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 نظرانصاحبجامعۀ آماري پژوهش در بخش کیفی  .استفاده شدپژوهش از روش پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی 
ي بخش کیفی ریگنمونهعرصۀ گردشگري ورزشی و رسانه و در بخش کمی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی بودند. روش 

صورت جدول مورگان به براساسنفر  384نفر و تا رسیدن به مرحلۀ اشباع نظري بود. در بخش کمی  15غیرتصادفی هدفمند با تعداد 
هاي الگوي آیدار و در ساختاریافته براساس مؤلفهها در بخش کیفی سؤاالت نیمهآوري دادهجمعابزار ي پیمایش شدند. اخوشهتصادفی 

اکتشافی  تحلیل عامل) بود. نتایج حاصل از 89/0بخش کمی از پرسشنامۀ حاصل از بخش کیفی پس از تأیید روایی و پایایی (آلفاي کرونباخ 
دهنده، نقش مؤلفۀ نقش آگاهی 5با  AIDAR تبلیغاتی چارچوب با ورزشی گردشگري توسعۀ ها برنشان داد که پرسشنامۀ تأثیر رسانه

گویه از روایی مناسب براي  41دارنده با قش نگهکننده (اقدام به خرید) و نکننده)، نقش اقداممندکننده، نقش اشتیاق آور (تحریکعالقه
گویه  7، »دهندهآگاهی هاينقش«گویه در عامل  8یه، گو 41از  نتایج نشان داد کههاي معتبر در این حوزه برخوردار است. ري دادهآوجمع

و » )خرید به اقدام( کنندهاقدام هاينقش«گویه در عامل  7، »دارندهنگه هاينقش«گویه در عامل  10، »مندکنندهعالقه هاينقش«در عامل 
 قرار گرفتند.» )کنندهتحریک( آور اشتیاق هاينقش«عامل گویه در  9
 

 يدیکل يهاواژه
ورزشی. جمعی، گردشگري هايرسانه )، توسعه،AIDARآیدار (

                                                           
  :ghasemione@yahoo.com Email                                                                                 09125938839نویسندة مسئول : تلفن :  ∗ 

                                                                              



 1400زمستان ، 4 ، شمارة13هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                            40
 

 

 مقدمه

 و فرهنگی اجتماعی،«در ابعاد  نقش گردشگري امروزه

 رشد آثار آن در و »درآمدزایی« ویژهو به »اقتصادي

 منبعی مهم براي و صنعتی بزرگ به کشورها، اقتصادي

 درآمد، کسب تجاري، هايفعالیت کشورها براي اغلب

در سطح جهان مبدل شده  خارجی مبادالت و زاییاشتغال

 بسیاري از کشورها اقتصاد اصلی این صنعت پیکرة. )1(است 

 مهم منبع عنوانبه تنهانه کهطوريبه دهد،می تشکیل را

 ایجادکنندة و اقتصادي عنوان مولدبه بلکه درآمدزایی،

کشورها و حتی عاملی مهم در  اقتصاد در شغلی هايفرصت

 جهانی المللی و صلحمشارکت، تعامل فرهنگی، تفاهم بین

 کشور یک در گردشگري زیرا رونق گیرد،مورد توجه قرار می

 و است اجتماعی امنیت و سیاسی ثبات نشانۀ ترینمهم

 تحقق براي صنعت این توسعۀ براي هادولت اهتمام روازاین

هاي ایران یکی از چالش. )2(اهداف مختلف است  چندین

 و مسئوالن دولت هاي مهمدر شرایط موجود و از دغدغه

این . است کشور براي ارزي درآمد افزایش و اشتغال ایجاد

زا و گردشگري از صنایع اشتغال در حالی است که صنعت

الزم براي ایجاد اشتغال در این  ۀرمایکه س است مناسبی

زایی نسبت به بسیاري از صنایع با ظرفیت اشتغالصنعت 

طور معمول دهد که بهمطالعات نشان میاست. مشابه کمتر 

ر شغل به کشور، براي یک نفگردشگر  6 در مقابل ورود هر

بدون مهارت  سادةگران کارکه هم  ايگونه. بهشودایجاد می

توانند در این صنعت هاي گوناگون میو هم صاحبان مهارت

تولید، درآمد فزایندة همچنین ضرایب  .شوند کار بهمشغول 

هاي مختلف اقتصادي نشان و اشتغال مربوط به بخش

ن در ایرادر ردشگري توجه بیشتر به صنعت گدهد که می

ضرورت باالیی هاي اقتصادي از مقایسه با سایر بخش

 . )3(برخوردار است 

دنیاي امروز در  دیگر، باید توجه داشت که از طرف

عنوان ورزش با اقتصاد و فرهنگ کشورها پیوند خورده و به

. )4( یک کاالي حیاتی مورد توجه عمومی قرار گرفته است

با توجه به اهمیت و اعتبار این دو مقوله (گردشگري و 

بخش ورزش و  مسئوالنو  اندرکاراندستورزش) 

گردشگري براي رسیدن به اهداف (اقتصادي، اجتماعی، 

ود به گردشگري ورزشی متوسل فرهنگی، و سیاسی) خ

اي که با رقابت و فعالیت عنوان پدیده. ورزش بهاندشده

اي شاد و عنوان تجربهدارد و گردشگري به سروکار

ورزش از  .نظام با رابطۀ نزدیک هستنددو  کنندهسرگرم

صنایع بزرگ و مهم در دنیاست و افراد بسیاري در سراسر 

ترین ن ورزش از متداولجهان در آن اشتغال دارند. همچنی

گردشگري  عوامل ایجاد انگیزه براي گردشگران است و

ورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت گردشگري و 

عبارت دیگر ورزش  از صنعت ورزش پدید آمده است. به

هاي مهم گردشگران در حین گردشگري است و فعالیت

 ستگردشگري و مسافرت نیز با انواع مختلف ورزش همراه ا

اند گردشگري ورزشی از ها نشان داده. پژوهش)5(

هایی است که در تمام دنیا در صنعت گردشگري بخش

ورزشی تعداد بیشترین رشد را دارد و مسابقات و رویدادهاي 

. )6(کند کثیري گردشگر (داخلی یا خارجی) را جلب می

از جایگاه  ،يانواع گردشگر نیبگردشگري ورزشی در 

بلکه دارد، سرگرمی  ۀجنب تنهااي برخوردار است، زیرا نهویژه

هاي جسمانی و روانی نیز مؤثر بر توسعۀ سالمت و قابلیت

از هر زمان دیگر  شیب دیاین صنعت سف. )8 ،7( خواهد بود

 يبشر جوامع در چندبعدي ايپدیدهعنوان جایگاه خود را به

هاي ریزيدر برنامهاز کشورها،  ياریباز کرده است و بس

بهبود هاي اثربخش با هدف گذاريخود، متوجه سرمایه

. با )9 ،8(اند شده» اسییاجتماعی و س ،ياقتصاد« تیوضع

هاي گردشگري وجود پشتیبانی انواع منابع علمی از ظرفیت

زایی ئ در مجموع ورزشی در توسعه کارآفرینی، اشتغال

 هايرسد هنوز از ظرفیتنظر میرونق اقتصادي، اما به

ویژه رویکردهایی چون موجود در امر گردشگري ورزشی و به
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گردي و گردشگري ورزشی با رویکردهاي طبیعت«

رویدادهاي ورزشی «یا رویکردهایی چون » ماجراجویانه

نحو مؤثر به» المللیالمللی و مورد توجه تماشاگران بینبین

ها ضرورت توجه شود. این چالشو کارایی استفاده نمی

مطالعات در این عرصه براي شناسایی راهبردها و  بیشتر به

اي و ترویجی این صنعت را افزایش داده راهکارهاي توسعه

 است.

نوعی محصول یا گونه موارد و در شرایطی که بهدر این

خدماتی وجود دارد که ظرفیت برخورداري از مشتریان 

بالقوه را دارد، باید موضوع با رویکرد بازاریابی تحلیل و 

ویژه رسی شود. در شرایطی که در بسیاري از کشورها و بهبر

تر هاي مشابه یا پایینبرخی کشورهاي همسایه، با ظرفیت

هاي گردشگري طبیعی یا ماجراجویانۀ ایران، از جاذبه

گیرد، یکی از دالیل احتمالی اي صورت میاستقبال گسترده

این  تواند ناشی از ضعف بازاریابی مؤثر دراین استقبال می

 و بازاریابان هايدغدغه تریناصلی عرصه باشد. از

 میزان بردن ورزشی باال رویدادهاي دهندگانسازمان

 ورزشی رویدادهاي از تماشاگران و بازدیدکنندگان استقبال

 حضور بر که است عواملی و شناسایی علل و ریزيبرنامه و

 مختلف و متعدد دلیل وجود عواملبه. است تأثیرگذار آنها

 رویداد یک در حضور براي میل گردشگران و قصد بر اثرگذار

گردشگري، باید با توجه به شرایط  مقاصد انتخاب و ورزشی

. در )10 ،3(هاي این موارد را شناسایی کرد خاص اولویت

هاي رایج از آمیختۀ بازاریابی، چهار بنديیکی از تقسیم

مطرح » محصول، قیمت، ترویج و توزیع«مؤلفۀ اصلی 

هاي نظري از وجود شتیبانیشود. در شرایطی که پمی

محصول نسبتاً کیفی و قیمت بسیار مناسب براي اغلب 

گردشگران و همچنین امکان دسترسی به اغلب خدمات با 

» مؤلفۀ ترویج«شرایط نسبتاً مناسب وجود دارد، بنابراین 

گیرد. در این رویکرد مورد توجه و تأکید بیشتري قرار می

رایط و مطالعات به آنها یکی از عوامل مهمی که در اغلب ش

شود، استفادة مناسب و مؤثر از ابزارهاي مهم اشاره می

وکار است. اهمیت این مسئله ارتباطی و تبلیغات در کسب

تا حدي است که در بسیاري از مطالعات، موفقیت یا عدم 

ها در گرو ها و شرکتموفقیت بسیاري از سازمان

 . در)12 ،11(ست هاي تبلیغاتی آنها شناخته شده افعالیت

 از و تبلیغات رسانیاطالع نیز ورزشی گردشگري بحث

شود می محسوب صنعت توسعۀ این هايبخش تریناساسی

)13، 14( . 

ابزار موفقیت در  ترینمهمتبلیغات از  ر،یاخ يهاهدر ده

این ابزار . استها معرفی شده و سازمانزندگی شغلی افراد 

علمی، اجتماعی، فرهنگی «هاي ی از شاخهیک مثابۀبهباید 

مطالعه شود و با نگاهی علمی، هنري و  دقت به »و ارتباطی

 یاسیس ،يتصاداق يهاتیکارشناسانه در ابعاد مختلف فعال

عنوان یکی از ابزار به هارسانه .استفاده شود یفرهنگ و

هایی تجربهاز مشاهدات و  یمسئول بخش اعظم تبلیغات

جهان پیرامون و افراد از درك گیري سبب شکلکه  هستند

از نگرش ما  يا. در واقع، بخش عمدهشودارتباط با آن می

دارد که از پیش ساخته  يارسانه يهابه دنیا، ریشه در پیام

نفوذ وسیع، اثر  ۀدامن نبه لحاظ دارا بود آنهااند. شده

هنجارهاي  و هاارزشآگاهی، نگرش، رفتار، بر  یمستقیم

 ايعنوان پدیدهبه ي. گردشگر)15( نددارجامعه  افراد

جامعه به بستر مناسب و هر در گیري شکل يبرا یاجتماع

در ؤثري نقش مي جمعی هادارد. رسانهنیاز  یکاف

نواع گردشگري و از جمله گسترش او  يساززمینه

با توجه به ي جمعی ها. رسانهندگردشگري ورزشی دار

ریزي و محتواي مناسب توانند با برنامهوسعت پوشش، می

ویژه مقاصد گردشگري بهامعه در افکار عمومی و نگرش ج

ي جمعی از جمله هارسانهنقش داشته باشند. انواع 

هاي نوپدید هاي چاپی و الکترونیک و به ویژه رسانهرسانه

اوتی روي در دنیاي امروز با توجه به سطح مخاطب آثار متف

تلویزیون،  رادیو،. )16(ها دارند مخاطبان در این نوع زمینه
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 یوسایل ارتباط ،مدرن يهانشریات و اینترنت و رسانه

، سلیقهاعمال  ،دهیهتجغیرمستقیم هستند که قدرت 

بسیار  يگردشگر ۀرا دارا هستند و در زمین يذهنیت ساز

با  یورزش يگردشگر .)17( مد ظاهر شونداکار توانندیم

هاي جمعی براي انعکاس انواع رسانههدفمند  کاربرد

و سازي در زمینه »يگردشگر يهاجاذبه و هاظرفیت«

مهم  هايجمله کارکردکند. از گردشگر استفاده میجذب 

 يدر مورد فضاتبلیغات منفی  سازيخنثیها رسانه

هاي نوپدید امکان است. ظهور رسانه کشور يگردشگر

را اي به سطح جهان دسترسی به مخاطبانی براي گستره

سرعت در حال کند و این ظرفیت و فناوري بهفراهم می

 . )18(رشد است 

 یصنعت ورزش براساس محصوالت ورزش ایاسترال در

شود که یکی از این صنایع گردشگري بندي میدسته

به مدد گسترش  ورزش اقتصاد و 1960 ۀ. از دهورزشی است

روند موسوم به  و به تعامل پرداختند گریکدیبا  هارسانه

تعامل  نی. اگرفت به خود ینیشدن ورزش شکل نو يتجار

ورزش و اقتصاد  هر نهاد يابر یمتقابل هايسودمندي يدارا

مطبوعات و و همکاران بر اثرگذاري  . معماري)19( بود

 هايایجاد عرصهو ی افکار عمومدر  یورزش هايرسانه

صحه گذاشتند  ياقتصاد ییشکوفاو مؤثر در نو  تیفعال

سازمان جهانی گردشگري تا سال  بینیپیشطبق  .)20(

 6/1بر  یالدي تعداد جهانگردان به رقمی بالغم 2020

تریلیون  2میلیارد نفر خواهد رسید و جهانگردان بیش از 

دالر خرج خواهند کرد که بخش عمدة آن به کشورهاي 

در پژوهشی از عوامل ضعف  تعلق خواهد یافت. یافتهتوسعه

هاي آبی در مراغه گردشگري ورزشی در خصوص ورزش

گذاري و ش خصوصی براي سرمایهفقدان وجود عالقۀ بخ«

این در  شناسایی شد.» نبود منابع مالی و حمایت مدیریتی

حاکی از  سازمان جهانی گردشگريحالی است که گزارش 

و  پرسود اياندازهتا  گردشگري ورزشی صنعتاست که  آن

برخی کشورها از این به اندازة درآمد نفتی درآمدزاست که 

. این کنندبرداري میهزینه بهرهکمصنعت مهم و پرسود و 

و سیاحتی و تخصصی  مختلف تفریحی هايبخشصنعت در 

 تريوسیعدر ابعاد  به آن دگسترش یافته است و بای

در  گردشگري ورزشیکه در  هاییبخشنگریست. یکی از 

اندازة الزم به ایران بعضی کشورهاي در حال توسعه از جمله 

. شده استنآن پرداخته در  هاي موجودو متناسب با ظرفیت

استفاده از یکی از راهبردهاي پیشنهادي این پژوهش 

 صنعت ۀوسایل نوین ارتباط جمعی براي توسعظرفیت 

 اياي و فرامنطقهدر بعد محلی، منطقهورزشی گردشگري 

 هايبه سرزمینبا سفر کسانی  روزگاران قدیماست. از 

تولید محتوایی به اند، آنچه دیده و شنیدهنوشتن مختلف و 

خاطرات و پرداختند. این افراد با نوشتن به نام سفرنامه می

اخالقی، اجتماعی،  هاي فرهنگی،ها و ویژگیبرداشت

 و گذارگشت  هاي که در آنتاریخی، هنري سرزمین

کردند، به شناخت دیگر افراد و حتی جذب آنها به آن می

ونق هرچه رپرداختند. بسیاري از این آثار موجب مناطق می

 قدر رسانه چههر شد.می هادر آن مکان بیشتر گردشگر

اثر آن بر مخاطبان ، بودمیتر تر و عمیقجذاب »سفرنامه«

براي گرایش به تجربۀ آن مکان دیدنی بیشتر بود. امروزه 

ویژه هاي جمعی و بهاین وظیفه بر عهدة انواع رسانه

خوبی عمل نشده هاي نوپدید است که متأسفانه بهرسانه

ایم که گردشگران . بارها شاهد این امر بوده)21 ،3(است 

هاي جدي میان اند، به تفاوتخارجی که پا به ایران گذاشته

للی و تجربۀ المهاي بینهاي قبلی خود از رسانهبرداشت

اند. در این نظرها اغلب خود از ایران و ایرانیان اشاره کرده

ویژه رفتار مردم ایران هاي محیطی و فرهنگی و بهجاذبه

هاي ذهنی آنها بوده است. فرضبراي آنها فراتر از پیش

اندرکاران حوزة گردشگري ورزشی اینجاست که تالش دست

اي توسط غی و رسانههاي تبلیتواند، ایجادکنندة فرصتمی

خود این افراد و در دنیاي مجازي باشد که هر فرد در آن 
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اي مشخص خود صاحب یک رسانۀ اثرگذار در محدوده

 است. 

براساس معیارهاي یونسکو، ایران یکی از ده کشور بزرگ 

هاي توریستی و از نظر گردشگري جهان از نظر جاذبه

داراي رتبۀ طبیعت رتبۀ پنجم، از لحاظ پذیرش گردشگر 

هفتادم و از نظر درآمد ارزش گردشگري رتبۀ هشتادونه را 

در جهان داراست. استعداد درآمد ارزي ایران از گردشگري 

بسیار بیشتر از درآمد فروش نفت است. همچنین عنوان 

شده است که این کشور با وجود داشتن مزیت نسبی باال در 

این صنعت مندي بسیار ناچیزي از گردشگري، میزان بهره

دارد. بخش گردشگري ورزشی نیز بخش مهمی از این 

دهد. این ظرفیت باال در جذب صنعت بزرگ را تشکیل می

گردشگر یعنی وجود محصول و خدمات الزم از یک سو و 

شده از سوي دیگر، فقدان استقبال با توجه به ظرفیت معرفی

محقق را بر آن داشت که مسئله را با توجه به رویکردهاي 

رویجی بازاریابی مورد توجه قرار دهد. یکی از رویکردهاي ت

هاي جمعی در تغییر کنندة نقش انواع رسانهارزیابی

با الگوهاي تبلیغاتی » شناخت، نگرش و رفتار مخاطبان«

تواند با الگوهاي است. اجراي تبلیغات براي انواع محصول می

نه متفاوتی صورت گیرد. یکی از الگوهاي رایج در این زمی

با الگوي آیدار » شناخت، نگرش و رفتار مخاطبان«ابعاد 

شامل پنج مؤلفۀ  AIDAR. الگوي تبلیغاتی )22(است 

آور، مندکننده، اشتیاقدهنده، عالقهآگاهی«اصلی 

هاي است. این الگو در پژوهش» دارندهو نگه کنندهاقدام

شد استفاده می AIDAمتعددي با چهار مؤلفه و عنوان 

 AIDARبا اضافه شدن مؤلفۀ پنجم و عنوان  و اخیراً )23(

هاي مختلف براي بررسی ارتباطات و نقش در پژوهش

. بنابراین این پرسش )25 ،24(شود ها استفاده میرسانه

 ۀثر بر توسعؤعوامل مکلی براي محقق ایجاد شد که 

 یغاتیها با چارچوب تبلرسانه قیاز طر یورزش يگردشگر

AIDAR اند؟کدام 

 یشناسروش

از نوع و  یفیو ک یکمهاي با داده یبیترکپژوهش روش 

صورت میدانی انجام گرفت. بهآمیختۀ اکتشافی بود که 

 نظرانصاحبجامعۀ آماري پژوهش در بخش کیفی شامل 

هدفمند صورت غیرتصادفی گردشگري ورزشی بود که به

نفر و  15شده تا سقف بینیهاي پیشانتخاب شدند. نمونه

رسیدن به مرحلۀ اشباع نظري ادامه یافت. پس از انجام 

ي توسعۀ گردشگري هاشاخصمصاحبۀ عمیق و شناسایی 

ي مرتبط با هامؤلفهذیل هریک از  هارسانهورزشی از طریق 

ي امهپرسشناي انتخابی کدگذار ۀجینت براساسالگوي آیدار، 

تهیه شد. در مرحلۀ بعد جامعۀ دانشجویان تربیت بدنی با 

گرایش مدیریت ورزشی (ترم سوم و باالتر) مقطع 

 براساسقرار گرفت.  مدنظرکارشناسی ارشد براي پیمایش 

صورت نمونه به 384نامشخص بودن تعداد جامعه از تعداد 

براي انتخاب  ي شد.آورجمع هادادهي اخوشهتصادفی 

ي تربیت بدنی داراي کارشناسی ارشد هادانشکده تصادفی

ي شدند بنددسته هااستانرشتۀ مدیریت ورزشی در قالب 

استان تهران، البرز و اصفهان انتخاب  3و به روش تصادفی 

ي فعال هاکالسي تربیت بدنی هادانشکدهشدند و از 

ي شد. مبناي کفایت نمونه آورجمعنمونه  384انتخاب و 

 جدول مورگان بود.  هادادهي آورجمعبراي 

با ي داده در مرحلۀ کیفی، مصاحبه آورجمعابزار 

ي الگوي آیدار هامؤلفهیافته و بر مبناي ساختارنیمهسؤاالت 

ي هاشاخصبود. در مرحلۀ کمی و طراحی پرسشنامه، 

ي جمعی در هارسانهگردشگري ورزشی از طریق توسعۀ 

مراحل بررسی روایی و پایایی  ذیل پنج مؤلفۀ الگوي آیدار،

با  هایافته وتحلیلپس از مصاحبه، تجزیهآن انجام گرفت. 

 این به گرفت؛صورت استقراي منطقی استفاده از روش 

 نظرهاي ها،مصاحبه و ویرایش اجرا از پس که صورت

 و کدگذاري یکسان، مفهومی هايگروه در مختلف،

شدند. کدگذاري  تحلیل کیفی به صورت سپس و بنديطبقه



 1400تان زمس، 4 شمارة ،13هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                            44
 

 

براي  صورت محوري و انتخابی انجام گرفت.در این تحقیق به

هاي حاصل از تحلیل هاي کمی ابتدا از یافتهتحلیل یافته

شده ابتدا اي تهیه شد و پرسشنامۀ تهیهکیفی پرسشنامه

ها با آزمون کولموگروف براي اطمینان از نرمال بودن داده

ها، از د نرمال بودن دادهاسمیرنوف بررسی شد و پس از تأیی

هاي نمونۀ خارج از نمونۀ اصلی داده 30تعداد 

تأیید شد. در ادامه  89/0شده ارزیابی و با میزان آوريجمع

آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف از 

تحلیل با  استاندارد استفاده شد و در بخش آمار استنباطی

شده مورد سازه و عوامل شناساییاکتشافی، روایی عاملی 

 تأیید نهایی قرار گرفت. 

 

 هاي تحقیقیافته

آمار توصیفی مربوط به عوامل توسعۀ  1جدول 

را نشان  AIDARگردشگري ورزشی براساس مدل 

 دهد.می

 یقتحق یرهايمربوط به متغ یفیآمار توص.1جدول 
 آماره

 متغیر
 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین

 00/5 27/2 63/0 96/3 دهندهآگاهی هاينقش
 00/5 80/1 64/0 71/3 کنندهمندعالقه هاينقش
 00/5 00/1 52/0 63/3 کننده)آور (تحریکهاي اشتیاقنقش
 00/5 00/1 48/0 51/3 کننده (اقدام به خرید)هاي اقدامنقش
 00/5 00/1 49/0 89/3  دارندههاي نگهنقش

 ، باالترین میانگین مربوط به1با توجه به نتایج جدول 
ترین میانگین مربوط به دهنده و پایینآگاهی هاينقش
اي بررسی بود. بر )خرید به اقدام( کنندهاقدام هاينقش

 آزمون کولموگروفیرهاي تحقیق از متغطبیعی بودن توزیع 
ام استفاده شد. نتایج نشان داد تم )K-S( اسمیرنونف

 ).P≤05/0ها از لحاظ آماري نرمال هستند (توزیع
ی محقق به بررسی روای شدهعنوانبر مبناي مفروضات 

ش، پژوه تأییديابزار خود پرداخت. با توجه به طبیعت ة ساز

عنوان بهداشتند،  3/0عواملی که همبستگی درونی باالتر از 

گردشگري  ۀثر بر توسعؤعوامل مناسب براي متغیر عوامل م

 هاو از طریق رسانه AIDAR تبلیغاتی چارچوب با ورزشی

 مؤثر لعواممربوط به  هايشاخص. تمامی شوندمیانتخاب 

 AIDAR تبلیغاتی چارچوب با ورزشی گردشگري توسعۀ بر

بولی مورد ق عاملی بارو  t، از مقادیر هارسانه طریق از و

 هايشاخصند و براي سنجش این متغیر بود برخوردار

 . شدندمناسبی محسوب 

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 
adequacy (KMO) 

در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی براي تعیین و 

 با ورزشی گردشگري توسعۀ بر مؤثر عواملشناسایی 

استفاده  هارسانه طریق از و AIDAR تبلیغاتی چارچوب

 منظوربهشد. به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، 

 -یِرمی -از معیار کایرز نمونهاطمینان از کافی بودن تعداد 

) و براي تعیین همبستگی بین متغیرها KMO( 1اولکین

 استفاده شد. 2) از آزمون بارتلتهاگویه(

2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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 AIDARتوسعۀ گردشگري ورزشی با چارچوب تبلیغاتی  ها برتأثیر رسانه ي. نتایج تحلیل عاملی تأیید2جدول 

 سؤال پرسشنامه
 بار

 سؤال پرسشنامه T عاملی
 بار

 سؤال پرسشنامه T عاملی
 بار

 T عاملی
تأثیر

 
رسانه

 ها
 بر

توسعۀ
 

گردشگري
 

ورزشی
 با 

ب
چارچو

 
تبلیغاتی
 

A
ID

A
R

 

Q1 466/0   

تأثیر
 

رسانه
 ها

 بر
توسعۀ

 
گردشگري

 
ورزشی

 با 
ب

چارچو
 

تبلیغاتی
 

A
ID

A
R

 

Q15 533/0  317/5  

تأثیر
 

رسانه
 ها

 بر
توسعۀ

 
گردشگري

 
ورزشی

 با 
ب

چارچو
 

تبلیغاتی
 

A
ID

A
R

 

Q29 731/0  219/6  
Q2 54/0  359/5  Q16 592/0  636/5  Q31 659/0  942/5  
Q3 554/0  436/5  Q17 551/0  421/5  Q32 723/0  191/6  
Q4 545/0  388/5  Q18 636/0  84/5  Q33 568/0  511/5  
Q5 565/0  498/5  Q19 618/0  758/5  Q34 688/0  062/6  
Q6 597/0  659/5  Q20 674/0  003/6  Q35 66/0  947/5  
Q7 622/0  779/5  Q21 704/0  121/6  Q36 661/0  952/5  
Q8 469/0  92/4  Q22 689/0  062/6  Q37 51/0  183/5  
Q9 627/0  802/5  Q23 687/0  055/6  Q38 581/0  578/5  

Q10 59/0  625/5  Q24 696/0  091/6  Q39 548/0  405/5  
Q11 64/0  861/5  Q25 514/0  209/5  Q40 537/0  344/5  
Q12 592/0  634/5  Q26 58/0  572/5  Q41 473/0  947/4  
Q13 62/0  769/5  Q27 528/0  288/5     
Q14 777/0  376/6  Q28 628/0  804/5     

 

 KMO. نتایج آزمون بارتلت و 3جدول 
 مقدار  

ت حجم نمونه)یفاک( نیلکر و اوی یم –کایرز مقدار   902/0 

 ت بارتلتیروکآزمون 
 2χ( 721/12582مقدار کاي اسکوآر (

 3822 آزادي ۀدرج
 01/0 سطح معناداري

 KMOار مقد 3هاي جدول با توجه به یافته

است. این مقدار بیانگر این موضوع  902/0آمده دستبه

منظور تحلیل عاملی هاي تحقیق بهاست که تعداد نمونه

هاي موردنظر کند و انجام تحلیل عاملی براي دادهکفایت می

هاي ها را به یک سري عاملتوان دادهپذیر بوده و میامکان

پنهان تقلیل داد. همچنین نتایج آزمون بارتلت 

)001/0=Sig ،721/12582=2χها دهد بین گویه) نشان می

رو ادامه و استفاده از همبستگی باالیی وجود دارد، ازاین

سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. در ادامه نتایج 

 ها به تفکیک با مقدار بارآمده از تحلیل عاملی مؤلفهدستبه

 امل ارائه شده است.آمده براي هر عدستعاملی به

با توجه به جدول اشتراکات برآورد اولیۀ میزان اشتراك 

هر متغیر نشان داد که مقادیر تمامی آنها برابر با یک است. 

دهندة نشان 4ستون واریانس عامل مشترك در جدول 

مقداري از واریانس هر متغیر است که مجموعه عوامل 

) 1اند آن را تبیین کنند. هرچه مقادیر به (موردنظر توانسته

تر هر متغیر تر باشند، بهتر است و مقادیر کوچکنزدیک

نشان از آن دارد که متغیر (گویه یا سؤال) موردنظر به اندازة 

کافی براي تحلیل عاملی مناسب نیست، بنابراین باید از 

نظران متغیرهایی تحلیل خارج شود. بنابراین از نظر صاحب

(یا  5/0باالتر از اند تغییرات آنهارا، ها نتوانستهرا که عامل

درصد) تعیین کنند، تعدیل یا از مجموعۀ متغیرها حذف  50

شود، مشاهده می 4طورکه در جدول شوند. همانمی

گزارش شده  5/0ها بیشتر از واریانس مشترك همۀ گویه

ها) در تحلیل باقی است. بنابراین تمامی متغیرها (گویه

 خواهند ماند.
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 هاي تحقیق (جدول اشتراکات)مقادیر ابتدایی تحلیل مؤلفه .4 جدول

شمارة 
 گویه

برآورد اولیۀ 
میزان اشتراك هر 

 متغیر

واریانس 
عامل 

 مشترك

شمارة 
 گویه

برآورد اولیۀ 
میزان اشتراك هر 

 متغیر

واریانس 
عامل 

 مشترك

شمارة 
 گویه

برآورد اولیۀ 
میزان اشتراك هر 

 متغیر

واریانس 
عامل 

 مشترك

Q1 1 59/0  Q15 1 64/0  Q29 1 711/0  
Q2 1 553/0  Q16 1 652/0  Q31 1 661/0  
Q3 1 699/0  Q17 1 575/0  Q32 1 683/0  
Q4 1 601/0  Q18 1 854/0  Q33 1 651/0  
Q5 1 63/0  Q19 1 624/0  Q34 1 667/0  
Q6 1 652/0  Q20 1 647/0  Q35 1 777/0  
Q7 1 662/0  Q21 1 594/0  Q36 1 664/0  
Q8 1 501/0  Q22 1 548/0  Q37 1 588/0  
Q9 1 586/0  Q23 1 612/0  Q38 1 664/0  

Q10 1 57/0  Q24 1 595/0  Q39 1 678/0  
Q11 1 688/0  Q25 1 688/0  Q40 1 847/0  
Q12 1 671/0  Q26 1 62/0  Q41 1 597/0  
Q13 1 57/0  Q27 1 624/0     
Q14 1 712/0  Q28 1 643/0     

 ومقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس  نتایجبا توجه به 

ها، شده از مجموعۀ دادهدرصد واریانس تجمعی تبیین

شوند که هایی انتخاب میبراساس معیار کیزر، تنها عامل

ها با مقادیر مقدار ویژة آنها باالتر از یک باشد و سایر عامل

شوند و در نظر ها حذف میکمتر از یک نیز از مجموع عامل

ن نخواهند شد. بنابراین با توجه به نتایج که نشا گرفته

عامل  5گویه در تحقیق حاضر قابل تقلیل به  41دهد می

گویه، ساختار جدیدي  41توان از ترکیب این بوده و می

ها با ترکیب جدید طراحی و براساس آن براساس عامل

 ها را تحلیل کرد.داده

 41انس نتایج نشان داد سهم هر عامل در تبیین واری

 با ورزشی گردشگري توسعۀ بر مؤثر گویه مربوط به عوامل

متفاوت و  هارسانه طریق از و AIDAR تبلیغاتی چارچوب

ها ستون درصد واریانس صورت نزولی است. براساس دادهبه

بیشترین سهم را داشته و اول شود که عامل مشاهده می

تبیین گویه را  100درصد از واریانس  617/19توانسته است 

درصد، براي عامل  776/11کند. این مقدار براي عامل دوم 

درصد و عامل  466/7درصد، عامل چهارم  616/9سوم 

شده عامل شناسایی 5درصد بوده است. تمامی  665/6پنجم 

 140/53اند در مجموع با مقادیر ویژة باالتر از یک توانسته

 توسعۀ رب مؤثر گویه مربوط به عوامل 100درصد از واریانس 

 از و AIDAR تبلیغاتی چارچوب با ورزشی گردشگري

 را تبیین کنند. هارسانه طریق
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 . مقادیر ویژه عوامل مربوط به متغیرهاي تحقیق1نمودار 

 
، جدول 1با رجوع به نمودار سنگریزهدر انتها نیز 

 ةارزش ویژ هايشده و رجوع به ستونواریانس تبیین

(سه ستون سمت چپ) و مجموع مجذور بارهاي 2اصلی

توان )، میسمت راست(سه ستون 3شدهعاملی استخراج

عامل،  5ده که از این شعامل استخراج  5که حداکثر،  گفت

عامل اول از واریانس تبیینی باالیی برخوردار بوده و این 

 تر قابل مشاهده است. دقیق ايگونهبهمقدار در نمودار 

ها در بین عامل، براساس بندي گویهاکنون براي دسته

یافته بار عاملی آنها باید از نتایج ماتریس عوامل چرخش

ها ماتریس همبستگی بین گویه 5استفاده شود. در جدول 

 و عامل بعد از چرخش ارائه شده است. 

 اه هیگو نیب یهمبستگ سیماتر. 5جدول 
 توزیع هاآماره متغیرهاي پژوهش

z p 
 طبیعی 34/0 93/0 دهندهآگاهی هاينقش
 طبیعی 09/0 24/1 کنندهمندعالقه هاينقش
 طبیعی 14/0 15/1 )کنندهتحریک( آوراشتیاق هاينقش
 طبیعی 08/0 24/1 )خرید به اقدام( کنندهاقدام هاينقش
 طبیعی 21/0 06/1  دارندهنگه هاينقش

هاي حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و بر مبناي یافته

عامل در پرسشنامۀ تحت بررسی، سؤاالت  5استخراج 

 هاي مستخرج بدین شرح است:متناظر با عامل

مندکننده، عالقه هاي. نقش2دهنده، آگاهی هاينقش.1

 اقدام( کنندهاقدام هاي. نقش4دارنده، نگه هاي. نقش3

 .)کنندهتحریک( آور اشتیاق هاي. نقش5و  )خرید به

                                                           
1. Scree Plot 
2.Initial Eigenvalues 

3.Extraction Sums Of Squared Loadings 
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 دهنده)آگاهی هايهاي عامل اول (نقشتوصیف گویه .6جدول 

 بار عاملی گویه گویه

Q6  606/0 گردشگري ورزشی هايفرصتبا  مسئوالنآشناسازي 
Q14 59/0 یغاتیو تبل یاطالعات از منابع مختلف و مناسب عیسر گیريبهره 
Q20 567/0 اقشار مختلف ویژة شدهطراحی یورزش يگردشگر هايبسته تبلیغ 
Q21 724/0 گردشگري ورزشی ةشده در حوزنمایش مناطق کمتر شناخته 
Q31 629/0 گردشگري ورزشیمردم به  شیگرا شیافزا يبرا سازيفرهنگ 
Q32  755/0 گردشگري هايجاذبهایجاد بستر مناسب براي نشان دادن 
Q39 649/0 یداخل یورزشگردشگري  يکمک به رشد برندها 
Q40 535/0 یاجتماع هايشبکهدر  گردشگري ورزشی تورهايبرند  يارتقا 

گویه در  8گویه، تعداد  41هاي حاصل از براساس یافته

ها عوامل مربوط عامل اول قرار گرفتند و چون اغلب گویه

عنوان  تحتسنجیدند، به تبلیغات و شناخت را می

بارهاي عاملی  نامگذاري شد.» دهندهآگاهی هاينقش«

گزارش شده است.  6جدول هاي نیز در هریک از گویه

 براي مناسب بستر ایجاد «ی مربوط به بیشترین بار عامل

 کمتر مناطق نمایش«و » گردشگري هايجاذبه دادن نشان

  بود.» ورزشی گردشگري حوزة در شدهشناخته

 مندکننده)عالقه هايهاي عامل دوم (نقش. توصیف گویه7جدول 

 بار عاملی گویه گویه

Q4 582/0 رسوم و آداب و فرهنگ معرفی 
Q5 592/0 ورزشی گردشگران هايجاذبه معرفی 

Q13 564/0 ورزشی گردشگري حوزة در جانبههمه هايپیشرفت نمایش 
Q15 581/0 تفریحی و ورزشی فعالیت از استفاده به مردم تشویق 
Q22 633/0 ورزشی گردشگري جسمانی و روانی فواید و مزایا معرفی 
Q30 568/0 ورزشی گردشگران با مصاحبه 
Q33 557/0 ورزشی گردشگري مشتریان از یکی عنوانبه سالمندان نیازهاي به توجه 

گویه در  7گویه، تعداد  41هاي حاصل از براساس یافته

ها عواملی مرتبط عامل دوم قرار گرفتند و چون اغلب گویه

سنجیدند، با ایجاد عالقه نسبت به گردشگري ورزشی را می

 نامگذاري شد.» مندکنندهعالقه هاينقش«عنوان  تحت

گزارش  7جدول هاي نیز در بارهاي عاملی هریک از گویه

 هايجاذبه معرفی«شده است. بیشترین بار عاملی مربوط به 

 فعالیت از استفاده به مردم تشویق«و » ورزشی گردشگران

 بود.» تفریحی و ورزشی

 
 دارنده)نگه هايهاي عامل سوم (نقشگویه. توصیف 8جدول 

 بار عاملی گویه گویه
Q1 582/0 ایجاد بستري براي درآمدزایی گردشگري ورزشی از فناوري موبایل 

Q11  592/0 گردشگري ورزشی کشور بازاریابیجامع براي  برنامۀایجاد 
Q12 564/0 گردشگري ورزشی ةتشویق و حمایت از فعاالن حوز 
Q18  581/0 اقتصادي ورزش ۀایجاد قوانین حمایتی براي توسعکمک به 
Q19 633/0 کمک به مدیریت صحیح فضاهاي گردشگري ورزشی 
Q27 568/0 گردشگري ورزشی هايآژانسورزش با  ۀافزایش ارتباط بدن 
Q28 557/0 معرفی مشاغل مرتبط با گردشگري ورزشی 
Q36 559/0 گردشگري ورزشی ۀکمک به افزایش بودج 
Q38  651/0 در گردشگري ورزشی گذاريسرمایهافزایش رغبت بخش خصوصی به 
Q41 632/0 افزایش همکاري میان بخش خصوصی و دولتی 
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گویه  10گویه، تعداد  41هاي حاصل از براساس یافته

ها عوامل در عامل سوم قرار گرفتند و چون اغلب گویه

مربوط به بهبود وضعیت و رضایت مشتریان و افزایش 

عنوان  تحتسنجیدند، احتمال مصرف دوباره را می

بیشترین بار عاملی  نامگذاري شد.» دارندهنگه هاينقش«

 گذاريسرمایه به خصوصی بخش رغبت افزایش«مربوط به 

 صحیح مدیریت به کمک«و » ورزشی گردشگري در

 بود.» ورزشی گردشگري فضاهاي

 )خرید به اقدام( کنندهاقدام هايهاي عامل چهارم (نقش. توصیف گویه9جدول 
 بار عاملی گویه گویه
Q2  587/0 شهرهامعرفی بیشتر گردشگري ورزشی به عنوان منبع درآمدي 
Q8  698/0 گردشگري ورزشی هايآژانسایجاد فضاي رقابتی در بین 

Q17 642/0 تسهیل انتخاب آژانس گردشگري مناسب 
Q25  693/0 گردشگران هايانگیزهافزایش 
Q26  721/0 براي گردشگران ورزشی شدهتمام هايهزینهکمک به کاهش 
Q35  712/0 از گردشگري ورزشی بخشلذت هايتجربهنمایش 
Q37 612/0 اسپانسرینگ در گردشگري ورزشی يکمک به ارتقا 

گویه در  7گویه، تعداد  41هاي حاصل از براساس یافته

ها حمایت مالی عامل چهارم قرار گرفتند و چون اغلب گویه

عنوان  تحتسنجیدند، هاي داخلی را میو حمایت از شرکت

 یاز محصوالت ورزش یتو حما ینگتوجه به اسپانسر«

 کمک«نامگذاري شد. بیشترین بار عاملی مربوط به » یداخل

و » ورزشی گردشگران براي شدهتمام هايهزینه کاهش به

 بود.» ورزشی گردشگري از بخشلذت هايتجربه نمایش«

 )کنندهتحریک( آوراشتیاق هايهاي عامل پنجم (نقشتوصیف گویه .10جدول 
 بار عاملی گویه گویه
Q3  764/0 گردشگري ورزشی در حین برگزاري رویدادهاي ورزشی هايجاذبهتبلیغ 
Q7  623/0 آنها بنديبخششناخت بازارهاي هدف و 
Q9 619/0 درآمدزایی از طریق گردشگري ورزشی ةالتزام دولت به حوز 

Q10 724/0 افزایش کیفیت خدمات گردشگري ورزشی 
Q16 819/0 خالقانه و نوآورانه در گردشگري ورزشیهاي متولیان براي ایجاد فرصت ةافزایش انگیز 
Q23 718/0 تبلیغ رویدادهاي پس از گرفتن میزبانی در جهت جلب گردشگران 
Q24 682/0 گردشگري ورزشی ةگذاري در حوزافزایش انگیزه براي اعطاي تسهیالت بانکی براي سرمایه 
Q29  591/0 گردشگري ورزشی با نمایش بیشتر هايایدهحمایت از 
Q34 783/0 اشتغال از طریق گردشگري ورزشی ةالتزام دولت براي توجه حوز 

گویه در  9گویه، تعداد  41هاي حاصل از براساس یافته

ها موارد مربوط عامل پنجم قرار گرفتند و چون اغلب گویه

عنوان  تحتسنجیدند، به تحریک مشتریان و مردم را می

نامگذاري شد. » )کنندهتحریک( آور اشتیاق هاينقش«

 گردشگري هايجاذبه تبلیغ«بیشترین بار عاملی مربوط به 

 التزام«و » ورزشی رویدادهاي برگزاري حین در ورزشی

» ورزشی گردشگري طریق از اشتغال حوزة توجه براي دولت

 بود.

 گیريبحث و نتیجه

 ترینمهم از یکی به امروز دنیاي در گردشگري

 تعداد و است شده تبدیل اقتصادي-اجتماعی هايفعالیت

 افزایش حال در روزروزبه المللیبین و بومی گردشگرهاي

 مزایا از منديبهره براي جهان کشورهاي از بسیاري و است
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 جهانگردي صنعت توسعۀ براي تکاپو در آن شماربی منافع و

 از که ورزشی از طرفی، گردشگري .هستند کشورشان در

 آمده پدید ورزش و گردشگري مهم صنعت دو میان پیوند

 اقتصادي، صنعت بهبود جهت صنعت بهترین است،

 توسعۀ و درآمد و اشتغال افزایش سیاسی، و اجتماعی

 توسعۀ بر مقامات و مسئوالن عالقۀ برانگیختن زیرساخت،

ورزشی است. این امر با ایجاد آگاهی از  گردشگري

امکانات گردشگري «محصوالت و خدمات رقابتی همچون 

خدمات به گردشگران تماشاگر « و» طبیعی و ماجراجویانه

براي مخاطبان بالقوة این حوزه » ورزشی مهم رویدادهاي

 فرد،منحصربه فرصتی گیرد. با ایجادمورد توجه قرار می

گردشگران  از کثیري تعداد جذب و اقتصادي بالقوة مزیت

متعدد از  هايمنديبه یک شهر یا محل، شرایط بهره

. زایی و رونق اقتصادي فراهم خواهد شدکارآفرینی تا اشتغال

 ةهر پدید است که اساساً یاجتماع ايپدیده يگردشگر

بروز و  يبرا ر،و مض یخواه مثبت و مفید یا منف ،یاجتماع

دارد.  یمناسب و کاف يظهور خود در جامعه، نیاز به بستر

براي یک محصول هاي حداقلی اي ظرفیتوقتی در جامعه

شرایطی  و خدمات با مخاطبان بالقوه فراوان وجود دارد و در

تواند سبب ها در بسیاري موارد میها و دسترسیکه قیمت

رفتن اولویت انتخاب در این مخاطبان باشد، یکی از  باال

ضعف در ترویج و تبلیغ مؤثر  توانددالیل انتخاب نشدن، می

که دارند، نقش  یهایينمندها با توجه به توارسانهباشد. 

 يهاگسترش یا رکود فعالیت يبرا يسازرا در زمینه یمهم

ها قادرند با . رسانهکنندیمربوط به این بخش ایفا م

مردم یک  يهاهشده، اندیشدقیق و کنترل هايریزيبرنامه

صورت دلخواه سمت جامعه را شکل دهند و رفتار آنان را به

دنظر خود را گسترش دهند. و سو بخشند و دیدگاه مور

پسند خود ها در جهان امروز با اشکال مدرن و مخاطبرسانه

ابزار تولید مفاهیم، تناسبات  مؤثرترینو  ترینبزرگ

جوامع  رفرهنگ د رسانانپیام یکل طوربهو  یاجتماع

هاي سنتی عنوان رسانهبه نشریات و تلویزیون هستند. رادیو،

 هاي نوپدید، هریکان رسانهعنوو اینترنت و موبایل به

ی مؤثر با کارکردهاي خاص خود در جهت وسایل ارتباط

در این  هستند و» ها و تقاضاهاافکار، نیازها، سلیقه«هدایت 

 يگردشگر .ي ورزشی نقش مهمی داردگردشگر ۀزمین

ها با متأثر از استفادة صحیح و هدفمند این رسانه یورزش

هاي بالقوه سیاري از ظرفیتتواند برویکردهاي تبلیغاتی، می

 يهاها و جاذبهظرفیت یمعرف مورد اشاره را بالفعل کند.

 يهايها و توانمندکشور، انعکاس ظرفیت يگردشگر

 يبرا يسازکشور و زمینه یامنیت يهاظرفیت ،ياقتصاد

از  يگردشگرۀ در عرص یو خارج یداخل هايسرمایهجذب 

و  يگردشگر ۀتوسع ۀها در زمینجمله کارکرد مهم رسانه

بیگانه در مورد  يهارسانه یتخریبي هابرنامه سازيخنثی

ي اهرسانه .رودیشمار مکشورمان به يگردشگر يفضا

رادیو و تلویزیون و  ايماهوارهو پخش  اینترنت دیجیتال،

 يهافرصت دیگر امکانات و یجمع يهاانواع رسانه

ها در اختیار و جاذبه هاظرفیت یمعرف يبرا انگیزيحیرت

هاي اطالعاتی هر روز و متأثر از فناوريها دارند. این رسانه

هاي ها و فرصتو ارتباطی در حال تحول و ایجاد زمینه

بیشتري براي دسترسی به انواع مخاطبان در سراسر جهان 

هستند. داشتن الگو و ابزاري مناسب براي این منظور به 

هاي ه از ظرفیتاندرکاران این حوزه براي استفاددست

موجود کمک خواهد کرد. نتایج پژوهش حاضر این رویکرد 

 کند.  را دنبال می

شده مبتنی بر الگوي تبلیغاتی با این رویکرد ابزار طراحی

شده از طریق آزمون تحلیل گویۀ شناسایی 41آیدار با 

ویک گویۀ پرسشنامۀ عاملی اکتشافی آزمون شد. چهل

تاري تحلیلی را فراهم کرد که عامل ساخ 5تحقیق در قالب 

هاي شده با عناوین نقشدر آن عوامل کشف

، »دارندهنگه«، »مندکنندهعالقه«، »دهندهآگاهی«

کننده به آور یا تحریکاشتیاق«و » کننده به خریداقدام«
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هاي نامگذاري شدند. در واقع پس از شناسایی گویه» خرید

بندي و دستهسازي پرسشنامۀ اولیۀ تحقیق براي خالصه

هاي حاصل، اقدام به تحلیل عاملی اکتشافی هاي یافتهداده

تر کرده و در قالب وسیله، پرسشنامه را سادهشد و بدین

 بندي و براساس هدف پژوهش معرفی کرد. هایی دستهعامل

 41نتیجۀ آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که از 

قرار » هندهدآگاهی هاينقش«گویه در عامل  8گویه، 

 ایجاد«گرفتند که از بین آنها بیشترین بار عاملی مربوط به 

و » گردشگري هايجاذبه دادن نشان براي مناسب بستر

 گردشگري حوزة در شدهشناخته کمتر مناطق نمایش«

هاي باال در امر با توجه به وجود ظرفیت .بود» ورزشی

 عنوان محصول قابلگردشگري طبیعی و ماجراجویانه به

رقابت براي انتخاب مخاطبان بالقوه و قیمت بسیار مناسب 

تواند نشان از این امر هاي نسبتاً مناسب، میبا دسترسی

داشته باشد که هنوز بسیاري از مخاطبان بالقوة گردشگري 

هاي موجود آگاهی الزم را ندارند. بنابراین ورزشی از ظرفیت

اري رسید، از شده که به تأیید آماین مؤلفه از ابزار تهیه

تواند با توجه و تأکید محورهاي بسیار مهمی است که می

اندرکاران ورزشی در بالفعل کردن بسیاري از دست

گردشگران بالقوة این حوزه نقش داشته باشد. یکی از 

رسانی مؤثر در دنیاي امروز، استفاده از هاي اطالعروش

به ها و خدمات را تجرحضور افرادي است که این موقعیت

رسانی افراد در فضاهاي کنند. براي این منظور اطالعمی

هاي اجتماعی همراه با اختصاصی خود مانند انواع شبکه

تواند دهنده میهاي صوتی و تصویري و متون آگاهیفایل

رسانی و گونه موارد اطالعبسیار مؤثر باشد، چراکه در این

ن تبلیغ غیرمستقیم نقش مؤثرتري خواهد داشت. در ای

توان افراد گردشگر را به تهیۀ عکس و فیلم و زمینه می

ها ترغیب و حتی در بسیاري از موارد در تولید انعکاس تجربه

این بخش  آمده دردستمحتوا به آنها کمک کرد. نتیجۀ به

)، 1394هاي اسدي و رضایی صوفی (با نتایج پژوهش

)، اسماعیلی و گودرزي 1393فرد و همکاران (معین

) و برونر و هوگ 1389)، علیپور و همکاران (1392(

) به این 1394) همسو بود. اسدي و رضایی صوفی (2013(

تلویزیون بر  ژهیوبهو  هارسانهنتیجه رسیدند که نقش 

ي در خصوص محصوالت ورزشی مطلوب بود. سازآگاه

 صنعت )، نیز معرفی1393فرد و همکاران (معین

 تبلیغات و انجام با جامعه به تفریحی ورزشی گردشگري

زمینه را از راهکارهاي توسعۀ گردشگري  این در بازاریابی

ها معرفی کردند و بر نقش تبلیغات ورزشی براساس یافته

بخشی تأکید ورزیدند. اسماعیلی و گودرزي در جهت آگاهی

) به این نتیجه رسیدند که ابزارهاي روابط عمومی 1392(

صنعت ورزش در  در بخش تولیدي AIDAبر مبناي مدل 

) نیز به 1389همۀ عوامل اثر دارند. علیپور و همکاران (

ها دست اي بانکنتیجۀ مشابهی در خصوص تبلیغات رسانه

) نیز به این 2013یافتند. در همین زمینه برونر و هوگ (

تواند میزان آگاهی و نتیجه دست یافتند که تبلیغات می

را براي تصمیم به اطالعات مشتریان را افزایش دهد و آنان 

مجهز  ،همگانی هايرسانهاساسی  ۀوظیفخرید یاري رساند. 

است که براي زندگی در جهان  هاییآگاهیکردن افراد به 

اطالعات مورد نیاز افراد  . از طرفیدر حال تغییر نیاز دارند

هاي رسانی در تمامی زمینهو باید اطالع با هم متفاوت است

 توانندمیهمگانی  هايرسانه. ردمورد نیاز افراد صورت پذی

، افق مربوط به گردشگري ورزشیبا تهیه و انتشار خبرهاي 

هاي گردشگري ورزشی در خصوص ظرفیتدید مردمی را 

کیفیت محصول و خدمات، قیمت و دسترسی «همچون 

تر و هاي کاملبه ایجاد دیدگاهو  هندگسترش د» رقابتی آن

یري کمک کنند. در گتر براي انتخاب و تصمیمآگاهانه

بسیاري از موارد مخاطبان بالقوة گردشگري ورزشی وجود 

نیازها، «طور کامل با دارند که محصوالت موجود به

آنها انطباق دارند، ولی از آن » ها و تقاضاهايخواسته

هاي جمعی ضمن داشتن نقش اساسی اند. رسانهاطالعبی
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فه براي دسترس و با صررسانی از منابع قابلدر اطالع

اند که تمام جزئیات را با کیفیتی مطلوب گردشگري ورزشی

هاي ها در کنار نقشاما رسانه دهند؛در اختیار عموم قرار می

مثبت و مهمی که براي ورزش و گردشگري ورزشی دارند، 

توانند نقش مخرب و در صورت استفادة نامناسب از آنها می

ها بر رسانهترین آثار منفی منفی داشته باشند. مهم

پراکنی و ایجاد اختالف و تواند شایعهگردشگري ورزشی می

اغراق) ( ازحدنمایی بیشبزرگ نظمی، تضعیف روحیه وبی

غیرواقعی و  هاي جمعی اخبار کذب،باشد. چنانچه رسانه

سبب ایجاد آشوب و  برانگیز منتشر کنند،شایعات چالش

ن به منداعالقه نظمی در بین مدیران گردشگري،بی

رسد نظر میرو بهشوند. ازاینگردشگري ورزشی و مردم می

هاي ریزي درست و منطقی بتوان از پتانسیل رسانهبا برنامه

جمعی براي توسعۀ گردشگري ورزشی استفاده کرد. در این 

توان با معرفی اماکن و مناطق گردشگري مختلف زمینه می

داد، استفاده هاي متنوعی را انجام که در آنها بتوان ورزش

گونه گردشگران ورزشی بالقوه را با این مناطق کرد تا بدین

هاي آنها آشنا کرد و با آگاهی یافتن از وجود آن و جاذبه

فرد خود، زمینۀ حضور هاي منحصربهها با قابلیتمکان

 وجود آید.هرچه بیشتر آنها در آن اماکن به

ابزار با  »مندکنندههاي عالقهنقش«در بعد دوم و مؤلفۀ 

هفت گویه به تأیید رسید. پس از آگاهی و در صورت توجه 

ها یا سالیق خاص مشتریان یا مخاطبان بالقوة به خواسته

سازي و توان با برجستهگردشگري ورزشی، می

اي شرایط جذب و ایجاد گرایش مثبت هاي رسانهگريجلوه

در شده را فراهم کرد. این مؤلفه نیز هاي معرفیبه مجموعه

گفته به تأیید پژوهشگران رسیده است. هاي پیشپژوهش

تأییدرسیده، با تأکید هاي بهدر این مرحله و براساس گویه

، »اصلی هايجاذبه«، »رسوم و آداب فرهنگ،«بر معرفی 

 و مزایا«، »به تجربه تشویق«، »ایجادشده هايپیشرفت«

و » هاکردهتجربه با مصاحبه«، »جسمانی و روانی فواید

اقدام کرد. در » مشتریان خاص مانند سالمندان نیازهاي«

هاي تولید محتوا و این بخش لزوم استفاده از روش

رسانی با رویکردهاي جذاب، نقش مؤثري در هدایت اطالع

هاي بعدي خواهد بود. در بعد سوم و مؤلفۀ فرد به گام

أیید رسید. این ابزار با ده گویه به ت» دارندههاي نگهتقش«

دار بودن محصول مؤلفه بر حفظ توجه و عالقه و اولویت

شده تأکید دارد. براساس نتایج در گردشگري ورزشی معرفی

 برنامۀ«، »ها مانند موبایلکاربرد فناوري«این محور باید بر 

 فعاالن حمایت و تشویق«، »محوري براي بازاریابی

آموزش «، »حمایتی بهبود قوانین«، »ورزشی گردشگري

هاي کلیدي بهبود ارتباط بخش«، »خدمات صحیح مدیریت

تأکید » هاي شغلی و کارآفرینیمعرفی ظرفیت«و » اجرایی

با هفت گویه به » اقدام به خرید«کرد. در بعد چهارم، مؤلفۀ 

گیري و تأیید رسید. در این مرحله و تالش براي تصمیم

شده باید بر انتخاب مشتري براي استفاده از محصول معرفی

فعاالن  بین رقابتی فضاي ایجاد« ، »هاي تکمیلیمعرفی«

، »هاها و دسترسیدر انتخاب تسهیل«، »گردشگري ورزشی

بهبود شرایط قیمت و «، »انگیزش بیشتر مشتریان«

» قبلی بخشلذت هايتجربه نمایش«، »تر شدن آنرقابتی

تأکید » ورزشی بهبود جذب حامیان مالی گردشگري«و 

با هفت مؤلفه » ایجاد اشتیاق«ت. در بعد پنجم، مؤلفۀ داش

به تأیید رسید. در این بخش و براي تحریک و ایجاد شوق 

 حین در هاجاذبه تبلیغ«انتخاب باید روي محورهایی چون 

 بنديبخش و هدف شناسایی بازارهاي«، »ارائۀ خدمات

 کیفیت افزایش«، »ربطهاي ذيجلب حمایت بخش«، »آنها

، »نوآورانه و خالقانه هايفرصت ایجاد« ،»خدمات

کننده جلب خدمات تسهیل«، »رویداديهاي پیشتبلیغ«

جلب «و » آنها ها و نمایشایده از حمایت«، »مانند وام بانکی

توجه و تأکید بیشتري » حمایت واحدهاي کالن حکومتی

 داشت. 
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شده، کمک به هاي ابزار تهیهاز دیگر ظرفیت

ربطی هاي ذيگردشگري در سازمان اندرکاران حوزةدست

، »وزارت ورزش و جوانان«، »وزارت گردشگري«چون 

است که » بخش خصوصی«و حتی » کمیتۀ ملی المپیک«

افزایی بیانی و رفتاري با براي رسیدن به زبان مشترك و هم

شده به ارزیابی وضع موجود یا توجه به عوامل شناسایی

 ازند.    عملکردهاي مرتبط در این حوزه بپرد

در این پژوهش در گام اول عوامل اصلی براساس دیدگاه 

نظران عرصۀ گردشگري ورزشی شناسایی شد و در صاحب

گام دوم در پیمایشی میان کارشناسان ارشد حوزة مدیریت 

شده طی یک پیمایش کمی، ورزشی، از عوامل شناسایی

ابزار شود از این ابزاري معتبر و پایا تهیه شد. پیشنهاد می

توسط پژوهشگران آتی براي پیمایش در میان دیگر 

کارشناسان «هاي تخصصی در این حوزه از جمله گروه

انواع «، »کارکنان ادارات گردشگري«، »گردشگري

فعاالن عرصۀ گردشگري «و » هاي علوم ورزشیگرایش

استفاده شود تا زمینۀ دستیابی به الگو یا مدلی » ورزشی

ي این حوزه در سطح کشور فراهم فراگیر و کاربردي برا

 شود.
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Abstract 
The purpose of this study was to identify the factors influencing the development of 
sport tourism through the media with the AIDAR advertising framework. The research 
method was mix (quantitative and qualitative) and sequence exploration. The statistical 
population for qualitative part was experts on “sports turism and media” and for 
quantitative part was students in masters on sport management. Sampling in the 
qualitative section was purposeful sampling and reached the theoretical saturation (15 
people). Sampling in quantitative section was conducted by choosing 384 people by 
cluster randomized with basis of Morgan’s table. Data gathering for qualitative was 
semi-structured questions and in quantitative section was a questionnaire which was 
made by the findings of the qualtitative section. Questionnare relaiability was confirmed 
by Chronbakh alpha (.89) and its face, content and construct validity were approved 
too. Findins showed the Media Impact Questionnaire on the development of sport 
tourism with the AIDAR advertising framework included five components of roles in 
“informant”, “interest”, “enthusiastic (stimulating)”, “acting” and “maintenance”in 41 
items. The results of the study showed that from 41 items, 8 items in the role of 
"awareness roles", 7 items in the "Interesting roles" factor, 10 items in the role of 
"retaining roles", 7 items in the factor "Acting roles (buying)" and nine items were 
"triggering roles".  
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