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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=6111)
among whom 331 were selected using Cochran's
formula and random sampling method. The
questionnaire consisted of 43 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 18606
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 <1813). 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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چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش رسانههاي جمعی در توسعه
 جامعه آماري این.گردشگري ورزشی استان اصفهان انجام شد
تحقیق شامل تمامی مدیران و كارمندان شاغل در سازمان
گردشگري و میراث فرهنگی و آژانسهاي مسافرتی
 نفر با331 ) استان اصفهان بوده كه از بین آنهاN=6111(
استناد به فرمول كوكران و به شیوۀ نمونهگیري تصادفی انتخاب
43  پرسشنامه محققساختهاي با، ابزار جمعآوري دادهها.شدند
 پس از تعیین روایی صوري و.گویه در قالب سه مؤلفه بود
 روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عامل اكتشافی،محتوایی
 براي تعیین پایایی ابزار نیز از روش.مورد بررسی قرار گرفت
. محاسبه شد1/606 آلفاي كرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی
نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن حاكی از آن بود كه بین
نقش انواع رسانهها در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان
) و به ترتیب رسانههايP<1/13( تفاوت معنادار وجود دارد
 رسانههاي نوین و رسانههاي چاپی در جایگاه،سمعی و بصري
 بنابراین الزم است در زمینه تقویت.اول تا سوم قرار داشتند
هرچه بیشتر رسانههاي سمعی و بصري در جهت توسعۀ بیشتر
.گردشگري ورزشی در استان اصفهان تمهیدات الزم اتحاذ گردد
 گردشگري، رسانههاي جمعی، اصفهان:واژههای کلیدی
ورزشی

 ناهید اتقیا:* نویسنده مسئول
natghia6111@yahoo.com:پست الکترونیک
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مقدمه
گردشگري به دلیل تأثیرات مثبت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي
بهویژه درآمدزایی و تأثیر در رشد اقتصادي كشورها ،به بزرگترین
صنعت در جهان تبدیل شده و براي اغلب كشورها ،گردشگري
منبعی مهم براي فعالیتهاي تجاري ،كسب درآمد ،اشتغالزایی و
مبادالت خارجی محسوب میشود (قاسمی و پارسیپور.)0364 ،
یکی از فعالیتهاي مهم گردشگران در حین گردشگري ،ورزش
است و گردشگري و مسافرت نیز با انواع مختلف ورزش همراه
است (گی.)0366 ،
گردشگري ورزشی در چند دهه اخیر نه تنها رشد ارزي خوبی را
براي كشورها فراهم آورده ،بلکه در توسعه فرهنگ و سالمت آنها
نیز دخیل بوده است (تونی و ژانگ .)6106 ،0تركیب صنعت
گردشگري و ورزش باعث شکلگیري صنعت مدرن گردشگري
ورزشی شده است (بیدیسکامب .)6114 ،6همچنین ،گردشگري
ورزشی سفري بر پایه تفریح كه افراد بهطور موقت از محل زندگی
خود دور و به بازي ،تماشاي ورزش و یا تحسین كردن جذابیتهاي
همراه با آن میپردازند (گیبسون ،آتل و یاناكیس.)0996 ،3
در بررسی مطالعاتی كه در زمینه برگزاري رویدادهاي ورزشی
انجام شده است؛ اكثر نویسندگان اغلب آن را بهعنوان عاملی براي
باال بردن كیفیت زندگی ساكنان ،بهبود اقتصاد و افزایش غرور و
روحیه در جامعه نام میبرند؛ از جمله زیاكاس ،)6101( 4ولتري،
میلر و هاریس ،)6119( 3كاسیماتی ،)6113( 3موهسین )6113( 7و
نیز كیم و پاتریک )6113( 6برگزاري رویدادهاي ورزشی را عاملی
براي جذب شركتكنندگان فعال ،تماشاگران ،گردشگران و افزایش
شركت و توجه رسانهها و بازتاب مثبتی براي ساكنان آن منطقه
میدانند .آنها همچنین ،توریستها را یکی از مهمترین منابع
درآمد و اشتغال براي ساكنان محلی میدانند .همچنین اكثر
مطالعات انجام شده در مورد فواید برگزاري رویدادهاي ورزشی
عمدتاً به فواید دائمی و بلندمدت آن مثل توسعه تسهیالت و
زیربناها ،بازسازي شهرها ،اعتبار بینالمللی ،بهبود رفاه عمومی،
رشد گردشگري و اشتغالزایی تأكید داشتهاند .از اینرو امروزه
بسیاري از شهرها از میزبانی رویدادهاي ورزشی استفاده میكنند و
گردشگران زیادي را جلب مینمایند (گراتون ،دابسون و شیبلی،9
 .)6106این امر میتواند منجر به توسعه گردشگري ورزشی به
نحوي مطلوبتر در همه كشورهاي جهان همچنین كشور عزیزمان
ایران ،با توجه به پتانسیلهاي گردشگري ورزشی موجود گردد.

گردشگري ورزشی نقش مهمی در اقتصاد كشورها ایفا میكند
و در توسعه اجتماعی و اقتصادي جامعه تأثیرگذار است و موجب
ایجاد اشتغال ،گردش مالی و كسب درآمد در جامعه میشود
(قاسمی و پارسیپور .)0364 ،این در حالی است كه ورزش و
گسترش روزافزون گردشگري ورزشی در جهان (با توجه به انواع
فعالیتها و طبقهبنديهاي مربوط به آن) و همچنین وجود
ظرفیتهاي متعدد در كشورمان جهت جذب گردشگران ورزشی
نیازمند استفاده از راهبردهاي مناسب بازاریابی است .بدیهی است
انجام این مهم باید همگام با تحوالت جهانی در زمینه تبلیغات و
رسانههاي نوین تبلیغاتی صورت پذیرد .یکی از مهمترین راهبردها
در این زمینه ،بهرهگیري از ظرفیت رسانههاي جمعی است.
رسانهها با داشتن نقشهایی چون فرهنگسازي ،آموزش،
اطالعرسانی و ایجاد مشاركت اجتماعی در توسعه صنعت
گردشگري و گردشگري ورزشی نقش تعیینكنندهاي دارند
(مهدویان مشهدي ،همتینژاد ،احمدي و احسانی .)0390 ،آنها به
لحاظ دارا بودن دامنه وسیع ،اثر مستقیمی بر ارزشها و هنجارهاي
جامعه دارند .درعینحال رسانهها در تغییر آگاهیها و نگرشهاي
جامعه نیز نقش بهسزایی ایفا میكنند (ولف ،مناقان و اسالیوان،01
.)6116
از سوي دیگر ،امروزه رسانههاي نوین نیز با تسهیل دسترسی
فعال به اطالعات ،به یک كلید مؤثر در صنعت گردشگري تبدیل
شدهاند و وبسایتهاي اینترنتی از یک وسیله اطالعرسانی ساده
به یک ابزار مناسب براي ارائه خدمات تبدیل شدهاند (هجاالجر،00
 .)6117همچنین شبکههاي مجازي و رسانههاي نوین این امکان
را به مشتریان میدهند كه به مقایسه اطالعات در یک زمینه خاص
بپردازند .مشتریان هنگام استفاده از شبکههاي مجازي قادر به
پوشش تمام انواع گزینههاي مسافرت ،خدمات اقامتی و حملونقل،
بستههاي مسافرتی و  ...میباشند و این نوع اطالعات بهطور طبیعی
به گردشگران براي برنامهریزي مسافرتهاي پیچیده مثل
سفرهاي طوالنی كمک میكند.
در عصر حاضر ،اطالعات گردشگري موجود در شبکههاي
مجازي آگاهی گردشگران را باالبرده و منجر به برنامهریزي هر
چه بهتر و استفاده بهینهتر از پول و زمان اشخاص میشود
(هجاالجر .)6117 ،از اینرو ،شبکههاي مجازي به یکی از
رسانههاي غالب براي جستجوي اطالعات مربوط به گردشگري
تبدیل شده است و این جستجوي اطالعات نقش مهمی در فرآیند
تصمیمگیري گردشگران بر عهده دارد (كیم و پاتریک.)6113 ،
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مزایاي صنعت گردشگري با استفاده از رسانههاي نوین شامل
مواردي از قبیل دسترسی جهانی ،كاهش هزینهها ،سهولت
بهروزرسانی اطالعات ،قابلیت بیشتر در رسیدن اطالعات به
مخاطبان هدف ،ایجاد امکان انتخاب محصول مربوطه توسط
مشتریان است (تو.)6100 ،0
مرسیل )6113( 6در خصوص تأثیر رسانهها در شکل دادن به
تصویر تبت مطالعهاي انجام داد .وي در این پژوهش تأثیرات
رسانهها ،تصاویر ارائهشده از طریق بروشورها ،فیلمها ،كتابها و
مجموعهاي از مطالب مرتبط با تبت را به گردشگران آتی ارائه داد
(گردشگرانی كه در آینده به تبت خواهند رفت) و آن را با تصورات
و ادراكات آنان از كشور مورد مطالعه مقایسه كرد .یافتههاي
پژوهش نشان داد كه همبستگی باالیی بین تصورات گردشگران
و بازنمایی رسانهها از تبت وجود دارد .همچنین ،در مطالعه مهدویان
مشهدي ( )0367تحت عنوان «نقش رسانههاي گروهی در توسعه
ورزش بانوان» ،نتایج نشان داد كه رسانههاي گروهی نقش باالیی
در فعالتر كردن ورزش همگانی ،تربیتی ،قهرمانی و حرفهاي
ورزش بانوان دارند و با توجه به وضعیت ضعیف حاضر ،پیشنهاد
میكند كه رسانههاي گروهی تربیتی اتخاذ كنند تا به هر كدام از
انواع ورزشها در برنامههاي خود سهم مناسبی تخصیص دهند.
بهعالوه ،قاسمی ( )0363در تحقیقی به توسعه ورزش از طریق
تلویزیون پرداخت .نتایج این پژوهش بیانگر این بود كه در هر پنج
فاكتور مؤلفههاي ورزش ،منابع مالی ،منابع انسانی ،فرهنگی-
اجتماعی و آموزشی -پژوهشی بین وضع موجود و وضع مطلوب
تفاوت معناداري وجود دارد.
امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات بهعنوان روشی جدید براي
ارتباط بین مردم توسعه پیدا كرده و با شکستن محدودیت
رسانههاي سنتی نظیر رادیو و تلویزیون و عبور از مرزهاي
جغرافیایی ،بسیار سریعتر و مؤثرتر به انتشار اطالعات منجر گردیده
است .در واقع ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،انقالبی در بازاریابی
مقاصد گردشگري ایجاد كرده و سازمانهاي بازاریابی كه با این
فناوري جدید سازگار شدهاند ،قدرت رقابتی خود را براي دستیابی
به اهداف استراتژیک باال بردهاند؛ بهطوريكه مشخص شده است
در یک رابطه متقابل ،صنعت گردشگري باعث توسعه هر چه
بیشتر فناوري اطالعات و ارتباطات نیز شده است (فریزر،
رودریگرز و كاستاندا6116 ،؛ هجاالجر6117 ،؛ هو و لیو.)6113 ،3
بنابراین از آنجا كه تحقیقات پیرامون گردشگري ورزشی در سطح
كشور به ندرت انجام شده و در سطح استان اصفهان چنین تحقیقی
انجام نشده است و در همین تحقیقات اندک نیز عوامل گوناگونی
بهعنوان عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري مورد شناسایی قرار
۱. Tu
۲. Mercil
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گرفتهاند (جاوید ،اسدي ،گودرزي و محمدي ،)0390 ،همچنین ،به
دلیل اینکه در مهمترین تحقیقات انجام شده در زمینه نقش رسانه-
ها در توسعه گردشگري ورزشی ،تمركز این تحقیقات تنها بر یکی
از مؤلفههاي رسانههاي جمعی بهویژه تلویزیون و رادیو بوده
(رضاقلی0369 ،؛ قاسمی0363 ،؛ اوكاكا )6117 ،و نقش رسانههاي
نوین (اینترنت) در توسعه گردشگري ورزشی در اكثر تحقیقات
انجام شده در حوزه گردشگري وزشی نادیده گرفته شده است،
بنابراین در تحقیق حاضر محقق به دنبال تعیین نقش رسانههاي
جمعی در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان است .در
راستاي برآوردن این هدف ،محقق فرضیههاي زیر را تدوین و مورد
آزمون قرار داد:
 .0رسانههايچاپی (كتاب و مطبوعات) در توسعه گردشگري
ورزشی استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
 .6رسانههاي سمعی و بصري (رادیو و تلویزیون) در توسعه
گردشگري ورزشی استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
 .3رسانههاي نوین (شبکههاي مجازي و تلفن همراه) در توسعه
گردشگري ورزشی استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
 .4بین نقش انواع رسانهها در توسعه گردشگري ورزشی استان
اصفهان تفاوت وجود دارد.
 .3بین ویژگیهاي عمومی پاسخدهندگان و نقش رسانههاي جمعی
در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان تفاوت وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و بر اساس شیوه گردآوري
دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی (زمینهیابی) است.
جامعه آماري این پژوهش شامل كلیه مدیران و كاركنان شاغل در
آژانسهاي مسافرتی ،سازمان گردشگري و میراث فرهنگی استان
اصفهان ( ) N=6111بوده كه با توجه به حجم جامعه و با استناد
به فرمول كوكران ،از بین آنها  331نفر به شیوه نمونهگیري
تصادفی انتخاب شدند.
در این تحقیق در دو بخش به جمعآوري اطالعات اقدام شد .در
ابتدا با استفاده از منابع كتابخانهاي ،اینترنت ،مقاالت و پایاننامه-
هاي گردشگري ورزشی موجود ،به جمعآوري مبانی نظري و
پیشینه تحقیق اقدام شد .در بخش دوم ،از پرسشنامه به منظور
جمعآوري اطالعات و اخذ نظرات كارشناسان در زمینه گردشگري
ورزشی استفاده شد .براي این منظور ،پرسشنامه محققساختهاي
تهیه گردید و پس از تأیید روایی صوري ،محتوایی و سازه و
همچنین پایایی آن ،نظرات مدیران و كاركنان شاغل در آژانسهاي
مسافرتی و سازمان گردشگري و میراث فرهنگی استان اصفهان
مورد بررسی قرار گرفت .بهطور كلی این پرسشنامه ،رسانههاي
۳. Ho & Liu
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جمعی را در سه سطح رسانههاي الکترونیکی ،چاپی و رسانههاي
نوین مورد بررسی قرار میدهد .جهت تعیین روایی پرسشنامه از
نظر  06نفر از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی و
گردشگري ورزشی ،و به منظور بررسی روایی سازه ابزار تحقیق ،از
روش تحلیل عامل اكتشافی استفاده شد .بر اساس نتایج حاصل از
این روش ،از آنجا كه مقدار آماره آزمون  1/637 ،KMOو بزرگتر
از  1/7بود ،كفایت نمونهگیري براي انجام تحلیل عاملی اكتشافی
وجود داشت .همچنین ،از آنجا كه سطح معناداري اماره بارتلت برابر
با  1/110و كمتر از  1/13بهدست آمد ،فرض صفر مبنی بر عدم
ارتباط مناسب بین ساختار دادهها رد و فرض مقابل مبنی بر وجود
ارتباط مناسب بین ساختار دادهها تأیید شد.

جدول  -4ویژگیهاي جمعیتشناختی شركتكنندگان

جدول  -6نتایج آزمون تحلیل عامل اكتشافی

براي تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز ،در یک مطالعه مقدماتی ،0این
ابزار در بین  31نفر از جامعه تحقیق توزیع و با استفاده از روش
آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و ضریب آلفاي 1/606
بهدست آمد كه قابل قبول میباشد.
به منظور تجزیه و تحلیل دادههاي تحقیق ،در بخش آمار
توصیفی از شاخصهایی همچون میانگین و انحراف استاندارد و در
بخش آمار استنباطی ،از آزمونهاي  tتکنمونهاي t ،دو گروه
مستقل و آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد .تجزیه و
تحلیل دادههاي تحقیق با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.

به منظور بررسی توزیع نمونه آماري ،از آزمون چولگی و كشیدگی
استفاده شد .در حالت كلی چنانچه چولگی و كشیدگی در بازه (،6
 )-6نباشند؛ دادهها از توزیع نرمال بسیار دور بوده و باید قبل از هر
گونه آزمونی كه براي انجامشان باید فرض نرمال بودن دادهها
برقرار باشند؛ اصالح گردند (البته ممکن است بعضی از آماردادنان
این بازه را كوچکتر یا بزرگتر در نظر بگیرند).
همچنانکه نتایج ارائه شده در جدول شماره سه نشان میدهد،
مقدار چولگی مشاهده شده براي متغیرهاي مورد مطالعه در بازه
( )6 ،6قرار دارد .یعنی از لحاظ كجی ،متغیرهاي پژوهش نرمال
بوده و توزیع آن متقارن است .مقدار كشیدگی متغیرها نیز در بازه
( )-6 ،6قرار داشت .این نشان میدهد توزیع متغیرها از كشیدگی
نرمال برخوردار است.
جدول  -3نتایج آزمون نرمال بودن توزیع دادهها

یافتههای پژوهش
بر اساس یافتههاي بهدست آمده در تحقیق حاضر ،از مجموع 331
نفر از افراد شركتكننده در تحقیق 44 ،درصد مرد و  33درصد زن
بودند .سایر اطالعات مربوط به ویژگیهاي جمعیتشناختی
شركتكنندگان تحقیق در جدول شماره دو ذكر شده است.
فرضیه شمارۀ یک :رسانههاي چاپی در توسعۀ گردشگري ورزشی
استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون  tتکنمونهاي استفاده شد.
بر اساس یافتههاي ارائه شده در جدول شماره چهار ،با توجه به
اینکه میانگین تجربی رسانههاي چاپی (كتاب و مطبوعات) در
توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان ،برابر با  3/44و میانگین
مورد انتظار برابر با سه بود و با توجه به مقدار  tكه در سطح 1/10
معنادار بود ،میانگین تجربی با میانگین نظري تفاوت معناداري دارد.
بنابراین ،فرضیۀ پژوهش مبنی بر مطلوب بودن رسانههاي چاپی
۱ Pilot Study

نقش رسانههای جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

(كتاب و مطبوعات) در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان،
تأیید شد.
جدول  -2نتایج آزمون  tتکنمونهاي جهت بررسی وضعیت
رسانههاي چاپی در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان

فرضیۀ شمارۀ دو :رسانههاي الکترونیک در توسعۀ گردشگري
ورزشی استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون  tتکنمونهاي استفاده شد.
براساس یافتههاي ارائه شده در جدول شماره پنج ،با توجه به
اینکه میانگین تجربی رسانههاي الکترونیک در توسعه گردشگري
ورزشی استان اصفهان ،برابر با  3/99و میانگین مورد انتظار برابر
با سه بود و با توجه به مقدار  tكه در سطح  1/10معنادار بود ،لذا
بین میانگین تجربی با میانگین نظري تفاوت معناداري وجود دارد.
بنابراین فرضیۀ پژوهش مبنی بر مطلوب بودن رسانههاي سمعی و
بصري (رادیو و تلویزیون) در توسعه گردشگري ورزشی استان
اصفهان ،تأیید شد.
جدول  -5نتایج آزمون  tتکنمونهاي جهت بررسی وضعیت
رسانههاي الکترونیک در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان

فرضیۀ شمارۀ سه :رسانههاي نوین در توسعۀ گردشگري ورزشی
استان اصفهان از سطح مطلوبی برخوردار است.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون  tتکنمونهاي استفاده شد.
بر اساس یافتههاي ارائه شده در جدول شماره شش ،با توجه به
اینکه میانگین تجربی رسانههاي نوین در توسعه گردشگري
ورزشی استان اصفهان ،برابر با  3/33و میانگین مورد انتظار برابر
با سه بود و با توجه به اینکه مقدار  tدر سطح  1/10معنادار بود،
لذا بین میانگین تجربی با میانگین نظري تفاوت معناداري وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر مطلوب بودن رسانههاي
نوین (شبکههاي مجازي و تلفن همراه) در توسعه گردشگري
ورزشی استان اصفهان ،تأیید شد.
جدول  -1نتایج آزمون  tتک نمونهاي جهت بررسی وضعیت
رسانههاي نوین در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان

فرضیۀ شمارۀ چهار :بین نقش انواع رسانهها در توسعۀ گردشگري
ورزشی استان اصفهان تفاوت وجود دارد.
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جهت بررسی این فرضیه آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده
شد.
بر اساس یافتههاي ارائه شده در جدول شماره هفت ،نتایج
آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد بین نقش انواع رسانههاي
چاپی ،سمعی و بصري و نوین در توسعه گردشگري استان اصفهان
در سطح خطاي  1/10تفاوت معناداري وجود دارد .همچنین ،بر
اساس نتایج ارائه شده در این جدول ،رسانههاي چاپی (كتاب و
مطبوعات) كمترین میانگین و رسانههاي سمعی و بصري (رادیو و
تلویزیون) بیشترین میانگین را داشتند .رسانههاي نوین (شبکههاي
مجازي و تلفن همراه) نیز در رتبه دوم از نظر توسعه گردشگري
ورزشی در استان اصفهان قرار داشتند.
جدول  -1نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت مقایسه نقش
انواع رسانهها در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان

فرضیۀ شمارۀ پنج :بین دیدگاه پاسخدهندگان زن و مرد در مورد
نقش انواع رسانهها در توسعۀ گردشگري ورزشی استان اصفهان
تفاوت وجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون  tدو گروه مستقل استفاده شد.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره هشت ،با توجه به
اینکه مقدار  tدر سطح  1/13معنادار نبود؛ بین دیدگاه
پاسخدهندگان زن و مرد از لحاظ نقش انواع رسانهها در توسعه
گردشگري ورزشی استان اصفهان تفاوت معناداري ،وجود ندارد.
جدول  -9نتایج آزمون  tدو گروه مستقل جهت مقایسه دیدگاه
پاسخدهندگان زن و مرد در مورد نقش انواع رسانهها در توسعه
گردشگري ورزشی استان اصفهان

بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر تعیین نقش رسانههاي چاپی در توسعۀ
گردشگري ورزشی استان اصفهان بود .نتایج این تحقیق در زمینه
بررسی وضعیت رسانههاي چاپی (كتاب و مطبوعات) در توسعه
گردشگري ورزشی استان اصفهان ،نشان داد كه این رسانهها از
جایگاه مطلوبی برخوردارند .نتایج پژوهشهاي مرسیل (،)6113
اوكاكا ( )6117و مهدویان مشهدي ( )0367كه به بررسی نقش
رسانههاي جمعی در توسعه توریسم ورزشی پرداخته بودند نیز نشان
داد كه رسانهها نقش چشمگیر و تأثیرگذاري بر توریسم ورزشی
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دارند كه از این حیث نتایج برآمده از تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات
فوق همسو میباشد .در تبیین دالیل بروز نتایج حاضر در این بخش
از تحقیق میتوان گفت به نظر میرسد وجود شمار زیاد مجالت و
روزنامهها در زمینه گردشگري ورزشی در استان اصفهان یکی از
عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی در استان اصفهان در
رسانههاي چاپی میباشد .همچنین ،از آنجا كه بیش از  73درصد
نمونه حاضر تحصیالت كارشناسی به باال داشتند ،به نظر میرسد
دارا بودن سطح تحصیالت باال در نزد نمونه آماري تحقیق یکی
دیگر از عوامل مؤثر در معنادار شدن نقش رسانههاي چاپی در
توسعه گردشگري ورزشی بوده است .در تبیین هر چه بیشتر دالیل
بروز این نتایج میتوان گفت ،نتایج برآمده در این بخش از تحقیق
همراستا با این واقعیت است كه مطبوعات ورزشی از بولتنهاي
محلی گرفته تا روزنامهها و مجالت ورزشی ملی و بینالمللی یکی
از پایههاي اصلی وسایل ارتباط جمعی هستند .آنها به مثابه پل
ارتباطی میان میدانهاي ورزشی و افکار عمومی عمل میكنند و
بدون عملکرد آنها هیچ رویداد ورزشی ،هر اندازه مهم و معتبر،
رونقی نمییابد .همچنین در فرآیند جهانی شدن ورزش ،مطبوعات
نقش عمدهاي داشتهاند و حتی امروزه كه تلویزیون میتواند به
سادگی و با فشار دادن یک دكمۀ كوچک ،تصویر عظیمترین
میدانها و تاالرهاي ورزشی را به خانهها منتقل كند ،از اهمیت
مطبوعات كم نشده است و این رسانههاي مکتوب همچنان باقدرت
بر افکار عمومی حکومت میكنند .درج اخبار ورزشی در نشریات
ابتدا به صورت اخباري كوتاه در گوشهاي از یک صفحه روزنامه
بود .سخن از اواخر قرن نوزدهم و آغاز «عصر نوین ورزش» است.
از آن زمان تاكنون ،مطبوعات نقش مهمی در توسعه برخی
رشتههاي ورزشی داشتهاند .بهعنوان مثال ،مهمترین نقش در
همگانی شدن ورزش بیسبال در ژاپن را مطبوعات ایفا كردند .آنها
در گسترش صفحات ورزشی به رقابت پرداختند .طوري كه پوشش
ورزش با جنبش بزرگی شکل گرفت .این مسئله نه تنها بر روي
بیسبال ،بلکه در رشتههایی چون شنا و دو میدانی نیز وجود داشت.
مطبوعات به روشنی روابط اقتصادي را با ورزش برقرار كرده و در
دو دهه گذشته به بخشی از فرهنگ تفریح و فراغت تبدیل شده
است .مطبوعات بیشتر در جهت گسترش و عمق دادن به اطالعاتی
كه تلویزیون و رادیو پخش میشود ،عمل میكنند .لذا میتوان
آنها را نوعی مکمل موضوعی به حساب آورد .در همین راستا و
نظر به وضعیت مطلوب مطبوعات چاپی در توسعه گردشگري
ورزشی ،انتظار بازده ملموستر از این حوزه از مطبوعات در توسعه
توریسم ورزشی شهر اصفهان وجود دارد.
همچنین نتایج این تحقیق در زمینه بررسی وضعیت رسانههاي
الکترونیک (رادیو و تلویزیون) در توسعه گردشگري ورزشی شهر

اصفهان نشان داد كه جایگاه این سه دسته از رسانهها در توسعۀ
گردشگري ورزشی مطلوب است كه از این نظر با تحقیقات قلیزاده
( )0369و قاسمی ( )0363همسو میباشد .در تبیین دالیل بروز
نتایج حاضر در این بخش از تحقیق میتوان گفت به نظر میرسد
پوشش گسترده شبکههاي رادیویی و تلویزیونی متعدد در زمینه
ورزشی در استان اصفهان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري
ورزشی در استان اصفهان باشد .همچنین به نظر میرسد دارا بودن
سطح تحصیالت باال در نزد نمونه آماري تحقیق (بیش از %73
كارشناسی به باال) یکی دیگر از عوامل مؤثر بر گرایش آنها به
كسب اطالعات از رسانههاي سمعی و بصري در زمینه ورزش این
استان باشد.
یکی دیگر از اهداف تحقیق حاضر در تعیین وضعیت رسانههاي
نوین در توسعۀ گردشگري ورزشی استان اصفهان بود .نتایج بررسی
وضعیت رسانههاي نوین (شبکههاي مجازي و تلفن همراه) در
توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان نشان داد كه نقش این
رسانهها در توسعۀ گردشگري ورزشی در استان اصفهان مطلوب
است كه از این نظر با تحقیق جاوید و همکاران ( )0390همسو
میباشد .در تبیین دالیل بروز نتایج حاضر در این بخش از تحقیق
میتوان گفت به نظر میرسد وجود توسعه خدمات اینترنتی و وجود
كافینتهاي متعدد و پهناي باند نسبتاً مطلوب از عوامل مؤثر در
توسعه گردشگري ورزشی در استان اصفهان بوده است .امروزه
فناوري اطالعات و ارتباطات بهعنوان روشی جدید براي ارتباط بین
مردم توسعه پیدا كرده است .این فناوري با شکستن محدودیت
رسانههاي سنتی نظیر رادیو و تلویزیون و عبور از مرزهاي
جغرافیایی ،بسیار سریعتر و مؤثرتر به انتشار اطالعات منجر شده
است .فناوري اطالعات و ارتباطات ،انقالبی در بازاریابی مقاصد
گردشگري ایجاد كرده و سازمانهاي بازاریابی كه با این فناوري
جدید سازگار شدهاند ،قدرت رقابتی خود را براي دستیابی به اهداف
استراتژیک باال بردهاند؛ بهطوريكه مشخص شده است در یک
رابطه متقابل ،صنعت گردشگري باعث توسعه هر چه بیشتر فناوري
اطالعات و ارتباطات نیز شده است (فریزر ،رودریگز ،كاستاندا،
6116؛ هجاالجر6117 ،؛ هو و لیو .)6113 ،در عصر حاضر بیش از
هر زمان دیگري ،مردم براي جستجوي اطالعات مربوط به سفر،
برنامهریزي مسافرت و خرید خدمات مسافرت ،از اینترنت استفاده
میكنند (باهالیس و لو6116 ،0؛ كاپالنیدو و وگت.)6113 ،6
گرینسپن در تحقیقی گزارش داده است كه دو سوم از كاربران
اینترنت از مشاورههاي آنالین جهت برنامهریزي مسافرت خود
استفاده میكنند .به اعتقاد توو ( )6100اطالعات گردشگري موجود
در شبکه اینترنت ،آگاهی گردشگران را باال برده و منجر به
برنامهریزي هرچه بهتر و استفاده بهینهتر از پول و زمان اشخاص

۱. Buhalis & Law

۲. Kaplanidou & Vogt

نقش رسانههای جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

میشود .از اینرو اینترنت به یکی از رسانههاي غالب براي
جستجوي اطالعات مربوط به گردشگري شده است و این
جستجوي اطالعات نقش مهمی در فرآیند تصمیمگیري
گردشگران بر عهده دارد .در واقع ،این حقیقت در دنیاي امروزي
كه اینترنت به یک كانال فروش و بازاریابی در صنعت گردشگري
تبدیل شده است؛ پذیرفتهشده میباشد و باید اذعان كرد كه یکی
از بزرگترین تفاوتهاي اینترنت و رسانههاي نوین با رسانههاي
سنتی ،امکان فراهم آوردن اطالعرسانی و ارائه خدمات به صورت
همزمان توسط این رسانهها میباشد .در صورتی كه رسانههاي
سنتی صرفاً وظیفه اول یعنی اطالعرسانی را برعهده داشتند.
یکی دیگر از نتایج حاصل از تحقیق حاضر این بود كه بین نقش
انواع رسانهها در توسعه گردشگري ورزشی استان اصفهان تفاوت
وجود دارد و در این زمینه ،رسانههاي سمعی و بصري (رادیو و
تلویزیون) ،با بیشترین میانگین در جایگاه اول قرار گرفته و پس از
آن به ترتیب رسانههاي نوین و رسانههاي چاپی قرار داشتند.
مرسیل ( )6113در پژوهشی مشابه در خصوص تأثیر رسانهها در
شکل دادن به تصویر تبت كه در آن تأثیرات رسانهها ،تصاویر
ارائهشده از طریق بروشورها ،فیلمها ،كتابها و مجموعهاي از
مطالب مرتبط با تبت را به گردشگران آتی ارائه داد (گردشگرانی
كه در آینده به تبت خواهند رفت) و آن را با تصورات و ادراكات
آنان از كشور مورد مطالعه مقایسه كرد ،نشان داد كه همبستگی
باالیی بین تصورات گردشگران و بازنمایی رسانهها از تبت وجود
دارد .در تبیین دالیل بروز نتایج حاضر میتوان گفت امروزه فناوري
در رسانههاي ارتباطی در خط مقدم شاخصهاي توسعهیافتگی
3. Gratton C., Dobson, N., & Shibli, S.
(6106). The role of major sports events in
the economic regeneration of cities:
Lessons from six World or European
Championships. Routledge Online Studies
on the Olympic and Paralympic Games, 0
(43), 33-43.
3. Ghasemi, H., (6117), Sport development
through the television in Iran Journal of
Research in sport sciences, 07.

7. Ghasemi, H., Parsi Poor, S., (6113), Sport
Tourism, The First National and International
Congress in Sport Management, Mars 6113,
Esfahan university.
6. Guee,Ch.V,
(6113),
Tourism
in
comprehensive perspective, translated by Ali
Parsaian
and Seyed Mohammad Arabi,
Second Version, Tehran, Cultural Researches
office.
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فعالیتهاي گردشگري در هر كشور یا مقصد گردشگري قرار دارد.
اثرات قدرتمند رسانهها در ارتباطات نقش مهمی در گردشگري
صلح ،امنیت و گردشگري پایدار ایفا میكنند و در حال حاضر
گردشگري بینالمللی ،بازیگر اصلی فعالیتهاي بازاریابی و توسعه
هستند و ارتقاء و باال رفتن كیفیت فعالیتهاي گردشگري تحت
تأثیر رسانهها میسر میباشد .بنابراین از آنجا كه با استناد به نتایج
تحقیق حاضر رسانههاي سمعی و بصري (رادیو و تلویزیون) در
اشاعه گردشگري ورزشی در استان اصفهان باالترین جایگاه را
داشتند الزم است مسئولین این استان در جهت معرفی هر چه
بیشتر جاذبههاي گردشگري ورزشی استان اصفهان از این طریق،
بیش از پیش اقدام نمایند .در این زمینه میتوانند با تولید و پخش
هر چه بیشتر برنامههاي مستند در این زمینه در برنامههاي
تلویزیونی و رادیویی سراسر كشور ،زمینۀ اطالعرسانی به مردم در
مورد جاذبههاي گردشگري ورزشی این استان را فراهم نمایند.
همچنین ،با توجه به گسترش روزافزون رسانههاي نوین در جامعه
(شبکههاي مجازي و تلفن همراه) و پذیرش این واقعیت كه امروزه
این رسانهها نقش انکارناپذیري در گسترش سطح اطالعاتی افراد
جامعه بر عهده دارند ،الزم است مسئولین این استان ،با آگاهی
كامل از روندهاي جدید اطالعرسانی جاذبههاي گردشگري ورزشی
استان اصفهان از طریق رسانههاي نوین در سطح ملی و بینالمللی،
زمینههاي تسهیل در بهكارگیري رسانههاي نوین در سطح جامعه
را فراهم آورده تا موجب رونق بیش از پیش گردشگري ورزشی در
این استان گردند.
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