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ــه در  ــت ک ــگری اس ــم در گردش ــی مه ــل انگیزش ــی از عوام ــوان یک ــداد به عن ــگرِی روی ــده | گردش چکی
ــران  ــه مدی ــی ک ــی رود. در صورت ــمار م ــم به ش ــی مه ــق، عامل ــر مناط ــی اکث ــعه و بازاریاب ــای توس برنامه ه
ــرار  ــد نظــر ق ــدی را م ــی اشــکال گردشــگری، توســعه ای تک بع ــی ســطوح و تمام ــزان در تمام و برنامه ری
دهنــد و بــدون توجــه بــه ذینفعــان درون نســلی و بیــن نســلی و تمامــی ارکان توســعه اقــدام بــه توســعه 
کننــد، قــادر نخواهنــد بــود جاذبــه ای پایــدار ایجــاد نماینــد و دســتیابی بــه اهــداف متنــوع توســعۀ رویــداد 

ــود.  ــد ب ــر نخواه امکان پذی
در ایــن مقالــه بــا مطالعــه و تحلیــل ابعــاد مختلــف موفقیــت رویــداد، ابعــادی که بــه بهتریــن وجه بــر ادراک 
جامعــۀ ذینفعــان مؤثــر و موفقیــت رویدادهــا را تضمیــن می کنــد، ارائــه شــد. بدیــن منظــور ابعــاد مختلــف 
ارائه شــده توســط پژوهشــگران بررســی و به وســیلۀ پنــل خبــرگان دســته بندی و هم مفهوم ســازی 
گردیــد. در ایــن فراینــد از ضریــب کنــدال در قالــب نــرم افــزار SPSS 22 اســتفاده شــد. بدیــن ترتیــب ابعــاد 
و شــاخص هایی مــورد تأییــد قــرار گرفــت کــه در فراینــد اجمــاع نهایــی ضریــب کنــدال آنهــا بیــش از 0/7 
بــود. نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه عوامــل مؤثــر بــر انتظــار و ادراک ســه گــروه ذینفــع مــردم محلــی، 
گردشــگران و ســازمان دهندگان رویــداد در پنــج بُعــد فیزیکــی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و توســعۀ 

فــردی دســتیابی بــه موفقیــت برگــزاری یــک رویــداد فرهنگــی را ممکــن خواهــد کــرد.
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مقدمـه|گردشـگری رویـداد به عنـوان یکـی از انـواع گردشـگری 
کـه بـر طبـق گفتـۀ ِگتـز (Getz, 2008)، از چند دهۀ قبـل در صنعت 
گردشـگری و جامعـۀ تحقیقاتـی مطـرح شـده اسـت، یکـی از عوامل 
انگیزشـی مهم در گردشـگری اسـت و در برنامه های توسعه و بازاریابی 
اکثـر مناطـق، عاملی مهم به شـمار می رود. بـا وجود اینکـه هنوز تنها 

چند دهه اسـت که گردشـگری رویداد در صنعت توریسـم و در جامعۀ 
پژوهشـی منتشـر شـده اسـت، اما رشـد این بخش بسـیار قابل توجه 
برآورد شـده اسـت به طوری کـه در دو دهۀ اخیر گردشـگری رویداد و 
جشـنواره، یکی از سـریع ترین بخش های در حال رشـد صنعت سـفر 
.(Getz, 1991; Nicholson & Pearce, 2001) و گردشگری بوده اسـت
میزبانی رویدادها، در مقایسـه با دیگر شـاخه های گردشـگری با هدف 
استفادۀ تمام و کمال از قابلیت های رویدادی به منظور پرورش و توسعۀ 
 Hernandez-Mogollon,( می شـود  دنبـال  جوامـع  در  گردشـگری 
Folgado-Fernandez, Oliveira Duarte, 2014(. از رویکـرد صنعـت 
گردشـگري و از منظـر سـازمان هاي مدیریـت مقصـد و آژانس هـاي 
توسـعۀ رویـداد، رویدادهـا به عنـوان عامـل جـاذب، سـازمان دهنده، 

DOI: 10.22034/toc.2021.255170.1028 

مقالۀپژوهشی

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
 An Analysis of the Management Model in Cultural Tourism Events

with Emphasis on Stakeholders
در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

با  خوشه بست«  »فرزانه  دکتری  رسالۀ  از  مستخرج  مقاله  این   *
گردشگری فرهنگی  رویدادهای  مدیریت  الگوی  »ارائۀ   عنوان 

)مورد مطالعه: جشنوارۀ ادبی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی(« است 
که به راهنمایی دکتر »عبدالرضا رکن الدین افتخاری« و دکتر »منوچهر 
جهانیان« و مشاورۀ دکتر »مجتبی جاودان« در سال 1399 در دانشکدۀ 

علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ به انجام رسیده است.
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رونق بخـش، بازاریـاب و تصویرسـاز براي مقاصد خلـق ارزش مي کنند 
(Getz, 2008) و قـادر هسـتند به شـهرها، ریزورت هـا و دیگر جاذبه ها 
در   .(Andersson & Getz, 2008, 200) ببخشـند دوبـاره  روح  نیـز 
دهه هـای اخیـر بخش مدیریـت رویدادهـا در حال تحـول و تبدیل به 
صنعـت نیرومندی اسـت که از طریق توسـعۀ جوامع مـورد توجه قرار 

.(Allen, O’Toole, McDonnell & Harris, 2002) می گیـرد
بـرای رسـیدن به موفقیـت رویداد الزم اسـت نه تنها سـهام داران، بلکه 
تمامـی گروه هـا و افـرادی که بـه هر نحو بر توسـعۀ رویـداد تأثیرگذار 
  (Freeman, 1984; Gibson, 2000) هسـتند یا از آن تأثیر می پذیرنـد
مـورد توجـه قـرار گیرند. مدیریـت رویـداد فراینـد طراحی رویـداد را 
نظـم می دهـد و در تالش اسـت جهت دسـتیابی به اهـداف مورد نظر 
رویـداد تجربیـات مطبوعـی را خلق کند. این اهداف شـامل تمایالت و 
خواسـته های تولیدکننـدگان و مالـکان رویداد، احتیاجـات و انتظارات 
مشـتریان، و مالزمات خارجی متنوعی شـامل مسـائل مد نظر جامعۀ 
محلـی اسـت. گتـز (Getz, 2008, 9) اشـاره می کند که نمـود مرکزی 
مطالعـات رویـداد، »تجربـۀ رویداد و مفاهیـم و معنای حاصـل از آن« 
اسـت و عامـل اتصال همـۀ انواع متفـاوت رویدادهای برنامه ریزی شـده 
هدِف خلق تجربیاتی برای ذینفعان آن اسـت. در این چارچوب، کمپل 
نیـز بـرای موفقیـت بلندمدت صنعت و تضمیـن وفاداری، بـه توجه به 
سـه رکن اساسـی ذینفعان شامل عرضه کنندگان، مشـتریان و جامعه 
اشـاره می کنـد (Campbell, 1997). در ایـن مفهـوم عـالوه بـر اینکـه 
خلـق ارزش و سـود مـد نظـر اسـت، رضایـت تمامـی افـراد مجموعۀ 
ذینفعـان که وفاداریشـان در موفقیت صنعت تأثیرگذار اسـت، اهمیت 
 Campbell, 1997; Clarkson, 1995; Freeman, 1984;( می یابـد 
Argenti, 1997(. بنابرایـن بـرای موفقیـت رویـداد الزم اسـت مدیران 
رویـداد عوامـل خلـق رضایـت گروه هـای ذینفـع را شناسـایی کننـد 
و الگـوی راه خویـش قـرار دهنـد. از آنجایـی کـه تجـارب و معانـی 
ادراک شـدۀ حاصل از رویداد، باید به عنوان هسـتۀ رویدادها شناسـایی 
شـوند، اگـر نتوانیـم به طـور واضح بیـان کنیم رویـداد چگونه توسـط 
مخاطبـان درک می شـود، قـادر نخواهیـم بـود پاسـخگوی نیـاز آنـان 
باشـیم (Getz, 2008, 9). بنابرایـن مدیریـت نویـن رویدادها صرف نظر 
از نـوع و حجـم آن، بـه میـزان زیـادی در رابطـه با چگونگـی مدیریت 

.(Silvers, 2004) ادراک و تجـارب اسـت
مطالعـۀ رویدادهـای گردشـگری، آگاهـی دقیقی از وضعیـت ذینفعان 
بـه ارمغـان مـی آورد (Bazzanella, 2019). ایـن مقالـه با هدف تحلیل 
مؤلفه هـای مؤثـر بـر گـروه ذینفعـان رویدادها تنظیم شـده اسـت و با 
تجزیـه و تحلیـل مبانـی نظـری و واکاوی عناویـن مرتبـط بـا رویداد، 
ابعـاد مؤثـر بـر ادراک ذینفعـان از موفقیت رویـداد را مـورد تأکید قرار 
می دهـد. بـر ایـن اسـاس، مبانـی نظری مـورد تجزیـه و تحلیـل قرار 
گرفـت و ضمـن واکاوی عناویـن مرتبـط با رویـداد و مدیریـت رویداد، 
فراینـد مفهوم شناسـِی دسـتیابی بـه موفقیـت رویـداد بـا نظریاتی در 
قالـب مدیریـت رویـداد، ذینفعـان رویـداد و ادراک و تجـارب ذینفعان 

بررسـی شـد تا بتـوان براسـاس آن هـا الگویـی جهت مدیریـت موفق 
رویـداد ارائـه کرد.

مبانینظریوادبیاتپژوهش
از منظـر مشـتریان، مدیریـت نویـن رویدادهـا صرف نظـر از نـوع و 
حجـم آن هـا، بـه میـزان زیـادی در رابطـه بـا ارائـۀ تجـارب اسـت 
(Silver, 2004). زیـرا مشـتریان امـروز رویدادهـا، شـرکت کنندگانی 
خبـره و ماهـر هسـتند کـه به دنبـال تجربیـات مطبـوع و بدیـع بوده 
و تجـارب مشـتریان به طـور قابل توجهـی بـر رضایـت و ارزیابـی آن ها 
از خدمتـی خـاص مؤثـر اسـت (Otto & Ritchie, 1996). تجـارب 
تنهـا زمانـی بـا ارزش هسـتند کـه ذخیـره شـده و از طریـق فراینـد 
 .(Clawson & Knetsch, 1966) تجدیـد خاطـره بـه  یـاد آورده شـوند
گردشـگران هنـگام تصمیم گیـری و جسـتجوی اطالعـات در رابطه با 
مقاصـد و محصـوالت به خصوص گردشـگری، تجارب گذشـته را مدد 
می گیرنـد (Kerstetter & Cho, 2004). بنابراین اخیراً در تأیید اهمیت 
ارائـۀ تجـارب در گردشـگری، مفهومی بـا عنوان تجارب بـه  یادماندني 
 Kim Ritchie & McCormick,( گردشـگری1 شـکل گرفتـه اسـت
 2012a; Kim, Hallab & Kim, 2012b; Kim & Ritchie, 2013; Sun
Tung & Ritchie, 2011(. به عـالوه همبسـتگی مثبتـی میـان تجارب 
 (Kerstetter & Cho, 2004) به یادماندنـی و تصمیمات آتی وجـود دارد
و از آنجایـی کـه تجارب شـخصی قابل اتکاتر اسـت، مشـتریان به جای 
جسـتجوی اطالعـات در منابع اطالعاتی، به شـدت بر تجارب گذشـتۀ 
خـود تأکیـد می ورزنـد. بنابرایـن اگر تجـارب مطبوعی در خاطرشـان 
قابـل بازیابـی باشـد، بـه میـزان زیـادی در تصمیم گیـری و پایـداری 
رویداد و مقصد مورد نظر مؤثر اسـت. البته برای دسـتیابی به توسـعۀ 
پایدار و موفقیت در گردشـگری رویداد بسـنده کردن به مشتری کافی 
نیسـت، زیرا او تنها یکـی از مخاطبان )ذینفعان( رویداد اسـت. الزم به 
ذکـر اسـت بـا نادیده گرفتن منافع سـایر گروه هـا، تجربـۀ به یادماندنی 
نیـز به خودی خود شـکل نمی گیـرد و تجربۀ مشـتری به شـدت تحت 

تأثیر درنظرداشـتن سـایر ذینفعان نیز هسـت. 
نقطـۀ آغازیـن در موفقیـت رویـداد پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه: 
تجربیـات ناشـی از طراحـی و خلـق رویـدادی به خصـوص تـا چه حد 
می توانـد وسـیع باشـد و دربردارنـدۀ چـه عواملي اسـت؟ از آنجایی که 
تجـارب و معانـی حاصـل از رویـداد، بایـد به عنـوان هسـتۀ رویدادهـا 
شناسـایی شـوند؛ اگر نتوانیم به طـور واضح بیان کنیم تجـارب رویداد 
چیسـت، قـادر به برنامه ریـزی و طراحـی آن نخواهیم بـود. اگر ندانیم 
کـه رویـداد چه مفهومی بـرای مـردم دارد، قادر نخواهیـم بود اهمیت 
آن را درک کنیـم (Getz, 2008, 170). از رویکـرد مدیریـت جاذبـه و 
صنعـت نیـز مطالعـات تجربۀ گردشـگر با تمرکـز بر ایجاد پتانسـیلی 
بـرای مدیـران کـه قابلیـت افزایش تجارب گردشـگر را داشـته باشـد، 
انجـام گرفتـه اسـت (Sternberg, 1997; Gilmore & Pine, 2002)؛ تا 
جایـی کـه پیـن و گیلمـور نیز در ادبیـات تجربـه، تجـارب را در چهار 
دسـته تقسـیم بندي کرده انـد. ایـن چهار دسـته تجربه شـامل تفریح، 
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آمـوزش، فرار و زیبایي شـناختي اسـت کـه در هر یک از چهار دسـته، 
فعـال یـا منفعل بودن فرد و میزان توجه او شـامل جـذب و غوطه وري 
سیکسـنمیهل یي   .(Pine & Gilmore, 1998) اسـت  توجـه  مـورد 
(Csikszentmihalyi, 1975)، ابتـدا معنـي تجربـه را در زمینـۀ تفریح 
و بـازي ارائـه داد و سـپس مفهـوم تجربـۀ بهینه2 را خلق کـرد. مفهوم 
تجربـۀ بهینـه، حسـي قـوي از لذت و نشـاط به عنـوان اندوختـه اي از 
زمان اسـت که سـپس تبدیـل به خاطـره اي مهم در حافظه می شـود 
)(Csikszentmihalyi, 1990. در رویکـردی دیگـر، جسـتجوی تجارب 
از طریـق توجـه شـخصی و فردی بـه کیفیت های بدیـع و به خصوص 
برانگیختـه می شـود (O’Sullivan & Spangler, 1998, 23). تجربیـات 
با مشـارکت و درگیرشـدن ارتباط دارد. درگیرشـدن از لحاظ فیزیکی، 
ذهنـی، اجتماعـی، معنـوی و عاطفـی؛ تغییـر در دانـش، مهـارت، 
حافظـه و ذهـن؛ درک به هوشـی از مواجهـۀ عامدانـه، رفتـن به سـراغ 
فعالیتـی خـاص و زندگی در آن؛ و تالشـی که ناشـی از نیـازی درونی 
یـا روانشـناختی اسـت (.ibid). یورلـی (Uriely, 2005) اشـاره می کند 
تجربیـات در مکانـي فیزیکـي رخ مي دهـد و ویژگـي ایـن مکان هـا و 
مدیریـت آن هـا تجربـه را تحـت تأثیـر قـرار مي دهنـد. در تحقیقـی 
دیگـر تعامـالت اجتماعـي را عنصـري مهـم در تجربیـات دانسـته اند 

.(Trauer & Ryan, 2005)
واکاوی ادبیـات موجـود در حـوزۀ مدیریـت رویـداد نشـان می دهـد 
اکثـر مطالعـات حـوزۀ رویـداد، مدیریـت تک بُعـدی و غالبـاً اقتصادی 
رویـداد را مـد نظـر قـرار داده انـد کـه ایـن تحقیقـات نیـز بیشـتر در 
حـوزۀ ارزیابـی کیفیـت و ارزیابـی تأثیـرات از رویکـرد تک بُعـدی تنها 
مشـتریان صـورت گرفتـه اسـت نـه موفقیـت چندبُعـدی رویـداد. در 
مطالعاتـی با عناوین مرتبـط با مدیریت ذینفعان رویـداد نیز، محققان 
بیشـتر بـه معرفـی گـروه ذینفعـان و دسـته بندی آن پرداخته انـد 
و   (Trošt Lesic, Dropulic Ružic & Križman Pavlovic, 2015)
الگویـی از عوامـل مؤثـر بـر ادراک گروه هـای ذینفعان برای دسـتیابی 
بـه موفقیـت بلندمـدت رویـداد ارائـه نمی دهنـد. بـا توجه بـه اهمیت 
جایـگاه توسـعۀ رویدادها در توسـعۀ صنعت گردشـگری و متعاقب آن 
توسـعۀ جوامع، این سـؤال مطرح اسـت مدیران براسـاس چه عواملی 
می تواننـد به گونـه ای صحیـح موفقیـت رویـداد را تضمیـن و اقـدام به 

توسـعه نمایند؟
ارزیابی موفقیت پروژه تنها دسـتیابی به اهداف و کارایی پروژه نیسـت، 
بلکـه حمایـت از اسـتراتژی توسـعه و عالیـق ذینفعان و دسـتیابی به 
 .(Deák, 2006; Szabó & Gaál, 2006) بهره وری باید مورد توجه باشـد
مدیریـت موفـق نیازمنـد توجـه تـام بـه اهمیـت نیازهـا و رضایـت 
ذینفعـان از جمله رضایت مشـتریان )گردشـگران( و تمامـی کاربران، 
تیـم پـروژه و همۀ ذینفعـان اسـت (Pinto & Pinto, 1991). اکبریان و 
بـدری )1394( بیـان می کننـد برای اینکه توسـعۀ پایدار گردشـگری 
بیشـترین شـانس را بـرای موفقیـت داشـته باشـد، الزم اسـت همـۀ 
ذینفعان مورد توجه قرار گیرند. هدف از توسـعۀ گردشـگری رسـیدن 
بـه نتایجـی اسـت کـه بهترین تعـادل منافـع و هزینه ها را بـرای تمام 

گروه هـای ذینفـع فراهـم کنـد. همچنیـن مشـابه نتایـج تحقیق لین 
(Lane,  2018)، هیـا و همکاران (He, He & Xu, 2018) بیان می کنند 
کـه تمـام گروه های ذینفع باید در توسـعۀ گردشـگری مشـارکت داده 
شـوند. بنابراین برای مدیریت رویداد الزم اسـت مدیران رویداد عوامل 
خلـق رضایت گروه های ذینفع را شناسـایی کنند و الگـوی راه خویش 

قـرار دهنـد. تصویر 1 مـدل ذینفعان رویـداد را نشـان می دهد.
چانـگ نیـز در مقالۀ خود به هشـت ذینفع که شـامل بازدیدکنندگان 

نیز می شـود، اشـاره کرده اسـت (Chang, 2020)؛ )تصویر 2(.

روششناسیپژوهش
تحقیـق حاضـر از نـوع بنیـادی و بـه روش تحلیلی-نظری با اسـتفاده 
از تحلیـل مطالعـات اسـنادی اسـت. بـر این اسـاس محقـق مبتنی بر 
نظـر حافظ نیـا )1385، 232( بـا اسـتفاده از عقـل و منطق و اندیشـۀ 
اسـناد، مدارک و اطالعات را مورد بررسـی و تجزیه و تحلیل قرار داده 
و حقیقـت و واقعیـت را کشـف نمـوده اسـت و در گام دوم برای تأیید 

تحلیـل صورت گرفتـه از تکنیـک دلفی بهره گرفته شـده اسـت.
تحلیـل ابعـاد و شـاخص های مربـوط بـه ادراک و تجربـۀ ذینفعـان از 
رویـداد بدیـن صورت انجـام گرفت که ابتدا با اسـتفاده از روش تحلیل 
محتوا شـاخص ها و اسـتانداردهای اولیه جمع آوری و هم مفهوم سـازی 
و  کدگـذاری  خروجـی  منتخـب  شـاخص های  ارائـۀ  از  پـس  شـد. 
هم مفهوم سـازی محقـق، در گام دوم بـه روش دلفـی و از دیـدگاه 
کارشناسـان مدیریـت رویداد که بـه تعداد 25 نفر بـا روش گلوله برفی 
انتخـاب شـده بودند به صـورت اجماع و تکـرار، اقدام به تدویـن ابعاد و 
شـاخص های تحلیلی نهایی شـد. این فرایند با توجه به اشـباع نظرات 
در دو مرحلـه )اجمـاع اولیـه و نهایـی( اقـدام و بدین منظـور از ضریب 
کنـدال3 در قالـب نرم افزار SPSS 22 کـه برای تعیین میزان هماهنگی 
در نظـرات کارشناسـی در شـیوۀ دلفـی بـه کار می رود، اسـتفاده شـد. 

 .Campbell, 1997 تصویر 1. مدل ذینفعان رویداد. مأخذ: نگارندگان براساس
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بدیـن ترتیـب ابعاد و شـاخص هایی از تحلیـل کیفی مـورد تأیید قرار 
گرفـت و به عنـوان عوامل مؤثـر در الگوی موفقیت رویداد ارائه شـد که 

در فراینـد اجمـاع نهایـی ضریب کنـدال آنها بیـش از 0/7  بود. 

سازههایتبیینکنندۀموفقیترویداد
از  ادبیـات مدیریـت در رویدادهـای گردشـگری طیفـی  مطالعـۀ 
شـاخص ها را در ابعـاد مختلف آشـکار می سـازد که ایـن ادبیات در 
جـداول 1- 3  به اختصار ارائه شـده اسـت. در این جـداول، تحقیق 
پژوهشـگران مختلـف به همراه سـازه های اصلـی و یافته های آن ها 
در ارتبـاط بـا عوامـل مؤثـر در مدیریـت موفـق رویداد بـه تفکیک 

گروه ذینفعان اشـاره شـده اسـت.

تجمیعمؤلفههایگروههایذینفعان
پـس از تحلیـل شـاخص های هـر یـک از ابعـاد مؤثـر در ادراک و 
انتظـار گروه هـای ذینفـع، مؤلفه ها به شـرح جداول 4- 6 براسـاس 
نظرسـنجی کارشناسـی )تعـداد 25 نفـر از خبـرگان کـه بـه روش 

گلوله برفـی انتخـاب شـدند(، بـا روش دلفـی تأیید شـد.

تجمیعمؤلفههایگروههایذینفعان
براسـاس تحلیـل صورت گرفتـه و تأیید خبرگان عوامل مؤثـر بر ادراک 

و انتظـارات به شـرح جداول 7- 9 عنوان می شـود.

نقشرویکردهایمدیریتیدرمدیریتادراکذینفعان
موفقیـت گردشـگری و همـکاری، سـازمان دهی، و مشـارکت همـۀ 
نهادهـای دخیـل نیازمنـد رویکـردی مدیریتـی بـرای در کنـار هـم 

آوردن آن هاسـت. بـرای موفقیـت توسـعۀ پایـدار گردشـگری بایـد 
تمـام ابعـاد توسـعه به طـور هم پیونـد در نظـر گرفته شـوند. چارچوب 
توسـعۀ پایـدار بـر لـزوم تـوازن میـان این ابعـاد تأکید داشـته اسـت، 
متمایـل  زمینه محـور  در چارچوب هـای  رویکردهـای جدیدتـر  امـا 
شـده اند و بـر نیازهـای خـاص جامعـۀ ذینفعـان تأکیـد می کننـد 

.(Cardenas, Byrd & Duffy, 2015)
مقولـۀ حکمروایـی خـوب به عنـوان یـک عامـل تسـهیل کننده یـا 
محدودکننـدۀ راهبردهای توسـعۀ پایدار گردشـگری کـه درون زمینۀ 
سـاختاری خاصی قرار دارد، به شـمار می رود. دستیابی به شاخص های 
توسـعۀ پایـدار و مدیریـت موفق، مسـتلزم ایجاد سـاختارهای هدایتی 
و حمایتـی و وضـع اهـداف خـاص مدیریتـی اسـت و به همیـن دلیل 
امـروز حکمرانـی خـوب به عنـوان راهبـرد دسـتیابی به توسـعۀ پایدار 
گردشـگری مطـرح می شـود کـه توجه بـه ذینفعان شـرطی اساسـی 
و زمینـه ای بـرای شـکل گیری آن اسـت. حکمرانـی بر بنیـان قانون و 
تکیـه بـر سیسـتم های قضایـی بی طرف به طـور طبیعی سـرعت عمل 
و دقـت اجـرای سیاسـت های مدیریتـی را فراهم می کنـد و به تقویت 
فضـای مثبـت برای رشـد اقتصـادی و افزایش درآمد مردم، گسـترش 
عدالـت و تقویـت آزادی هـای مدنـی منجـر می شـود کـه همـۀ ایـن 
مـوارد موجـب تحقـق شـاخص های توسـعۀ پایـدار مبتنـی بـر توجه 
بـه ذینفعـان درون نسـلی و برون نسـلی می شـود )ضرغـام بروجنـی و 

صداقـت، 1397، 253(. 
در الگـوی فراینـدی توسـعۀ پایـدار گردشـگری، تحقق توسـعۀ پایدار 
گردشـگری وابسته به مشارکت و انسـجام ذینفعان گردشگری شامل، 
هماهنگـی ذینفعـان گردشـگری، مشـارکت ذینفعـان گردشـگری و 
همـکاری و انسـجام ذینفعان گردشـگری اسـت. از طرفـی حکمروایی 

.Chang, 2020 :تصویر 2. مدل ذینفعان رویداِد هواشان. مأخذ
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زیرساخت های فرهنگ / پارک/ 
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جدول 1. ساختارهای مرتبط با گروه جامعۀ محلی استخراجی از مبانی نظری؛ شاخص های مورد استفاده و مرجع آن ها. مأخذ: نگارندگان.
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پایـدار  بـر توسـعۀ  از عوامـل مداخله گـر مؤثـر  خـوب گردشـگری 
گردشـگری اسـت و اگـر به نحـوی مدیریـت شـود کـه زمینه هـای 
دسـتیابی به توسـعۀ گردشـگری را رقم زند، می توان گفت دسـتیابی 

بـه مدیریـت موفـق و پایـدار محقق شـده اسـت.
بـا تطبیـق تئـوری ذینفعـان و اجـرای چارچوبـی بـرای دسـتیابی به 
سـطح رضایـت میان گـروه ذینفعان، سـازمان ها قادرنـد روابط تمامی 
ذینفعان را رصد نمایند و یا بهبود بخشند. فرایند مدیریت استراتژیک 
کـه در مدیریـت رویداد نیز مصداق می یابد، بی شـباهت به سـازمان ها 
نیسـت، هرچنـد فاصلۀ زمانی محدودشـدۀ رویـداد به طـور واضحی با 
 .(Reid & Arcodia, 2002) اسـت  متفـاوت  سـازمانی  زمینه هـای 
به کارگیـری ذینفعان در فرایندهای برنامه ریزی شـانس قوی ای فراهم 
مـی آورد کـه جامعـه از رویـداد رضایـت داشـته باشـد و از آن حمایت 
کنـد. بـا توجـه به بسـتر رقابتـی رویدادهـا در دنیـای کنونـی، کاربرد 
تئـوری ذینفعان در فراینـد برنامه ریزی رویداد مزیـت رقابتی بالقوه ای 

.(ibid.) بـرای سـازمان دهی و مدیریـت رویـداد فراهم مـی آورد
براسـاس مـرور موضوعـات مرتبط بـا برنامه ریزی رویـداد و حکمروایی 
شایسـته مشـخص اسـت زمانـی می تـوان از موفقیـت یـک رویـداد 
یـاد نمـود و برنامه ریـزی مؤثـری بـرای آن انجـام داد کـه منطبـق بر 
الگوهـای حکمروایـی، تمامـی ذینفعـان را به صـورت توأمـان مـد نظر 
قـرار دهـد. تعـدد و تنـوع نهادهـا و کنشـگران کـه هـر کـدام اهـداف 
بخشـی و خصوصـی خـود را دنبال می کننـد، باعث می شـود که تنها 
راه توسـعۀ گردشـگری توسـل به سـازوکار حکمروایی خوب باشـد و 
تنهـا در چارچـوب حکمروایـی خـوب اسـت که می تـوان ایـن تنوع و 
تعـدد را زیـر یـک چتـر جمع کـرد. بر این اسـاس و منطبق بـا الگوی 

ابعادحسی)توسعۀابعادفرهنگیابعاداقتصادیابعادتعاملیواجتماعیابعادفیزیکینویسنده/سال
فردی(

ابعاد
مدیریتی

 Franco & Stevao
(2010)---

محصوالت فرهنگی/ 
توسعۀ گردشگری 
رویداد/ حفاظت 

فرهنگی/ پشنیبانی 
فرهنگی/ منابع سنتی/ 
تعیین کنترل کیفی 

برای محصوالت 
فرهنگی

--

 Bull & Lovell
-غرور اجتماعی----(2007)

 Bull & Lovell
----وحدت مردمی-(2007)

Alrwafjah, Fer-
 nando & Rafael

Cortes (2019)
-ادراکات مثبترضایت ساکنین---

فراوانی متغیرها 
در هر یک از ابعاد 
قابل برنامه ریزی و 

مدیریت

23781428

ادامۀ جدول 1.

حکمروایـی مطلوب، یان و همکارانش نیـز ایجاد کیفیت درک تجارب 
و ارتبـاط آن بـا رضایـت و سـطوح رفتاری ذینفعان و برقراری انسـجام 
در برگـزاری رویدادهـا را براسـاس شـش عامل تنوع، تـوازن ذینفعان، 
قابـل  پیوسـتگی4،  و  انعطاف پذیـری  هم زمـان،  کنتـرل  هم افزایـی، 

 .(Yan, Zhang & Li, 2012) تجمیـع و مدیریـت می داننـد
تنـوع در برنامه ریـزی کیفیـت رویداد که برآمدی از پاسـخ به انتظارات 
ذینفعـان متعـدد اسـت شـامل گوناگونـی تنـوع در دسـته بندی های 
گوناگونـی  رویـداد،  محتـوای  گوناگونـی  رویـداد،  سـاختار  رویـداد، 
ویژگی هـای رویـداد، گوناگونـی پارامترهـای مؤثـر بر برگـزاری رویداد 

)مـکان، محیـط، تأثیـرات، مجربـان و ...( می شـود.
بُعـد تـوازن و تعادل جهـت برنامه ریزی کیفیت رویداد شـامل برقراری 
تـوازن در جنبه هـای فنی و جنبه های کاربردی کیفیـت برنامه ریزی را 
شـامل می شـود. بُعد کنترل هم زمـان به مدیریِت هم زمـان برنامه های 
واحـد کـه هر یک تقاضـا و انتظـارات غیرمتمرکز را شـامل می شـود، 
اشـاره دارد. مدیریـِت هم زمـان برنامه های واحد و پاسـخ به تقاضاهای 
غیرمتمرکـز، دو شـاخص کنتـرل هم زمـان هسـتند. بُعـد هم افزایـی 
تجـارب، زمینۀ مشـترکی بـرای ایجـاد هم افزایی در تجـارب حاصل از 
قسـمت های مختلف رویداد فراهم مـی آورد. هم افزایـی مراحل برنامه، 
تکـرار برخـی برنامه هـا، ارتقـای گام به گام محتـوای برنامه ها و توسـعۀ 
برنامـه منجـر به ایجـاد هم افزایی مـورد انتظـار در برنامه ریزی کیفیت 

رویداد خواهد شـد.
انعطـاف سـطوح عملیاتـی رویـداد اشـاره  بـه  انعطاف پذیـری  بُعـد 
دارد. انعطـاف در زمـان، انعطـاف در محتـوا و انعطـاف در سـاختار از 

به شـمار مـی رود. بُعـد  ایـن  شـاخص های 
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ابعادتعاملیوابعاد فیزیکینویسنده/سال
ابعادحسی)توسعۀابعادفرهنگیابعاداقتصادیاجتماعی

ابعادمدیریتیفردی(

 Guerrero Melo
(2013)

ارتقای محصوالت -پیوند اجتماعی-
فرهنگی

شناسایی ظرفیت -
تولید ایده/ 

عملیاتی کردن 
ایده

 Sequeira Couto,
 Tang & Boyce

(2017)

مطبوعیت رویداد/ -بلیط رویداد-محیط رویداد
زیبایی شناسی

-

 Abdul Wafi, Lim
& Kayat (2018)

جذابیت رویداد/ تجربۀ ---تصویر رویداد
رویداد

-

 Tian Cole &
 Chancellor

(2008)

بازگشت مجددتجربه/ رضایت----

Morgan (2008)فرهنگ و سنت -اجتماعی شدنابعاد فیزیکی
رویداد

لذت/ توسعۀ شخصی/ 
تصویر کلی رویداد

-

 Kaplanidou &
Vogt (2010)

جنبه های محیطی/ 
فعالیت های فیزیکی

سازمانیاحساسی--اجتماعی

 Yoon, Lee & Lee
(2010)

برنامه/ سوغاتی ها/ غذا/ 
تسهیالت

-----

Ma et al. (2011)

سکونت و زیستگاه انسانی/ 
حفاظت از سالمتی/ 
تسهیالت ورزشی/ 

حمل ونقل/ انرژی/ آب/ 
تنوع زیستی/ زباله

برابری اجتماعی/ 
مشارکت وسیع جامعه

عادات مشتری/ 
سرمایه گذاری/ 

استخدام

سیاست های --
پایدار

 Kose, Argak &
Argan (2011)

حمل ونقل/ زیرساخت/ 
پاکیزگی و نظافت/ 

نزدیکی/ ورزش

بلیط/ تجارت بالقوه/ مشارکت
توسعۀ گردشگری

احساس جامعه/ غرور/ -
توسعۀ دانش/ توجه/ 

سالمت

منابع انسانی/ 
سازمان دهی

نظری، قادری و 
فضلوی )1394(

مشارکت جامعۀ کیفیت اجرای برنامه
محلی و سازمان های 

دست اندرکار

تصویر مقصد/ تجربۀ --
به یادماندنی

بازاریابی و 
تبلیغات

Atkinson (2016)
---قیمت بلیط--

 O’Sullivan &
Spangler (1998)

ارتباطات/ درگیرشدن/ فضای محیطی
مواجهۀ عامدانه/ فعالیتی 
خاص و زندگی درآن/ 
تقویت تعامالت/ رفتار

احساس/ عواطف/ تفکر/ --
اقدام/ تغییر در دانش/ تغییر 
در مهارت/ تغییر در حافظه 
و ذهن/ احساس و عواطف/ 

شناخت

-

Getz (2012)
نیاز/ انگیزه/ نگرش/ انتظار/ --مشارکت-

اثرات مثبت بر جامعه/ 
سرگرمی و پاداش

-

 Aksu et al.
(2010)

خدمات غذا و نوشیدنی/ 
تأسیسات اقامتی/ سطح 

بهداشت عمومی/ پاکیزگی 
عمومی/ فرصت های خرید

-----

Vroom (1994)
-ارزش/ امید----

 Wong, Cheung
& Wan (2013)

--نگرش---

جدول 2. ساختارهای مرتبط با گروه گردشگران استخراجی از مبانی نظری؛ شاخص های مورد استفاده و مرجع آن ها. مأخذ: نگارندگان.
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تحلیلی بر الگوي مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان | فرزانه خوشه بست و همکاران

پیوسـتگی رویـداد بـا ابعاد و ویژگی های سـنتی منطقه و بسـتری که 
رویـداد در آن شـکل می گیـرد، رویداد را رقابت پذیرتـر می کند. ارتباط 
جغرافیایـی، ارتبـاط در محصـوالت و ارتباط در محتوا از شـاخص های 
عملیاتی سـازی بُعـد پیوسـتگی در برنامه ریـزی یـک رویـداد اسـت. 
حکمروایی شایسـته در توسـعۀ پایدار گردشـگری می تواند در راستای 
فاکتورهایـی کـه یـان و همکارانش بـرای موفقیت رویداد به آن اشـاره 
کرده انـد قـرار گیـرد و به عنوان الگـوی موفقیت هر نوع توسـعۀ جاذبه 
معرفـی شـود. براسـاس مقالـۀ »اولویت بنـدی مؤلفه هـای حکمروایی 
حسـین زاده،  و  صفرعلیـزاده  امیـن،  شـیبانی  )غالمـی،  شایسـته« 
1396(، مؤلفه هایی چون پاسـخگویی، مشـارکت، اثربخشـی و کارایی، 
مسـئولیت پذیری، شـفافیت و قانون مداری، بیانگر فاکتورهای عمومی 
حاکمیـت شایسـته اند که هم راسـتا بـا مـوارد اشاره شـده در موفقیت 
رویـداد توسـط یـان و همکارانـش شـامل تنـوع، تـوازن ذینفعـان، 
هم افزایـی، کنتـرل هم زمـان، انعطاف پذیـری و پیوسـتگی هسـتند 

)جـدول 10(.

نتیجهگیریوارائۀالگویمفهومیمدیریترویداد
مدیریـت یـک رویـداد نیاز بـه تالش های متعـدد در زمینـۀ مدیریت 
منافـع و ادراک ذینفعـان دارد کـه در چارچوبـی مشـخص شـکل 
می گیـرد و دسـته بندی می شـود. ادراک و تجـارب گروه هـای ذینفع 
شـامل گردشـگران، جامعۀ محلی و سـازمان دهندگان رویداد و نحوۀ 
تجمیـع و متعادل سـازی آن موفقیـت و عـدم موفقیـت رویـداد را 
محقـق می سـازد. در ایـن چارچـوب اسـت کـه بسـیاری از مدیـران 
سـازمان های مدیریـت رویـداد دریافته اند که کشـف چگونگی ادراک 
ذینفعـان و سـعی در مدیریـت آن در مرکز نقش هـای مدیریتی قرار 
دارد. راهبردهـای مدیریتـی به عنوان ابـزاری که مدیـران رویدادهای 
گردشـگری بـا اسـتفاده از آن هـا بـه اهـداف بلندمـدت خود دسـت 
می یابنـد براسـاس چگونگی ادراک سـه گروه ذینفع شـکل می گیرد. 
در چارچـوب این تحقیـق همان گونه که در مبانی نظری آورده شـد، 
الگـو یـک راهبـرد کالن با قلمرو معین و قابل سـنجش اسـت که در 

ابعادتعاملیوابعادفیزیکینویسنده/سال
اجتماعی

ابعاد
ابعادحسی)توسعۀابعادفرهنگیاقتصادی

ابعادمدیریتیفردی(

 Tigre Moura,
 Gnoth & Deans

(2015)

فعالیت/ آگاهی/ اکتشاف/ ----
تفریح

-

Boonpat & Su-
vachart (2014)

کیفیت برگزاری 
رویدادها

تنوع صنایع دستی و هنر/ منحصربه فرد  --
بودن صنایع دستی / کیفیت صنایع دستی 

محلی/ هنرهای دستی محلی و کارگاه های 
ساخت صنایع دستی / تنوع رویدادهای 
گردشگری/ منحصربه فرد بودن رویدادها

--

Getz (2008)---- /رفتار/ احساس/ نگرش
آگاهی، فهم و ادراک

-

Anastassova
(2017)

خوشحالی/ هیجان/ --دوستان و خانوادهخرید
تعجب/ خنثی بودن/ 

ناامیدی

-

 Wong et al.
(2013)

-دانش/ هیجان/ آرامش----

 Guerrero Melo
(2013)

شناسایی ظرفیت -ارتقای محصوالت فرهنگی-پیوند اجتماعی-
تولید ایده/ 

عملیاتی کردن 
ایده

Ma et al. (2011)

سکونت و زیستگاه 
انسانی/  حفاظت از 
سالمتی/ تسهیالت 
ورزشی/ حمل ونقل/ 
انرژی/ آب/ تنوع 

زیستی/ زباله

برابری اجتماعی/ 
مشارکت وسیع 

جامعه

عادات 
مشتری/  

سرمایه گذاری/ 
استخدام

سیاست های --
پایدار

فراوانی متغیرها 
در هر یک از ابعاد 
قابل برنامه ریزی و 

مدیریت

391814105011

ادامۀ جدول 2.
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ابعادتعاملیوابعادفیزیکینویسنده/سال
ابعادحسیابعادفرهنگیابعاداقتصادیاجتماعی

ابعادمدیریتی)توسعۀفردی(

Ma et al. (2011)

سکونت و زیستگاه انسانی/ حفاظت 
از سالمتی/ تسهیالت ورزشی/ 
حمل ونقل/ انرژی/ آب/ تنوع 

زیستی/ زباله

برابری اجتماعی/ 
مشارکت وسیع 

جامعه 

عادات مشتری/ 
سرمایه گذاری/ 

استخدام

ارتقای محصوالت 
-فرهنگی

عملیاتی کردن 
ایده/ 

سیاست های 
پایدار

 Kaplanido, Kerwin &
Karadakis (2013)ویژگی رویداد/ کیفیت رویداد-

تأثیرات اقتصادی 
باال/ توسعۀ 

گردشگری/ منافع 
برای جامعۀ میزبان

--جذابیت های حسی

 Blain, Levy & Ritchie
(2005)-

پیام های ارسال شده 
از برند/ واکنش های 

احساسی
شناخت/ تمایز/ -تصویر رویداد

پیام های برندتفاوت/ پختگی

Pinto & pinto (1991)----رضایت-

Getz (2008)----جاذب

سازمان دهنده/ 
رونق بخش/ 
بازاریاب/ 
تصویرساز

 Bowdin, Allen, O’Toole,
 Harris & McDonnell

(2011)
---مقبولیت اقتصادی--

 O’Sullivan & Spangler
ارتقای محصوالت ---(1998)

فرهنگی
احساس/ عواطف/ 

تفکر/ اقدام
عملیاتی کردن 

ایده

فراوانی متغیرها در هر یک 
از ابعاد قابل برنامه ریزی و 

مدیریت
9483108

جدول 3. ساختارهای مرتبط با گروه سازمان دهندگان استخراجی از مبانی نظری؛ شاخص های مورد استفاده و مرجع آن ها. مأخذ: نگارندگان.

یـک زمـان مشـخص و با یـک هزینۀ محدود، قابل دسترسـی اسـت 
و دارای نظـام، معمـاری، چارچـوب، فراینـد، اصـول، ویژگـی و ارکان 
بـوده و طراحـی آن براسـاس عناصـر و اصـول اجرایـی انجام شـده و 
نظـارت بـر آن صـورت می گیـرد. الگـوی مناسـب بـا قصـد آموزش، 
الهام بخشـی، آینده نگـری، رعایـت حقـوق ذینفعـان و انگیزه هـای 
متقابـل دسترسـی بـه یکپارچگـی و موفقیـت مدیریـت رویـداد که 
اصلی تریـن چالـش ایـن پژوهـش بـود براسـاس تحلیـل محتـوای 
ادبیـات و بـر مبنـای پاسـخگویی بـه انتظـارات متعـدد ذینفعـان بـا 
بهره گیـری از حکمروایـی مطلـوب حاصـل شـد. با وجـود تحقیقات 
متعـدد کـه هـر یـک از زاویـه ای مدیریـت رویـداد و برگـزاری آن را 
موفـق ارزیابـی نموده انـد و در بهتریـن حالـت بـر رضایت مشـتری و 
بازدیدکننـده و بازگشـت مجـدد او تأکیـد داشـته اند؛ بـرای موفقیت 
همه جانبـه نیازمنـد الگویی هسـتیم که نگاه کل گرا و سیسـتماتیک 
بـه رویداد داشـته باشـد و همـۀ جوانـب را ببیند. الگوی پیشـنهادی 
تحقیـق حاضـر )تصویـر 3( بـر پایۀ دسـتیابی به بهـره وری و کیفیت 
رویـداد در مقالـۀ یـان و همـکاران بـا تأکید بر سـه گـروه ذینفعان از 
نظـر کمپبـل و بر مبنـای کاوش و تحلیـل محتوای ادبیـات ادراک و 
انتظـارات ذینفعـان، مدیریـت رویـداد و حکمروایی شایسـته حاصل 
شـده اسـت که ابعاد آن با نظر خبرگان و در فرایند رفت و برگشـت 

دلفـی به تأیید رسـیده اسـت و می توانـد در فراینـد تحقیقات بعدی 
در سـطح تجربـی نیـز مـورد آزمـون و پایـش قـرار گیـرد. ایـن الگو 
نمایانگـر ارتبـاط مدیریـت کیفیـت رویداد بـا تحقق انتظـارات گروه 
ذینفعـان بـر مبنای عوامـل فیزیکی، ابعـاد تعاملی و اجتماعـی، ابعاد 
اقتصـادی و ابعـاد توسـعۀ فردی مؤثر بر ادراک و انتظار اسـت. محقق 
در راسـتای موشـکافی هـر یـک از ابعـاد مؤثـر بـر ادراک و انتظـار 
گروه هـای ذینفـع از طریـق تحلیـل محتـوای ادبیـات مؤلفه هـای 
شـکل دهنده هـر یـک از ابعـاد را احصـا نمـوده اسـت. تحلیـل نتایج 
نشـان می دهنـد در گـروه ذینفعـان جامعۀ محلـی، در بُعـد فیزیکی 
عواملی چون زیرسـاخت ها، تسـهیالت، کیفیت سـکونتگاه انسـانی و 
تنـوع زیسـتی، در بُعـد تعاملـی و اجتماعی، عواملی چون مشـارکت، 
وحـدت، پیوندهـا و تعامـالت اجتماعـی، در بُعـد اقتصـادی، عواملی 
چـون سـرمایه گذاری، اشـتغال، رفـاه و قیمت هـا، در بُعـد فرهنگـی 
عواملـی چـون حفاظت فرهنگی، تبـادل فرهنگـی و ارتقای فرهنگی 
و در بُعـد توسـعۀ فـردی، عوامـل چـون غـرور و افتخـار اجتماعـی، 
مؤثـر  انتظـارات  و  ادراک  بـر شـکل گیری  مثبـت  ادراک  رضایـت، 
اسـت. همچنیـن در گـروه ذینفعـان گردشـگران به عنـوان یکـی از 
مهمتریـن گروه هـای ذینفعان گردشـگری، در بُعد فیزیکـی، عواملی 
چـون دسترسـی، کیفیت اجرا، کیفیت محیطی، تسـهیالت مناسـب 
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جامعۀ محلی

درصداجماعنهاییدرصداجماعاولیهشاخصههاابعاد

0/690/82کیفیت زیرساخت هافیزیکی

ضریب اجماع نهایی
0/88

0/730/91کیفیت تسهیالت

0/680/79کیفیت سکونتگاه های انسانی

0/710/89تنوع زیستی

0/730/91مشارکت اجتماعیاجتماعی

ضریب اجماع نهایی
0/91

0/750/94وحدت و همبستگی اجتماعی

0/810/97پیوندها و تعامالت اجتماعی

0/810/97سرمایه گذاریاقتصادی

ضریب اجماع نهایی
0/92

0/790/95اشتغال

0/820/98رفاه

0/710/89سطح و ثبات قیمت ها

0/780/96حفاظت فرهنگیفرهنگی

ضریب اجماع نهایی
0/96

0/900/100تبادل فرهنگی

0/1000/100ارتقای فرهنگی

0/790/95غرور و افتخار توسعۀ فردی

ضریب اجماع نهایی
0/96

0/810/97رضایتمندی

0/900/100ادراک مثبت

جدول 4. روایی شاخص های تبیین کنندۀ مدیریت رویداد در جامعۀ محلی. مأخذ: نگارندگان.

و فرصت هـای خریـد، در بُعـد تعاملـی و اجتماعـی، عواملـی چـون 
مشـارکت، اجتماعی شـدن، ارتباطـات و تعامـالت، در بُعـد اقتصـادی، 
عامـل قیمت، در بُعد فرهنگی عواملی چـون تنوع، منحصربه فردبودن، 
فرهنـگ و سـنت رویداد، در بُعد توسـعۀ فردی، عواملی چـون آرامش، 
لذت، احسـاس ارزش، احسـاس امید، آگاهی و ادراک، اکتشاف، تفریح 
و سـرگرمی، شـادی و هیجـان و انجـام فعالیت هـای نـو می توانـد بـر 
شـکل گیری ادراک و انتظـارات مؤثـر باشـد. در آخر در گـروه ذینفعان 
سـازمان دهندگان رویداد در بُعد فیزیکی، توسـعۀ زیرساخت ها، توسعۀ 
تسـهیالت، کیفیـت رویـداد، ویژگـی رویـداد و تنـوع رویـداد، در بُعـد 
تعاملـی اجتماعـی، عواملی چـون برابری اجتماعی، مشـارکت جامعه، 
پیام هـای ارسال شـده از برنـد، واکنـش مخاطـب و پذیرش سیاسـی و 
در بُعـد اقتصـادی، عواملـی چـون سـرمایه گذاری، توسـعه و مقبولیت 
اقتصـادی، منافـع برای جامعۀ میزبان، توسـعۀ پایـدار، تصویر مقصد و 
بازگشـت مجدد بـر چگونگـی ادراک و انتظـارات و در نتیجه موفقیت 
رویـداد مؤثـر واقع شـده و با مدیریـت هر یک از ایـن مؤلفه ها می توان 
امیـدوار بـود رویـداد به نحو بهینـه ای برگـزار و به موفقیت نائل شـود.

به طـور کلـی می توان بیـان کـرد الگـوی ارائه شـده دارای ویژگی هایی 
به شـرح زیر اسـت:

- در ایـن الگـو برای نخسـتین بار مجموعه ای از ذینفعـان رویداد دیده 
شـده اند و براسـاس توجـه به یک گـروه خاص از مخاطبـان و ذینفعان 

رویداد مدل مدیریتی ارائه نشـده اسـت.
- در الگوی ارائه شـده سـعی شد براسـاس تحلیل محتوا تمامی عوامل 
مؤثـر بـر ادراک و تجربـۀ گروه هـای ذینفـع توأمان مد نظر قـرار گیرد 

و نـگاه تک بُعـدی سـایر پژوهش ها مـورد اصالح قرار گرفته اسـت.
- در الگـوی ارائه شـده ادراک سـه سـطح سـازمان دهندگان به عنـوان 
گروهـی کـه براسـاس تجـارب مدیریتـی قابلیـت تشـخیص و اهـم و 
فی االهـم کـردن مؤلفه هـای مؤثـر بـر رویـداد را دارنـد، گردشـگران 
به عنـوان مصرف کننـدۀ اصلی رویـداد، و جامعۀ محلـی به عنوان هدف 

اساسـی توسـعۀ مقاصـد گردشـگری تفکیک شـده اند.
- در ایـن الگـو پـس از شناسـایی عوامـل و مؤلفه هـای مؤثـر بـا نظـر 
خبـرگان و بـر پایـۀ روش دلفی روایی شـاخص ها به دسـت آمده اسـت 
تـا تحلیـل محتـوا از قوت بیشـتری برخوردار شـود و مؤلفه هـای مؤثر 
بـر ادراک تکمیل تـر و میـزان اتـکا بـه مـدل ارائه شـده را تقویت کند.
- در الگـوی ارائه شـده در ایـن پژوهـش، به صـورت گـذار از مفهـوم 
به سـوی تجربـه، مسـیر ورودی، فراینـد و خروجـی طـی، و تحکیـم 

بخشـیده شـد و در نهایـت الگـوی مطلـوب ارائـه گردیـد.
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جامعۀ گردشگری

درصداجماعنهاییدرصداجماعاولیهشاخصههاابعاد

0/740/92کیفیت دسترسیفیزیکی

ضریب اجماع نهایی
0/90

0/710/88کیفیت اجرا

0/700/86کیفیت محیطی

0/800/96کیفیت تسهیالت

0/690/79فرصت های خرید

0/770/96مشارکت اجتماعیاجتماعی

ضریب اجماع نهایی
0/92

0/760/94اجتماعی شدن

0/830/98ارتباطات و تعامالت اجتماعی

0/900/100سرمایه گذاریاقتصادی

0/710/89سطح و ثبات قیمت هاضریب اجماع نهایی 0/94

0/780/96تنوعفرهنگی

ضریب اجماع نهایی
0/97

0/1000/100منحصربه فردبودن رویداد

0/1000/100فرهنگ و سنت رویداد

0/790/95آرامش و لذت توسعۀ فردی

ضریب اجماع نهایی
0/97

0/810/97احساس ارزش و امید

0/900/100آگاهی و ادراک

0/900/100اکتشاف

0/890/98تفریح و سرگرمی

0/900/100انجام فعالیت های نو

جدول 5. روایی شاخص های تبیین کنندۀ مدیریت رویداد در جامعۀ گردشگری. مأخذ: نگارندگان.

جامعۀ سازمان دهندگان

درصداجماعنهاییدرصداجماعاولیهشاخصههاابعاد

0/750/93توسعۀ زیرساخت هافیزیکی

ضریب اجماع نهایی
0/91

0/730/89توسعۀ تسهیالت

0/710/87کیفیت رویداد

0/810/97ویژگی و تنوع رویداد

0/780/91برابری اجتماعیاجتماعی

ضریب اجماع نهایی
0/93

0/760/90مشارکت اجتماعی

900/100پیام های ارسال شده از برند

0/900/100واکنش مخاطب

0/900/100پذیرش سیاسی

0/900/100سرمایه گذاریاقتصادی

ضریب اجماع نهایی
0/94

0/710/89سطح و ثبات قیمت ها

جدول 6. روایی شاخص های تبیین کنندۀ مدیریت رویداد در جامعۀ سازمان دهندگان. مأخذ: نگارندگان.
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شاخصبُعدردیف

زیرساخت ها، تسهیالت، کیفیت سکونتگاه انسانی، تنوع زیستیابعاد فیزیکی1

مشارکت، وحدت، پیوندها و تعامالت اجتماعیابعاد تعاملی و اجتماعی2

سرمایه گذاری، اشتغال، رفاه، قیمت هاابعاد اقتصادی3

حفاظت فرهنگی، تبادل فرهنگی، ارتقای فرهنگیابعاد فرهنگی4

غرور و افتخار اجتماعی، رضایت، ادراک مثبتابعاد توسعۀ فردی5

جدول 7. ابعاد نهایی مؤثر بر ادراک و انتظارات جامعۀ محلی. مأخذ: نگارندگان.

شاخصبُعدردیف

دسترسی، کیفیت اجرا، کیفیت محیطی، تسهیالت مناسب، فرصت های خریدابعاد فیزیکی1

مشارکت، اجتماعی شدنریال ارتباطات و تعامالتابعاد تعاملی و اجتماعی2

قیمتابعاد اقتصادی3

تنوع، منحصربه فردبودن رویداد، فرهنگ و سنت رویدادابعاد فرهنگی4

آرامش، لذت، احساس ارزش، احساس امید، آگاهی و ادراک، اکتشاف، تفریح و سرگرمی، شادی و ابعاد توسعۀ فردی5
هیجان، انجام فعالیت نو

جدول 8. ابعاد نهایی مؤثر بر ادراک و انتظارات گردشگران. مأخذ: نگارندگان.

شاخصبُعدردیف

توسعۀ زیرساخت ها، توسعۀ تسهیالت، کیفیت رویداد، ویژگی رویداد، تنوع رویدادابعاد فیزیکی1

برابری اجتماعی، مشارکت جامعه، پیام های ارسال شده از برند، واکنش مخاطب، پذیرش سیاسیابعاد تعاملی و اجتماعی2

ابعاد اقتصادی3
سرمایه گذاری، توسعه و مقبولیت اقتصادی، منافع برای جامعۀ میزبان، توسعۀ پایدار، تصویر مقصد،  بازگشت 

مجدد

جدول 9. ابعاد نهایی مؤثر بر ادراک و انتظارات سازمان دهندگان. مأخذ: نگارندگان.

ابعادحکمرواییمطلوبشاخصابعادمدیریتکیفیتردیف

تنوع1
تنوع در دسته بندی های رویداد، تنوع در ساختار رویداد، تنوع در محتوای رویداد، تنوع در 

ویژگی های رویداد، تنوع در پارامترهای مؤثر بر برگزاری رویداد )مکان، محیط، تأثیرات، مجربان و 
)...

پاسخگویی

کارایی و اثربخشیتوازن در جنبه های فنی، توازن در جنبه های کاربردیتوازن2

مدیریت شفاف و مدیریت هم زمان برنامه های واحد، پاسخ به تقاضاهای غیرمتمرکزکنترل هم زمان3
مسئولیت پذیری

مشارکتهم افزایی مراحل برنامه، تکرار برخی برنامه ها، ارتقای گام به گام محتوای برنامه ها، توسعۀ برنامه هاهم افزایی4

اجماع گراییانعطاف در ساختار، انعطاف در زمان، انعطاف در محتواانعطاف پذیری5

پیوستگی و ارتباط6
ارتباط جغرافیایی، ارتباط در محصوالت، ارتباط در محتوا

قانونمندی و عدالت

Yan et al., 2012 :جدول 10. تقارن ابعاد و شاخص های مدیریت کیفیت رویداد و حکمروایی مطلوب. مأخذ
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تصویر 3. الگوی مدیریتی ذینفعان در رویدادها. نگارندگان برگرفته از خوشه بست، 1399. 
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پینوشتها
MTEs .1

Optimal experience .2
Kendal .3: ضریب کندال برای تعیین میزان هماهنگی نظرات کارشناسی در شیوۀ دلفی به کار می رود.

Diversity, Stakeholder balance, Incrementality, Simultaneity, Flexibility and Linkage .4
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