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ارزشمندي آمیخته شده اند و با ظهور دانش هاي هاي نوین  صورتبا صنعت ورزش به  گردشگري ،امروزه

از آن جایی که  .توانمندي را در سطح جهان پدید آورده استپویا و  این ارتباط گسترده تر گشته و صنعت 

در  مدیران تصمیم گیـر بدیهی است که  باال می باشد، ود آور و با ارزش افزودهصنعت یکی از صنایع ساین 

باشـند بـه خصـوص در    به ایـن صـنعت مـی    مداومعالقمند به توجه علمی و  سطح کالن ورزش کشورها،

فنـاوري   تـاثیر بررسـی   بـه  پـژوهش  لذا ایـن  .مناطقی که داراي پتانسیل الزم براي صنعت گردشگري است

ورزشی، به صورت مستقیم و بـا در نظـر گـرفتن متغیرهـاي میـانجی       گردشگري پایدار  سعهتو اطالعات بر

   .استپرداخته در کشور ایران بر اساس مدل کارمن  همچون مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی 

 یپیمایشـ  هـا  داده آوري جمع شیوه نظر از و همبستگی روش لحاظ به کاربردي، هدف نظر این پژوهش از

کارشناسان گردشـگري   ورزشی وزارت ورزش و جوانان و کارشناسانکلیه آماري پژوهش را   جامعه. است

انتخـاب  . دادندمی تشکیل  )کارشناس 242در مجموع ( سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

 ،»دشگري ورزشیگر پایدار توسعه«در این پژوهش از پرسشنامه هاي  .نمونه آماري به صورت کل شمار بود

به عنـوان ابـزار گـردآوري     »مدیریت منابع انسانی«و  »فناوري اطالعات و ارتباطات«، »کار آفرینی سازمانی«

 فراوانـی،  میـانگین،  محاسـبه ( توصیفی آمار روش هاياز  .داده ها  پس از تعیین اعتبار و پایایی استفاده شد
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و آزمون هاي کلمگروف اسمیرنف و ضـریب   خام هاي دهدا بندي طبقه براي) و آمار استنباطی معیار انحراف

  .استفاده شد SPSSهمبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیات به کمک نرم افزار 

 پایـدار  توسـعه  بـر  اطالعات نشان داد که فناوري بر اساس ضریب مسیر نتایج بررسی فرضیه هاي پژوهش

مدیریت منـابع انسـانی   و آفرینی سازمانی کارتاثیرگذاز است و همچنین  388/0به میزان  ورزشی گردشگري

  .دندار ورزشی تاثیرتوسعه پایدار گردشگري  بر 458/0و  377/0یب به میزان تبه تر

  

کـارآفرینی   ري اطالعات، مدیریت منـابع انسـانی و  گردشگري ورزشی، فناو ،توسعه پایدار :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

گردشگري به عنوان یک صنعت بدون دود هم علت و هم پیامدي در روند جهانی شـدن و   ،در دنیاي امروز

گردشگري امروزه به رکن تجارت تبـدیل شـده اسـت و درآمـد      .اي در توسعه جهانی است نیروي محرکه

کشورهاي مختلـف دنیـا    در حال حاضر. همراه دارد به ،سرشاري براي کشورهایی که جاذبه توریستی دارند

اي توریسـتی و  هـ ره گیري از مواهب طبیعی، آثار باستانی، تمدن کهن یا حتی تکنولوژي جدید، شهركبا به

سوي خود  گردشگري شده و هر ساله از نقاط مختلف جهان افرادي را به قطب ، تبدیل بهامکانات تفریحی

امروزه گردشگري  .، سیل درآمد را به سمت کشورشان جاري کنندفرا می خوانند تا با فروش کاال و خدمات

و در ایـن میـان گردشـگري ورزشـی بـه عنـوان یکـی از         سزایی در رشد و توسـعه اقتصـادي دارد  سهم به

گردشگري  ،در جهان امروزي .)1378قویدل، ( زیرمجموعه هاي این صنعت، سهم اساسی در این زمینه دارد

این صـنعت    .تبدیل شده استاجتماعی در سطح جهانی  – ورزشی فراتر از یک صنعت  به پدیده اقتصادي

هرها و مناطقی از سراسر دنیا کـه  ش.  )2017، 1پاول امري (سفید به عنوان پدیده اي چند بعدي مطرح است

در بعضـی  . درصدي سهیم اند 10باشند، در این رشد  پذیراي تماشاگران مسابقات و رویدادهاي ورزشی می

شـود و بـه دلیـل نقـش      آمد گردشگري را شامل مـی درصد کل در 25ورزش به تنهایی بیش از  ،از کشورها

هنـرور،  (به موضوع بسـیار راهبـردي مبـدل شـده اسـت       ،کند مهمی که از لحاظ اقتصادي و سیاسی ایفا می

ري ها میلیون تماشـاگر  شـده و توانـایی اثرگـذا     صنعت جدید گردشگري ورزشی قادر به جذب ده ).1384

 عنـوان بـه   ).1382پارساییان و اعرابی، (سیاسی و فرهنگی دارد  ،عمیقی از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي

بیلیون دالر  4 /1بیلیون دالر  د رآمد داشته که  4، رقمی معادل  2000کشور استرالیا در المپیک سیدنی  ،مثال

آن را صرف اصـالح سیسـتم   بیلیون کسب کند که  7/ 5سال آینده  10شود در  هزینه کرده که پیش بینی می

احداث و توسعه مراکز اقامتی و پـذیرایی خواهـد کـرد کـه علـت       و قل، تجهیز سیستم حمل و نماییهواپی

نظریـه هـاي    . )2003، 2کیم و چـایی (هاي شغلی است اصلی آن حضور گردشگران ورزشی و ایجاد فرصت

هـاي گردشـگري بـر پایـۀ ورزش، در مقایسـه بـا دیگـر         جذابیت می دهدجدید در زمینۀ گردشگري نشان 

از طرفی، کشور ایران با توجـه   .هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی بیشتري دارد هاي فرهنگی، مزیت ابیتجذ

هـاي   کشـور اول جهـان از نظـر جـذابیت     10یکی از  ) 1998( 3هاي صورت گرفته توسط جنینگز به بررسی
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هاي  لحاظ ویژگی ایران سرزمینی چهار فصل و با تمدنی چند هزار ساله است که به .بالقوه گردشگري است

، ادرقیـامی  (کشور اول جهان به لحاظ تـوان بـالقوه گردشـگري قـرار دارد      10 منحصر به فردش، در ردیف

هاي  جذابیت. بردبتواند از این رهگذر بهره هاي فراوان  کشور ایران  به دلیل داشتن ظرفیت زیاد می ).1387

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و     فرهنگـی، مزیـت  هـاي   گردشگري بر پایۀ ورزش، در مقایسه با دیگر جـذابیت 

درآمـد صـنعت    بنابر بـرآورد سـازمان جهـانی گردشـگري،     )  2005 ،1هیگام هینچ و( .سیاسی بیشتري دارد

تنهـا   .میلیون افـزایش یافتـه اسـت    763میلیون به بیش از  441، از  2004تا  1990جهانگردي در طول سال 

در 1950تعـداد گردشـگران در سـال     .از آمریکا دیدن کردنـد  2005میلیون جهانگرد خارجی در سال  43/9

میلیون نفر و بر طبق برآوردهاي صـورت گرفتـه بـین     700در حدود  2000میلیون نفر و در سال  25حدود 

نخسـتین صـنایع    ومیلیارد گردشگر جـز  1/5میالدي صنعت گردشگري با بیش از  2020تا  2000هاي  سال

 2020میلیـارد نفـر در سـال     1/6اد گردشگران در سراسر جهان به حدود تعد. درآمدزاي جهان خواهد بود

تریلیون دالر هزینه خواهند نمود که رقم عمده آن به کشورهاي 2افزایش خواهد یافت و گردشگران بیش از 

پیکره اصلی اقتصاد برخـی از کشـورها    ،امروزه جهانگردي ).1373 ،الوانی(توسعه یافته تعلق خواهد داشت 

صنعت گردشگري نقش ویژه اي در اقتصاد جهـانی  . دهد و مولد اقتصادي و اشتغالزایی است یل میرا تشک

 مشـاغل  از درصد 43بیش از  2010به عهده دارد تا جایی که براساس پیش بینی سازمان جهانگردي تا سال 

صـنعت   بی تردید یکـی از قابلیـت هـاي بـالقوه و مـوثر در      .است بوده گردشگري صنعت به مربوط جهان

درصـدي در   10گردشگري هر کشور در حیطه صنعت ورزش نهفته است و با توجه به رشـد قابـل توجـه    

2سوندها(گردشگري ورزشی 
در سال می توان از این مهم بـه عنـوان فرصـتی مناسـب در جهـت      ) 2003،  

اشد که طیف گردشگري ورزشی، فعالیت هاي مرتبط با ورزش می ب .درآمدزایی و ایجاد اشتغال استفاده کرد

و همکـارانش   3گیبسـون .گسترده اي از گردشگري ماجرا جویانه تا گردشگري تفریحی را در بـر مـی گیـرد   

مسافرت از محل اقامت به مکان مـورد نظـر بـه    به «: گردشگري ورزشی را این گونه تعریف کردند) 1998(

فراغت، دیدن فعالیـت هـاي   منظور شرکت در فعالیت ورزشی رقابتی، فعالیت ورزشی براي پر کردن اوقات 

  ).1387 ،محرم زاده( »مانند پارك هاي آبی گفته می شود ورزشی یا شرکت در جاذبه هاي ورزشی
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از دیدگاه تخصصی، گردشگري ورزشی فعالیتی چند بخشی است و بررسی گردشگري ورزشـی از عوامـل   

 :ند ازا ارتعب ،دنکه باید در نظر گرفته شو یعوامل مهم. می باشد مختلف تاثیر پذیر

  ماننـد  (ي طبیعـی ورزشـی   محـیط هـا  کـه شـامل   : ي گردشـگري ورزشـی  فعالیـت هـا  جاذبه ها و

 .و یا استادیوم ها و سالن هاي دست ساز بشر می باشد...) کوهنوردي، اسکی و 

 چرا کـه   ،که در گردشگري ورزشی از اهمیت بسیاري برخوردار است: خدمات حمل ونقل عمومی

و در سـالن   اینـد کت در تمرین ها و یا مسابقات باید مسافتی را طـی نم ي ورزشی براي شرتیم ها

 .نظر حاضر شوند مورد

 به منظور مطرح شدن به عنوان یک مرکز گردشگري ورزشی، نیاز است : اماکن و تجهیزات ورزشی

قابل ذکر است از این تاسیسـات سـالیان متمـادي    . که امکانات و تاسیسات بسیار مجهزي دایر شود

 .ن بهره جستمی توا

 شامل بازاریابی و تبلیغات، جاذبه هـاي توریسـتی، جـذب سـرمایه گـذاري      : عناصر نهادي ورزشی

 .می شود خصوصی در گردشگري ورزشی

 کارگیري نیروي انسانی ه شامل برنامه هاي آموزشی جهت تربیت نیروي انسانی کارآمد و ب: آموزش

 .گري ورزشی می شودمناسب و باال بردن سطح آگاهی مردم در زمینه گردش

 بـا  . رویدادهاي ورزشی نقش بسیار مهمی در افـزایش گردشـگران ورزشـی دارد   : رویدادها ورزشی

برگزاري رویدادهاي ورزشی می توان عالوه بر توسعه گردشگري ورزشی به باال بردن آگاهی مردم 

 .ي ورزشی و تاثیر مثبت آنها کمک نمودفعالیت هانسبت به 

 ین عوال موثر بر ورود گردشگران ورزشی محسوب می شودیکی از مهمتر: امنیت.  

مهم ترین ویژگی هاي آن سرعت زیـاد در   .امروزه تحوالت زیادي در زمینه فناوري اطالعات رخ داده است

پردازش داده ها، دقت فوق العاده، سرعت باالي دسترسـی بـه اطالعـات، بـه روز بـودن، امکـان مبـادالت        

باال، قیمت ارزان و رو به کاهش است و از طرفی گسترش حجم اطالعـات و   الکترونیکی اطالعات، کیفیت

اطی می توان تغییراتی شامل تجهیزات ارتب). 1378، ادرقیامی (پیچیده تر شدن امور را که در پیش رو داریم 

ایـن فنـاوري    وچنین نرم افزارهاي مختلـف و خـدمات مربوطـه را نیـز جـز     ابزار االت فنی، مهندسی و هم

فناوري اطالعات که شامل سخت افزار پایگاه داده، نرم افزارهاي شبکه هاي اطالعـاتی و  . ات قرار داداطالع
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سایر ابزار است و عالوه بر جنبه تکنولوزي سیسـتم هـاي اطالعـاتی بـه عنـوان مجموعـه چنـدین سیسـتم         

1برینجلفسون و هیت(اطالعاتی استفاده کنندگان و مدیران آن ها تلقی می شود 
  ،2008 .(  

دهنده این صـنعت بـوده    مهم ترین عامل شتاب ،وري اطالعات در سیستم هاي توزیع گردشگريابرد فنرکا

تسهیالت و اسـکان در امـاکن گردشـگري در     موقع در خصوص زیرا امکان دسترسی به اطالعات به ،است

ـ  ایـن  جدیـد  کارکردهاي از یکی .فراهم ساخته است تمام مراحل توزیع و در هر مقطع زمانی را  در وريافن

 کـاهش تعـارض  . جلوگیري از تخریب برخی مکان هاي مورد بازدید گردشگران اسـت  ،گردشگري صنعت

  ).1385کاظمی، ( باشد هاي آن می هاي محیطی و اجتماعی یکی دیگر از نقش

 را از جمله منـابع انسـانی در ورزش   ها را در مدیریت منابع توانایی سازمان ،وري اطالعات و ارتباطاتافن 

را  ه، محصـوالت آن هـا  ساختتغییر دچار آن ها را  را افزایش داده، خط مشی هاي وريبخشیده، بهره  بهبود

کنندگان، سازمان هاي بخـش   بازیابی نموده و مشارکت آنها را با تمام ذینفان، یعنی مصرف کنندگان، عرضه

 ي ورزشیچنین سازمان هاهم اطاتارتب و اطالعات وريافن .داده است توسعه... عمومی، گروهاي مرتبط و 

اي، ملـی و جهـانی    و فعالیت خود را در سطح منطقه بندرا قادر می سازد تا از لحاظ جغرافیایی گسترش یا

یـادگیري و   و ادغام ،به توسعه عملیاتی کمک نموده و توسعه ارتباطات و اطالعات وريافن. هماهنگ سازند

به گسترش و حفظ رقابت سازمانی ارتباطات  و اطالعات آوري فن مهم تر این که .را تسهیل می نمایدرشد 

مفهوم جدیـدي بـا    ي ورزشیو تأثیر آن بر گردشگر با گسترشتا جایی که  نماید و مزیت رقابتی کمک می

  .)1386، بوهالیس( ابداع شده است »الکترونیکی گردشگري«عنوان 

همچنین نقش عوامل مختلـف بـر توسـعه    در دهه گذشته، مطالعات متعددي در زمینه گردشگري ورزشی و 

نتیجه تحقیـق خـود را چنـین بیـان نمـود کـه در ایـران        ) 1384(ادبی . گردشگري ورزشی انجام شده است

تري در آنها انجام  ي متنوعفعالیت هاهاي فصلی قرار دارند و همچنین  هایی که کمتر تحت تاثیر پدیده جاذبه

هستند و از اهمیت بیشتري در توسعه گردشگري ورزشـی در  تري  گیرد، داراي فصل گردشگري طوالنی می

عالقه به فرهنگ، هنر و معماري و همچنـین وجـود تفریحـات شـبانه در     ) 1384(هنرور . ایران برخوردارند

کنـد کـه    به این نکته اشاره می )2003( 2کیو. کشور را از عوامل مهم توسعه گردشگري ورزشی معرفی نمود

ـ . باشد، قابل توجـه هسـتند   در آن هدف اصلی گردشگر ورزش کردن میسایر انواع گردشگري که  طـور  ه ب

هـا، کوهسـتان و جنگـل در توسـعه      وحـش، آبشـار، دریاچـه    هاي طبیعی هماننـد حیـات   مثال، وجود جاذبه

                                                           
١. Brynjolfsson &  HIT  
٢  .  Cave 
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که در هند از اهمیت  را هاي طبیعی ورزشی جاذبه) 2005( 1کوساسی. گردشگري ورزشی بسیار موثر هستند

، )2005( 2انـدوزا و میرانـدا  . کند هاي زمستانی همانند اسکی و اسکیت ذکر می ورزش ،رندبیشتري برخوردا

هاي آبـی و گـردش و    هاي طبیعی، ورزش در بررسی گردشگري ورزشی در اسپانیا دریافتند که عامل جاذبه

 3پریـدئوکس و کـوپر  . روي به ترتیب از اهمیت بیشتري در جـذب گردشـگران ورزشـی برخوردارنـد     پیاده

بـر   )2011( 4مـاروبال . ، به اهمیت نقش اکوگردشگري در توسعه اقتصاد محلی اندونزي اشاره کردند)2010(

موسـوي و صـفا نیـا    . کنـد  مـی  تاکید 5نفعان در توسعه صنعت گردشگري در کشور بوتسوانااهمیت نقش ذی

نتایج . ن پرداختندهاي مثبت و منفی توسعه اکو گردشگري ورزشی در غرب مازندرا به بررسی جنبه )2013(

جنگلـی از جملـه مهمتـرین اثـرات منفـی        حاکی از آن بوده است که آلودگی سواحل و تخریب اکوسیسـتم 

رونق اقتصادي و ایجاد مشاغل فصلی نیـز بـارزترین    ،همچنین. گردشگري ورزشی در این منطقه بوده است

، پایـداري در ورزش و گردشـگري را   )2010( 6فیال و ژاگـو . روند هاي مثبت این فعالیت به شمار می جنبه

هاي برتـر و موفـق    آنها همچنین به معرفی نمونه. هاي اساسی آن را برشمردند بررسی نمودند و اصول و گام

نقـش سـومین   «با عنوان  1396پروینی در پژوهشی در سال  )1396 ،نادري نسب( .در سطح جهان پرداختند

کـه نقـش   به این نتیجه رسـید    »ردشگري استان کرمانشاهنوردي بیستون در توسعۀ گ جشنوارة جهانی سنگ

نوردي بیستون بر بعد سیاسی توسـعۀ گردشـگري بـا داشـتن میـانگینی برابـر        سومین جشنوارة جهانی سنگ

بعد  زمینهمعنادار بوده، اما در  47/3محیطی با میانگین و زیست 0/4فرهنگی با میانگین –، بعد اجتماعی27/4

ابعـاد عینـی امنیـت در     نتـایج حاصـل از پـژوهش بررسـی     .معنادار نبـوده اسـت   06/3اقتصادي با میانگین 

هـاي   بخـش  نشـان داد کـه   هاي ورزشی در تأمین و توسـعۀ آن  گردشگري ورزشی ایران و عملکرد سازمان

و شایسـتگی مسـئوالن در    المللـی  هـاي بـین   فظ امنیت بـه زبـان  آموزش مدیریت بحران، تسلط مسئوالن ح

   ).1394اسدي و همکاران، ( در سطح نامطلوب استمدیریت بحران 

                                                           
١. Kosasi 
٢. Andueza& Miranda 

٣ . Prideaux & Cooper 
٤ . Marobela 
٥ . Botswana 
٦. Fyall & Jago 
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ناوري اطالعات بـر اعتمـاد   در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از ف)  2018(  1آبوبکار و ایلکان

 WOM  2، قصد سفر و قدرت درآمدزایی صنعت توریسم تاثیر معنـی داري دارد و بـا اسـتفاده از    به مقصد

  .به طرز چشمگیري ارتقا داد  توان این متغیر ها را می

در تحقیقی به این موضوع پرداختند که شهرها یا کشورهاي شـاد چگونـه   )  2018( 3یانگ چن و ژیانگ لی

این کشورها یا شـهر   مسافرت به کنند و آنها را ترغیب به تصویري ذهنی و شاد براي توریست ها ایجاد می

یست هـا ارتبـاط معنـی    در این مکان ها و حضور تور زندگی در این پژوهش بین رضایت از. سازند ها می

  .داري به دست آمد

وضوع پرداختند که ویژگی هاي در پژوهش خود به این م) 2016(  5و راسل بلیر ویلیامز 4ناتاشا اسلک والک

، ایجاد انگیزه هاي سفر از طریق سایت ها و تکنولوژي هاي جدید و تصویر مقصد از عوامل مهم هاي مکان

  .بر توسعه توریسم می باشندو اثرگذار 

در کشورهایی چون ترکیه،  صنعت توریسم در پژوهش خود به این نتیجه رسید که توسعه)  2018(  6تسی 

تباطات اینترنتـی بـراي   ار :با استفاده از فاکتورهایی چون ، هنگ کنگ  و تایوان ترکیه، تایلند، هند، سنگاپور

کارمندان آموزش دیـده کـه    حوزه مدیریت و وجودي نیروهاي انسانی در ، توجه و توانمندجذب گردشگر

براي این کشـورها  ، صورت گرفته و درآمد شایانی را وزه هاي شغلی و کارآفرینی داشتندتوجه خاصی به ح

  .ده استبه همراه آور

کـه تکنولـوژي    نددر پژوهش خود  به این نتیجه رسـید ) 2015(  7، اسمیت و هارسفالالنت هانه فلد، النت

  .تصویر مقصد و صنعت توریسم تاثیر معنی داري دارد ر قصد سفر،هاي نوین ب

که استفاده از رسانه هاي دیجیتال توسـعه صـنعت    دریافتندنیز در پژوهش خود  ) 2015( 8آیونا و کاسوري

  .توریسم تاثیر معنی داري دارد

                                                           
١. Abubakar and ilkan 
٢.Word – of - mouth  
٣. Yang chen and Xiang li 

٤. Natasa slak valek 
٥. Russel blair williams 
٦.Tsoi  
٧.Hane feld,Lunt,Smith and Harfall 
٨  . Ayouna , ksouri 
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ي نـوین و بازاریـابی   در تحقیق خود به این نتیجه رسید که استفاده از تکنولوژي هـا ) 2012( 1لی و میسانگ

هاي اینترنتی و شبکه اي فرصت بهینه اي براي صنعت توریسم ایجاد کـرده و اسـتفاده از ایـن علـوم بـراي      

  .مدیران بسیار مهم است

هایی در حوزه ورزش است که در کارآفرینی ورزشی نیازمند حضور افراد یا سازمان) 2015(از دیدگاه راتن 

. کننـد کرده و چیزي متفاوت از آنچـه در گذشـته وجـود داشـته را خلـق       روندهاي تجاري، نوآوري ایجاد

از گـرگ  ) 2015(راتـن  . اي و یـا غیرورزشـکاران باشـند   کارآفرینان ورزشی ممکن است ورزشـکار حرفـه  

معـامالت   بـرد کـه مخـاطره   نام مـی  »ورزشکاران کارآفرین« به عنوان 4و سرنا ویلیامز 3وید بکهامید، 2نورمن

بوکسـور  ، 5جـورج فـورمن   .انـد انه را به جان خریده و از منظر تجاري به موفقیت دست یافتهتجاري نوآور

او . مهارتش در آشپزي نیز به شهرت جهانی دسـت یافـت   ه دلیلاش بمعروف در کنار دستاوردهاي ورزشی

روانه سازنده وسایل الکترونیکی خانگی، کباب پز جورج فورمن را ، 6به کمک شرکت سالتون 1995در سال 

، نقـل از راتـن،   2014، 7بـراون (روانه بازار کرد و بعدها حق استفاده از نامش را بـه ایـن شـرکت فروخـت     

2015.(   

به معنـاي دقیـق کلمـه،    (هاي عظیم نمودند از میان افراد غیرمعروفی که در حوزه ورزش اقدام به کارآفرینی

 بیسـت  طـول  در. ها اشاره کردورزش 8توان به اشخاص فعال در موج سالنی کردنمی) ارزش آفرینی کردند

-ورزش سالنی کـردن  عنوان به که یافته توسعه ورزش دنیاي در خدمات از جدیدي کامالً نوع گذشته، سال

 و روئینگ سواري،موج اسکی، کوهنوردي، مانند سالنیخارج هايورزش. شودمی توصیف سالنیهاي خارج

 اکنون ،شدندمی انجام هواي آزاد در و هارودخانه ها،اقیانوس ها،کوه طبیعی يمحیط ها در قبالً که چتربازي

دارند که  قرار مشتریان دسترس در شدهکنترل و بینیپیش قابل ایمن، سرپوشیده مراکز در کارآفرینان به لطف

 يامر فـرد  نیتحقق ا يبرا بدیهی است). 2013و همکاران،  9سالومه(. به رشد توریسم ورزشی کمک میکند

                                                           
١.Lee and Misung  
٢. Greg Norman 
٣. David Beckham 
٤. Serena Williams 
٥. George Foreman 

٦. Salton  

٧. Brown 
٨. idolization 
٩. Salome 
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 یابیدر جهت دسـت  یکیتکنولوژ التیاستفاده از تسه هیاول دهیگرفتن ا دهیخطر ناد دیبا) نوان کارآفرینبه ع(

  ).2012، 1بایرز و همکاران( به جان بخردرا هدف  نیبه ا

 خطرپـذیري،  نـوآوري،  ماننـد  مشـابهی  هـاي ویژگی از و بوده اقتصادي توسعه دنبال به و کارآفرینی ورزش

 .اسـت  کـرده  معرفـی  یکـارآفرین  اصلی ابزار را نوآوري  2پیکسوتونایا. برخوردارند یطلبفرصت و پیشگامی

در  د،یــجد يهــاو لبـاس  زاتیــتجه ،يتوانــد در تکنولـوژ یدر ورزش مـ  ينــوآور ).2013پیکسـوتونایا ،  (

و در توسـعه   دیـ جد يهـا در محصـوالت و خـدمات، در رسـانه    د،یـ جد یآموزش يهاوهیها و شياستراتژ

الزم به ذکر است که دو دسته مدل براي کارآفرینی مستقل  ).2016،  3پاتس(مشاهده شود  دیجد يهاورزش

ها کارآفرینی را به البته، این مدل. هاي فراینديهاي محتوایی و مدلمدل: مستقل یا فردي پیشنهاد شده است

 محتـوایی،  هـاي مدل ارائه از هدف. بخصوص مانند ورزش نه در یک حوزه ،کنندصورت کلی توصیف می

 کـه  بوده است فردي هايویژگی برخی مبناي بر کارآفرینی تعریف ارائه و روانشناسانه یک چارچوب یافتن

ها، مدل فراگیـري بـراي آن ارائـه نشـده     نبود اجماع در مورد این ویژگی و تحقیقات محدودیت به توجه با

هـا عوامـل   در ایـن مـدل  . شـوند مـی هاي فرایندي نیز به دو دسته رویدادي و چند بعدي تقسیم مدل. است

). 1378احمـدپور داریـانی،   (انـد  محیطی، فرهنگی و مدیریتی در کنـار عوامـل فـردي مـدنظر قـرار گرفتـه      

تواند فعالیت کارآفرینانه را به صـورت کامـل و دقیـق شـرح     معتقد است هیچ مدلی نمی) 2012( 4موتهیالل

  .دهد

 )2013( نایـا  ش و ریشه داشتن آن در سـالیان دور، پیکسـوتو  علیرغم وجود موارد فراوان کارآفرینی در ورز

 5ایـن درحـالی اسـت کـه هـاردي     . انـد در ورزش پرداخته کارآفرینی بررسی به اندکی معتقد است مطالعات

ها پیش بر اهمیت تحلیل ورزش از منظر کارآفرینی تأکید داشت و معتقد بود تحقیقات باید بـه  سال) 1997(

  ).2013نقل از پیکسوتو نایا، (پیدا کنند این سمت و سو گرایش 

 قرار آزمون مورد را ورزشی کارآفرینی ساختار محدودي، تجربی تحقیقات )2012( راتن از دیدگاه همچنین،

انـد  یافتـه  اختصاص ورزشی کارآفرینی بر حاکم شرایط فهم به اندکی تجربی یا مفهومی هايپژوهش و داده

نـه  ( یبه طور کل ینیدر مطالعات کارآفر ينظر یبر نبود چارچوب) 2006( 6فلچر یحت .)2013پیکسوتونایا، (

                                                           
١. Byers. 
٢. Peixoto Naia 
٣. Potts 
٤. Mothilall 

٥. Hardy 

٦. Fletcher 
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 اظهـار داشـتند بررسـی   ) 2012(در همین راسـتا، بـایرز و همکـاران     .کرد دیتأک) یورزش ینیتنها در کارآفر

 وسـیعی  دامنـه  دلیـل  همین به .نیافته است دست ادبیات در غالب جریان یک به هنوز ورزش در کارآفرینی

 شناختیو روش نظري هايپیشرفت نیازمند حوزه این در واقع، .دارد وجود آن در بیشتر آگاهی وسعهت براي

  . است

هاي کـارآفرینی در دانشـجویان مـدیریت    چارچوبی مفهومی در مورد ضرورت توسعه قابلیت) 2015( 1نووا

-ب بـاال، ایـده ال  مانند شور و تعصـ (هاي خاص ورزش در این چارچوب، ویژگی. ورزش ارائه کرده است

و اثـرات آنهـا بـر    ...) هـا و گرایی و وفاداري به برند، غیرقابل پیش بینی بودن نتایج، رابطه نمادین با رسـانه 

هـا، نـوآوري هـاي    پذیري بسیار باال در ورزش نسبت به سـایر تجـارت  مانند ریسک(کارآفرینی در ورزش 

کند آموزش کارآفرینی در مـدیریت ورزش بایـد بـه    نووا پیشنهاد می.  مدنظر قرار گرفته است...) ورزشی و

هـاي  وکار و توسعه سـازمان ها، راه اندازي کسبصورت یک برنامه درآید و شامل آموزش شناسایی فرصت

هـاي  در نهایت، چارچوب مذکور بر ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه آمـوزش مهـارت       . ورزشی موجود باشد

و  هـد هـاي دانشـجویان را مـد نظـر قـرار د     اهداف و ویژگیکارآفرینی در دانشجویان مدیریت ورزش باید 

  .هاي موردي باشدیادگیري، دانشجو محور و متکی بر مطالعات و پروژه

دریافتند که تغییـر در   »هاها، تعاریف و دیدگاهکارآفرینی فناورانه، نظریه«در تحقیقی با عنوان ) 2012( 2بلتی

تـر  د در کارآفرینی شده تا جایی که از تغییرات هر چه جزییتکنولوژي سبب تغییر در انواع اطالعات موجو

و  3روجـا . تـوان سـود بـرد   در تکنولوژي، براي استفاده بهتر در کارآفرینی و به نوعی کارآفرینی فناورانه می

بـه بررسـی تـاثیر و     »هـاي کـاربردي  کارآفرینی فناورانه و استراتژي«در تحقیقی با عنوان ) 2014(همکاران 

هاي کالن اقتصادي و اجتمـاعی پرداختـه و دریافتنـد کـه کـارآفرینی      کارآفرینی فناورانه در استراتژيکاربرد 

و  4نتایج پژوهش سـیانبوال . گذاري در ابعاد مختلف داردهاي سرمایهفناورانه بیشترین تاثیرگذاري را بر جنبه

نی فناورانـه، پیشـرفت   اصـلی بـراي گسـترش کـارآفری     موید این است که جهـت دهنـده  ) 2011(همکاران 

همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که بیشـترین تاثیرپـذیري در تولیـدات و فرآینـد     . باشداطالعات می

باشد که به عنوان بازده اصلی کارآفرینی فناورانه مطـرح بـه شـمار    نوآوري می ،هاي مختلفتولیدي شرکت

                                                           
١. Nova 
٢. Bailetti 
٣. ROJA 
٤. Siyanbola 
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بـه بررسـی و    »توسعه کارآفرینی و نوآوري فناورانه«در تحقیقی با عنوان ) 2015(و همکاران  1نوود. رودمی

ارتباط نوآوري، توسعه و کارآفرینی با توجه به متغیر فناوري پرداختند که نتایج پژوهش نشان داد گسـترش  

 2آنـه . شـود یافتن سایر عوامل سازمانی مـی  کارآفرینی فناورانه از هر نظر موجب گسترش نوآوري و توسعه

به بیان ملزومات مورد نیـاز در جهـت    »نوآوري و استراتژي کارآفرینی«خود با عنوان  نیز در تحقیق) 2015(

هاي مورد نیاز با استفاده از نوآوري پرداخت کـه نتـایج پـژوهش نشـان داد     گسترش کارآفرینی و استراتژي

 ٣همکـاران  و آالم کرشد ). 2015راتن ( گسترش استراتژي کارآفرینی با فناوري ارتباط مثبت معناداري دارد

 در وري بهـره  و ياقتصاد رشد در آن رییتغ حال در نقش و اطالعات فناوري یبررس به یپژوهش در) 2013(

 و دیتول) IT(اطالعات فناوري در گذاري سرمایه نقش مورد درها  یبررس پژوهش، نیا در. اند پرداخته ایاسترال

 پژوهشـی  در) 1390(نو  راشکی قلعه. است بودهگذشته  دهه چهار حدوداً یط ایاسترال در ياقتصاد وري بهره

 دریانوردي سیسـتان  و بنادر کل اداره کارکنانمدیران و توانمندسازي  بر اطالعات فناوري تأثیر درصدد یافتن

استقالل کاري  عملکرد، افزایش در  مهمی نقش اطالعات  فناوري نتایج نشان داد که .بوده است بلوچستان و

مهـارت   و دانـش  آمـادگی و  ارزیابی، افزایش خود کنترلی و خود شغلی، افزایش تنوع گیري، کارکنان، تصمیم

 ها فراهم آورده تا حین لذت از شگفتی گردشگري این فرصت را براي انسان. است کارکنان داشتهمدیران و 

 دیگر،هم زمان بتوانند در مورد یکدیگر بیاموزند و ضمن آشنایی با فرهنگ یک ،هاي طبیعت و انسان ساخت

تردیدي نیست که همه کشور هاي جهـان در  ). 1388،  4درام و مور(هاي یکدیگر را بهتر درك کنند  تفاوت

مد و باالبردن آبه ویژه سهم بیشتري از در...فرهنگی و اجتماعی، گاتنگ در پی بهره گیري از مزایايرقابتی تن

 )1389حیدري، (. ع خود هستندسطح اشتغال ناشی از بهینه سازي این صنعت خدماتی در کشور متبو

کنند و اقامت بلند مـدت   گردشگران ورزشی نسبت به سایر شاخه هاي گردشگري مقدار بیشتري خرج می

در رویدادهاي  .همچنین گردشگري ورزشی داراي ویژگی خاص از نظر حجم گردشگران است .تري دارند

 می اعزامه سوي محل برگزاري مسابقه تیم هاي ورزشی و هوادارانشان ب ،گردشگري ورزشی رویداد محور

 . که به طبع با حجم باالي گردشگران میزان هزینه کردن آنها در مقصد هم باالست شوند

گردشـگري ورزشـی دارنـد     زمینـه آمارها بیانگر این است که بسیاري از کشورهایی که شرایط مناسـبی در  

گردشگري ورزشی کلید . شی اداره می کنند،بخش عظیمی از اقتصاد خود را از طریق اقتصاد گردشگري ورز

                                                           
١. Naudé   
٢. Anne 
٤٣. Khorshed Alam and etal. 
٤. Drama and Moore 
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ها دالر  هاي المپیک یا جام جهانی است و این دلیل صرف میلیون عظیم میزبانی حادثه اي بزرگ مثل رقابت

صنعتی ترکیبی است و آنقدر سودآوري  تجارت ورزش و گردشگري،. را با جذب گردشگران به دنبال دارد

و خود رشته هاي ورزشـی نیـز از    هاي متولی ورزش سافرتی، سازماندارد که تمام کشورها، مناطق، دفاتر م

میلیون دالر سـود عایـد    400ها گاهی تا حدود به طوري که بابت هر روز برگزاري رقابت ؛آن سود می برند

ت محـور معمـوال حجـم    عـ امـا در گردشـگري ورزشـی طبی    ) .1387قیـامی راد،  (.کشور میزبان مـی شـود  

درآمد باالیی نصیب جامعـه   ،این شاخه گردشگري ورزشی با حجم کم گردشگردر  .گردشگران زیاد نیست

کشور  50یکی از  هاي صورت گرفته، این در حالی است که کشور ایران با توجه به بررسی. شود محلی می

 آنچه مسلم است این کشور با وجـود داشـتن پتانسـیل    اما. هاي گردشگري است اول جهان از نظر جذابیت

در زمینۀ گردشگري، متأسفانه هنوز نتوانسته به آن درجه از اعتبار و جایگاه واقعی خود دسـت  هاي بسیاري 

 با توجـه بـه محـدودیت   . درصد است1/0یابد، چرا که سهم گردشگري کشور ما از تولید ناخالص ملی فقط

 گردشگري وجود دارد، موضوع گردشـگري ورزشـی بـه لحـاظ فرهنگـی و      زمینههایی که در کشور ما در 

از طرفی، کشور ایـران از نظـر آب و هـوایی نیـز     .مناسب تري را ایجاد می کند ارزشی شرایط مطلوب تر و

زمانی که در کشورهاي عربـی  . نسبت به تمامی کشورهاي منطقه و بعضی کشورهاي جهان مزیت کلی دارد

ود دارد که از لحـاظ  گرماي طاقت فرسایی حاکم است یا در اروپا برف سنگینی باریده، مناطقی در ایران وج

آب و هوایی بسیار مساعد و دلپذیر و آمادة پذیرایی از گردشگران به طور عام و گردشگران ورزشی به طور 

هنوز در گردشگري ورزشی رویداد محـور هیچگونـه برنامـه    متاسفانه اما   .)1387راد،  یامیق(خاص است 

هاي ورودي و ورزشکاران ورودي به ایران گردشگري از تیم -ریزي خاصی در جهت بهره برداري اقتصادي

علی رغم مناطق بی نظیر و منحصر بـه فـرد طبیعـی در ایـران هـم       .در دهه هاي اخیر صورت نگرفته است

هـاي ورزشـی در طبیعـت کـه منجـر بـه        برنامه ریزي مشخص و مدونی  جهت گسترش و تعریف فعالیت

ورزشی که منجر به جذب گردشگر ورزشی در هاي  از بزرگترین فعالیت .نشده است ، جذب گردشگر شود

 3010تهران اشـاره کـرد کـه عـالوه بـر جـذب        1353هاي آسیایی سال  توان به بازي می ایران شده است،

موجب ایجاد دو ورزشگاه بـزرگ کشـور مجموعـه     راه آن تعداد زیادي گردشگر ورزشیورزشکار و به هم

هـا در   همچنین شایان ذکر است برگـزاري ایـن بـازي    .ورزشی آزادي و مجموعه ورزشی تختی تهران شد

جدید براي اولین بـار در ایـران   ایران موجب گسترش صنعت ورزش در کشور و ایجاد رشته هاي ورزشی 

میالدي  2020که این صنعت تا سال  می دهدالمللی و دیدگاه کارشناسان گردشگري نشان  آمارهاي بین .شد
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شـماري را   هاي شـغلی بـی   د شد و درآمد اقتصادي چشمگیر و فرصتبه بزرگترین صنعت دنیا تبدیل خواه

آورد و نقش مهمی را در فقرزدایی کشـورهاي محـروم و منـاطق توسـعه      براي کشورهاي مختلف فراهم می

هاي بسیار رشد یافته انواع گردشـگري، گردشـگري    در سرتاسر جهان، یکی از بخش. نیافته ایفا خواهد کرد

 .یژه اي بر توسعه گردشگري خواهد داشتورزشی است که تاثیر و

به  هر حال توسعه و در مواردي توسعه پایدار براي پایداري خود نیازمند نگاه پهنا نگر در توجـه بـه زمینـه    

  . ن زمینه ها هم گردشگري ورزشی استیکی از ای. هاست

ـ  یاز وابستگ ییرها يبرا یتواند به عنوان راه یکشور ما م يبرا یورزش يگردشگر و  ینفتـ  يه درآمـدها ب

 ،آن یفرهنگـ  يایـ و اح یجوامـع انسـان   تیـ حما دیدر تجد نیهمچن .باشد یخروج از اقتصاد تک محصول

جوامـع   بـه توسعه همـه جان  جهیدر نت... و  ستیز طیو مح یعیطب يحفاظت از فضاها ،ییاشتغال و درآمدزا

در نهایـت رفـع بیکـاري و کـاهش      که اشـتغال زایـی و   -تفکر کارآفرینی جادیو باعث ا  رددا یینقش بسزا

درسـت و کارآمـد و    تیریبـا مـد   تـوان  یم انیم نیدر ا .می شود -را دئر پی داردهاي اجتماعی  ناهنجاري

، زمینـه  نیـ در ا یزمانسا ینیو کارآفر یابیاطالعات و ارتباطات و بازار يهمچون فناور ییاستفاده از ابزارها

  .پرداخت یورزش يگردشگر داریبه توسعه پا

منبـع مهـم و    کیـ صنعت در اقتصاد کشورها و بـه عنـوان    نیا يبخش و نقش کارکرد نیا تیاهم لیبه دل 

. ردیپـذ  یجذب گردشگر صورت م حوزهدر  یقابل توجه يها يگذار استیها، س دولت ییدر درآمدزا یاتیح

نقـش   ارتباط به جهبا تو رانیا یورزش يگردشگر داریتوسعه پا يمحقق برآن شد که به مطالعه الگو نیبنابرا

و به این سـوال   بپردازد بر اساس مدل کارمن یسازمان ینیو کارآفر یمنابع انسان تیریاطالعات، مد يفناور

  ؟ارتباط معنی داري وجود دارد 1بر اساس مدل کارمن  بین متغیر هاي تحقیق آیا  اساسی پاسخ دهد که 

  .دهد می نشان را کارمن مفهومی مدل ،1 شکل

  

  

  

  

  

  

                                                           
١ .karmen 
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  )2015(مدل کارمن  : 1شکل 

  شناسی پژوهش روش

 پیمایشـی  هـا  داده آوري جمـع  شیوه نظر از و همبستگی روش لحاظ به کاربردي، هدف نظر از تحقیق این

 و )نفـر  107(ورزشـی وزارت ورزش و جوانـان    کارشناسـان کلیـه   شامل تحقیـق  ایـن  آماري جامعه. است

و کـل جامعـه بـه     بود )نفر 135(میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کارشناسان گردشگري سازمان 

 پایـدار  توسـعه «در ایـن پـژوهش از پرسشـنامه هـاي     . شیوه سرشماري به عنوان نمونه آماري انتخاب شـد 

و ) قاسـمی ( »فناوري اطالعات و ارتباطـات «، )هیل( »کار آفرینی سازمانی«، )افتخاري( »گردشگري ورزشی

  .به عنوان ابزار گردآوري داده ها استفاده شد) بوسلی و ویل( »انسانی مدیریت منابع«

 بنـدي  طبقـه  بـراي ) و آمار اسـتنباطی  معیار انحراف فراوانی، میانگین، محاسبه( توصیفی از تکنیک هاي آمار

جهت بررسـی فرضـیات بـه    هاي کلمگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  خام هاي داده

  .استفاده شد Spssار کمک نرم افز

  هاي پژوهش یافته

 

 کارآفرینی

 فناوري اطالعات

مدیریت منابع 

 انسانی

 توسعه پایدار
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ابتدا مشـخص گردیـد کـه بـین     . از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد ،براي آزمون هریک از فرضیات 

  .متغیرها ارتباط معنی داري وجود دارد و در ادامه میزان تاثیر هریک از متغیرها بر دیگري تعیین گردید

 .داردوجود معنی داري  ارتباط ورزشی گردشگري پایدار توسعه و اطالعات فناوريبین  :فرضیه اول

  توسعه پایدار گردشگري وفناوري اطالعات  متغیر هايبین  ارتباطو ضریب همبستگی آزمون نتایج  :1جدول 

  سطح معنی داري T  تعداد  مسیرمقدار ضریب   متغیرها

 اطالعات فناوري
381/0 242  021/3  01/0  

 ورزشی گردشگري پایدار توسعه

  

فرضـیه اول مـورد تاییـد قـرار      ،مـی دهـد  نشان  381/0که میزان ضریب مسیر را  1نتایج جدول با توجه به 

ارتبـاط   ، 01/0در سطح   ورزشی گردشگري پایدار توسعه با اطالعات فناوري گرفت و مشخص گردید که

  .استو حاکی از تاثیر این متغیر بر توسعه پایدار گردشگري ورزشی  معنی داري دارد 

  .ارتباط معنی داري وجود داردسازمانی  کارآفرینیو  اطالعات فناوريبین  : فرضیه دوم

  سازمانیکارآفرینی   و فناوري اطالعاتضریب همبستگی و ارتباط بین متغیر هاي  آزموننتایج  :2جدول 

  سطح معنی داري t  تعداد  مسیرمقدار ضریب   متغیرها

 اطالعات فناوري
943/0 242  04/9  01/0  

 سازمانی کارآفرینی

  

، فرضـیه دوم مـورد تاییـد قـرار     مـی دهـد  نشان  943/0که میزان ضریب مسیر را  2با توجه به نتایج جدول 

،  ارتبـاط معنـی داري   01/0سـازمانی در سـطح    با کارآفرینی اطالعات فناوري گرفت و مشخص گردید که

  .نی استسازما دارد  و حاکی از تاثیر این متغیر بر کارآفرینی

ارتبـاط معنـی داري وجـود     ورزشـی  گردشگري پایدار توسعه و کارآفرینی سازمانیبین : فرضیه سوم

  .دارد

  توسعه پایدار گردشگريو کارآفرینی سازمانی ضریب همبستگی و ارتباط بین آزمون  نتایج :3جدول 

  سطح معنی داري  t  تعداد  مسیرمقدار ضریب   متغیرها

 سازمانی کارآفرینی
377/0 242  45/19  01/0  

 ورزشی گردشگري پایدار توسعه
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فرضـیه سـوم مـورد تاییـد قـرار       ،می دهدنشان  377/0که میزان ضریب مسیر را  3با توجه به نتایج جدول 

،  01/0در سـطح    ورزشـی  گردشـگري  پایـدار  توسـعه  بـا  کارآفرینی سـازمانی  گرفت و مشخص گردید که

  .اثیر این متغیر بر توسعه پایدار گردشگري ورزشی استارتباط معنی داري دارد و حاکی از ت

  .ارتباط معنی داري وجود داردمدیریت منابع انسانی  و فناوري اطالعات  بین :فرضیه چهارم

  مدیریت منابع انسانی وفناوري اطالعات ضریب همبستگی و ارتباط بین آزمون  :4جدول 

  سطح معنی داري  t  تعداد  مسیرمقدار ضریب   متغیرها

 اطالعات فناوري
931/0 242  969/5  01/0  

 انسانی مدیریت منابع

مورد تاییـد قـرار   چهارم ، فرضیه می دهدنشان  0/ 931که میزان ضریب مسیر را   4یج جدولبا توجه به نتا

، ارتبـاط معنـی داري    01/0در سطح  مدیریت منابع انسانیبا  اطالعات فناوري گرفت و مشخص گردید که

  .استمدیریت منابع انسانی اکی از تاثیر این متغیر بر دارد  و ح

  .ارتباط معنی داري وجود دارد توسعه پایدار گردشگري ومدیریت منابع انسانی  بین : فرضیه پنجم 

  توسعه پایدار گردشگري  ومدیریت منابع انسانی ضریب همبستگی و ارتباط بین آزمون  :5جدول 

  سطح معنی داري t  تعداد  مسیرمقدار ضریب   متغیرها

 انسانی مدیریت منابع
458/0 242  313/5  01/0  

 ورزشی گردشگري پایدار توسعه

  

فرضیه پـنجم مـورد تاییـد قـرار      ،می دهدنشان  458/0که میزان ضریب مسیر را   5با توجه به نتایج جدول 

،  01/0ر سـطح  د  ورزشـی  گردشـگري  پایـدار  توسعه با مدیریت منابع انسانی گرفت و مشخص گردید که

  .ارتباط معنی داري دارد و حاکی از تاثیر این متغیر بر توسعه پایدار گردشگري ورزشی است

 نتیجه گیري بحث و

، پاك و کم هزینه دنیا امروزه در ردیف صنعت هاي پردرآمد به ویژه گردشگري ورزشی صنعت گردشگري

     از دالیـل توجـه بـه گردشـگري ورزشـی       واید اقتصادي گردشگري ورزشی نیز یکـی ف ،از طرفی. قرار دارد

به گونه اي که گردشگري ورزشی یک تجارت چنـد میلیـون دالري اسـت کـه داراي سـریعترین       ؛می باشد

رویدادهاي ورزشی که در کشورهاي مختلف برگزار . ستتریلیون دالر در سطح دنیا 5/4د رشد، یعنی حدو
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گري ورزشی، ضمن جـذب گردشـگران، سـبب شـکل     می شود خود می تواند به عنوان جاذبه اصلی گردش

لـزوم   و ان روبـه گسـترش، نـرخ بـاالي بیکـاري     همچنین جمعیت جو. گیري فواید اقتصادي بسیاري گردد

اشتغال کامـل، افـزایش    کارآفرینی، افزایش درآمد ارزي و سرمایه گذاري خارجی می تواند زمینه رسیدن به

در هم شکستن مرزهاي قومی و اقلیتـی را فـراهم   و  ورهاي دنیاگسترده و سازنده با کشدرآمد ارزي، تعامل 

تبدیل به صنعتی رقابتی شـده و کشـورها بـراي کسـب درآمـد      ورزشی طی سال هاي اخیر گردشگري . کند

یکی از این روش هـا کـه بسـیار    . بیشتر متمایل به روش هاي جدید و ارائه نوآوري در این صنعت شده اند

بـا ایجـاد   در اینترنـت و دنیـاي اطالعـات    . از فناوري اطالعات و اینترنت است هم مفید واقع شده استفاده

آسانتر  گردشگرسایت هاي متعدد در زمینه هاي مختلف گردشگري و اطالعات وسیع این سایت ها، جذب 

مسـتثنی نشـده   ورزشـی  در این میان حتی بازي هاي کامپیوتري نیز در تحقق اهداف گردشگري . شده است

  .اند

 دنیـا  قدرتمنـد  و مهـم  صنایع از یکی عنوان به ورزش صنعت  و گردشگريصنعت مهم و درآمدزاي  دغاما

   .گرددگردشگري ورزشی مطرح  عنوان با گردشگري هاي شاخه انگیزترین شگفت از یکی تا هشد موجب

هـاي   با توجه به اینکه یکی از جنبـه . شود اقتصادي بسیار تاکید می  موثر کارآفرینی در توسعهامروزه بر نقش 

می باشد، با تکیـه بـر نـوآوري و بـا     به ویژه گردشگري ورزشی بخش گردشگري   اقتصادي، توسعه  توسعه

ن بـه کشـف   اعمال تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و سرمایه گذاري الزم می توا

 ،در  واقـع . پرداخـت در زمینـه گردشـگري ورزشـی    بازارهاي جدید و ارائه محصوالت و خدماتی متفاوت 

هـاي   و راه حـل جدیـد   هاي ایده کارآفرینی فرایند پویاي بینش، تغییر و خلق است که براي توسعه و اجراي

  . خالق به انرژي و شور و اشتیاق احتیاج دارد

 رانیا یورزش يگردشگر داریتوسعه پا يبه مطالعه الگو ر به دنبال این بود کهبه همین منظور پژوهش حاض

 .بپردازد ی بر اساس مدل کارمنسازمان ینیو کارآفر یمنابع انسان تیریاطالعات، مد يبه نقش فناور جهبا تو

 وانسانی  مدیریت منابع ،، کارآفرینی سازمانیاطالعات فناوريبین  متغیر هاي نشان داد که آزمون فرضیات 

نتایج تحقیق حاضر  بررسی ها نشان داد که .داردوجود  معنی داري  ارتباط ورزشی گردشگري پایدار توسعه

والکو راسل بلیـر  ناتاشا اسلک ، )2018(یانگ چن و ژیانگ لی  ،)2018(آبوبکار و ایلکان با نتایج تحقیقات 

آیونـا و کاسـوري   ، ) 2015(ت و هارسـفال  النت هانه فلـد، النـت، اسـمی    ،) 2018(تسی ، )2016(ویلیامز  

، )2013(و همکـاران   سـالومه ، )2012بایرز و همکـاران،  (،  )2015(راتن ، )2012(لی و میسانگ ، ) 2015(
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سـیانبوالو   ، )2014(و همکـاران   روجـا ، )2012(بلتی ، ) 2015(نووا  ، )2016 (پاتس، )2013( پیکسوتونایا

 . همخوان است )2013( همکاران و آالم کرشدو  )2015(آنه  ، )2015(نوود و همکاران ، ) 2011(همکاران 

، قصد سفر و قـدرت درآمـدزایی صـنعت    ناوري اطالعات بر اعتماد به مقصدکه استفاده از فتوان گفت  می

ها را به طـرز چشـمگیري ارتقـا     توان این متغیر می  WOMتوریسم تاثیر معنی داري دارد و با استفاده از 

کنند و  تصویري ذهنی و شاد براي توریست ها ایجاد می ،شاد هستند ی کهشهرها یا کشورهای نهمچنی .داد

، ایجاد انگیزه هاي سفر ویژگی هاي مکان و سازند آنها را ترغیب به مسافرت به این کشورها یا شهر ها می

ور و توسـعه   از طریق سایت ها و تکنولوژي هاي جدید و تصویر مقصد از عوامل مهم و اثرگـذار بـر حضـ   

با اسـتفاده از فاکتورهـایی    مختلف توسعه صنعت توریسم در کشورهاي چه بسا .صنعت توریسم می باشند

، بر قصـد سـفر، تصـویر مقصـد      تکنولوژي هاي نوین موثر، تباطات اینترنتی براي جذب توریستار :چون

وزه که توجه خاصـی بـه حـ    کارمندان آموزش دیده ي نیروهاي انسانی در حوزه مدیریت وتوجه و توانمند

  .، صورت گرفته و درآمد شایانی را براي این کشورها ایجاد کرده استهاي شغلی و کارآفرینی داشتند

استفاده از تکنولـوژي هـاي    بر پایه نتایج مقاالت مختلف و همچنین نتایج تحقیق حاضر می توان گفت  که

 اي بـراي صـنعت توریسـم ایجـاد کـرده اسـت و      نوین و بازاریابی هاي اینترنتی و شبکه اي فرصت بهینـه  

نیازمند در سازمان هاي ورزشی  ،از این رو .شود متذکر میبراي مدیران  را این علومبه کارگیري   ضرورت

روندهاي تجاري، نوآوري ایجاد و چیزي متفاوت از آنچه در با رویکرد کارآفرینی ورزشی هستیم تا حضور 

هاي عظیم از میان افراد غیرمعروفی که در حوزه ورزش اقدام به کارآفرینی. کنندگذشته وجود داشته را خلق 

تـوان بـه اشـخاص فعـال در مـوج سـالنی کـردن        می) یا به معناي دقیق کلمه، ارزش آفرینی کردند(نمودند 

 کـه  چتربازي و روئینگ سواري،موج اسکی، کوهنوردي، مانند سالنیخارج هايورزش. ها اشاره کردورزش

 بـه لطـف   اکنـون  ،شـدند می انجام هواي آزاد در و هارودخانه ها،اقیانوس ها،کوه طبیعی يمحیط ها در قبالً

دارند که به رشد  قرار مشتریان دسترس در شدهکنترل و بینیپیش قابل ایمن، سرپوشیده مراکز در کارآفرینان

 دهیخطر ناد) به عنوان کارآفرین( يفردباید امر  نیتحقق ا يبرا بدیهی است. کند توریسم ورزشی کمک می

نتیجـه  . به جـان بخـرد  را هدف  نیبه ا یابیدر جهت دست یکیتکنولوژ التیاستفاده از تسه هیاول دهیگرفتن ا

 ماننـد  مشـابهی  هايویژگی از و هستند اقتصادي توسعه دنبال به و کارآفرینی ورزش، اینکه صنعت توریسم

هـاي خـاص ورزش   در این چارچوب، ویژگی . برخوردارند لبیطفرصت و پیشگامی خطرپذیري، نوآوري،

گرایی و وفاداري به برند، غیرقابل پیش بینی بودن نتایج، رابطه نمـادین بـا   مانند شور و تعصب باال، ایده ال(
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پذیري بسیار باال در ورزش نسبت به سـایر  مانند ریسک(و اثرات آنها بر کارآفرینی در ورزش ...) ها ورسانه

آمـوزش کـارآفرینی در مـدیریت ورزش بـه      و  یردمدنظر قرار گباید ) ...ها، نوآوري هاي ورزشی وتتجار

  .درآید مدون و اصلی صورت یک برنامه

اصـلی بـراي گسـترش کـارآفرینی فناورانـه،       که جهـت دهنـده   نشان می دهدهاي همخوان  نتایج پژوهش

یانگر این است که گسترش کارآفرینی فناورانـه از  بهمچنین نتایج . باشدمیو تکنولوژي  پیشرفت اطالعات 

بـه طـور کلـی    . اسـت  بـوده کشـورها   ياقتصاد  وري بهره و رشدتوریسم ورزشی و  هر نظر موجب توسعه

با توجه به تعیـین ضـریب مسـیر حـاکی از آن بـود کـه       بررسی هر سه متغیر و میزان تاثیر هر یک از آن ها 

 458/0و  377/0،  388/0 یب به میـزان تو مدیریت منابع انسانی به تر کارآفرینی سازمانی ،اطالعات فناوري

، آبوبکـار و  )1396( تحقیـق بـا تحقیقـات پروینـی     موثر بودند که نتایجبر توسعه پایدار گردشگري ورزشی 

همخـوانی  )  2016( شا اسلک والکو راسل بلیـر ویلیـامز  ، ناتا)2018(، یانگ چن و ژیانگ لی )2018(ایلکان

، مستمر و ماندگار در حوزه گردشـگري ورزشـی   ي اینکه بتوانیم توسعه اي پایدارکند که برا یان میدارد و ب

یم تـا اثـر و ارتبـاط بـین     هسـت نگاهی مبتنی بر مدیریت سیستمی و ایجـاد یکپـارچگی   مند داشته باشیم نیاز

  .رشد و توسعه این صنعت گردد وهم افزایی  منجر بهمتغیرهاي اصلی 

هاي اطالعـاتی،   با توجه به تغییرات سریع در زمینه فناوريته از نتایج بیانگر این است که راهکارهاي برخاس

بـا هـدف اطـالع     در فضاي مجازي بسته هاي تبلیغاتی ،صورت پذیرد زمینه بهینه سازي مستمر در اینباید 

مقصد و  ه ریزي، کلیه خدمات اینترنتی، برنامورزشی هاي گردشگري رسانی و تبلیغ کلیه مراحل سفر، مکان

و در زمینه ایجاد سـایت هـا و کانـال هـاي جـذاب بـا        ودایجاد ش با هدف توسعه گردشگري ورزشی غیره

 .انجام شودمحوریت گردشگري ورزشی برنامه ریزي هاي بلند مدت 
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Today, tourism with the sport industry has been greatly matched. With the 
advent of modern knowledge, this relationship has become widespread and has 
created a dynamic and powerful industry around the world. Since this industry 
is one of the most profitable and high value added industries, obviously, 
policymakers at the macro level of sport of countries are interested in the 
scientific and continuous attention to this industry- especially in areas that have 
the potential for the tourism industry. Therefore, this research investigates the 
impact of information technology on sustainable development of sport tourism 
in Iran, taking into account the intermediary variables such as human resource 
management and organizational entrepreneurship in Iran. This research was 
applied in terms of correlation method and in terms of collecting data. The 
statistical population consisted of the sports experts of the Ministry of Sport and 
Youth and tourism experts of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization- a total of ٢٤٢ experts. In this research, the questionnaire on 
sustainable development of sport tourism, organizational entrepreneurship, 
information and communication technology and human resource management 
as a tool for data collection was used after validation, stability and reliability. 
Descriptive statistics (mean, frequency, standard deviation and inferential 
statistics) were used to categorize raw data and Kolmogorov Smirnov tests and 
Pearson correlation coefficients for examining hypotheses using SPSS software. 
The results of research hypotheses showed that there is a significant relationship 
between information technology and sustainable development of sport tourism. 
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The results showed that there is a significant relationship between 
organizational entrepreneurship, human resource management and sustainable 
tourism development. 

 
Key Words: Sustainable Development of Sport Tourism, Information 
Technology, Human Resources Management and Organizational 
Entrepreneurship 

  

  

  


