
 

 

 

 

 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
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   2سن اسديح –1جاويدجيد م

دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي،  ،استاد. 2، دانشگاه تهران، ايران ارشناس ارشد مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشيك.1
  دانشگاه تهران، ايران

  )1392/  07/  07 : ، تاريخ تصويب1392/  03 /18: تاريخ دريافت (
 
 

 چكيده

 تحت انساني را هاي فعاليت سطوح و تمامده كر پيشرفت ناپذيرتصور سرعتي با ارتباطي هاي فناوريو  ها رسانهجهاني،  پرشتاب روند در
نقش  ةورزشي دربار هاي رسانههدف از پژوهش حاضر، بررسي نگرش مديران و متخصصان ورزش، گردشگري و . اند دادهخود قرار  ةسيطر
آماري پژوهش شامل مديران و متخصصان ورزش، گردشگري و ميراث  ةجامع. گردشگري ورزشي بود توسعةدر  جمعي هاي رسانه

مدير و متخصص در هر حوزه با استفاده از فرمول كوكران و با  500ورزشي در شهر تهران بود كه با در نظر گرفتن  هاي رسانهفرهنگي و 
 دسترسي سبب ابزار پژوهش، به. متخصص در هر زمينه بود 102كه شامل  ندنتخاب شدآماري ا ةنمون عنوان بهنفر  306ضريب خطا  05/0

روايي توسط  تأييدبود كه پس از  ساخته محقق اي پرسشنامه باشد، منطبق و سازگار پژوهش اهداف با كه استاندارد ةپرسشنام بهنداشتن 
پس از . گزارش شد α:89/0 توزيع و پايايي آن ها آزمودنياز  نفر 30مقدماتي بين  ةمديريت ورزشي و گردشگري در يك مطالع تاداناس

 كولموگروفاده از آزمون با استف SPSS V.21 افزارهاي نرمبرگشتي توسط  ةپرسشنام 267 هاي داده، ها پرسشنامه آوري جمعتوزيع و 
 نتايج آزمون. دادرا نشان  ها دادهع ف نرمال نبودن توزيواسميرن - نتايج آزمون كولموگروف. شد وتحليل تجزيه فريدمنو اسميرنوف 

و  79/5 اي رتبهبا ميانگين  »در گردشگري آموزش نيروي انساني«ترتيب در  بهجمعي بيشترين نقش را  هاي رسانهكه  داد نشان  فريدمن
  . دارند 63/5 اي رتبهبا ميانگين » گردشگري بازاريابي«
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  مقدمه
 كه است اقتصادي مهم هاي بخش از يكي گردشگري

 ضمن افزايش و هشد مطرح پاك صنعت يك عنوان به

 به اي شايسته ملي،كمك اقتصاد براي ارزي درآمدهاي

 صنعت اين. رده استك درآمد ايجاد و اشتغال رونق

 ديگر نايعص توسعة در جلوبرنده صنعت يك عنوان به

 و داخلي ونقل حمل ،داري رستوران هتلداري، ويژه به

 رو ازاين و داشته مهمي نقش صنايع دستي و المللي بين

 بيكاري معضل با كه جهان كشورهاي بيشتر براي

 و روزافزون رشد .)15( است اهميت حائز ند،ا مواجه

 از بسياري كه شده گردشگري موجب صنعت شتابندة

به . بنامند قرن گردشگري را بيستم قرن ،نظران صاحب

 آغاز و بيستم قرن در پايان گردشگري، امور متوليان نظر

 ؛دهد مي رخ گردشگري در انقالبي ويكم، بيست قرن

 خواهد اثرگذار نقاط جهان اقصي در آن امواج كه انقالبي

 صنعت، يك از گردشگري ورزشي فراتراز طرفي ). 16( بود

 تبديل جهاني سطح در صادياقت – اجتماعي اي پديده به

 خود جايگاه ديگر زمان هر از سفيد صنعت اين. است شده

 و هكرد باز بشري جوامع در چندبعدي اي پديده عنوان به را

 و تأثير فوايد فراوان، گذاري سرمايه با كشورها از بسياري

 مهم منبعي به را آن و كرده درك خوب را صنعت اين

 و سياسي اجتماعي ي،اقتصاد وضعيت بهبود منظور به

 تبديل خود مقصد برندسازي و شهرت افزايش و) 21(

 43 1گردشگري جهاني سازمان آمار براساس )27( اند كرده

 گردشگري صنعت با ارتباط در جهان از مشاغل درصد

 گردشگري 2005 تا 1997 سال از مثال براي است،

 ناخالص توليد درصدي 13 ساالنة موجب افزايش ورزشي

 با. است اقتصادي هاي فعاليت از ناشي كه هشد ملي

 درصد 19 ساالنه بيكاري بزرگ ورزشي برگزاري مسابقات

گردشگري شامل  هاي فعاليت .)2( )23( است يافته كاهش

                                                           
1. UNWTO 

فرهنگي و  -اشكال مختلف اقتصادي، اجتماعي 

 ها زمينهو منبع تحوالت و تغييرات در اين  محيطي زيست

در اين بين، تغييرات . در حال توسعه است كشورهايدر 

گردشگري بسيار مشهود  هاي فعاليتناشي از  ةايجادشد

و نقش وسايل ارتباط جمعي كه  است ناپذير اغماضبوده و 

در  ،شود ميحامالن پيام و اطالعات نام برده  عنوان بهاز آن 

كه به كمك فناوري  استاين تغييرات بسيار مهم 

دي، فرهنگي و خود، تمام سطوح سياسي، اقتصا ةپيشرفت

 اند درآوردهاجتماعي را در سراسر جهان تحت سيطره 

و بشر پس  اند قرن گذشته و قرن حاضر، قرون رسانه). 17(

تصوير  ةدورگفتار و نوشتار، اينك به  ةاز گذار از دو دور

 تر قوياز گفتار و نوشتار  ها رسانهتصوير در . رسيده است

اثر را بر  ؤثرترينم، ماندگارترين و ترين جذاباست، زيرا 

گذشته،  ةدهدو از طرفي در ). 10( گذارد ميروي مخاطب 

 ةعرصآلود در  يندي مستمر و شتاباشاهد تحقق فر

يندي افر ؛ايم بودهارتباطات  هاي شيوهنوآوري فناورانه در 

سومين انقالب  عنوان به كيتكنولوژيكه نزد جبرگرايان 

و نفوذ و بزرگ پس از خط و چاپ شناخته شده ارتباطي 

 هاي جنبهارتباط جمعي در  هاي رسانه تأثيرق قدرت عم

رسانه و  ةجانب همهمختلف زندگي انسان، لزوم شناخت 

سنجش ميزان اثرگذاري آنان را بيش از پيش روشن 

گردشگري  توسعةدر  تواند ميعوامل بسياري ). 9( كند مي

ند كه ا از جمله عواملي ها رسانهيك كشور نقش ايفا كند و 

ترديد  بي). 7( در اين زمينه دارند چشمگيريقش ن

در ساخت تصوير  اي كننده تعيينعميق و  تأثير ها رسانه

با  ها رسانه. )11( دنميزبان و گردشگران دار ةذهني جامع

، آموزش، سازي فرهنگچون  هايي نقشداشتن 

صنعت  توسعةو ايجاد مشاركت اجتماعي در  رساني اطالع

 اي كننده تعيينشي نقش گردشگري و گردشگري ورز

 و مشاهدات از بخش اعظمي مسئول ها رسانه. دارند

 در مورد را خود درك آنها طريق از كه ما اند هايي تجربه
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. )17( بخشيم مي سامان آن عملكرد نحوة و پيرامون جهان

 رواج و طرح براي ابزار ترين قوي ها رسانهدر عين حال 

و  ها فرهنگ نفوذ براي وسايل مدتريناكار و ها انديشه

 در واقع، .)19 ( شوند مي محسوب جوامع قلب به ها نگرش

 هاي پيام در ريشه دنيا، به نگرش ما از اي عمدهبخش 

 دارا لحاظ به آنها .اند شده ساخته  پيش از كه دارد اي رسانه

 و ها ارزش بر مستقيمي اثر وسيع، نفوذ دامنة بودن

 تغيير ر عين حال درد ها رسانه .دارند جامعه هاي هنجاري

 كنند مي ايفا نقش بسزايي جامعه هاي نگرش و ها آگاهي

از  گيري بهرهبا  توانند ميوسايل ارتباط جمعي  .)8 ،28(

، ها زيباييهنري،  هاي آفرينششگردهاي تبليغاتي و 

گردشگري را به  ةيك منطق هاي پتانسيلو  ها توانايي

في و ذهنيت من موجببهترين نحو تصوير كنند، يا 

از طريق اقناع و  ها رسانه ،ديگر  عبارت به. بدبينانه شوند

سازي، جذب و پرورش  دروني، به انسانرسوخ به ذهن 

 ها رسانه). 7( اند ساخته خودكه  پردازند ميقلبي تصاويري 

كه دارند، نقش مهمي را در  هايي توانمنديبا توجه به 

وط به مرب هاي فعاليتبراي گسترش يا ركود  سازي زمينه

 هاي ريزي برنامهقادرند با  ها رسانه. كنند مياين بخش ايفا 

مردم يك جامعه را شكل  هاي انديشه، شده كنترلدقيق و 

و  بخشند وسو سمتدلخواه  صورت بهدهند و رفتار آنان را 

در  ها رسانه). 14( ديدگاه مورد نظر خود را گسترش دهند

 ترين بزرگ پسند خود مخاطبجهان امروز با اشكال مدرن 

 طور بهناسبات اجتماعي و مابزار توليد مفاهيم،  مؤثرترينو 

راديو، . فرهنگ در جوامع هستند رسانان پيامكلي 

مدرن وسايل  هاي رسانهتلويزيون، نشريات و اينترنت و 

 ، اعمال سليقهدهي جهتند كه قدرت ا غيرمستقيمارتباطي 

يار گردشگري بس ةزمينسازي را دارند و در  ذهنيت و

 هاي پيشرفتو  ها رسانه .)3( مد ظاهر شونداكار توانند مي

ارتباطات  توسعةابعاد زندگي و  ةكليكمي و كيفي آن در 

. جنبش اخيرند داران طاليهاز جوانب مختلف، 

، سازي آگاهو ترغيب و اقناع،  نيازسنجي، تصويرسازي

رسانه  ةحوزنوين در  فناورياز  يگير بهرهو  مؤثرارتباطات 

برترين مقاصد  ةرا در زمر كشورهاكه بسياري از  است

گردشگري  ).5( جذب توريست در جهان قرار داده است

 فناوريگسترش  دليل بهصنعتي پردرآمد  عنوان به

ارتباطات و تدوين قوانين كار و امنيت، در وضعيت كنوني 

 نظر صرفاست كه ه شدجهان از چنان جايگاهي برخوردار 

 و كشورها. ار آن معقول نيستشم كردن از مزاياي بي

 كه اند برده پي حقيقت اين به اي فزاينده صورت به جوامع

 و دهند خرج به عمل ابتكار بايد اقتصادي خود وضع براي

مناطق  در اگرچه .برآيند اي تازه هاي راه يافتن درصدد

 صنعت همواره است، متفاوت شرايط دنيا مختلف

 است صادي بودهاقت وضع پيشرفت براي عاملي گردشگري

 و اقتصادي تغييرات موجب تواند مي صنعت اين همچنين.

 ).18( شود زيادي در جوامع ميزبان گردشگري اجتماعي

داليل عدم تمايل گردشگران خارجي براي  ترين مهماز 

و نادرستي است كه از  غيرواقعيورود به ايران تصوير 

تصوير جهانيان . كشورمان دارند شرايط حاكم در

و حوادث  هاي جريانيان از ايران به ياروپا وصخص به

مرتبط با آن مربوط  مسائلو ) انقالب و جنگ( سياسي

صنعت تبليغات  دراساسي  هاي ضعف مسئلههمين  .است

بنابراين تبليغات قوي  .دهد ميرا نشان  رساني اطالعو 

 ةبارتصويري صحيح در سرعت بهنيازمند است تا بتوان 

گردشگري ورزشي ). 7( اد كردايجايران در ذهن جهانيان 

و منفي ناشي از  غيرواقعياين ذهنيت  تأثيرنيز تحت 

از اين بين اين نگرش  .است شده ايجادرسانه  تأثيرات

 ها رسانههدفمند از  گيري بهرهمنفي نيز فقط از طريق 

 هاي جاذبهو  ها ظرفيتمعرفي . )4( ميسر خواهد شد

 هاي انمنديتوو  ها ظرفيتگردشگري كشور، انعكاس 

براي  سازي زمينهامنيتي كشور و  هاي ظرفيتاقتصادي، 

گردشگري از  ةعرصداخلي و خارجي در  هاي سرمايهجذب 
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 توسعة ةدر زمين ها رسانهمهم  هايجمله كاركرد

 هاي رسانهتخريبي  هاي برنامه سازي خنثيگردشگري و 

 رودمي شمار بهبيگانه در مورد فضاي گردشگري كشورمان 

راديو و  ،اي ماهوارهديجيتال، اينترنت و پخش  سانةر .)3(

امكانات و  ،جمعي ديگر هاي رسانهتلويزيون و انواع 

و  ها پتانسيلبراي معرفي  را انگيزي حيرت هاي فرصت

در آن واحد  ها رسانهاين . در اختيار دارند ها جاذبه

از . زمين را مخاطب قرار دهند ةكرتمام ساكنان  توانند مي

ماقبل خود  هاي رسانهك و كيفيت و سرعت، با نظر تكني

در بحث گردشگري قرار گرفتن  .)5( قابل مقايسه نيستند

اين  در معرض جهاني نخستين و بيشترين اهميت را در

 توان ميهايي كه و راه هاصنعت دارد و يكي از بهترين ابزار

آن، اين صنعت را در معرض جهاني قرار داد،  با استفاده از

گردشگر جذب  تواند ميتنها مكاني . )25( هستند ها رسانه

و گردشگران از وجود چنين  اشدبشده  شناختهكند كه 

خاص آن  هاي جذابيتو  فرد منحصربه هاي ويژگيمكاني، 

و نوع امكانات و تسهيالت موجود در آن اطالع داشته و از 

رفاهي در طول سفر در آن مكان  نيازهاي تأمينآسودگي 

دهي  آگاهيبدون تبليغات و . اشته باشنداطمينان كافي د

هم  هرچهتوريستي  هاي جاذبهجمعي  هاي رسانهاز طريق 

آگاهي ناعلت  به ،گردشگري باشد ةجذاب و شايست

مسافران و گردشگران از وجود آن، در اين صنعت ناموفق 

تا  .)12( و اقبال چنداني در اين زمينه نخواهد داشتبوده 

 طور بهزاريابي در گردشگري تبليغات و با 1990اواسط 

اما با پيشرفت  ،شد ميهاي مسافرتي محدود كلي به آژانس

 جمعي و هاي رسانهوجود آمدن  بهو  فناوريعلم و 

 ،تر وسيعهمچنين لزوم تبليغ و بازاريابي در سطح 

، بازار ها سايت وبگردشگري توانست با طراحي و ايجاد 

در قرن  كه ريطو به ،)25( دهد گسترش خوبي بهخود را 

 مانندنوين  هاي فناوريمدرن و  هاي رسانهحاضر ظهور 

 را بستر مناسبي اي ماهوارهاينترنت و ارتباطات  ،ها رايانه

  .)6( است فراهم آورده ها ملتبراي آشنايي جوامع و 

 مرتبط با اين تحقيق اولين يها پژوهش ةحوزدر 

 بر ها رسانه تأثير ةمطالع منظور بهچارچوب مفهومي 

مطرح  1990 در سال 1گردشگري از سوي ريچارد باتلر

گردشگران را  يبند ميتقسباتلر در اين پژوهش . شد

وي در . دهد ميآنان پيشنهاد  يا رسانهترجيحات  براساس

 كه منابع ادبي و تصويري كند يمبحث ه زميناين 

ادراك كلي  يريگ شكلبه ...) و پوسترها، بروشورها(

  .)6( كنند يممقصد كمك  يها مكانگردشگران در مورد 

 ةمقايسدر تحقيقي به ) 2008( همكاران و 2رامونا

سنتي در بازاريابي  هاي رسانهبا  ها تيسا وبنقش 

 نتايج پژوهش نشان داد كه .گردشگري پرداخت

نامحدودي  ةاجازاينكه به كاربران  سبب به ها تيسا وب

هم  نقاط جهانر بيشتكاربران از  بر آن و عالوه دهند يم

نسبت به  ،به آن دسترسي داشته باشند توانند يم

   ).25( ديگر در بازاريابي گردشگري بهترند هاي رسانه

 ةرابط«عنوان  باتحقيقي در ) 2007( ٣كاپالنيدو و وات

 يرفتارهابين تصور از رويداد ورزشي، تصور از مقصد و 

پيشنهاد را ، يك الگوي تئوريكي »گردشگران ورزشي

، ٤آن روابط بين تصور از رويداد ورزشي، كه در ندكرد

قبلي از  ةمندي از رويداد، تجرب ، رضايت٥تصور از مقصد

 يرفتارهارويداد و مقصد، داليل بازديد مجدد از مقصد و 

 شدهبعدي گردشگران ورزش براي بازديد مجدد، بررسي 

تصور از رويداد ورزشي ايج پژوهش نشان داد كه نت. است

تأثير مثبت  ،استميزبان رويداد بر تصور از مقصدي كه 

  ). 22( دارد

                                                           
1. Richard Butler 
2. Ramona 
3 . Kap anidou & Vogt 
4 . Sport Event Image 
5 . Destination Image  
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در شكل  ها رسانه تأثيردر خصوص ) 2005( 1مرسيل

در اين  وي. انجام داد يا مطالعهدادن به تصوير تبت 

شده از طريق  ارائه، تصاوير ها رسانه راتيتأثپژوهش 

از مطالب مرتبط  يا مجموعهو  ها كتاب، ها لميف، بروشورها

آن را با تصورات و  و ران آتي ارائه دادبا تبت را به گردشگ

 يها افتهي. ادراكات آنان از كشور مورد مطالعه مقايسه كرد

كه همبستگي بااليي بين تصورات  داد ميپژوهش نشان 

   ).24( از تبت وجود دارد ها رسانه ييبازنماگردشگران و 

 يرسازيتصورسانه و  پژوهشيدر ) 2005 ( 2كروچ

تصاوير رسانه  تأثيرتحت  كهرا  يگردشگري سفرهاي

را پل ارتباطي  ها رسانهو  ريچشمگبسيار  ،رنديگ يمصورت 

 .داند يم جهاني ةجامعبين فرهنگ جامعه مقصد و 

نقش مهمي در  ها رسانه كند يمهمچنين عنوان 

ديدگاه يك گردشگر كه تصميم به مسافرت به  يريگ شكل

 كنند يمايفا  ،نداشته است يا تجربه گونه چيهمقصدي كه 

)20(   

 توسعة« تحقيقي با عنواندر ) 2007( 3استريت

فراگير از  ةاستفاد ،»چارچوب مطالعاتي رسانه و گردشگري

مربوط به  هاي فعاليترا در چارچوب عملياتي  ها رسانه

و  داند يمبسيار كليدي و راهگشا  صنعت گردشگري

توريستي  يها تجربهمقصد براي  يها فرصتاز  يساز شفاف

گردشگري  هاي فعاليترا بر  ها رسانهنفوذ  سيطره و

  .)26( دساز ميمشخص 

مروري بر « عنوانبا در بررسي خود ) 1389( رضاقلي

به اين نتيجه » گروهي در گردشگري هاي رسانهنقش 

 يها مكاناي تلويزيوني، ه ها و برنامه فيلمرسيد كه 

و  دهند يممختلفي را در معرض تماشاي مخاطبان قرار 

در تلويزيوني  يها و مجموعهها  كه فيلم زماني مدعي است

 ،شوند يمگسترده پخش  طور بهمقاصد گردشگري  مورد

                                                           
1. Mercille 
2. Crouch 
3. Street 

قابليت جذب اساسي  يالملل نيببراي جذب گردشگران 

اينكه  سبب به كند يممحقق پيشنهاد  همچنين. دارند

گردشگري ايران و جهان براي  يها جاذبهبسياري از 

در بازاريابي گردشگري  شده نيستند و شناختهگردشگران 

مراحل، انتخاب مقصد مناسب  نيتر مشكلنيز يكي از 

دقيق اين مقاصد حركت عظيم گردشگري  ييشناسااست، 

  .)6( خواهد داشت در پيرا 

تبليغات  تأثير، بررسي )1389 ( ابراهيمي و همكاران

 توسعةعامل در  نيمؤثرتررا  ها رسانهدر جذب گردشگر 

ر يك مقصد از طريق تبليغاتشان گردشگري د هاي فعاليت

  .)1( دانند يم

بررسي «با نام خود  ةنام انيپادر ) 1384( حيدري

در شناسايي مقاصد گردشگران ايراني و  ها رسانهنقش 

 رسانان اميپ عنوان به ها رسانهبه اهميت نقش  »خارجي

آن در  ريچشمگبسيار  تأثيرو به  كند اشاره مي يالملل نيب

 ييها ستيتورمقاصد گردشگري براي شناسايي و معرفي 

مسافرت به مقصد مورد نظر را  ةتجرباشاره دارد كه 

  .)5( اند نداشته

امروزه، صنعت گردشگري در دنيا از منابع مهم درآمد 

كشورهاست و  و از عوامل مؤثر بر تبادالت فرهنگي بين

صنعت خدماتي جهان جايگاه  ترين گسترده عنوان به

بسياري از كشورها در رقابتي نزديك  رو ازايندارد؛  اي ويژه

 و فشرده در پي افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خود

 هاي سال از طرفي در). 10( اند المللي بيناز اين فعاليت 

 جهاني، اقتصاد نامطلوب شرايط در خصوص به و اخير

 به و دهند مي اهميت پيش از بيش صنعت اين به كشورها

 .كنند مي نگاه درآمدهايشان براي جايگزيني عنوان به آن

به  ازحد بيشبراي ايران كه در فكر خروج از مشكل اتكاي 

، صنعت گردشگري استنفتي و مشكل اشتغال  درآمدهاي

. مناسب مطرح باشد هاي گزينهيكي از  عنوان به تواند مي

 طيدارا بودن شرا دليل به رانيكشور ادر عين حال 
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داشتن  نيو همچن ژهيو يو فرهنگ يخيتار ،ييايجغراف

 يكشورها نيتر يالزم، از جمله غن يعيطب يها ليپتانس

از  يكي. را دارد ياريكه توان جذب گردشگران بسست ايدن

 طيكه بنا به شرا رانيدر ا يمهم گردشگر يها حوزه

مورد  ميك منبع درآمد عظي عنوان به تواند يمختلف م

  .است يورزش يگردشگر رد،يقرار گ يا ژهيتوجه و
 هاي پتانسيلو  ها ظرفيتكي از راهكارهاي شناساندن ي

 به جوامع مختلف و جذبگردشگري و گردشگري ورزشي 

 تواند مي قوهبال طور به كه است جمعي هاي رسانهگردشگر، 

 چه و داخلي چه گردشگر كثيري تعداد جلب سبب

 شناخت اهميت گرفتن نظر در با بنابراين .دشو خارجي

 با و ورزشي گردشگري در يجمع هاي رسانه هاي نقش

 نقش ةزمين در پژوهشي ايران در تاكنون اينكه به توجه

 صورت ورزشي گردشگري توسعة در جمعي هاي رسانه

 هر نقش كه است آن پي در حاضر پژوهش است، نگرفته

 گردشگري صنعت توسعة در را جمعي هاي رسانه از يك

 از ديدگاه مديران و متخصصان جداگانه طور به ورزشي

  .كند بررسي ورزشي هاي رسانهو  گردشگريورزش، 
 

  شناسي روش
  روش تحقيق

 از و پيمايشي _ توصيفي نوع از حاضر پژوهش روش 

كه  ندن در پي آن بودامحقق .كاربردي است هدف لحاظ

گردشگري ورزشي را از  توسعةجمعي در  هاي رسانهنقش 

ورزش، گردشگري و متخصصان  و ديدگاه مديران

   .كنندزشي بررسي ور هاي رسانه

  آماري ةنمونجامعه و 

تحقيق مديران و متخصصان ورزش،  اين آماري ةجامع

 كه بودندورزشي در استان تهران  هاي رسانهگردشگري و 

آماري، با در نظر گرفتن  ةجامعنبود آمار دقيقي از  دليل به

 آماري ةمتخصص در هر سه حوزه، نمون 1500حداكثر 

 05/0فاده از فرمول كوكران و با تصادفي و با است صورت به

نفر در هر حوزه  102نفر كه شامل  306احتمال خطا 

نفر از  102: از بودندتعيين گرديد كه عبارت  ،شد مي

ن اورزش؛ شامل معاون ةمديران و متخصصان در حوز

ستادي وزارت ورزش و جوانان، رؤسا و نواب رئيس و 

 شي آكادميورزارشناسان ك ،ورزشي هاي فدراسيوندبيران 

نفر از مديران و  102. پارالمپيك و المپيك ملي

ن ستادي و اشامل معاون ،گردشگري ةحوزمتخصصان در 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و كارشناس 

نفر  102. ندآماري تحقيق را تشكيل داد ةننمو ،گردشگري

شامل  ،ورزشي هاي رسانه ةاز مديران و متخصصان در حوز

، دبيران نگاران روزنامه، ها روزنامهي سردبيران ورزش

، مديران ورزشي ها خبرگزاريورزشي  هاي سرويس

 ةپرسشنام 267ميان، اين از . صداوسيما هاي شبكه

كار  به وتحليل تجزيهو در شد برگشتي قابل قبول ارزيابي 

  . گرفته شد

  اطالعات گردآوري ابزار 

 آوري جمع بهش بخ دو دربراي انجام پژوهش حاضر، 

 و نظري اطالعات زمينة در اول؛ شد، آوري جمع اطالعات

 ،اي كتابخانه منابع از استفاده با تحقيق كه پيشينة

 هاي رسانهنقش  ةدر زمين ها نامه پايان و مقاالت اينترنت،

 در و گرفت گردشگري ورزشي انجام توسعةجمعي در 

 اطالعات آوري جمع براي پرسشنامه از ديگر، بخش

 ة، پرسشنامشده استفاده ةسشنامپر .شد استفاده

مذكور  ةپرسشنام روايي ينيتعمنظور  به .بود ساخته محقق

مديريت ورزشي و  ةرشت تاداناس تن از 12 نظر از

 صورت نظر مورد استفاده شد و اصالحات گردشگري

رسشنامه تحقيق، پ ةپرسشنام برآورد پايايي براي. پذيرفت

و  توزيع ها  ودنينفر از آزم 30، بين مقدماتي ةمطالعطي 

آن  قدارمو  شدبا استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ سنجش 

89/0:α گزارش داده شد.  
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  اطالعات وتحليل تجزيه روش

آمار  از ابتدا تحقيق هاي دادهتحليل و براي تجزيه 

ني و ابراي تعيين ميانگين، انحراف معيار، فراو توصيفي

 منظور بهدر بخش آمار استنباطي . درصدها استفاده شد

از آزمون  شده آوري جمع هاي دادهتشخيص نرمال بودن 

با توجه به نرمال . استفاده شداسميرنوف  كولموگروف

 هاي آزمونامكان استفاده از  ها دادهنبودن توزيع 

وجود نداشت و به همين  وتحليل تجزيهپارامتريك جهت 

در  ها رسانهنقش  بندي رتبه براياز آزمون فريدمن  سبب

 وتحليل تجزيه. گردشگري ورزشي استفاده شد توسعة

 Amosو  SPSS V.21 افزار نرمبا استفاده از  ها داده

V.21 انجام گرفت.   
 

 

 

 

 

  تحقيق هاي يافته و نتايج

 توصيفي هاي يافته

 كننده شركتشناختي افراد  عوامل جمعيت بررسي

مرد ) 61( نفر 183آزمودني  267كه از مجموع  داد نشان 

گروه  3و تفكيك درصد در  ندهستن ز )31( نفر 84و 

بيشتر افراد . است شده  مشخصنيز  1 آزمودني در نمودار

. درصد قرار داشتند 47سال با  40تا  30سني  ةدامندر 

نشان  كنندگان شركت تحصيالت وضعيت بررسي نتايج

داراي مدرك تحصيلي ديپلم، ) درصد 3( نفر 8داد، فقط 

) درصد 39( نفر 104كارشناسي و ) درصد 58( نفر 155

. ارشد و دكتري بودند داراي مدرك تحصيلي كارشناسي

در ) درصد 33( نفر 89، 1همچنين با توجه به جدول 

در ) درصد 32( نفر 81مرتبط با ورزش،  هاي سازمان

 35( نفر 95ورزشي و  هاي رسانهمرتبط با  هاي سازمان

مرتبط با گردشگري به كار مشغول  هاي سازماندر ) درصد

  .دندبو

 

 دهندگان پاسخ شناختي جمعيت اطالعات. 1 جدول

 

 

شناختي اطالعات جمعيت  جمع كل درصد فراواني 
 درصد فراواني

 69 183 مرد جنسيت
267 100 

 31 84 زن

 سن

سال 30كمتر از   88 32 

267 100 
سال 30 – 40بين   128 47 
سال 40 – 50بين   46 17 

سال 50بيشتر از   5 2 

 تحصيالت
 3 8 ديپلم

 58 155 كارشناسي 100 267

ارشد و دكتري كارشناسي  104 39 

 سابقه
سال 10كمتر از   105 40 

سال20تا  10 100 267  120 45 
سال 20بيشتر از   40 15 

 محل اشتغال
مرتبط با ورزش يها سازمان  89 33 

مرتبط با رسانه يها سازمان 100 267  81 32 
مرتبط با گردشگري يها سازمان  95 35 
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 گردشگري ورزشي توسعة يها مؤلفهجمعي در  هاي رسانه يبند رتبهنتايج آزمون فريدمن و  .3جدول

 
كه راديو  شدمشخص  3 جدولنتايج با توجه به 

 اي رتبهترتيب در آموزش با ميانگين  بهبيشترين نقش را 

 اي رتبهو ايجاد انگيزه با ميانگين  سازي فرهنگو  82/5

با  تحقيقات و پژوهش ةمؤلفو كمترين نقش را در  57/5

در بررسي نقش تلويزيون در . دارد 46/4 اي رتبهميانگين 

 ها آزمودنيگردشگري ورزشي كشور از ديدگاه  توسعة

 اي رتبهترتيب در بازاريابي با ميانگين  بهبيشترين نقش آن 

وكمترين نقش را  57/5 اي رتبهو آموزش با ميانگين  58/5

در گردشگري ورزشي با ميانگين  تحقيقات و پژوهشدر 

در  ترتيب بهنقش مطبوعات بيشترين . دارد 49/4 اي رتبه

و ايجاد  سازي فرهنگو  64/5 اي رتبهآموزش با ميانگين 

و كمترين نقش آن در  40/5 اي رتبهانگيزه با ميانگين 

بخش در . بود 46/4اي  تبهربا ميانگين  بازاريابي ةمؤلف

نوين، بيشترين نقش در  هاي رسانهاينترنت و  ،ها رسانه

 اي رتبهبا ميانگين  ترتيب بهامنيت و بازاريابي  يها مؤلفه

 ةمؤلفمربوط به  و كمترين نقش آن 37/5 و 45/5

  . بود 47/4 اي رتبهبا ميانگين  مديريت و هماهنگي

 توسعةجمعي در  هاي رسانهنقش در برسي كلي 

بيشترين نقش  كه شدمشخص  گردشگري ورزشي كشور

 اي رتبهآموزش با ميانگين  يها مؤلفهبر جمعي  هاي رسانه

همچنين . بود 63/5 اي رتبهو بازاريابي با ميانگين  79/5

گردشگري  توسعةدر جمعي  هاي رسانهكمترين نقش 

 اي رتبهيانگين با م مديريت و هماهنگي ةمؤلفورزشي، در 

  .بود 58/4

 

  گيري نتيجهبحث و 
جمعي  هاي رسانههدف از پژوهش حاضر بررسي نقش 

گردشگري ورزشي از ديدگاه مديران و  توسعةدر 

  .ورزشي بود هاي رسانهمتخصصان ورزش، گردشگري و 

حاصل از آزمون  هاي يافته و 3به جدول با توجه  

 ترتيب به بيشترين نقش راديو كه شود ميمشخص فريدمن 

و  سازي فرهنگو  82/5 اي رتبهدر آموزش با ميانگين 

 راديو. استه بود 57/5 اي رتبهايجاد انگيزه با ميانگين 

 با مكاني لحاظ از كه ديگر هاي رسانه از بسياري برخالف

 در ناچارند آن كنندگان استماع و روست روبه محدوديت

جمعي هاي رسانه    
 

 
  توسعة يها مؤلفه

 گردشگري  

 مطبوعات تلويزيون راديو
اينترنت و 

نوين هاي رسانه  
 هاي رسانه

 جمعي

ين
انگ

 مي

به
 رت

ين
انگ

 مي

به
ميا رت

ين
نگ

 

به
 رت

ين
انگ

 مي

به
 رت

ين
انگ

 مي

به
 رت

59/4 مديريت و هماهنگي  6 32/5  3 00/5  3 47/4  7 58/4  7 

42/5 بازاريابي  3 58/5  1 46/4  7 37/5  2 63/5  2 

ها ها و ظرفيت شناخت قابليت  96/4  5 96/4  5 91/4  5 99/4  6 03/5  5 

53/4 تحقيقات و پژوهش  7 49/4  7 80/4  6 13/5  5 91/4  6 

و ايجاد انگيزش يساز فرهنگ  57/5  2 19/5  4 40/5  2 23/5  4 37/5  3 

82/5 آموزش و تعليم نيروي انساني  1 57/5  2 64/5  1 28/5  3 79/5  1 

10/5 امنيت  4 55/4  6 99/4  4 54/5  1 07/5  4 
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 عمومي ميدان يا سخنراني سالن چون كوچكي محيط

 از و ندارد محدوديتي گونه هيچ راديويي ، بيانندكن جتماعا

 طبقات از شماري بي شنوندگان توان مي فرستنده مركز

 ،اند پراكنده مختلف نواحي در كه را اجتماعي گوناگون

كه  دارند رامخاطبان راديو اين امكان . داد قرار تأثير تحت

 يوهاراد .مختلف از آن بهره بگيرند كارهايدر حين انجام 

 رسانة قالب در بلكه ،همگاني رسانة قالب در نه امروزه

 هاي سرويس خاص هاي گروه و ها جماعتبه محلي، 

 نظر از همچنين .دهند مي تفريحي و آموزشي خدماتي،

 ةرسان هيچ اجتماعات و ها گروه دسترسي به سهولت

با توجه به از طرفي  .ندارد را راديو با رقابت توانايي ديگري

 محلي، هاي ورزشورزشي،  رويدادهاي توجه ايان شتعداد 

گردشگري متنوع  هاي جاذبهاستعدادهاي طبيعي و 

 كشور درازدياد روزهاي تعطيلي  دليل بهورزشي، همچنين 

از اين  توان ميدو زمان مهم نوروز و تابستان  در ويژه به

به تصوير  برايتبليغات داخلي و خارجي  ارائةدر رسانه، 

 هاي جاذبهو  ها ظرفيت، ها توانمندي ،تكشاندن امكانا

و شناخت عمقي  و گردشگري ورزشي گردشگري نظير بي

و تمدن و تاريخ و حيات  ها فرهنگ خردهفرهنگ و 

و ايجاد انگيزه و  رساني اطالع واقتصادي  و اجتماعي

گردشگران ورزشي از اين رسانه سفرهاي  به دهي جهت

سفر و نيازهاي آن،  ةتوضيحاتي دربار ارائة. شد مند بهره

 هاي آموزش ،كشور هاي راهو  وهوا آباطالعات مربوط به 

با گردشگران داخلي  مواجهه ةنحوتخصصي و عمومي براي 

اين رسانه در امر  كاركردهاياز ديگر  تواند مي و خارجي

 .استگردشگري ورزشي 

 ديدگاه از تلويزيون پژوهش، هاي يافتهبا توجه به 

 با بازاريابي در ترتيب به را قشن بيشترين ها آزمودني

 57/5 اي رتبه ميانگين با آموزش و 58/5 اي رتبه ميانگين

 و ها فيلم توان مي تلويزيون ةرسان وسيلة به .داشته است

 در را مختلفي گردشگري مقاصد از تلويزيوني ايه برنامه

 رضاقلي ةيافت براساس. داد قرار مخاطبان تماشاي معرض

 مورد دركه  تلويزيوني هاي جموعهم و ها فيلم) 1389(

 براي ،شوند مي پخش گسترده طور به گردشگري مقاصد

. دارند اساسي جذب قابليت المللي بين گردشگران جذب

 براي و جاها ربيشت در راحتي به كه است اي رسانه تلويزيون

 پخش ظرفيت با رسانه اين است استفاده  قابل قشرها ةهم

 فعاليت و كاالها كيفيت پيشرفت در حساسي نقش آگهي

 نقش آگهي پخش ظرفيت با تلويزيون. دارد اقتصادي

 اقتصادي فعاليت و كاالها كيفيت پيشرفت در حساسي

 را تلويزيوني هاي برنامه از يبسيار خشب روزانه .دارد

 ها شبكهاين  درآمد منبع و اند كرده پر تبليغاتي هاي آگهي

-شركتي اه آگهي خشب اين متقاضيان از يكي .هستند

 طريق سعي اين از كه هستند  جهانگردي و مسافرتي هاي

به را ... و ها هتل ،رويدادها ،ها مكان هاي بليت كنند مي

 بهترين و ترين بزرگ به امروزه تلويزيون. برسانند فروش

 ظرفيت اين از استفاده معروف است و آگهي پخش ابزار

. است رمؤث گردشگر جذب در ها رسانه ديگر از بيش رسانه

ي كه هاي رسانه، گرفته انجام هاي پژوهشبا توجه به 

و صدا و تصوير همزمان از آن پخش  استبصري  صورت به

با توجه به تلويزيون . ندا براي آموزش مناسب ،شود مي

يك معلم عمل  عنوان به تواند ميهمزماني صدا و تصوير 

از طرفي  .و مطالبي را به مخاطبان هدف آموزش دهد ندك

 ةبا ارائ تواند ميتلويزيون در امر آموزش گردشگري  نةرسا

 توسعةبه  گردشگري ورزشي زمينةآموزشي در  هاي برنامه

همچنين برگزاري ميزگردهاي . اين صنعت كمك كند

عاملي براي  تواند ميتخصصي در خصوص گردشگري نيز 

 رضايي ةيافتاين يافته با توجه به  .اين صنعت باشد توسعة

گردشگري ويزيون را ابزاري براي بازاريابي كه تل) 1390(

اين يافته  ةپايبر . همخواني دارد است، عنوان كرده

 اختصاصي تلويزيوني هاي شبكه احداث هب توان مي

 و بازاريابي راستاي در ورزشي گردشگري و گردشگري
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 ،ورزشي گردشگري هاي پتانسيل و رويدادها تبليغ

 از تفادهاس با گردشگري ترويج و آموزش همچنين

  .رسانه پرداخت اين وسيلة به آموزشي هاي برنامه

، بيشترين نقش مطبوعات 3جدول نتايج با توجه به 

و  64/5 اي رتبهدر آموزش با ميانگين  ترتيب به

بوده  40/5 اي رتبهو ايجاد انگيزه با ميانگين  سازي فرهنگ

و  ترين قديميبه روش مكتوب از  رساني اطالع .است

 .در گردشگري است رساني اطالع هاي روش ترين متداول

ند كه ا چاپي هاي رسانه... و ها كاتالوگشورها، و، برها كتابچه

قابل  سبب امروزه كاربرد زيادي در گردشگري دارند كه به

مناسب براي تبليغ و بازاريابي در  ابزارهاياز  حمل بودن

 انواع چاپي هاي رسانه و مطبوعات. محدود است اي منطقه

 متفاوت كاركردهاي تواند مي كدام هر كه دارند يمختلف

 مطبوعات از نوعي كه كتاب مثال راي ب .باشد داشته

 يادگيري و آموزش براي ابزار بهترين ،آيد مي حساب به

 حمل قابل علت به كه بروشورها يا است گوناگون مفاهيم

 ةمنطق در بازاريابي و تبليغ براي ابزار ترين مناسب بودن

 ةتهي و با ايجاد شود ميكه پيشنهاد  است بمناس محدود

 بروشورهاي و ها كاتالوگ مجالت، ،ها روزنامه نشريات،

 و ها جاذبه معرفي و ورزشي گردشگري تخصصي

  .ورزشي پرداخت گردشگري با مرتبط رويدادهاي

 هاي رسانه و اينترنت بخش ، در3با توجه به جدول  

 و امنيت ايه مؤلفه در ها رسانه نقش اين بيشتر نوين،

بوده  37/5 و 45/5 اي رتبه ميانگين با ترتيب به بازاريابي

 دسترسي جهاني، دسترسي سطح لحاظ با اينترنت. است

 ،مختلف هاي زبان به آن زبان تغيير قابليت و ساعته 24

 ورزشي گردشگري و گردشگري در امنيت در تواند مي

 ةربارد توانند مي راحتي به گردشگران .كند ايفا مهمي نقش

 و اينترنت وسيلة به شان گردشگري مقصد در امنيت

 كه رندوآ دست بهرا  زيادي اطالعات نوين هاي رسانه

 تغيير مقصد آن به كردن سفر براي را آنها تصميم تواند مي

 يكي اينكه به توجه با همچنين و يافته اين براساس .دهد

 ايران، در گردشگري صنعت راه سر بر بزرگ موانع از

 وضعيت در زمينة خارجي گردشگران برخي منفي اهديدگ

 نسبت رسانه اين وسيلة به ،است ايران در عمومي امنيت

 تغيير و ايران در امنيت واقعيت با آنان كردن آشنا به

اين يافته با  .شد صنعت اين توسعة موجب آنها نگرش

 محسني و) 2009( تيجاوا و استوات ةتوجه به يافت

 ترين مهمخود اينترنت را از  ايه يافتهكه در  )1388(

در بازنمايي امنيت از مقاصد گردشگري عنوان  ها رسانه

رامونا و تحقيقات نتايج و با  رددا، همخواني اند كرده

 ارمغان و )2012( ظهرابي و همكاران ،)2008( همكاران

نوين  هاي رسانهخود اينترنت و  هاي يافتهكه در  )1386(

دسترسي سريع و آسان  سبب بهرا در دنياي مدرن امروزي 

ابزار بازاريابي گردشگري  ترين پراهميتاز همه جاي دنيا 

در  ها رسانهكه اين  دارند يمو اعالم  كنند ميمعرفي 

 ةاينكه به كاربران اجاز علت بهسنتي  هاي رسانهمقايسه با 

نقاط  بيشتر كاربران از بر آن و عالوه دهند يمنامحدودي 

در  ،ه آن دسترسي داشته باشندب توانند يمجهان هم 

با  .)25 ،29( است ناهمخوان بازاريابي گردشگري بهترند،

نوين و تلويزيون  هاي رسانهاينترنت و توجه به اينكه 

 ،ندا المللي بيني با توانايي تبليغ در سطح هاي رسانه

براي بازنمايي امنيت در مقاصد  شود ميپيشنهاد 

در عين حال . هره بردب ها رسانهاز اين  گردشگري ورزشي

جامع براي  هاي سايت وبطراحي و تبيين با  توان مي

گردشگري ورزشي  هاي پتانسيلكه  هايي جاذبهبازاريابي 

به  ،ها سايت وبدارند و بازنمايي امنيت اين مناطق در اين 

  .اين صنعت اقدام كرد توسعة

ترتيب تلويزيون و  بهدهندگان  پاسخاغلب  در مجموع

براي  ها رسانهنوين را نسبت به ساير  هاي سانهراينترنت و 

 رسد مينظر  به. دهند ميگردشگري ورزشي ترجيح  توسعة

كسب اطالعات و ارتباط با  ها رسانههدف از استفاده از اين 
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نوين از  هاي رسانهتلويزيون، اينترنت و . جهان اطراف باشد

اجتماعي كه به شكل بصري  هاي شبكهو  ها ماهوارهجمله 

 ها رسانهاز ساير  مؤثرترند، در ايجاد ذهنيت بسيار هست

شده از طريق اين  ارائه هاي برنامهو جذابيت  كنند ميعمل 

گردشگري ورزشي  توسعةدر  ها آزمودنياز ديدگاه  ها رسانه

 ها جاذبه ةدربار  ...ها و مستندات، اخبار، فيلم. بيشتر است

صد مق هاي ويژگيكلي  طور بهورزشي و  رويدادهايو 

 گردشگري درسفر  ةانگيزدر ايجاد  تواند ميگردشگري 

 آمده دست بهبا توجه به نتايج . ورزشي مناسب باشد

و بيشتر  تر راحتاز تلويزيون به لحاظ دسترسي  توان مي

پوشش قرار دادن تحت مردم و همچنين به لحاظ 

مختلف يك جامعه در يك كشور و منطقه براي  قشرهاي

از . ورزشي بهره برد گردشگران درگيزه بازاريابي و ايجاد ان

 سبب نوين، به هاي رسانهاز اينترنت و  توان ميطرفي 

دسترسي جهاني به آن و امكان استفاده از آن در 

دلخواه براي امنيت و شناساندن پتانسيل و  هاي زمان

شايد يكي . بهره بردورزشي يك منطقه بيشتر  هاي جاذبه

 در مقايسه با راديوهندگان، د پاسخ ي كه از ديدگاهاز داليل

گردشگري  توسعةديگر كمترين نقش را در  هاي رسانه

كمبود فضاي مربوط به گردشگري در  اشت،ورزشي د

راديويي در  هاي برنامهخش و پتهيه  با .باشدصوتي  ةرسان

گردشگري،  هاي جاذبهو  ها توانمندي ،امكانات يها زمينه

ظرفيت  ي،محل يبوم هاي ورزشورزشي و  رويدادهاي

و  گذاران سرمايه، مسئوالنمصاحبه با ، كشور هاي هتل

وضعيت  ورزشي، پرداختن به مشكالت گردشگري

، خطوط زميني و ريلي پروازهااعم از  ونقل حمل مسيرهاي

 .كمك كردگردشگري ورزشي  توسعةبه  توان مي ...و

 

  و مĤخذ منابع
 المللي بين گردشگران: نمونه گردشگران جذب بر تبليغات تأثير بررسي« ).1389( همكاران و عبدالحميد ،ابراهيمي .1

  .17 ش توسعه، و جغرافيا ةفصلنام ،»اصفهان شهر

 و مديران ديدگاه بررسي« .)1391( ابوالقاسم احمدي، امير ،محمدرضا نيا، حامدي ؛محمدرضا فرد، معين مريم؛ باللي، .2
 ص ،13 ش ورزشي، مديريت ،»رضوي سانخرا استان در ورزشي گردشگري صنعت توسعة مورد در كارشناسان

55-37.  

 ارشد، كارشناسي نامة پايان ،ورزشي گردشگري توسعة در جمعي هاي هارسانه رسانه نقش .)1391( مجيد جاويد، .3

 .تهران دانشگاه

 نينو هاي رسانهو  نترنتينقش ا« ).1391(؛ اسدي، حسن؛ گودرزي، محمود؛ محمدي تركماني، احسان جاويد، مجيد .4
- 49، ص 1391، زمستان 3 ش، 1 دورةكاربردي در مديريت ورزشي،  هاي پژوهش، »يورزش يگردشگر يابياردر باز

43. 

 مطالعات تخصصي نشريه ،خارجي و ايراني گردشگران شناسايي در ها رسانه نقش بررسي ).1384( اصغر حيدري، .5

  .اي رسانه

 4 ش هفدهم، سال ارتباطي، هاي پژوهش ةفصلنام ،»گردشگر بر ها رسانه اثرات بر مروري« .)1389(  بهنام رضاقلي، .6

  .زمستان) 64 پياپي(
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 تأكيد با تهران شهر گردشگري توسعة در جمعي ارتباط هاي هارسانه رسانه نقش بررسي .)1390( نسيم رضايي، .7
  .تهران دانشگاه جغرافيا، ةدانشكد ارشد، كارشناسي ةنام پايان ،بصري توليدات بر

 ،»كشور در همگاني ورزش كردن نهادينه در همگاني يها رسانه جايگاه تبيين« .)1386( طاهر اربطاني، روشندل .8
  .165-177 ص 33 ش حركت، ةنشري

 اي ماهواره هاي تلويزيون از استفاده الگوهاي اجتماعي خاستگاه« ).1387( مجتبي جهانگردي، محمود؛ شهابي، .9
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Abstract 
In accelerated global process, media and communication technology have progressed 

by unimaginable speed and have dominated all human activities. The aim of the 

present study was to investigate the attitudes of sport, tourism and sport media 

managers and experts towards the role of mass media in developing sport tourism. 

The research population consisted of sport, tourism, cultural heritage and sport media 

managers and experts in Tehran city. Considering 500 managers and experts in each 

field using Cochran formula with 0.05 error factor, 306 subjects were selected as the 

statistical sample involving 102 experts in each field. Due to the lack of a standard 

questionnaire compatible and consistent with the aims of this study, a researcher-

made questionnaire was used and distributed among 30 subjects in a pilot study after 

its validity was confirmed by sport management and tourism professors. The 

reliability was reported α 0.89. After the questionnaires were distributed and 

collected, the data of 267 returned questionnaires were analyzed by SPSS V.21 

software and Kolmogorov–Smirnov and Friedman tests. Kolmogorov - Smirnov 

results showed that the data distribution was not normal. Friedman test results 

showed that the mass media had the greatest role in "human training in tourism" 

(mean rank=5.79) and "tourism marketing" (mean rank=5.63).  
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