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 چکيده6

 قیتحق ،یورزش يها در رشد و توسعه صنعت گردشگررسانه تیبا توجه به اهم
 يگردر توسعه گردش یجمع يهانقش رسانه يبندو رتبه یحاضر با هدف بررس

و  رانیشامل مد قیتحق نیا يانجام شده است. جامعه آمار زیشهر تبر یورزش
هر ش رد یورزش يهاو رسانه یفرهنگ راثیو م يمتخصصان ورزش، گردشگر

 631كه گیري به صورت كل شمار بود و نمونه (N=311بودند ) زیتبر
ته بود نامه محقق ساخپرسشق، ی. ابزار تحقنامه مورد بررسی قرار گرفتپرسش

و  یورزش تیریاز متخصصان مد يآن توسط تعداد ییكه پس از تأیید روا
 آن ییایو پا عیزتو هاینفر از آزمودن 31 نیب یمطالعه مقدمات کیدر  يگردشگر

(63/1 =αگزارش داده شد. تجز )استفاده از با قیتحق يهاداده لیو تحل هی 
 -آزمون كولموگروفآمار استنباطی از قبیل  توصیفی و هاي آماريروش
فت. انجام گر 64نسخه  SPSSافزار و نرم دمنیفراي رتبهآزمون رنوف، یاسم

 يرویش نآموز»نقش را در  نیترشیب یجمع يهانشان داد، رسانه قیتحق نتایج
 و هاتیظرف ییشناسا»ترین نقش را كمو  39/4 يارتبه نیانگیبا م «یانسان
 نیاز ب نی. همچنشتنددا 76/3 يارتبه نیانگیبا م« یطیمح يهاتیقابل

در ش را ترین نقبیش نینو يهاو رسانه نترنتیاون، یزیتلو یجمع يهارسانه
پژوهش  هايافتهی با توجه به داشتند. زیشهر تبر یورزش يتوسعه گردشگر

نقش ، نینو يهاو رسانه نترنتیا، ونیزیتلو، گرفت جهینت توانیم
را بر عهده دارند،  یگردشگري ورزش توسعه هايمؤلفهدر  یاصل
 يردشگرگ یونیزیتلو يهاشبکه جادیبا اشود، یم شنهادیپ نیابنابر

 يالزم برا يهانهیزمي ورزشی، دشگرگر يهاتیساو وب یورزش
 د.نرا فراهم آور یورزش يدادهایگردشگران در رو ترشیحضور ب

، یورزش هايرسانه، یورزش يگردشگر، یجمع هايرسانه :یديکل هایهواژ

 نینو يهارسانه
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Abstract 
Regarding the importance of media in development of 

sport tourism industry, this research has been conducted 

with the aim of reviwing and rating the role of mass 

media in development of sport tourism in Tabriz. The 

statistical population of this study was the managers and 

experts of sports, tourism, cultural heritage and sports 

media in Tabriz city (N= ). Total population sampling 

was used 

and  questionnaires were examined. The research tool 

was a researcher-made questionnaire. After validation by 

a number of sports and tourism management experts,they 

were distributed among 31 subjects and its reliability was 

reported (α = ). Data analysis was performed using 

descriptive statistics and inferential statistics such as 

Kolmogorov-Smirnov test, Friedman's rank test by  

SPSS24 software. 

Findings of the research showed that mass media had 

most effect in "human resource training" with an average 

rating of  and "identifying environmental capacities 

and capabilities" had the lowest effect with average 

rating of . Also, among all mass media, television, 

Internet and modern media had most effect on the 

development of sport tourism in Tabriz city. According 

to research findings, television, the Internet and the 

modern media have  key role in the components of sport 

tourism development, therefore, it is suggested to 

provide a proper situation for more and more attendance 

of tourists in sports events. 

.Key Words: Mass Media, Sport Tourism, Sports Media, 

Modern Media 
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 مقدمه
وص از خص به هاتیفعال نیتريگردشگري امروزه یکی از اقتصاد

در چرخه ملی كشورها  يجهت اشتغال، ارزآوري و رونق اقتصاد
 یبه عنوان صادرات نامرئ يصنعت گردشگر شود؛یم یتلق

 درآمدزاترین و، و هدایت شود يزیرچنانچه خوب برنامه
 يهادر ایجاد فرصت یارزآورترین صنعت است و سهم بسزای

توزیع ثروت، رفع ، يکاریبا توجه به ابعاد گسترده ب یشغل
و  یكاهش فقر، ارتقاء سطح زندگ، يامنطقه يهایتعادلیب

آمار و  .كندیایفا م یافراد جامعه و تعامالت مثبت فرهنگ شتیمع
وند همواره ر يكه صنعت گردشگر دهدینشان م یالمللنیارقام ب

 يگردشگر یطبق آمار سازمان جهان .كندیم یرا ط يرو به رشد
(WTO در سال ،)حدود یک یالمللنیتعداد گردشگران ب 6101 

 شیافزا اردیلیم 3/0، 6161تا سال  % 3/4 حدود يمیلیارد و با رشد
حدود هزار  6101در سال  ي. درآمد حاصل از گردشگرابدییم

 ینیبشیحدود دو هزار میلیارد دالر پ 6161رد دالر و در سال میلیا
در  يصنعت گردشگر (.6119همکاران، و  ی)اصفهان شودیم

ده ش لیجهان تبد عیصنا نیتراز بزرگ یکیبه  ریاخ يهاسال
 ونیلیم 0063از  شی، ب6103كه در سال  يااست، به گونه

 يرآمداند كه ددر سطح جهان به سفر پرداخته یالمللنیگردشگر ب
بر اساس آمار . است كرده جادیدالر را ا اردیلیم 0631در حدود 

 دیدر تول ي، سهم صنعت گردشگر6103ارائه شده در سال 
درصد و  7كل  یدرصد، صادرات جهان 01 یجهان یناخالص داخل

 00شغل از هر  کیشده در سطح جهان،  جادیاشتغال ا زانیم
؛ دلشاد 6103، 0يگردشگر یل برآورد شده است )سازمان جهانشغ

 (.6107و همکاران، 
ترین صنعت جهان و تلفیقى از گردشگرى به عنوان بزرگ

ورزش به عنوان یکى از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیاى كنونى 
انگیزترین صنایع خدماتى مدرن را به نام صنعت یکى از شگفت

و همکاران،  دیورده است )جاوبه وجود آ یورزش يگردشگر
و  يمسافرت با مقاصد تجاری را ورزش ي. گردشگر(6106

 یمختلف ورزش يهاتیشركت در فعال ایمشاهده  يبرا يرتجاریغ
گردشگري ورزشی  یطور كلبه (.6113، 6گیبسون) اندكرده فیتعر

شركت كردن  -0گیرد: سه نوع است و سه رفتار عمده را دربر می
تماشا كردن )گردشگري ورزشی  -6)گردشگري ورزشی فعال(؛ 

هاي مشهور مربوط بازدید كردن از جذابیت -3رویداد یا غیرفعال(؛ 
هاي مهم، هاي ورزشی، ورزشگاهبه ورزش مثل بازدید از موزه

(. 6107)خسروي مهر و همکاران،  یرزشمشهور و يهاتیشخص
رشد گردشگري است هاي روبهگردشگري ورزشی یکی از گونه

                                                                                                                                             
0. World Tourism Organization (WTO) 

6. Gibson 

3   . Emery 

كه در آن مسابقات و رویدادهاي ورزشی تعداد زیادي از 
مسابقات ورزشی كه با شركت ، كندیگردشگران را جلب م

شود، هاي مختلف ورزشی و از نقاط مختلف كشور برگزار میتیم
ود را به خ رانتواند توجه گردشگاست كه می ییدادهایاز رو کیی

رو بسیاري از از این؛ (6103و همکاران،  نژادهمتیجلب كند )
گذاري فراوان اثرات و فواید این گونه كشورها با سرمایه

و از آن به عنوان منبعی مهم  كردهخوبی جذب ه گردشگري را ب
، 3يجهت بهبود وضعیت اقتصادي، اجتماعی و سیاسی )امر

ها، افزایش وجه زیرساخت وسعه(، افزایش اشتغال و درآمد، ت6101
 (.6100، 4ي)ون درز كنندیو برندسازي خود استفاده م

 ،يشامل اشکال مختلف اقتصاد يگردشگر يهاتیفعال
 و منبع تحوالت و باشدیم یطیمحستیو ز یو فرهنگ یاجتماع

 نیدر ا، در حال توسعه است يدر كشورها هانهیزم نیدر ا راتییتغ
 اریسب يگردشگر يهاتیاز فعال یشده ناش جادیا راتییتغن، یب

كه از آن به  یارتباط جمع لیو نقش وسا استمشهود و آشکار 
 اترییتغ نیدر ا شودیو اطالعات نام برده م امیعنوان حامالن پ

 يدر توسعه گردشگر تواندیم ياریمهم است. عوامل بس اریبس
ه هستند ك یها از جمله عواملرسانه. كند فایكشور نقش ا کی

 از دیها در عصر جددارند. رسانه نهیزم نیدر ا ینقش قابل توجه
روزمره هستند. مطبوعات،  یزندگی نشدن کیجمله عوامل تفک

هستند  ییهاجمله رسانه از هاتیساوب و نترنتیاون، یزیتلوو، یراد
 زانیتناسب م گرفته و به جامعه قرار افراد استفاده كه همواره مورد

)شهبازي  كنندیخودشان را جذب م خاص مخاطبان ،شانییكارا
چون  ییهاها با داشتن نقشرسانه(. 6106و همکاران، 

 یمشاركت اجتماع جادیو ا یرسانآموزش، اطالع، يسازنگفره
 نددار یورزش يدر توسعه صنعت گردشگر ياكنندهنیینقش تع

 (.6101و همکاران،  ي)مراد
تأثیر منابع »( به 6107) یو نصراله ییكه طوال یقیدر تحق

 منابعدریافتند، « ياز مقصد گردشگر یذهن ریبر تصو یاطالعات
 و شناختییذهن ریتصوبر  يادیزتأثیر  گردشگران یاطالعات

نقش »با عنوان  قی(، تحق6117) 3داشت. اكاكا گردشگران یعاطف
 نیو ارتباطات ب يگردشگر استیرسانه در توسعه س رتباطاتا

در  اردیپا يصنعت گردشگر يبرا تیصلح، امن يبرا یفرهنگ
در  ي، امروزه فناور، به این نتیجه رسیدندانجام داد «قایآفر

 یافتگیتوسعه يهادر خط مقدم شاخص یارتباط يهارسانه
 دباشیم يمقصد گردشگر ایدر هر كشور  يگردشگر يهاتیفعال

 را در یمهم اریها در ارتباطات نقش بسو اثرات قدرتمند رسانه
 3ژنگ .دكننیم فایرا ا داریپا يو گردشگر تیصلح، امن يگردشگر

4  .  Van der Zee 

3  .  Okaka 

3  . Zheng 
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اطالعات و  يفناور»با عنوان  یقی(، در تحق6103و همکاران )
سفر  يزیربرنامه نشی: بيكننده در سفر و گردشگررفتار مصرف

و كار بر  كسب تیاستمرار موفقافتند، یدر «نترنتیبا استفاده از ا
فتار بر روند ر يگذارهیشركت گردشگران به درک و سرما ییتوانا

( در 6107و همکاران ) 0داشت. آلبوكرک یكننده بستگمصرف
 ییایاطالعات جغراف هايستمیاستفاده از س» یبه بررس یقیتحق
 جیاتپرداختند. ن «ویدر منطقه آو يگردشگر یابیاهداف بازار يبرا

كه ت یی اسابزارها ییایاطالعات جغراف ستمیس، نشان داد قیتحق
و  مداراناستیآسان س یدسترس، يرگیمیبه روند بهتر تصم

 ارچهکپی يو ارائه اطالعات گردشگر يدر توسعه گردشگر رانیمد
( در 6107و همکاران ) 6اوانای. نارانگاكنندیبه گردشگران كمک م

تظارات ان جادیدر ا یاجتماع يهارسانهتأثیر » یبررسبه  یقیتحق
، دنشان دا قیتحق جیپرداختند. نتا «یستیمقاصد تور يبرا

د به خو یسنت يرا از الگو يصنعت گردشگر یاجتماع هايرسانه
رات گردشگران انتظاكنند، یم لیتبد دیاطالعات شد يالگو کی

 را به مطالب دو اعتماد خو كنندیم جادیخود را نسبت به مقصد ا
 .كنندیم جادیشده ا افتیدر

به رشد و  توانیكه م ییهاطهیترین حاز مهم یکیامروزه 
ها، رصتف ییكمک كرد، شناسا یورزش يتوسعه صنعت گردشگر

 يرامنطقه و كشور ب یورزش يگردشگر يهالیو پتانس هاتیقابل
 ياهيتوانمند یی. شناسااست یو خارج یجذب گردشگران داخل

شور در ك يزیررنامهاز جمله مسائل مهم ب یورزش میه تورستوسع
ع هر و مناب هاياز توانمند نهیو استفاده به ییشناسا ياست. برا

ها، يو مناسب بودن توانمند یاز منطق نانیاطم هیمنطقه و توج
افراد و  يهاتیحماه، یاز بازگشت سرما نانیاطم نیهمچن

ه توسع قیدق يو اجرا يبرداربهره یمختلف، چگونگ يهاسازمان
محقق ن، ی. بنابراباشدیها ممستمر رسانه غاتیاز به تبلیها، نبرنامه

در  یجمع يهاسؤال است كه نقش رسانه نیدرصد پاسخ به ا
 چگونه است؟ زیشهر تبر یورزش يتوسعه گردشگر

 شناسی پژوهشروش
 لحاظ به و پیمایشی نوع از و توصیفی پژوهش انجام روش

 انجام میدانی صورت به اطالعات آوريجمع است. كاربردي هدف

و متخصصان ورزش،  رانیمد آماري تحقیق حاضر جامعه گرفت.
و متخصصان  رانیمدي، و متخصصان گردشگر رانیمد

به  يریگ( و نمونهN=  311) بودند زیشهر تبر یورزش يهارسانه
 .قرار گرفت ینامه مورد بررسپرسش 631شمار بود  كه صورت كل

بود كه روایی  نامه محقق ساختهپرسش اطالعاتآوري زار جمعاب
ي از متخصصان مدیریت ورزشی و گردشگري تعدادآن به تأیید 
 63/1 كرونباخ آلفاي آزمون از استفاده با پایایی آن قرار گرفت و

آمار  يهااز آزموناستفاده  با هاداده لیو تحل هیتجزآمد.  دست
                                                                                                                                             

0. Albuquerque 

د براي درصد و انحراف استاندار، یفراوانن، یانگیم لیاز قب یفیتوص
 آزمون لیاز قب یآمار استنباط يهاو از آزمون هاریمتغ فیتوص

از  وها نرمال بودن داده صیتشخ يبرا رنوفیاسم - كولموگروف
استفاده شد.  هاداده يبندتیاولو يبرا دمنیفر ياآزمون رتبه

 64نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده لیو تحل هیتجز
 .انجام گرفت

 از خرده یک به هر مربوط ( پایایی سؤاالت0جدول شماره )

هاي رسانه نامه تحقیق حاضر در مورد مؤلفهي پرسشهامقیاس
 دهد:در توسعه گردشگري ورزشی شهر تبریز را نشان می

 نامهپرسش هايمقیاس خرده كرونباخ آلفاي ضرایب -6جدول 
Table - Cronbach's Alpha Coefficients of the 

Questionnaire Subscales 

 هایمقياس خرده ردیف

 نامهپرسش

ضریب آلفای 

 کرونباخ
 91/1 یابیبازار 0

 67/1 يسازفرهنگ 6

 يهاتیظرف ییشناسا 3
 یطیمح

63/1 

 63/1 گردشگري ورزشی امنیت 4

مدیریت آموزش و  3
 هماهنگی نیروي انسانی

67/1 

 63/1 نامهپرسشكل پایایی  3

 پژوهش هاییافته
شناختی تیجمع هايیژگیدر خصوص وهاي توصیفی یافته

زن  %34مرد و  %33نفر،  631تحقیق حاضر نشان داد از مجموع 
ن تریهاي جمعی، تلویزیون بیشبودند و در مورد كاربرد رسانه

.  هاي مذكور داشتندترین نقش را در بین رسانهنقش و رادیو كم
تحقیق حاضر را  شناختیهاي جمعیتویژگی (6) شمارهجدول 

 دهد.می نشان
 پاسخگویان شناختیجمعیت اطالعات نتایج -5جدول 

Table - Results of Demographic Information of 

Respondents 

 جنسیت
 %33 مرد

 %34 زن

 سن

 %01 سال 31تر از كم

 %33 سال 41 – 30

 %46 سال 31 –40

 %03 سال 31بیش از 

مقطع 
 تحصیلی

 %4 دیپلم

 %6 كاردانی

 %36 كارشناسی

6  .  Narangajavana 
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 %31 كارشناسی ارشد و باالتر

 سابقه كار

 %63 سال 01تر از كم

 %37 سال 61 -01

 %61 سال 61بیش از 

محل 
اشتغال به 

 كار

 %36 سازمان مرتبط با ورزش

 %49 سازمان مرتبط با گردشگري

 %09 سازمان مرتبط با رسانه

كاربرد 
هاي رسانه
 جمعی

 %33 تلویزیون

 %03 ویراد

 %06 مطبوعات

 %36 نینو يهاو رسانه نترنتیا

 ها از آزمون كولموگروفداده عیبودن توز نرمال یبرس يبرا
آزمون  نتایج (3جدول شماره ) ( استفاده شد.K-S) رنوفیاسم -

 (P<1/13) معناداري سطح در (K-S) رنوفیاسم -كولموگروف

 .دهدرا نشان می

 رنوفیاسم -آزمون كولموگروف جینتا -3جدول 
Table - The results of the Kolmogorov-Smirnov 

test  
 Z Sig رهایمتغ
 373/1 34/6 یابیبازار

 630/1 37/6 يسازفرهنگ

و  هاتیظرف ییشناسا
 یطیمح هايتیقابل

93/0 136/1 

 176/1 16/6 امنیت

آموزش و  تیریمد
 یانسان يروین یهماهنگ

43/6 760/1 

از  یورزش يگردشگررسانه در  يهامؤلفه يبندتیاولوبراي 
نتایج مربوط  (4) جدول شمارهاي فریدمن استفاده شد. آزمون رتبه

 دهد.به این آزمون را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از  کینقش هر  در مورددمن، یفر ياآزمون رتبه جینتا -4جدول 

 یورزش يتوسعه گردشگر يهادر مؤلفه یجمع يهارسانه
Table . Friedman Rank Test Results, on the Role 

of Each Mass Media in the Components of Sport 

Tourism Development 

مؤلفه
ها

متغيرها 
ی 

بازاریاب
 

گ
فرهن

ی
ساز

 

ت
قابلي

ی 
یها

حيط
م

 

ت
امني

ش 
آموز

 

تلویزیون
میانگین  

 ايرتبه
33/4 09/4 73/3 63/3 46/4 

 6 3 4 3 0 رتبه

رادیو
میانگین  

 ايرتبه
09/4 39/4 46/3 66/3 30/4 

 0 4 3 6 3 رتبه

ت
مطبوعا

 
میانگین 

 ايرتبه
34/3 30/4 16/4 37/3 43/4 

 0 4 3 6 3 رتبه

             
ت و 

اینترن
 

رسانه
ي نوین

ها
 

میانگین 
 ايرتبه

33/4 97/3 63/3 43/4 03/4 

 رتبه
 

6 4 3 0 3 

            
ش كلی

نق
  

 

رسانه
ي جمعی

ها
 

میانگین 
 ايرتبه

07/4 60/4 76/3 61/3 39/4 

 0 4 3 6 3 رتبه
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نشان داد،  فوقدر جدول  دمنیحاصل از آزمون فر يهاافتهی
ز، یهر تبرش یورزش يدر توسعه گردشگر ونیزینقش تلو یدر بررس

با  یابیدر بازار بینقش آن به ترت نیترشیب هایآزمودن دگاهیاز د
 يروین یآموزش و هماهنگ تیریو مد 33/4 يارتبه نیانگیم

در شناخت  آن نقش نتریو كم 46/4 يارتبه نیانگیبا م یانسان
 .بود 63/3 يارتبه نیانگیبا م یو قانون یمسائل حقوق

 تیریدر مد بینقش به ترت نیترشیب، ویدر بخش راد 
و  30/4 يارتبه نیانگیبا م یانسان يروین یآموزش و هماهنگ

نقش را در  نتریو كم 39/4 يارتبه نیانگیبا م يسازفرهنگ
 يابهرت نیانگیبا م یطیمح يهاتیقابلو  هاتیظرف ییشناسا

در  بینقش را به ترت نیترشیب، داشت. در بخش مطبوعات 46/3
 ياهرتب نیانگیبا م یانسان يروین یآموزش و هماهنگ تیریمد
نقش  نتریو كم 30/4 يارتبه نیانگیبا م يسازو فرهنگ 43/4

در بخش همچنین داشت.  30/3 يارتبه نیانگیبا م یابیرا در بازار
در شناخت  بینقش را به ترت نیترشیب، نینو يهانترنت و رسانهیا

با  یابیو بازار 43/4 يارتبه نیانگیبا م یو قانون یمسائل حقوق
 هاتیظرف یینقش را در شناسا نتریو كم 33/4 يارتبه نیانگیم

 داشت. 63/3 يارتبه نیانگیبا م یطیمح يهاتیو قابل
 یرزشو يدر توسعه گردشگر یجمع يهانقش رسانه یكل یبررس

ون، یزیومذكور )تل يهانقش رسانه نیترشینشان داد، ب زیشهر تبر
 يهابر مؤلفه (نینو يهاو رسانه نترنتیمطبوعات، او، یراد
 ياهرتب نیانگیبا م یانسان يروین یآموزش و هماهنگ تیریمد
نقش  نتریو كم 60/4 يارتبه نیانگیبا م يسازو فرهنگ 39/4

 يارتبه نیانگیبا م یطیمح يهاتیو قابل هاتیظرف ییرا در شناسا
 ياهرسانه نیاز بهمچنین تحقیق حاضر نشان داد،  داشت. 76/3

و  نترنتیاون، یزیتلو بیدهندگان به ترتمذكور، اغلب پاسخ
 .دهندیم حیها ترجرسانه ریرا نسبت به سا نینو يهارسانه

 گيریبحث و نتيجه

 ونیزیتلو، دمنیبه دست آمده از آزمون فر جینتابا توجه به 
 يگودرز يهاافتهیداشت. بر اساس  یابینقش را در بازار نیترشیب

( امروزه ورزش 6103و همکاران ) ی( و قاسم6103و همکاران )
ها براي اثرگذاري بر مردم و در دست رسانه به عنوان ابزار مهمی

ت. ها، شناخته شده اسبینی در بین آنقابل پیش يبروز رفتارها
ها موجب جهان از طریق رسانهمعرفی الگوهاي ورزشی در تمامی

ي مقبولی را كه شده است تا جوانان در سراسر جهان الگوها
ها نمایند را الگوي خود قرار داده و با آنها معرفی میرسانه
به  در شکل دادن نها و به ویژه تلویزیوسازي كنند. رسانهشبیه

مروزه به ا ونیزیها و رفتار، تأثیرات اساسی دارند. تلوعقاید، نگرش
و  یسانراطالعغات، یتبل يابزارها نیاز بهتر یکیو  نیرتریفراگ

رسانه  نیا هايتیاستفاده از ظرف رونیآموزش مطرح است. از ا
 ریااز س شیب تواندیم یورزش يگردشگر یابیپرمخاطب در بازار

 طریق از كه است ايرسانه شود؛ تلویزیون واقع مؤثر هارسانه
 و هاشبکه ها، تنوعگیرنده پوشش، تعداد میزان چون عواملی
 و ارتباط ها، مداومتبرنامه زمانمخاطبان،  ها، نیازهايبرنامه
 رب آنی گاه وبلندمدت  اثرات تواندمی مخاطبان رضایت میزان
 .بگذارد مخاطبش جامعه

نقش را در  نیترشیب ویرادهاي تحقیق نشان داد، یافته
داشت. بر اساس  یانسان يروین یآموزش و هماهنگ تیریمد

 هامختلف رسانه( در میان انواع 6100) كشگر و یقاسم يهاافتهی
ها دانست، علت آن در از پركاربردترین آن یکیرا  ورادی توانمی
از  ياریبرخالف بس ویبودن و دسترسی آسان است. راد انارز

و  روستبهرو یتدیبا محدو یاز لحاظ مکان گرید هايرسانه
چون سالن  یكوچک طیرسانه مجبورند در مح نیا ندگانیگو

 چیه ویراد انیب ي. براندیجتماع نماا یعموم دانیم ای یسخنران
ن شنوندگا توانیوجود نداشت و از مركز فرستنده م یتیمحدود

تحت تأثیر قرار داد؛ اما در كل با توجه  یاز هر طبقه اجتماع يادیز
 يهارسانه نسبت به رسانه نیا ،قیبه دست آمده از تحق جینتابه 

 داشت. یورزش ينقش را در توسعه گردشگر نیتركم گرید
 مطبوعات، دمنیبه دست آمده از آزمون فر جیبا توجه به نتا

 یانانس يروین یآموزش و هماهنگ تیرینقش را در مد نیترشیب
 يمحمد( و شاه6100كشگر ) و یقاسم يهاافتهیداشت. بر اساس 

( امروزه مطبوعات ورزشی از چنان قدرت 6101فرد )يو ناظر
ند ساعت فقط چ صلهتوانند به فاكه می برخوردارندانگیزي شگفت

مملو  ییهانامهژهیالمللی ورزشی، واز مراسم اختتام یک رویداد بین
ممکن  در بهترین كیفیت كرده و تفسیر و تحلیلرا خبر و  از عکس

 ها خواننده آن قرار دهند.تولید كنند و در دسترس میلیون
 نیترشیبقیق، هاي تحیافتهآمده از دستبه جیبا توجه به نتا

 لی. دلبود یابیو بازار تیدر امن نینو يهاو رسانه نترنتینقش ا
 تینقش را در امن نیترشیب نینو يهاو رسانه نترنتیا نکهیا

 یدهو خدمات یجهان یخاطر دسترسداشت، به یورزش يگردشگر
 توانندیم ایدن يو از هر جا عتساعته است؛ كه مردم در هر سا 64

 یکیخود اطالعات كسب كنند.  يدرباره مقصد گردشگر یبه راحت
 هايسانهر یمنف غاتیتبل یورزش يگردشگرتوسعه  یاز موانع اصل

با  تیاست. امن رانیا يدر شهرها تیو عدم احساس امن یخارج
از  یکیانجام شده در داخل و خارج كشور  قاتیتوجه به تحق

و  یصفهاناست. ا یورزش يتوسعه گردشگر يهاترین مؤلفهمهم
عامل در توسعه  نیرا دوم تیخود امن ی( در بررس6119همکاران )

( و ژنگ 6103و همکاران ) ياسد نیهمچنی، ورزش يگردشگر
ترین ركن توسعه و مهم نیتریرا اصل تی( امن6103و همکاران )

 (6106) و همکاران دیجاو یول ؛دنكنیم یمعرف يگردشگر
 یفمعر یورزش يترین ركن در توسعه گردشگررا مهم یابیارباز
 .كنندیم
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 يهاسانهو ر نترنتیا ،ونیزیتلو هاي تحقیقیافتهبا توجه به 
 يشگرگرد یابیدر بازار یاصل هايبه عنوان رسانه توانیمرا  نینو

سانه ر نتریبه عنوان پرمخاطب ونیزیبه حساب آورد. تلو یورزش
 نینو يهاو رسانه نترنتیادارد،  یابیرو بازا غاتیدر تبل ینقش مهم

جهان شمول خود توانسته است به  هايیژگیبا توجه به و زین
 يرگردشگ یاببازاری عرصه در هارسانه نیاز مؤثرتر یکیعنوان 

و  يرزگود هايافتهیبا  قیبخش از تحق نیا جینتا. باشد یورزش
است؛ كه  و( همس6107) همکارانو  0( و مارشادا6103همکاران )

 يایر دنرا د نینو يهاو رسانه نترنتیاون، یزیخود تلو هايافتهیدر 
 ،ایدن يو آسان از همه جا عیسر یبه خاطر دسترس يمدرن امروز

 ؛كنندیم یمعرف یورزش يگردشگر یابیابزار بازار نیترتیپر اهم
در  يسازي مثبت صنعت گردشگرهمه این عوامل، جایگاه جهینت

 .ستذهن گردشگران ا
ر هاي مذكونتایج حاصل از تحقیق نشان داد، در بین رسانه

ي ارتبه نیانگیبا م و مطبوعات 39/4اي رادیو با میانگین رتبه
و  09/4اي ترین نقش و تلویزیون با میانگین رتبهبیش 30/4

نقش  نیتركم 97/3اي با میانگین رتبه نینو يهاو رسانه نترنتیا
ورزشی دارند. نتایج تحقیق حاضر،  سازي گردشگريرا در فرهنگ

و همکاران  انیخالدو  (6119) 6و همکاران لویفنتایج تحقیق 
دن ها به سفر كرخانواده قیتشولزوم كند كه را تأیید می( 6103)

 یلرا عامل اص عتیسازگار با طب یورزش يهاتیو مشاركت در فعال
 .كنندیم یمعرف يفرهنگ گردشگر جادیدر ا

انگین مطبوعات با می، تحقیقبه دست آمده از  جینتابا توجه به 
 46/3اي با میانگین رتبه ویش و رادنق نیترشیب 16/4اي رتبه
 یطیمح يهاتیو قابل هاتیظرف ییشناسارا در نقش  نیتركم

 ىرو داشتند. مطبوعات زیتبرشهر  یورزش يتوسعه گردشگر
پرداختن و و پرطرفدار تمركز دارند كه با وب محب هايورزش
در توسعه  ینقش مهم یدنید هايو مکان اهجاذبه معرفی

 دارند. یورزش يگردشگر
 نیانگیبا م نینو يهارسانه و نترنتیا، نتایج تحقیقبا توجه به 

 63/3 يابهرت نیانگیبا م تلویزیوننقش و  نیترشیب 43/4 يارتبه
و   )ایمنی یورزش يگردشگرامنیت  مؤلفهرا در  نقش نیتركم

اضر نتایج تحقیق حداشتند.  رفاه گردشگران ورزشی( شهر تبریز
كنند. بر ( را تأیید می6103هاي تحقیق اسدي و همکاران )یافته

معادله امنیت و ( 6103اساس تحقیق اسدي و همکاران )
 يگذارهییک كشور با سرما، سویه است معادله دویک گردشگري 

 شودمجرمانه  الكاهش اعم باعث تواندیدر بخش گردشگري م
 كمک كند.و به افزایش تعداد گردشگران به كشور 

                                                                                                                                             
0  .  Moscardoa 

6   . Filo 

 نیانگیا مب تلویزیونق، یبه دست آمده از تحق جیبا توجه به نتا
با  نینو يهاو رسانه نترنتینقش و ا نیترشیب 46/4 يارتبه

 آموزش تیریمدرا در مؤلفه نقش  نیتركم 03/4 يارتبه نیانگیم
 زیبرشهر ت یورزش يتوسعه گردشگر یانسان يروین یو هماهنگ

 طور كلی هر چهار رسانه مذكور نقش مهمی در؛ ولی بهداشتند
 يتوسعه گردشگر یانسان يروین یآموزش و هماهنگ تیریمد

 .داشتند زیشهر تبر یورزش
 يدر توسعه گردشگر یجمع يهانقش رسانه یكل یبررس

ون، یزیمذكور )تلو يهارسانه نینشان داد، از ب زیشهر تبر یورزش
 دگاندهن(، اغلب پاسخنینو يهاو رسانه نترنتیمطبوعات، او، یراد
 ریبه سا را نسبت نینو يهاو رسانه نترنتیاون، یزیتلو بترتی به

از  نیون يهاو رسانه نترنتیاون، یزی. تلودهندیم حیها ترجرسانه
، ندهست يكه به شکل بصر یاجتماع يهاها و شبکهجمله ماهواره

 و كنندیها عمل مرسانه ریمؤثر از سا اریبس تیذهن جادیدر ا
 دگاهیها از درسانه نیا قیارائه شده از طر يهابرنامه تیجذاب

است.  رتشیب زیشهر تبر یورزش يدر توسعه گردشگر هایآزمودن
 يرتوسعه گردشگ هايمؤلفه نیدر ب انگویاز نظر پاسخ نیهمچن

با  یانسان يروین یآموزش و هماهنگ تیریمد مؤلفه زیشهر تبر
 یینقش و مؤلفة شناسا نتریشیب 39/4 يارتبه نیانگیم

 نتریكم 76/3 يارتبه نیانگیبا م یطیمح يهاتیو قابل هاتیظرف
 داشت. زیشهر تبر یورزش ينقش را در توسعه گردشگر

اران و همک یاصفهانهاي تحقیق نتایج تحقیق حاضر، یافته
 یدر بررس كند كهرا تأیید می (6113و همکاران ) 3( و یات6119)

ترین عامل در توسعه را مهم یانسان يرویخود عامل آموزش ن
توان آموزش تخصصی نیروي می .كردند انیب یورزش يگردشگر

 ،ورزشی را امري ضروري دانست گردشگريانسانی براي توسعه 
و شدن نیز مانند سایر صنایع نیاز به علمی يصنعت گردشگر
رزشی، و يكه با پیشرفت صنعت گردشگر يطورآموزش داشت به

 .تر از پیش مشهود استنقش آموزش نیروي انسانی بیش

 پیشنهادات
 يها، مجالت و بروشورهاروزنامه، نشان داد قیتحق جینتا

بنابر  ،دارد یگردشگران ورزش شیدر افزا يمؤثر ینقش یتخصص
ها جاذبه یمعرفها به با استفاده از این برنامهشود، یم شنهادیپ نیا

 پرداخت. یورزش يمرتبط با گردشگر يدادهایو رو
هاي نیروي انسانی مهارتو  آموزش، نشان داد قیتحق جینتا

. ددار ي ورزشیدر جهت توسعه صعنت گردشگر یینقش بسزا
رتبط م یانسان يهايروین يهامهارتشود، یم شنهادیپ نیبنابر ا
و  رانیدر دستور كار مدتر بیش یورزش يث گردشگربا بح

 .ردیقرار گ استانورزشی  يمسئوالن صعنت گردشگر

3  . Yate 
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 نینو يهاو رسانه نترنتیا، ونیزیتلونتایج تحقیق نشان داد، 
فظ ح نهیدادن به گردشگران در زم یدر آگاهترین نقش را بیش

با ، شودیم شنهادیپ بنابراین، دارد گردشگران تیو امن یمنیا
د مقاص تیامن ییها به تبلیغ و بازنمارسانه از این استفاده

 اقدام كرد. یورزش يگردشگر

، نینو يهاو رسانه نترنتیا، ونیزیتلو، نتایج تحقیق نشان داد
 را بر عهده یگردشگري ورزش توسعه هايمؤلفهدر  ینقش اصل

 یونیزیتلو يهاشبکه جادیبا اشود، یم شنهادیپ نیبنابرا .دارند
 نیو همچن یورزش يو گردشگر يگردشگر یاختصاص

و  یابیبازار يدر راستا یورزش يدشگرص گرتخم يهاتیساوب
ران در گردشگ ترشیحضور ب يالزم برا يهانهیزمدادها، یرو غیتبل
را فراهم آورد. یورزش يدادهایرو
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