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 چکیده

 .شدو اجرا  یطراح رانیا یورزش یدر گردشگر یثروت انسان یریگبر شکل مؤثرعوامل  لیحاضر با هدف تحل قیتحق: هدف
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 یانجمن گردشگر رانیمد ،یدانشگاه دیاسات یبرخ ازجملهبودند  یشورز یافراد خبره و آگاه در حوزه گردشگر یشامل تمام

به  دنیتا حد رس یگلوله برف یریگ. با استفاده از روش نمونهیورزش یو افراد فعال در حوزه گردشگر رانیمد یو برخ یورزش

ابزار . شد مشخص قیتحق نمونه عنوانبهنفر  57تعداد  ،یورزش یافراد آگاه در حوزه گردشگر یدر خصوص معرف یاشباع نظر
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 قدمهم

به  یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یدتصااق یهادر عرصه یاژهیو گاهیجا ا،یدن یصنعت خدمات نیترگسترده منزلهبه یگردشگر

 4/5 در حدود ساالنه ی( و گردش مالایدرصد کل اشتغال دن 5شاغل ) ونیلیم 200با  کهیطوربهخود اختصاص داده است، 

 1/14 با  یتقر 2012در سال  .(1389 ،ی)موحد و کهزاد شده است لیتبد ایصنعت دن نیترو متنوع نیتربزرگ، به دالر ونیلیتر

گردشگر در سال  میلیارد 035/1طبق آمار سازمان جهانی گردشگری  درواقع. کردندجهان اقدام به گردشگری از جمعیت  درصد

تعداد محتمل است  ،هابینیپیشافزایش یافت. طبق  گردشگربیلیون  32/1به  2015وجود داشت که این مقدار در سال  2012

توان یم(. 2018، 1پرات و تولکاچگردشگر افزایش یابد )میلیارد  8/1به  2030 و در سال میلیارد 6/1به  2020در سال گردشگران 

 یاقتصاد یهاتیو مز یو اصول اقتصاد اخالقیات تیفیک ،هاحفظ ارزش  ،تعامل ،است که در آن توازن یاتوسعه یگفت گردشگر

 ،ی)محسن شود یاقتصاد صرفا  توسعه نیگزیاجانبه جمتعادل و همه یاتا توسعه شودیو کوشش م ندشد دهیدهمه به همراه هم 

1388.) 

بی که جهت دستیا استی ورزشی یکی از انواع گردشگری . گردشگراستمهم گردشگری، گردشگری ورزشی  هاییکی از حوزه

 شده. کارکردهای مهم ورزش در سطح جهان سبب کندمیرا ایفا  یرگذاریتأثنقش مهم و ای به اهداف گردشگری در هر جامعه

گذشته گردشگری ورزشی  هایورزشی بهره الزم را برد. در سال الب گردشگریقاز آن جهت توسعه گردشگری در  بتوان است تا

است تا بسیاری از کشورها در  شدهسبب  مسئلهای از موفقیت جوامع در حوزه گردشگری را شامل شده است. این بخش عمده

از  یریگبهرهری ورزشی و گردشگ کردند( اعالم 2018) 2چ و لتو. هیم دهندجاانجهت توسعه گردشگری ورزشی اقدامات الزم را 

ژاپن و المپیک  2019جام جهانی راگبی  ازجملههای آن یکی از اهداف مهم کشور ژاپن در برخی رویدادهای ورزشی آتی پتانسیل

که سبب  استشگری از انواع مهم گرد گردشگری ورزشی یکی کردند بیان( نیز 2018و همکاران ) 3واتانابی .استتوکیو  2020

گردشگری ورزشی  کرد( نیز مشخص 2018و همکاران ) 4هودک تحقیقات .شودرشد و گسترش گردشگری در کشور مالزی می

 کردند( نیز اشاره 8201و همکاران ) 5ریو را داشت. بالیس 2016نقش مهمی در موفقیت و دستیابی به اهداف مدنظر از المپیک 

آتن در توسعه گردشگری ورزشی و ایجاد یک مقصد گردشگری ورزشی  2004گیری مناسب کشور یونان از المپیک که عدم بهره

ها مورد استفاده قرار گیرد. در مسیر توسعه گردشگری در سایر کشور بایستییک تجربه مناسب می عنوانبههان، در سطح ج

یک  عنوانبهکه ثروت انسانی  کردندتحقیقات مختلفی اشاره  نیبنیدرا. نددار یتریضروربیشتر و همیت ورزشی برخی مسائل ا

و همکاران،  8، السکانو2017و همکاران،  7؛ مادرا2015، 6در بهبود وضعیت گردشگری دارد )بائوم یاکنندهنییتعمنبع مهم، نقش 

 مدنظر در گردشگری دارند.  ( اشاره داشت که منابع انسانی نقش مهمی در جهت دستیابی به اهداف 2018)بائوم (. 2016

های ضمن خدمت از اهمیت چندانی هزینه در مورد آموزش در سرمایه انسانی و صرف یگذارهیسرماپیش از قرن نوزدهم، 

قرن  کهیطوربهشد؛  کننده کارایی ملل و افرادعوامل تعیینها و دانش تبدیل به بود. در قرن بیستم، آموزش، مهارتن برخوردار

در اجتماع  گرفتهشکلسرمایه  نیترمهمتوان گفت که می یطورکلبهکرد.  یگذارنام «یعنصر سرمایه انسان»توان میبیستم را 
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مطرح شد و  2شولتز لهیوسبه 1960(. تئوری سرمایه انسانی در 2018، 1مویرا) هاستانسانبر  یگذارهیسرمابرای توسعه، همانا 

تواند ذاتی یا که می کندفردی اشاره می هاینظر وی سرمایه انسانی به دارایی رد. ازآن را تعقیب ک 3بکر 1964بعدها در سال 

سرمایه انسانی  درواقع(. 2016، 4ژانگکند )های یک فرد افزایش پیدا و توانایی هاکه مهارت شودزمانی ایجاد میاکتسابی باشد و 

و نمایانگر ذخیره دانش  است پذیریرطو حل مشکل و خهبری های رکارکنان و تواناییای فهرحای از دانش عمومی و مجموعه

فردی، سانی تحت عنوان دانش (. سرمایه ان1389 ،یموحد و کهزاد) کندپیدا می یک سازمان است که در کارکنان آن، نمود

نیز تعریف شده  وکارکسب مسائلن برای خلق ارزش و حل کردن ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازماو توانایی هامهارت

 تیریمد ستمیس ک(. ی1397)بیگمی و همکاران،  شودیمبهبود وضعیت منابع انسانی سبب ارتقا عملکرد  (.2018مویرا، ) است

 (.1395)زارعی و همکاران،  در نظر گرفته شود یسازمان کیاستراتژیی، دارا کی مثابهبه تواندیمکارآمد و اثربخش،  یمنابع انسان

در  تیریمد قاتیدر مطالعات و تحق. استثروت انسانی  ازجملهد مختلفی دارای ابعاو گسترده و جامع  مسئلهیک نسانی سرمایه ا

 دیها تأکسازمان تیو توانمند در موفق بااستعداد سته،یکارکنان شا یدیهمواره بر نقش کل یمنابع انسان تیریدر مد ژهیوبهجهان 

، 5گوتر) است یثروت انسان جادیا یعنی اندر سازم بااستعدادحفظ کارکنان ط به مربو سرمایه انسانیاز  یبخش مهم. شده است

 یدیتول یهاهیاستنتاج شده است که سرما نیکشور صورت گرفته است چن 192 یکه برا یبانک جهان یابیبر اساس ارز .(2000

 .دندهیم لیرا تشک شرفتهیپ یروت کشورهادرصد کل ث 64 بر بالغ یانسان یهاهیو سرما درصد 20 یعیطب هیدرصد، سرما 16تنها 

 زیدرصد ن 80تا  یسهم ثروت انسان یصنعت شرفتهیپ یدر کشورها کهیطوربه ؛متفاوت است ،مختلف یها در کشورهانسبت نیا

و سهم  کرده دایپکاهش  ینقش عامل انسان افتهیکمتر توسعه یدر کشورها کهی. درحال(2016، 6بلیاکلی و فری) است دهیرس

 .(2018و همکاران،  7)ناکاجیما داده است لیتشک یعیطب یهاثروت عمده را

وجود  . ثروت انسانی بهداردتقا و توسعه در جوامع های مهم مدیریتی نقش مهمی در مسیر اریکی از جنبه عنوانبهروت انسانی ث

تا بستر سرمایه فکری، عاطفی  شودمیی سبب ت انسانی در حوزه گردشگرهای مختلف اشاره دارد. ثرومنابع انسانی خبره در حوزه

در حوزه  نیازسنجی در مسیر توسعه و ایجاد ثروت انسانی رونیازا(. 2007 ،8و اجتماعی در حوزه گردشگری ایجاد گردد )بالدوین

ثروت  یریگشکل( اشاره داشت که توسعه منابع انسانی و 2018) 9(. ادوفبیری2007د )بائوم، شودرک می یخوببهگردشگری 

همی ( نیز اشاره داشتند که ثروت انسانی نقش م2016) 11( و ژانگ2018) 10. مویرااستی یکی از نیازهای مهم گردشگری انسان

نی بر . با توجه به کارکردهای گردشگری ورزشی در جوامع، در برخی تحقیقات نیز به نقش منابع انسادارددر توسعه گردشگری 

(. با توجه به اهمیت ثروت انسانی در مباحث گردشگری ورزشی، اما 2015، 12دامز و پیکارز)آ اندگردشگری ورزشی اشاره داشته

ثروت انسانی  یریگشکلبر  مؤثردر جهت عوامل  نگرفته است. انجام عمال در مسیر رشد و ترقی آن در کشور ایران  یزیربرنامه

وجود آگاهی در  ازجملهه داشت که برخی عوامل مدیریتی ( اشار2018گرفته است. مویرا ) انجامدر گردشگری تحقیقات اندکی 

( نیز 2016. ژانگ )استثروت انسانی در گردشگری  یریگشکلمسائل مهم در  ازجملهخصوص ثروت انسانی در میان مدیران 
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 1یطرفی اوی نماید. ازنقش مهمی را ایفا میدر گردشگری  گیری ثروت انسانیمنابع مالی در مسیر ایجاد و شکل مشخص نمود که

از منابع  یریگبهرهمسائل مهم در  ازجمله( اشاره داشتند که مشکالت مربوط به مهارت پایین منابع انسانی 2015و همکاران )

قانونی در  هایکه عدم وجود حمایت کردز مشخص ( نی2015) 2کابی و دیکمانمکتحقیقات . استانسانی در گردشگری 

. با توجه به انجام تحقیقات استایجاد ثروت انسانی در گردشگری از مشکالت موجود در مسیر گیری از منابع انسانی یکی بهره

تحقیقاتی ناشی از نبود تحقیقات جامع و همچنین نبود  خألگیری ثروت انسانی در حوزه گردشگری لف در خصوص شکلمخت

تفاوت گردشگری ورزشی در به محیط م. با توجه استقابل مشاهده  یخوببهی ورزشی رتحقیقات تخصصی در خصوص گردشگ

ورزشی سبب گردیده است تا  ای، عدم تحقیقات تخصصی و جامع در خصوص ایجاد ثروت انسانی در گردشگریهر جامعه

سبب گردیده است تا نتوان  همسئلریزی مناسب در مسیر ثروت انسانی در گردشگری ورزشی در کشور ایجاد نگردد. این برنامه

با هدف  را برد. با این توجه تحقیق حاضر ارکردهای منابع انسانی بهره الزمها و کشی از ویژگیردشگری ورزیر بهبود گدر مس

بر  مؤثردارد که عوامل  سؤال ، سعی در پاسخ به اینرانیا یورزش یدر گردشگر یثروت انسان یریگبر شکل مؤثرعوامل  لیتحل

 ؟ تیسچایران ت انسانی در گردشگری ورزشی گیری ثروشکل

 شناسیروش

تمامی حاضر شامل  قیتحق یجامعه آمار. شدمیدانی انجام  صورتبهکه  است یتحلیل -تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی

برخی اساتید دانشگاهی، مدیران انجمن گردشگری ورزشی و همچنین از جمله  در حوزه گردشگری ورزشی بود افراد خبره و آگاه

برفی تا حد رسیدن به اشباع نظری گیری گلولهاستفاده از روش نمونهبا . حوزه گردشگری ورزشی در برخی مدیران و افراد فعال

. الزم به ذکر است در شدنمونه تحقیق مشخص  عنوانبهنفر  57عداد در خصوص معرفی افراد آگاه در حوزه گردشگری ورزشی، ت

 .  کردندنمکاری فرایند تعیین نمونه تحقیق، برخی افراد نیز با تحقیق حاضر ه

. شدطراحی  شدهییشناسابندی عوامل مؤلفهبا هدف بررسی و پرسشنامه اول بود.  ساختهمحقق پرسشنامهشامل دو  قیابزار تحق

طراحی گردید.  ،استکه خروجی پرسشنامه اول تحقیق  شدهییشناسا یهامؤلفهساختاردهی به  منظوربههمچنین پرسشنامه دوم 

گیری ثروت انسانی در گردشگری بر شکل مؤثرآن شامل عوامل  سؤاالتکه  بود سؤال 27دارای  نامه اول تحقیقبدین منظور پرسش

این پرسشنامه بر اساس بررسی جامع منابع تخصصی و همچنین بررسی نظرات خبرگان در غالب روش دلفی  سؤاالت. بودورزشی 

. سپس این عوامل کردبه شناسایی برخی عوامل اقدام  ،ی نظری تحقیقبود. بدین منظور ابتدا محقق با بررسی مبان شدهشناسایی 

گیری بر شکل مؤثرعامل  27پس از انجام این مراحل تعداد  تیدرنهاروش دلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در غالب 

 5رسشنامه در طیف ن پای سؤاالت. شداین عوامل در غالب پرسشنامه طراحی  وثروت انسانی در گردشگری ورزشی شناسایی 

که آنان عالوه بر روش  تحقیق، مشارکت داشتند یهانمونهنفر از  8د بود. در روش دلفی تحقیق تعدا شدهارزشی لیکرت طراحی 

در . کردندنمونه تحقیق، پرسشنامه اول تحقیق را تکمیل  57تمامی  وتحقیق نیز مشارکت  یهاپرسشنامهدلفی در بررسی روایی 

. این شددوم طراحی  پرسشنامهتحقیق،  یهامؤلفهاول تحقیق و تحلیل پرسشنامه اول و شناسایی  پس از انجام گامادامه تحقیق 

نمونه در تکمیل پرسشنامه  32نمونه تحقیق، تعداد  57از میان پرداخت.  شدهییشناسا یهامؤلفه دودوبهپرسشنامه به مقایسه 

 .کردنددوم تحقیق، با محقق همکاری 

 با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی یبنددستهای، در جهت ساختهدر قالب پرسشنامه محقق شدهییشناساعوامل  تیدرنها

در خصوص  نیقرار گرفت. همچن یمورد بررس یدانشگاه دیاساتتن از  7 اتبا استفاده از نظر شنامهپرس نیا ییمحتوا ییوار و

                                                 
1. Ooi 

2. McCabe and Diekmann, 
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 دییمورد تأ 2ییروا ضریب نسبی روایی محتواو  1شاخص روایی محتوایی یسنج ییوار هایبا استفاده از فرم زین ییامحتو ییروا

 99/0، ییروا ضریب نسبی روایی محتواو مقدار  99/0نفر(،  7) دیبا توجه به تعداد اسات شاخص روایی محتوایی. مقدار واقع شد

ازه پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل روایی سهمچنین قرار گرفت.  دییابزار مورد تأ ییامحتو ییروا نیبنابرا؛ به دست آمد

 81/0پایایی پرسشنامه اول تحقیق نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ، میزان  عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. 

-روش مدلجهت بررسی و تحلیل  واس اسپیسا زارافنرمآماری تحلیل عاملی اکتشافی از  یهاروشجهت انجام . شدمشخص 

 .شداستفاده  3مکمیک افزارنرم سازی ساختاری تفسیری از

 هایافته

-40گروه سنی  ،دادنددرصد را زنان تشکیل می 16درصد نمونه تحقیق مردان و  82نتایج توصیفی تحقیق حاضر نشان داد که 

سطح تحصیالت دکتری  کردیق مشخص درصد بیشترین فراوانی را دارا بود. همچنین نتایج توصیفی تحق 72سال با فراوانی  50

 . شدمیهای تحقیق شامل یشترین فراوانی را در میان نمونهدرصد ب 54با حدود 

-کایسر یبردارنمونه تیاز آزمون کفا یبردارحجم نمونه تیکفا یبررس برای ابتدا ،جهت استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی

 یاست. سپس برا میزان این آمارهگر مناسب بودن نشان کهآمد  به دست 897/0 آزمون نیا زانیم ؛استفاده شد نیلکوا -ریما

 نیا جیبارتلت استفاده شد که نتا تیاز آزمون کرو ست،ین رمواد آزمون در جامعه برابر صف نیب یمشخص شود همبستگ نکهیا

عامل )عوامل فرهنگی، قانونی،  6در کل نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد  دار شد.یمعن نانیدرصد اطم 99آزمون در سطح 

 مربوط یبار عاملنتایج  1. جدول برگرفترا در  سؤاالتدرصد از واریانس کل  514/78مکانی( -زیرساختی، مالی، فردی و محیطی

 دهد.ا نشان میربندی عوامل به هر گویه و دسته

 نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی .1جدول 

 مکانی-محیطی زیرساختی فردی لیام قانونی فرهنگی هاگویه

      874/0 بهبود فرهنگ حفظ نیروی انسانی خبره در حوزه گردشگری ورزشی

      817/0 انسانی فعال در گردشگری ورزشیگسترش فرهنگ تسهیم دانش در میان منابع 

      759/0 از نیروی انسانی جوان در کشور یریگبهرهافزایش فرهنگ 

      723/0 گردشگری یهاعرصهو  هاحوزهوری در تمامی بهبود جانشین پر

های فعال در حوزه ها و انجمنمشارکتی سازمان یریگمیتصمبهبود فرهنگ 

 گردشگری ورزشی
701/0      

      658/0 افزایش آزادی عمل به منابع انسانی فعال در حوزه گردشگری ورزشی

      623/0 ی در حوزه گردشگری ورزشیآموزش به مدیران در جهت اهمیت منابع انسان

      601/0 توسعه فرهنگ خودنظارتی در میان منابع انسانی فعال در گردشگری ورزشی

     863/0  دولت در ارتباط با استخدام نیرو در حوزه گردشگری ورزشیهای افزایش حمایت

     823/0  ایجاد قوانین حمایتی در مسیر گسترش منابع انسانی در کشور

     742/0  دولت از بهبود وضعیت منابع انسانی در گردشگری ورزشی یهاتیحماافزایش 

     721/0  حوزه گردشگری ورزشیاعمال قوانین حمایتی از خبرگان فعال در 

های خالق و نوآوری در میان نیروهای فعال در حمایت قانونی از رفتارها و فعالیت

 حوزه گردشگری ورزشی
 639/0     

                                                 
1. CVI 

2. CVR 

3. MicMac 
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 مکانی-محیطی زیرساختی فردی لیام قانونی فرهنگی هاگویه

    817/0   بهبود منابع مالی در جذب و پرورش منابع انسانی

فعال در حوزه های ها و سازمانایجاد منابع مالی در جهت گسترش و توسعه انجمن

 گردشگری ورزشی
  754/0    

های استفاده عموم از های مالی دولت در جهت کاهش هزینهافزایش حمایت

 گردشگری ورزشی
  639/0    

    574/0   نیروی انسانی خبره در گردشگری ورزشی یشتیمعت وضعی بهبود

   839/0    بهبود مهارت نیروی انسانی موجود در حوزه گردشگری ورزشی

   793/0    افزایش انگیزه منابع انسانی فعال در حوزه گردشگری ورزشی

ی در حوزه گردشگر در دسترسهای نیروی انسانی تحلیل و شناسایی پتانسیل

 ورزشی
   697/0   

 واسطهبهنیروی انسانی فعال در گردشگری ورزشی  یالمللنیببهبود تجارب 

 بازدیدهای میدانی
   587/0   

  798/0     وری منابع انسانیاز فناوری اطالعات و ارتباطات در بهره یریگبهرهافزایش 

  630/0     ایجاد ساختار مناسب در حوزه گردشگری ورزشی

  602/0     های معرفی نیروهای انسانی خبره در حوزه گردشگری ورزشینوارهد جشایجا

 800/0      های گردشگری ورزشیدر پیشبرد برنامه زهیپرانگاز نیروی انسانی جوان و  یریگبهره

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

 گردشگری ورزشی
     713/0 

 622/0      بهبود نظارت در خصوص کارکردهای منابع انسانی در حوزه گردشگری ورزشی

گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی وجود عامل در مسیر شکل 6، تعداد دهدکه نتایج تحلیل عاملی نشان می طورهمان

گویه عوامل  نیترمهم 874/0ی ورزشی با بار عاملی بهبود فرهنگ حفظ نیروی انسانی خبره در حوزه گردشگر ،بین دارد. در این

گویه  نیترمهم 863/0های دولت در ارتباط با استخدام نیرو در حوزه گردشگری ورزشی با بار عاملی افزایش حمایت ،فرهنگی

بهبود مهارت  ،مالیگویه عوامل  نیترمهم 817/0ع انسانی با بار عاملی بهبود منابع مالی در جذب و پرورش مناب ،عوامل قانونی

اوری از فن یریگبهرهافزایش  ،گویه عوامل فردی نیترمهم 839/0نیروی انسانی موجود در حوزه گردشگری ورزشی با بار عاملی 

گیری از نیروی بهره تا ینهایه عوامل زیرساختی و گو نیترمهم 798/0وری منابع انسانی با بار عاملی اطالعات و ارتباطات در بهره

 . استمکانی -گویه عوامل محیطی نیترمهم 800/0های گردشگری ورزشی با بار عاملی در پیشبرد برنامه زهیپرانگان و نی جوانسا

گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی بر شکل مؤثربه  عوامل  دهیساختاری تفسیری در جهت ساختار سازیاز روش مدل

مکانی -شامل عوامل فرهنگی، قانونی، مالی، فردی، زیرساختی و محیطی شدهییشناساعامل  6. در این تحقیق شداستفاده 

در ادامه تحقیق در  سازی ساختاری تفسیری مورد استفاده قرار گرفت.در مرحله اول روش مدل مدنظرمعیارها و عناصر  عنوانبه

 .شدتفاده سازی ساختاری تفسیری، از ایجاد ماتریس خود تعاملی ساختاری است انجام روش مدلجه
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 ساختاری خودتعاملی ماتریس .2جدول 

 6 5 4 3 2 1 فشارها

 O X A X A  (1عوامل فرهنگی )شماره 

 X X X A   (2عوامل قانونی )شماره 

 X V A    (3عوامل مالی )شماره 

 V O     (4)شماره عوامل فردی 

 O      (5عوامل زیرساختی )شماره 

       (6 ی )شمارهمکان-یطیعوامل مح

آمد. نتایج این ماتریس در جدول  به دستسازی ساختاری تفسیری در ادامه تحقیق ماتریس دسترسی نهایی مطابق با روش مدل

 است. شده به نمایش گذاشته 3

 ماتریس دسترسی نهایی -3جدول  

 نفوذ 6 5 4 3 2 1 فشارها

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 

  1 5 3 4 5 5 وابستگی

الحات و پس از اص شد نییتب عواملپس از نوع روابط میان  1و  0دهد. در این ماتریس عالئم نهایی را نشان میماتریس  3جدول 

. شدمشخص  1*با عالمت  مسئلهفت که این سازی ساختاری تفسیری، برخی از این اعداد تغییر یابر اساس روش مدل شدهانجام

های ها و ورودیبر اساس خروجی شدهانجامهای بندیدهد که سطحرا نشان می عواملبه هر یک از  مربوطسطح  4جدول 

 .است شدهانجام

 شدهییشناسا عواملتعیین سطح  .4جدول 

 سطح مشترک خروجی ورودی فشارها مراحل

 1 5-3-1 6-5-4-3-1 5-3-1 عوامل فرهنگی مرحله اول

 1 5-4-3-2 6-5-4-3-2 5-4-3-2 عوامل قانونی

  4-3-2-1 6-4-3-2-1 5-4-3-2-1 عوامل مالی

  4-3-2 4-3-2 5-4-3-2-1 عوامل فردی

 1 5-2-1 5-4-3-2-1 5-2-1 عوامل زیرساختی

  6 6 6-3-2-1 مکانی-عوامل محیطی

 2 4-3 6-4-3 4-3 عوامل مالی مرحله دوم

 2 4-3 4-3 4-3 امل فردیوع

  6 6 6-3 مکانی-عوامل محیطی

 3 6 6 6 مکانی-عوامل محیطی سوممرحله 
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به  1در قالب مدل در شکل  حسطح کلی در  تحقیق حاضر وجود دارد که این سطو سه شدمشخص  4با توجه به نتایج جدول 

 نمایش گذاشته است.

 

 

 

 رانیا یاسالم یجمهور یورزش یدر گردشگر یثروت انسان یریگلبر شک مؤثرعوامل مدل ساختاری تفسیری  .1شکل 

 مکمیک تحلیل

نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص خواهد شد  مکمیک افزارنرمدر این مرحله با استفاده از 

های را در یکی از خوشه شدهییشناسا عواملتمامی  نتوایم، عواملو پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاری و قدرت وابستگی 

که  شودیم. اولین گروه شامل متغیرهای مستقل )خودمختار( کرد یبندطبقهدر چهار گروه  ،متغیرها چهارگانه روش ماتریس اثر

دارند. گروه دوم  قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند. این متغیرها تا حدودی از سایر متغیرها مجزا هستند و ارتباطات کمی

که از  هستندی پیوندی متغیرهای وابسته هستند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی باالیی برخوردارند. گروه سوم متغیرها

شود. گروه عملی بر روی این متغیرها باعث تغییر در سایر متغیرها می هرگونه درواقعقدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند. 

. شکل شماره هستند. این متغیرها دارای قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی ردیگیبرمهای مستقل )کلیدی( را در چهارم متغیر

 در تحقیق حاضر را به نمایش گذاشته است.مک میک ، تحلیل2

 عوامل زیرساختی عوامل قانونی

 مکانی-عوامل محیطی

 عوامل مالی عوامل فردی

 عوامل فرهنگی
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 مکمیک تحلیل .2شکل   

که بیشتر از سوی سایر عوامل  اندهعوامل فرهنگی و عوامل زیرساختی جزو عوامل وابست شدمشخص  2شکل شماره با توجه به 

. بدین معنا که هرگونه عملی روی است. نتایج همچنین نشان داد که عوامل قانونی و عوامل مالی، جزو عوامل پیوندی ندریرپذیتأث

امل مکانی جزو عو-نتایج همچنین نشان داد که عوامل فردی و عوامل محیطی. شودمیاین عوامل، سبب تغییر در سایر متغیرها 

، شدهییشناسانتایج تحقیق همچنین نشان داد که از میان عوامل . استبر سایر عوامل  یرگذاریتأثسبب و مستقل کلیدی 

 .ستینجز متغیرهای مستقل خودمختار  کدامچیه

 گیریث و نتیجهبح

ثروت گیری شکل باعث؛ مکانی-زیرساختی و محیطیعامل فرهنگی، قانونی، مالی، فردی،  6نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که 

یشتر از سوی که ب استعوامل وابسته  ازجملهیرساختی عوامل فرهنگی و عوامل ز همچنین شود.میانسانی در گردشگری ورزشی 

بهبود وضعیت فناوری اطالعات  ازجملههای زیرساختی که برخی ویژگی ( اشاره داشت2018پذیرند. مویرا )می ریتأثسایر عوامل 

بهبود وضعیت  کرد( نیز مشخص 2018) و لتو چیه تحقیقات .خواهد شدود میزان مهارت منابع انسانی ب بهبو ارتباطات سب

( اشاره داشتند که بهبود 2015ها نقش مهمی در توانمندسازی منابع انسانی دارد. از طرفی اویی و همکاران )زیرساختی سازمان

اشاره داشتند که در مسیر بهبود وضعیت زیرساختی  آنها. ستهازماندیگر در سا هایاز برخی ویژگی متأثریت زیرساختی وضع

( نیز ضمن اشاره به 2018)بائوم . استعوامل مالی و اقتصادی  ازجملهر در جهت تقویت منابع انسانی نیاز به برخی عوامل دیگ

عوامل مدیریتی  برخی واسطهبهنی، اهمیت عوامل فرهنگی در ایجاد ثروت انسانی پی برد که تقویت بعد فرهنگی ایجاد ثروت انسا

ثروت انسانی در گردشگری ورزشی دارد. به علت  یریگشکلدر  یمؤثریابد. عوامل فرهنگی و زیرساختی نقش و مالی افزایش می

، عوامل مالی ازجملهاین عوامل در جهت بهبود وضعیت فرهنگی و زیرساختی در این حوزه نیاز به برخی عوامل دیگر  یریرپذیتأث
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در تقویت است تا  شدهبودن عوامل فرهنگی و زیرساختی سبب  ریرپذیتأثرسد . به نظر میاستمکانی -فردی، قانونی و محیطی

 .نیاز شود إحساسدیگر  یازهاینشیپثروت انسانی در گردشگری ورزشی به برخی  یریگشکلاین عوامل در مسیر 

که  استعوامل ضروری و مهم  ازجملهنی مکا-ردی و عوامل محیطیتحقیق حاضر نشان داد که عوامل قانونی، مالی، عوامل ف

اشاره داشتند که عوامل قانونی  (2015کابی و دیکمان )گردشگری ورزشی دارد. مکگیری ثروت انسانی در نقش مهمی در شکل

بهبود وضعیت مالی و قانونی  رونیازاها نقش مهمی در مسیر ایجاد ثروت انسانی دارد. ایجاد راهبردهای اساسی در سازمانبه علت 

های مدنظر در حوزه ثروت اهداف و برنامه یمبتوانتا  شودمیدر حوزه منابع انسانی سبب  خصوصبهدر حوزه گردشگری ورزشی 

اد در مسیر توسعه ثروت انسانی و بهبود وضعیت منابع انسانی در گردشگری ورزشی نیاز به ایج. نماییماجرایی  یخوببهانسانی را 

قانونی نقش مهمی در مسیر است تا عوامل  شدهسبب  مسئلهکه این  استو قوانین حمایتی  هارخی استانداردها، دستورالعملب

گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی برخی در مسیر شکل رسدگری ورزشی داشته باشد. به نظر میثروت انسانی در گردش

است تا عوامل قانونی  شده موجبجامع  یگذارقانون خألناشی از  یموانعمچنین به نیروی انسانی و ه مشکالت و معضالت مربوط

در حوزه  رویدولت در ارتباط با استخدام ن یهاتیحما شیافزا رونیازا. شودمل مهم در تحقیق حاضر مشخص یک عا عنوانبه

راهکارهای  عنوانبهتواند رزشی میگردشگری ودر  یگسترش منابع انسان ریدر مس یتیحما نیقوانی و بهبود ورزش یگردشگر

که دولت با  استاین مهم  دهندهنشان مسئلهرا فراهم نماید. این  اجرایی مسیر رشد و ترقی ثروت انسانی در گردشگری ورزشی

 . داشتگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی خواهد نین حمایتی نقش مهمی در مسیر شکلافزایش قوا

ضمن افزایش  شودمیبود وضعیت مالی و اقتصادی سبب به کردتصادی اشاره اره به مسائل مالی و اق( نیز ضمن اش2016ژانگ )

های ایجاد در ایجاد سیاست یرگذاریتأثه علت . عوامل مالی و قانونی بنیز ایجاد شود ثروت انسانی ،ها به منابع انسانیآموزش

گردشگری ورزشی را تحت  ،حوزه ثروت انسانیاهداف مدنظر در ها و برنامه شودموجب میانسانی در گردشگری ورزشی  ثروت

است  شدهسبب  مسئله. این استوانع توسعه نیروی انسانی مشخص م نیترمهمیکی از  عنوانبهمعضالت مالی شعاع قرار دهد. 

در جذب  یابع مالبهبود من. شودگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی مشخص عاملی مهم جهت شکل عنوانبهتا عوامل مالی 

ی ورزش یفعال در حوزه گردشگر یهاو سازمان هادر جهت گسترش و توسعه انجمن یمنابع مال جادیای و و پرورش منابع انسان

انسانی در گردشگری ورزشی دارد. گیری ثروت در ارتقای وضعیت مالی در جهت شکلراهکارهایی اجرایی نقش مهمی  عنوانبه

گردد ثروت انسانی سبب می گیریلها در جهت شکضمن تقویت آموزش توانده گردشگری ورزشی میع مالی در حوزوجود مناب

عدالت توزیع منابع به شکل مناسب  ینوعبهو  نشودگردشگری صرف  یهاحوزهتا منابع مالی مربوط به حوزه منابع انسانی در سایر 

 .شوددر حوزه گردشگری ایجاد 

گیری در شکل یرگذارتریتأثو  تریمکانی نقش مهم-نشان داد که عوامل فردی و عوامل محیطی مکدر این بین نتایج تحلیل میک

های فنی مهارت ازجملهردی ف هایبرخی ویژگی کردند( اشاره 2015)ثروت انسانی در گردشگری ورزشی دارد. اویی و همکاران 

 ،در مسیر ایجاد ثروت انسانی کرد( مشخص 2018مویرا ) هایپژوهش منابع انسانی نقش مهمی در مسیر بهبود ثروت انسانی دارد.

نی در حوزه یکی از بایدهای ایجاد ثروت انسا عنوانبه. عوامل فردی دارندعمیق نقش مهمی  یرگذاریتأثعوامل فردی به علت 

 ریتأثگیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی محسوس بر میزان شکل کامال  به شکل تا  شودمیگردشگری ورزشی سبب 

گیری ثروت مهم در شکل یهاشرطشیپیکی از  عنوانبهانسانی  های منابعمهارت ازجملهمستقیمی داشته باشد. عوامل فردی 

بهبود مهارت نیروی انسانی موجود در حوزه گردشگری ورزشی و افزایش انگیزه منابع  .استانی در حوزه گردشگری ورزشی انس

گیری شکل تیدرنهاتقویت عوامل فردی و راهکارهای عملیاتی نقش مهمی در  عنوانبه شیانسانی فعال در حوزه گردشگری ورز

 رگذاریتأثیک نیروی  عنوانبهفردی در حوزه گردشگری ورزشی بهبود وضعیت  رونیازاثروت انسانی در گردشگری ورزشی دارد. 

تا  شودمی. از طرفی عوامل فردی سبب شودد تا منابع انسانی ماهر و پرتوان در حوزه گردشگری ورزشی ایجا شودمیسبب 
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های مربوط به گردشگری ورزشی را مشخص قابلیت ینوعبهو  شودنیز مشخص  گردشگری ورزشیهای موجود در حوزه پتانسیل

 منابع انسانی را جهت شودمی باعثدر جهت تقویت ثروت انسانی های انسانی عوامل فردی با ایجاد زیرساخت رونیازانماید. 

 گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی آماده سازد.شکل

افزایش انگیزه، توانمندی  واسطهبهنیروی انسانی  شودموجب میبهبود وضعیت مکانی  کردند( نیز مشخص 2015)آدامز و پیکارز 

و همچنین بهبود ابع انسانی جوان استفاده از منمکانی با ایجاد فضای استاندارد جهت -. عوامل محیطیکندالزم را کسب 

از طرفی عوامل  وضعیت ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ارتقا یابد.  شودباعث میآموزش منابع انسانی برای ها ساختزیر

پذیر موجب دسترسثروت انسانی  یریگشکلتای مکانی به علت ایجاد شرایط مناسب در گردشگری ورزشی در راس-محیطی

در پیشبرد  زهیپرانگان و از نیروی انسانی جو یریگبهره ،در این بین .خواهد بودی ورزشی اهداف متصور در حوزه گردشگر بودن

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

توجه زشی دارد. با حوزه ثروت انسانی گردشگری وردر مکانی -نقش مهمی در تقویت عوامل محیطی ،راهکارهای اجرایی عنوانبه

گری ورزشی گیری ثروت انسانی در گردشه به بهبود شرایط کلی شکلانی با توجمک-رود عوامل محیطیانتظار می به این موضوع،

دهد. به نظر ع قرار گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی را تحت شعامربوط به شکل هایو حوزه هاسایر حیطه باعث شود

گیری سایر عوامل دارد سبب که این عوامل بر شکل ینفوذانی و مک-رسد اهمیت عوامل فردی و همچنین عوامل محیطیمی

 باعثمکانی -ردی و عوامل محیطی. از طرفی عوامل فشوندعوامل کلیدی و مهم مشخص و معرفی  عنوانبهاست این عوامل  شده

گیری ثروت انسانی درگیر در شکل هایدستیابی به برخی حوزه مسئلهاین  که شودمی ردشگری ورزشیگیری شرایطی در گشکل

 .کندمیتر آساندر گردشگری ورزشی را 

های و برنامه هافعالیتباعث پیشبرد ورزشی، ایجاد ثروت انسانی گردشگری  ازجملهای اهمیت منابع انسانی در هر حوزه با توجه به

تخصصی در  هایحوزه ازجمله. گردشگری ورزشی شودمیشی با سرعت و کیفیت بیشتری موجود در حوزه گردشگری ورز

که در جهت فعالیت نیاز مبرم و اساسی به ثروت انسانی مناسب دارد. بهبود ثروت انسانی در گردشگری ورزشی  استگردشگری 

. خواهد شدمدنظر در گردشگری ورزشی  هایتقویت برنامه موجبکه این خود  شودمیسبب ایجاد سرمایه مناسب در این حوزه 

مکانی نقش مهمی در مسیر ایجاد ثروت انسانی دارد. -عوامل فردی و عوامل محیطی شدبا توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص 

وزه گردشگری ورزشی و تطبیق رسد بهبود وضعیت مهارتی نیروی انسانی فعال در حه به نتایج تحقیق حاضر به نظر میبا توج

. از کردورزشی فراهم  گیری ثروت انسانی را در گردشگریبتوان مسیر شکل شوداعث میببا نیازهای روز جامعه  هانهای آمهارت

و استفاده از  شانها و استعدادهایشناسایی پتانسیل واسطهبهر کشور گیری از نیروی انسانی جوان و پرانگیزه موجود دطرفی بهره

. ایجاد کردایجاد  یخوببهتا بتوان ثروت انسانی را  شودمیگردشگری ورزشی سبب  هایبرنامه جهت اجرایی نمودن اهداف و آنها

تا بتوان ثروت  شودباعث میهای منابع انسانی موجود جهت شناسایی و استفاده از قابلیتمحیط مناسب در گردشگری ورزشی در 

 .  وجود آوردبهانسانی را به شکل مناسب و عمیقی 
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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. 
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