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 چکیده
رزشی نیز از ودر دنیاي کنونی لزوم توجه به مقولۀ مدیریت دانش در صنایع مختلف امري الزم و ضروري است. گردشگري 
شود. هدف یماین امر مستثنا نیست و مدیریت کردن دانش در آن سبب تسریع در رسیدن به اهداف گردشگري ورزشی 

ز نوع احاضر  یقروش تحقاست. استان کرمان  یورزش يرگردشگ ۀدانش بر توسع یریتتأثیر مد یبررساز پژوهش حاضر 
 تمامیان کرمان، است يکارکنان سازمان گردشگر یۀپژوهش را کل يآمار ۀبود. جامع یو از نوع همبستگ یمایشیپ -یفیتوص
 ي. براندداد یلنفر تشک 420استان کرمان به تعداد  یاستان کرمان و گردشگران ورزش يگردشگر يهاآژانس يروسا

دانش  یریتمد اینداستاندارد فر ۀو پرسشنام یورزش يگردشگر ۀساخته توسعمحقق شنامۀاز پرس یرهاسنجش و آزمون متغ
ر شناسایی روش کورس روسیتر به منظو در خصوص پرسشنامۀ توسعۀ گردشگري ورزشی از ) استفاده شد.یاو سون یک(پاتر

سیاسی،  محورهاي اقتصادي، پژوهش ادبیات به توجه با  وورزشی استفاده شد  شاخص هاي موثر بر توسعۀ گردشگر ي
 یتنها رد .توسعه گردشگري ورزشی استان کرمان شناسایی شدند ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی به عنوان پنج محور

 ۀر توسعدانش ب یعدانش، اکتساب دانش و توز يدانش، نگهدار یرةدانش، ذخ یجادا یعنیدانش  یریتتأثیر ابعاد مد
 شد. أییدت یورزش يگردشگر
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 مقدمه
جهان را بـر آن داشته  ياز کشورها یاريفراوان آن، بس ییبـه لحـاظ درآمـدزا ي،گردشـگر یـدةامروزه پد

 ینتراز بزرگ يگردشگر). 1بخـش اختصـاص دهنـد ( یـنرا بـه ا یـاديز گذاريیهاست کـه سرما

عنوان رشد به يبرا ی رابزرگ يهامرتبط با ورزش، فرصت يدر جهان است و گردشگر ياقتصاد يهابخش

درصد رشد دارد  3/4 یانهسـال ،تعداد گردشـگران جهـان .)2کند (ینوظهور ارائه م يمقصد گردشگر یک

گردشـگران در سرتاسر جهان  هايینهن هززمـا یندر همـ رسد.ینفـر م یلیاردم 6/1به  2020و در سال 

درصـد  10تا  5 ینب یورزش يگردشگر .)3( رسدیدالر م یلیونتر 2درصد رشد دارد و به  7/6سال  در هر

علـت است و بـه  يجهانگرد يهابخش ترینیعاز سر یکیو  دهدیاز سفرها را به خود اختصاص م

مختلف با توجه بـه  يوجود آورده است و کشورهاکشـورها به ینرا ب یديشد یاررقابت بس ،باال ییدرآمدزا

 .)4هستند ( ينوع از گردشگر یندنبال جذب ابـه ،منطقه و فراهم کردن امکانـات بهتـر یسمنوع تور

تر در موضوعات مهم و بهبود معقول یماتدانش برتر، امکان اتخاذ تصم بریه ها با تکسازمان یریتمد

تر از خود دانش مهم يادانش مقوله یریتمد رو،ینازا آورند؛یدانش را فراهم مبر  یمبتن يعملکردها

به  یو سازمان يفرد يهااطالعات و دانسته یلتبد یند تا چگونگاآن یها در پو سازمان شودیمحسوب م

 یریتخلق دانش و مد یراخ يها). در سال5( کنندو روشن  یینرا تب یو گروه يفرد يهادانش و مهارت

اند. شده یسازمان یتو موفق یها و عملکرد سازمانسازمان یريپذرقابت يبرجسته برا یعنوان عواملدانش به

آن را در سراسر  ياصورت گستردهخلق کنند، به یددانش جد پیوستههستند که  ییموفق آنها هايسازمان

. یرندگ کاربه یدت و خدمات جدمحصوال ها،يدانش را در فناور ینا یادسازمان اشاعه دهند و با سرعت ز

 یکدانش را تحر ياست که خلق و نگهدار یازن ییدانش به توانمندسازها یریتمد آمیزیتموفق ياجرا يبرا

 یکردرو که دانش یریتمد همچنینوجود آورند. دانش در سازمان به یمتسه يرا برا یو امکانات نندک

و  ی، اثربخشیفیت، کيبهبود نوآور يبرا یسازمان یا ییم، تياستفاده از دانش فرد يبرا ايیافتهساختار

 یلدر تحو یشرکت و سرعت اثربخش ییو کاربرد دانش، توانا یم، خلق، تسهیجادبا ا ،است یعملکرد سازمان

سازمان  ییتوانا یشو افزا شماریب یاي). ارزش دانش در سازمان، در خلق مزا6دهد (یم یشخدمات را افزا

 هايیتتوجه به فعال ی،رقابت یدارپا یايمطلوب و کسب مزا يحفظ بازار اقتصاد ياست و برا یتحائز اهم

دارد  یاديز یاربس یتدانش، اهم یريکارگ، اشتراك و انتقال و بهیره، ذخیقمدار شامل خلق و تحقدانش

حفظ رقابت  ورمنظبهمؤثر  هايیوهاز ش یکی). 7را پرورش و سوق داد ( يدانش مؤثر یریتمد بایستیو م

دانش در  یریتاثربخش مد یستماز س یريگبهره سازمان، یاثربخش یشو افزا المللیینب ۀدر صحن
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کار گرفته شد و به سازيیادهپ یتبا موفق یدنیس یکدانش در المپ یریتنمونه مد راي). ب8هاست (سازمان

 یریتمد کارگیرياستقرار و به ینداشت؛ بنابرا ییبسزا یرتأث یسازمان یو اثربخش ییو در بهبود سطح دانا

 یزسازمان و ... ن یچیدگیآنها و پ یتاهم ها،یتبا توجه به وسعت و تنوع فعال یورزش يهادانش در سازمان

 يهامنظور حضور کارا و مؤثر در عرصهبه یورزش يهاامروزه، ورزش و سازمان .)9است ( يضرور يامر

دانش را  یریتمختلف مد هايحوزهبه  یشترجز توجه ب ياچاره ی،تماعو اج ياقتصاد ی،مختلف ورزش

اگر  ینباشد؛ بنابرا يگردشگر يهاسازمان يبرا یديابزار مف تواندیدانش م یریتمد یستم). س10ندارند (

د آنها را ند و بتوانندانش را داشته باش یریتمد يفرد برامنحصربه ییتوانا يگردشگر يهاسازمان یرانمد

 یدارپا یرقابت یتکنند، خواهند توانست که مز یلتبد یدانش یۀسرما یعبارتبه یا یهعنوان سرمادانش بهبه 

 یتکسب مز يبرا یاسلوون ينشان داد که صنعت هتلدار )2010رودز (در این زمینه  ).11کنند ( یجادا

و  یسی). رئ12ت (دانش اس یریتمد ینۀدر زم یشترب ۀتوسع یازمنداروپا ن گريدر صنعت گردش یرقابت

و  یبه سازمان دانش یهر سازمان یلمدار و تبداصول دانش ينشان دادند که اجرا )2014همکاران (

 ییو شکوفا يهمچون نوآور يو موارد شودیها منجر مسازمان یشترهرچه ب یبه اثربخشیادگیرنده، 

 يهااز دانش و مهارت مدیران امر جز با بهره جستن ینخواهد آمد. ا یدشگرف در سازمان پد ياستعدادها

 یعنوان متولبه یورزش يهاورزش در سازمان یریتدانش و مد یریتمد یژهوو به یریتمسائل مد امرتبط ب

دانش و  یریتمد، تأثیر ) در پژوهش خود2018( ي). راگرد13ورزش در کشور محقق نخواهد شد ( یاصل

شهرستان  یخارج ي) بر جذب گردشگريساز یو اجتماع يسازیدرون یب،ترک سازي،یابعاد آن (برون

تهران و  پزشکاننفر از  330کمی و با جامعۀ آماري  یقیدر تحق )2011( یردل). 14داد (کاشان را نشان 

مثبت و  رابطۀ که داد ، نشانسالمت يتوسعه در گردشگر يدانش برا یریتتأثیر مد یهدف بررس با

دانش)  یريکارگدانش و به یمدانش و تسه یرةدانش (کسب دانش و ذخ یریتمد یندهايفرا ینب معناداري

امروز  یرقابت یايدر دن یورزش يگردشگر یتبا توجه به اهم ).15سالمت وجود دارد ( يگردشگر ۀو توسع

بار در براي اولینتا  یمبر آن شد ی،ورزش يدانش در گردشگر یریتمد یريکارگضرورت به ینو همچن

دانش، اکتساب دانش و  يدانش، نگهدار یرةدانش، ذخ یجادکه شامل ارا دانش  یریتاد مدتأثیر ابع ایران،

 يدارا انچراکه استان کرم یم،کن یاستان کرمان بررس یورزش يگردشگر ۀدانش هستند، بر توسع یعتوز

قنوات بم و جوپار و  یمند،م ياصخره يلوت، باغ شاهزاده ماهان، روستا یرمانند کو یشش اثر ثبت جهان

 یثح ینقرار دارد و استان کرمان از ا یونسکو یبم است که سه اثر آن در فهرست آثار جهان یخیارگ تار

 ي،نوردمانند شن ییهاجاذبه یزن زشیور يگردشگر يهاکشور قرار دارد. از نظر جاذبه يهادر صدر استان
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 یو بوم یسنت يهاورزش یسم،اکوتور ي،نوردکوه ي،ارشترسو نوردي،ي، درهغارنورد ي،نوردتپه ي،نوردیرکو

 یمختلف ورزش هايیمدر کنار حضور ت ينوردو صخره ي، آفرودسواربالن گردي،یابانب ي،سوارکار ی،و محل

است که با  یدند. امایورزش يدر بحث گردشگر اناست يهاجمله جاذبه ، ازیمختلف داخل هايیگدر ل

از ابعاد  یکتأثیر هر یزانتوجه به م ینو همچن یورزش ياستان کرمان در گردشگر يباال یتتوجه به ظرف

 یورزش يدانش در گردشگر یریتمد یريکارگاستان و با به ینا یورزش يگردشگر ۀدانش بر توسع یریتمد

 .یمشاهد باش ازپیشیشاستان را ب یندر ا یورزش ردشگريروزافزون گ ۀاستان، توسع ینا

 

 تحقیق روش

پیمایشی و از نوعی همبستگی بود. جامعۀ آماري پژوهش را کلیۀ  -روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی

ي گردشگري استان کرمان و گردشگران هاآژانسکارکنان سازمان گردشگري استان کرمان، تمامی رؤساي 

 هدفداررتصادفی غی صورتبهاین انتخاب  واقع درداد که یمنفر تشکیل  420ورزشی استان کرمان به تعداد 

نفر انتخاب شد. براي سنجش و آزمون متغیرها از پرسشنامۀ  201 1با استفاده از جدول کرجسی و مورگان

، 2ساختۀ توسعۀ گردشگري ورزشی و پرسشنامۀ استاندارد فرایند مدیریت دانش (پاتریک و سونیامحقق

) 2002( 3ش کورس روسیتر) استفاده شد. در خصوص پرسشنامۀ توسعۀ گردشگري ورزشی از رو2009

ي تحقیق استفاده شد؛ در این روش ابتدا مبانی نظري هاشاخصساخت پرسشنامه و شناسایی  منظوربه

ي بنددستهیت نها درشناسایی شدند و  هاسنجهدر خصوص تحقیق بررسی و از طریق مصاحبه با خبرگان 

دان دانشگاهی، کارکنان ارشد سازمان متخصص (استا 13رو در ابتدا از صورت گرفت. ازاین هاسنجهبر 

کند بیان کنند، یمگردشگري) خواسته شد تا تمام اجزاي ممکن را که بر توسعۀ گردشگري ورزشی کمک 

ي هاجنبهشاخصی از  46گروه خبرگان و بررسی ادبیات پیشینه، محقق به فهرست اولیۀ  پاسخ براساس

 هاشاخصبرخی  هاشاخصه تداخل و همپوشانی با توجه ب آن از پستوسعۀ گردشگري ورزشی رسید. 

شاخصی با جنبۀ متمایز ایجاد شد. در ادامه این فهرست مجدد به پانل متخصصان  34حذف و مجموعۀ 

این شاخص به توسعۀ گردشگري  دارند اعتقاد واقعاًینکه آیا ادرخواست شد در خصوص  آنهاارائه شد و از 

کند)، ینمبه توسعۀ گردشگري ورزشی کمک  قطعاً= 1( يانقطهمقیاس  براساسشو،د نظر خود را یم منجر

                                                           
1. robert v. krejcie & daryle w. morgan 
2. Patrick S.W. Fong and Sonia K.Y. Choi 
3. Rossiter’s C-OAR-SE Procedure 
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= به ایجاد توسعۀ گردشگري ورزشی کمک 3= ممکن است به توسعۀ گردشگري ورزشی کمک کند) و (2(

محاسبه شد و  هاشاخصپاسخ گروه پانل میانگین نمره براي هریک از  براساسکند) ارائه دهند. یم

شاخص اثربخش در توسعۀ گردشگري ورزشی  28یت نها دریین حذف شدند و ي با میانگین پاهاشاخص

نوع کدگذاري محورهاي مربوط با توجه به ادبیات پژوهش به شرح محورهاي  براساسمشخص شد که 

آن کد انتخابی توسعۀ گردشگري  براساسیت نها دراقتصادي، سیاسی، ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی و 

در اختیار پنج خبره  CVRو  CVIي هافرم شدهاستخراجي هاشاخصم بعد، از ورزشی ایجاد شد. در گا

شناخت و در مورد موضوع تحقیق پژوهش یمرا به لحاظ ابعاد نظري  موردنظر(متخصص که محتواي بحث 

انجام داده بود؛ یک متخصص که در زمینۀ ابزار پژوهش فعالیت داشت و مباحث نظري و عملی موضوع را 

) مبنی بر 1981( 2)، والتز و باسل1975( 1الگوي الوشه براساسي کرده بود) قرار داده شد و یرگاندازه

ویژگی  سؤالصورت گرفت و چهار  هاشاخصمرتبط بودن، واضح بودن و ساده بودن سنجشی مجدد بر 

 منظور ارزیابی کمی مناسب شناخته شد. بر این اساسبه سؤال 24یت نها درسه معیار را نداشتند و 

) 5تا کامالً موافقم= 1مخالفم= کامالً(از  3ارزشی لیکرت 5مقیاس  براساسی سؤال 24پرسشنامۀ نهایی 

دلیل عدم استفاده در حوزة ورزش پس از یري یعنی فرایند مدیریت دانش بهگاندازهتنظیم شد. دیگر ابزار 

در این خصوص در پرسشنامۀ نهایی  آنهاترجمه در اختیار استادان و متخصصان مرتبط قرار گرفت و نظر 

شده  یمتنظ) 5تا کامالً موافقم= 1اي (کامالً مخالفم=ینهگزاعمال شد. این پرسشنامه با طیف لیکرت پنج

أیید و پایایی آن مطلوب تنفر از استادان دانشگاهی بررسی و  5بود؛ روایی این پرسشنامه با نظرسنجی از 

شده ي آورجمعۀ طیف لیکرت پرسشنامي این پژوهش با استفاده از هاهدادینکه اارزیابی شد. با توجه به 

با رویکرد روش حداقل  4بود و مدل مربوط داراي پیچیدگی چندمتغیره بود، از روش معادالت ساختاري

 استفاده شد. PLS - Smart افزارنرمبا استفاده از  5مربعات جزئی

                                                           
1 . Lawshe 
2 . Waltz & Bausell 
3 . Likert scale 
4. Structural equation model(SEM) 
5. Partial Least Squares(PLS) 
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 ي تحقیقهاافتهی

 یات،فرض یرهايمتغ ییاست تا براساس آن ضمن شناسا یچارچوب مفهوم یک یازمندن يهر پژوهشگر

مدل  یقتحق یرهايکند. با توجه به متغ یینآنها را تب یاتیو عمل یمفهوم یفو تعار یرهامتغ ینا ینروابط ب

 شد. یمترس 1براساس شکل  یقتحق یمفهوم

 
 
 
 
 

 یقتحق ی. مدل مفهوم1شکل 
 

سنجش فرضیات آماري اصل و مبناست؛  منظوربهدر رویکرد روش حداقل مربعات جزئی چند اصل 

یري مناسب داشته باشد و در گام دوم برازش مدل گاندازهپژوهش در گام اول باید بتواند برازش مدل 

یري سه معیار گاندازهآورد. براي بررسی برازش مدل  دستبهیت برازش مدل کلی را نها درساختاري و 

گیرند، در خصوص پایایی سنجش بارهاي عاملی، آلفاي یمقرار  سنجش موردپایایی، روایی همگرا و واگرا 

 مجزا ارائه شده است. صورتبه هر کدام 3 و 2، 1هاي مهم بوده که در جدول 2و پایایی ترکیبی 1کرونباخ

 
 ورزش يگردشگر ۀهمگرا توسع ییروا یلتحل. 1جدول 

 مقادیر اشتراکی آلفاي کرونباخ پایایی ترکیبی میانگین واریانس مکنونمتغیر 

 67/0 92/0 86/0 67/0 اقتصادي

 64/0 90/0 92/0 64/0 زیرساخت

 61/0 68/0 82/0 61/0 سیاست

 57/0 81/0 86/0 57/0 ارتباطات

 67/0 89/0 92/0 67/0 مدیریت

 

  

                                                           
1. Cronbach's alpha 
2. CR 

 مدیریت دانش
توسعۀ گردشگري 

 ورزشی
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 دانش یریتهمگرا مد ییروا یل. تحل2جدول 
 مقادیر اشتراکی آلفاي کرونباخ پایایی ترکیبی میانگین واریانس مکنونمتغیر 

 54/0 83/0 87/0 50/0 ایجاد دانش

 53/0 86/0 89/0 53/0 ذخیرة دانش

 61/0 84/0 88/0 61/0 نگهداري دانش

 67/0 89/0 92/0 67/0 اکتساب دانش

 50/0 89/0 91/0 50/0 توزیع دانش

 
، مقادیر اشتراکی، پایایی 1دهد که وضعیت میانگین واریانسیمنشان  2و  1هاي هاي جدولیافته

به  ،ستترکیبی، آلفاي کرونباخ در متغیرها مطلوب است، یعنی تمامی مقادیر مربوطه و استاندارد را دارا

 .توان به وضعیت پایایی و روایی همگرایی پژوهش حاضر اطمینان کردیماین معنی که 

 
 ورزش (فورنل و الرکر) يگردشگر ۀواگرا توسع ییروا یل. تحل3جدول 

 زیرساخت سیاست مدیریت ارتباطات اقتصادي ها سازه
     81/0 اقتصادي
    75/0 42/0 ارتباطات
   81/0 64/0 44/0 مدیریت
  58/0 55/0 54/0 62/0 سیاست

 80/0 35/0 54/0 50/0 15/0 زیرساخت
 

 دانش (فورنل و الرکر) یریتواگرا مد ییروا یل. تحل4جدول 
 دانش   ذخیرة توزیع دانش دانش نگهداري اکتساب دانش ایجاد دانش ها سازه

     70/0 ایجاد دانش
    81/0 64/0 اکتساب دانش
   82/0 52/0 69/0 نگهداري دانش
  77/0 53/0 75/0 67/0 توزیع دانش
 85/0 58/0 81/0 61/0 61/0 ذخیرة دانش

 
) مشخص 1981در خصوص روایی واگرا برگرفته از روش فورنل و الرکر ( 4و  3هاي هاي جدولیافته

ي موجود در قطر اصلی ماتریس هاخانهمتغیرها که در  انسیوار نیانگیممقدار جذر  کند کهیم

                                                           
1. AVE 
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، بیشتر اندشده دادهي زیرین و راست قطر اصلی ترتیب هاخانهکه در  آنها، از همبستگی میان اندقرارگرفته

ي دیگر. به بیانی دیگر روایی هاسازهبا یکدیگر است تا با  هاشاخصاست که این مورد نشان از تعامل بیشتر 

 تعیین داد،  انجام باید آزمایی فرضیه از قبل که  کی دیگر از کارهاي مهمیواگرایی مورد مناسب است. 

که مبناي آن بیشتر  بناي مشخص می باشدمعاملی سؤاالت با سازه بر اساس یک  بارهاي بودن مناسب

این ویژگی را داشتند و فقط دو  سؤاالتاست که در پژوهش حاضر تمامی  4/0بودن بار عاملی بیش از 

 از پژوهش کنار گذاشته شدند. انسیوار نیانگیمدلیل پایین آوردن شاخص ذخیرة دانش به 10و  8 سؤال
، توسعۀ گردشگري یشینهپ یاتبا توجه به ادب و يباز و محور هاييموارد و کدگذار یتمام هنظر ب

هاي اقتصادي، سیاسی، ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی است که هر کدام به نوع خود ورزشی شامل مؤلفه

 هاي زیر نیز هستند.داراي گویه

فعال بودن بخش  یري،پذرقابت يکدها يدارا ،موجود یاتبراساس ادب يمحور اقتصاد يکدگذار

 .استي گردشگر یابیو بازار يگردشگر ینهمناسب بودن هز ی،خصوص

 یتامن یدئولوژیک،ا هايیدگاهد يکدها يدارا، موجود یاتبراساس ادب یاسیس يمحور يکدگذار

 است. یو حکمران یاستگذاريو مقررات حاکم و س ینقوان ي،گردشگر

 يفناور ي،گردشگر یۀاطالعات پا يکدها يدارا، موجود یاتببراساس اد یارتباط يمحور يکدگذار

و  ينگرش گردشگر ي،گردشگر یاطالعات يهابانک ي،افزار)، آموزش گردشگرافزار و نرماطالعات (سخت

 است. یو روابط عموم یرساناطالع

خدمات  زیست،یطونقل، مححمل یستمس يدارا، موجود یاتبراساس ادب یرساختیز يمحور يکدگذار

 يهاورزش، جاذبه یعیطب يهاورزش، جاذبه یو مراکز تخصص هایآکادم یسات،امکانات و تأس ی،رفاه

 نهاد است.مردم يهاو سازمان یفرهنگ -یاجتماع

در  یدهسازمان ي،در گردشگر یزيربرنامه يدارا ،موجود یاتبراساس ادب یریتیمد يمحور يکدگذار

 یرويو ن يکنترل و نظارت در گردشگر ي،در گردشگر ینظام داوطلب ي،در گردشگر یهماهنگ ي،گردشگر

 است. يمتخصص در گردشگر یانسان

در مرحلۀ آزمون فرضیۀ اصلی پژوهش که همانا بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توسعۀ گردشگري 

ه بخش منظور آزمایش بهاي بخش کیفی بهورزشی است و به رویکرد تلفیقی یا آمیخته مرسوم است، یافته

 شده است.نشان داده  2کمی منتقل و سنجش شدند که در شکل 
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 یعامل يو بارها یرهامس یببا ضرا يساختار ي. الگو2 شکل

 
نشان از تأثیر یا عدم تأثیر متغیرهاي مربوط به توسعۀ گردشگري ورزشی  3و  2هاي ي شکلهاافتهی

شده است، بنابراین نتیجۀ تأثیر مدیریت دانش  سنجش 99/0در سطح اطمینان  96/1دارد که بر معیار 

 شرح است.بدین 4بر توسعۀ گردشگري ورزش در جدول 

 
 یورزش يگردشگر ۀدانش بر توسع مدیریت مفهوم برها . اثر عامل4جدول 

 T- Values T- Values ضریب مسیر مسیر

 001/0 706/216 988/0 توسعۀ گردشگري ورزشی ←مدیریت دانش 
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 t یربا مقاد يساختار يالگو. 3شکل 

 

نشان از این دارد که تأثیر مدیریت دانش بر توسعۀ  T- Valuesمقدار  براساس 4ي جدول هاافتهی

 دأییتاثر مدیریت دانش بر توسعۀ گردشگري ورزشی  رونیازااست.  ±96/1 گردشگري ورزشی خارج از بازة

 .شودیم

 یورزش يگردشگر ۀمدل توسع یفیت. ک5جدول 

 2R 2Q GOF شاخص
 0709/0 307/0 976/0 مقدار

 
بیش از  توانندیم زابرونمتغیرهاي  دهدیماست که نشان  6/0باالي  2R، مقدار دهدیمنشان  5جدول 

، مدیریت گرید عبارتبهی کنند. نیبشیپیا توسعۀ گردشگري ورزشی را  زادرونرفتار متغیرهاي  90/0

براي متغیر توسعۀ  2Q درصد از کل واریانس متغیر آزمون را تبیین کنند. مقدار 976/0 تواندیمدانش 

تحت عنوان  6، مدل ساختاري که در شکل دهدیمشده است که نشان  برآورد 307/0گردشگري ورزشی 



 251                                                              استان کرمان یورزش يگردشگر ۀدانش بر توسع یریتتأثیر مد 
 

 

مدل تأثیر مدیریت دانش بر توسعۀ گردشگري ورزشی آمده است، از کیفیت مناسبی برخوردار است و 

، مدل کلی پژوهش که مدل تأثیر مدیریت دانش بر توسعۀ دهدیماست که نشان  =76/0GOF مقدار

 گردشگري ورزشی است، کیفیت بسیار مناسبی دارد.

 

 گردشگري ورزشی ۀمدیریت دانش بر توسع تأثیرمدل . 6شکل 
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 يریگجهیبحث و نت

 یعنوان عاملبه یندهصورت فزادانش به یریتو پرتنش امروز سبب شده است تا مد یو اقتصاد رقابت یطمح

و منافع  یدکسب عوا يها براشود. سازمان یدهسازمان یرقابت یايکسب منافع و مزا يبرا یتپراهم

توسعه، انتشار و  یقاز طر یدانش سازمان یریتمد یو اهداف خود موظف به دانستن چگونگ یسازمان

 یسنجش اثربخش يدر دسترس برا هايیهها و روهستند، اما روش رداريببهره يدانش برا یريکارگبه

شود یاحساس م یارمقوله بس ینا یابیسنجش و ارز يبرا یشگیهم یازهاياست و ن یدکنندهناام یطورکلبه

ي و سبقت گرفتن وربهرهصحبت از اهمیت مدیریت دانش و تأثیر آن در افزایش  جاهمهامروزه در ). 16(

ة تأثیر دربارمیزان خطا و بهبود کیفیت در کارهاست و جاي بسی تعجب است که تاکنون از رقبا و کاهش 

و کارشناسان که  نظرانصاحب، همۀ پژوهشگران و اتفاق بهآن بر توسعۀ گردشگري ورزشی که قریب 

دانند، یمیافته توسعهدردسرترین و بهترین منبع درآمد در کشورهاي یبگردشگري ورزشی را یکی از 

 ی،دوستپور و ؛ خواجه2011 یر،دل؛ 2010 ،رودز؛ 2009ي اندکی صورت گرفته است (شاو، هاوهشپژ

 ۀبر توسع و ابعاد مدیریت دانش دانش یریتتأثیر مد یبررسبه پژوهش حاضر ). 2018 ي؛راگرد؛ 2017

 است.پرداخته استان کرمان  یورزش يگردشگر

دانش،  يدانش، نگهدار یرةدانش، ذخ یجادا یعنیدانش  یریتپژوهش نشان داد که ابعاد مد هايیافته 

 يهاپژوهش ینکهبا توجه به ا .تأثیر مثبت دارند یورزش يگردشگر ۀدانش بر توسع توزیعاکتساب دانش و 

 یناند؛ بنابراپرداخته یورزش يگردشگر ۀدانش و ابعاد آن بر توسع یریتتأثیر مد یدر کشور به بررس یاندک

) نشان داد 2017( یپور و دوستپژوهش در دسترس است. پژوهش خواجه ینصوص ادر خ یاندک یاتادب

 ینب یندارد. همچن دارياتأثیر مثبت و معن یورزش يصنعت گردشگر ۀتوسع یزاندانش با م یریتکه مد

 یبام سبز رامسر، همبستگ یورزش یستیتور ۀمجموع يصنعت گردشگر ۀتوسع یزاندانش با م یریتمد

 یرمتغ یشبا افزا یرمتغ یک یشدر جهت افزا ییراتتغ یانگرب یبضر ینوجود دارد و مثبت بودن ا دارامعن

صنعت  ۀتوسع یزاندانش م یریتمد یشبا افزارو ازاینحاکم است.  یو مثبت یممستق ۀاست که رابط یگرد

پژوهش  یکلهدف  آن با ییهمسو ةدهندپژوهش نشان ینا یجۀکه نت )17( یافتخواهد  یشافزا يگردشگر

از ابعاد مدیریت دانش را بر پیشرفت و  هر کدامهاي پژوهش حاضر تأثیر مثبت یافته چراکه، روست یشپ

 ۀنشان داد که رابط )2011( یردل یجنتا ین. همچنۀ گردشگري ورزشی استان کرمان نشان دادتوسع

دانش)  یريکارگش و بهدان یمدانش و تسه یرةدانش (کسب دانش و ذخ یریتمد یندهايفرا ینب يمعنادار

 ۀدانش و توسع یریتمد یندهايفرا ینکه ب یافتدر ینسالمت وجود دارد. همچن يگردشگر ۀو توسع
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 يگردشگر توانیدانش م یریتاز ابعاد مد یريگبا بهره ینبنابرا ،مثبت وجود دارد ۀسالمت رابط يگردشگر

نفر از  330کمی که با جامعۀ آماري پژوهش  ینا یجۀکه نت )15توسعه داد (در استان تهران سالمت را 

کیفی و کمی) ( یختهآمپژوهش  یهدف کل آن با ییهمسو ةدهندنشان یزنپزشکان انجام گرفته است، 

ۀ گردشگري ورزشی توسع. در این پژوهش و با توجه به اثبات تأثیر مثبت مدیریت دانش بر است یفعل

یري گبهرهتوانند از طریق یمي درگیر با گردشگري ورزشی هاارگانو  هاسازماناستان کرمان، مدیران و 

هاي مرتبط با گردشگري ورزشی، گردشگري ورزشی یتفعالیري ابعاد مختلف مدیریت دانش در کارگبهو 

یکی از ابعاد  عنواندانش به یعپژوهش حاضر، توز یجۀبا توجه به نتهمچنین . استان کرمان را توسعه دهند

 ی استان کرمانورزش يگردشگر ۀبر توسع، هاسازمانیق ایجاد خالقیت و نوآوري در از طر مدیریت دانش،

 یزن )2009( یلیامزو وشاو است،  یشرفتاز ارکان توسعه و پ ينوآور ینکهبا توجه به ا. تأثیر مثبت دارد

) 2018( يراگرد). 18ند (ندایدر آنها م يرا سبب نوآور يگردشگر يهادانش در سازمان یریتو مد تقالان

 ي) بر جذب گردشگريسازیو اجتماع يسازیدرون یب،ترک سازي،یدانش و ابعاد آن (برون یریتمدنیز تأثیر 

چراکه  سازد،یمشخص م یپژوهش فعل یجآن پژوهش را با نتا یجنتا یی) که همسو14( را نشان داد یخارج

استنباط از نتایج پژوهش، از و با  را دارد يگردشگر ۀو توسع یشرفتجذب گردشگران مصداق پ یشافزا

توان گردشگران ورزشی بیشتري را به سمت یمهاي متکی بر دانش، یمتصمها و اتخاذ یزيربرنامهطریق 

شمار یبۀ گردشگري ورزشی استان کرمان، از فواید توسعبر استان جذب کرد تا از این طریق عالوه

 یمدانش و تسه یجادپژوهش حاضر، ا یجۀبراساس نت ینهمچن گردشگري ورزشی نیز برخوردار شویم.

 یعنی یورزش يمختلف گردشگر يمحورها توسعۀدانش، بر رشد و  یریتعنوان دو بعد از ابعاد مددانش به

ها از تأثیر . در این پژوهش همچنین یافتهمؤثرند یرساختو ز یاستس یریتی،مد ي،اقتصاد يمحورها

 عنوانبهۀ گردشگري ورزشی توسعابزاري مطمئن براي رشد و  عنوانبهمدیریت دانش و ابعاد آن 

پژوهش حاضر را با  یجنتا ییکه همسو ۀ ورزش در استان کرمان حکایت داردتوسعاي از یرمجموعهز

 يهاپژوهش آنها نشان داد که سازمان یجچراکه نتا دهد،ینشان م )2007و همکاران ( یلیار پژوهش

 يها اهداف سودآورسازمان ینا ینهمچن ستند.ه یشدر کشور خو ورزش ۀمسئول رشد و توسع یورزش

بقا و رشد  يو نشر دانش برا یجاددر ا يمداکار یلکه موجب تسه يهرگونه ابزار و ساختار یندارند، بنابرا

متحول در جهت رشد و توسعه دارد و قادر است عملکرد آنها را  یاريبس یتاهم شود،یها مسازمان یندر ا

 گردشگري عبارت براي نتیجه میلیون یکصد از بیش اینترنت در ساده وجويجست یک با .)19سازد (

چراکه  دارد، ورزشی گردشگري بودن مورد توجه و بودن مهم از حکایت امر این و شودمی یافت ورزشی
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 اذعان آن معایب به نسبت ورزشی گردشگري مزایاي ترازوي کفۀ بودن سنگین به اتفاقبه قریب امروزه

 براي جایی یعنی است، رسیده نیز اثبات به ورزشی گردشگري در پیشرو کشورهاي در امر این و دارند

 ورزشی ). گردشگري20( ندارد وجود فردي و کشور هیچ براي ورزشی گردشگري زمینۀ در وخطاآزمون

 از کند فراهم را منبع این از استفاده شرایط بتواند که کشوري هر و است درآمد و سود از سرشاري منبع

 گردشگري متولیان و مدیران رسدمی نظربه رو ضروريازاین شد، خواهد مندبهره آن مزایاي و مواهب

 شناسایی نیازمند امر این تحقق که کنند استفاده موجود هايتوانمندي و هاظرفیت از کرمان استان

 ورزشی گردشگري توسعۀ بر دانش مدیریت ابعاد تأثیر بررسی از جمله گردشگري صنعت مختلف هايجنبه

 یرسا یجپژوهش حاضر را با نتا یجنتا یو همخوان مسوییبا توجه به آنچه در باال ذکر شد و ه). 21( است

 ۀدانش را بر توسع یریتپژوهش که تأثیر ابعاد مد ینا یدواریمحوزه نشان داده شد، ام ینها در اپژوهش

تر یلتکمبر کمک کردن به عالوهبه اثبات رساند، بتواند  و أیید کردتاستان کرمان را  یورزش يگردشگر

 ی،ورزش يپهناور گردشگر یايفانوس در در یکعنوان بهیچیدة گردشگري ورزشی، پشدن پازل عظیم و 

باشد  راهی چراغ ینهمچن یرد.حوزه قرار گ ینها در اپژوهشۀ پژوهشگران در ادام ةکنندراهنما و کمک

و کارشناسان  یانو متول نرا به مسئوال یورزش يگردشگر ۀتوسع يرو یشپ یرهاياز مس یگرد یکیکه 

 یدنرس ینو همچن یورزش يگردشگر ۀو توسع یشرفتاهللا شاهد پءشانشان دهد تا ان یورزش يگردشگر

همچنین امیدواریم که مدیران و مسئوالن مرتبط با  .یمباش یورزش يدر گردشگر یواقع یگاهبه جا

ي مختلف و مطمئن به هاروشنتایج این پژوهش، از  تان کرمان با اعتماد بهگردشگري ورزشی در اس

هاي مرتبط با گردشگري ورزشی بپردازند، یتفعالیندها و ابعاد مدیریت دانش در فرایري کارگبهفراگیري و 

ي مختلف مدیریت دانش در دستور کار مدیران و هاروشیري و یادگیري کارگبهیگر، باید د عبارتبه

سئوالن گردشگري ورزشی قرار گیرد تا از طریق مدیریت کردن دانش مربوط به گردشگري ورزشی و م

بر توسعۀ و سایر متولیان گردشگري ورزشی، عالوه هاآژانسو  نهادهاو  هاسازماننهادینه کردن آن در 

 ة گردشگري ورزشی نیز نائل شویم.ذکرشدگردشگري ورزشی، به فواید 
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