش بخشبندی بازار رویدادها از دید

و طرااان رویدادها میتوانند با توسعة پایگاههای ترفیرع

پژوهشگران این اروزه شرناخته شرده اسرت (لری و لری،

و بازاریابی متناسب با ایرن بخرشهرا ،گردشرگران را بره

 4339لرری و همکرراران 4332 ،چنررگ ،4336 ،لرری و

شرکت در رویداد مورد نظر ترغیب کنند (کازینسکی و

همکاران ،4331 ،اسمیت و کستلو ،4331 ،2گیموسری،5

روندل-تیل )4393 ،و به کسب رضرایت بیشرتر و ایجراد

.)4331

روابا بلندمدت با نها موفرق شروند (سرایمن و سرایمن،



.)4396



بخشبندی مناسرب برازار نیازمنرد تصرمیمات مردیر
بازاریررابی دربررارة معیررار تقس ریمبنرردی ،انرردازه و تعررداد
بخش هاست .به عقیردة کراتلر )9183( 4اصرول مختلرف






بخشبندی بازار شامل چهار روش :براساس ویژگیهای



جمعیررتشررناختی (ماننررد سررن ،جنسرریت ،تحصرریالت،



وضررعیت تأهررل ،شررغل و در مررد) ،جغرافیررایی (محررل



اقامت) ،روانشناختی (مانند انگیرزش ،رضرایت و هردف



سفر) و رفتاری (همچون تجربة سفر ،هزینه ،منبع کسرب



اطالعرات ،همراهرران سررفر ،طرول مرردت اقامررت و محررل



اقامت) است (لیو و لی .)4393 ،3هرچند این اصول ابتردا
در ادبیات کلی بازاریابی بیان شده است ،در اروزههرای







1 Lee
2 Kotler
4 Lyu & Lee

4 Smith and Costello
5 Gyimóthy
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بخشبندیبازدیدکنندگانرویدادهایویژه

جدول.1پیشینةبرخیمطالعاتدرزمینة
روش بخشبندی

پژوهشگر

سال

لی و لی

4339

لی و همکاران

4332

چنگ

4336

مؤلفههای انگیزشی

4336

مؤلفههای انگیزشی

ترکیررب ابعرراد انگیزشرری ،متغیرهررای
جمعیتشناختی و رفتار سفر
عوامل انگیزشی ،اطالعات مربروط بره
سفر و ویژگیهای جمعیتشناختی

نتای
معرفی  3خوشه:
جستجوگران فرهنگ و تنو  -جسرتجوگران مبتنری برر گریرز-
جستجوگران مبتنی بر فرهنگ
چهار خوشه:
جسررتجوگران فرهنررگ و خررانواده -جسررتجوگران چندهرردفی-
جستجوگران گریز -جستجوگران رویداد
 3خوشه:
یادگیرنرردگان فرهنررگ بررومی -مسررافران تغییردهنرردة زنرردگی
روتین -جستجوگران فعال فرهنگ

دی گررررررررررررزمن و
همکاران

 2خوشه:
گردشگران تعاملگرا-گردشگران رامشجو

گیموسی

4331

لی و همکاران

4331

اسمیت و کستلو

4331

عوامرررررل انگیزشررررری ،متغیرهرررررای  3خوشه:
جمعیتشناختی و رفتاری
عوامل انگیزشی ،نگررش و تمایرل بره
بازدید مجدد

جمعیتشناختی و مخارن سفر

کازینسکی و روندل-
تیل

بخشبنردی بازدیدکننردگان رویرداد،
4399

مقرراالت از ترکیررب متغیرهررای 2گانرره
بخرررشبنررردی برررازار کررراتلر ()9183
استفاده نمودهاند.

کازینسکی و روندل-
تیل

4393

فونسکا و راموس

4392

9

4392

اهل تجربهکردن -خبرهها -بازدیدکنندههای اتفاقی
 5خوشه:
مسافران خانواده -عالقمندان رویداد -طرفدار وفادار جشنواره-
گریزان -عالقمندان به تعامل اجتماعی

عوامرررررل انگیرررررزش ،متغیرهررررررای  4خوشه:

در بررسرررری  943مقالرررره در ارررروزة

کازینسکی و توه

گردشرررگران در پررری فرهنرررگ -گردشرررگران اصرررالتجرررو-

عوامرررل انگیزشررری ،ویژگررریهرررای
جمعیتشناختی ،جغرافیایی و رفتاری

عالقهمندان به غذا -جستجوگران رویداد
مهمترین متغیرهای استفادهشده در پژوهشها:
سررن ،جنسرریت ،تحصرریالت ،وضررعبت تأهررل ،شررغل ،در مررد
(ویژگریهررای جمعیررتشرناختی) ،مبرردب بازدیدکننررده (ویژگرری
جغرافیایی) ،انگیرزش و رضرایت (ویژگری هرای روانشرناختی)،
منبع کسب اطالعات ،تجربه ،طول مدت اقامت ،همراهان سفر،
اندازة گروه و نو محل اقامت (ویژگیهای رفتاری)
 2خوشه:
بازدیدکننررردگان خرررانوادگی شررراغل -دانشرررجویان جررروان-
گردشگران فعال شاغل -گردشگران جوان

عوامرررررل انگیزشررررری ،متغیرهرررررای  3خوشه:
جمعیتشناختی و رفتاری

عالقهمندان موسیقی -تعاملگران -گردشگران

انگیزشها ،اطالعات جمعیتشرناختی  2خوشه:
و رفتاری

فرهنگ -گریز -مردم -لذت

1 Tkaczynski & Toh
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روششناسیپژوهش

ایررن پررژوهش از نظ رر هرردف ،کرراربردی و از منظررر

 = dدرجة اطمینان یا دقرت ااتمرالی مطلروب اسرت

روش ،اکتشررررافی -توصرررریفی اسررررت و از دو شرررریوة

(منصررورفر )9383 ،و معمرروالم مقرردار  9/16=zو درصررد

کتابخانهای و میدانی (با ابزار پرسشنامه) برای گرد وری

خطای ااتمالی 2درصد در نظر گرفته میشود .واریانس

داده استفاده شده است .پرسشنامه در سره بخرش انگیرزة

سؤاالت بین  3/393ترا  4/583قررار دارد ،درنتیجره =pq

بازدید (طراایشده براساس طیرف پرن گانرة لیکررت و

 4/583میشود .با جایگزینی اجم جامعة مراری یعنری

براساس مطالعات گذشته که در قسمت  4-4اشاره شرده

 2333نفر که در قسمت قبل گفتره شرد ،در فرمرول براال

است) ،رفتار سفر (براساس متغیرهای مطرر شردة کراتلر

اجم نمونه  352به دست مده است.

کرره در قسررمت  3-4بیرران شررده اسررت) و ویژگ ریهررای

تعداد  323پرسشنامه بهروش نمونهگیری دردسترس

جمعیت شناختی تنظریم شرده اسرت .بررای تأییرد روایری

در روزهای برگزاری جشنوارة توزیع شده اسرت و پرس

صوری و محتوایی ،پرسشنامه به کارشناسان بازاریرابی و

از کنارگذاشرررتن پرسشرررنامههرررای مخررردوش و نررراقص

گردشررگری و همچنررین مسررئوالن برگررزاری جشررنواره

درنهایت  482پرسشنامة صحیح بررای تحلیرل بره دسرت

ارجا داده شد و به تأیید رسید .همچنرین بررای بررسری

مد .پس از انجام تحلیرل عراملی ،یرتمهرای دارای برار

پایایی پرسشرنامه روش لفرای کرونبراه بره کرار گرفتره

عرراملی و میررزان اشررتراک کمتررر از  3/2و عوامررل دارای

شده است .برای انجام پیش زمون ،پرسشنامه بره  26نفرر

مقدار ویرژة کمترر از ( 9سروینوک و همکراران)4394 ،

از بازدیدکنندگان سال قبل ارسال شد کره  35پرسشرنامه

اذف شدهاند .در گام بعد ،بخشبندی بازار برا اسرتفاده

صحیح دریافرت شرد .ضرریب پایرایی سرؤاالت برابرر برا

از تحلیل خوشهای بره روش سلسرلهمراتبری و K-means

 3/22و پذیرفتنی بود ،درنتیجه پرسشرنامه بررای پیمرایش

براساس عوامل انگیزشی بهدست مده ،انجام شده است

اصلی ماده شد .جامعة ماری این پژوهش ،گردشگران

س س بررسی تفاوت معنادار بین خوشههرا برا اسرتفاده از

بازدیدکننده از هشتمین جشنوارة گلغلتران (در  42الری

زمون نووا ،زمرون مقایسرة چندگانره تعقیبری شرف و

 46اردیبهشررت سررال  )9312برروده اسررت .اجررم نمونرره

زمون کای دو انجام شده است .تمام محاسبات در ایرن

براساس فرمول کوکران محاسبه شده است (فرمول :)9
=9) n
 = nاجم نمونه
 = Nاجم جامعة ماری

پژوهش با نرمافزار  SPSSنسخة  49انجام شده است.
افتهها
ی 
توصیفنمونه
براساس جدول  4نسبت ا ور مردان و زنان تقریبرام

 = Zدرصد خطای معیار ضریب اطمینان پذیرفتنی

یکسان بوده است .ادود 63درصرد پاسرخدهنردگان در

 = Pنسبتی از جمعیت بدون صفت معین

گروه سنی  98-35سال و دارای تحصریالت دانشرگاهی

) = q=(1-pنسبتی از جمعیت بدون صفت معین

بودهاند .بیش از دوسوم افرراد ،متأهرل برودهانرد کره ایرن

 = pqبزر ترین واریانس سؤاالت

نتیجه با ماهیت خرانوادگی ایرن جشرنواره کره برر محرور
فرزند بنا شده همخوانی دارد .همچنرین پاسرخدهنردگان
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با سطو مختلف در مدی در گروههای مختلف شرغلی
بودهاند.
پاسخدهندگان

یتشناختی
جدول.2ویژگیجمع 
درصد

ویژگی

جنسیت

سن (سال)

تحصیالت

درصد

ویژگی

پاسخدهندگان

پاسخدهندگان

مرد

22/2

زن

53/4

98-42

91/4

دانشجو

45-32

29/9

کارمند

33/4

35-22

91/5

شغل زاد

49/3

25-55

94/1

خانهدار

91/4

بیش از  55سال

5/4

بازنشسته

2

زیردی لم

2/2

کمتر از 203330333

99/8

دی لم

45/2

کاردانی و
کارشناسی

وضعیت تأهل

شغل

مجرد

44/3
93/4

بین  203330333تا
در مد سالیانه

26

متأهل

25/6

(تومان)

9403330333
بین  9403330333تا
9803330333

33/3

92/3

کارشناسی ارشد

95

بیش از 9803330333

95/3

دکتری

4/8

بدون پاسخ

42/4

عواملانگیزشیبازدیدکنندگان
تحلیررل عرراملی ،شررش عامررل انگیزشرری اصررلی را

نامگذاری شده است .ضریب پایایی عوامل بین -3/838

مشررخص کرررده اسررت کرره براسرراس اجررزای سررازنده و

 3/234به دست مده است و کل واریانس تبیینشرده برا

ادبیات پیشین به صورت گلغلتران و خرانواده ،اکتشراف

عوامل ادود 52درصرد بروده اسرت (جردول  )3کره در

فرهنگ ری ،اجتمرراعیشرردن ،امایررت از جامعررة محلرری و

سطح مناسب و پذیرفتنی است.

میررار ،تررازگی رویرداد و گریررز از زنردگی یکنواخررت
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جدول.3عواملانگیزشیومواردسازندةهریک
یتمهای
عوامل انگیزشی

واریانس

انگیزشی هر

مقدار ویژه

بار عاملی

عامل

تبیینشده توسا
هر عامل

ضریب پایایی
( لفای کرونباه)

عامل  :9گلغلتان و خانواده

 1یتم

3/599 - 3/248

1/861

46/622

3/838

عامل  :4اکتشاف فرهنگی

 2یتم

3/539 - 3/296

4/162

8/398

3/841

عامل  :3اجتماعی شدن

 6یتم

3/225 -3/623

4/329

5/512

3/234

 2یتم

3/536 -3/241

9/843

2/198

3/214

عامل  :5تازگی رویداد

 2یتم

3/523 - 3/288

9/243

2/652

3/253

عامل  :6گریز از زندگی یکنواخت

 3یتم

3/234 - 3/255

9/594

2/385

3/264

عامل  :2امایت از جامعة محلی و
میرار

کل واریانس تبیینشده توسا عوامل 53/121

خوشهها

تحلیل
نخسررت بررهروش تحلیررل خوشررهای سلسررلهمراتبرری،

تمررامی عوامررل انگیزشرری تأییررد کرررده اسررت و ترتیررب

عوامل انگیزشی بین  4تا  93خوشره برا اسرتفاده از روش

اهمیت نان را گلغلتران و خرانواده ،امایرت از جامعرة

وارد ،9براساس فاصلة اقلیدسی مربع خوشهبندی شدهاند،

محلی و میرار ،اجتماعیشدن ،اکتشاف فرهنگی ،گریز

نمودار دندوگرام ،تحلیل  3و  2خوشه را مناسب دانسرته

از زندگی یکنواخت و در خر ترازگی رویرداد معرفری

اسررت سر س برره شرریوة تحلیررل خوشررهای  K-meansبررا

کرده است.

اررداک ر تکرررار ده بررار و معیررار همگرایرری 4درصررد

براساس میانگین هر عامل در هر خوشه ،خوشة  9به

خوشهبنردی انجرام شرده اسرت .اسرتفاده از ایرن نگررش

دلیررل دارابررودن بیشررترین میررانگین در عامررل امایررت از

تکرررار ،تغییرررات تررورش برره دلیررل انتخرراب هسررتههررای

جامعة محلی و میرار ،س س اکتشاف فرهنگی و بعرد از

ابتدایی ،خوشره را کراهش داده و ت رمین مریکنرد کره

ن گرلغلتران و خرانواده در میرران سره خوشره و عوامررل

خوشهها تا زمانیکه فرایند به معیرار همگرایری 4درصرد

انگیزشرری خررود ،بررا عنرروان «طرفررداران جامعررة محلرری،

برسد ،پایدار هستند (لی و همکراران .)4332 ،در نهایرت

فرهنگ و خانواده» نام گذاری شرده اسرت و درمجمرو

خوشرررهبنررردی سرررهگانررره مناسررربتررررین نتیجررره بررررای

این خوشه ،بیشترین میزان انگیرزه در هرر عامرل را دارد

بازدیدکنندگان جشنوارة گلغلتان مشخص شده است.

بهعبارتی این بخش از بازار ،بیشرترین انگیرزة ا رور از

نتای تحلیل خوشهای نشان میدهد کره خوشرة  9برا

ایررم تمررامی ابعرراد مختلررف انگیزشرری در جشررنوارة

69درصد از پاسخ دهندگان ،مهمترین بخرش برازار ایرن

گلغلتان را دارد .خوشة  4بهدلیل داشتن بیشترین میرزان

رویداد است .زمون ( fیا نووا) وجود تفراوت معنرادار

میررانگین توسررا عامررل  ،9سرر س ابعرراد  2و  4برره نررام

در سطح اطمینان 15درصرد ،برین خوشرههرا را براسراس

«عالقهمندان گلغلتان و اامیان میرار فرهنگی» انتخاب

1 Ward’s method

شده است و درنهایت خوشة  3بیشترین میانگین خرود را

بخشبندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزههای بازدیدکنندگان 933 /

در عامرررل ترررازگی رویرررداد ،اکتشررراف فرهنگررری و

 4به دست ورده است بنابراین «جستجوگران تازگی و

اجتماعیشدن در میان عوامل خود و در مقایسه با خوشة

فرهنگ برای تعامل» نام گرفت (جدول .)2


گلغلتان
خوشهایبازدیدکنندگانجشنوارة 

جدول.4نتایجتحلیل
خوشه

خوشة 9

خوشة4

خوشة 3

فراوانی

925

12

98

درصد فراوانی

 69درصد

 34/8درصد

 6/3درصد

زمون F

معناداری

عامل  9گلغلتان و خانواده

2/38

2/35

4/21

969/336

*3/333

عامل  :4اکتشاف فرهنگی

2/26

3/88

3/63

62/462

*3/333

عامل  :3اجتماعیشدن

2/42

3/22

3/59

84/335

*3/333

2/21

3/13

4/84

932/396

*3/333

2/91

3/54

3/69

32/332

*3/333

2/43

3/35

3/28

31/219

*3/333

عالقهمندان

جستجوگران

گلغلتان و

تازگی و

اامیان میرار

فرهنگ برای

فرهنگی

تعامل

عوامل

عامل  :2امایت از جامعة

انگیزشی

محلی و میرار
عامل  :5تازگی رویداد
عامل  :6گریز از زندگی
یکنواخت

طرفداران جامعة
نام خوشه

محلی ،فرهنگ و
خانواده

* تفاوت در سطح اطمینان 15درصد ،معنادار است.

زمون شف نشان میدهد که بین خوشههای 9

بهعبارتی همراستا برا نترای جردول  ،2بازدیدکننردگانی

نتای

و  ،4همچنین  9و  3از نظر تمام عوامل در سطح اطمینان

که در خوشة  9قرار گرفتهاند ،بیشرترین میرزان انگیرزه را

15درصررد تفرراوت معنررادار وجررود دارد و مقرردار تمررامی

دارند و اع ای خوشة  3کمترین میرزان انگیرزه را بررای

ابعرراد در خوشررة  9از دو خوشررة دیگررر بیشررتر اسررت

ا ور در جشنوارة گلغلتان دارند (جدول .)5
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جدول.5تفاوتمعنادارهرعاملدرهردوخوشه
خوشه 4-9
زمون شف

سطح

مقایسة دو

سطح

مقایسة دو

سطح

مقایسةدو

معناداری

خوشه

معناداری

خوشه

معناداری

خوشه

3/333

4>9

3/333

3>9

*3/333

3>4

عامل  :4اکتشاف فرهنگی

3/333

4>9

3/333

3>9

3/365

-

عامل  :3اجتماعیشدن

3/333

4>9

3/333

3>9

3/159

-

عامل  9گلغلتان و
خانواده

عوامل
انگیزشی

خوشه 3-9

خوشه 3-4

عامل  :2امایت از جامعه
محلی و میرار
عامل  :5تازگی رویداد
عامل  :6گریز از زندگی
یکنواخت

3/333

4>9

3/333

3>9

*3/333

3>4

3/333

4>9

3/334

3>9

3/868

-

3/333

4>9

3/339

3>9

3/833

-

* تفاوت در سطح اطمینان 15درصد ،معنادار است.

لی و لی ( )4339تحلیل خوشهای را شرامل سره گرام

بودن در کنار خانواده برای مردان در برابرر زنران انگیرزة

اصررلی تفکیررک ،تفسرریر و توصرریف 9مرریداننررد .در ایررن

مهمترری بروده اسرت .در خوشرة  3ایرن اخرتالف بسریار

قسمت گام اول و دوم بررسری شرده اسرت و در مرالرة

بیشرررتر مررریشررررود و تررررازگی رویررررداد ،فرهنررررگ و

بعد خوشهها براساس اصول کاتلر ( )9183توصیف شده

اجتماعیشدن ،انگیزههای مهم برای زنان برای بازدید از

است.

جشنوارة گلغلتان است.
از نظر سن ،خوشة  9تنو بیشرتری دارد ،امرا هرچره

یه ای
تفاوتب ین خوش هه ابراس ا ویژگ  

به سمت خوشة  3پیش میرویرم ،سرهم ایرن تنرو سرنی

تشناختی
جمعی 

کمتررر مرریشررود .شرراید دلیررل ن را بترروان در سرراختار
زمون کای دو نشاندهنرده

انگیزشرری هررر خوشرره جسررتجو کرررد ،خوشررة  4اولویررت

براساس جدول  ،6نتای

وجود تفاوت معنرادار برین خوشرههرا در سرطح اطمینران

نخست عامل گرلغلتران و خرانواده اسرت ،پرس تمرکرز

15درصررد در تمررامی ویژگرریهررای جمعیررتشررناختی

بیشتر ن در گروه سنی  98-22سال طبیعی اسرت زیررا

پاسخدهندگان است .بیشتربودن 93درصدی تعداد زنران

که این انگیزه بیشتر مخرتص خرانوادههرای دارای نروزاد

نسبت به مردان در خوشة  9نشاندهندة تمایل بیشتر نان

است.

به امایت از جامعرة محلری بررای انگیرزه ا رور خرود

افراد با تحصیالت کارشناسری ارشرد بیشرتر خواهران

است .در خوشة  4وضعیت با اختالف بیشرتری بررعکس

تررازگی بررودهانررد .البترره خوشررة  3بازدیدکننرردهای بررا

است ،یعنی رسم گلغلتان و داشتن لحظات بیشرتر بررای

تحصرریالت دکتررری نداشررته اسررت درنتیجرره نم ریترروان

1 Partitioning, interpretation and profiling

صلرف افزایش تحصیالت ،این گررایش بره مراجراجویی

بخشبندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزههای بازدیدکنندگان 935 /

را توجیرره کرررد زیرررا بیشررترین میررزان افررراد در گررروه

باشد .در خوشة  9و  4تعداد متأهالن نسربت بره مجرردان

دکتری در خوشة  9قرار گرفته است و بهنروعی امایرت

بسیار بیشتر است یعنی عامل امایرت از جامعرة محلری،

از جامعة محلی برای نان ،اولویت باالتری برای عوامرل

فرهنگ ،گلغلتان و خانواده برای نان اهمیرت بیشرتری

انگیزشی ا ور در جشنواره گلغلتران را داشرته اسرت.

داشررته اسررت .در خوشررة  3تسرراوی سررهم ایررن دو گررروه
مشاهده میشود.

گاهی بیشتر در زمینة اهمیت و نقرش جامعرة محلری در
فرایند توسعة پایدار یک منطقه میتوانرد دلیرل ایرن امرر


خوشهها

یتشناختیدربین
جدول.6مقایسةتفاوتمعنادارمتغیرهایجمع 
خوشه9
متغیرهای

فراوانی در مقیاس

جمعیتشناختی

جنسیت

کل نمونه

()%

نمونه

این خوشه
()%

مقیاس کل
نمونه

این خوشه
()%

مرد

28

22/52

53

56/31

زن

15

52/41

36

38/33

93

24/44

*Chi2= 13.176, df= 4, p= 0.010

98-42

46

92/86

42

45/53

5

42/28

45-32

29

23/52

32

31/36

93

55/55

35-22

32

91/23

43

49/48

4

99/99

25-55

41

96/52

2

2/25

9

5/55

بیش از  55سال

92

8

9

9/36

3

3

*Chi2= 24.556, df= 10, p= 0.006

زیردی لم

43

99/23

9

9/36

9

5/55

دی لم

22

46/86

45

46/63

9

5/55

23

29/29

53

53/91

1

53

کاردانی و
کارشناسی
کارشناسی
ارشد
دکتری

46

92/86

99

99/23

6

33/33

6

3/23

4

4/93

3

3

زمون کای دو
وضعیت تأهل

در این خوشه

مقیاس کل

فراوانی در

فراوانی در

5

زمون کای دو

تحصیالت

درصد فراوانی

درصد

فراوانی در

درصد

42/28

زمون کای دو

سن

خوشه 4
فراوانی در

خوشه 3

*Chi2= 22.008, df= 10, p= 0.015

مجرد

33

92/92

45

46/63

1

53

متأهل

922

84/41

62

68/31

1

53

زمون کای دو

*Chi2= 19.350, df= 4, p= 0.001

* تفاوت در سطح اطمینان 15درصد ،معنادار است.
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ویژگیجغرافیایی

خوشههابراسا

تفاوتبین

محل سکونت پاسخ دهندگان  1استان مختلف یعنری

دوم تهررران و درصررد انرردکی برره سررایر اسررتانهررا تعلررق

سررمنان ،تهررران ،البرررز ،ذربایجرران شرررقی ،خراسرران

داشررتهانررد (جرردول  .)2ایررن نتررای نشرران م ریدهررد کرره

رضرروی ،قررزوین ،کردسررتان ،گلسررتان و مازنرردران برروده

درمجمو برای افراد نقاط مختلف کشور ،انجرامدادن و

اسررت کرره بررا توجرره برره نررو پراکنرردگی از نظررر تعررداد،

مشاهدة رسم گلغلتان ،مهرمتررین عامرل در بررانگیختن

براساس سه گروه سمنان ،تهران و سایر استانها بررسری

نان برای بازدید از جشنواره ،برودن در کنرار خرانواده و

شرده اسررت .خوشرههررا بردون تفرراوت معنرادار در سررطح

امایت از جامعة محلی بوده است و نمیتوان برازار ایرن

اطمینان 15درصد بودهاند ،برهطروری کره در هرر خوشره

رویداد را براساس عامل جغرافیایی بخشبندی کرد.

تقریبام نیمی از بازدیدکننده ها به اسرتان سرمنان ،اولویرت

خوشهها

جدول.7مقایسةتفاوتمعنادارمتغیرجغرافیاییدربین
خوشه9

خوشه 3

خوشه 4

فراوانی در

درصد فراوانی

فراوانی در

درصد فراوانی

فراوانی در

درصد فراوانی

مقیاس کل

در این خوشه

مقیاس کل

در این خوشه

مقیاس کل

در این خوشه

نمونه

()%

نمونه

()%

نمونه

()%

سمنان

28

22/52

59

52/46

93

55/55

تهران

66

32/29

34

32/32

2

38/81

43

99/23

3

3/91

3

3

متغیر جغرافیایی

استان محل

سایر

سکونت

استانها
زمون

Chi2= 8.844, df= 6, p= 0.183

کای دو


خوشههابراسا

تفاوتبین

ویژگیروانشناختی

خوشهها از نظر رضایت نسبت به جشرنواره ،یکری از

عبررارت دیگررر مسررئوالن برگررزاری جشررنواره تررا امررروز

متغیرهای مهم روانشناختی بررای بخرشبنردی برازار ،در

نیازهای مخاطبان خود را بهخروبی شناسرایی کرردهانرد و

سررطح اطمینرران 15درصررد ،تفرراوت معنرراداری دارنررد.

برنامههای جشنواره را متناسرب برا سرالیق نهرا طرااری

موفقیررت نسرربتام خرروب ایررن رویررداد در جلررب رضررایت

کردهاند اما اقدام به تنو بخشی برنامههرای جشرنواره برا

بازدیدکنندگان خرود ترا امرروز را مریتروان در ا رور

هدف جلب رضایت بیشتر در خوشره  3نبایرد نران را از

کمترین میزان افراد ناراضی (ادودام 3درصد) در خوشة

رضایت بازار هدف خود یعنری خوشرة  9کره برا انگیرزه

 9یعنی مهمترین بخش بازار این رویداد و رضایت بریش

انجامدادن و مشراهدة رسرم گرلغلتران و برودن در کنرار

از نیمی از اع ای دو خوشة دیگر دانست (جدول  .)8به

خانواده به بازدید می یند ،دور کند.
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خوشهها

جدول.8مقایسةتفاوتمعنادارمتغیرروانشناختیدربین
خوشه9

خوشه 4

فراوانی در

درصد فراوانی

فراوانی در

درصد فراوانی

فراوانی در

درصد فراوانی

مقیاس کل

در این خوشه

مقیاس کل

در این خوشه

مقیاس کل

در این خوشه

نمونه

()%

نمونه

()%

نمونه

()%

بله

939

22/86

28

59/36

99

69/99

تاادودی

42

95/23

43

42/62

4

99/99

خیر

2

4/41

93

93/83

4

99/99

متغیر روانشناختی

رضایت

خوشه 3

زمون کای

*Chi2= 23.400, df= 6, p= 0.001

دو

* تفاوت در سطح اطمینان 15درصد ،معنادار است.

خوشههابراسا

تفاوت

یژگیهایرفتاری

و

از میان متغیرهرای رفتراری انتخرابی در ایرن پرژوهش

برای اع ای خوشة سه بدون اهمیت ذکر شده است .در

تلویزیررون در نقررش منبعرری برررای کسررب اطالعررات،

مقابل ،اینترنت بعد از تلویزیون ،منبع موردتوجره خوشرة

همراهان سفر و طول مدت اقامت دارای تفاوت معنرادار

یک و دو بوده است و خوشرة یرک از ایرن نظرر پیشرتاز

بین خوشهها و سایر متغیرها شرامل تجربرة بازدیرد ،سرایر

است .اهمیت این منبع بههمرراه روزنامره و سرازمانهرای

منابع اطالعاتی و نو محل اقامت بدون تفراوت معنرادار

دولتی برای خوشة سه به میزان مسراوی بره دسرت مرده

بین خوشهها بودهاند (جدول .)1

است.

در هر سه خوشه بیش از نیمری از افرراد تجربرة قبلری

همراهرران سررفر ،دومررین متغیررری اسررت کرره در بررین

بازدید از جشنوارة گلغلتان را نداشتهاند و بازدیدکننرده

خوشهها تفاوت معنرادار ایجراد کررده اسرت .مهرمتررین

بار اولی این رویداد به شمار می یند .به گفتة مکدوول

ترکیب سفر در هر سه خوشره برا اع رای خرانواده بروده

( )4393زمانی که یک رویداد محلی بازدیدکنندگانی از

است ولی نقرش ن در دو خوشرة اول بیشرتر از خوشرة

خررارن از منطقرره را جررذب مریکنررد ،طبیعرری اسررت کرره

سوم مشاهده میشود .همچنین این خوشه ،سهم بیشرتری

درصد گردشگران باراولی بیشتر میشوند.

را به ا رور دوسرتان اختصراص داده و در مقابرل فاقرد

اهمیررت تلویزیررون در نقررش منبعرری برررای کسررب
اطالعات از برنامههای جشرنواره در خوشرة  9اردود دو

بازدیدکننده ای است که بهتنهرایی در جشرنواره ا رور
یافته باشد.

برابر بیشتر از دو خوشة دیگر بوده و موجب بروز تفاوت

متغیر سوم رفتاری با وضعیت ناهمگن بین خوشههرا،

معنادار بین خوشهها شده است .در مجمو سه منبع مهرم

طول مدت اقامت است .نیمی از اع ای خوشة  9الگوی

کسب اطالعات برای هر سه خوشه بهترتیرب خرانواده و

اقامتی  9تا  3روز داشتند و بازدیدکنندههرای روزانره در

اقوام ،دوستان و تلویزیون مشرخص شردهانرد .رادیرو در

مرتبة دوم قرار گرفتهاند .وضعیت این دو الگوی سفر در

میان منرابع کسرب اطالعرات کمتررین نقرش را داشرته و

خوشررة دوم تقریب رام برابررر اسررت .در خوشررة سرروم سررهم
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بازدیدکنندگان بدون اقامرت شربانه در ربس قررار دارد

اطالعرررات ،همراهررران سرررفر و طرررول مررردت اقامرررت

همچنین این خوشه ،بازدیدکننده با مدت اقامت بریش از

بازدیدکنندگان معطوف کننرد .نترای ایرن بخرش نشران

هفت روز نداشته است.

میدهد که برگزارکنندگان جشنواره بایرد برا اسرتفاده از
راهبردهایی مانند تنو بخشی به محصوالت گردشرگری

درمجمو مریتروان نتیجره گرفرت کره در انتخراب

میانگین میزان اقامت دیدارکنندگان را افزایش دهند.

راهکارهررای بازاریررابی ،تجربررة بازدیررد اهمیررت چنرردانی
ندارنررد و بهتررر اسررت تمرکررز خررود را بررر منبررع کسررب


خوشهها

جدول.9مقایسةتفاوتمعنادارمتغیررفتاریدربین
خوشه9
متغیرهای رفتاری

فراوانی در
مقیاس کل
نمونه

بار اولی
تجربة

بازدیدکنندة

بازدید

مجدد

خوشه 4
درصد

فراوانی در
این خوشه
()%

منبع کسب
اطالعات

932
63

36

36

38/33

5

42/28

Chi2= 1.250, df= 4, p= 0.870

935

63

54

41/29

دولتی
زمون کای دو

33

39/19

6

33/33

Chi2= 6.537, df= 4, p= 0.162

26

46/41

93

93/83

4

99/99

*Chi2= 12.526, df= 4, p= 0.014

3

9/29

9

9/36

3

3

Chi2= 6.524, df= 4, p= 0.163

5

4/86

3

3/91

9

5/55

Chi2= 6.599, df= 4, p= 0.159

46

92/86

93

93/62

9

5/55

Chi2= 7.719, df= 4, p= 0.102

زمون کای دو
سازمانهای

52

52/25

1

53

Chi2=6.343, df= 4, p= 0.175

زمون کای دو
اینترنت

()%

51/23

زمون کای دو
روزنامه

()%

نمونه

این خوشه

54

زمون کای دو
رادیو

این خوشه

مقیاس کل

55/34

زمون کای دو
تلویزیون

نمونه

فراوانی در

فراوانی در

94

زمون کای دو
دوستان

مقیاس کل

درصد

فراوانی در

درصد

66/62

زمون کای دو
خانواده و اقوام

فراوانی در

خوشه 3

99

6/41

3

3/91

Chi2= 7.305, df= 4, p= 0.121

9

5/55
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بهتنهایی

2

2

3

3/3

3

3

همراهان

با خانواده

955

81/6

25

83/3

99

62/2

سفر

با دوستان

99

6/2

94

93/3

6

35/3

*Chi2= 18.531, df= 6, p= 0.005

زمون کای دو
کمتر از یک

54

41/29

23

24/55

8

22/22

طول مدت

بین  9تا  3روز

13

53/92

29

23/64

2

38/81

اقامت

بین  3تا  2روز

95

8/52

5

5/34

9

5/55

بیش از  2روز

2

2

3

3/91

3

3

روز

*Chi2= 21.722, df= 10, p= 0.017

زمون کای دو

*تفاوت در سطح اطمینان 15درصد ،معنادار است.
در متغیر منبع کسب اطالعات ،امکان انتخاب بیش از یک گزینه برای افراد وجود داشته است.


جهگیریوپیشنهادها
نتی 
گردشگری رویداد بخش مهم و روبهرشدی از بازار

بررازار ایررن رویررداد از ترکیررب عوامررل چهارگانررة کرراتلر

گردشگری دنیاسرت (میرزائری و همکراران )9312 ،کره

( )9183اسررتفاده شررده اسررت .از میرران ایررن متغیرهررا تنهررا

اهمیت ن مورد تأکید متخصصان گردشگری و مدیران

عامل جغرافیایی فاقد تفاوت معنادار بین خوشرههرا بروده

رویرردادها قرررار گرفترره اسررت (لرری و همکرراران.)4332 ،

است .بنرابراین بررخالف گفترة لری و همکراران ()4331

رویردادهایی کره زمرانی فقرا بازدیدکننردههرای محلری

بازار یک رویداد ویژة فرهنگی مبتنری برر جامعرة محلری

داشررتند ،امررروزه تعررداد بسرریار زیررادی بیننررده بررا نیازهررا،

براسررب متغیرهررای جمعیررتشررناختی ،روانشررناختی و

انتظارات و تجارب گوناگون را به خود جذب میکننرد.

رفتاری ،متجانس و همگن نیست.

این پژوهش این تفاوتها و خوشه بندی بازدیدکنندگان

نتررای ااصررل از تحلیررل خوشررهای بازدیدکننرردگان

ن در قالب یکری از جشرنوارههرای ملری را نمونرهای از

جشررنوارة گررلغلترران براسرراس شررش عامررل انگیزشرری

گردشگری رویداد های فرهنگی بررسی کرده است.

بهدست مده در این پرژوهش ،سره خوشرة اصرلی شرامل

نتررای ایررن پررژوهش هررمراسررتا بررا تحقیقررات گذشررته

خوشة « 9طرفداران جامعه محلری ،فرهنرگ و خرانواده»،

(چنررگ 4336 ،دیگررزمن و همکرراران )4336 ،نشرران

خوشررة « 4عالقررهمنرردان گررلغلترران و اامیرران میرررار

می دهد که یکی از روشهای مناسب بخشبنردی برازار

فرهنگی» و خوشرة « 3جسرتجوگران ترازگی و فرهنرگ

رویدادها ،مبنا قراردادن عوامل انگیزشی بازدیدکنندگان

بررای تعامررل» را مشرخص کرررده اسرت .مشخصررات سرره

است اما این متغیرر برهتنهرایی اطالعرات کراملی دربرارة

خوشة بهدست مده در زیر خالصه شده است:

بخشهای بهدسرت مرده و تفراوتهرای برین نهرا را در

خوشة  9با 69درصد افرراد ،مهرمتررین بخرش برازار

اختیار بازاریاب قرار نمریدهرد .درنتیجره براسراس گفترة

این رویداد شناخته شرده اسرت .اع رای ایرن خوشره در

کازینسکی و روندل-تیل ( )4399در تحلیل بخرشهرای

میان تمامی عوامل انگیزشی بیشرترین میرزان را بره خرود
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اختصاص دادهاند و از این میان انگیزة امایت از جامعرة

در کشررورهای مختلررف اشرراره دارد .درنتیجرره در هررر

محلی ،افظ فرهنگ ،انجام دادن رسرم گرلغلتران و در

رویدادی بازایابان باید برا محوریرت قرراردادن موضرو

کنار خانواده بودن بررای نهرا بیشرترین اهمیرت را دارد.

اصلی ن جشنواره یا رویداد ،بازار هدف خرود را دقیقرام

چنگ ( )4336در پژوهش خود به خوشهای متمرکرز برر

مطالعه کنند.

فرهنگ بومی اشاره کرده است کره ترا اردودی برا ایرن
خوشه مشابهت دارد.

سررهم گررروه سررنی  45-32سررال در هررر سرره خوشرره
پررنگتر از سایر سنین اسرت امرا در خوشرة  9الگروی

خوشة  4اردود 33درصرد از سرهم ایرن برازار را بره

ترکیب سرنی بره سرمت افرراد مسرن و دو خوشرة دیگرر

خود اختصاص داده اسرت .مهرمتررین عوامرل انگیزشری

بهویژه خوشة سه ،ا ور افراد جروانترر بیشرتر مشراهده

اع ای این بخش ،ماننرد خوشرة اول اسرت امرا ترتیرب

میشود.

اهمیت نهرا تفراوت دارد .ایرن خوشره انجرامدادن رسرم

در خوشة یک و دو یعنی دو بخش اصرلی جشرنواره

گل غلتران و برودن در کنرار خرانواده را در ربس انگیرزة

با تصااب ادود 12درصد سهم بازار ،بازدیدکنندگانی

ا ور خود معرفی کردهاند و سر س امایرت از جامعرة

از سایر استانهای کشور مشاهده میشود ،همانگونه که

محلی و فرهنگ را جرزو مهرمتررین عوامرل دانسرتهانرد.

بیان شد انگیرزة اصرلی ایرن دو بخرش ،انجرامدادن رسرم

مشررابه ایررن خوشرره در نتررای پررژوهش لرری و همکرراران

گلغلتان برای نوزادان خود است درنتیجه ایرن رویرداد

( )4332و لی و همکراران ( )4331برا عنروان فرهنرگ و

برخالف بسریاری از رویردادهای محلری قابلیرت جرذب

خانواده معرفی شده است.

گردشگرانی از نقاط دورتر را دارد .تلویزیون و اینترنرت

ادود 6درصد از بازار این رویداد به خوشرة  3تعلرق

دو منبرع مهرم اطالعرراتی بررای ایرن دو بخررش برودهانررد

دارد .الگوی عوامل انگیزشی مهم برای این بخش کامالم

بنررابراین برره بازاریابرران و مرردیران ایررن رویررداد پیشررنهاد

متفاوت از دو بخش دیگرر اسرت بره ایرن صرورت کره

میشرود بره پخرش تبلیغرات جشرنواره در رسرانة ملری و

تررررازگی رویررررداد ،کسررررب اطالعررررات فرهنگرررری و

شرربکههررای مجررازی توجرره بیشررتری کننررد و وبسررایت

اجتماعی شدن بیشترین نمره را به خود اختصاص دادهاند

جشنواره را برا هردف معرفری ابعراد خراص ایرن رویرداد

و انجامدادن رسم گلغلتان و امایرت از جامعرة محلری

تقویررت کننررد .از سرروی دیگررر ،گسررترش ایررن قبیررل

کمترین اهمیت را داشته اسرت .در بسریاری از مطالعرات

جشنوارهها با قابلیت جرذب بازدیدکننردگانی از سراسرر

گذشته ،خوشره ای مشرابه ایرن بخرش مشراهده مریشرود

کشور به انسجام ملی نیز کمک فراوانی خواهد کرد.

(ماننررد لرری و لرری 4339 ،اسررمیت و کوسررتلو4331 ،

خررانواده ،اقرروام و دوسررتان مهررمترررین منررابع کسررب

فونسکا و راموس 4392 ،و کازینسکی و توه )4392 ،که

اطالعات دربارة جشنواره برای هر سره خوشره مشرخص

به هیجانخواهی ،گریز از زندگی یکنواخت و یا تعامرل

شده اند ،این مورد به اهمیت تبلیغات توصیهای در جذب

با دیگران اشاره کرردهانرد .شرباهت ایرن بخرش از برازار

بازدیدکننده به جشنوارة گل غلتان اشراره دارد .از سروی

جشنوارة گل غلتان با ادبیرات پیشرین ،بریش از دو بخرش

دیگر سطح افراد راضی در هر سه خوشه بهویرژه خوشرة

دیگررر اسررت ولرری سررهم تنهررا 6درصرردی ن برره وجررود

اول ،نسبتام باال بروده اسرت .بنرابراین برا توجره بره ارتبراط

تفاوتهای ااتمالی فرهنگی در نمونههرای مطالعرهشرده

نزدیررک تبلیغررات توصرریهای و رضررایت (مررکدووال،

بخشبندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزههای بازدیدکنندگان 999 /

 )4393میتوان به گسترش روزافزون بازدیدکننردههرای

بازاریابی بررسی کنند .بر این اساس با شناخت کامرلترر

این رویداد محلی امیردوار برود .در مقابرل ،برا توجره بره

از این نو گردشگری در کشور ،مریتروان بره توسرعه و

کاهش میرزان افرراد راضری در خوشرة دو نسربت بره دو

بهرهبرداری از ثار م بت این محصول در ابعراد مختلرف

خوشة دیگرر ،بره مسرئوالن برگرزاری جشرنواره پیشرنهاد

دسرت یافررت .بررسرری سررایر جشررنوارههررا و رویرردادهای

میشرود برا تحقیقرات بیشرتر ،دالیرل نارضرایتی نران را

فرهنگی کره برر محرور مفراهیم ،داب و سرنن ایرانری و

شناسایی کنند و برای بهبود ن بکوشند.

اسالمی شکل گرفته اند ،امکان پاسرخگویی بره نیازهرای

وجود تفاوت معنادار برین خوشرههرا از نظرر اهمیرت

بخررشهررای مختلررف بررازار رویرردادها فررراهم مرریشررود.

تلویزیررون برررای منبررع کسررب اطالعررات ،بازاریابرران را

همچنین بهتر است برای دستیابی به نتای دقیقتر ،نگرش

راهنمایی میکند که در تبلیغات تلویزیرونی خرود کردام

بازدیدکنندگان دربارة رویداد ،در معیارهای بخش بندی

خوشه را در ربس توجه قرار دهند .فاصلة برین خوشرة 9

بازار بیشتر بررسی شود .بررسی چگرونگی مرادهسرازی

از دو خوشة دیگر ،ادود دو برابر است .درنتیجه پخرش

رویدادهای مهم فرهنگی کشور مانند نروروز و ارائرة ن

تبلیغررات در ایررن رسررانه موجررب جررذب بخررش عمرردة

بررا عنرروان یررک محصررول گردشررگری نیررز از جملرره

مخاطبان جشنوارة گلغلتران یعنری خوشرة یرک خواهرد

اوزههایی است که نیازمند بررسی پژوهشگران است.

شد .همچنین با توجه به اینکه اولین عامل انگیزشی مهرم

پژوهشگران در انجام این مطالعه عالوه بر مشرکالت

برای این خوشره ،فرهنرگ برومی ،غررور ملری و میررار

انجام پیمایش برهدلیرل فشرردگی مردتزمران برگرزاری

ترراریخی -فرهنگرری اسررت ،بایررد در سرراخت برنامررههررای

جشنواره و کمبود مطالعات داخلی در اوزة بخشبندی

تبلیغاتی به این موارد توجه کنند.

بررازار رویرردادهای ویررژه از چنررین محرردودیت برکنررار

ترکیب همراهان سفر تا ادودی با عوامل انگیزشری

نبودهاند.

مهررم در خوشررههررا هررمخرروانی دارد .در دو خوشررة اول
انجامدادن رسم گلغلتران و برودن در کنرار خرانواده در
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