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Abstract
Background and Aim: Tourism, which is called a green industry in today's world, is a way to transfer
culture and civilization from one society to another; In that process there are many positive economic, social,
political, environmental and cultural effects. Every tourism destination offers different products and services
to attract tourists. The success of a region in the tourism industry is not only limited to show the unique
attractions, but also depends on various factors such as the level of awareness and knowledge about those
attractions. The aim of this paper is to determine the level of awareness of tourists with the local attractions
and the level of their familiarity with the attractions and its relationship with the frequency of visiting.
Methods: The research method is applied in terms of purpose, and descriptive-analytical in terms of
research methodology, which was carried out using library-documentary and field study. The statistical
population includes all of the people of Chabahar city and tourists who came to visit this city; 382 people
were studied using Cochran's sample size method. The field data of the research was collected using a
questionnaire and SPSS19 software was used for data analysis and Pearson correlation test was used to test
the hypotheses.
Findings and Conclusion: The results showed that there is a significant relationship between the level
of awareness and frequency of visits and the tourists’ tendency to visit attractions. The level of visit of
attractions increases by enhancement of awareness on attractions. The results also showed that the most
common way of familiarity with the city attractions is the word of mouth advertising (53.7%).
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 .1دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
تاریخ دریافت 1044/48/47 :تاریخ پذیرش1041/43/16 :

چکیده
زمینه و هدف :گردشگری که در دنیای امروز آن را صنعت سبز مینامند شیوهای برای انتقال فرهنگ و تمدن از یک جامعه به جامعه
دیگر است؛ که در فرآیند آن اثرات مثبت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،زیستمحیطی و فرهنگی فراوانی نهفته است .هر مقصد
گردشگری محصوالت و خدمات مختلفی را برای جذب گردشگران به آنان عرضه میکند .موفقیت یک منطقه در صنعت گردشگری
تنها به وجود جاذبههای منحصربهفرد محدود نمیگردد بلکه عوامل مختلفی ازجمله میزان آگاهی و شناخت در خصوص آن جاذبهها از
اهمیت فراوانی برخوردار هست .هدف پژوهش حاضر چگونگی میزان آگاهی مردم و گردشگران با جاذبههای گردشگری و میزان

شناخت آنها با جاذبهها و رابطه آن با تعداد دفعات بازدید از آنها است.
روش بررسی :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بوده که با استفاده از مطالعه کتابخانه
ای -اسنادی و میدانی صورت پذیرفته است .جامعه آماری شامل مردم شهر چابهار و گردشگرانی که برای بازدید به این شهر مراجعه
کردهاند میباشد؛ که با استفاده از روش تعیین حجم نمونه کوکران  283نفر مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اطالعات میدانی پژوهش با ابزار
پرسشنامه جمعآوری شده و برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS19و از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیهها استفاده
شده است.
یافتهها و نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میدهد که بین میزان شناخت و دفعات بازدید از جاذبهها و تمایل آنها به بازدید از جاذبهها
رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان شناخت و آگاهی از جاذبهها بیشتر باشد میزان بازدید آنها از جاذبهها بیشترر اسرت؛ و
همچنین نتایج نشان داد که بیشترین نحوه آشنایی افراد با جاذبههای این شهر از طریق تبلیغات دهانبهدهان بوده است با  32/7درصد
است.
کلید واژهها :میزان آگاهی ،جاذبههای گردشگری ،تبلیغات دهانبهدهان ،شهر چابهار.
 نویسنده مسئول:

Davoud.hatami@yahoo.com

ارجاع به این مقاله :حیدری چیانه،رحی م؛ حاتمی ،داوود؛ پویش ،زبیده؛ حاتمی ،حمیده؛ حاتمی ،رضا ( .)1441تحلیلی بر آگاهی گردشگران از
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مقدمه و بیان مسأله
شهرها یکی از پربینندهترین مقاصد گردشگری جهان به شمار میآیند که هرساله پذیرای میلیونها نفر گردشگرند و
گردشگری شهری اکنون به فعالیتی مهم مبدل گشته است (پروازی ،مهناز .)54 :1335 ،گردشگری پدیدهای است که می-
تواند به موفقیت اقتصادی یک شهر و یا حتی در پویایی اجتماعی آن نقش داشته باشد ،بهطوریکه در سالهای اخیر روند
رو به رشد و ارتقاء صنعت گردشگری فعال در بسیاری از شهرهای دنیا وجود دارد( .)Badita, 2013,34
در دهههای اخیر اهمیت گردشگری در سطح بینالمللی هم ازلحاظ تعداد گردشگران و هم ازلحاظ درآمد ارزی همواره
و بهطور بیسابقهای در حال افزایش بوده است (.)pigozzi et al,2005:1
توجه به مقوله گردشگری زمانی مهمتر جلوه میکند که طبق آمار در سال  2445حدود  848میلیون گردشگر در
جهان جابهجاشدهاند که این خود باعث ایجاد درآمدی بالغبر  282میلیارد دالر بوده است .گردشگری یکی از منابع اصلی
اشتغال در سراسر دنیا است که طبق برآورد سازمان جهانی جهانگردی حدود  77/7میلیون شغل در دنیا در این صنعت
بهطور مستقیم اشتغال دارند .چنانچه مشاغل غیرمستقیم نیز به آنها اضافه گردد این مقدار به حدود  234میلیون خواهد
رسید( .)Unwto,2007,19
یکی از مهمترین مقصدهایی که روندهای گردشگری جهان را در دهههای گذشته تحت تأثیر قرار داده ،مراکز شهری
است(  .)Cooper& et al, 1998،145شهرها بهعنوان مقصدهای گردشگری دارای عملکرد چندمنظوره هستند :آنها
بهعنوان دروازه ورودی به کشور ،مراکز اقامت و مبدأ سفر به روستاها و مقصدهای مجاور خود هستند .عالوه بر این شهرها
فقط مقصدهایی را که در آنها جمعیتی با فعالیتهای اقتصادی ،زندگی فرهنگی و تحت کنترل نیروهای سیاسی کنار هم
جمع میشوند ،نمیباشند؛ بلکه نقش مهمی را بهعنوان مراکز فعالیت گردشگری بر عهدهدارند (زیاری و همکاران:1332 ،
.)17
تحقیقات سازمان جهانی گردشگری و دیگر مطالعات نشان میدهد که بازاریابی برای توسعه این صنعت در هر کشور یا
منطقه ضروری است ،لیکن برای جلب گردشگران به یک منطقه ،باید قابلیتهای گردشگری آن منطقه به افراد شناسانده
شود .این در حالی است که اکثر جاذبههای گردشگری ایران نهتنها در خارج از کشور حتی برای ایرانیان نیز شناختهشده
نیست ،لذا به نظر میرسد ضعف بازاریابی و عدم تبلیغات مناسب با نیازهای گردشگران و طراحی الگوهای رفتاری
گردشگران از عواملی است که میتواند با توسعهنیافتگی صنعت گردشگری ایران مرتبط باشد (ابراهیمزاده و یاری:1334،
 .)2شناخت در زمینهی عناصر اولیه گردشگری که در واقع عامل اصلی جذب گردشگر به شمار میآید بسیار اساسی است.
بعضی اقشار و گروهها در جامعه میتوانند نقش مهمتری در رونق و شکوفایی بخش گردشگری ایفا میکنند ،بهویژه گروه-
هایی که بهعنوان مهمان کوتاهمدت و میانمدت در شهر چابهار حضور دارند .نوع نگرش و ادراک این گروهها در مورد
گردشگری شهر چابهار و جاذبههای آن و هم چنین میزان آگاهی و شناخت در این زمینه موضوعی است که بررسی آن
ضروری است (براهویی و همکاران .)78 :1334 :تحقیق حاضر با این پیشفرض که عدم شناخت کافی ،منجر به ایجاد
تصورات نادرستتر بهخصوص ،عدم جذابیت شهر چابهار بهعنوان یک مقصد گردشگری شده است" بر آن شده است تا
نسبت سنجش میزان آگاهی جامعه موردمطالعه نسبت به جاذبههای گردشگری موردبحث بپردازند .عالوه بر وضعیت عدم
آگاهی یا نامطلوب بودن نگرش میهمانان و گردشگران از مراکز اقامتی ،از طرف دیگر چنین به نظر میرسد که بهجز تعداد
معدودی از جاذبههای گردشگری شهر چابهار مابقی آنها چندان مورد اقبال عمومی ساکنان شهر نیفتد ،که این موضوع
میتواند ناشی از عدم اطالع کافی آنها در زمینهی جاذبههای گردشگری باشد .لذا برای حل این مشکل باید راهحلهایی
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اندیشیده شود .هدف ما از این تحقیق چگونگی میزان آگاهی مردم و گردشگران با جاذبههای گردشگری و میزان شناخت
آنها با جاذبهها و رابطه آن با تعداد دفعات بازدید از آنها است.
محیطهای شهری از دو نظر در صنعت گردشگری اهمیت دارند ،یکسو کانونهای شهری به لحاظ تمرکز جمعیت در
آنها و فشارها و خستگیهای ناشی از کار و فعالیت ،بهعنوان مبدأ مسافرتهای گردشگری محسوب میشوند و از سوی
دیگر بعضی از شهرها به علت امکان فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و ارتباطی ،فراغتی و جاذبههای تاریخی و گردشگری
بهعنوان مقصد مسافرتهای گردشگری نیز به شمار می آیند .اهمیت گردشگری شهری در شهرهای کشورهای پیشرفته به
حدی است که شهرداران در ایجاد زیرساختها و جاذبههای جدید توریستی و معرفی شهر خود با یکدیگر رقابت میکنند.
مسئوالن شهرهای توریستی مثل پاریس ،پکن و مادرید ،سعی میکنند با رشد صنعت گردشگری به توسعه شهر خود کمک
کنند (موحد و دولتشاه .)83 :1334 ،در سراسر جهان ،گردشگری شهری بدون شک یکی از مهمترین اشکال گردشگری
بهحساب میآید ( .)Rogerson,2011,316شهر چابهار دارای پتانسیلهای بسیاری درزمینهی تبلیغات گردشگری است
که تعدادی از آن ها شامل دانشگاه دریانوردی منطقه آزاد و دریای عمان است که از مناطق مختلف کشور برای تحصیل و
کار به این در این شهر حضور مییابند؛ زیرا در صورت آشنایی این افراد با جذابیتهای محل تحصیل خود میتواند در ایجاد
تصویری مثبت و قابلتأمل از شهر چابهار بهعنوان یک مقصد گردشگری مطلوب و مؤثر باشد؛ لذا این موضوع بر اهمیت
تحقیق حاضر افزوده است .منطقه آزاد چابهار ،ازجمله مناطق آزاد ایران است که باگذشت دو دهه از تأسیس آن ،عملکرد
موفقیتآمیزی نداشته و به اهداف اقتصادی خود دست نیافته است .این منطقه به دلیل برخورداری از موقعیت خاص
جغرافیایی و اقلیمی و توانهای بالقوه و بکر گردشگری نظیر تپههای گلفشان ،تاالب لیپار و  ...نقش مهمی را در توسعه
صنعت گردشگری چابهار و تبدیل آن به یک مقصد گردشگری ایفا نماید.

مبانی نظری پژوهش
گردشگری :تعریف جامعی از گردشگری بهوسیله سازمان جهانی گردشگری ارائهشده است :گردشگری یک صنعت
خدماتی است که شامل تعدادی از ترکیبات مادی و غیرمادی است .عناصر مادی شامل سیستمهای حملونقل (هوایی ،راه-
آهن و جادهای ،آبی و امروزه فضایی) ،پذیرایی( مسکن ،غذ ا ،تورها) و خدمات مربوط به آن نظیر خدمات بانکی ،بیمه و
خدمات بهداشتی و ایمنی است .عناصر غیرمادی شامل استراحت آرامش ،فرهنگ ،فرار ،ماجراجویی و تجربیات جدید و
متفاوت است (.)WTO,2004
گردشگری شهری شاخه ای از گردشگری است که سعی دارد گردشگری را بهعنوان یک پدیده مهم و مؤثر در
تغییرات شهری(کالبدی ،اجتماعی ،سیاسی و مدیریتی) توسعه شهر موردبررسی قرار دهد (پوراحمد و همکاران:1332 ،
 .)87می توان گفت که شهر در رابطه با فعالیت گردشگری ماهیتی دوگانه دارد .از یکسو شهرها خاستگاه عمده و اصلی
جریانهای گردشگری بهویژه گردشگری انبوه هستند و بسیاری از گردشگران امروزی را تشکیل میدهد که در شهرها کار
و زندگی میکنند .از سوی دیگر شهرها به دلیل داشتن انواع جاذبهها محل پویایی برای فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی و یکی از مهمترین مقصدهای گردشگران به شمار میآیند .این ماهیت دوگانه شهر در رابطه با گردشگری،
شهرهای توریستی را با الزاماتی روبهرو میسازد که نهتنها در رفتار شهروندان این شهرها ،بلکه در شیوههای مدیریت و
برنامهریزی آنها باید موردتوجه قرار گیرند (رهنمایی .)27 :1334،از سوی دیگر ویژگی شهرها باعث شده است که
گردشگران شهری متفاوتتر از سایر گروههای گردشگری باشند .چراکه گردشگری شهری ترکیب پیچیدهای از فعالیتهای
مختلف است که از به هم پیوستن ویژگیهای محیطی و میزان توانمندی و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه
خدمات است ( اعتمادی نیا و مصلحی .)147 :1331 ،فضاهای شهری در شهرهای معاصر ،که برای گردشگران بهعنوان یک
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جاذبه محسوب میشوند ،میتوان به دودسته تقسیم نمود :فضاهای مدرن یا جدید نظیر پارکها ،مراکز فروش مدرن،
فرهنگسراها ،میادین و پالزاها؛ فضاهای سنتی نظیر بازارها ،امامزادهها ،گورستانها ،باغها ،مساجد و سایر اماکن
تاریخی(قالیباف و همکاران.)154 :1334 ،
هینچ ،جاذبههای گردشگری شهرها را در قالب سه محیط انسانساخت ،طبیعی و فرهنگی تقسیمبندی کرده است.
محیط انسانساخت شهرها نقش مهمی در جذب گردشگران به مقصدهای شهری ایفا میکنند .معماری منحصربهفرد ،ابنیه
تاریخی ،مراکز ورزشی و فرهنگی ،امکانات تفریحی و سرگرمی و مراکز خرید محیط انسانساخت یک شهر را تشکیل می-
دهند .محیط طبیعی یک شهر از ساحل دریا و رودخانه ،کانالها ،باغها و بوستانها و  ...تشکیلشده است .سومین عامل
مؤثر بر جذابیت شهرها ،محیط فرهنگی آنهاست .الگوهای فرهنگی ،آدابورسوم ،سنتها ،سبک زندگی ،هنر و ...
گردشگران را به شهرهای مختلف جذب میکند.
شناخت رابطه بین انواع جاذبههای مختلف ،درک سلسله مراتبی از قدرت جذب و کشش جاذبهها یکی از مراحل توسعه
کانونها و مقاصد گردشگری است .دفرت منابع گردشگری و جهانگردی را به چهار بخش عمده تقسیم نموده است:
-1منابع ئیدروم :1منابعی هستند که ریشه آبی دارند ،مانند :دریاها ،چشمهها ،رودخانهها ،آبمعدنی ،یخ و نظایر آن.
 -2منابع فیتوم :2منابعی هستند که ریشه گیاهی دارند ،مانند :جنگل ،مزارع ،مراتع و گیاهان آبزی.
 -3منابع لیتوم :3منابعی هستند که ریشه سنگی دارند ،مانند :آثار باستانی ،ساختمانی ،کاخها ،مساجد ،عبادتگاهها،
کوهها ،درهها و غارها.
4
 -4منابع آنتروپوم  :منابعی هستند که ریشه فرهنگی دارند ،مانند آدابورسوم ،سنتها ،غذاها ،موسیقی ،جاذبههای
مردم شناختی ،ادبیات فولکلور و نظایر آن (ابراهیمزاده و همکاران.)14 :1334 ،
الگوهای رفتاری گردشگران :پژوهشهای رفتاری گردشگری میتواند در سه دسته شکل بگیرد:
 .1قبل از سفر؛ شامل مطالعه مسائل پیچیده تأثیرگذار بر روی تصمیم سفر و نیت دیدن یک مقصد گردشگری است.
 .2طول سفر؛ رفتار و ادراک گردشگران از کیفیت تسهیالت و مبلغ پولی که هزینه میکنند.
 . 3بعد از سفر؛ شامل رضایت و خشنودی گردشگران و قصد بازگشت دوباره و برخورد گردشگران با جامعه میزان است
(ابراهیمزاده و یاری.)7 :1334 ،
تبلیغات دهانبهدهان و تأثیرات بین شخصی :ارتباطات دهانبهدهان فرآیندی است که به مصرفکنندگان اجازه
می دهد که اطالعات و نظرات خاصی را در مورد خرید یا عدم خرید یک کاال ،خدمت یا ایدهای خاص با یکدیگر ردوبدل
کنند (رادمهر و همکاران .)3 :2411 ،اخیراً وستبروک ارتباطات دهانبهدهان را به این صورت تعریف کرده است :ارتباطات
غیررسمی در مورد ویژگیها و نحوه استفا ده از یک کاال یا خدمتی خاص و یا در مورد فروشنده آن کاال یا خدمت ،از یک
فردبهفرد دیگر ارتباطات دهانبهدهان است (.)Lindgreen & Vanhamme,2005; 178
کاربردهای تبلیغات دهانبهدهان :اصوالً گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری ،نیازمند اطالعات معتبر و موثقی
دربارهی مقصد موردنظر هستند .آنها اطالعات موردنیاز خود را از طرق گوناگون ازجمله رسانههای گروهی مانند تلویزیون،
رادیو ،ماهواره ،اینترنت ،کتابچه ها و مجالت گردشگری ،سازمان جهانی گردشگری ،تورهای گردشگری ،آژانسهای
گردشگری در کشورهای خارجی و همچنین گردشگرانی که از مقاصد گردشگری دیدن کردهاند و تجربه واقعی سفر به این

1

Hydrome
Phytome
3
Lithome
4
Anthropome
2
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مقاصد را داشتهاند جمعآوری میکنند(رنجبریان و همکاران .)1445 :2411 ،اگرچه هر یک از منابع مذکور ،اطالعات
ارزشمندی را در اختیار گردشگر قرار میدهد ،گردشگران ترجیح میدهند بخش قابلتوجهی از اطالعات موردنیاز خود را از
بستگان ،دوستان و آشنایانی دریافت کنند (زیرا به آنها اعتماد دارند؛ آنها تجربههایی رو در این زمینهدارند ).درواقع این
افراد چون یا خود به مقصد موردنظر سفرکردهاند و یا اطالعات زیادی در مورد مقصد گردشگری دارند و مهمتر آنکه منافعی
در ارائه این اطالعات عاید آنها نخواهد شد ،موردتوجه خاص گردشگران است(غفار و همکاران .)143 :1332 ،هدف از
تبلیغات دهانبهدهان در صنعت گردشگری تشویق گردشگران به صحبت در مورد مقصد گردشگری با دیگران است تا
گردشگران بیشتری از آن جاذبهها دیدن نمایند(بازاریابی از طریق تبلیغات دهانبهدهان هزاران بار قدرتمندتر از دیگر
روشهای متداول بازاریابی است) علت این مسئله آن است که بازاریابی دهانبهدهان اصوالً با استفاده از تکنیک بازاریابی
سنتی افراد را ترغیب میکند که تا در مورد یک خدمت صحبت کنند .اصوالً بازاریابی تبلیغات دهانبهدهان مؤثرتر از سایر
شیوههای بازاریابی است چون تنها  14درصد افراد به چیزهایی که در آگاهیهای بازرگانی میبینند ،میشنوند یا میخوانند
اعتماد دارند ( .)Thomas,2004: 198جالبتر اینکه  34درصد افراد به خانواده ،دوستان یا آشنایان خود که یک
محصول را تائید میکنند اعتماد دارند چون آنها میدانند که منافعی در تائید برای آنها وجود ندارد .تبلیغات
دهانبهدهان تصمیمگیری را برای گیرنده پیام تسهیل میکند .چراکه بهترین روش برای اجتناب از کارها و درعینحال
انجام کارها این است که اجازه داد تا دیگران آن را انجام دهند .این ر اهی برای ترغیب سایر افراد برای انجام کارها و
پذیرفتن ریسک جمع آوری اطالعات و آزمایش محصول است .در این روش شما مجبور نیستند زمانی را صرف کنید ،به
منابع اطالعاتی پول پرداخت کنید یا ریسک انجام آن را متحمل شوید (.)Alire,2007:547
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پیشینه پژوهش
ترابی و همکاران( ،)1332در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویههای تبلیغاتی برافزایش جذب
گردشگر در شهر گرگان ،به این نتیجه رسیدهاند که به ترتیب تلویزیون ،اینترنت ،روزنامه و مجالت ،بروشور ،کتاب راهنما،
سمینارها و کنفرانسها بیشترین تأثیر را در جذب گردشگر به شهر گرگان داشتهاند .خالقی فر( ،)1334در پایاننامه
کارشناسی ارشد خود با عنوان تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر تبلیغات دهانبهدهان و قصد بازدید مجدد با نقش میانجی
رضایت توریسم شهر کرمان ،به این نتیجه رسیده است که بین ابعاد کیفیت خدمات و رضایت گردشگر اثر مثبت و
معناداری وجود دارد ،ارتقا رضایت گردشگر برافزایش تبلیغات دهانبهدهان اثر مثبت و معناداری دارد و بین تبلیغات
دهانبهدهان و قصد بازدید مجدد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .شیرعلی زاده( ،)1334در پایاننامه کارشناسی ارشد
خود با عنوان بررسی تأثیر تبلیغات دهانبهدهان برجذب گردشگران در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس ،به این نتیجه
رسیده است که تبلیغات دهانبهدهان امکان جذب هرچه بیشتر گردشگران به منطقه موردمطالعه را فراهم میکند.
محمدی( ،)1335در تحقیقی با عنوان نگرش عرضهکنندگان خدمات گردشگری مقصد به نقش رسانههای اجتماعی در
بازاریابی مقصد گردشگری در شهرستان رامسر ،به این نتیجه رسیدهاند که رسانههای اجتماعی بر بازاریابی عرضهکنندگان
خدمات گردشگری مقصد رامسر تأثیر معناداری دارد .تقیپوریان و عینیمیرحسینلو( ،)1337در تحقیقی با عنوان بررسی
تأثیر رضایت از مقصد بر تبلیغات دهانبهدهان گردشگران خارجی سالمت در بیمارستانهای تهران ،به این نتیجه رسیدهاند
که مدیریت بیمارستانها برای جذب بیشتر گردشگران خارجی در حوزه سالمت باید هم بر عوامل محیط داخلی و هم بر
عوامل محیط خارجی که سبب رضایت آنان از مقصد گردشگری سالمت میشود تأکید ویژه داشته تا از این طریق هر یک
از گردشگران خارجی سالمت بهعنوان یک تبلیغکنندهی دهانبهدهان ویژهای برای بیمارستانهای ارائهدهنده گردشگری
سالمت شوند .پاکدلیان و ابراهیمی( ،)1335در تحقیقی با عنوان اعتماد ،تبلیغات دهانبهدهان و مفهوم ارزش ویژه برند در
صنعت گردشگری ،به این نتیجه رسیدهاند که تبلیغات دهانبهدهان و اعتماد به اینگونه تبلیغات در صنایع خدماتی و
بخصوص صنعت گردشگری اهمیت زیادی دارد و میتواند برای این صنعت ارزشآفرینی کند.

معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان چابهار با مساحتی حدود  13172کیلومترمربع در منتهیالیه جنوب شرقی ایران در کنار آبهای گرم دریای
عمان و اقیانوس هند قرارگرفته است .این شهرستان شامل سه بخش است که شهر چابهار در منتهیالیه جنوب غربی
بخش مرکزی آن قرارگرفته است ازنظر موقعیت مختصات جغرافیایی ،شهر چابهار در  25درجه و  17دقیقه عرض شمالی و
 74درجه و  37دقیقه طول شرقی واقعشده است .این شهر از طرف غرب به خلیج چابهار و از جنوب به دریای عمان ختم
میشود بهطوریکه  18,5کیلومتر خط ساحلی با دریای عمان دارد .بهاینترتیب امکان دسترسی به آبهای آزاد از این
طریق برای بندر چابهار جایگاه ویژهای را به وجود آورده است .مساحت شهر چابهار  2344هکتار است (مهندسین مشاور
پیراوش معمار .)1383 ،جمعیت شهر چابهار در سال  1335برابر با  112443نفر است .چابهار دارای جاذبههای گردشگری
منحصربهفرد فردی همچون دریای عمان ،بدلندها ،جنگلهای حرا ،گلافشان و منطقه آزاد تجاری و غیره است و بسیاری از
جاذبههای آن به دلیل شناخته نبودن آنها و نبودن تبلیغات درست در رابطه با آنها آنچنانکه باید مورد بازدید مردم و
گردشگران واقع گردند چندان مورد بازدید واقع نمیگردند.
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شکل  .2موقعیت جغرافیایی شهر چابهار در شهرستان و استان.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است .جامعه
آماری پژوهش شامل مردم شهر چابهار و گردشگرانی که برای بازدید به این شهر مراجعه کردهاند را شامل میشود .حجم
نمونه  382نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفادهشده است؛ و برای
تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون پیرسون استفادهشده است .برای تعیین روایی پرسشنامه تحقیق ،با چند تن از
اساتید ،صاحبنظران و کارشناسان بهعملآمده و نظرات انتقادی و پیشنهادهای اصالحی آنان در پرسشنامه اعمال گردید.

تحلیل یافتهها
مشخصات دموگرافی جامعه آماری
 55درصد تعداد پاسخگویان مرد بودن و  45درصد آنان زنان بودند سن  34 -24سال بیشترین تعداد پاسخگویان با
 43,2درصد رو به خود اختصاص دادهاند و بعدازآن سن  53 -35سال  47,1درصد از پاسخگویان رو به خود اختصاص
دادهاند و  44,5درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس و  27,2درصد آنان از تحصیالت دیپلم و  22درصد از
تحصیالت فوقلیسانس برخوردار بودهاند و  32,5درصد افراد دارای شغل دولتی بودهاند و  34درصد از شغل آزاد برخوردار
بودند.
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 74سال به باال

18

4,7

فوقلیسانس

85

22,3

بیکار

38

3,3

دکترا

5

1,3

سایر

14

2,7

جنس

لیسانس

174

44,5

محصل

84

24,3

تعداد

53 -35

177

47,1

دیپلم

144

27,2

آزاد

134

34

درصد

188

43,2

کمتر از دیپلم

18

4,7

دولتی

124

32,5

سن

تعداد

درصد

تحصیالت

تعداد

درصد

شغل

تعداد

درصد

جدول  .1مشخصات دموگرافیک نمونه

زن

172

45

34 -24

مرد

214

55

میزان شناخت افراد از وجود و نام و نشان جاذبههای گردشگری شهر چابهار  15,4درصد افراد اطالع زیادی داشتند،
 3 .34درصد افراد اطالعات کمی داشتند و  43,5درصد از نام و نشان جاذبهها اطالعات خیلی کمی داشتند.
جدول  .2اطالعات توصیفی شاخصهای میزان آگاهی از جاذبهها با میزان تمایل به بازدید از جاذبهها
ردیف

گویه ها

1

میزان شناخت از وجود ،نام و نشان
جاذبههای گردشگری شهر چابهار

2

میزان شناخت در مورد تاریخچه
شکلگیری و روند توسعه مراکز
گردشگری شهر چابهار

خیلی زیاد

متوسط

زیاد

خیلی کم

کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

53

15,4

12

3,4

4

4,1

118

34,3

183

43,5

4
4,1

12

3,4

53

15,4

183

43,5

118

34,3

3

میزان شناخت در مورد موقعیت و
مکان واقعشدن جاذبههای
گردشگری شهر چابهار

3

2,4

34

8,3

133

37,7

131

34,3

73

18,1

4

جاذبههای طبیعی (حیاتوحش،
سایتهای طبیعی و کوهنوردی... ،

137

35,3

143

33

87

22,5

14

2,7

5

جاذبههای تاریخی و فرهنگی (موزه-
ها ،ساختمانهای قدیمی،
کتابخانهها)... ،

112

23,3

171

42,1

38

25,7

14

2,7

7

بازارها و مکانهای خرید

158

41,4

154

33,3

73

18,1

5

1,3

7

مکان تفریحی و رفاهی(مجتمعهای
تفریحی ،رستورانها... ،

137

51,3

134

34,4

52

13,7

1

4

4,3

1,4

بیش ترین بازدید مربوط به بازارها و پاساژها و پارک تفریحی منطقه آزاد و بدلند ها ،پالژ ساحلی و سواحل صخرهای
بوده است دلیل بیشتر بازدید از این مکانها به خاطر معرفی شدن بیشتر این مکانها و اطالع مردم از وجود این مکانها
بوده است؛ و کمترین میزان بازدید از تلگرافخانه انگلیسیها  ،قلعه گواتر و چاه باستانی کوپال صورت گرفته است که بیشتر
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افراد از وجود این مکان هیچ اطالعی نداشتند؛ و همچنین بیشتر مردم به بازدید از جاذبههای انسانی و طبیعی تمایل
بیشتری داشتند.
جدول  .3اطالعات توصیفی شاخص میزان شناخت از تکتک جاذبههای گردشگری شهر چابهار
شخصاً از آن بازدید نمودهام

از وجود آن اطالع داشتهام اما

تاکنون از وجود این

تاکنون از آن بازدید نکردهام

مکان اطالع نداشتهام

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فروانی

نام جاذبه گردشگری

ردیف

14,2

33

42,3

174

47,3

173

تلگرافخانه انگلیسیها

1

71,2

272

22,8

87

4,7

23

روستا و بندر تاریخی تیس

2

74,5

231

32,7

125

7,8

27

قلعه تیس

3

17,88

74

47,3

173

37,4

133

آرامگاه سید غالم رسول

4

17,5

73

41,1

157

42,4

172

قدمگاه خضر

5

3,7

37

38,2

147

52,1

133

چاه باسانی کوپال

7

17,8

74

37,4

133

47,3

173

قلعه گواتر

7

28

147

42,4

172

23,7

113

غارهای سهگانه

8

84,8

328

4,12

47

3,1

12

بازارها و بازارچهها

3

74,3

284

22,3

85

3,4

13

پارک تفریحی منطقه آزاد

14

37,2

142

74,1

177

17,8

74

پارک آزادگان

11

44,8

171

37,7

144

18,7

71

سینمای روباز ساحل تیس

12

4,72

275

23,8

31

4,2

17

پالژ ساحلی چابهار

13

77,2

253

25,1

37

8,7

33

تفریحات آبی و دریایی

14

74,7

247

24,1

32

11,3

43

اسکلههای ماهیگیری

15

41,3

174

53,4

244

4,7

18

گلفشان

17

71,8

237

27,5

145

14,7

41

تاالب لیپار

17

43,7

177

41,3

174

14,4

55

جنگلهای حرا

18

51

135

35,1

134

13,3

53

موج فشان

13

78,1

274

23

88

8,3

34

سواحل صخرهای

24

48,2

184

33,5

151

12,3

47

بدلند یا کوههای مریخی

21

144

382

37,1

138

12,3

47

درخت انجیر معابد

22

با توجه به نتایج جدول ( )4میتوان گفت که  53,7درصد از زبان دیگران شنیدهاند 3,3 ،درصد از طریق جستجوی
اینترنتی 27,7 ،درصد از طریق رسانههای محلی 3.7 ،درصد از طریق جشنوارهها و همایشها و  7,8درصد از طریق تورهای
گردشگری با جاذبههای گردشگری چابهار آشنا شدهاند .بیشترین نحوه آشنایی مردم با جاذبههای گردشگری چابهار از
طریق تبلیغات دهان به هان صورت گرفته است افرادی که به این منطقه آمده و از آن بازدید نمودهاند از جاذبههای آن
برای دیگران بازگو نمودهاند و بعد از تبلیغات دهانبهدهان بیشترین آشنایی از طریق رسانههای ملی و محلی بوده است؛ و
کمترین آشنایی افراد با جاذبهها از طریق تورهای گردشگری بوده است تعداد تورهای مسافرتی به این شهر نسبتاً کم است.

جدول .0نحوه آشنایی با جاذبههای گردشگری چابهار
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ردیف

گویه

فراوانی

درصد فراوانی

1

از زبان دیگران شنیدهام

245

53,7

2

از طریق جستجوی اینترنتی

15

3,3

3

رسانههای محلی و ملی (رادیو ،تلویزیون ،نشریات و تبلیغات)

147

27,7

0

اقدامات انجامشده توسط دستگاههای متولی مانند جشنوارهها ،همایشها ،پوستر ،بنر و بروشورهای
تبلیغاتی

34

7,3

3

تورهای گردشگری

27

7,8

یافتههای تحلیلی تحقیق و آزمون فرضیه ها
فرضیهی اول :به نظر میرسد بین میزان شناخت از جاذبهها با تمایل بازدید آنها از جاذبهها رابطه معناداری وجود
دارد.
جدول شماره ( )5نشان میدهد که بین میزان آگاهی از جاذبههای گردشگری شهر چابهار با میزان تمایل آنها به
بازدید از جاذبهها رابطه مثبت معناداری وجود دارد ( .)p<0.05, N= 382, T= 0.207سطح معناداری ()4,444
کوچکتر از  4,45است درنتیجه رد فرض صفر رد و فرض خالف تائید میشود؛ و با اطمینان  35درصد نتیجه میگیریم که
بین میزان آگاهی از جاذبههای گردشگری شهر چابهار با میزان تمایل آنها به بازدید از جاذبهها رابطه مثبت معنادار وجود
دارد با افزایش شناخت جاذبهها میزان تمایل آنها به بازدید از جاذبهها بیشتر میشود.
جدول  .3آزمون همبستگی پیرسون ،بررسی رابطه بین میزان آگاهی از جاذبهها با میزان تمایل آنها به بازدید از جاذبهها
متغیر

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تائید یا رد

میزان آگاهی از جاذبههای گردشگری شهر چابهار با میزان تمایل به

382

4,247

4,444

تائید

بازدید از جاذبهها

فرضیهی دوم :به نظر میرسد بین میزان آگاهی جامعه نمونه از تکتک جاذبهها با تعداد دفعات بازدید آنها رابطه
وجود دارد.
رابطه میزان شناخت از جاذبههای گردشگری شهر چابهار با تعداد دفعات بازدید از جاذبهها با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون بررسی شد .جدول شماره ( )7نشان میدهد که میزان شناخت از جاذبههای گردشگری شهر چابهار با
تعداد دفعات بازدید از جاذبهها رابطه مثبت معناداری وجود دارد ( .)p<0.05, N= 373, T= 0.475سطح معناداری
( )4,444کوچکتر از  4,45است درنتیجه فرض صفر رد و فرض خالف تائید میشود؛ و با اطمینان  35درصد نتیجه می-
گیریم که بین میزان شناخت از جاذبههای گردشگری شهر چابهار با تعداد دفعات بازدید از جاذبهها رابطه مثبت معنادار
وجود دارد با افزایش شناخت جاذبهها میزان تعداد دفعات بازدید از جاذبهها بیشتر میشود.
جدول  .7بررسی رابطه بین میزان شناخت از تکتک جاذبههای گردشگری شهر چابهار با تعداد دفعات بازدید از جاذبهها
متغیر
میزان شناخت از تکتک جاذبههای گردشگری شهر چابهار با تعداد
دفعات بازدید از جاذبهها

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تائید یا رد

373

4,457

4,444

تائید
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فرضیهی سوم :انجام تبلیغات بویژه تبلیغات شفاهی موثرترین راه شناخت و آشنایی مردم با جاذبههای چابهار میباشد.
جدول شماره ( )7نشان میدهد که بین انجام تبلیغات بویژه تبلیغات شفاهی و آشنایی مردم با جاذبههای چابهار رابطه
مثبت معناداری وجود دارد ( .)p<0.05, N= 382, T= 0.538سطح معناداری ( )4,444کوچکتر از  4,45است
درنتیجه فرض صفر رد و فرض خالف تائید میشود؛ و با اطمینان  35درصد نتیجه میگیریم که انجام تبلیغات بویژه
تبلیغات شفاهی موثرترین راه شناخت و آشنایی مردم با جاذبههای چابهار میباشد و بین میزان تبلیغات شفاهی با میزان
آشنایی مردم با جاذبههای چابهار رابطه مثبت معنادار وجود دارد .پس با افزایش تبلیغات شفاهی میزان آشنایی مردم با
جاذبههای چابهار بیشتر میشود.
جدول  .6بررسی رابطه بین انجام تبلیغات بویژه تبلیغات شفاهی و آشنایی مردم با جاذبههای چابهار
متغیر
انجام تبلیغات تبلیغات شفاهی و آشنایی مردم با جاذبههای چابهار

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تائید یا رد

382

48383

48444

تائید

نتیجهگیری و پیشنهادها
هر مقصد گردشگری محصوالت و خدمات مختلفی را برای جذب گردشگران به آنان عرضه میکند و هر گردشگر
فرصت انتخاب از میان مجموعه مقاصد را دارد که با افزایش اطالعات گردشگران در مورد مقاصد گردشگری ،انتخابهای
جدید برای آنها میسر میشود؛ بنابراین توسعه این صنعت در هر کشور یا هر منطقه بایستی قابلیتهای گردشگری آن
منطقه به افراد شناسانده شود .اهمیت این موضوع تا حدی است که اگر هر شهر یا کشوری ،امکانات و جاذبههای
گردشگری زیادی داشته باشد ،ولی روشهای معرفی این جاذبهها و توانمندیها و عرضه آن به بازار مصرفکنندگان
(گردشگران) را در برنامه کالن خود نگنجاند ،موفق نخواهد بود .از میان ابزارهای مختلف تبلیغات ارتباطات دهانبهدهان در
قیاس با سایر روشهای تبلیغاتی که بعضاً هزینههای هنگفتی را موجب میشوند روشی مفید است ،روشی با کمترین هزینه
جهت رسیدن به اهداف موردنظر است .این نوع تبلیغات ،در صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است ،چهبسا مقاصد و
جاذبههایی که به دلیل تبلیغات دهانبهدهان منفی ،باوجود غنای منابع گردشگری از رونق افتادهاند و همچنین مقاصدی
که علیرغم برخورداری از غنای متوسط در داشتن جاذبههای گردشگری تبلیغات دهانبهدهان بهعنوان ابزاری بسیار
کارآمد در تغییر ذائقه عمومی و توجه اذهان نسبت به مقاصد گردشگری در نظر گرفته شود.
پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان آگاهی از جاذبههای گردشگری شهر چابهار با استفاده از تبلیغات دهانبهدهان
صورت گرفته است .نتایج بهدستآمده از این تحقیق بیانگر این مطلب است که هر چه میزان شناخت افراد و آگاهی آنان از
جاذبههای گردشگری شهر چابهار بیشتر باشد میزان دفعات بازدیدی آنها از جاذبهها بیشتر است گردشگران و مردم
هرچه آشنایی و شناخت آنها نسبت به جاذبهها بیشتر بوده است تعداد بازدید آنها از جاذبهها بیشتر بوده است و بیشتر
به بازدید از جاذبههای انسانی بازارها و مکانهای خرید و جاذبههای طبیعی تمایل بیشتری نشان دادهاند و همچنین نتایج
تحقیق نشان داد که بیشترین نحوه آشنایی افراد با جاذبهها از طریق تبلیغات دهانبهدهان بوده و بعدازآن از طریق رسانه-
های محلی و ملی بوده است .با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی در این زمینه ارائه میشود:
 .1معرفی جاذبههای گردشگری شهر چابهار در سطح گسترده برای سایر شهرهای کشور و کشورهای دیگر.
 .2سعی شود امکانات و زیرساخت های گردشگری در این شهر برای گردشگران و مردم به نحو احسنت ایجاد شود تا از
این طریق این
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به دیگران تبلیغات مثبت بکنند.
 . 3اهمیت دادن به گردشگر در مقصد ،بررسی نیازی که گردشگر در مقصد با آن مواجه شده و راهنمایی دقیق
گردشگران.
 .4بهبود تجربه مشتری از استفاده محصوالت و خدمات گردشگری.
 .5تغییر در دید مصرفکنندگان از محصوالت و خدمات ارائهشده مقصد (کیفیت خدمات باعث ایجاد تبلیغات شفاهی
مثبت میشود).
 .7دادن محصوالت و خدمات مطابق با نیازها و خواستههای گردشگر با رعایت اولویت شاخصهایی که گردشگر در ذهن
دارد.

منابع و مأخذ
ابراهیمزاده ،عیسی؛ ضیائی ،محمود؛ دلشاد ،علی ( ،)1331اصول و فرآیند برنامهریزی راهبردی توسعه توریسم
انتشارات مشهد.
ابراهیمزاده ،عیسی؛ یاری ،منیر ( ،)1334مطالعه تطبیقی کارکردهای تأثیرگذار بر الگوهای رفتاری گردشگران در
برنامهریزی بازاریابی گردشگری ایران و امریکا با استفاده از مدل  ،sowtفصلنامه فضای گردشگری ،سال اول.
اعتمادی نیا ،امیرعباس؛ مصلحی ،محسن( ،)1331تحلیل و بررسی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار
شهری(نمونه موردی شهر اصفهان) ،فصلنامه جغرافیایی چشمانداز زاگرس ،دوره  ،4شماره .13
براهویی ،سودابه؛ یغفوری ،حسین؛ پایدار ،بررسی میزان آگاهی در خصوص جاذبههای گردشگری و نقش آن در
توسعه شهری(  ،)1334پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهرامی ،حسین؛ نادری خورشیدی ،علیرضا؛ کثیری نژاد ،تقی( ،)1383چیستی و چرایی برنامه¬ریزی راهبردی و
بررسی الگوهای رایج آن ،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ،شماره  ،33صص .32 -11
پاکدلیان ،آمنه ،ابراهیمی ،ابوالقاسم( ،)1335اعتماد ،تبلیغات دهانبهدهان و مفهوم ارزش ویژهی برند در صنعت
گردشگری ،پنجمین کنفرانس ملی حسابداری ،مدیریت مالی و سرمایهگذاری ،گرگان ،انجمن علمی و حرفهای مدیران و
حسابداران گلستان.
پروازی ،مهناز ( ،)1335تحلیل ارزش ویژه برند گردشگری شهری (موردمطالعه شهر مرزی بانه) ،فصلنامه علمی-
منطقهای) ،سال هفتم.

پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی
پوراحمد ،احمد؛ بهدوست ،فرانک؛ فرهودی ،رحمت اله( ،)1334بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری
کرمانشاه ،مجله جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،دوره  ،5شماره 15
ترابی ،ذبیحاهلل ،فیروزی ،محمدعلی ،نعمتی ،مرتضی( ،)1332ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویههای تبلیغاتی
برافزایش جذب گردشگر در شهر گرگان ،مجله برنامهریزی فضایی ،دوره  ،3شماره  ،4زمستان.
تقیپوریان ،محمدجواد ،عینیمیرحسینلو ،امالبنین( ،)1337بررسی تأثیر رضایت از مقصد بر تبلیغات
دهانبهدهان گردشگران خارجی سالمت در بیمارستانهای تهران ،نشریهی مدیریت بهداشت و درمان(نظام سالمت) ،دوره
 ،8شماره  ،3پاییز.
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خالقی فر ،افسانه( ،)1334تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر تبلیغات دهانبهدهان و قصد بازدید مجدد با نقش
میانجی رضایت توریسم شهر کرمان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشتهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ،دانشگاه پیام
نور واحد کرج.
رادمهر ،رضا؛ رضائی دولتآبادی ،حسین؛ شالیکار ،مهدی ،بررسی تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکی در مدیریت
گردشگری( ،)2411اولین همایش بینالمللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
زیاری ،کرامت ا..؛ امانپور ،سعید؛ امیری فهلیانی ،محمدرضا( ،)1332بررسی عوامل مؤثر در توسعه صنعت
گردشگری شهری با تأکید بر عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران(نمونه موردی :شهر نورآباد ممسنی).
سنایی ،مجید و سلیمان پور ،سمیه( ،)1334گردشگری شهری و تأثیر آن در توسعه شهرها ،دومین کنفرانس
معماری و منظر شهری پایدار.
شیرعلیزاده ،بهزاد( ،)1334بررسی تأثیر تبلیغات دهانبهدهان برجذب گردشگران در منطقه آزاد تجاری صنعتی
ارس ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تبریز.
قالیباف ،محمدباقر؛ شعبانی فرد ،محمد( ،)1334ارزیابی و اولویتبندی جاذبه های گردشگری برای توسعه
گردشگری شهری بر اساس مدلهای تصمیمگیری چند متغیره(مطالعه موردی :شهر سنندج)78-171 .
محمدی ،مصطفی( ،)1335نگرش عرضهکنندگان خدمات گردشگری مقصد به نقش رسانههای اجتماعی در
بازاریابی مقصد گردشگری در شهرستان رامسر ،مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال پنجم ،شماره  ،13زمستان.
موحد ،علی ،صدیقه ،دولتشاه( ،)1334بررسی ظرفیتهای گردشگری جهت توسعه گردشگری شهری خرمآباد،
فصلنامه جغرافیا و آمایش سرزمین ،سال اول ،شماره اول
رهنمایی ،محمدتقی( ،)1334گردشگری شهری ،انتشارات سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور .تهران.
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