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شهر چابهاريبر گسترش گردشگرير انواع گردشگریتاثید بر بررسیبا تاکيانواع گردشگريبرند ساز
4با حسن زادهی، فر3یروزهیشه می، عا2کیپور گلوين عسکری، حس1مقدمیانیمنصور کدکتر 

چابهارییایو علوم دريانوردیدانشگاه درهیات علمی 1
چابهارریاییدریانوردي و علوم ددانشگاههیات علمی 2

چابهارفارغ التحصیل کارشناسی مدیریت دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی3
فارغ التحصیل کارشناسی حسابداري دانشگاه پیام نور4

دهیچک
ن عوامل انجام گرفته یايبندرتبه شهر چابهار و يبر گسترش گردشگرير انواع گردشگریتاثیق بررسیو از طريانواع گردشگريبرند سازن مقاله با هدف یا
با استفاده از نفر600به کارگیري ابزار پرسشنامه و پس از تعیین حجم نمونه به تعداد با از روش جمع آوري میدانی داده ها و با استفاده براي این منظور .است

استخراج گردیده و سپس نسبت به تحلیل داده ها با استفاده از آن، پرسشنامه ها تکمیل و داده هاي سادهو به روش تصادفی04/0يبا سطح خطارابطه کوکران 
يتجاري، گردشگرين انواع گردشگریکه از بواقعیت است ن یايایل داده ها گویه و تحلیاز تجزیناشنتایج .اقدام شده استtو آزمون هاي آماري توصیفیروش

یچابهار را دارا ميگردشگريدر عرصه يت برند سازیقابليتجارين گردشگریبنابرا. باشدیتبه من رین ترییپايدارایقومين رتبه  و گردشگریباالتريدارا
.باشد

گردشگري ورزشی، ، یخیتاري، گردشگریفرهنگي، گردشگرطبیعیي، گردشگرییایدريگردشگر، یحیتفريگردشگر، يتجاريگردشگر:کلمات کلیدي
.انهیماجراجويگردشگر

:مقدمه - 1
موازنهمیتنظودبهبودریمهمعنصرویجهانتجارتدرسرشاردرآمدمنبعدود،بدونصنعتعنوانبهيگردشگرریاخيهاسالدر

ياریبسطرفدارانوشدهیتلقياقتصادفردبهمنحصرصنعتکیصنعتنیااست،شدهکشورهاازياریبسيهاپرداختترازویبازرگان
يگردشگر.استدهیپدنیایاجتماعوياقتصادفراوانتیاهمدهندهنشانریاخسالپنجاهدريگردشگرریچشمگوتوجهقابلرشد.دارد
.سازدیممتوازناست، راکشورهریالمللنیبمعامالتدهندهنشانکهها،پرداختکند، ترازیمفایایمهمنقشیملناخالصدیدرتول

قه منطبه یکیو نزدییاین جغرافییپايضهاگرفتن درعررقرالهجمازین شناسیخاص و زمیمیط اقلیازشرايداربرخوربهجهباتوربهاچاقهمنط
، يهمراه باساختاراقتصادیمی، عناصر اقلیعیط طبیشرا.ز استینيرینظیبیخت شناسیريدر طول سال، داراییاندك دماينهاو نوساییاستوا

ل شدن یتواند باعث تبدیملهن مسایمو ه.را به وجود آورده اندییو روستايازشهریومتنوعیشکال  گوناگونناحیه چابهار، ایو فرهنگیاجتماع
،مناطق یگرهنفویخیتاريگردشگريبه هادرکنار جاذقهن منطیفرد درابه منحصريرهاران شود وجود ساختایايقطب گردشگربه قهن منطیا

ردر بهال چایپتانسبه جهبا تودهشیق سعین تحقیدرا.استدهافزوقهن منطیايگردشگريغنابهدهامزاو مساجد و امیاهیو پوشش گده حفاظت ش
.شودیبررسقهن منطیاعهبر توسيرانواع گردشگریتاثيگردشگرنهیزم

قیسواالت تحق-2
: ذیل طرح گردید ين مقدمه و به منظور تحقق هدف عنوان شده، پرسش هایبراساس ا

:قیتحقیسواالت اصل- 2-1
شهر چابهار موثر است؟يبر گسترش گردشگريگردشگریا تنوع  نوع شناسیآ
دگاه گردشگران شهر چابهار چگونه است؟یاز ديگردشگريدر عرصه يگردشگرینوع شناسيرتبه بند-
در شهر چابهار چگونه است؟يانواع گردشگريبرند ساز-

:قیتحقیفرعيسوال ها-2-2
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شود؟یمشهر چابهاريباعث گسترش گردشگریفرهنگيا گردشگریآ-
است؟ر گذاریشهر چابهار تاثيبر گسترش گردشگریحیتفريا گردشگریآ-
شود؟ یمشهر چابهاريباعث گسترش گردشگرییایدريا گردشگریآ- 
شود؟           یمشهر چابهاريباعث گسترش گردشگریورزشيا گردشگریآ- 
موثر است؟                       شهر چابهاريدرگسترش گردشگريکاريا گردشگریآ- 
شود؟یمشهر چابهاريباعث گسترش گردشگریعیطبيآیا گردشگر- 
موثر است؟شهر چابهاريانه در گسترش گردشگریماجراجويا گردشگریآ- 

شود؟یمشهر چابهاريباعث گسترش گردشگریقوميا گردشگریآ- 

:مورد مطالعهيمنطقه - 3
مکران وپارس واقع شده يایگرم دريران در کنار آبهایایه جنوب شرقیلومتر مربع درمنتهاالیک85/14927حدود یشهرستان چابهار با مساحت

قه یدق37درجه و60ویه عرض شمالیثان45ه وقیدق17درجه و25ن یلومترمربع بیک9/10حدود ی،با وسعت)مرکزشهرستان(بندر چابهار .است
ر یلومتر،تا زاهدان ازمسیک2286کرمان - رانشهریر جاده ایفاصله چابهار تا تهران ازمس.چ قرار داردینوینسبت به نصف النهار گریه طول شرقیثان45و
ان یر جریآن،تحت تاثییایت جغرافیار با توجه به وضعه چابهیناح.لومتر استیک1700رجند یب- ر زاهدانیلومتر،تا مشهد از مسیک731خاش -رانشهریا

يجاذبه هاين منطقه دارایا.قرار دارديترانه ایبا منشاء مدیغربيشبه قاره هند،جبهه ها) یموسميبادها(مانند مون سونيمتعدديجويها
ن منطقه یدرایخیتاريعمان،تا کنون دهها اثر وبنايایدريبایکه عالوه برساحل زيبطور.گردشگران استيبرایفراوانیوفرهنگیخی،تاریعیطب

). 86،1387،یکاظم(ده استیوبه ثبت رسییشناسا
.،نسبت به زاهدان نشان داده شده استيبندر چابهار از لحاظ گردشگریت مکانیموقع) 1(درشکل 

بلوچستانستان ویچابهار نسبت زاهدان در استان و سیت مکانیموقع):  1(شکل 

:ات موضوعیبر ادبيمرور- 4
ن یاک ازیهر.(Buhalis, 2000)استیواجتماعی، فرهنگیعیط  طبیرد که متشکل ازمحیگیجغرافیایى صورت مط یحمگردشگرى در بستر 

تواند اثرات متفاوت و قابل یميگردشگر. ردیپذیرمیآن تاثاست و ازر گذاریتاثيبر گردشگریهستند که به نوعیط متشکل ازعواملیدو مح
& Middleton)باشندیطیست محیو زیاسی، سي، اقتصادی، فرهنگیتواند اجتماعین اثرات میر به جا بگذارد ایتوجهی در منطقه گردشگرپذ

Clarke, 2001) .ددر یدارندکه باياریبسوستهیم پھز ابعاد به یاز آن نیاثرات ناشيگردشگريتهایفعالین گستردگیو همیدگیچیبه پبا توجه
.)1387سون،یم(به آنها توجه شوديمطالعه گردشگر
که يسم پسوندیاحت و ایسفر، گشت، مسافرت، سيافته است تور به معنایب یسم از دو بخش ترکیتورژهوایعنیيگردشگریسیمعادل انگل

ياحت و گردشگریآن سيکه پایه فکریمکتبیعنیسم ین توریبنابرا. داردیو ادبیاسی، سیذهب، می، فلسفيشه ایاشاره به مکتب اند
ر از محل یغيانسان به سمت مقصد) حرکت(ییجا به جایاست که به بررسیچند وجهيده ایپديگردشگر.(Oxford Dictionary, 2012)است

ه داد یارايگردشگريتوان برایکه میفین تعریبهترن یبنابرا(Mathieson & Wall, 1982).پردازدیدر آنجا مياش و اقامت ویسکونت معمول



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
کدمقاله:1177 برند سازي انواع گردشگري با تاکید بر بررسی تاثیر انواع گردشگري بر گسترش گردشگري شهر چابهار                                  

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

که در آن مسافر به ي؛ سفریح و سرگرمیتفريدراقطار عالم سفر کردن و شناخت؛ مسافرت برا: استیبرگرفته از فرهنگ لغات فارسیفیتعر
.)1385روز دخت ،یو پیالوان(گرددیرود و به محل سکونت خود باز میميمقصد

:يگردشگرانواع- 2- 4
یچابهار ؛ معرفيگردشگريکاربرد آن در منطقه یاز آن ها به اختصار  و با در نظر گرفتن  گستردگیدارد  که برخيانواع متعدديگردشگر

:گرددیم

,Picard & Robinson)دهدیل میرا تشکيگردشگریجهانياز تقاضای،  بخش مهمیفرهنگيگردشگر:یفرهنگيگردشگر- (2006  .
يگردشگر. ش استین تقاضا درحال افزایشود و ایانجام میزه فرهنگیبا انگین المللیبيدرصد گردشگر37يگردشگریطبق آمار سازمان جهان

گرانازجمله گردش). 154: 1385،یکاظم(دارندیفرهنگيکه جاذبه هاییعبارت است از مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایفرهنگ
ت یبه جذابين نوع گردشگریآنان و شاغل بودن آنان اشاره کرد دراین سنیانگیالت آنان، باال بردن میتحصيتوان به سطح باالیمیفرهنگمزایاي

.توجه می شودیدستي، هنرهااه هاگشی، موزه ها، نمایفرهنگيها

یگردشگرند، کسانيرایکه پذییا مکانهایيدر کشورها.انون توجه استح در کیتفريمسافرت برايدرصنعت گردشگر:یحیتفريگردشگر-
رند وسرانجام یگیخرند، عکس میکنند، سوغات مید میبازدیدنیازاماکن د۔پردازدیح میشود که در مقصد به تفریمحسوب میحیکه مسافر تفر

نکه یبا توجه به ا. ار موردتوجه استیبسیساحلي، گردشگريع گردشگرن نویدرا. نندیگزیکوتاه مدت در آن مکان ها اقامت مينکه دردوره هایا
ییبا تواناينه کشورین زمیدر جنوب دارد، درامکرانيایج فارس و دریخزر درشمال و خليایبا دریلومتر مرزآبیاست و هزاران کیران کشور گرمیا

.بالقوه استيها

در حال گسترش 1980شود و ازدهه یانوس منوط میا و اقیشود به وسط دریدور ماز ساحلییایدريگردشگر:ییایدريگردشگر-
کنند یآن ها فراهم  ميحات سالم و ناسالم را برایشود وانواع تفریرا میما که گردشگران را پذیانوس پیبزرگ و اقيکشتی ها.(Guclo, 2011)است

ن یایول. باشدیوشکار و مشارکت در پژوهش ها به عنوان گردشگر در حال گسترش مدی، صیمثل غواصییایحات دریر تفریسا. درحال گسترش اند
.)1385، ییو سقایپاپل(کند یاز گردشگران را جذب میارکوچکیا درصد بسینسبت به شاخه ساحل درییایدريشاخه از گردشگر

از يریو بهره گیاراست با مشارکت گردانندگان بومدیوپایعیسم طبیتوریعت نوعیطبيگردشگر):يعت گردیطب(یعیطبيگردشگر-
& Deng)شودیسرمیميگردشگریعیو طبیبوميل هایپتاس (Others, 2002 .یف مین گونه تعریسم را ای، اکوتوريگردشگریسازمان جهان
یاز مناظر و رستنيو بهره بصریلعاتب مانده، با اهداف مطایکه به نسبت بدون آسیعیکه در آن مسافرت به مناطق طبياز گردشگرینوع"کند

.ردیگیهم درحال صورت میفرهنگيات وحش و با توجه به جنبه هایو حیعیطبيها

مسافر در کنفرانس (Mitchel & Hall,2005)دشویو تجارت انجام میکه با هدف بازرگانییسفرهادر:)يکار(يتجاريگردشگر-
قابل يده هاین پدیاز مهم تریکیکند یشرکت میا تخصصیيحرفه ايو کارهایغی، تبلیمذهبيشوراها، برنامه هاشگاه ها،یها ، نماییها،گردهما

کند ین مین هدف را تامیک سفر، چندیکه مسافر با ین معنیبه ا،(Davies, 1987)چند منظوره استیبازرگانيمشاهده در سفرها
درصد 25کا یدر آمریحت. ندینمایرا به خود جلب مين مسافران تجاریشتریس، بیکا، آلمان، ژاپن، انگلیمانند آمرییدر کشورها). 1385،یکاظم(

شتر از داخل به خارج از یبيتجاريسفرهایاسیز اوضاع سیران و نیايت اقتصادیل وضعیدهند به دلیل میتشکين نوع گردشگریمسافران را ا
. باشدیکشور م

هدف (Yang & Wall, 2009)شودیو اقوام انجام میافراد بومیسبک زندگبه منظور مشاهدهين نوع گردشگریا:یقوميردشگرگ-
ن نوع یايت هاین ها از جمله جذابی، جشن ها، آئیمراسم سنتيتماشا.آنها استيشناخت اقوام مختلف و شرکت در تجربه هایقوميگردشگر
دآورنیمين گونه سفرها رویمعاصر به ايایا دنیت خود و یاز موقعيزجهت درك بهترینیو برخ(Yang & Others, 2006)است يگردشگر

که هر کدام از آنها دارند واجد یاتیل وجود اقوام مختلف لُر، کُرد، تُرك، بلوچ، عرب، ترکمن و خصوصیران به دلیدر ا).1385:47، يزدییپاپل(
یو قومیسنتیزندگيک به تماشایاز گردشگران عالقه دارند تا از نزدياریبس.استیرونیر ناظر و گردشگر بهيبرایفراوانيت هایجذاب

آنچه یدهد ولیو ادغام آنها را در چرخه مصرف نشان ميریمناطق عشاییف فضایرا در تعريه داریت اقتصاد سرمایقابليریعشايگردشگر.بپردازند
.د استیدن به توسعه مفیرسيبرايداری، رفاه و پايه سودمندیآن برپايل فضایه و تحلیو تجزين گونه گردشگریخت ات باشد شنایتواند با اهمیم

و چالش ها یتوان از آثار منفیمیکارفرهنگويزیاست که با برنامه رییو چالش هایآثار مثبت و منفيدارايریعشايتوسعه خدمات گردشگر
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محقق و تواند موفق به جذب هزاران گردشگر،یماست ویغنيرینه به طرز چشمگین زمیران در ایا) 210همان،(۔کاست و بر محاسن آن افزود
.انسان شناس از سراسر جهان شود

اند که با قصد ورزش و یمختلف اشخاصيهمانان کشورهایاز ميادیشمار زGibson & Others(2003)به زعم:یورزشيگردشگر- 
يورزش برا.به سفر رفته اندیورزشيا گذراندن اردوهایکنان مورد عالقه شان، یا بازیم ها یمسابقه تي، تماشایر مسابقات ورزشا شرکت دین یتمر

يبازیو اسکي، کوهنوردیقرانی، قايل عالقه به موج سواریکه به دلیمثل کسان. (Weed, 2009)دداریو تفننیحیاز مسافران جنبۀ تفريعده ا
& Higham)دداريجنبه حرفه ايعده ايکنند و برایسفر ميبه کشوریمسابقات ورزشيتماشاا یو  (Hinch, 2002یکنانیا بازیم ها یمثل ت

د از یعالوه بر ورزش اقدام به بازدیگردشگران ورزش.شوندیگر میديعازم کشورهاینیتمريا گذراندن اردوییک مسابقه ورزشیيبرگزاريکه برا
.(Green & Chalip, 1998)ندینمایز مید نیاناً خریا احیگر و یکن داما

ن یاز ایبرخ.عالقه وافر دارندزیمتهورانه و مخاطره آميهستند که به انجام دادن کارهایدرهر جامعه کسان:انهیماجراجويگردشگر- 
، ير عادیا غید یجديخواهند از راه هایمین گردشگرانیچن.دهندیخود پاسخ میاز درونین نیانه به ایماجراجويافراد با اقدام به مسافرت ها

آنان لذت بخش و جذاب است که يبراياز گردشگریلذا نوع.ندیازمایها بيها و دشواریخود را در مواجهه با سختیجسميهاییمهارت ها و توانا
یش میانسان ها را مورد آزمایجسمانيو قوايریخطرپذيکنجکاون گونه سفرها حسیدر واقع ا) 1385، یکاظم.(شتر باشدیجان بیتوأم با ه

يهاخروشان، جنگليده، رودخانه هایسر به فلک کشيکوهستان هایعیو طبیمیط اقلیباً همه انواع شرایاز تقريل برخورداریران به دلیا.دینما
.نه برخوردار استین زمیدر ایمناسبيهاییاز توانابلند يو موج هاانبوه در شمال کشور، غارها و آبشارها

: مواد و روش ها -5
انجام يله یق پرسشنامه و بوسیشده از طريگردآوريداده ها. استيو از لحاظ هدف کاربردیلیتحل-یفیحاضر از نوع توصیشیمایق پیتحق
مورد یلیو تحلیفیبدست آمده است و  با روش آمار توص1391تا مرداد ماه 1390رماه یتیزمانياز گردشگران شهر چابهار در فاصله يپرسشگر

ن عوامل از یايشهر چابهار و رتبه بنديبر گسترش گردشگرير انواع گردشگریهدف این پرسشنامه آشکار سازي تاث. ل قرار گرفته اندیه و تحلیتجز
. شده استيگرانواع گردشيل داده ها اقدام به برندسازیتحلیو در پ. دگاه گردشگران استید

؛  04/0يکوکران و جدول مورگان با سطح خطايق گردشگران و با استفاده از رابطه یل نامشخص بودن تعداد دقیاز به دلیحجم نمونه مورد ن
يهمه (شده اند دار از چابهار یک مرتبه موفق به دیکه الاقل ین گردشگرانیاز بیز به روش تصادفینفر برآورد شده و پاسخ دهندگان ن600

ر یتاثییجهت شناسایقیتلفیسواالت-2و یت شناختیجمعيهایژگیو-1پرسشنامه از سه  قسمت . انتخاب شده اند) گردشگران حاضر در چابهار
از يگردشگربر گسترش ير گذاریاز لحاظ تاثيانواع گردشگريت بندیو اولويرتبه بند- 3شهر چابهار و يبر گسترش گردشگريانواع گردشگر

يق  و مطالعه یات تحقیمحقق ساخته است که با استناد به ادبيمورد استفاده پرسشنامه ايپرسشنامه . ل شده استیدگاه گردشگران تشکید
,Stergiou & Airey, 2012; Matias & Others)توسطانجام شده يپژوهش ها (2007; Theobald, 2005; Frechtling, 2001 ;Holloway,

و  0,84ب یکرونباخ و به دست آمدن ضريب آلفایو بعد از محاسبه ضر. ن شده استیبا گردشگران و تورگردانان  تدویعمقيو مصاحبه ها2006
. ع اقدام شده استیداده ها در سطح وسيع پرسشنامه ها و جمع آوریم ابزار سنجش نسبت به توزیت تعمینان از قابلیاطميبرا

، یقومي، گردشگرییایدري، گردشگریحیتفري، گردشگریفرهنگيگردشگر: که در پرسشنامه آورده شده اند عبارتند ازر مستقلیهشت متغ
بعد از مطالعه ين هشت نوع گردشگریقابل توجه است که ا. انهیماجراجوي، و گردشگریعیطبي، گردشگريکاري، گردشگریورزشيگردشگر

مورد يگردشگرين نوع هایستان و بلوچستان به عنوان مهم تریاستان سیراث فرهنگیو ميان گردشگرو مصاحبه با کارشناسان سازمیمقدمات
کم استفاده یلیاد تا خیزیلیاس از خیکرت و در پنج مقیپرسشنامه از سبک لينه هاین گزیتدويبرا. تمرکز در شهر چابهار مد نظر قرار گرفته اند

. دیگرد
یجیبه نتایابیدستيده و برایشوند که پژوهش آن ها فقط در شهر چابهار انجام گردیادآور میق ین تحقیهشگران اقابل توجه است که پژو

. استيهستند ضروريگردشگريبااليل هایپتانسيگر که همچون چابهار دارایديق به شهرهایر، گسترش قلمرو تحقیفراگ

قیتحقيافته های- 6
يجمع آوريل داده هایه و تحلیو تجزیت شناختیجمعيهایژگیق، شامل ویتحقيافته هاین یمهم تريرنده یبرگر به اختصار در یمتن ز

يافته هایگر ین در بخش دیهمچن. باشدیميتک نمونه اtق آزمون یاز طريبر گسترش گردشگرير انواع گردشگریتاثیشده به منظور بررس
دگاه گردشگران به اختصار آورده شده است و در یاز دين عوامل بر گسترش گردشگریاير گذاریلحاظ تاثازيانواع گردشگريق؛ رتبه بندیتحق

. اقدام شده ا ستيانواع گردشگريانجام شده توسط گردشگران نسبت به برند سازيفوق و رتبه بنديل هایه و تحلیانتها با استناد به تجز
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:یت شناختیجمعيهایژگیو- 6- 1
و یرانیت ایمليدارا℅85زن؛ ℅5/51مرد و ℅5/48یمورد بررسيآمارينفر نمونه 600نشان داده شده، از )  1(مان طور که در جدول ه

داراي مدرك دیپلم و ℅8/4داراي سایر مشاغل؛ ℅15شاغل در بخش خصوصی و ℅50داراي شغل دولتی،℅35داراي ملیت غیر ایرانی؛ ℅15
.داراي مدرك فوق لیسانس و باالتر هستند℅2/45لیسانس و ℅27دیپلم، فوق ℅23پایین تر،
.سال هستند40آن ها داراي سن باالي ℅26سال و 40تا 20بین ℅53سال، 20تا 10از اعضاي نمونه  مورد بررسی بین ℅21سن 

ها یژگین ویل قرار گرفت که اثر ایه و تحلیمورد تجزيبا انواع گردشگریمورد بررسينمونه یت شناختیجمعيهایژگین وین ارتباط بیهمچن
.ش در آمده استیمابه اختصار به ن) 2(در جدول 

:ه نمودیل را ارایذيتوان استنباط هایم)  2(اطالعات جدول یدر ادامه با بررس
باالتر بوده و در ارتباط با عامل گسترش 3از متوسط يبه دست آمده در هر دو گروه مردان و زنان در هر هشت نوع گردشگرين هایانگیسطح م-

ل عدم وجود تفاوت در گروه زنان و مردان ین به دلیباالتر هستند؛ بنابرا3بوده که در هر دو مورد از متوسط 28/4و 72/3ن ها یانگیز مینيگردشگر
د به آن اشاره یکه بايتنها نکته ا. وجود ندارد یدر شهر چابهار ارتباطيو گسترش گردشگريت و تنوع گردشگرین جنسیتوان ادعا کرد که بیم

يدیتواند به عنوان  تاکین امر میباشد که ایم72/3سه با گروه مردان با عدد یدر مقا28/4ن در گروه زنان با عدد یانگیمکرد؛ باالتر بودن متوسط
. زنان قلمداد گرددين عوامل در جامعه یت تر بودن ایبر پر اهم

در هفت نوع یو در گروه گردشگران خارجيدشگردر هر هشت نوع گریرانیبه دست آمده درگروه گردشگران اين هایانگیاز آن جا که سطح م-
باالتر 3بوده که در هر دو مورد از متوسط 02/4و 92/3ن ها یانگیز مینيباالتر بوده و در ارتباط با عامل گسترش گردشگر3از متوسط يگردشگر

ن یاز مهم تریکی. وجود نداردیر چابهار ارتباطدر شهيو گسترش گردشگريت و تنوع گردشگرین ملیتوان ادعا کرد که بین میهستند؛ بنابرا
ن از حد متوسط یانگین میکه ا73/1عدد یعنیاست یگردشگران خارجيبراییایدرين  گردشگریانگیرد متوسط مید مد نظر قرار گیکه باینکات

نکته ي دیگري که می توان بدان اشاره . ان باشدگردشگري دریایی ایربه یتوجه کمتر گردشگران خارجيتواند نشان دهنده ین تر است و مییپا3
می باشد که این امر می تواند 92/3در مقایسه با گردشگران خارجی با عدد 02/4کرد باالتر بودن متوسط میانگین در گروه گردشگران ایرانی با عدد 

.اد گرددبه عنوان  تاکیدي بر پر اهمیت تر بودن این عوامل در جامعه ي گردشگران ایرانی قلمد
مشخص است، سطح میانگین هاي به دست آمده درگروه گردشگران با مدارك تحصیلی دیپلم وکمتر، فوق دیپلم، ) 2(همچنان که در جدول -

و94/3باالتر بوده و در ارتباط با عامل گسترش گردشگري نیز میانگین ها 3لیسانس و فوق لیسانس و باالتر در هر هشت نوع گردشگري  از متوسط 
باالتر هستند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که بین نوع مدرك تحصیلی گردشگران و تنوع 3بوده که در هر چهار مورد از متوسط 10/4و 14/4و 68/3

سنتحصیالتشغلملیتجنسیتعنوان
−−−−℅5/48مرد
−−−−℅5/51زن
−−−℅85−نیایرا

−−−℅15−خارجی
−−℅35−−مشاغل دولتی

−−℅50−−مشاغل بخش خصوصی

−-℅15−−سایر مشاغل

−℅8/4−−−دیپلم و کمتر
−℅23−−−فوق دیپلم

−℅27−−−لیسانس
−℅2/45−−−فوق لیسانس و باالتر

℅21−−−−سال20تا 10بین 

℅53−−−−سال40ا ت20بین 

℅26−−−−سال40باالي 
℅100℅100℅100℅100℅100مجموع

يجمعیت شناختی نمونهویژگی هاي ): 1(جدول 
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روه نکته اي که می توان بدان اشاره کرد باالتر بودن متوسط میانگین در گ. گردشگري و گسترش گردشگري در شهر چابهار ارتباطی وجود ندارد
در مقایسه با گردشگران با مدارك تحصیلی فوق دیپلم و دیپلم و کمتر با 10/4و 14/4گردشگران با مدارك لیسانس و فوق لیسانس و باالتر با عدد 

می باشد که 68/3و 94/3عدد 
.ك تحصیلی باالتر قلمداد گردداین امر می تواند به عنوان  تاکیدي بر پر اهمیت تر بودن این عوامل در جامعه ي گردشگران با مدار

با توجه به این که سطح میانگین هاي به دست آمده درگروه گردشگران با مشاغل خصوصی و سایر در هر هشت نوع گردشگري و در-

و 35/3ن ها یانگیز مینيشگرباالتر بوده و در ارتباط با عامل گسترش گرد3از متوسط يدر هفت نوع گردشگریگروه گردشگران با مشاغل دولت
و ين نوع مشاغل گردشگران و تنوع گردشگریتوان ادعا کرد که بین میباالتر هستند؛ بنابرا3بوده که در هر سه مورد از متوسط 27/4و 38/4

يبرایقومين  گردشگریانگیمرد متوسط ید مد نظر قرار گیکه باین نکاتیاز مهم تریکی. وجود نداردیدر شهر چابهار ارتباطيگسترش گردشگر
ت کمتر یاهميتواند نشان دهنده ین تر است و مییپا3ن از حد متوسط یانگین میکه ا37/2عدد یعنیاست یگردشگران با مشاغل دولت

ن در گروه ینگایتوان بدان اشاره کرد باالتر بودن متوسط میکه ميگریدينکته .  باشدیگردشگران با مشاغل دولتيبرایقوميگردشگر
تواند به ین امر میباشد که ایم27/4و 35/3ر با عدد یو سایسه با گردشگران با مشاغل دولتیدر مقا38/4با عدد یگردشگران با مشاغل خصوص

.قلمداد گرددیگردشگران با مشاغل خصوصين عوامل در جامعه یت تر بودن ایبر پر اهميدیعنوان  تاک
سال به باال در هر هشت نوع 40سال و 20-40یسنيبه دست آمده درگروه گردشگران با رده ين هایانگین که سطح میاو در آخر با توجه به -

باالتر بوده و در ارتباط با عامل3از متوسط يسال در شش نوع گردشگر10-20یسنيو در گروه گردشگران با رده يگردشگر

ن سن یتوان ادعا کرد که بین میباالتر هستند؛ بنابرا3بوده که در هر سه مورد از متوسط 88/3و 32/4و 37/3ن ها یانگیز مینيگردشگرگسترش 
رد متوسط ید مد نظر قرار گیکه بایتیاز  نکات با اهمیکی. وجود نداردیدر شهر چابهار ارتباطيو گسترش گردشگريگردشگران و تنوع گردشگر

ن یانگین میباشد که ایم75/2و 97/2اعداد یعنیسال 10-20یسنيگردشگران با رده يبرايتجاريو گردشگریفرهنگين  گردشگریانگیم
.  سال  باشد10-20ن یگردشگران با سنيبرايو تجاریفرهنگيت کمتر گردشگریاهميتواند نشان دهنده ین تر است و مییپا3از حد متوسط 

سه با یدر مقا32/4سال  با عدد 20–40یسنين در گروه گردشگران با رده یانگیالتر بودن متوسط متوان بدان اشاره کرد بایکه میدومينکته 

انواع گردشگري

ویژگی هاي
جمعیت شناختی

گسترش 
گردشگري

گردشگري 
فرهنگی

گردشگري 
تفریحی

گردشگري 
دریایی

گردشگري 
قومی

شگري گرد
ورزشی

گردشگري 
تجاري

گردشگري 
طبیعی

گردشگري 
ماجراجویانه

میانگینمیانگینمیانگینمیانگینمیانگینمیانگینمیانگینمیانگینمیانگین

72/396/314/415/485/381/345/304/317/3مردجنسیت
28/498/318/418/460/385/380/488/480/4زن

02/495/325/460/480/370/321/483/385/3ایرانیملیت
92/308/465/373/127/384/395/490/495/4خارجی

مشاغل
35/369/399/347/337/223/378/307/322/3دولتی

38/402/425/460/450/490/370/460/450/4خصوصی
27/445/425/435/425/425/430/410/420/4سایر

مدرك
تحصیلی

دیپلم و 
کمتر

94/360/395/3410/424/480/370/310/4

68/305/421/483/323/321/304/404/383/3فوق دیپلم
14/4425/435/485/385/360/4425/4لیسانس

فوق 
لیسانس و 

باالتر

10/495/310/425/485/385/335/459/495/3

سن
20-1037/397/235/395/301/325/475/225/345/3
40-2032/435/420/410/485/315/497/445/450/4
88/3473/448/403/441/225/465/346/3به باال40

بررسی ارتباط ویژگی هاي جمعیت شناختی و انواع گردشگري): 2(جدول 
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ن یت تر بودن ایبر پر اهميدیتواند به عنوان  تاکین امر میباشد که ایم88/3و 37/3سال به باال با اعداد 40سال و 10-20ن یگردشگران با سن
.سال قلمداد گردد20- 40یسنيده گردشگران با ريعوامل در جامعه 

:ل داده هایتحل-2-6
نه ین راستا بر اساس استاندارد موجود و با در نظر گرفتن گزیاستفاده و در اياتک نمونهtبه سواالت پژوهش از آزمون ییبه منظور پاسخگو

ن عدد مورد ین ها بر حسب ایانگیو م. دد حد وسط در نظر گرفته شده استبه عنوان ع3آن ها عدد يپنج گانه سواالت پرسشنامه و اوزان بنديها
ل هایه و تحلیج تجزیخالصه نتا.سه قرار گرفته استیمقا

.آورده شده است) 3(در جدول 

يشتر و سطح معناداریب3از عدد یهر هشت عامل و سوال اصليبه دست آمده براين هایانگیت  مقابل مشاهده اس) 3(همان طور که در جدول 
ین معنیبد. خواهد بوديرگذاریق وجود تاثیسواالت تحقیتوان استنباط کرد که جواب تمامین مین چنیبه دست آمده  بنابرا05/0ن تر از ییز پاین

ن مولفه یو همچن. د استییشهر چابهار قابل تايبر گسترش گردشگر000/0يو سطح معنادار008/4ن یانگیبا ميانواع گردشگرير گذاریکه تاث
يو سطح معنادار16/4نیانگیبا میحیتفري، گردشگر000/0يو سطح معنادار97/3ن یانگیبا میفرهنگيگردشگریعنیيانواع گردشگريها

ي، گردشگر000/0يو سطح معنادار72/3ن یانگیبا میقومي، گردشگر000/0يمعنادارو سطح 17/4نیانگیبا مییایدري، گردشگر000/0
ن یانگیبا میعیطبيگردشگر،000/0يو سطح معنادار32/4ن یگانیبا ميتجاري، گردشگر000/0يو سطح معنادار72/3ن یانگیبا میورزش

ر گذار یشهر چابهار تاثيبر گسترش  گردشگر000/0يو سطح معنادار01/4ن یگانیانه با میماجراجوي، و گردشگر000/0يو سطح معنادار99/3
. هستند

يسه با هفت مولفه یرا در مقايت تریگاه پر اهمیجا32/4یعنین یانگین میبا باالتريتجاري، گردشگريانواع گردشگرين مولفه هایاز ب
72/3ين هایانگیبا میورزشيو گردشگریقوميباشد و گردشگریدارا ميگردشگربر گسترشيرگذاریتاثينه یگر در زمیديشده یبررس
.  ن هشت مولفه به خود اختصاص داده اندیت را در بین اهمیکمتر

:دگاه گردشگرانیاز ديانواع گردشگريرتبه بند-6- 3
؛ ) )4(جدول (دگاه گردشگران  یاز ديامل بر گسترش گردشگرن عویاير گذاریاز لحاظ تاثيانواع گردشگريبا در نظر گرفتن رتبه بند

به خود اختصاص داده و يت در گسترش گردشگریاول را از لحاظ اهميرتبه 100از 80يک و متوسط نمره یيبا رتبه يتجاريگردشگر
به خود  اختصاص داد است و شش نوع يرن هشت نوع گردشگین رتبه را در بیآخر100از 52يو متوسط نمره 8يبا رتبه یقوميگردشگر

. قابل مشاهده است) 4(ج به طور کامل در جدول یقرار گرفته اند؛ که نتاين دو نوع گردشگرین ایدر حد فاصل بيگر گردشگرید
به دست آمده از ين هایانگیمانجام شده بر اساس يانجام شده توسط گردشگران و رتبه بنديد بدان توجه شود تطابق رتبه بندیکه باينکته ا

بر اساس ين رتبه بندیز بیبا تفاوت ناچیحیتفريو گردشگرییایدريکنند و تنها در مورد گردشگرید مییگر را تایاست که هر دو همدtآزمون 
.کردیتوان از آن چشم پوشیز است که میناچين تفاوت به حدیگردشگران تفاوت وجود دارد که اين و رتبه بندیانگیم

سطح میانگینعنوان
معناداري

انحراف 
استاندارد

TDfنتیجه گیري

تتاثیرگذار اس008/4000/0431/050/38599سوال اصلی
تاثیرگذار است97/3000/0566/020/28599سوال فرعی اول
تاثیرگذار است16/4000/0565/069/33599سوال فرعی دوم
تاثیرگذار است17/4000/0353/030/36599سوال فرعی سوم

تاثیرگذار است72/3000/0809/053/14599سوال فرعی چهارم
تاثیرگذار است72/3000/0942/048/12599سوال فرعی پنجم
تاثیرگذار است32/4000/0580/066/37599سوال فرعی ششم
تاثیرگذار است99/3000/0746/093/21599سوال فرعی هفتم
تاثیرگذار است01/4000/0797/097/20599سوال فرعی هشتم

يبر گسترش گردشگرير انواع گردشگریتاثیبررسيره برایتک متغtج آزمون ینتا) : 3(جدول 



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
کدمقاله:1177 برند سازي انواع گردشگري با تاکید بر بررسی تاثیر انواع گردشگري بر گسترش گردشگري شهر چابهار                                  

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

رتبه يگردشگرینوع شناس
يبند

ت از یشدت اهم
100

ین نسبیانگیم

18032/4يتجاريگردشگر
37317/4ییایدريگردشگر
27416/4یحیتفريگردشگر
47101/4انهیماجراجويگردشگر
56599/3یعیطبيگردشگر
66197/3یفرهنگيگردشگر
75672/3یورزشيگردشگر

85271/3یقوميگرگردش

آن ها يا همان متوسط نمره یعوامل يه یت بقیک مد نظر است اما شدت اهمیين عامل با رتبه یمت تریبه عنوان پر اهيتجارين گردشگریبنابرا
عوامل هشت گانه نمره يه همه توان ادعا کرد کیجه میشتر است ؛ در نتیب50عوامل هشت گانه از يت همه ین امر است که شدت اهمیانگر ایب
. استيعوامل در گسترش گردشگريت بودن همه یبر پر اهميدین مبحث تاکیباالتر از متوسط به خود اختصاص داده اند که ايا

:يبرند ساز- 6- 4
و در )  شهر چابهاريگسترش گردشگربرير انواع گردشگریتاثیبررسيدر راستا(شده يجمع آوريل  داده هایه و تحلیبا در نظر گرفتن تجز

:ر استیل امکان پذیدر قالب ذيانواع گردشگريانجام شده توسط گردشگران؛ برند سازينظر گرفتن رتبه بند
ه قابل توجه  است ک. باشدیچابهار را دارا ميگردشگريل شدن به برند در عرصه یل تبدیپتانس32/4ن یانگیک و میيبا رتبه يتجاريگردشگر
. را به خود اختصاص داده انديبعديگاه هایجا17/4و 16/4ين هایانگیو م3و 2يبا رتبه هاییایو دریحیتفريگردشگر

:يریجه گیبحث و نت- 7
هاي به ذو همچنین داراي جا. از آب و هواي مناسبی در تمامی طول سال بر خوردار استچابهاربا توجه به یافته هاي این تحقیق، شهرستان 

نیز بر خوردار است که به همراه فرهنگ غنی و يبه هاي خاص گردشگرذدر کنار این طبیعت بکر و زیبا از جا. متنوع طبیعی و زیست محیطی است
به هاي گردشگري را در پهنه اي کوچک دردورترین نقطه کشور و درکنار سواحل زیباي دریاي ذسنتی و قدمت تاریخی آن مجموعه اي از بهترین جا

. ن وصف نشان دهنده توانایی باالي این منطقه براي تبدیل شدن به منطقه نمونه گردشگري درسطح کشور و منطقه استیعمان به وجود آورده و ا
با در . می تواند یکی از محورهاي مهم گردشگري کشور باشد, به گردشگريذجا228با چابهارنتایج بررسی وتحلیل ها نشان می دهند که شهرستان 

از ياریبسيتواند راهگشایميبر گسترش گردشگريرگذار بودن انواع گردشگریتاثییدر شهر چابهار ؛ شناسايگردشگرير گرفتن تنوع باالنظ
.ن شهر شودیدر ايشتر گردشگریجهت بهبود هر چه بیقوتين عرصه و نقطه یايش رویمشکالت پ

. باشندینفرزن م309نفرمرد و291ن آنها یباشند که از بینفرم600انتخاب شده اند يونه آمارکه به عنوان نمين مطالعه تعدادکل افرادیدر ا
سانس و باالتر هستند و ینفر فوق ل271سانس وینفر ل162پلم؛ ینفر فوق د138پلم و کمتر؛یدیلیمدرك تحصينفر دارا29ن تعداد افراد یاز ا

نفر 300، یمشاغل دولتينفر دارا210گردشگر 600ن یاز ا. باشندیمینفر خارج90و یرانینفر از گردشگران ا510ت ین از لحاظ ملیهمچن
. باشندیر مشاغل مینفر صاحب سا90و یشاغل در بخش خصوص

يگردشگرن انواع متعددید و از بیگردییشناساي، انواع گردشگريگردشگرينه یمتون موجود در زمیق حاضر با استفاده از بررسیدر تحق
چابهار يگردشگريگر در منطقه یر انواع دیسه با سایدر  مقايشتریت بیاهميهشت نوع که طبق نظر کارشناسان و تورگردانان و گردشگران دارا

ل و یه و تحلیمورد تجزیلیو تحلیفیتوصيآماريبا استفاده از آزمون هاين عوامل در  گسترش گردشگریايرگذاریبودند مد نظر قرار گرفت و تاث
با . دیه گردین ها ارایانگیسه متوسط میانجام شده توسط گردشگران و مقاين عوامل با استناد به رتبه بندیايقرار گرفت و در ادامه رتبه بندیبررس

ر یو نوع تاثيگردشگرو انواع یت شناختیجمعيهایژگین ویبیتوان گفت که ارتباطیم%95نان یانجام شده و با اطميدر نظر گرفتن آزمون ها
. ر گذار هستندیتاثيبر گسترش گردشگريد است که هر هشت نوع گردشگرین قابل تاکیو جود ندارد؛ همچنيآن ها بر گسترش گردشگريگذار

و یعیطبي،  گردشگرییایدري، گردشگریورزشي، گردشگریحیتفري، گردشگریقومي، گردشگریفرهنگي، گردشگريتجاريگردشگریعنی
ر یتاثيدارايتوان ادعا کرد انواع گردشگریمین به طور کلیبنابرا. ر گذار هستندیشهر چابهار تاثيانه بر گسترش گردشگریماجراجويگردشگر

. هستنديدر  گسترش گردشگرییبسزا

رتبه بندي انواع گردشگري از دیدگاه گردشگران) : 4(جدول 
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ت عوامل و رتبه یزان اهمیمينجام شده برااياز رتبه بندیناشيسه ایمقایل ها قابل توجه است بررسیه و تحلیاز تجزیکه ناشيگرینکات د
و ) 4(همان طور که از جدول . قابل مشاهده است) 1(ج آن در قابل شکل ین نتایباشد  که مهم تریدگاه گردشگران میاز ديانواع گردشگريبند

انجام شده توسط گردشگران يت بندیر اولون رتبه دین ترییپايدارایقومين رتبه و گردشگریباالتريدارايتجاريد گردشگریآیبر م) 2(شکل 
بر این اساس گردشگري تجاري را می توان به عنوان برند درجه یک گردشگري چابهار در نظر . باشدیرا دارا ميبر گردشگرير گذارینه تاثیدر زم
..رح هستندهمچنین گردشگري تفریحی و گردشگري دریایی به عنوان دو پتانسیل بعدي در این عرصه قابل ط. گرفت

يت هایل ظرفیجهت تبدیشنهاداتید پیشهر چابهار؛ تالش گرديگردشگريدر عرصه يانواع گردشگريق حاضر ضمن برند سازیدر  تحق
.ل آورده شده استیشنهادات در ذین پیاز ايده ایه گردد که گزیچابهار به بالفعل ارايبالقوه گردشگر

:شنهاداتیپ- 8
ران و یژه توجه مدیت اختصار به چند موردکه به ویه نمود، با رعایارايشنهادات متعددین پژوهش، پیايافته هایتوان بر اساس یاگر چه م

: شودیطلبد اشاره میرا ميزان گردشگریبرنامه ر

. دیافزایچابهار ميگردشگريدرات و واردات بر توسعه ل روند صایکسب و کار و مبادالت و تسهيشتر بر گسترش بازارهاید بیتاک-
اري و انجام ذاي هاي گردشگري ازسوي مدیران منطقه براي متقاضیان سرمایه گذگمعرفی مزیت هاي نسبی چابهار در زمینه سرمایه -

.  خواهد شديگرگردشيدر عرصه يه گذاریهزینه هاي الزم در زمینه مطالعات و تحقیقات بازاریابی باعث توسعه سرما
ایجاد تبلیغات گسترده و مناسب و تهیه و توزیع بروشورهاي تبلیغاتی درداخل کشور وکشورهاي همسایه براي آشنایی بیشتر گردشگران از -

به هاي گردشگري منطقه؛ و هم چنین بهبود زیرساخت هاي حمل و نقل داخلی و خارجی با ساخت فرودگاه بین المللی در ذامکانات و جا
رستان چابهار و ایجاد وگسترش پروازهاي داخلی وخارجی، و تکمیل پروژه هاي راه آهن چابهار و اتصال این شهرستان به شبکه ریلی شه

.کشور و ایجاد خطوط کشتیرانی و غیره بر گسترش گردشگري در این منطقه می افزاید
یغات و برپایی جشنواره هاي مختلف درطول سال معرفی پتانسیل هاي باالي گردشگري دریایی و تفریحات آبی از طریق تبل-

.گردشگري دریایی را جذب خواهد نمودگري و تعطیالت دوست داران به خصوص در فصول گردش
يبرایاسبجلب مشارکت مردمی در ترویج، حفاظت و بهره مندي پایدار از منابع طبیعی و تاریخی و فرهنگی گردشگري منطقه راهکار من-

.باشدیميگسترش گردشگر
تقویت تبلیغات و فعالیت هاي آگاه سازي در رسانه ها درباره قابلیت گردشگري منطقه؛  و ایجاد تشکیالت سازمانی منسجم در بخش -

.موثر استيگردشگریت فعلیت وضعیتقويگردشگري و بهسازي تشکیالت اجرایی برا

گردشگري قومی-8
گردشگري ورزشی-7
گردشگري فرهنگی-6
گردشگري طبیعی-5
گردشگري ماجراجویان-4

گردشگري دریایی- 3
گردشگري تفریحی-2
گردشگري تجاري-1

توسعه گردشگري

رتبه بندي انواع گردشگري از لحاظ شدت تاثیر گذاري بر گسترش گردشگري ازدیدگاه ):  2(شکل 
گردشگران
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کدمقاله:1177 برند سازي انواع گردشگري با تاکید بر بررسی تاثیر انواع گردشگري بر گسترش گردشگري شهر چابهار                                  

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

ی و آموزش مردم محلی جهت برقراري ارتباط مناسب با گردشگران با برگزاري دوره هاي ري مناسب در بخش هاي فرهنگاذسرمایه گ-
.ر گذار استیتاثيبر روند بهبود گردشگریآموزش

پرنگ تر يایجاد ظرفیت هاي جدید گردشگري درسطح منطقه و راه اندازي بانک اطالعات و بهره گیري از راهنماهاي گردشگري راهگشا-
.خواهد بودت منطقهیکردن جذاب

.خواهد بوديبه هاي گردشگري درسطح منطقه در راستاي توسعه پایدار گردشگرذنگهداري و بازسازي جا, حفظ-
احیاي مشاغل سنتی، منطبق با فرهنگ بومی منطقه مانند صنایع دستی و عرضه آن به گردشگران و حضور فعال درنمایشگاهاي گردشگري -

.دیافزایمنطقه ميگردشگرينمایشگاه هاي مختلف در سطح منطقه بر توسعه داخلی و خارجی و همین طور بر پایی 
دانند؛ در نظر گرفتن یرا کم رنگ مییایدريگردشگري، شدت اثرگذاریدهند که گردشگران خارجیل ها نشان میه و تحلیتجزیبررس-

.واهد افزودت آن ها خیبر حضور و مطلوبیگردشگران خارجيبراییایدريگردشگريل هایپتانس
.ب گردشگر ورزشی موثر استذتوسعه و بهبود امکانات رفاهی و ساخت پروژه هاي ورزشی براي ج-
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