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چکیده
هدف :تحقیق حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران طراحی و اجرا شد.
روششناسی :تحقیق حاضر از نوع ،تحقیقات توصیفی-تحلیلی است که بهصورت میدانی انجام شد .جامعه آماری تحقیق حاضر
شامل تمامی افراد خبره و آگاه در حوزه گردشگری ورزشی بودند ازجمله برخی اساتید دانشگاهی ،مدیران انجمن گردشگری
ورزشی و برخی مدیران و افراد فعال در حوزه گردشگری ورزشی .با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی تا حد رسیدن به
اشباع نظری در خصوص معرفی افراد آگاه در حوزه گردشگری ورزشی ،تعداد  57نفر بهعنوان نمونه تحقیق مشخص شد .ابزار
تحقیق شامل دو پرسشنامه محققساخته جهت دستهبندی مؤلفهها و ساختاردهی مؤلفههای شناساییشده بود .جهت انجام
تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق حاضر از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده
شد.
یافتهها :نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در کل  6عامل (عوامل فرهنگی ،قانونی ،زیرساختی ،مالی ،فردی و محیطی-
مکانی)  78/51درصد از واریانس کل سؤاالت را تشکیل دادند .نتایج همچنین نشان داد که عوامل فردی و عوامل محیطی-مکانی
جزو عوامل مستقل کلیدی هستند که سبب تأثیرگذاری بر سایر عوامل است.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاضر مشخص کرد که در مسیر شکلگیری ثروت انسانی نیاز به گسترش و توسعه عوامل فردی و
عوامل محیطی ـ مکانی است و شکلگیری ثروت انسانی منوط به توسعه عوامل فردی و عوامل محیطی ـ مکانی خواهد بود.
واژههای کلیدی :ثروت انسانی ،عوامل فردی ،عوامل محیطی-مکانی ،گردشگری ورزشی.
* نویسنده مسئول :تلفن09113569883 :
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مقدمه
گردشگری بهمنزله گستردهترین صنعت خدماتی دنیا ،جایگاه ویژهای در عرصههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی به
خود اختصاص داده است ،بهطوریکه با  200میلیون شاغل ( 5درصد کل اشتغال دنیا) و گردش مالی ساالنه در حدود 5/4
تریلیون دالر ،به بزرگترین و متنوعترین صنعت دنیا تبدیل شده است (موحد و کهزادی .)1389 ،در سال  2012تقریبا 14/1
درصد از جمعیت جهان اقدام به گردشگری کردند .درواقع طبق آمار سازمان جهانی گردشگری  1/035میلیارد گردشگر در سال
 2012وجود داشت که این مقدار در سال  2015به  1/32بیلیون گردشگر افزایش یافت .طبق پیشبینیها ،محتمل است تعداد
گردشگران در سال  2020به  1/6میلیارد و در سال  2030به  1/8میلیارد گردشگر افزایش یابد (پرات و تولکاچ .)2018 ،1میتوان
گفت گردشگری توسعهای است که در آن توازن ،تعامل ،حفظ ارزشها ،کیفیت اخالقیات و اصول اقتصادی و مزیتهای اقتصادی
همه به همراه هم دیده شدند و کوشش میشود تا توسعهای متعادل و همهجانبه جایگزین توسعه صرفا اقتصادی شود (محسنی،
.)1388
یکی از حوزههای مهم گردشگری ،گردشگری ورزشی است .گردشگری ورزشی یکی از انواع گردشگری است که جهت دستیابی
به اهداف گردشگری در هر جامعهای نقش مهم و تأثیرگذاری را ایفا میکند .کارکردهای مهم ورزش در سطح جهان سبب شده
است تا بتوان از آن جهت توسعه گردشگری در قالب گردشگری ورزشی بهره الزم را برد .در سالهای گذشته گردشگری ورزشی
بخش عمده ای از موفقیت جوامع در حوزه گردشگری را شامل شده است .این مسئله سبب شده است تا بسیاری از کشورها در
جهت توسعه گردشگری ورزشی اقدامات الزم را انجام دهند .هیچ و لتو )2018( 2اعالم کردند گردشگری ورزشی و بهرهگیری از
پتانسیلهای آن یکی از اهداف مهم کشور ژاپن در برخی رویدادهای ورزشی آتی ازجمله جام جهانی راگبی  2019ژاپن و المپیک
 2020توکیو است .واتانابی 3و همکاران ( )2018نیز بیان کردند گردشگری ورزشی یکی از انواع مهم گردشگری است که سبب
رشد و گسترش گردشگری در کشور مالزی میشود .تحقیقات هودک 4و همکاران ( )2018نیز مشخص کرد گردشگری ورزشی
نقش مهمی در موفقیت و دستیابی به اهداف مدنظر از المپیک  2016ریو را داشت .بالیس 5و همکاران ( )2018نیز اشاره کردند
که عدم بهرهگیری مناسب کشور یونان از المپیک  2004آتن در توسعه گردشگری ورزشی و ایجاد یک مقصد گردشگری ورزشی
در سطح جهان ،بهعنوان یک تجربه مناسب میبایستی در سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد .در مسیر توسعه گردشگری
ورزشی برخی مسائل اهمیت بیشتر و ضروریتری دارند .دراینبین تحقیقات مختلفی اشاره کردند که ثروت انسانی بهعنوان یک
منبع مهم ،نقش تعیینکنندهای در بهبود وضعیت گردشگری دارد (بائوم2015 ،6؛ مادرا 7و همکاران ،2017 ،السکانو 8و همکاران،
 .)2016بائوم ( )2018اشاره داشت که منابع انسانی نقش مهمی در جهت دستیابی به اهداف مدنظر در گردشگری دارند.
پیش از قرن نوزدهم ،سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و صرف هزینه در مورد آموزشهای ضمن خدمت از اهمیت چندانی
برخوردار نبود .در قرن بیستم ،آموزش ،مهارتها و دانش تبدیل به عوامل تعیینکننده کارایی ملل و افراد شد؛ بهطوریکه قرن
بیستم را میتوان «عنصر سرمایه انسانی» نامگذاری کرد .بهطورکلی میتوان گفت که مهمترین سرمایه شکلگرفته در اجتماع
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برای توسعه ،همانا سرمایهگذاری بر انسانهاست (مویرا .)2018 ،1تئوری سرمایه انسانی در  1960بهوسیله شولتز 2مطرح شد و
بعدها در سال  1964بکر 3آن را تعقیب کرد .از نظر وی سرمایه انسانی به داراییهای فردی اشاره میکند که میتواند ذاتی یا
اکتسابی باشد و زمانی ایجاد میشود که مهارتها و تواناییهای یک فرد افزایش پیدا کند (ژانگ .)2016 ،4درواقع سرمایه انسانی
مجموعهای از دانش عمومی و حرفهای کارکنان و تواناییهای رهبری و حل مشکل و خطرپذیری است و نمایانگر ذخیره دانش
یک سازمان است که در کارکنان آن ،نمود پیدا میکند (موحد و کهزادی .)1389 ،سرمایه انسانی تحت عنوان دانش فردی،
مهارتها و تواناییها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسائل کسبوکار نیز تعریف شده
است (مویرا .)2018 ،بهبود وضعیت منابع انسانی سبب ارتقا عملکرد میشود (بیگمی و همکاران .)1397 ،یک سیستم مدیریت
منابع انسانی کارآمد و اثربخش ،میتواند بهمثابه یک دارایی ،استراتژیک سازمانی در نظر گرفته شود (زارعی و همکاران.)1395 ،
سرمایه انسانی یک مسئله گسترده و جامع و دارای ابعاد مختلفی ازجمله ثروت انسانی است .در مطالعات و تحقیقات مدیریت در
جهان بهویژه در مدیریت منابع انسانی همواره بر نقش کلیدی کارکنان شایسته ،بااستعداد و توانمند در موفقیت سازمانها تأکید
شده است .بخش مهمی از سرمایه انسانی مربوط به حفظ کارکنان بااستعداد در سازمان یعنی ایجاد ثروت انسانی است (گوتر،5
 .)2000بر اساس ارزیابی بانک جهانی که برای  192کشور صورت گرفته است چنین استنتاج شده است که سرمایههای تولیدی
تنها  16درصد ،سرمایه طبیعی  20درصد و سرمایههای انسانی بالغ بر  64درصد کل ثروت کشورهای پیشرفته را تشکیل میدهند.
این نسبتها در کشورهای مختلف ،متفاوت است؛ بهطوریکه در کشورهای پیشرفته صنعتی سهم ثروت انسانی تا  80درصد نیز
رسیده است (بلیاکلی و فری .)2016 ،6درحالیکه در کشورهای کمتر توسعهیافته نقش عامل انسانی کاهش پیدا کرده و سهم
عمده را ثروتهای طبیعی تشکیل داده است (ناکاجیما 7و همکاران.)2018 ،
ثروت انسانی بهعنوان یکی از جنبههای مهم مدیریتی نقش مهمی در مسیر ارتقا و توسعه در جوامع دارد .ثروت انسانی به وجود
منابع انسانی خبره در حوزههای مختلف اشاره دارد .ثروت انسانی در حوزه گردشگری سبب میشود تا بستر سرمایه فکری ،عاطفی
و اجتماعی در حوزه گردشگری ایجاد گردد (بالدوین .)2007 ،8ازاینرو نیازسنجی در مسیر توسعه و ایجاد ثروت انسانی در حوزه
گردشگری بهخوبی درک میشود (بائوم .)2007 ،ادوفبیری )2018( 9اشاره داشت که توسعه منابع انسانی و شکلگیری ثروت
انسانی یکی از نیازهای مهم گردشگری است .مویرا )2018( 10و ژانگ )2016( 11نیز اشاره داشتند که ثروت انسانی نقش مهمی
در توسعه گردشگری دارد  .با توجه به کارکردهای گردشگری ورزشی در جوامع ،در برخی تحقیقات نیز به نقش منابع انسانی بر
گردشگری ورزشی اشاره داشتهاند (آدامز و پیکارز .)2015 ،12با توجه به اهمیت ثروت انسانی در مباحث گردشگری ورزشی ،اما
برنامهریزی در مسیر رشد و ترقی آن در کشور ایران عمال انجام نگرفته است .در جهت عوامل مؤثر بر شکلگیری ثروت انسانی
در گردشگری تحقیقات اندکی انجام گرفته است .مویرا ( )2018اشاره داشت که برخی عوامل مدیریتی ازجمله وجود آگاهی در
خصوص ثروت انسانی در میان مدیران ازجمله مسائل مهم در شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری است .ژانگ ( )2016نیز
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مشخص نمود که منابع مالی در مسیر ایجاد و شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری نقش مهمی را ایفا مینماید .از

طرفی اویی1

و همکاران ( ) 2015اشاره داشتند که مشکالت مربوط به مهارت پایین منابع انسانی ازجمله مسائل مهم در بهرهگیری از منابع
انسانی در گردشگری است .تحقیقات مککابی و دیکمان )2015( 2نیز مشخص کرد که عدم وجود حمایتهای قانونی در
بهرهگیری از منابع انسانی یکی از مشکالت موجود در مسیر ایجاد ثروت انسانی در گردشگری است .با توجه به انجام تحقیقات
مختلف در خصوص شکلگیری ثروت انسانی در حوزه گردشگری خأل تحقیقاتی ناشی از نبود تحقیقات جامع و همچنین نبود
تحقیقات تخصصی در خصوص گردشگری ورزشی بهخوبی قابل مشاهده است .با توجه به محیط متفاوت گردشگری ورزشی در
هر جامعه ای ،عدم تحقیقات تخصصی و جامع در خصوص ایجاد ثروت انسانی در گردشگری ورزشی سبب گردیده است تا
برنامه ریزی مناسب در مسیر ثروت انسانی در گردشگری ورزشی در کشور ایجاد نگردد .این مسئله سبب گردیده است تا نتوان
در مسیر بهبود گردشگری ورزشی از ویژگیها و کارکردهای منابع انسانی بهره الزم را برد .با این توجه تحقیق حاضر با هدف
تحلیل عوامل مؤثر بر شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران ،سعی در پاسخ به این سؤال دارد که عوامل مؤثر بر
شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران چیست؟
روششناسی
تحقیق حاضر از نوع ،تحقیقات توصیفی -تحلیلی است که بهصورت میدانی انجام شد .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی
افراد خبره و آگاه در حوزه گردشگری ورزشی بود از جمله برخی اساتید دانشگاهی ،مدیران انجمن گردشگری ورزشی و همچنین
برخی مدیران و افراد فعال در حوزه گردشگری ورزشی .با استفاده از روش نمونهگیری گلولهبرفی تا حد رسیدن به اشباع نظری
در خصوص معرفی افراد آگاه در حوزه گردشگری ورزشی ،تعداد  57نفر بهعنوان نمونه تحقیق مشخص شد .الزم به ذکر است در
فرایند تعیین نمونه تحقیق ،برخی افراد نیز با تحقیق حاضر همکاری نکردند.
ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه محققساخته بود .پرسشنامه اول با هدف بررسی و مؤلفهبندی عوامل شناساییشده طراحی شد.
همچنین پرسشنامه دوم بهمنظور ساختاردهی به مؤلفههای شناساییشده که خروجی پرسشنامه اول تحقیق است ،طراحی گردید.
بدین منظور پرسشنامه اول تحقیق دارای  27سؤال بود که سؤاالت آن شامل عوامل مؤثر بر شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری
ورزشی بود .سؤاالت این پرسشنامه بر اساس بررسی جامع منابع تخصصی و همچنین بررسی نظرات خبرگان در غالب روش دلفی
شناسایی شده بود .بدین منظور ابتدا محقق با بررسی مبانی نظری تحقیق ،به شناسایی برخی عوامل اقدام کرد .سپس این عوامل
در غالب روش دلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .درنهایت پس از انجام این مراحل تعداد  27عامل مؤثر بر شکلگیری
ثروت انسانی در گردشگری ورزشی شناسایی و این عوامل در غالب پرسشنامه طراحی شد .سؤاالت این پرسشنامه در طیف 5
ارزشی لیکرت طراحی شده بود .در روش دلفی تحقیق تعداد  8نفر از نمونههای تحقیق ،مشارکت داشتند که آنان عالوه بر روش
دلفی در بررسی روایی پرسشنامههای تحقیق نیز مشارکت و تمامی  57نمونه تحقیق ،پرسشنامه اول تحقیق را تکمیل کردند .در
ادامه تحقیق پس از انجام گام اول تحقیق و تحلیل پرسشنامه اول و شناسایی مؤلفههای تحقیق ،پرسشنامه دوم طراحی شد .این
پرسشنامه به مقایسه دوبهدو مؤلفههای شناساییشده پرداخت .از میان  57نمونه تحقیق ،تعداد  32نمونه در تکمیل پرسشنامه
دوم تحقیق ،با محقق همکاری کردند.
درنهایت عوامل شناساییشده در قالب پرسشنامه محققساختهای ،در جهت دستهبندی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی
و روایی محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات  7تن از اساتید دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در خصوص

1. Ooi
2. McCabe and Diekmann,
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روایی محتوایی نیز با استفاده از فرمهای روایی سنجی شاخص روایی محتوایی 1و ضریب نسبی روایی محتوا روایی 2مورد تأیید
واقع شد .مقدار شاخص روایی محتوایی با توجه به تعداد اساتید ( 7نفر) 0/99 ،و مقدار ضریب نسبی روایی محتوا روایی0/99 ،
به دست آمد؛ بنابراین روایی محتوایی ابزار مورد تأیید قرار گرفت .همچنین روایی سازه پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل
عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت .پایایی پرسشنامه اول تحقیق نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ ،میزان 0/81
مشخص شد .جهت انجام روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی از نرمافزار اسپیاساس و جهت بررسی و تحلیل روش مدل-
سازی ساختاری تفسیری از نرمافزار میکمک 3استفاده شد.
یافتهها
نتایج توصیفی تحقیق حاضر نشان داد که  82درصد نمونه تحقیق مردان و  16درصد را زنان تشکیل میدادند ،گروه سنی -40
 50سال با فراوانی  72درصد بیشترین فراوانی را دارا بود .همچنین نتایج توصیفی تحقیق مشخص کرد سطح تحصیالت دکتری
با حدود  54درصد بیشترین فراوانی را در میان نمونههای تحقیق شامل میشد.
جهت استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ،ابتدا برای بررسی کفایت حجم نمونهبرداری از آزمون کفایت نمونهبرداری کایسر-
مایر -اولکین استفاده شد؛ میزان این آزمون  0/897به دست آمد که نشانگر مناسب بودن میزان این آماره است .سپس برای
اینکه مشخص شود همبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر صفر نیست ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد که نتایج این
آزمون در سطح  99درصد اطمینان معنیدار شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد در کل  6عامل (عوامل فرهنگی ،قانونی،
زیرساختی ،مالی ،فردی و محیطی-مکانی)  78/514درصد از واریانس کل سؤاالت را در برگرفت .جدول  1نتایج بار عاملی مربوط
به هر گویه و دستهبندی عوامل را نشان میدهد.
جدول  .1نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی
گویهها

فرهنگی

بهبود فرهنگ حفظ نیروی انسانی خبره در حوزه گردشگری ورزشی

0/874

گسترش فرهنگ تسهیم دانش در میان منابع انسانی فعال در گردشگری ورزشی

0/817

افزایش فرهنگ بهرهگیری از نیروی انسانی جوان در کشور

0/759

بهبود جانشین پروری در تمامی حوزهها و عرصههای گردشگری

0/723

بهبود فرهنگ تصمیمگیری مشارکتی سازمانها و انجمنهای فعال در حوزه
گردشگری ورزشی

0/701

افزایش آزادی عمل به منابع انسانی فعال در حوزه گردشگری ورزشی

0/658

آموزش به مدیران در جهت اهمیت منابع انسانی در حوزه گردشگری ورزشی

0/623

توسعه فرهنگ خودنظارتی در میان منابع انسانی فعال در گردشگری ورزشی

0/601

قانونی

افزایش حمایتهای دولت در ارتباط با استخدام نیرو در حوزه گردشگری ورزشی

0/863

ایجاد قوانین حمایتی در مسیر گسترش منابع انسانی در کشور

0/823

افزایش حمایتهای دولت از بهبود وضعیت منابع انسانی در گردشگری ورزشی

0/742

اعمال قوانین حمایتی از خبرگان فعال در حوزه گردشگری ورزشی

0/721

حمایت قانونی از رفتارها و فعالیتهای خالق و نوآوری در میان نیروهای فعال در
حوزه گردشگری ورزشی

0/639

مالی

فردی

زیرساختی

محیطی-مکانی

1. CVI
2. CVR
3. MicMac
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فرهنگی

گویهها

قانونی

مالی

بهبود منابع مالی در جذب و پرورش منابع انسانی

0/817

ایجاد منابع مالی در جهت گسترش و توسعه انجمنها و سازمانهای فعال در حوزه
گردشگری ورزشی

0/754

افزایش حمایتهای مالی دولت در جهت کاهش هزینههای استفاده عموم از
گردشگری ورزشی

0/639

بهبود وضعیت معیشتی نیروی انسانی خبره در گردشگری ورزشی

0/574

فردی

بهبود مهارت نیروی انسانی موجود در حوزه گردشگری ورزشی

0/839

افزایش انگیزه منابع انسانی فعال در حوزه گردشگری ورزشی

0/793

تحلیل و شناسایی پتانسیلهای نیروی انسانی در دسترس در حوزه گردشگری
ورزشی

0/697

بهبود تجارب بینالمللی نیروی انسانی فعال در گردشگری ورزشی بهواسطه
بازدیدهای میدانی

0/587

زیرساختی

افزایش بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در بهرهوری منابع انسانی

0/798

ایجاد ساختار مناسب در حوزه گردشگری ورزشی

0/630

ایجاد جشنوارههای معرفی نیروهای انسانی خبره در حوزه گردشگری ورزشی

0/602

محیطی-مکانی

بهرهگیری از نیروی انسانی جوان و پرانگیزه در پیشبرد برنامههای گردشگری ورزشی

0/800

ایجاد مراکز فعال در جهت تقویت و بهبود وضعیت مهارتی منابع انسانی در حوزه
گردشگری ورزشی

0/713

بهبود نظارت در خصوص کارکردهای منابع انسانی در حوزه گردشگری ورزشی

0/622

همانطور که نتایج تحلیل عاملی نشان میدهد ،تعداد  6عامل در مسیر شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی وجود
دارد .در این بین ،بهبود فرهنگ حفظ نیروی انسانی خبره در حوزه گردشگری ورزشی با بار عاملی  0/874مهمترین گویه عوامل
فرهنگی ،افزایش حمایت های دولت در ارتباط با استخدام نیرو در حوزه گردشگری ورزشی با بار عاملی  0/863مهمترین گویه
عوامل قانونی ،بهبود منابع مالی در جذب و پرورش منابع انسانی با بار عاملی  0/817مهمترین گویه عوامل مالی ،بهبود مهارت
نیروی انسانی موجود در حوزه گردشگری ورزشی با بار عاملی  0/839مهمترین گویه عوامل فردی ،افزایش بهرهگیری از فناوری
اطالعات و ارتباطات در بهرهوری منابع انسانی با بار عاملی  0/798مهمترین گویه عوامل زیرساختی و نهایتا بهرهگیری از نیروی
انسانی جوان و پرانگیزه در پیشبرد برنامههای گردشگری ورزشی با بار عاملی  0/800مهمترین گویه عوامل محیطی-مکانی است.
از روش مدلسازی ساختاری تفسیری در جهت ساختاردهی به عوامل مؤثر بر شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی
استفاده شد .در این تحقیق  6عامل شناساییشده شامل عوامل فرهنگی ،قانونی ،مالی ،فردی ،زیرساختی و محیطی-مکانی
بهعنوان معیارها و عناصر مدنظر در مرحله اول روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد استفاده قرار گرفت .در ادامه تحقیق در
جهت انجام روش مدلسازی ساختاری تفسیری ،از ایجاد ماتریس خود تعاملی ساختاری استفاده شد.
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جدول  .2ماتریس خودتعاملی ساختاری
1

فشارها
عوامل فرهنگی (شماره )1

2

3

4

5

6

O

X

A

X

A

X

X

X

A

X

V

A

V

O

عوامل قانونی (شماره )2
عوامل مالی (شماره )3
عوامل فردی (شماره )4
عوامل زیرساختی (شماره )5

O

عوامل محیطی-مکانی (شماره )6

در ادامه تحقیق ماتریس دسترسی نهایی مطابق با روش مدلسازی ساختاری تفسیری به دست آمد .نتایج این ماتریس در جدول
 3به نمایش گذاشته شده است.
جدول  -3ماتریس دسترسی نهایی
فشارها

1

2

3

4

5

6

نفوذ

1

1

0

1

0

1

0

3

2

0

1

1

1

1

0

4

3

1

1

1

1

1

0

5

4

1

1

1

1

1

0

5

5

1

1

0

0

1

0

3

6

1

1

1

0

0

1

4

وابستگی

5

5

4

3

5

1

جدول  3ماتریس نهایی را نشان میدهد .در این ماتریس عالئم  0و  1پس از نوع روابط میان عوامل تبیین شد و پس از اصالحات
انجامشده بر اساس روش مدلسازی ساختاری تفسیری ،برخی از این اعداد تغییر یافت که این مسئله با عالمت * 1مشخص شد.
جدول  4سطح مربوط به هر یک از عوامل را نشان میدهد که سطحبندیهای انجامشده بر اساس خروجیها و ورودیهای
انجامشده است.
جدول  .4تعیین سطح عوامل شناساییشده
مراحل
مرحله اول

فشارها

ورودی

خروجی

مشترک

سطح

عوامل فرهنگی

1-3-5

1-3-4-5-6

1-3-5

1

عوامل قانونی

2-3-4-5

2-3-4-5-6

2-3-4-5

1

عوامل مالی

1-2-3-4-5

1-2-3-4-6

1-2-3-4

عوامل فردی

1-2-3-4-5

2-3-4

2-3-4

1-2-5

1-2-3-4-5

1-2-5

1-2-3-6

6

6

عوامل مالی

3-4

3-4-6

3-4

2

عوامل فردی

3-4

3-4

3-4

2

عوامل محیطی-مکانی

3-6

6

6

عوامل محیطی-مکانی

6

6

6

عوامل زیرساختی
عوامل محیطی-مکانی
مرحله دوم

مرحله سوم
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با توجه به نتایج جدول  4مشخص شد سه سطح کلی در تحقیق حاضر وجود دارد که این سطوح در قالب مدل در شکل  1به
نمایش گذاشته است.

عوامل محیطی-مکانی

عوامل مالی

عوامل فردی

عوامل قانونی

عوامل زیرساختی

عوامل فرهنگی

شکل  .1مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی جمهوری اسالمی ایران

تحلیل میکمک
در این مرحله با استفاده از نرمافزار میکمک نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص خواهد شد
و پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاری و قدرت وابستگی عوامل ،میتوان تمامی عوامل شناساییشده را در یکی از خوشههای
چهارگانه روش ماتریس اثر متغیرها ،در چهار گروه طبقهبندی کرد .اولین گروه شامل متغیرهای مستقل (خودمختار) میشود که
قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند .این متغیرها تا حدودی از سایر متغیرها مجزا هستند و ارتباطات کمی دارند .گروه دوم
متغیرهای وابسته هستند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی باالیی برخوردارند .گروه سوم متغیرهای پیوندی هستند که از
قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند .درواقع هرگونه عملی بر روی این متغیرها باعث تغییر در سایر متغیرها میشود .گروه
چهارم متغیرهای مستقل (کلیدی) را در برمیگیرد .این متغیرها دارای قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی هستند .شکل شماره
 ،2تحلیل میکمک در تحقیق حاضر را به نمایش گذاشته است.
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شکل  .2تحلیل میکمک

با توجه به شکل شماره  2مشخص شد عوامل فرهنگی و عوامل زیرساختی جزو عوامل وابستهاند که بیشتر از سوی سایر عوامل
تأثیرپذیرند .نتایج همچنین نشان داد که عوامل قانونی و عوامل مالی ،جزو عوامل پیوندی است .بدین معنا که هرگونه عملی روی
این عوامل ،سبب تغییر در سایر متغیرها میشود .نتایج همچنین نشان داد که عوامل فردی و عوامل محیطی-مکانی جزو عوامل
مستقل کلیدی و سبب تأثیرگذاری بر سایر عوامل است .نتایج تحقیق همچنین نشان داد که از میان عوامل شناساییشده،
هیچکدام جز متغیرهای مستقل خودمختار نیست.
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که  6عامل فرهنگی ،قانونی ،مالی ،فردی ،زیرساختی و محیطی-مکانی؛ باعث شکلگیری ثروت
انسانی در گردشگری ورزشی میشود .همچنین عوامل فرهنگی و عوامل زیرساختی ازجمله عوامل وابسته است که بیشتر از سوی
سایر عوامل تأثیر میپذیرند .مویرا ( )2018اشاره داشت که برخی ویژگیهای زیرساختی ازجمله بهبود وضعیت فناوری اطالعات
و ارتباطات سبب بهبود میزان مهارت منابع انسانی خواهد شد .تحقیقات هیچ و لتو ( )2018نیز مشخص کرد بهبود وضعیت
زیرساختی سازمانها نقش مهمی در توانمندسازی منابع انسانی دارد .از طرفی اویی و همکاران ( )2015اشاره داشتند که بهبود
وضعیت زیرساختی متأثر از برخی ویژگیهای دیگر در سازمانهاست .آنها اشاره داشتند که در مسیر بهبود وضعیت زیرساختی
در جهت تقویت منابع انسانی نیاز به برخی عوامل دیگر ازجمله عوامل مالی و اقتصادی است .بائوم ( )2018نیز ضمن اشاره به
اهمیت عوامل فرهنگی در ایجاد ثروت انسانی پی برد که تقویت بعد فرهنگی ایجاد ثروت انسانی ،بهواسطه برخی عوامل مدیریتی
و مالی افزایش مییابد .عوامل فرهنگی و زیرساختی نقش مؤثری در شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی دارد .به علت
تأثیرپذیری این عوامل در جهت بهبود وضعیت فرهنگی و زیرساختی در این حوزه نیاز به برخی عوامل دیگر ازجمله عوامل مالی،
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فردی ،قانونی و محیطی-مکانی است .به نظر میرسد تأثیرپذیر بودن عوامل فرهنگی و زیرساختی سبب شده است تا در تقویت
این عوامل در مسیر شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی به برخی پیشنیازهای دیگر إحساس نیاز شود.
تحقیق حاضر نشان داد که عوامل قانونی ،مالی ،عوامل فردی و عوامل محیطی-مکانی ازجمله عوامل ضروری و مهم است که
نقش مهمی در شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی دارد .مککابی و دیکمان ( )2015اشاره داشتند که عوامل قانونی
به علت ایجاد راهبردهای اساسی در سازمانها نقش مهمی در مسیر ایجاد ثروت انسانی دارد .ازاینرو بهبود وضعیت مالی و قانونی
در حوزه گردشگری ورزشی بهخصوص در حوزه منابع انسانی سبب میشود تا بتوانیم اهداف و برنامههای مدنظر در حوزه ثروت
انسانی را بهخوبی اجرایی نماییم .در مسیر توسعه ثروت انسانی و بهبود وضعیت منابع انسانی در گردشگری ورزشی نیاز به ایجاد
برخی استانداردها ،دستورالعملها و قوانین حمایتی است که این مسئله سبب شده است تا عوامل قانونی نقش مهمی در مسیر
ثروت انسانی در گردشگری ورزشی داشته باشد .به نظر میرسد در مسیر شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی برخی
مشکالت و معضالت مربوط به نیروی انسانی و همچنین موانعی ناشی از خأل قانونگذاری جامع موجب شده است تا عوامل قانونی
بهعنوان یک عامل مهم در تحقیق حاضر مشخص شود .ازاینرو افزایش حمایتهای دولت در ارتباط با استخدام نیرو در حوزه
گردشگری ورزشی و بهبود قوانین حمایتی در مسیر گسترش منابع انسانی در گردشگری ورزشی میتواند بهعنوان راهکارهای
اجرایی مسیر رشد و ترقی ثروت انسانی در گردشگری ورزشی را فراهم نماید .این مسئله نشاندهنده این مهم است که دولت با
افزایش قوانین حمایتی نقش مهمی در مسیر شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی خواهد داشت.
ژانگ ( )2016نیز ضمن اشاره به مسائل مالی و اقتصادی اشاره کرد بهبود وضعیت مالی و اقتصادی سبب میشود ضمن افزایش
آموزشها به منابع انسانی ،ثروت انسانی نیز ایجاد شود .عوامل مالی و قانونی به علت تأثیرگذاری در ایجاد سیاستهای ایجاد
ثروت انسانی در گردشگری ورزشی موجب میشود برنامهها و اهداف مدنظر در حوزه ثروت انسانی ،گردشگری ورزشی را تحت
شعاع قرار دهد .معضالت مالی بهعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه نیروی انسانی مشخص است .این مسئله سبب شده است
تا عوامل مالی بهعنوان عاملی مهم جهت شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی مشخص شود .بهبود منابع مالی در جذب
و پرورش منابع انسانی و ایجاد منابع مالی در جهت گسترش و توسعه انجمنها و سازمانهای فعال در حوزه گردشگری ورزشی
بهعنوان راهکارهایی اجرایی نقش مهمی در ارتقای وضعیت مالی در جهت شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی دارد.
وجود منابع مالی در حوزه گردشگری ورزشی میتواند ضمن تقویت آموزشها در جهت شکلگیری ثروت انسانی سبب میگردد
تا منابع مالی مربوط به حوزه منابع انسانی در سایر حوزههای گردشگری صرف نشود و بهنوعی عدالت توزیع منابع به شکل مناسب
در حوزه گردشگری ایجاد شود.
در این بین نتایج تحلیل میکمک نشان داد که عوامل فردی و عوامل محیطی-مکانی نقش مهمتری و تأثیرگذارتری در شکلگیری
ثروت انسانی در گردشگری ورزشی دارد .اویی و همکاران ( )2015اشاره کردند برخی ویژگیهای فردی ازجمله مهارتهای فنی
منابع انسانی نقش مهمی در مسیر بهبود ثروت انسانی دارد .پژوهشهای مویرا ( )2018مشخص کرد در مسیر ایجاد ثروت انسانی،
عوامل فردی به علت تأثیرگذاری عمیق نقش مهمی دارند .عوامل فردی بهعنوان یکی از بایدهای ایجاد ثروت انسانی در حوزه
گردشگری ورزشی سبب میشود تا به شکل کامال محسوس بر میزان شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی تأثیر
مستقیمی داشته باشد .عوامل فردی ازجمله مهارتهای منابع انسانی بهعنوان یکی از پیششرطهای مهم در شکلگیری ثروت
انسانی در حوزه گردشگری ورزشی است .بهبود مهارت نیروی انسانی موجود در حوزه گردشگری ورزشی و افزایش انگیزه منابع
انسانی فعال در حوزه گردشگری ورزشی بهعنوان راهکارهای عملیاتی نقش مهمی در تقویت عوامل فردی و درنهایت شکلگیری
ثروت انسانی در گردشگری ورزشی دارد .ازاینرو بهبود وضعیت فردی در حوزه گردشگری ورزشی بهعنوان یک نیروی تأثیرگذار
سبب میشود تا منابع انسانی ماهر و پرتوان در حوزه گردشگری ورزشی ایجاد شود .از طرفی عوامل فردی سبب میشود تا
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پتانسیلهای موجود در حوزه گردشگری ورزشی نیز مشخص شود و بهنوعی قابلیتهای مربوط به گردشگری ورزشی را مشخص
نماید .ازاینرو عوامل فردی با ایجاد زیرساختهای انسانی در جهت تقویت ثروت انسانی باعث میشود منابع انسانی را جهت
شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی آماده سازد.
آدامز و پیکارز ( )2015نیز مشخص کردند بهبود وضعیت مکانی موجب میشود نیروی انسانی بهواسطه افزایش انگیزه ،توانمندی
الزم را کسب کند .عوامل محیطی-مکانی با ایجاد فضای استاندارد جهت استفاده از منابع انسانی جوان و همچنین بهبود
زیرساختها برای آموزش منابع انسانی باعث میشود وضعیت ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ارتقا یابد .از طرفی عوامل
محیطی-مکانی به علت ایجاد شرایط مناسب در گردشگری ورزشی در راستای شکلگیری ثروت انسانی موجب دسترسپذیر
بودن اهداف متصور در حوزه گردشگری ورزشی خواهد بود .در این بین ،بهرهگیری از نیروی انسانی جوان و پرانگیزه در پیشبرد
برنامههای گردشگری ورزشی و ایجاد مراکز فعال جهت تقویت و بهبود وضعیت مهارتی منابع انسانی در حوزه گردشگری ورزشی
بهعنوان راهکارهای اجرایی ،نقش مهمی در تقویت عوامل محیطی-مکانی در حوزه ثروت انسانی گردشگری ورزشی دارد .با توجه
به این موضوع ،انتظار میرود عوامل محیطی-مکانی با توجه به بهبود شرایط کلی شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی
باعث شود سایر حیطهها و حوزههای مربوط به شکلگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی را تحت شعاع قرار دهد .به نظر
میرسد اهمیت عوامل فردی و همچنین عوامل محیطی-مکانی و نفوذی که این عوامل بر شکلگیری سایر عوامل دارد سبب
شده است این عوامل بهعنوان عوامل کلیدی و مهم مشخص و معرفی شوند .از طرفی عوامل فردی و عوامل محیطی-مکانی باعث
شکلگیری شرایطی در گردشگری ورزشی میشود که این مسئله دستیابی به برخی حوزههای درگیر در شکلگیری ثروت انسانی
در گردشگری ورزشی را آسانتر میکند.
با توجه به اهمیت منابع انسانی در هر حوزهای ازجمله گردشگری ورزشی ،ایجاد ثروت انسانی باعث پیشبرد فعالیتها و برنامههای
موجود در حوزه گردشگری ورزشی با سرعت و کیفیت بیشتری میشود .گردشگری ورزشی ازجمله حوزههای تخصصی در
گردشگری است که در جهت فعالیت نیاز مبرم و اساسی به ثروت انسانی مناسب دارد .بهبود ثروت انسانی در گردشگری ورزشی
سبب ایجاد سرمایه مناسب در این حوزه میشود که این خود موجب تقویت برنامههای مدنظر در گردشگری ورزشی خواهد شد.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص شد عوامل فردی و عوامل محیطی-مکانی نقش مهمی در مسیر ایجاد ثروت انسانی دارد.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر میرسد بهبود وضعیت مهارتی نیروی انسانی فعال در حوزه گردشگری ورزشی و تطبیق
مهارتهای آنها با نیازهای روز جامعه باعث میشود بتوان مسیر شکلگیری ثروت انسانی را در گردشگری ورزشی فراهم کرد .از
طرفی بهرهگیری از نیروی انسانی جوان و پرانگیزه موجود در کشور بهواسطه شناسایی پتانسیلها و استعدادهایشان و استفاده از
آنها جهت اجرایی نمودن اهداف و برنامههای گردشگری ورزشی سبب میشود تا بتوان ثروت انسانی را بهخوبی ایجاد کرد .ایجاد
محیط مناسب در گردشگری ورزشی در جهت شناسایی و استفاده از قابلیتهای منابع انسانی موجود باعث میشود تا بتوان ثروت
انسانی را به شکل مناسب و عمیقی بهوجود آورد.
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Abstract
Objective: The purpose of this work was to determine the factors affecting the formation of human
wealth in sport tourism of Iran.
Methodology: The present research work is a descriptive-analytical one, which was done on the field.
The statistical population of the study consisted of all the knowledgeable and well-informed people in
the field of sport tourism including some university professors and sports tourism managers as well as
some directors and people who were active in the field of sport tourism. Using a snowball sampling
method to reach the theoretical saturation in order to introduce the knowledgeable people into the field
of sport tourism, 57 people were identified as the sample of the study. The research instrument consisted
of two researcher-made questionnaires for categorizing the components and structuring the identified
components. For analyzing the data of the present study, the exploratory factor analysis and interpretive
structural modeling were used.
Results: The results of the exploratory factor analysis showed that in total, 6 factors (cultural, legal,
infrastructural, financial, individual, and environment-spatial factors) contained a total of 78.51% of the
total variance of questions. The results also showed that the individual factors and environmental factors
were the key independent factors that affected the other factors.
Conclusion: The results of this study shows that the development of human resources requires the
development of individual factors and environmental factors, and the formation of human wealth is due
to the development of individual factors and environmental factors.
Keywords: Human wealth, Individual Factors, Environmental Factors, Sport Tourism.
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