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129در توسعه مقاصد گردشگريبررسی نقش تبلیغات دهان به دهان

گردشگري مقاصدتوسعهدر دهان به دهانبررسی نقش تبلیغات
)جزیره ابوموسی(مطالعه موردي:

2ناصر عبدي، 1فاطمه باقري

چکیده
امروزه به منبع اصلی درآمدزایی برخی کشورها ، صنعت گردشگري که صنعتی پاك و بدون دود نام گرفته

بدون ، قسمت اعظم موفقیت این گونه مقاصد، گريي گردشهاصرف نظر از منابع و جاذبه. بدل شده است
گیريشکلدر راستاي ، کشورهافعالیتهاي حساب شده و مدبرانه دپارتمان گردشگري این مرهون شک 

این نوع ، خاصیبه مارك محصول یا خدمتعت و فقدان تعصبسر. تبلیغات دهان به دهان مثبت است
ایران با . تبدیل کرده استنتخاب محصول یا مقاصد سفر را به منبع اثر بخش اطالعاتی براي اتبلیغات

شایسته در عرصه گردشگري ومتاسفانه موفق به کسب جایگاه در خور، برخورداري از منابع غنی گردشگري
ي گردشگري جزایر خلیج فارس و به خصوص مقصد ناشناخته ابوموسی هااز جمله این جاذبه. نشده است

تبلیغات تأثیر، به روش توصیفیايکتابخانهدارد تا با مطالعه منابع علمی واین نوشتار سعی بر این. است
نتایج بیانگر این موضوع است که . دبررسی کنجزیره ابوموسی دهان را در رونق صنعت گردشگريدهان به

موجب جذب گردشگران ، گیردمیهانی که توسط گردشگران سفر کرده به جزیره صورت دتبلیغات دهان به 
این نوع تبلبغات نیازمند گیريشکلالبته باید توجه داشت که . شودمیدر نتیجه توسعه گردشگري آن جا و 

گردشگري است؛ مرتبط با ي هاو کلیه فعالیتهاروساخت، هاي وسیع در راستاي بهبود زیرساختهاتالش
. اشته باشدبر مقاصد گردشگري داثرات منفی نیز دتوانمیچرا که این تبلیغات 

. ، خلیج فارسجزیره ابوموسی، به دهاندهانتبلیغات، گردشگريکلیدي:هايهواژ

مقدمه
ي بین المللی را فارغ از هابراي ورود به عرصهیي مناسبهاگردشگري فعالیتی است که فرصت
ه از گردشگري به عنوان درك این مهم باعث شده ک. کندمیسطح توسعه یافتگی کشورها فراهم 

شناخته بزرگ دنیا ده و بعد از صنعت نفت و خودروسازي به عنوان سومین صنعت اد کرصنعت ی

fatemeh_bagheri@ut.ac.irبی) دانشگاه تهران، ارشد مدیریت گردشگري(گرایش بازاریادانشجوي کارشناسی:نویسنده مسئول- 1

دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان-2
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ي اقتصادي عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه هااز پویاترین فعالیتاین صنعت. شودمی
از طریق ترکیب و به کارگیري همزمان صنعت گردشگري . کندمیایفا و ملیايمنطقه، محلی

زیست محیطی و فرهنگی زیادي به دنبال ، اجتماعی، منافع اقتصادي، یمنابع داخلی و خارج
جوامع و دولت بر امروزه اهمیت صنعت گردشگري تا حدي. )1388، و همکارانزادهابراهیمدارد(

کنند(زارعی و میمردان آشکار شده که از آن به عنوان یکی از سه رکن اصلی توسعه پایدار نیز یاد 
و مقاصد و تجربیات جدیدگیريشکلپست مدرنیسم موجب 1980دهه در . )1388، همکاران

گردید و به عبارتی ... و، گردشگري تلخ، جمله اکوتوریسمزافزایش تنوع محصوالت گردشگري ا
در دنیاي پست مدرن این قابلیت را دارد که به عنوان مقصد و محصول ايدیگر هر پدیده

تالش ، ن تنوع عظیم در محصوالت و مقاصد گردشگريبا ای. )1388، (وثوقیگردشگري مطرح شود
کشورها براي جذب گردشگران داخلی در کشور و به خصوص گردشگران ارز آور بین المللی روز به 

به عبارتی دیگر در این میان اهمیت و نقش حیاتی بازاریابی در این صنعت . شودمیروز بیشتر 
توان گفت که بازاریابی میبنابراین . م) شده استبسیار محسوس و مملوس تر از قبل(دوران مدرنیس

. )21: 1391، ي عصر پست مدرنیسم است(سیدجوادین و اسفیدانیهااز مهمترین پدیده
باید قادر به ، و عرضه محصوالت و خدمات گردشگريهاهر کشور و مقصدي ضمن ایجاد زیرساخت

از جمله ابزارهاي در دست . باشدمعرفی خود و ایجاد تصویر ذهنی مناسب در اذهان گردشگران 
ي موثر و هایکی از روش. ي تبلیغات استهامسئولین جهت نیل به این مهم استفاده از انواع روش

تبلیغات دهان به دهان به عنوان مهمترین منبع . تبلیغات دهان به دهان است، کم هزینه تبلیغات
که ارزیابی خدمات است چرابه خصوص در مورد خدمات و گردشگري، اطالعاتی هنگام خرید

م و تصمیارزیابی دراین شکل از تبلیغاتبنابراین و بودهمشکل هاقبل از مصرف آن، غیرقابل لمس
. از جمله مسائل در خور توجه علم بازاریابی استومهمی داردبسیار به خرید نقش 

ي گردشگري جزء ده هااز لحاظ تعداد جاذبهي دنیاست که ایران از جمله جذاب ترین کشورها
جزایر خلیج فارس از جمله جزیره . کشور اول دنیاست5نظر تنوع جزء کشور اول جهان و از

ي هاجاذبهدارا بودناین جزیره علی رغم. استایرانگردشگرييهاو جاذبههازیباییاز ، ابوموسی
شناخته باقی مانده گردشگري در ایران مطرح نگشته و نابه عنوان یک مقصدمتاسفانه ، گردشگري

یکی از ابزارهاي در به عنواننقش تبلیغات دهان به دهان در این مقاله سعی بر آن است تا. است
جزیره ابوموسی مانندناشناخته صدارونق گردشگري مقجهت، دست بازاریابان صنعت گردشگري

. بررسی و تحلیل شود
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مبانی نظري
ي پیشتاز و در حال رشد در سطح بین هاکی از بخشصنعت گردشگري ی، در میان صنایع خدماتی

ي صورت گرفته تقاضا براي هاو طبق پیش بینی)Fourie & Santana,2011(المللی است
& Coshall(میلیارد نفر در سال خواهد رسید6/1به 2020دشگري بین المللی تا سال گر

Charlesworth,2011(میلیارد نفر مسافر 4و ايطقهمیلیارد ورودي بین من2/1شامل داداین تع /
میلیون گردشگر در راس مقاصد گردشگران ورودي قرار گرفته 717قاره اروپا با . طوالنی مدت است

، میلیون نفر و آفریقا282آمریکا با ، میلیون نفر397و بعد از آن شرق آسیا و اقیانوس آرام با 
باالترین رشد . ر این رده بندي قرار داردندي آخهاخاورمیانه و آسیاي جنوبی هم به ترتیب در رده

خاور میانه و ، آسیاي جنوبی، ن شرق آسیا و اقیانوس آرامآبا ترتیب از، متوسط گردشگري
گردشگري به عنوان موضوعی مهم و اساسی در . )Robinson & Picard,2006:9(تآفریقاس

توان مسیري میسترش آن شود و با گمیب اجتماعی و فرهنگی کشورها محسو، ديتحوالت اقتصا
را براي افزایش درآمدهاي کشور و کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی و در نتیجه فراهم نمودن 

. )1388، (تاج الدینمسیري مطلوب براي دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه ترسیم نمود
ح بین المللی نخستین تعریف از گردشگري در سط. اصطالح گردشگري از قرن نوزدهم معمول شد

در این تعریف . میالدي در کمیسیون اقتصادي جامعه ملل مورد توجه قرار گرفت1937در سال 
اختیاري ، شود که از این سه ویژگی برخوردار باشد: موقتی باشدمیگردشگري به سفرهایی اطالق 

. )1389، نباشد(اسدي و همکارانگردشگر برايدرآمدباشد و انجام آن منتج به 
در چرخه ملی کشورها به ویژه از جهت اشتغال و هاشگري امروزه یکی از اقتصادي ترین فعالیتگرد
، سیاسی، شود که عالوه بر آن داراي مزایاي ارتباطیمیآوري و رونق مناطق مختلف تلقی ارز

بازاریابی از مباحث مهم صنعت گردشگري بوده که . ات بین المللی خاصی استتأثیروفرهنگی
رضایت و بازگشت مجدد آنها و در نتیجه ، ز آن جذب هرچه بیشتر تعداد گردشگرانهدف ا

. درآمدزایی بیشتر مقصد گردشگري در میان دیگر مقاصد است
شاید تعریف کاتلر و دیگران با مفهوم صنعت ، در میان تعاریف مختلف از بازاریابی گردشگري

قدند که بازاریابی فرایندي است گردشگري و ماهیت آن قدري سنخیت داشته باشد که معت
نیازهایشان را از طریق تبادل و ارائه کاالها و ، هااجتماعی و مدیریتی که طی آن افراد و گروه

.kotler et alکنند(میخدمات به یکدیگر برطرف  ، از اصول اساسی مباحث بازاریابی. )1996,
توریستی يهامترین وظایف سازمانجز یکی از مهمعموالًامر تبلیغات جهانگردي . تبلیغات است

ي جهانگردي امور هادر مورد چگونگی انجام امور تبلیغاتی باید گفت که بعضی از سازمان. است
تبلیغات خود را کال در اختیار موسسات تبلیغاتی قرار داده و برخی دیگر نیز با تماس مستقیم و 
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نحوه تبلیغات و حجم آن نموداري . پردازندیمخود به این کار هااستفاده از وسایل تبلیغاتی سازمان
بوده و در این مورد باید به این نکته توجه گردد که هر گونه تبلیغات هااز حدود فعالیت این سازمان

انجام پذیرد و چنانچه تبلیغاتی به عمل هاگردشگري با در نظر گرفتن مقدورات پذیرایی از توریست
ات منفی به بار خواهد این امر اثر، اي جهانگردان موجود نباشدآید ولی وسایل و تسهیالت الزم بر

ر کلی در تبلیغات باید چند نکته مد نظر قرار گیرد که از آن جمله مسایل مربوط به به طو. آورد
یغات مورد نظر سیاسی و باالخره مسائل اجتماعی کشورهایی که تبلمسائل، ت و افکار عمومیروحیا

به این معنی که جوامع و کشورهایی که در آن . آیدمیان به عمل آنتهج، براي جلب توریست
و شدهعکس العمل نامطلوب نباعثباشد که اينحوه تبلیغات باید بر پایه، گرددمیاقدام به تبلیغ 

از طرفی توجه به این نکته نیز بسیار ضروري است که تبلیغ کننده نباید اطالعات ناقص و یا اغراق 
به هاردشگر بگذارد زیرا در صورتی که بر اثرات تبلیغات زیرکانه هجوم توریستآمیز در اختیار گ

ي اطالعاتی هاورقه، آنچه که در انواع وسایل تبلیغاتی مختلف مانند بروشورها، کشوري سرازیر شود
پس از مراجعت از کشور میزان تبلیغات ، داده شده با حقیقت وفق ندهدهاو نظایر آن به توریست

خیلی عمیق تر هارضایتیناا براي آن کشور به طرق مختلف شروع خواهد نمود و اثرات اینسویی ر
چون وسایلی که این عده از آن براي تبلیغ ، ي استتر از هر وسیله تبلیغاتی دیگرو خطرناك

بان در جهت مشاهدات عینی است که توسط افراد بی طرف نسبت به کشور میز، کنندمیاستفاده 
این همان تیلیغات دهان به دهان است که . )119: 1389، (رضوانیگرفته استمنفی صورت 

. تواند مثبت یا منفی باشدمی

تبلیغات دهان به دهان
هر مقصد گرشگري(فارغ از نوع و ماهیت گرشگري مقصد)باید بتواند مزایاي مسافرت به آن جا را به 

در ذهن گردشگران بازار هدف ایجاد جاآنخوبی بیان کرده و به عبارتی دیگر تصویري مطلوب از 
کاران گردشگري براي رسیدن به این مهم باید بتوانند از ابزارهاي تبلیغاتی به خوبی رانددست. کند

ر کاران کمک شایانی انددر رسیدن به این مهم به دستن ابزارهابه عبارتی ای، بهره برند
باید از تبلیغات به عنوان مهمترین نیز ري در صنعت گردشگ. )1388، (ابراهیمی و همکارانکندمی

اي می تواند به عنوان ابزار برنده اي براي تبلیغات حرفهچرا که . اي استفاده کردابزار بصورت حرفه
از میان ابزارهاي مختلف . در داخل و خارج مد نظر قرار گیردمد نظر گردشگريپیشرفت اهداف

ي گوناگون هان روشی مفید و در قیاس با سایر روشارتباطات(تبلیغات) دهان به دها، تبلیغات
به روشی با حداقل هزینه جهت نیل، شوندمیي هنگفتی را موجب هاهزینهبعضاًتبلیغات که 

مفاهیم مورد پذیرش در ازاین مفهوم. اهداف مد نظر مسئولین و متصدیان مقاصد گردشگري است
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قش مهمی در شکل دهی رفتار و دهان است که نارتباطات دهان به، و تبلیغاتکنندهمصرفرفتار 
& Brownکند(میبازي کنندهمصرفنگرش  Reingen, پژوهشگرانیاولینازیکیآرندت. )1987

بهرادهانبهدهانارتباطاو. )Butter,1998(پرداختدهانبهدهانارتباطبررسیبهکهاست
توصیفشرکتهاوخدمات، مورد محصوالتردافرادبینچهرهبهچهرهوشفاهیارتباطاتعنوان
,Ardndt(نداردماهیت تجاريمزبورارتباطاتحالعیندرکهنمود تبلیغات دهان به . )1967

دهد که اطالعات و نظرات خاصی را در میدهان فرایندي است که به مصرف کنندگان این اجازه را 
تحقیقات . اص با یکدیگر رد و بدل کنندخايهخدمت یا اید، مورد خرید و یا عدم خرید یک کاال

,Ardndt(آغاز شده است1960از سال بازاریابی در مورد ارتباطات دهان به دهان ارتباط . )1967
ي مصرف کنندگان در زمینه تصمیم گیري هانگرشگیريشکلبسزایی بر تأثیردهان به دهان 

,Wangenheim & Bayo'n(خرید و کاهش ریسک مرتبط با خرید دارد 2004( .
و پیشنهادات مصرف کنندگان به هابراي توصیف توصیهمعموالًدهان به دهان در بازاریابی ارتباط 

سرعت و فقدان تعصبات تجاري به مارك محصول یا خدمت خاص آن را به منبع . شودمییکدیگر 
ص در به خصو، یی تجاري مصرف کنندگان تبدیل کرده استهااثربخش اطالعاتی براي انتخاب

گاردن و همکارانش در یک پژوهش به . )Butler,1998مواردي که تجربه قبلی خرید محدود باشد(
نه تنها ارزش استنباط شده محصوالت شرکت تحت تبلیغات دهان به دهان این نتیجه رسیدند که 

,Ozcan & Ramaswamyدهد(میقرار تأثیردهد بلکه وفاداري آنها را نیز تحت میقرار تأثیر

تبادل اطالعات مربوط به محصول از طریق تبلیغات دهان به دهان به مصرف کنندگان . )2004
دهد و در نهایت موجب میتولیدکننده را کاهش –کنندهمصرفقدرت داده و عدم تقارن اطالعات 

. )1389، تسریع یا تاخیر در پذیرش محصول خواهد شد(غفاري و رادمهر
دهد که بازاریابی براي توسعه این میو دیگر مطالعات نشان يات سازمان جهانی جهانگردتحقیق

ي هاصنعت در هر کشور یا هر منطقه ضروري است لیکن براي جلب گردشگران بایستی قابلیت
. )1391، و یاريزادهابراهیمگردشگري آن منطقه به افراد شناسانده شود(

استفادهخودسفرهايریزيبرنامهامهنگبیرونیمنبع اطالعاتچهارازدارندتمایلگردشگران
,Gursoy & Mcclearyکنند( 2004: 362( .

و آشنایاندوستان، بستگان: 1
مقصدخاص: ادبیات2
هارسانه: 3
گردشگريمشاوران: 4
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، همان طور که مشخص است اهمیت تبلیغات دهان به دهان از سه گزینه ادبیات خاص مقصد
. بیشتر استو مشاوران باالتر وهارسانه

ي هاپژوهش. ان استرمباحث رفتاري گردشگ، از جمله مباحث مربوط به تبلیغات دهان به دهان
: )Amirtahmaseb,2007(تواند در سه دسته جاي گیردمیگردشگري رفتاري 

گذار بر روي تصمیم سفر و نیت دیدن یک تأثیرشامل مطالعه مسائل پیچیده قبل از سفر:.1
. مقصد است

. کنندمیکیفیت تسهیالت و مبلغ پولی که هزینه شارز، : رفتار و ادراك گردشگرانرطول سف.2
: رضایت و خشنودي گردشگران و قصد بازگشت دوباره و برخورد گردشگران با بعد از سفر.3

. جامعه میزبان
در ارتباط دانست؛ بدین توان به صورت شکل زیر تبلیغات دهان به دهان را با این سه مرحله می
تواند به عنوان یکی از نتایج مرحله سوم باشد که نقش نوعی میبلیغات دهان به دهان ورت که تص

. کندمیمحرك در تصمیم به سفر را ایفا 

ي رفتاري گردشگريهارابطه بین تبلیغات دهان به دهان و پژوهش

دهانبهدهانرتباطبروز امیزانزمینهدردهانبهدهانارتباطبحثدردیگرتوجهموردمسئله
زمینهدر. باشدمیمثبتبهنسبتمنفیدهانبهدهانارتباطتأثیرمیزانومثبتبرابردرمنفی
دهانبهدهانارتباطبروزمیزانکهاستبودهاینبررایجدهان عقیدهبهدهانارتباطبروزمیزان

دهانارتباطمشارکت دربهبیشتريتمایلافراددیگرعبارتبهوبودهبیشترمثبتبهمنفی نسبت
,Anderson)دارندمثبتبهنسبتمنفیدهانبه 1994).
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همان . دهنده اثرات چشم گیر تبلیغات غیر رسمی دهان به دهان استآنچه بیان شد همگی نشان
طور که ذکر شد این نوع از تبلیغات به خصوص در صنعت گردشگري(که نوعی صنعت خدماتی 

یی که به دلیل تبلیغات دهان به دهان هائز اهمیت است؛ چه بسا مقاصد و جاذبهاست) بسیار حا
ش از رونق افتاده و هم چنین مقاصدي که تبلیغات دهان به دهان نق، با وجود غناي منابع، منفی

اهمیت و نفوذ تبلیغات دهان به دهان در با وجود. دارند نیز کم نیستندهامهمی در توسعه آن
و هاي ترفیعی شرکتهادرصد کمی از این تبلیغات توسط کوشش، گردشگريانتخاب مقاصد

شود و بسیاري از این تبلیغات خود به خود و بدون خواسته و تالش میمسئولین تحریک و ترغیب 
. اندبه وجود آمدههاقبلی مقاصد و شرکت

درست ، ذکر شداین موضوع بدین معنی است که طبق آنچه در ادبیات تبلیغات دهان به دهان
هیچ گونه هزینه مستقیمی بابت آن ... مقاصد و، است که این نوع تبلیغات غیررسمی بوده و شرکتها

بسیاري از این ، کنند ولی امروزه به دلیل افزایش رقابت در عرصه جهانی گردشگريمیپرداخت ن
کنند که این میهات آناز گردشگران پذیرایی کرده و سعی در جلب رضایايهزیرکانه به گونهانهاد

این نوع تبلیغات گیريشکلي غیر مستقیم جهت هاو هزینهگذاريسرمایهگیريشکلنشاندهنده 
و مقاصد به خوبی به اهمیت این نوع ارتباطات پی برده و آگاهند که هاچون این سازمان. است

ل زیر این ارتباط را نشان شک. ي غیرمستقیم آن استهامنافع این نوع تبلیغات چندین برابر هزینه
:دهدمی

بلیغات دهان به دهانتمندي مقاصد گردشگري از بهره
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جزایر خلیج فارس
خلیج فارس شیار هاللی شکلی است که بیش از یک چهارم ذخایر فسلی جهان را در خود جاي 

طولی نزدیک به این خلیج . یابدمیداده و از طریق دریاي عمان با اقیانوس هند و آبهاي آزاد راه 
ي پست و فرو هاکیلومتر دارد و در کشاله و چین خوردگی240کیلومتر و پهنایی نزدیک به 900

بزرگ از اقیانوس هند که بر ايهخلیج فارس به عنوان شعب. افتاده جنوب زاگرس پدید آمده است
دقیقه 24ین مانند داالنی است که ب، سر راه کلیه خطوط دریایی در مشرق عدن واقع شده است

حدود آن از شمال و . درجه طول شرقی واقع شده است50دقیقه و 48درجه عرض شمالی و 30
و غرب به شبه جزیره عربستان از جنوب ، از شرق به دریاي عمان، شمال خاوري به سواحل ایران

چشمه ي دجله و فرات و کارون و کرخه که از جوار ارمنستان و ترکیه سرهارودخانه. استمحدود
آبهاي . ریزندمیهندیان و رودهاي کوچک دیگر به این دریا ، ي جراحهابه انضمام رودخانه، اندگرفته

حاشیه خلیج فارس شامل . خلیج فارس کم عمق و زیر بستر آن داراي منابع گاز و نفت فراوان است
این بین بیشترین در. شودمیو عمان امارات ، قطر، عربستان، بحرین، یتکو، عراق، انرکشورهاي ای

خلیج فارس به مثابه . ساحل خلیج فارس که قابلیت کشتی رانی نیز دارد تحت حاکمیت ایران است
ي هایک راه آبی و دریایی از آغاز تاریخ موقعیت برجسته سیاسی داشته و به نوعی خاستگاه تمدن

از بندر بوشهر و هامیپیش عیالهااز قرن. چند هزار ساله استايهبزرگ خاور باستان با پیشین
جزیره خارك براي سکنی وکشتی رانی و حکم فرمایی بر سواحل خلیج فارس و بازرگانی با هند 

. )1389، کردند(شایسته فرمیغربی و دره نیل استفاده 
، بندر لنگه، توان به بندر عباسمیخلیج فارس جزایر و بنادر متعددي دارد که از آن جمله بنادر 

، قشم، توان به جزایر کیشمیاز جزایر آن نیز . ندر کنگ و بندر سیراف اشاره کردب، بندر خمیر
، الرك، هنگام، هرمز، رگ و کوچکزفرور ب، سیري، خارك، الوان، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی

. اشاره کرد... هندورابی و

جزیره ابوموسی
بوم «نام باستانی اش را برخی . جنوبی ترین جزیره ایرانی آبهاي خلیج فارس استجزیره ابوموسی

که قبل از همه اندنوشته» جاي سبز«به معنی » بوموسو«دیگر ايهبه معناي خانه سبز و عد» سوز
. ثبت شده است» سبزه زار بزرگ«به معناي » گپ سبزو«نیز در فارسی کهن نامش هااین

60ري بندر لنگه در کیلیومت75کیلیومتري بندر عباس و هم چنین در 222این جزیره در 
. کیلومتر از تنگه هرمز فاصله دارد160کیلومتري شمال امارات متحده عربی واقع شده است و 

متر 46جزیره استان هرمزگان است که ارتفاع آن از سطح دریا 14جزیره ابوموسی یکی از 
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راضی مناسب این جزیره فاقد آب و ا. جزیره ابوموسی آب و هواي مرطوب و گرمی دارد. باشدمی
گیرد و بیشتر مردم بومی محل به صید میکشاورزي است ولی کشت و زرع محدودي درآن صورت 

این جزیره از خوش آب و هواترین مناطق خلیج فارس است و انواع گیاهان و . ماهی اشتغال دارند
ل ي خاك این جزیره به سوي شماهاناهمواري. خوردمیجانوران دریایی در ساحل آن به چشم 

متر ارتفاع 110یابد و سرانجام به بلتدترین نقطه جزیره به نام کوه حلوا که نزدیک به میافزایش 
. )1391، رسد(حسام و همکارانمیدارد 

موقعیت جزیره ابوموسی. 1شکل

در واکنشی به صنایع دستی و گردشگري اظهار داشته است که ، سازمان میراث فرهنگیرئیس
طبق مصوبه دولت هجزیراین ، متحده عربی مبتنی بر مالکیت جزیره ابوموسیادعاي کشور امارات

ازي خط اندو اعتباراتی جهت راه)www.entekhab.ir(شودمیبه منطقه نمونه گردشگري تبدیل 
. www.yjc.ir)مسافربري دریایی بندر لنگه به جزیره ابوموسی اختصاص یافته است(
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ي بالقوه گردشگري جزیره ابوموسیهاقابلیت
ي گردشگري و هاتوسعه انواع حوزه. ي گردشگري زیادي استهاجزیره ابوموسی داراي پتانسیل

، تواند بازتاب جهانی داشته و نیز از نظر سیاسیمی، شناخته شدن این جزیره به عنوان یک مقصد
دعاي پوچ و غیر عقالیی کشور امارات متحده عربی نسبت به مالکیت این جزیره را کمرنگ تر ا

شود:میي گردشگري این جزیره به طور مختصر آورده هادر ادامه انواع پتانسیل. نماید
اقلیم ، ي جمعیتیهاامروزه سواحل با توجه به نزدیکی به کانون:و دریاییگردشگري ساحلی. 1

اري را به سوي خود جذب تواند گردشگران بسیمیم تعطیالتترسی آسان در ایامناسب و دس
، اسکی ، استفاده از خورشید و تفریحات آبی مثل شنا. )31: 1392، و همکارانکند(غضنفرپور

ي گردشگران دریایی به شمار هاقایق سواري و سایر ورزشهاي آبی از فعالیت، غواصی، ماهیگیري
توان میدر یک دسته بندي. گرددمیآن به اروپا (بعد از جنگ جهانی دوم) بر رود که خواستگاه می

: 91، گردشگري دریایی را به گردشگري ساحلی و دریایی تقسیم بندي نمود(پاپلی یزدي و سقایی
شود که میکند و گفته میبیشترین تعداد گردشگران را به خود جذب لیگردشگري ساح. )53

یی هامتاسفانه به دلیل روي کار آمدن پدیده. آیدمیي در جهان به شمار بزرگترین جاذبه گردشگر
گردشگري ساحلی در کشورهاي اسالمی با ، 3sمثل قمار و مشروب همراه با توسعه گردشگري 

، مخالفت دولت مواجه شده و رونق ندارد؛ هم چنین مباحث مربوط به حفاظت از محیط زیست
. یدار نیز با در ارتباط با این نوع گردشگري بسیار مورد تاکید استآلودگی سواحل و دریا و توسعه پا

یل باالیی براي جذب این نوع از داراي سواحل زیبا و بکري است که پتانس، جزیره ابوموسی
ایر خلیج فارس از جمله جزیره جز. داردزمستان و بهار، ل پاییزوردشگران به خصوص در فصگ

ز جمله ي منحصر به فردي اهاو داراي قابلیتهستندروف جزایر آکواریومی معابوموسی به 
ي دریایی که به عنوان هاي پاك با انواع جلبکهاسواحل آرام و آب، ازهاي بسیار جذاباندچشم

گردشگري و ةاستفادةآماد، که همه این منابعهستندي طبیعی هایکی از بهترین زیستگاه
. گردشگران است

ي منحصر به فردي را براي یکپارچه هاگردشگري است که فرصتشکلی از:گردشگري بومی. 2
مدیریت مناطق حفاظت شده در بسیاري از نقاط دنیا را ارائه ، گردشگري، ساختن توسعه روستایی

براي جوامع محلی مستقیماًاین گردشگري فعالیتی براي بقاي محیط زیست بوده و . دهدمی
و آموزنده است و عمال شکلی از گردشگري پایدار به مثبتايهسودمند و براي گردشگران تجرب

تواند میگردشگري در هر دو بعد بومی و جهانی . اندي روستایی وابستههاآید که به محیطمیشمار 
داشته باشد و سبب تأثیردر توسعه طبیعی و فرهنگی و همچنین ایجاد تغییرات منابع بحرانی 

. )71: 1386، مغانافزایش بهینه استعدادهاي کشور شود(ار
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بوده (بندري)محلیگویشي خاص و هاارزش، موسی داراي فرهنگمردم محلی و ساکن جزیره ابو
گردشگران جذابیت برايیی خاص هاتواند براي گونهمیي غیرملموس فرهنگی هاکه این جنبه

و این امر رسدمیبه خود مردم بومی مستقیماًداشته باشد و درنتیجه منافع و درآمدهاي حاصله 
. شودمیموجب افزایش میل و رغبت ساکنین براي پذیرش گردشگران

جدیدايهگون، امروزه گردشگري و ورزش به عنوان دو مکمل براي یکدیگر:گردشگري ورزشی. 3
فراغتاوقاتکردنپربرايجامعیوجدیدساختاراین پیوند. از گردشگري را به وجود آورده است

، موسوي گیالنی و همکاران(استآوردهوجودبهانسانجسمیوروحیا نشاطبهمراهتفریحو
بسیاري از رقابت و رویدادهاي کوچک و بزرگ ورزشی گردشگران و تماشاگران زیادي را به . )1390

يهاهزینهاینکهدلیلبهکوچکورزشیبرخی معتقدند که رویدادهاي. کندمیمقصد جذب 
نظرازبیشتريفوایدمیلیونیبه رویدادهاينسبت، کنندمیتحمیلمیزبانجامعۀبهراکمتري

,Gupta & Dorfmanسازند(میمیزبانشهریاجامعهنصیبگردشگري البته برخی دیگر . )2002
ي ورزشی است که عامل رونق گردشگري ورزشی و هانیز اعتقاد دارند که کیفیت مسابقات و رقابت

,Shonkجذب گردشگران است( ي هاي جدیدي نشان داده است که جذابیتهانظریه. )2007
ي بیشتري از نظر هاي فرهنگی داراي مزیتهادر مقایسه با جذابیت، گردشگري بر پایه ورزش

توان میمزایاي این نوع گردشگري را . )1386، اجتماعی و سیاسی دارد(هنرور و همکاران، اقتصادي
که هر کدام از . ي ورزشیهاچیان و حامیان مالی تیمتماشا، از سه بعد در نظر گرفت: ورزشکاران

در وارد کردن ارز و درآمدهاي اقتصادي براي کشور میزبان ايهنقش تعیین کنندهااین گروه
. )1385، دارند(نوري کرمانی و همکاران

، سواحل جزیره ابوموسی قابلیت برگزاري مسابقات فوتبال و والیبال ساحلی در سطح استانی
الزم در این بخش و گذاريسرمایهی این امر منوط به و حتی بین المللی را دارست؛ ولکشوري 

تواند باعث کسب می، نتیجه توسعه این نوع از گردشگرياحداث زیرساختهاي مرتبط است که در
. شود... جویی وجراما، بومی، ي گردشگري مثل گردشگري ساحلیهارونق سایر حوزه، درآمد

شود؛ میدر این نوع گردشگري که گردشگري با عالقه خاص نیز نامیده :اجوییگردشگري ماجر. 4
، ماهی گیري ، یوحشحیواناتشکاري خاص و هیجان انگیز مانند هاگردشگران در فعالیت

شرکت ... وپیماییکوه، موج سواري، بالن سواري، افتادهدورمناطقدردشواروطوالنیسفرهاي
دهند و در واقع هدف از میظر جسمانی یا روانی خود را در معرض خطر قرار کنند و در واقع از نمی

این نوع از گردشگري داراي هم پوشانی وسیعی با دیگر انواع . باشدمیآن ایجاد هیجان براي افراد 
. )65: 1388، ورزشی و طبیعت گردي است(زاهدي و رنجبریان، گردشگري مانند توریسم قومی

ي گردشگري ماجراجویی باید استثنایی بوده و عامل هیجان زا هات جاذبههمان طور که مشخص اس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


خلیج فارسپژوهشی- علمیمجموعه مقاالت دهمین همایش ملی140

. )83: 1389، این نوع گردشگري رشد و درآمد قابل توجهی دارد(یاوري و همکاران. تلقی شود
تواند پذیراي گردشگران ماجراجوي زیادي از نقاط مختلف میجزیره ابوموسی با دریا و ساحلی بکر 

شود در این جزیره انجام داد ماهی مییی که هااز جمله فعالیت. ان باشدکشور و حتی منطقه و جه
. غواصی و موج سواري است، گیري

بحث و نتیجه گیري
این تبلیغات . گرددمیاط هان از مباحث نظري استنبدهان به داهمیت تبلیغات به خصوص تبلیغات 

همه مسئوالن گردشگري نیز در ه و بنابراینددر صنعت گردشگري بسیار خود نمایی کربه خصوص 
هان به دهان مثبت ایجاد دشهر خود تبلیغات و ارتباطات یاتالشند که درباره مقصد و جاذبه کشور 

:شودمیتر در دو مورد زیر پررنگاین گونه ارتباطات به خصوصو نقش خطیر اهمیت. کنند
ز سفر به مقصد مورد رفتار و تصمیم گیري گردشگرانی که تجربه محدودي اگیريشکلدر .1

. نظر دارند
این جزیره برخالف . مانند جزیره ابوموسیايهي مقاصد ناشناختدر توسعه گردشگر.2

یعنی ، حوزه گردشگري که در متن نوشتار توضیح داده شدند4پتانسیل باال به خصوص در 
ر حتی براي گردشگران داخلی نیز بسیا، بومی و ورزشی، ماجراجویانه، دریایی- ساحلی

ی سدر بسیاري از کتب و منابع علمی آورده شده است که گردشگري داخلی اسا. ناشناخته است
دشگران داخلی به رچرا که براي جذب گ؛ازي و رونق گردشگري بین المللی استاندبراي راه

این نوع گردشگران تسهیالتروساخت و کلیه ، یک مقصد به تجهیز مقصد به انواع زیرساخت
ي بازاریابی مدبرانه هاازي شده همراه با فعالیتاندتوان از این امکانات راهمیراین نیاز است بناب

بنابراین در مورد مقاصد . در جهت جذب گردشگران ارز آور خارجی نیز استفاده کرد
و تدابیري گذاريسیاستمانند جزیره ابوموسی ضروري و مناسب است که ابتدا ايهناشناخت

. لی اتخاذ گرددروي جذب گردشگران داخ
داشته باشد؛ به طوري که اگر گردشگرانی که براي زتواند جنبه منفی نیمیتبلیغات دهان به دهان 

کنند در هر یک از خدمات مربوط به گردشگري دچار مشکل میاولین بار به جزیره ابوموسی سفر 
بلکه در قالب ، یابدمیشوند و ناراضی به مقصد خود باز گردند این نارضایتی در همین جا خاتمه ن

نوع توان گفت اینمیعدم مسافرت به این جزیره ادامه دارد که به جرات توصیه منفی در راستاي 
از آنجا ناشی تأثیراین . بدترین و نامناسب ترین تبلیغ علیه یک مقصد گردشگري است، تبلیغات

و میزان اعتماد گردشگران کنندمیشود که این گردشگران بدون تعصب تجربیات خود را منتقل می
را گفته شد این نکتهکه بنابراین همه آنچه . بسیار باالست، بالقوه دیگر نسبت به این تجربیات
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با ارائه خدمات بایدبه بخش گردشگري جزیره ابوموسیکند که مسئوالن مربوطمییادآوري 
چه بیشتر گردشگري و ابزاري براي رونق هر بهراهان دان به تبلیغات ده، مطلوب گردشگري

. ضریب تکاثر باالي گردشگري بدل کنندمنتفع شدن این جزیره از درآمدهاي با

:ی جهت توسعه صنعت گردشگري جزیره ابوموسیپیشنهادات
ساحلی مسیرهاي، وحشحیات، طبیعیازهاياندچشمازاعممنطقهيهاپتانسیلشناسایی
. خصوصایندرمناسبرسانیاطالعانجامو
ي بازاریابی گردشگري به خصوص در سطح استان و جزیره در هاتوجه اساسی به فعالیت

. به ایرانیانهاراستاي شناسایی جاذبه
 تبلیغات دهان به دهان مثبت در مورد گیريشکلاتخاذ سیاستهاي مدبرانه در راستاي

. گردشگري جزیره
 ي تفریحی سیاحتیهابخشي هدایت شده در هاگذاريسرمایهترغیب بخش خصوصی جهت .
در راستاي تسهیل رفت و آمد گردشگران به جزیرهگذاريسرمایه .
ي جزیرههاارائه تسهیالت و اعتبارات الزم جهت توسعه زیرساخت .
گذاريسرمایهسازمانی و تنظیم قوانین حمایتی جهت فراهم آوردن ثبات و امنیت - ایجاد تسهیالت اداري .
انسانینیرويرويبرگذاريسرمایهیامتخصصیناستخدام .
جلبخصوصدرشرایط مشابه جزیرهواقلیمبامشابهکشورهايموفقتجربیاتازاستفاده ،

بهتوجهباو سایر اشکال گردشگريماکوتوریسصنعتدرگذاريسرمایهدهیو سازمانجذب
. منطقهدرموجوديهاظرفیت
در جهت همکاري با نهادهاي گردشگريجامعهتلفمخاقشاردرانگیزهوانگیزشادایج .
گردشگري ابوموسیصنعتدرگذاريسرمایهموانعرفعومعضالتشناسایی .
جزیرهمندعالقهخانوارهاياقتصادبهتوجهباقیمت ارزانتورهايبرگزاري .
آسایشواطمینانایجادراستايدر... وامنیتی، درمانی، بهداشتی، رفاهیامکاناتتأمین

. در تورهاشرکتبرايخاطر
درمشارکتبرايمندعالقهبومیافرادبویژهتوانمندنیروهايگیريکاربهوپرورش

. تورهابرگزاري
سرمایهبرايالزممجوزهاياخذروندنمودنکوتاهراستايدربخشیبینهماهنگیایجاد

.گردشگرييهااجراي پروژهوگذاري
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Studying the role of word of mouth into the tourism destinations
development(case study: Abumusa Island)

Fatemeh Bagheri1, Naser Abdi2

Abstract
Tourism industry, as a clean and non-smoke, Today is main resource of
incoming for the some countries. the most of this succession Undoubtedly
relates to pertinent and counted actions of tourism department in these countries
for the creation of positive word of mouth advertisements. it's speed and non
bias to the special product or services has caused that these advertisements has
been effectual information resources for select the product or travel
destinations. Iran with the lyric resources of tourism such as Persian Gulf'
islands specially Abumusa Island , unfortunately can’t gain competent position
in tourism. This study try to recognize the effect of word of mouth into the
tourism development of Abumusa Island by studying the scientific and library
resources and descriptive method. The results show that the word of mouth that
done by the tourists who have travelled to the island, cause to attract tourists
and tourism development. Of course it's necessary more attention that creation
of these advertisements need to great efforts for improvement of the
infrastructure, superstructure and any related practices to the tourism, Because
these advertisements can negatively effect on the tourism destinations.

Key words: tourism, word of mouth, Abumusa Island.
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