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 6چکیده

 هاي جمعی در توسعههدف تعیین نقش رسانه تحقیق حاضر با
گردشگري ورزشی استان اصفهان انجام شد. جامعه آماري این 
تحقیق شامل تمامی مدیران و كارمندان شاغل در سازمان 

هاي مسافرتی گردشگري و میراث فرهنگی و آژانس
(N=2000استان اصفهان بوده كه از بین آن ) نفر با  331ها

نتخاب گیري تصادفی اوكران و به شیوۀ نمونهاستناد به فرمول ك
 43اي با ساختهنامه محققها، پرسشآوري دادهشدند. ابزار جمع

در قالب سه مؤلفه بود. پس از تعیین روایی صوري و  گویه
 نامه از طریق تحلیل عامل اكتشافیمحتوایی، روایی سازه پرسش

وش نیز از ر مورد بررسی قرار گرفت. براي تعیین پایایی ابزار
محاسبه شد.  606/1آلفاي كرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی 

نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن حاكی از آن بود كه بین 
ها در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان نقش انواع رسانه

هاي و به ترتیب رسانه (>13/1Pتفاوت معنادار وجود دارد )
هاي چاپی در جایگاه وین و رسانههاي نسمعی و بصري، رسانه

اول تا سوم قرار داشتند. بنابراین الزم است در زمینه تقویت 
هاي سمعی و بصري در جهت توسعۀ بیشتر هرچه بیشتر رسانه

گردشگري ورزشی در استان اصفهان تمهیدات الزم اتحاذ گردد.

هاي جمعی، گردشگري اصفهان، رسانههای کلیدی: واژه

ورزشی
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Abstract

The present study was carried out with the aim of 

determining the role of the mass media in 

developing sport tourism in the province of Isfahan, 

Iran. The participants in the study includes all the 

managers and employees in Cultural Heritage and 

Tourism Organization and travel agencies 

(N= ) among whom  were selected using 

Cochran's formula and random sampling method. 

The questionnaire consisted of  items in form of 

three factors. After establishing the face and 

content validity of the questionnaire, the construct 

validity of that was also investigated through 

exploratory factor analysis (EFA). In order to 

determine the reliability of the data collection tool, 

the Cronbach Alpha was sued and a reliability 

coefficient of was obtained. The results 

obtained from the Friedman’s analysis of the 

variance suggested a significant difference among 

the roles of the different types of media in 

improving sport tourism in Isfahan (P < ). The 

audiovisual, modern, and print media were in the 

first, second, and third positions respectively. 

Therefore, it is important that necessary measures 

be adopted to support the audiovisual media in 

order to improve sport tourism in the province of 

Isfahan. 

Keywords: Isfahan, The Mass Media, Sport 

Tourism 
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 مقدمه
ادي فرهنگی و اقتص، ات مثبت اجتماعیتأثیرگردشگري به دلیل 

رین به بزرگت، در رشد اقتصادي كشورها تأثیردرآمدزایی و  ویژهبه
گردشگري ، صنعت در جهان تبدیل شده و براي اغلب كشورها

و  زاییاشتغال، كسب درآمد، هاي تجاريمهم براي فعالیتمنبعی 
. (0364، پورقاسمی و پارسی) شودمبادالت خارجی محسوب می

 ورزش، هاي مهم گردشگران در حین گردشگريیکی از فعالیت
لف ورزش همراه ختاست و گردشگري و مسافرت نیز با انواع م

 (.0366، گی) است
نه تنها رشد ارزي خوبی را  گردشگري ورزشی در چند دهه اخیر

ها آن بلکه در توسعه فرهنگ و سالمت، براي كشورها فراهم آورده
تركیب صنعت . (6106، 0تونی و ژانگ) نیز دخیل بوده است

گیري صنعت مدرن گردشگري گردشگري و ورزش باعث شکل
گردشگري ، همچنین. (6114، 6بیدیسکامب) ورزشی شده است

ی موقت از محل زندگطور ح كه افراد بهورزشی سفري بر پایه تفری
اي هتماشاي ورزش و یا تحسین كردن جذابیت، خود دور و به بازي

 (.0996، 3آتل و یاناكیس، گیبسون) پردازندهمراه با آن می
در بررسی مطالعاتی كه در زمینه برگزاري رویدادهاي ورزشی 

راي عاملی ب عنوانبهاغلب آن را انجام شده است؛ اكثر نویسندگان 
غرور و  شیبهبود اقتصاد و افزا، باال بردن كیفیت زندگی ساكنان

، ولتري، (6101) 4؛ از جمله زیاكاسبرندروحیه در جامعه نام می
و  (6113) 7سینوهم، (6113) 3كاسیماتی، (6119) 3میلر و هاریس

رویدادهاي ورزشی را عاملی  برگزاري (6113) 6كیم و پاتریکنیز 
ش گردشگران و افزای، تماشاگران، كنندگان فعالشركتبراي جذب 

ه ساكنان آن منطق يبرا یها و بازتاب مثبتشركت و توجه رسانه
ین منابع ترمهمها را یکی از توریست، همچنینها . آندداننیم

همچنین اكثر . داننددرآمد و اشتغال براي ساكنان محلی می
ي رویدادهاي ورزشی مطالعات انجام شده در مورد فواید برگزار

عمدتاً به فواید دائمی و بلندمدت آن مثل توسعه تسهیالت و 
، بهبود رفاه عمومی، المللیاعتبار بین، بازسازي شهرها، زیربناها

 هرو امروزاز این. اندهداشت تأكیدزایی رشد گردشگري و اشتغال
نند و كیاستفاده م یورزش يرویدادها یاز شهرها از میزبان يبسیار

، 9دابسون و شیبلی، گراتون) نمایندجلب میگردشگران زیادي را 
تواند منجر به توسعه گردشگري ورزشی به می این امر. (6106

 همه كشورهاي جهان همچنین كشور عزیزمانتر در نحوي مطلوب
 هاي گردشگري ورزشی موجود گردد.با توجه به پتانسیل، ایران

                                                                                                                                             

كند اقتصاد كشورها ایفا می گردشگري ورزشی نقش مهمی در
 و موجب گذار استتأثیراجتماعی و اقتصادي جامعه  و در توسعه

 شودگردش مالی و كسب درآمد در جامعه می، ایجاد اشتغال
است كه ورزش و  یاین در حال. (0364، پورقاسمی و پارسی)

با توجه به انواع ) گسترش روزافزون گردشگري ورزشی در جهان
و همچنین وجود  (هاي مربوط به آنبنديطبقهها و فعالیت
هاي متعدد در كشورمان جهت جذب گردشگران ورزشی ظرفیت

ست بدیهی ا. بازاریابی است مناسبنیازمند استفاده از راهبردهاي 
انجام این مهم باید همگام با تحوالت جهانی در زمینه تبلیغات و 

اهبردها ر ترینممهیکی از . هاي نوین تبلیغاتی صورت پذیردرسانه
 هاي جمعی است.گیري از ظرفیت رسانهبهره، در این زمینه

، آموزش، يسازچون فرهنگ یهایها با داشتن نقشرسانه
در توسعه صنعت  یو ایجاد مشاركت اجتماع یرساناطالع

 اي دارندكنندهنقش تعیین یورزش يو گردشگر يگردشگر
به ها . آن(0390، نیاحمدي و احسا، نژادهمتی، مهدویان مشهدي)

 يها و هنجارهابر ارزش یاثر مستقیم، وسیع دارا بودن دامنه لحاظ
 يهاها و نگرشیآگاه تغییر در هارسانهحال یندرع. جامعه دارند

، 01انمناقان و اسالیو، ولف) كنندایفا می ییسزابهنقش  نیز جامعه
6116.) 

 تسهیل دسترسیبا نیز  هاي نوینرسانهامروزه ، از سوي دیگر
ل یبه یک كلید مؤثر در صنعت گردشگري تبد، فعال به اطالعات

اده رسانی سهاي اینترنتی از یک وسیله اطالعسایتو وب اندشده
، 00هجاالجر) اندشدهیل به یک ابزار مناسب براي ارائه خدمات تبد

هاي نوین این امکان و رسانه ي مجازيهاهمچنین شبکه. (6117
دهند كه به مقایسه اطالعات در یک زمینه خاص یان میرا به مشتر

ه قادر ب ي مجازيهامشتریان هنگام استفاده از شبکه. بپردازند
، قلونخدمات اقامتی و حمل، هاي مسافرتپوشش تمام انواع گزینه

بیعی ططور باشند و این نوع اطالعات بهمی. .. هاي مسافرتی وبسته
هاي پیچیده مثل ي مسافرتریزبه گردشگران براي برنامه

 كند.سفرهاي طوالنی كمک می
ي هااطالعات گردشگري موجود در شبکه، در عصر حاضر

ریزي هر را باالبرده و منجر به برنامه گردشگرانآگاهی مجازي 
 شودتر از پول و زمان اشخاص میچه بهتر و استفاده بهینه

به یکی از  ي مجازيهاشبکه، رواز این. (6117، هجاالجر)
 هاي غالب براي جستجوي اطالعات مربوط به گردشگريرسانه
شده است و این جستجوي اطالعات نقش مهمی در فرآیند  تبدیل

. (6113، كیم و پاتریک) عهده دارد گیري گردشگران برتصمیم
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هاي نوین شامل مزایاي صنعت گردشگري با استفاده از رسانه
سهولت ، هااهش هزینهك، مواردي از قبیل دسترسی جهانی

تر در رسیدن اطالعات به قابلیت بیش، اطالعات یروزرسانبه
ایجاد امکان انتخاب محصول مربوطه توسط ، مخاطبان هدف

 . (6100، 0تو) استمشتریان 
ها در شکل دادن به رسانه تأثیر( در خصوص 6113) 6مرسیل

ات تأثیروي در این پژوهش . اي انجام دادتصویر تبت مطالعه
ها و كتاب، هافیلم، شده از طریق بروشورهاتصاویر ارائه، هارسانه

 ادآتی ارائه د گردشگراناي از مطالب مرتبط با تبت را به مجموعه
گردشگرانی كه در آینده به تبت خواهند رفت( و آن را با تصورات )

هاي یافته. و ادراكات آنان از كشور مورد مطالعه مقایسه كرد
داد كه همبستگی باالیی بین تصورات گردشگران پژوهش نشان 

ن مهدویا در مطالعه، همچنین. ها از تبت وجود داردو بازنمایی رسانه
هاي گروهی در توسعه نقش رسانه»( تحت عنوان 0367) مشهدي

 هاي گروهی نقش باالیینتایج نشان داد كه رسانه، «ورزش بانوان
اي قهرمانی و حرفه، تربیتی، تر كردن ورزش همگانیدر فعال

هاد پیشن، ورزش بانوان دارند و با توجه به وضعیت ضعیف حاضر
هاي گروهی تربیتی اتخاذ كنند تا به هر كدام از كند كه رسانهمی

. هاي خود سهم مناسبی تخصیص دهندها در برنامهانواع ورزش
( در تحقیقی به توسعه ورزش از طریق 0363) قاسمی، عالوهبه

نتایج این پژوهش بیانگر این بود كه در هر پنج . داختتلویزیون پر
 -فرهنگی، منابع انسانی، منابع مالی، هاي ورزشفاكتور مؤلفه

پژوهشی بین وضع موجود و وضع مطلوب  -اجتماعی و آموزشی
 تفاوت معناداري وجود دارد.

 يجدید برا یروش عنوانبهاطالعات و ارتباطات ي امروزه فناور
با شکستن محدودیت و كرده ارتباط بین مردم توسعه پیدا 

 ينظیر رادیو و تلویزیون و عبور از مرزها یسنت يهارسانه
ردیده گتر و مؤثرتر به انتشار اطالعات منجر بسیار سریع، جغرافیایی

 یدر بازاریاب یانقالب، ارتباطاتت و افناوري اطالع، در واقع. است
 كه با این یبازاریاب يهاو سازمان ایجاد كرده يمقاصد گردشگر

قدرت رقابتی خود را براي دستیابی ، اندجدید سازگار شده يفناور
كه مشخص شده است طوريبه د؛انبرده به اهداف استراتژیک باال

صنعت گردشگري باعث توسعه هر چه ، لدر یک رابطه متقاب
، فریزر) و ارتباطات نیز شده استاطالعات تر فناوري بیش

. (6113، 3؛ هو و لیو6117، ؛ هجاالجر6116، ودریگرز و كاستاندار
 سطح رد ورزشی گردشگري بنابراین از آنجا كه تحقیقات پیرامون

كشور به ندرت انجام شده و در سطح استان اصفهان چنین تحقیقی 
 نیگوناگو انجام نشده است و در همین تحقیقات اندک نیز عوامل

گردشگري مورد شناسایی قرار  توسعه بر مؤثر عوامل عنوانبه

                                                                                                                                             

به ، همچنین، (0390، گودرزي و محمدي، اسدي، جاوید) اندگرفته
-تحقیقات انجام شده در زمینه نقش رسانه ترینمهمدلیل اینکه در 

 یکی رب تنها این تحقیقات تمركز، ها در توسعه گردشگري ورزشی
 رادیو بوده و تلویزیون ویژهبه جمعی هايرسانه هايهمؤلف از
 هايرسانه ( و نقش6117، ؛ اوكاكا0363، ؛ قاسمی0369، رضاقلی)

 قاتتحقی اكثر در ورزشی گردشگري توسعه در (اینترنت) نوین
 ،حوزه گردشگري وزشی نادیده گرفته شده است در شده انجام

اي هبنابراین در تحقیق حاضر محقق به دنبال تعیین نقش رسانه
در . رزشی استان اصفهان استتوسعه گردشگري و درجمعی 

هاي زیر را تدوین و مورد محقق فرضیه، راستاي برآوردن این هدف
 آزمون قرار داد:

كتاب و مطبوعات( در توسعه گردشگري ) چاپیهايرسانه. 0

 ورزشی استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
توسعه  رادیو و تلویزیون( در) هاي سمعی و بصريرسانه. 6

 گردشگري ورزشی استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
ي مجازي و تلفن همراه( در توسعه هاشبکه) هاي نوینرسانه. 3

 گردشگري ورزشی استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
در توسعه گردشگري ورزشی استان  هارسانهبین نقش انواع . 4

 اصفهان تفاوت وجود دارد.
عی ي جمهارسانهو نقش  دهندگانپاسخهاي عمومی گییژوبین . 3

 در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان تفاوت وجود دارد؟

 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و بر اساس شیوه گردآوري 

 یابی( است.زمینه) ها توصیفی و از نوع پیمایشیداده
ن و كاركنان شاغل در جامعه آماري این پژوهش شامل كلیه مدیرا

سازمان گردشگري و میراث فرهنگی استان ، هاي مسافرتیآژانس
( بوده كه با توجه به حجم جامعه و با استناد  =6111N) اصفهان

گیري نفر به شیوه نمونه 331ها آن از بین، به فرمول كوكران
 تصادفی انتخاب شدند.

در . اقدام شدآوري اطالعات در این تحقیق در دو بخش به جمع
-نامهیانمقاالت و پا، اینترنت، ايابتدا با استفاده از منابع كتابخانه

آوري مبانی نظري و به جمع، هاي گردشگري ورزشی موجود
ظور به من نامهپرسشاز ، در بخش دوم. پیشینه تحقیق اقدام شد

آوري اطالعات و اخذ نظرات كارشناسان در زمینه گردشگري جمع
 ايهساختمحقق نامه، پرسشمنظور این براي. ه شدورزشی استفاد

 و محتوایی و سازه، روایی صوري تأیید از پس و گردید تهیه
اي همدیران و كاركنان شاغل در آژانس نظرات، همچنین پایایی آن

فرهنگی استان اصفهان  میراث مسافرتی و سازمان گردشگري و
 هايرسانهنامه، پرسش این كلیطور به. مورد بررسی قرار گرفت
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 ايهرسانه چاپی و، الکترونیکی هايرسانه سطح سه در را جمعی
 از نامهپرسش روایی جهت تعیین. دهدقرار می مورد بررسی نوین
و  ورزشی مدیریت حوزه در متخصص اساتید از نفر 06 نظر

از ، ابزار تحقیق سازه روایی و به منظور بررسی، گردشگري ورزشی
ل از بر اساس نتایج حاص. استفاده شد اكتشافی عامل روش تحلیل

 بزرگترو  KMO ،637/1از آنجا كه مقدار آماره آزمون ، این روش
گیري براي انجام تحلیل عاملی اكتشافی كفایت نمونه، بود 7/1از 

ماره بارتلت برابر ، از آنجا كه سطح معناداري اهمچنین. وجود داشت
فرض صفر مبنی بر عدم ، آمدت دسبه 13/1و كمتر از  001/1با 

ها رد و فرض مقابل مبنی بر وجود ارتباط مناسب بین ساختار داده
 . شد تأییدها ارتباط مناسب بین ساختار داده

 نتایج آزمون تحلیل عامل اكتشافی -6 جدول

 
این ، 0در یک مطالعه مقدماتی، براي تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز

با استفاده از روش  جامعه تحقیق توزیع ونفر از  31ابزار در بین 
 606/1آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و ضریب آلفاي  

 باشد.آمد كه قابل قبول میدست به
 آماردر بخش ، هاي تحقیقبه منظور تجزیه و تحلیل داده

 در و استاندارد انحراف و میانگین همچون هاییشاخص از توصیفی
دو گروه  t، اينمونهتک t هايآزموناز ، استنباطی بخش آمار

ه و تجزی. مستقل و آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد
 انجام شد. SPSSافزار هاي تحقیق با استفاده از نرمتحلیل داده

 پژوهشهای یافته
 331 مجموع از، حاضر تحقیق در آمدهدست به هايیافته اساس بر

 زن درصد 33 و مرد درصد 44، تحقیق دركننده شركت افراد از نفر
 شناختیجمعیت هايویژگی به مربوط اطالعات سایر. بودند

 .ذكر شده است دو شماره جدول در كنندگان تحقیقشركت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             

 كنندگانشناختی شركتهاي جمعیتویژگی -4 جدول

 
از آزمون چولگی و كشیدگی ، آماري به منظور بررسی توزیع نمونه

 ،6) ازهب در كشیدگی و چولگی چنانچه كلی حالت در. استفاده شد
 هر از قبل باید و بوده دور بسیار نرمال توزیع از هاداده نباشند؛( -6

 هاداده بودن نرمال فرض باید انجامشان براي كه آزمونی گونه
 اردادنانآم از بعضی است ممکن البته) گردند اصالح باشند؛ برقرار

 . (بگیرند نظر در بزرگتر یا كوچکتر را بازه این

 ،دهدنشان می سههمچنانکه نتایج ارائه شده در جدول شماره 
 بازه در متغیرهاي مورد مطالعه براي شدهمشاهده  چولگی مقدار

 متغیرهاي پژوهش نرمال، كجی لحاظ از یعنی. دارد قرار( 6 ،6)
 بازه رد متغیرها نیز كشیدگی مقدار. است متقارن آن توزیع و بوده

 یكشیدگ از متغیرها توزیع دهدمی نشان این. داشت قرار( -6 ،6)
 است. برخوردار نرمال

 هانتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده -3 جدول

 
هاي چاپی در توسعۀ گردشگري ورزشی رسانهیک: فرضیه شمارۀ 

 استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
 اي استفاده شد.نمونهتک tجهت بررسی این فرضیه از آزمون 

با توجه به چهار، ارائه شده در جدول شماره  هايیافتهبر اساس 
 در (مطبوعات و كتاب) چاپی هايتجربی رسانه میانگیناینکه 
میانگین  و 44/3برابر با ، اصفهان استان ورزشی گردشگري توسعه

 10/1در سطح كه  tمقدار  با توجه بهو  بود سهمورد انتظار برابر با 
 .میانگین تجربی با میانگین نظري تفاوت معناداري دارد، بوددار امعن

 اپیچ هايفرضیۀ پژوهش مبنی بر مطلوب بودن رسانه، بنابراین
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، اناصفه ورزشی استان گردشگري توسعه در( مطبوعات و كتاب)
 شد. تأیید

اي جهت بررسی وضعیت نمونهتک tنتایج آزمون  -2 جدول

 چاپی در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان هايرسانه

 
هاي الکترونیک در توسعۀ گردشگري : رسانهدوفرضیۀ شمارۀ 

 ورزشی استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
 اي استفاده شد.نمونهتک tجهت بررسی این فرضیه از آزمون 

با توجه به پنج، ارائه شده در جدول شماره  هايیافتهبراساس 
 ردشگريگ توسعه در هاي الکترونیکتجربی رسانه میانگیناینکه 

میانگین مورد انتظار برابر  و 99/3برابر با ، اصفهان استان ورزشی
لذا ، بوددار امعن 10/1در سطح  كه tمقدار  با توجه بهو  بود سهبا 

 .بین میانگین تجربی با میانگین نظري تفاوت معناداري وجود دارد
معی و س هايبنابراین فرضیۀ پژوهش مبنی بر مطلوب بودن رسانه

 اناست ورزشی گردشگري توسعه در( تلویزیون و رادیو) بصري
 شد. ، تأییداصفهان

اي جهت بررسی وضعیت نمونهتک tنتایج آزمون  -5 جدول

 هاي الکترونیک در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهانرسانه

 
هاي نوین در توسعۀ گردشگري ورزشی رسانهسه: فرضیۀ شمارۀ 

 استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
 اي استفاده شد.نمونهتک tجهت بررسی این فرضیه از آزمون 

 با توجه بهشش، هاي ارائه شده در جدول شماره بر اساس یافته
 يگردشگر توسعه در هاي نوینتجربی رسانه میانگیناینکه 
میانگین مورد انتظار برابر  و 33/3برابر با ، اصفهان استان ورزشی

، بوددار امعن 10/1سطح  در tاینکه مقدار  با توجه به و بود سهبا 
اري وجود دلذا بین میانگین تجربی با میانگین نظري تفاوت معنا

 هايبنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر مطلوب بودن رسانه. دارد
 گردشگري توسعه در( همراه تلفن و هاي مجازيشبکه) نوین

 شد. ، تأییداصفهان استان ورزشی

 وضعیت بررسی جهت اينمونه تک t آزمون نتایج -1 جدول

 اصفهان استان ورزشی گردشگري توسعه در نوین هايرسانه

 
 ها در توسعۀ گردشگريبین نقش انواع رسانه: چهارفرضیۀ شمارۀ 

 ورزشی استان اصفهان تفاوت وجود دارد.

تفاده اس تحلیل واریانس فریدمنجهت بررسی این فرضیه آزمون 
 شد.

نتایج  هفت، هاي ارائه شده در جدول شماره بر اساس یافته
اي هآزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد بین نقش انواع رسانه

و بصري و نوین در توسعه گردشگري استان اصفهان  سمعی، چاپی
بر ، همچنین. تفاوت معناداري وجود دارد 10/1در سطح خطاي 

 و كتاب) چاپی هايرسانه، اساس نتایج ارائه شده در این جدول
 و ادیور) سمعی و بصري هايو رسانه میانگینكمترین ( مطبوعات
هاي شبکه) ننوی هايرسانه. بیشترین میانگین را داشتند( تلویزیون
نیز در رتبه دوم  از نظر توسعه گردشگري  (تلفن همراه و مجازي

 ورزشی در استان اصفهان قرار داشتند.
نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت مقایسه نقش  -1جدول 

 ها در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهانانواع رسانه

 
دهندگان زن و مرد در مورد : بین دیدگاه پاسخپنجفرضیۀ شمارۀ 

ها در توسعۀ گردشگري ورزشی استان اصفهان نقش انواع رسانه
 تفاوت وجود دارد.

 دو گروه مستقل استفاده شد. tجهت بررسی این فرضیه از آزمون 
با توجه به هشت، بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره 

دار نبود؛ بین دیدگاه معنا 13/1در سطح  tمقدار  اینکه
 توسعه ها دردهندگان زن و مرد از لحاظ نقش انواع رسانهپاسخ

  .وجود ندارد، اصفهان تفاوت معناداري ورزشی استان گردشگري
دو گروه مستقل جهت مقایسه دیدگاه  tنتایج آزمون  -9 جدول

در توسعه ها دهندگان زن و مرد در مورد نقش انواع رسانهپاسخ
 گردشگري ورزشی استان اصفهان

 
 گیریبحث و نتیجه

هاي چاپی در توسعۀ هدف تحقیق حاضر تعیین نقش رسانه
نه نتایج این تحقیق در زمی. گردشگري ورزشی استان اصفهان بود

در توسعه  (مطبوعات و كتاب) چاپی هايرسانهبررسی وضعیت 
ز ها  ااین رسانهنشان داد كه ، اصفهان استان گردشگري ورزشی

، (6113) مرسیلهاي نتایج پژوهش. جایگاه مطلوبی برخوردارند
( كه به بررسی نقش 0367) ( و مهدویان مشهدي6117) اوكاكا
هاي جمعی در توسعه توریسم ورزشی پرداخته بودند نیز نشان رسانه

گذاري بر توریسم ورزشی تأثیرها نقش چشمگیر و داد كه رسانه
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این حیث نتایج برآمده از تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات دارند كه از 
در تبیین دالیل بروز نتایج حاضر در این بخش . باشدفوق همسو می
 و مجالت زیاد شمار رسد وجودتوان گفت به نظر میاز تحقیق می

اصفهان یکی از  استان در ورزشی گردشگري زمینه در هاروزنامه
رزشی در استان اصفهان در بر توسعه گردشگري و مؤثرعوامل 

درصد  73از آنجا كه بیش از ، همچنین. باشدهاي چاپی میرسانه
رسد می به نظر، نمونه حاضر تحصیالت كارشناسی به باال داشتند

دارا بودن سطح تحصیالت باال در نزد نمونه آماري تحقیق  یکی 
هاي چاپی در نقش رسانه در معنادار شدن مؤثردیگر از عوامل 

یل در تبیین هر چه بیشتر دال. توسعه گردشگري ورزشی بوده است
 نتایج برآمده در این بخش از تحقیق، توان گفتبروز این نتایج می

اي همطبوعات ورزشی از بولتنراستا با این واقعیت است كه هم
کی المللی یها و مجالت ورزشی ملی و بینمحلی گرفته تا روزنامه

ل به مثابه پها . آنل ارتباط جمعی هستندهاي اصلی وسایاز پایه
كنند و هاي ورزشی و افکار عمومی عمل میارتباطی میان میدان

، هر اندازه مهم و معتبر، هیچ رویداد ورزشیها آن بدون عملکرد
ات مطبوع، همچنین در فرآیند جهانی شدن ورزش. یابدرونقی نمی
ه تواند بون میاند و حتی امروزه كه تلویزیاي داشتهنقش عمده

 ترینتصویر عظیم، سادگی و با فشار دادن یک دكمۀ كوچک
از اهمیت ، ها منتقل كندها و تاالرهاي ورزشی را به خانهمیدان

هاي مکتوب همچنان باقدرت مطبوعات كم نشده است و این رسانه
درج اخبار ورزشی در نشریات . كنندبر افکار عمومی حکومت می

ه روزنام اي از یک صفحهري كوتاه در گوشهابتدا به صورت اخبا
. است« عصر نوین ورزش»سخن از اواخر قرن نوزدهم و آغاز . بود

مطبوعات نقش مهمی در توسعه برخی ، از آن زمان تاكنون
ین نقش در تر، مهممثال عنوان. بهاندهاي ورزشی داشتهرشته

ها آن .شدن ورزش بیسبال در ژاپن را مطبوعات ایفا كردند همگانی
ش طوري كه پوش. در گسترش صفحات ورزشی به رقابت پرداختند

 این مسئله نه تنها بر روي. ورزش با جنبش بزرگی شکل گرفت
 .هایی چون شنا و دو میدانی نیز وجود داشتبلکه در رشته، بیسبال

مطبوعات به روشنی روابط اقتصادي را با ورزش برقرار كرده و در 
 شدهاز فرهنگ تفریح و فراغت تبدیل دو دهه گذشته به بخشی 

مطبوعات بیشتر در جهت گسترش و عمق دادن به اطالعاتی است. 
 انتولذا می. كنندعمل می، شودكه تلویزیون و رادیو پخش می

در همین راستا و . را نوعی مکمل موضوعی به حساب آوردها آن
نظر به وضعیت مطلوب مطبوعات چاپی در توسعه گردشگري 

تر از این حوزه از مطبوعات در توسعه انتظار بازده ملموس، یورزش
 توریسم ورزشی شهر اصفهان وجود دارد.

 هايهرسانهمچنین نتایج این تحقیق در زمینه بررسی وضعیت 
 شهر ورزشی گردشگري توسعه در( تلویزیون و رادیو) الکترونیک

                                                                                                                                             

عۀ وسها در تاصفهان نشان داد كه جایگاه این سه دسته از رسانه
 ادهزاز این نظر با تحقیقات قلی گردشگري ورزشی مطلوب است كه

 بروز دالیل تبیین در. باشد( همسو می0363) ( و قاسمی0369)
 رسدیم نظر به گفت توانمی تحقیق از بخش این در حاضر نتایج

 مینهز متعدد در تلویزیونی و رادیویی هايشبکه پوشش گسترده
 گريگردش توسعه بر مؤثر عوامل از یکی اصفهان استان در ورزشی
 ودنب دارا رسدمی نظر به همچنینباشد. اصفهان  استان در ورزشی
 %73 از بیش) تحقیق آماري نمونه نزد در باال تحصیالت سطح

به ها آن گرایش بر مؤثر عوامل از دیگر یکی( باال به كارشناسی
هاي سمعی و بصري در زمینه ورزش این كسب اطالعات از رسانه

 باشد. استان 
اي هیکی دیگر از اهداف تحقیق حاضر در تعیین وضعیت رسانه

ج بررسی نتای. نوین در توسعۀ گردشگري ورزشی استان اصفهان بود
 در( تلفن همراه و هاي مجازيشبکه) نوین هايرسانهوضعیت 

ن كه نقش اینشان داد  اصفهان استان ورزشی گردشگري توسعه
ها در توسعۀ گردشگري ورزشی در استان اصفهان مطلوب رسانه

( همسو 0390) است كه از این نظر با تحقیق جاوید و همکاران
 تحقیق زا بخش این در حاضر نتایج بروز دالیل تبیین در. باشدمی
 جوداینترنتی و و خدمات توسعه وجود رسدمی نظر به گفت توانمی

 در رمؤث مطلوب از عوامل نسبتاً باند پهناي و متعدد هاينتكافی
 امروزه. است بوده ورزشی در استان اصفهان گردشگري توسعه

 ینب ارتباط براي جدید روشی عنوانبه ارتباطات و اطالعات فناوري
 تمحدودی شکستن با فناوري این. است كرده پیدا توسعه مردم
 مرزهاي از عبور و تلویزیون و رادیو نظیر سنتی هايرسانه

 شده نجرم اطالعات انتشار به مؤثرتر و ترسریع بسیار، جغرافیایی
 دمقاص بازاریابی در انقالبی، ارتباطات و اطالعات فناوري. است

 يفناور این با كه بازاریابی هايسازمان و كرده ایجاد گردشگري
 اهداف هب دستیابی براي را خود رقابتی قدرت، اندشده سازگار جدید

 کی در است شده مشخص كهطوريبه اند؛باال برده استراتژیک
 فناوري ربیشت چه هر توسعه باعث گردشگري صنعت، متقابل رابطه

 ،كاستاندا، رودریگز، فریزر) است شده نیز ارتباطات و اطالعات
 از بیش حاضر عصر در. (6113، ؛ هو و لیو6117، ؛ هجاالجر6116

، سفر به مربوط اطالعات جستجوي براي مردم، دیگري زمان هر
 فادهاست اینترنت از، مسافرت خدمات خرید و مسافرت ریزيبرنامه

. (6113، 6؛ كاپالنیدو و وگت6116، 0باهالیس و لو) كنندمی
 كاربران از سوم دو كه است داده گزارش تحقیقی در گرینسپن
 خود مسافرت ریزيبرنامه جهت آنالین هايمشاوره از اینترنت
 موجود گردشگري اطالعات( 6100) توو به اعتقاد. كنندمی استفاده

 به منجر و باال برده را گردشگران آگاهی، اینترنت شبکه در
 اصاشخ زمان و پول از تربهینه استفاده و بهتر هرچه ریزيبرنامه
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 براي غالب هايرسانه از یکی به اینترنت رواین از. شودمی
 این و است گردشگري شده به مربوط اطالعات جستجوي
 گیريتصمیم فرآیند در مهمی نقش اطالعات جستجوي

 امروزي دنیاي در حقیقت این، واقع در. دارد عهده بر گردشگران
 دشگريگر صنعت در بازاریابی و فروش كانال یک به اینترنت كه

 یکی هك كرد اذعان باید و باشدمی شدهپذیرفته است؛ شده تبدیل
 هايرسانه با نوین هايرسانه و اینترنت هايتفاوت بزرگترین از

 صورت به خدمات ارائه و رسانیاطالع آوردن فراهم امکان، سنتی
 هايرسانه كه صورتی در. باشدمی هارسانه این توسط زمانهم

 د.داشتن برعهده را رسانیاطالع یعنی اول وظیفه صرفاً سنتی
 یکی دیگر از نتایج حاصل از تحقیق حاضر این بود كه بین نقش

 اوتتف اصفهان ورزشی استان گردشگري توسعه در هارسانه انواع
 و رادیو) هاي سمعی و بصريرسانه، در این زمینهو  وجود دارد
ه و پس از اول قرار گرفت جایگاهبیشترین میانگین در  با، (تلویزیون

 .هاي چاپی قرار داشتندهاي نوین و رسانهآن به ترتیب رسانه
ها در رسانه تأثیر( در پژوهشی مشابه در خصوص 6113) مرسیل

ویر تصا، هاات رسانهتأثیرشکل دادن به تصویر تبت كه در آن 
اي از ها و مجموعهكتاب، هافیلم، شده از طریق بروشورهاارائه

رانی گردشگ) مطالب مرتبط با تبت را به گردشگران آتی ارائه داد
كه در آینده به تبت خواهند رفت( و آن را با تصورات و ادراكات 

نشان داد كه همبستگی ، آنان از كشور مورد مطالعه مقایسه كرد
وجود  ها از تبتاالیی بین تصورات گردشگران و بازنمایی رسانهب

اوري توان گفت امروزه فندر تبیین دالیل بروز نتایج حاضر می. دارد
یافتگی هاي توسعههاي ارتباطی در خط مقدم شاخصدر رسانه

 .هاي گردشگري در هر كشور یا مقصد گردشگري قرار داردفعالیت
ر ارتباطات نقش مهمی در گردشگري ها داثرات قدرتمند رسانه

كنند و در حال حاضر امنیت و گردشگري پایدار ایفا می، صلح
و توسعه  هاي بازاریابیبازیگر اصلی فعالیت، المللیگردشگري بین

حت هاي گردشگري تهستند و ارتقاء و باال رفتن كیفیت فعالیت
اد به نتایج ستنبنابراین از آنجا كه با ا. باشدها میسر میرسانه تأثیر

رادیو و تلویزیون( در ) هاي سمعی و بصريتحقیق حاضر رسانه
اشاعه گردشگري ورزشی در استان اصفهان باالترین جایگاه را 
داشتند الزم است مسئولین این استان در جهت معرفی هر چه 

 ،هاي گردشگري ورزشی استان اصفهان از این طریقبیشتر جاذبه
خش توانند با تولید و پدر این زمینه می. دبیش از پیش اقدام نماین

هاي هاي مستند در این زمینه در برنامههر چه بیشتر برنامه
ردم در رسانی به مزمینۀ اطالع، تلویزیونی و رادیویی سراسر كشور

. هاي گردشگري ورزشی این استان را فراهم نمایندمورد جاذبه
 هاي نوین در جامعهبا توجه به گسترش روزافزون رسانه، همچنین

هاي مجازي و تلفن همراه( و پذیرش این واقعیت كه امروزه شبکه)
ها نقش انکارناپذیري در گسترش سطح اطالعاتی افراد این رسانه

با آگاهی ، الزم است مسئولین این استان، جامعه بر عهده دارند
هاي گردشگري ورزشی رسانی جاذبهكامل از روندهاي جدید اطالع

، لمللیاهاي نوین در سطح ملی و بیناصفهان از طریق رسانهاستان 
هاي نوین در سطح جامعه یري رسانهكارگبه هاي تسهیل درزمینه

را فراهم آورده تا موجب رونق بیش از پیش گردشگري ورزشی در 
این استان گردند.
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