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   چكيده
هدف تحقيق حاضر، بررسي تأثير تبليغات شفاهي بر قصد سفر گردشگران خارجي به مقصد 

اي است كه در ي آماري اين تحقيق شامل گردشگران خارجيجامعه. گردشگري شيراز است
فر ن 100ي آماري حجم نمونه. اند به شهر شيراز سفر كرده 1390هاي آبان و آذر سال ماه

اي با حجم نابرابر مرحلهاي دوگيري از روش تصادفي خوشهمحاسبه گرديد و براي انجام نمونه
. نامه استفاده شده استهاي تحقيق از پرسشدادهآوريبراي جمع. ها استفاده شده استخوشه

-مونهنهاي آماري تي تكها از آمار توصيفي و آمار استنباطي و آزمونبراي تجزيه و تحليل داده

نتايج اين تحقيق حاضر نشان . استفاده شده است  SPSSافزاردر نرم) آنوا(اي و تحليل واريانس 
دهد تبليغات شفاهي بر جذب گردشگران خارجي سفر كرده به شهر شيراز مؤثر بوده و در مي

. گيري گردشگران براي انتخاب اين شهر به عنوان مقصد گردشگري تأثير داشته است تصميم
ين افراد براي متخصص بودن منبع اطالعاتي و مشابهت خود با منبع اطالعاتي اهميت همچن
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شناختي و استفاده از ي متغيرهاي جمعيتاز سوي ديگر تجزيه و تحليل رابطه. اندقائل بوده
ها از تبليغات ي آندهد بين تحصيالت گردشگران و ميزان استفادهتبليغات شفاهي نشان مي

ي معكوس وجود دارد، به اين صورت كه افراد با تحصيالت كمتر بيشتر از اين شفاهي، رابطه
دهد گردشگران زن بيشتر از گردشگران همچنين نتايج نشان مي. اندنوع تبليغات استفاده كرده

ي خوب سفر به توان گفت فراهم كردن تجربهمرد از اين نوع تبليغات استفاده كرده اند؛ لذا مي
اي براي تبليغ اين شهر ها را به منابع بالقوهگردشگران خارجي مي تواند آن شهر اصفهان براي

  .نزد ساير گردشگران بالقوه تبديل نمايد
شده، شده، تخصص استنباطگردشگري، تبليغات شفاهي، شباهت استنباط :واژگان كليدي

 شيراز

 
  مقدمه 

هاي طبيعي، كشف هاي مختلف زندگي خود براي ديدن جذابيتها در طول دورهانسان
هاي قومي و تر، آگاهي از تنوعمندي از امكانات زيستي مناسبهاي اقتصادي، بهرهفرصت

اند و هاي تاريخي و باستاني بار سفر بستهفرهنگي و ديدار اقوام و آشنايان و بازديد از مكان
به بلندي تاريخ  توان گفت كه گردشگري قدمتيرو ميايناند و ازمشكالت راه را نيز تحمل كرده

از لحاظ ). 21: 1388وند،  جليل(كه حاكي از اهميت تاريخي اين صنعت است  بشر دارد
اقتصادي نيز گردشگري در اقتصاد جهاني از اهميت بااليي برخوردار است و يكي از منابع مهم 

باشد؛  مي - توسعهحالبراي جوامع پيشرفته و هم براي كشورهاي در - درآمدهاي ارزي هم 
- قدري باالست كه بخش بزرگي از برنامهگونه كشورهاي بههميت صنعت گردشگري براي اينا

ها را به خود اختصاص داده است و نيازمند انجام مطالعات فراوان براي  گذاريسرمايه ها و ريزي
غفاري، (، )70: 1385رنجبريان، (المللي است ي اين صنعت در سطوح ملي و بينرشد و توسعه

بنابر آمار سازمان ). 4: 2007، 1كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه(، )25: 1391
هاي مي و آگوست ، تعداد گردشگران در سراسر جهان در ماه2012جهاني گردشگري در سال 

ميليون نفر و درآمد  415كه بيشترين تعداد گردشگران را به خود اختصاص داده است، برابر با 
بيني شده ميليارد دالر پيش 1000ميالدي  2012دشگري تا پايان سال حاصل از جريان گر

. مواجه بوده است 2011درصدي نسبت به سال  4با رشد  2012اين صنعت در سال . است
اين . درصد توليد ناخالص داخلي جهاني را صنعت گردشگري ايجاد كرده است 3/9بيشتر از 

درصد كلّ اشتغال جهاني 7/4موده كه حدود ميليون شغل در سراسر جهان ايجاد ن5/2صنعت 
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يكم پيشرفت فناوري ودر قرن بيست). 2012، 1سازمان جهاني گردشگري(شود را شامل مي
شود كه وقت انسان بيش از پيش، آزاد و ثروت او افزون گردد و زمان بيشتري را موجب مي

بايد عصر صنعت گردشگري ي دوم قرن بيستم را واقع نيمهدر. صرف اوقات فراغت خود نمايد
از سوي ديگر رشد صنعت گردشگري در ابعاد داخلي و خارجي ). 5: 1388وند،  جليل(نام نهاد 

توان به باال بردن استانداردهاي زندگي، آب و  به عوامل زيادي بستگي دارد كه از آن جمله مي
، صنعتي شدن نقل، رشد درآمد، افزايش زمان اوقات فراغتوي حملهواي پاكيزه، توسعه

ها و عالئق  بندي بازار گردشگري براي شناسايي و تأمين بهتر نيازها، خواستهگردشگري، بخش
غفاري، (ري به گردشگران بالقوه اشاره كرد نهايت معرفي بهتر مقاصد گردشگگردشگران و در

 به عبارت ديگر از سوي ديگر رشد اين صنعت نيازمند همكاري و توافق عوامل). 30: 1391
 ،)775: 2002 ،2گتز( محيطي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي در جامعه است

طور كه ذكر شد مقاصد گردشگري جهت موفقيت در همان. )20: 2008 ،3اميرطهماسب(
ريزي براي پذيري بايد به دنبال برنامهالمللي عالوه بر داشتن شرايط گردشگرسطوح ملي و بين

ر امكانات و شرايط خود به بازارهاي جهاني گردشگري باشند كه جذب گردشگران و معرفي بهت
ي كنندهتواند از طريق حذف و كاهش عوامل بازدارنده و تقويت عوامل ترغيباين امر مي

؛ زيرا )96: 1391رنجبريان و غفاري، (گردشگران براي سفر به مقاصد گردشگري انجام پذيرد 
ي ورود گردشگران را به آن ردشگري الزم است زمينهبرداري بهينه از مزاياي صنعت گدر بهره

توان گفت گردشگران خارجي از اهميت بيشتري نسبت به طور كلي ميبه. سرزمين فراهم كرد
گردشگري داخلي برخوردار است، زيرا گردشگري داخلي تنها جريان عوامل در داخل كشور 

شگري هم در جاي خود حائز نوع گرد  است و چيزي به جامعه نخواهد افزود؛ هرچند اين
 نقش رو تحقيق حاضر در صدد بررسيايناز). 120:1385پاپلي يزدي و سقايي، (اهميت است 

شيراز  گردشگري مقصد به مسافرت براي آتي گردشگران ترغيب در كنوني گردشگران تصوير
  . است

  
  مباني نظري در تحقيق 

ي ند اطالعات معتبر و مؤثقي دربارهاصوالً گردشگران براي انتخاب مقصد گردشگري، نيازم
هاي آنها اطالعات مورد نياز خود را از طرق گوناگون از جمله رسانه. مقصد مورد نظر هستند

ها و مجالت گردشگري، سازمان جهاني گروهي مانند تلويزيون، راديو، ماهواره، اينترنت، كتابچه
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اي خارجي و همچنين هاي گردشگري در كشورهگردشگري، تورهاي گردشگري، آژانس
ي واقعي سفر به اين مقاصد را اند و تجربهگردشگراني كه از مقاصد گردشگري ديدن كرده

اگرچه هر يك از منابع ). 1405: 2011رنجبريان و همكاران، (كنند آوري مياند جمعداشته
ند دهدهد گردشگران ترجيح ميمذكور، اطالعات ارزشمندي را در اختيار گردشگر قرار مي

بخش قابل توجهي از اطالعات مورد نياز خود را از بستگان، دوستان و آشناياني دريافت كنند 
واقع اين افراد چون يا در. ها دارند اي هم در اين زمينهها تجربهها اعتماد دارند و آنكه به آن

ارند و اند و يا اطالعات زيادي در مورد مقصد گردشگري دخود به مقصد مورد نظر سفر كرده
ها نخواهد شد، مورد توجه خاص گردشگران ي اين اطالعات عايد آنتر آنكه منافعي در ارائهمهم
رو هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي تأثير تبليغات شفاهي بر جذب گردشگران ايناز. است

ي اول تحقيق كه به بررسي تأثير تبليغات شفاهي بر تصميم به اين منظور فرضيه. خارجي است
  : پردازد، به صورت زير قابل بيان استردشگران خارجي در سفر به شهر شيراز ميگ

تبليغات شفاهي بر تصميم گردشگران خارجي سفر كرده به شيراز در مسافرت به اين : 1فرضيه 
  .شهر تأثير دارد

      از سوي ديگر در دنياي رقابتي و تبليغاتي امروز، گستردگي حجم اطالعاتي يكي از 
ريزي براي رين موضوعاتي است كه بازاريابان و متخصصان بازاريابي بايد هنگام انجام برنامهتمهم
ي خود با تبليغات افراد در زندگي روزانه. كننده مدنظر داشته باشندي تبليغات به مصرفارائه

شوند و اين امر لزوم توجه به محدوديت گستردگي حجم اطالعاتي را روشن فراواني مواجه مي
ها قبل از تجربه ي خدمات شديدتر است و آزمايش آنويژه در زمينهاين مسأله به. كنديم

صنعت ). 5: 1388وند،  جليل(يابد نتيجه اثربخشي اطالعات كاهش ميواقعي ميسر  نيست؛ در
گردشگري نيز از جمله صنايع خدماتي مهمي است كه نيازمند انجام تبليغات فراوان و مؤثر 

  ها به نحو شايسته انجام پذيرد، رسانياگر اين تبليغات و اطالع. شگران استبراي جذب گرد
                       تواند مقدمات جذب گردشگران را به مقاصد گردشگري فراهم نمايد مي

ويژه در تبليغات شفاهي به عنوان يك ابزار تبليغاتي قدرتمند به. )310: 2006 ،2وو و 1ژانگ(
بر . مطرح است كه خود توجه دقيق به عوامل مؤثر بر اين پديده نياز دارد ي خدماتحوزه

رسمي ي كريتين و تاكسي تبليغات شفاهي عبارت است از ارتباطات غيرشدهاساس تعريف ارائه
      شود كار يا يك محصول كه در يك جامعه مبادله ميوهاي يك كسبدر مورد ويژگي

- آوري شده از طريق تبليغات شفاهي مياطالعات جمع .)189: 2000، 4و تاكس 3تينسكري(
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تواند تأثير زيادي بر تصميم گردشگران در مورد انتخاب مقصد گردشگري داشته باشد؛ زيرا 
ي اين نوع از تبليغات هستند كنندهكننده معموالً داراي نسبت خويشاوندي با دريافتافراد تبليغ

          دانند كه هيچ منفعتي از اين بابت نصيب مي ي تبليغكنندهو همچنين افراد دريافت
 شخصيتي هايويژگي مشابهت شده، استنباط شباهت از منظور. شودكنندگان نميتبليغ

 يطبقه حتي و نيازها ترجيحات، سليقه، خريد، عادات كه است اطالعاتي منبع با گردشگر
 وظايف آميزموفقيت انجام اناييتو ).20: 1388 وند، جليل( شودمي تعيين هاآن اجتماعي
 استفاده مهارت تخصص، از تحقيق منظور اين در كه) همان( است خدمت يا محصول با مرتبط

است؛ لذا با توجه به اهميت تبليغات شفاهي در صنعت گردشگري و  خدمت يا محصول يك از
نوع از تبليغات،  ي تشابه و تخصص اطالعاتي در رابطه با استفاده از اينهمچنين اهميت مقوله

  . در زير ارائه شده است -پردازندكه به بررسي اين دو مقوله مي - هاي دوم و سوم تحقيق فرضيه
گردشگران خارجي سفر كرده به شهر شيراز براي متخصص بودن منبع اطالعاتي : 2ي فرضيه

  .مورد استفاده، اهميت قائل هستند
شيراز براي شباهت خود با منبع اطالعاتي  گردشگران خارجي سفر كرده به شهر: 3ي فرضيه

  .مورد استفاده، اهميت قائل هستند
ه يشناسي تحقيق اراشده در اين زمينه، روشهاي انجامدر ادامه پس از مروري بر تحقيق

ه شده است و يهاي تحقيق اراهاي تحقيق و تجزيه و تحليل دادهنهايت نيز يافتهشده است و در
  . د بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته استهاي تحقيق مورفرضيه

  
  ي تحقيقپيشينه
شده بر افزايش در تحقيق خود تحت عنوان اثرات عدالت ادراك) 2009(و همكاران  1كيم

ي يك با هدف ارزيابي اثرات هاي درجهرضايت، اعتماد، تبليغات شفاهي و قصد بازديد در هتل
رآيندي و عدالت تعاملي بر رضايت مشتري از نسبي عدالت، شامل عدالت توزيعي، عدالت ف

ي ميان افزايش رضايت و روابط بعدي مشتري شامل اعتماد، بهبود خدمات و بررسي رابطه
دهد كه تأثير عدالت ها نشان مينتايج تحقيق آن. تبليغات شفاهي و قصد بازديد پرداختند

همچنين نتايج . تعاملي است توزيعي بر رضايت از بهبود خدمات شديدتر از عدالت فرآيندي و
قصد بازديد  -دهد عامل اعتماد بين افزايش رضايت و تبليغات شفاهيها نشان ميتحقيق آن

  .  گرايانه استداراي نوعي نقش واسطه
در تحقيق خود به بررسي تأثير تبليغات شفاهي بر جذب گردشگران ) 1388(وند  جليل

دهد كه تبليغات شفاهي  ايج تحقيق وي نشان مينت. خارجي سفر كرده به شهر اصفهان پرداخت
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بر جذب گردشگران خارجي مؤثر بوده است و گردشگران از اين منابع براي كسب اطالعات در 
اند و از گيري براي مسافرت به اين شهر استفاده كردهمورد شهر اصفهان و همچنين تصميم

ي خود و تخصص منبع اطالعاتي دهها براي تشابه با منبع اطالعات مورد استفاسوي ديگر آن
شناختي هاي جمعيتدهد بين ويژگيهمچنين نتايج تحقيق وي نشان مي. انداهميت قائل بوده

  . داري وجود داردگردشگران و استفاده از تبليغات شفاهي ارتباط معني
ي هاي سفر و منابع اطالعاتي مورد استفادهي انگيزهبه بررسي رابطه) 1391(غفاري 

به اين منظور وي منابع اطالعاتي مورد . دشگران داخلي سفر كرده به شهر اصفهان پرداختگر
شامل خانواده، دوستان، آشنايان و (ي گردشگران را به دو بخش تبليغات شفاهي استفاده

نتايج تحقيق . تقسيم كرد) ها و مجالتراديو و تلويزيون، روزنامه(و ساير منابع ) هاهمكالسي
هاي سفر گردشگران داخلي سفر كرده به شهر اصفهان و منابع دهد بين انگيزهوي نشان مي

آوري اطالعات در مورد مقصد گردشگري ارتباط ها براي جمعي آناطالعاتي مورد استفاده
تاريخي به شهر اصفهان  - براي مثال گردشگراني كه با انگيزه فرهنگي. داري وجود داردمعني

آوري اطالعات در مورد اين شهر شفاهي بيشتر از ساير منابع براي جمع اند از تبليغاتسفر كرده
اند، در حالي كه گردشگران با انگيزه خريد از ساير منابع اطالعاتي بيشتر از استفاده كرده

  . اندتبليغات شفاهي استفاده كرده
  

  شناسي روش
بررسي تأثير هاي قبل نيز عنوان شد، هدف اصلي تحقيق حاضر طور كه در بخشهمان

تحقيق حاضر از نظر ماهيت، كاربردي و از . تبليغات شفاهي بر جذب گردشگران خارجي است
ي آماري تحقيق شامل گردشگران خارجي است كه جامعه. پيمايشي است - نظر روش، توصيفي

ي بر اساس تعيين حجم نمونه. اندبه شهر شيراز سفر كرده 1390در ماه هاي آبان و آذر سال 
نفر به روش  100اي به حجم ، نمونه95/0و ضريب اطمينان  16/0دود با حداكثر خطاي نامح

     براي . ها از اين جامعه انتخاب شداي با حجم نابرابر خوشهاي دو مرحلهتصادفي خوشه
سؤال براي سنجش متغيرها استفاده  25اي حاوي نامههاي تحقيق از پرسشآوري دادهجمع
امتيازي طراحي بر اساس طيف ليكرت پنج) 1388(وند  كه توسط جليل اين پرسشنامه. شد

سؤال براي سنجش  8شناختي، سؤال براي سنجش متغيرهاي جمعيت 5كرده بود، شامل 
سؤال براي تخصص منبع اطالعاتي  6نهايت سؤال براي تشابه اطالعاتي و در 6تبليغات شفاهي، 

وند  ي جليلنامه حاضر در تحقيق انجام گرفتهپرسشالزم به ذكر است كه روايي و پايايي . است
نامه از ضريب مناسب ارزيابي شده است و در اين تحقيق براي سنجش پايايي پرسش) 1388(

آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه نتايج اين آزمون براي متغيرهاي تبليغات شفاهي، تخصص 
-آوري دادهبه منظور جمع. است درصد 79و  درصد 85، درصد 87و تشابه اطالعاتي به ترتيب 
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نامه مربوطه در اختيار هاي گردشگري پرسشهاي پژوهش، با مراجعه گردشگر به مكان
آوري پس از جمع. نامه را تكميل كنندگردشگران قرار گرفت و از ايشان خواسته شد تا پرسش

براي تجزيه و تحليل . تها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفهاي حاصل از آنها، دادهنامهپرسش
. استفاده شده است SPSSافزار باره از نرمها از آمار توصيفي و آمار استنباطي و در اينداده

. هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق هستنداي و تحليل واريانس روشنمونهآزمون تي تك
شفاهي بر جذب گردشگران اي براي بررسي تأثير تبليغات نمونهبه اين منظور از آزمون تي تك

خارجي، بررسي تشابه و تخصص منابع اطالعاتي استفاده شده است و همچنين از آزمون تحليل 
ي گردشگران از شناختي بر ميزان استفادهواريانس براي بررسي تأثير متغيرهاي جمعيت

 . تبليغات شفاهي استفاده شده است

  
  تجزيه و تحليل

) 1(ي آماري در جدول شناختي اعضاي نمونههاي جمعيتهاي تحقيق در مورد ويژگييافته
بر اساس (ي آماري در رابطه با مليت هاي اعضاي نمونهاين جدول شامل ويژگي. ارائه شده است

  .ي سفر به ايران است، سن، جنسيت، تحصيالت و سابقه)قاره
 

  هشناختي اعضاء نمونهاي جمعيتويژگي :)1(جدول 
فراواني هاگروه عامل

  مطلق
فراواني
  نسبي

  عامل
  

فراواني   هاگروه
  مطلق

فراواني 
  نسبي

يت
مل

  
)

اره
س ق

اسا
بر

(  

 5 5 آمريكا

يت
نس

ج
  

  69  69  مرد

  31  31  زن 59 59 اروپا

 30 30 آسيا

الت
صي

تح
  

  17  17  ابتدايي

  12  12  متوسطه 6 6 آفريقا

  سن

  46  46  دانشگاهي 26 26 سال25كمتر از

  24  24  عالي 28 28 سال35-25

 19 19 سال45-35

بقه
سا

ران 
ه اي

فر ب
س

  

0  48  48  

  %17  17  1 %14 14 سال55-45

  %9  9  2 %13 13 سال55بيشتر از

 5-3  22  22%  

  %4  4  بار 5بيشتر از 

  حاضر يقمحاسبات تحق: منبع
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به اين . قرار گرفته استهاي تحقيق مورد تجزيه و تحليل در اين قسمت از پژوهش، فرضيه
ي اول كه مربوط به تأثير تبليغات شفاهي بر تصميم افراد براي سفر به شهر منظور ابتدا فرضيه

 تصميم بر شفاهي كند تبليغاتاين فرضيه بيان مي. شيراز است، مورد بررسي قرار گرفته است
به اين منظور از  .رددا تأثير شهر اين به مسافرت جهت شيراز به كرده سفر خارجي گردشگران

از آنجا كه ميانگين سؤاالت مربوط به اين فرضيه . اي استفاده شده استنمونهآزمون تي تك
و با توجه به اينكه سطح معناداري اين آزمون كمتر  87/0و انحراف معيار آن هم  78/3برابر با 

دشگران براي است، لذا اين فرضيه مبني بر تأثير تبليغات شفاهي بر تصميم گر 05/0از 
ي اول توان گفت فرضيهبه اين ترتيب مي. گيردمسافرت به شهر شيراز مورد تأييد قرار مي

توان نتيجه گرفت كه تبليغات شفاهي بر جذب گيرد و ميتحقيق مورد تأييد قرار مي
آوري اطالعات و ها براي جمعگردشگران خارجي سفر كرده به شهر شيراز مؤثر بوده است و آن

ي نتايج خالصه. اندگيري براي مسافرت به اين شهر از اين نوع ارتباطات استفاده كردهمتصمي
  . ارائه شده است) 2(مربوط به اين فرضيه در جدول 

ي براي تجزيه و تحليل فرضيه. ي دوم تحقيق مورد بررسي قرار گرفته استسپس فرضيه
ي طالعات مورد استفادهدوم تحقيق كه به بررسي ميزان اهميت متخصص بودن منبع ا

كند اين فرضيه بيان مي. اي استفاده شده استنمونهپردازد از آزمون تي تكگردشگران مي
   مورد اطالعاتي منبع بودن متخصص براي شيراز شهر به كرده سفر خارجي گردشگران

كند مياز آنجا كه نتايج حاصل از بررسي اين فرضيه بيان  .هستند قائل اهميت ي خوداستفاده
است،  05/0كوچكتر از ) 62/0و انحراف معيار  64/3با ميانگين (سطح معناداري در اين مورد 

لذا اين فرضيه مبني بر اينكه افراد براي متخصص بودن منبع اطالعات اهميت قائل هستند 
ي دوم اين تحقيق مبني بر اينكه گردشگران خارجي نتيجه فرضيهدر. گيردمورد تاييد قرار مي

فر كرده به شهر شيراز براي متخصص بودن منبع اطالعات اهميت قائلند، مورد تأييد قرار س
  . ارائه شده است) 2(ي نتايج اين فرضيه در جدول خالصه. گيردمي

ي سوم تحقيق كه به بررسي شباهت افراد با منبع اطالعاتي مورد براي بررسي فرضيه
كند اين فرضيه بيان مي. ي استفاده شده استانمونهپردازد از آزمون تي تكاستفاده مي
 استفاده مورد اطالعاتي منبع با خود شباهت براي شيراز شهر به كرده سفر خارجي گردشگران

و انحراف  84/3با ميانگين (از آنجا كه سطح معناداري در مورد اين فرضيه  .هستند قائل اهميت
فت اين فرضيه مبني بر اينكه افراد براي توان گاست، لذا مي 05/0تر از كوچك) 0/ 98معيار 

بدين ترتيب . گيردشباهت خود با منبع اطالعات اهميت قائل هستند مورد تأييد قرار مي
 سفر خارجي توان گفت گردشگرانگيرد و ميي سوم اين تحقيق مورد تأييد قرار ميفرضيه
 .هستند قائل اهميت دهاستفا مورد اطالعاتي منبع با خود شباهت براي شيراز شهر به كرده

  . ارائه شده است) 2(ي نتايج مربوط به اين فرضيه در جدول خالصه
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  هاي پژوهشاي براي فرضيهنمونهنتايج آزمون تي تك: )2(جدول 
  سطح   انحراف معيار ميانگين متغيرها

  داريمعني
وضعيت 
  فرضيه

  قبول  000/0  87/0 78/3 تبليغات شفاهي

  قبول  000/0  62/0 64/3 اتيمتخصص بودن منبع اطالع

  قبول  000/0  98/0 84/3 شباهت با منبع اطالعاتي

  حاضر يقمحاسبات تحق: منبع
  

شناختي و استفاده از ي متغيرهاي جمعيتدر بخش ديگري از تحقيق، به بررسي رابطه
ات به اين منظور ابتدا به تفاوت در ميزان استفاده از تبليغ. تبليغات شفاهي پرداخته شده است

به اين منظور از آزمون تحليل . شفاهي در ميان گردشگران با سنين مختلف پرداخته شده است
بنابر نتايج اين آزمون، از آنجا كه سطح معناداري اين . طرفه استفاده شده استواريانس يك

ي افراد از تبليغات شفاهي در ميان است، وجود تفاوت در ميزان استفاده 05/0آزمون كمتر از 
توان گفت بين مي 95/0گيرد؛ لذا با اطمينان دشگران با سنين مختلف مورد تأييد قرار ميگر

داري وجود دارد و اين گردشگران با سنين مختلف در استفاده از تبليغات شفاهي تفاوت معني
تر نسبت به افراد با سن كمتر بيشتر از تبليغات شفاهي  تفاوت به اين صورت است كه افراد مسن

  نتايج مربوط به تأثير عامل سن بر ميزان استفاده از تبليغات شفاهي در . انداده كردهاستف
  . ه شده استيارا) 3(جدول 
 

  نتايج مربوط به تأثير سن بر ميزان استفاده از تبليغات شفاهي: )3(جدول 
كمتر از هاي سنيگروه

  سال 25
35-25

  سال
45-35 

  سال
55-45 

  سال
بيشتر از 

  سال 55
  دارينيسطح مع

ميانگين استفاده از
  تبليغات شفاهي

08/3 20/3 45/3  36/3  05/4  000/0  

  حاضر يقمحاسبات تحق: منبع
  

ي ي ميان ميزان تحصيالت افراد و ميزان استفادههمچنين نتايج حاصل از بررسي رابطه
ه است، طرفه مورد آزمون قرار گرفتها از تبليغات شفاهي، كه با آزمون تحليل واريانس يكآن

دهد بين افراد با سواد بيشتر و افراد با سواد كمتر در استفاده از تبليغات شفاهي تفاوت نشان مي
  وجود دارد؛ به اين صورت كه افراد با تحصيالت بيشتر، كمتر از تبليغات شفاهي استفاده 
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     ي در نتايج مربوط به تأثير عامل تحصيالت بر ميزان استفاده از تبليغات شفاه. اندكرده
  . ارائه شده است) 4(جدول 

  نتايج مربوط به تأثير تحصيالت بر ميزان استفاده از تبليغات شفاهي: )4(جدول 
  داريسطح معني  عالي  دانشگاهي متوسطه ابتدايي ميزان تحصيالت
ميانگين استفاده از
  تبليغات شفاهي

905/3 20/3 50/3  37/3  009/0  

  حاضر يقمحاسبات تحق: منبع
  

بخش ديگري از اين تحقيق به بررسي تفاوت بين افراد مجرد و متأهل در ميزان استفاده در 
استفاده ) آنوا(به اين منظور از آزمون تحليل واريانس . از تبليغات شفاهي پرداخته شده است

ي ي معنادار بين وضعيت تأهل افراد نمونهوجود رابطه 95/0در سطح اطمينان . شده است
ون قرار گرفت و اين نتيجه حاصل شده است كه بين وضعيت تأهل افراد نمونه آماري مورد آزم

توان ها از تبليغات شفاهي ارتباط معناداري وجود ندارد؛ لذا ميي آنآماري با ميزان استفاده
  . داري وجود نداردگفت بين افراد مجرد و متأهل در استفاده از تبليغات شفاهي تفاوت معني

بررسي تفاوت بين گردشگران زن و مرد در ميزان استفاده از تبليغات نهايت نيز به در
. استفاده شده است) 1آنوا(به اين منظور از آزمون تحليل واريانس . شفاهي پرداخته شده است

توان گفت بين گردشگران زن و مرد در ميزان استفاده از تبليغات مي 95/0در سطح اطمينان 
به اين ترتيب كه گردشگران زن بيشتر از مردان از تبليغات . ردشفاهي تفاوت معناداري وجود دا

. انداستفاده كرده) شهر شيراز(آوري اطالعات در مورد مقصد گردشگري خود شفاهي براي جمع
ارائه شده  5نتايج مربوط به تأثير عامل جنسيت بر ميزان استفاده از تبليغات شفاهي در جدول 

  . است
  ه تأثير جنسيت بر ميزان استفاده از تبليغات شفاهينتايج مربوط ب: )5(جدول 

  داريسطح معني  زن مرد ميزان تحصيالت

  033/0  89/3 63/3 ميانگين استفاده از تبليغات شفاهي
  حاضر يقمحاسبات تحق: منبع

  
   گيري و پيشنهادهانتيجه

بوده  هدف از انجام تحقيق حاضر، بررسي تأثير تبليغات شفاهي بر جذب گردشگران خارجي
دهد تبليغات شفاهي بر جذب گردشگران خارجي هاي حاصل از تحقيق نشان مييافته. است

                                           

1 ANOVA 
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گيري گردشگران براي انتخاب اين شهر به عنوان مقصد گردشگري مؤثر بوده است و در تصميم
و  1، پروكتر)2009(هاي كيم و همكاران نتايج اين بخش از تحقيق با يافته. تأثير داشته است

- مبني بر تاثير تبليغات شفاهي بر تصميم خريد مصرف) 1388(وند  و جليل) 2002( 2ريچارتز

شود مسئوالن و متخصصان بازاريابي گردشگري، رو توصيه ميايناز. كنندگان مطابقت دارد
ي ها و ارائههاي گردشگري براي راهنمايي آنافرادي را به عنوان راهنماي گردشگران در مكان

ها و راهنماهاي ي كتابچهتهيه و ارائه. هاي گردشگري بگمارندمكان اطالعات در مورد
ها ها به گردشگران كه هم خود آني آنهاي گردشگري باشد و ارائهگردشگري كه معرف مكان

بتوانند از اطالعات آن استفاده كنند و هم بتوانند از آن براي معرفي ايران و مخصوصاً شهر 
و آشنايان خود مورد استفاده قرار دهند امري مفيد و ضروري به  شيراز براي دوستان و اقوام

دهد كه افراد براي مشابهت خود با همچنين نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي. رسدنظر مي
و همكاران  3هاي فيگنتايج مربوط به اين فرضيه با يافته. منبع اطالعات اهميت قائل هستند

بر اهميت مشابهت افراد با منابع اطالعاتي مورد استفاده مبني ) 1388(وند  و جليل) 1999(
دهد افراد براي متخصص بودن منبع اطالعات همچنين نتايج تحقيق نشان مي. مطابقت دارد

و ) 2001( 5ن، آل)2000(ن و همكارا 4هاي گلداسميتاين نتايج با يافته. اهميت قائل هستند
. منابع اطالعاتي براي افراد مطابقت داردمبني بر اهميت متخصص بودن ) 1388(وند  جليل

شناختي بر ميزان استفاده از تبليغات شفاهي هاي جمعيتنهايت نيز به بررسي تأثير ويژگيدر
دهد افراد با تحصيالت بيشتر، كمتر از تبليغات شفاهي نتايج اين بخش نشان مي. پرداخته شد

ين سن گردشگران و ميزان استفاده از دهد بهمچنين اين نتايج نشان مي. انداستفاده كرده
ي معكوس وجود دارد؛ به اين صورت كه گردشگران مسن بيشتر از ساير تبليغات شفاهي، رابطه

شهر (آوري اطالعات در مورد مقصد گردشگري گردشگران از اين نوع از تبليغات براي جمع
ي استفاده از تبليغات توسعه گرفته برايي اقدامات انجاماند؛ لذا توصيهاستفاده كرده) شيراز
همچنين . دهان در بين گردشگران با تمركز بر بخش گردشگران مسن انجام پذيردبهدهان

لذا توصيه اقدامات  اند؛گردشگران زن بيشتر از گردشگران مرد از اين نوع تبليغات استفاده كرده
ن گردشگران با تمركز بر بخش دهان در بيبهگرفته براي افزايش استفاده از تبليغات دهانانجام

  . گردشگران زن انجام پذيرد
  

                                           

1 Prokter 
2 Richardz 
3 Feick 
4 Goldsmith 
5 Allen 
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