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 .1دکتری مديريت ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ايران
3و .1استاديار مديريت ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ايران
 . 0استاد مديريت ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ايران

چکیده
در دنیای معاصر تمام بخشهای مختلف زندگی انسان و حتی فعالیتهای جسمانی آنها تحت تأثیر پیشرفت فناوری قرار
گرفته است .هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بهبود استفاده از فناوریهای نوین برای توسعۀ ورزشهای تفریحی
است .با استفاده از روش کیفی دادههایی از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته جمعآوری شد .بهمنظور تحلیل دادهها از
روش تحلیل مضامین (براون و کلارک )6002 ،استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد که راهکارهای بهبود بهرهگیری از
فناوریهای نوین برای توسعۀ ورزشهای تفریحی به نُه گروه شامل همآفرینی و تسهیل بهرهگیری از فناوری ،طراحی
اکوسیستم فناوری ،نوآوریپروری ،پایلوت فناوری ،بازاریابی فناوری ،اثر همجواری ،عمومیتبخشی ،تجاریسازی ورزشهای
همگانی ،و تحریک بهرهگیری از فناوری در ورزش تقسیم میشوند .براساس نتایج این تحقیق برای اینکه بتوانیم در کشور
همراستا با پیشرفتهای صورتگرفته در عرصۀ بینالمللی برای توسعۀ ورزشهای تفریحی حرکت کنیم ،باید در جهت
پایلوت فناوری گام برداریم و از طریق ایجاد یک اکوسیستم و سپس بازاریابی فناوری در ورزشهای تفریحی به سمت
توسعه و تجاریسازی آن حرکت کنیم.
واژگان کلیدی
اکوسیستم فناوری ،پایلوت ،تجاریسازی ،فناوریهای نوین ،نوآوری ،ورزشهای تفریحی.

 نويسندة مسئول  :تلفن 49131011034:
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مقدمه
امروزه میزان اهمیت اوقات فراغت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده و افراد نیز با گزینههای زیادی
برای چگونگی گذراندن اوقات فراغتشان روبهرو هستند ( .)1یکی از این فعالیتها برای گذراندن این زمان،
ورزش بهصورت تفریحی است ( .)6در این میان نکته این است که در دنیای جدید ،همۀ چیز زندگی انسان
و حتی ورزش هم تحت تأثیر پیشرفتهای صورتگرفته در حوزۀ فناوری قرار گرفته و در سالهای اخیر
نیز شاهد رشد بیشتر ورود فناوریهای جدید به درون ورزش بودهایم ( .)3سازمانهای ورزشی برای
کامیابی در محیط بههمپیوستۀ کسبوکار جهانی ،نیازمند در نظر گرفتن فناوری بسان یک روش تکاملی،
بهمنظور بهروز نگهداشتن خود در برابر چالشها هستند ( .)4متأسفانه از جمله خصوصیات کیفی تفریحات
در دنیای معاصرِ ناشی از فناوریهای نوین ،کاهش سهم تفریحات فعال و افزایش تفریحات غیرفعال بوده
است ( .)5متأسفانه تحت تأثیر فناوریهای نوین ،در زندگی شهرنشینی امروزه بخش مهمی از تفریحات
به شکل غیرفعال درآمده که با تأثیرات منفی روانی و اجتماعی و سلامتی زیادی همراه بوده است ( .)2در
دهه های اخیر سراسر جهان با تغییرات چشمگیری در شیوۀ زندگی مردم روبهرو شده است .طبق
گزارشهای مرکز آمار ایران 1در سال  6015در مناطق شهری فقط  15درصد مردم در روز ،صرفاً به
فعالیتهای بدنی میپردازند ( .)7فخرزاده و همکاران )6012( 8( 6دامنۀ وسیعی از بیتحرکی جسمانی را
که بین  30تا  70درصد است ،گزارش کردند .محبی و همکاران )6019( )9( 3نیز بیتحرکی جسمانی در
میان بزرگسالان را گزارش کردهاند .آنها همچنین توضیح دادهاند که از سال  1999تا  ،6017سطح
بیتحرکی جسمانی در سطح جهانی یکونیم برابر و در ایران دو برابر افزایش یافته که این میزان به افزایش
میزان مرگومیر کمک کرده است .آنها در تحقیق خود نتیجه گرفتند که زندگی در مناطق شهری و سبک
زندگی ناسالم به چنین وضعیتی منجر شده است .تغییرات فناوری بهعنوان هفتمین عامل مهم ،بر
فعالیتهای فیزیکی زمان فراغت تأثیرات مثبت و منفی داشته است .تأثیرات منفی فناوری بر فعالیتهای
فیزیکی در ایران ،بهخصوص نسل جوان بیشتر است ( .)10در حال حاضر فراغت در خانه اصلیترین رقیب
فعالیتهای فراغتی خارج از خانه و فضای باز محسوب میشود ( .)11با این حال همیشه تغییرات فناوری
به این تأثیرات منفی منجر نمیشود و میتواند فرصتهای جدیدی را برای فعالیتهای فیزیکی زمان
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فراغت فراهم کند ( .)16در میان تمام تغییرات ایجادشده در زندگی انسان ،سه تغییر بیشتر از سایر
تغییرات زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است که عبارتاند از .1 :تمایل بیشتر مردم جهان به استفاده
از غذاهای پرکالر ی و تمایل کمتر آنها به استفاده از غذاهای تولیدشدۀ محلی؛  .6تغییر در فعالیتهای
جسمانی بهدلیل پیشرفت در فناوریهای نوین و گسترش شهرنشینی ،و  3تمایل به استفادۀ بیشتر از
تنباکو ،الکل و سایر داروهای روانگردان .این تغییرات در شیوۀ زندگی مردم سبب گسترش چهار نوع
بیماری در جهان شده است که عبارتاند از بیماریهای قلبی-عروقی ،سرطانها ،بیماریهای تنفسی و
دیابت ( .)13با توجه به این تغییرات ایجادشده که یکی از آنها توسعۀ فناوریهای نوین در سراسر جهان
است ،سازمان ملل متحد در مجمع عمومی هفتادمین سالگرد تأسیسش طرحی را تصویب کرده که به
موجب آن تمام اعضای سازمان ملل متعهد شدهاند تا روی برنامههای مرتبط با سلامت مردم در جامعه از
طریق فعالیتهای مختلف تا سال  6030سرمایهگذاری کنند ( .)14یکی از این فعالیتها بهمنظور توسعۀ
سلامت در جامعه ورزشهای تفریحی است ( .)15امروزه برای اجرای بهتر فعالیتها یا تمرینات ،از
فناوریهایی استفاده میشود که روزبهروز پیچیدهتر میشوند ( .)12استفاده از این فناوریهای بهروز ،تأثیر
چشمگیری بر روند اجرای فعالیتهای ورزشی داشته است ( .)17حال این سؤال مطرح میشود که چه
فناوریهایی بیشترین تأثیر را در دنیای ورزش دارند و خواهند داشت؟ بیان تمام فناوریهای موجود برای
انجام فعالیتهای مورد استفاده در ورزش شاید در این تحقیق غیرممکن باشد؛ به همین دلیل برای درک
بهتر آنها را به پنج گروه کلی تقسیم میکنیم .1 :بازیهای ویدئویی فعال .6 ،فناوریهای ردیابی و
گامشمار (فناوریهای پوشیدنی و قابل حمل) .3 ،فناوریهای ورزشی مبتنی بر اینترنت اشیا .4 ،تجهیزات
سختافزاری خلاقانه برای تشویق عموم به انجام فعالیتهای ورزشی و  .5ایجاد تغییر و تنوع در فعالیتهای
ورزشی با استفاده از فناوری (.)18
با توجه به نقش کلیدی ورزشهای تفریحی در سلامت افراد جامعه ،میبایست فرصت و محیط و
امکاناتی فراهم شود که در آن شهروندان بتوانند در جریان انجام فعالیتهای کاری و روزمرۀ خود نیز
بهصورت تفریحی به ورزش و فعالیت بدنی بپردازند ،در همین زمینه شایسته است با استفاده از فناوریهای
نوین ،فرصتها و امکانات و تجهیزاتی به شهروندان ارائه شود که افراد بتوانند دقایقی را در مکانهای عمومی
یا ورزشی ،در کنار انجام کارهای روزمره به دور از مسائل اجتماعی و خانوادگی و با علاقه و تمایل وافر به
ورزش و فعالیت بهصورت تفریحی بپردازند .ازاینرو با توجه به توضیحات ارائهشده و اهمیت موضوع ورزش
تفریحی در کشور و توجه ناکافی به عواملی همچون فناوریهای نوین در ساخت تجهیزات ورزشی در
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مکانهای عمومی و پارکهای تفریحی و همچنین با توجه به پیوستن فدراسیون ورزشهای همگانی
جمهوری اسلامی ایران در سال  6018به مأموریت انجمن بینالمللی ورزشهای همگانی برای تبدیل
کردن دنیا به مکانی بهتر با استفاده از ورزش برای همه تا سال  ،6030این پژوهش به بررسی راهکارهای
بهرهگیری از فناوریهای نوین برای توسعۀ ورزشهای تفریحی پرداخته است .در پیشینۀ تحقیقات داخلی
زبردست و همکاران ( ،)1396( )19نشان دادند که جوانان و نوجوانان شهر اصفهان در گذراندن اوقات
فراغت خود بسیار تحت تأثیر فناوریهای نوین قرار دارند؛ آنها در تحقیق خود ثابت کردند که متغیرهای
سن و میزان تحصیلات در استفاده از ابزار فناورانه و انتخاب زمان گذراندن اوقات فراغت جامعۀ مورد
پژوهش بسیار مؤثر بوده است .چراغ بیرجندی و داودی بجد ( ،)1397( )60نشان دادند که متغیرهای
معیارها و استانداردهای دسترسی ،نقش و توجه مسئولان ،عوامل علمی ،آموزشی و فرهنگی ،عوامل
انگیزشی و منابع مالی و انسانی تأثیر معناداری بر توسعۀ ورزش همگانی دارند جعفری گندمانی و همکاران
( ،)1398( )61در تحقیق دیگری با موضوع «تأثیر یک دوره بازیهای ویدئویی فعال بر یادگیری مهارت
پرتاب دارت در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم» 30 ،کودک دارای اختلال طیف اوتیسم را بررسی
کردند و نشان دادند که بازیهای ویدئویی فعال سبب بهبود عملکرد و یادگیری پرتاب دارت در کودکان
مذکور شد .در ادامه نیز در پیشینۀ تحقیقات خارجی ومر و کوینیگستروف ،)6012( )66( 1به این نتیجه
رسیدند که مدل نوآورانۀ باز ،مدل خوبی است و تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی از طریق دو واسطۀ
پیوسته دارد .بهطور خلاصه نتایج این پژوهش حاکی از رابطۀ معنادار نوآوری و تأثیر آن در توسعه و رشد
عملکرد ورزشی در باشگاههای ورزشی خصوصی بود .آذر و سیابوشی ،)6017( )63( 2در تحقیقی به این
نتیجه رسیدند که فناوریهای نوین بهصورت غیرمستقیم و از طریق بینالمللی کردن فعالیتها و کمک
به بازاریابی سبب افزایش عملکرد و توسعه میشوند .همچنین در تحقیق دیگری ژانگ ،)6017( )64( 3به
این نتیجه رسید که افراد جامعه با استفاده از نوآوری بیشتر به سمت ورزش میروند .آنها اعتقاد داشتند
نوآوری ،ورزش را جالبتر و تمرینهای تربیت بدنی را بیشتر میکند .لین ،)6018( )65( 4بیان کرد که
در دنیای امروزی که انواع فناوری ،سبک زندگی غیرفعال را برای کودکان و نوجوانان فراهم میکند ،قرار
دادن امکانات و تجهیزات ورزشی نوآورانه در مسیر حرکت دانشآموزان به سمت مدرسه با تشویق آنها به
1. Wemmer and Koenigstorfer
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انجام فعالیتهای ورزشی رابطۀ معناداری دارد .باقری 1و همکاران ( ،)6019( )62در تحقیق دیگری به
این نتیجه رسیدند که فناوریهای نوین بر بینالمللی شدن شرکتها تأثیر مثبتی میگذارند و سبب
میشوند که شرکتها در فعالیتهایشان تصمیمات راهبردی را با دید بینالمللی اتخاذ کنند .در تحقیق
دیگری راتیکانن 6و همکاران ( ،)6019( )67دریافتند که سطح فعالیتهای جسمانی زمان اوقات فراغت
و داشتن سبک زندگی فعال سبب کاهش بیماریهای قلبی -عروقی و چاقی و کاهش بیشتر بیماریهای
افسردگی ناشی از این بیماریها میشود.
این تحقیق اهمیت توجه به فناوریهای نوین در توسعۀ ورزشهای تفریحی را گوشزد میکند و به ما
میگوید نگاه واقعگرا و پذیرا به فناوری داشته باشیم؛ چون در کشورهای موفق موجب تنوع مصرف و
افزایش مشارکت در ورزشهای تفریحی شده است .در واقع با توجه به اینکه در کشور ما دانش اندکی در
خصوص رابطۀ درهمتنیدۀ ورزشهای تفریحی و کاربرد فناوریهای نوین وجود دارد ،نتایج این تحقیق از
آن حیث که میتواند نگاهی واقعگرایانه و تجویزی به مسئلۀ توسعۀ ورزشهای تفریحی ایجاد کند و
شناخت بهتری را در خصوص رابطۀ درهمتنیدۀ ورزشهای تفریحی و فناوریهای نوین برای سیاستگذاران
این عرصه ایجاد کند ،ضروری بهنظر میرسد .شاید اصلیترین کاربرد این تحقیق ارائۀ پیشنهادی برای
بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ورزش در شرایطی شبیه به شیوع گستردۀ ویروس کووید 19-باشد
که دنیا را درگیر کرده است و این تحقیق میتواند راهکارهای توسعه و بهرهگیری از فعالیتهای ورزشی
فعال فناورانه را در دوران قرنطینۀ خانگی گوشزد کند .همچنین عقب نماندن و حرکت همسو با
پیشرفتهای صورتگرفته در زمینۀ ورزشهای تفریحی فناورانه در جهان و ایجاد حوزۀ جدیدی از
کارآفرینی در حوزۀ فناوریهای ورزشی تفریحی فعال برای دانشآموختگان حوزۀ علوم ورزشی و
تجاریسازی و بهرهمندی اقتصادی از این فناوریها در کنار توسعۀ سرانۀ سلامت در جامعه از جمله
شکافها و دغدغههایی هستند که ضرورت انجام چنین تحقیقی را یادآور میشوند.
با توجه به مطالب ذکرشده میتوان گفت که در عصر حاضر توسعۀ فناوریهای نوین تمامی بخشها
و فعالیتهای مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است؛ بهگونهای که اگرچه از یک سو در بسیاری
از زمینهها سبب راحتی زندگی انسان شدهاند ،از سوی دیگر بهدلیل وابستگی بیشازحد انسان به این
فناوریها در حوزههای مختلف موجب کمتحرکی انسان و اضافه وزن و بیماریهای مختلفی شدهاند.
1. Bagheri
2. Raatikainen
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ازاینرو با توجه به این موضوع این سؤال مطرح میشود که چنانچه قصد توسعۀ ورزشهای تفریحی فعال
در کشور را با استفاده از فناوریهای نوین داشته باشیم ،باید چه راهکارهایی را مدنظر قرار دهیم؟
روششناسی
این تحقیق با ماهیت توسعه ای و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در زمینۀ بررسی راهکارهای
بهرهگیری از فناوریهای نوین برای توسعۀ ورزشهای تفریحی از مرحلۀ پایلوت تا تجاریسازی انجام
گرفته است .در این تحقیق ،از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد و مصاحبهها تا جایی تداوم یافت
که پژوهش به اشباع نظری و کفایت برسد .نمونهگیری به شیوۀ معیار محور انجام گرفت .معیارهای محقق
برای نمونهگیری عبارتاند از :افراد آشنا با فناوریهای نوین ،افراد آشنا با فناوریهای نوین در ورزش،
افراد آشنا با مدیریت ورزش ،افراد دارای کتاب و مقالۀ علمی – پژوهشی تألیفشده در زمینۀ ورزشهای
تفریحی ،افراد دارای سابقۀ تدریس در ورزشهای تفریحی ،افراد دارای تجربۀ کاری در زمینۀ ورزشهای
تفریحی و فناوریهای نوین و متخصصان حوزۀ مهندسی ورزش .بهمنظور تحلیل دادههای کیفی از روش
تحلیل مضامین (براون و کلارک )6002،1استفاده شد ( .)68در این پژوهش از رویکرد استقرایی بهره گرفته
شده و از فرایند تحلیل ششمرحلهای براون و کلارک ( )6002استفاده شد .این مراحل ششگانه عبارتاند
از :آشنایی با دادهها ،ایجاد کدهای اولیه ،جستوجوی تمها ،بازبینی تمها ،تعریف و نامگذاری تمها و تهیۀ
گزارش (براون و کلارک .)6002 ،بهمنظور بررسی موثق بودن اطلاعات تولیدشده از روش کنترل و بازبینی
خبرگان و محققان برای اعتبارسنجی مقولهها و دستهبندی آنها استفاده شد .بهعبارت دیگر در این تحقیق
بهمنظور افزایش اعتبارپذیر ی ،تمامی کدهای اولیه ،پس از پایان کدگذاری هر مصاحبه و نیز رسیدن به
تمهای اصلی توسط پژوهشگر بازبینی شدند و کدهای استخراجشده برای بررسی و تأیید به افراد متخصص
و آشنا با موضوع تحقیق داده شد .افزونبر این بهمنظور افزایش تأییدپذیری ،تمهای فرعی و اصلی
بهدستآمده از  13مصاحبه به سه نفر از مشارکتکنندگان اولیه بهمنظور بازبینی و تأیید ارائه شد و نکات
پیشنهادی آنها اعمال شد .در نهایت از سه متخصص خواسته شد که نظرهای تخصصی خود را در خصوص
لایههای تعبیهشده ارائه کنند .از طریق این اقدامها ،موثق بودن اطلاعات تولیدشده در این تحقیق برآورده
شد.

1. Braun & Clarke
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یافتهها
ویژگی جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در جدول  1آمده است .طبق جدول میانگین سابقۀ کار
افراد مصاحبهشونده در حوزۀ ورزش و مربیگری و فناوری و مهندسی ورزش برابر با  19/96سال بود که
نشان از تجربۀ بالای آنان و مناسب بودن ایشان بهعنوان نمونۀ تحقیق دارد.

رديف
1
6
3
4
5
2
7
8
9
10
11
16
13

جدول  .1ويژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
زمینۀ فعالیت کنونی
تحصیلات
کد جنسیت سابقه
کار
A1
مربی
کارشناس ارشد تربیت بدنی
69
مرد
A2
مدیریت فناوری
دکتری مهندسی پزشکی
17
مرد
A3
مدرس دانشگاه
کارشناسی ارشد فناوری
64
مرد
A4
هیأت علمی دانشگاه
دکتری فیزیولوژی ورزشی
64
مرد
A5
مدیریت فناوری اطلاعات
دکتری فناوری اطلاعات
17
زن
A6
مدرس دانشگاه
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
15
مرد
ورزش
A7
مدرس دانشگاه و مربی بدنساز
دکتری بیومکانیک ورزش
18
مرد
A8
هیأت علمی دانشگاه
دکتری مدیریت ورزشی
15
زن
A9
مربی
دکتری مدیریت ورزشی
65
مرد
A10
دبیر ورزش
کارشناس ارشد مهندسی
60
مرد
ورزش
A11
مربی
کارشناس ارشد مهندسی
19
زن
ورزش
A12
مربی
کارشناس ارشد مهندسی
17
زن
ورزش
A13
مدرس دانشگاه
کارشناس ارشد مهندسی
19
مرد
ورزش
میانگین
19/93

بهمنظور بهکارگیری تحلیل مضمون و تجزیهوتحلیل محتوای مصاحبهها ،ابتدا متن هر مصاحبه از
روی صدای ضبطشده از جلسۀ مصاحبه و جلسات گروه کانونی ،پیادهسازی و با استفاده از یادداشتهای
برداشتهشده طی جلسات مصاحبه تکمیل شد .پس از مطالعۀ دقیق این متون ،در ابتدا برای هریک از
مصاحبههای تهیهشده تمامی ایدههای مستقل در قالب مفاهیم و کدهای اولیه شناسایی شدند .جدول 6
نمونهای از کدهای اولیۀ ارائهشده است.
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جدول  .3چند نمونه از کدهای اولیۀ استخراجشده از مصاحبهها
رديف

نمونه متن (گزارههای منطقی -مفهومی)

کد اولیه

تعداد
تکرار

1

برای بهبود بخشیدن به این حالت باید تمام مطالعات
حوزههای مختلف فناوری و بهخصوص فناوری ورزشی را
یکپارچه کنیم تا بتوانیم به نظریۀ یکسان دسترسی پیدا
کنیم .برای دسترسی به این یکسانی ما به استحکامبخشی و
شکلگیری این رشته در دانشگاه نیازمندیم.

یکپارچهسازی مطالعات حوزۀ
فناوری ورزشی

4

ایجاد رشتۀ دانشگاهی در
زمینۀ فناوری ورزشی

8

3

بحث ورزشهای تفریحی و گذراندن آن بهصورت درست و
فعال باید فرهنگسازی شود .یکی از روشهای فرهنگسازی
انجام تحقیقات و پژوهشهای زیاد در حیطههای مختلف و
مرتبط با ورزشهای تفریحی در سطح کشور است.

انجام تحقیقات بیشتر در
زمینۀ ورزشهای تفریحی در
عصر پیشرفت فناوری

7

4

باید با توجه به نتایج و تجربیات موفق و حتی ناموفق سایر
کشورهای پیشرو در این زمینه بتوانیم راهنماییها و
دستورالعملهایی را برای خودمان تهیه کنیم .این کار به
مدیریت زمان و مدیریت عمر بسیار کمک خواهد کرد.

توجه به پیامدها و نتایج سایر
کشورها در زمینۀ استفاده از
فناوری برای تشویق جامعه به
ورزشهای تفریحی

5

5

برای ایجاد و بهبود این شرایط باید بحث استفاده از
متخصصان با مهارتهای ویژه در جهت راهاندازی بنگاههای
فناوریهای ورزشی را مدنظر قرار دهیم.

استفاده از متخصصان با
مهارتهای ویژه بهمنظور
راهاندازی بنگاههای
فناوریهای ورزشی

2

2

شاید بتوان از طریق ایجاد معاونت جداگانه زمینۀ توسعۀ
ورزشهای تفریحی را در آینده فراهم کرد.

6

7

8
9

باید بتوانند یک اکوسیستم فناورانۀ ورزشی را در خود ایجاد
کنند .این اکوسیستم میتواند با تعامل مردم و دولت ایجاد
شود.
بخش خصوصی در این فرایند بههیچوجه نباید نادیده گرفته
شود و برای به ثمر نشستن آن باید تمام ارگانها و نهادها با
هم همکاری داشته باشند تا بهترین نتیجه حاصل شود.
شما نیاز دارید پیش از هر کاری نیازهای بازار خود را که در
واقع کل جامعه است ،بررسی کنید.

10

با توجه به این اتفاقات به نظر لازم است از این تحولات سبک
زندگی مردم برای پیوند به سمت سبک زندگی فعال با
استفاده از فناوریهای نوین استفاده کنیم.

11

اگر همین میزان اعتماد را هم به سمت فناوریهای ورزشی
در حوزه ورزشهای تفریحی بیاوریم و نتایج مثبت آنها را
برای مردم بازگو کنیم میتوان این اعتماد را به فناوریهای
ورزشی نیز شاهد باشیم.

ایجاد معاونت جداگانه در
زمینۀ ورزشهای تفریحی و
فناوری در سازمانهای
مربوطه
ایجاد اکوسیستم فناورانۀ
ورزشی از طریق تعامل میان
نهاد مختلف و مردم
مشارکت بخش خصوصی و
بخش دولتی
شناسایی نیازها و پتانسیل
بازار
پیوند بین تحولات سبک
زندگی مردم و فناوریهای
نوین برای تشویق آنها با
سبک زندگی فعال
اعتمادسازی در مردم نسبت
به فناوریهای ورزشی

2

7

2
4

7

3
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رديف

نمونه متن (گزارههای منطقی -مفهومی)

کد اولیه

تعداد
تکرار

16

مطالعۀ تأثیرت مثبت فناوری در سایر صنایع و بهخصوص
ورزش میتواند برای بهره بردن از فناوری در زمینه
ورزشهای تفریحی ضروری و مفید باشد.

مطالعه تأثیرات مثبت ورود
فناوری به سایر ورزشها

7

در ادامه مقولهها و مؤلفههای اصلی حاصل از دادههای کیفی در جدول  6ارائه شده است .شایان ذکر
است که در دستهبندی این مقولات هم مشابهت ظاهری و هم مشابهت مفهومی مفاهیم مدنظر قرار
گرفتهاند .براساس جدول  45 ،3کد شناساییشده در  9تم فرعی و  1تم اصلی که راهکارهای بهبود
استفاده از فناوریهای نوین برای توسعۀ ورزشهای تفریحی است ،دستهبندی شدهاند.
جدول  .1مضامین فرعی و اصلی مربوط به راهکارهای بهرهگیری از فناوریهای نوين برای توسعۀ
ورزشهای تفريحی
رديف

کدهای اولیه

1

توسعۀ شایستگیهای سازمانهای ورزشی در
زمینۀ نوآوریهای فناورانه

6

افزایش مطالعه در زمینۀ استارتآپهای ورزشی

3

تقویت ذهنیت همکاری در بین اعضای سازمان
فرصت دادن به کارکنان برای جمعآوری اطلاعات
در زمینۀ فناوریهای ورزشی
انعطافپذیری
استخدام و بهکارگیری افراد بهمنظور کار در
استارتآپهای ورزشی
توسعۀ نوآوری در نهادهای بزرگ ورزشی بهمنظور
حرکت به سمت توسعۀ بیشتر در زمینۀ فناوری

8

استفاده از راهبردهای مدیریت دانش

4
5
2
7

9
10
11

شناسایی شرکای بالقوه در زمینۀ پیادهسازی
فناوری و استفاده از دانش مربوط به فناوریهای
ورزشی آنها
ایجاد اکوسیستم فناورانۀ ورزشی از طریق تعامل
میان نهادهای مختلف و مردم
استفاده از متخصصان با مهارتهای ویژه بهمنظور
راهاندازی بنگاههای فناوریهای ورزشی

مضمونهای
فرعی

همآفرینی
و تسهیل
بهرهگیری
از فناوری
در
ورزشهای
تفریحی

طراحی
اکوسیستم
فناوری در
ورزشهای
تفریحی

مضمون
اصلی

تعداد
تکرار

67
راهکارهای
بهبود
استفاده از
فناوریهای
نوین برای
توسعۀ
ورزشهای
تفریحی
30
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رديف

16
13
14
15
12
17
18
19

کدهای اولیه

ایجاد معاونت جداگانه در زمینۀ ورزشهای
تفریحی و فناوری در سازمانهای مربوطه
ایجاد رشتۀ دانشگاهی در زمینۀ فناوری ورزشی
برای استحکامبخشی به آن
برگزاری همایش و نمایشگاه با موضوع فناوریهای
ورزشی و ورزشهای تفریحی و سبک زندگی فعال
فراهمسازی و برگزاری برنامههای آموزشی در مورد
کاربرد فناوریهای نوین در ورزش
ایجاد کتابهای درسی برای آموزش درست
فناوری در ورزش حتی از دوران مدرسه
انجام تحقیقات بیشتر در زمینۀ ورزشهای
تفریحی در عصر پیشرفت فناوری
جستوجوی دانش و اطلاعات جدید از فناوریهای
نوین بهصورت پیوسته
معرفی منابع برای جمعآوری اطلاعات در زمینۀ
فناوریهای ورزشی

60

تبادل و انتقال دانش میانرشتهای

61

مطالعه اثرات مثبت ورود فناوری به سایر ورزشها
یکپارچهسازی مطالعات حوزۀ فناوری ورزشی برای
دسترسی به نظریۀ یکسان
کاهش حساسیت نسبت به قیمتها برای عموم
مردم
اعتمادسازی در مردم در خصوص فناوریهای
ورزشی
استفاده از شبکههای اجتماعی برای پذیرش
فناوریهای نوین

62

پیادهسازی در مقیاس کوچک در ابتدا

67

شناسایی نیازها و پتانسیل بازار

68

در نظر گرفتن سودمندی ذینفعان مختلف
معرفی سودمندی و فواید استفاده از فناوری
براساس اطلاعات علمی جمعآوریشده
تغییر در نحوۀ درک ورزشهای تفریحی با استفاده
از فناوریهای آنلاین
تعیین بازۀ زمانی تأثیرات استفاده از فناوریها در
حوزۀ ورزشهای تفریحی و تأثیرات آن بر اقتصاد

66
63
64
65

69
30
31

343

مضمونهای
فرعی

نوآوری
پروری

پایلوت
فناوری در
ورزشهای
تفریحی

بازاریابی
فناوری در
ورزشهای
تفریحی

مضمون
اصلی

تعداد
تکرار

68

32

64
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رديف

36
33
34
35
32
37
38
39
40

کدهای اولیه

پیوند بین تحولات سبک زندگی مردم و
فناوریهای نوین برای تشویق آنها با سبک زندگی
فعال
توجه به نقش خانواده و بهخصوص زنان و مادران
در خانواده
توجه ویژه به ویژگیهای جمعیتشناختی جامعه
الگوسازی فرهنگی در استفاده از فناوری برای
تشویق جامعه به ورزشهای تفریحی فعال
ارائۀ ورزشهای تفریحی متناسب با بازیهای بومی
و محلی هر منطقه از کشور
توجه به توانایی دسترسی عموم مردم به
فناوریهای ورزشی
تعیین بازۀ زمانی تأثیرات استفاده از فناوریها در
حوزۀ ورزشهای تفریحی و تأثیرات آن بر روی
وضعیت سلامت
فرهنگسازی ورزشهای تفریحی فعال
توجه به قوانین کشور و حرکت در جهت و همراه
آنها

41

ورود سیاستگذاران

46

مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی

43
44
45

حرکت همسو با تفکرات نوآورانۀ حوزۀ فناوری و
فناوری ورزش
توجه به پیامدها و نتایج سایر کشورها
تهیۀ راهنما و دستورالعمل براساس تجربیات سایر
کشورها و شرایط کشور خودمان برای کمک به
مدیریت زمان و مدیرت منابع

مضمونهای
فرعی

اثر
همجواری

عمومیت
بخشی
فناوری در
ورزشهای
تفریحی

تجاریساز
ی
ورزشهای
همگانی

تحریک
بهرهگیری
از فناوری
در ورزش

مضمون
اصلی

تعداد
تکرار

17

61

15

16

در مرحلۀ آخر برای درک بهتر یافتههای تحقیق شکل مضامین ترسیم شد .بهعبارتی روابط بین
تمهای تحقیق و تقدم و تأخر متغیرها با بهرهگیری از یادنوشتهای محقق و مراجعۀ دوباره به دادههای
کیفی تبیین شد که نتایج در شکل  1ارائه شده است.
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شکل  .1راهکارهای بهبود استفاده از فناوریهای نوين برای توسعۀ ورزشهای تفريحی

بر پایۀ شکل  1میتوان گفت که برای بهبود توسعۀ ورزشهای تفریحی با استفاده از فناوریهای نوین
باید راهکارهای بسیار مهمی را در نظر گرفت که هر کدامشان بهنحوی چگونگی استفاده از فناوریهای
نوین در مسیر توسعۀ ورزشهای تفریحی کشور را شرح میدهند .همانطورکه شکل  1نشان میدهد،
مسیر بهرهگیری از فناوری برای توسعۀ ورزشهای تفریحی با پایلوت فناوری آغاز میشود .این مضمون
سبب ایجاد طراحی اکوسیستمی در زمینۀ فناوری میشود .براساس شکل برخاسته از تحقیق وقتی
اکوسیستم شکل گرفت ،دو عامل مهم که ارتباط نزدیکی با اکوسیستم دارند ،باید در نظر گرفته شوند تا
راه برای تجاریسازی در این مسیر فراهم شود .این دو عامل نوآوریپروری و همآفرینی هستند که در آنها
همراه با ایجاد اکوسیستم فناوری به پرورش افراد متخصص و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی آن
پرداخته میشود .پس از این مراحل این طرح وارد مرحلۀ بازاریابی از دیدگاههای مختلف میشود که در
صورت موفقیت در آن و پذیرش از طرف جامعۀ ما وارد مرحلۀ خودکفایی در زمینۀ فناوریهای تفریحی-
ورزشی فعال و سپس تجاریسازی آن و رقابت با دیگر کشورها میشویم.

100

مديريت ورزشی ،دورة  ،10شمارة  ،1بهار 1041

بحث و نتیجهگیری
هدف این تحقیق بررسی راهکارهای بهبود استفاده از فناوریهای نوین برای توسعۀ ورزشهای تفریحی
بود .براساس نتایج این تحقیق مهمترین راهکار برای بهبود استفاده از فناوری در زمینۀ توسعۀ ورزشهای
تفریحی ،بحث پایلوت فناوری در ورزشهای تفریحی است .این مضمون به این موضوع اشاره دارد که اگر
ما در جامعۀ خود در پی استفاده از فناوریهای نوین برای توسعۀ ورزشهای تفریحی هستیم ،پیش از هر
چیز باید به مطالعه و تحقیقات متعدد در زمینۀ نوع فعالیتهای ورزشی تفریحی در عصر فناوری بپردازیم
تا در نهایت بتوانیم با استفاده از نظرهای کارشناسان به نظریۀ یکسان و یکپارچهشده که در آن تمام
جوانب در نظر گرفته شده و موردتوافق تمام مسئولان بوده و همچنین با شرایط فرهنگی و اجتماعی
جامعه متناسب و با احتمال پذیرش بیشتر از سوی آنها همراه باشد ،دست پیدا کنیم .نتایج این تحقیق با
نتایجی تحقیق چراغ بیرجندی و داودی بجد ( )1397که بر ضرورت توجه مسئولان و انجام فعالیتهای
علمی و تحقیقاتی برای استفاده از فناوری تأکید کردهاند ،همسوست .بهطور کلی هدف از وارد کردن
فناوریهای نوین به ورزشهای تفریحی این است که در نهایت با جامعۀ سالم با بیماری کمتر مواجه
باشیم .این نکته براساس نتایج این بخش تأیید شد .در تحقیقات گندمانی و همکاران ( )1398و راتیکانن

1

و همکاران ( )6019نیز استفاده از فناوریهای ورزشی برای بهبود عملکرد در بیماران و همچنین بهبود
وضعیت سلامتی و جسمانی بیماران تأیید شده است .دومین مضمون فرعی و مهم شناختهشده در این
تحقیق ،طراحی اکوسیستم فناوری در ورزشهای تفریحی است .در این مضمون مهمترین مقوله تعامل
میان نهادهای مختلف و مردم است .برای اینکه در کشور ما این کار بیشتر جنبۀ رسمی شدن پیدا کند،
نیازمند ایجاد معاونتهای جداگانه در زمینۀ ورزشهای تفریحی نوآورانه و فناورانه هستیم تا در آن
معاونتها از افراد با تخصصهای مختلف بهره مند شویم تا همه چیز تحت نظارت آنها و براساس برنامه
انجام گیرد .براساس نتایج این تحقیق دو مضمون فرعی دیگری که از نظر اهمیت برابر با یکدیگر و پس
از مضمون طراحی اکوسیستم فناوری در ورزشهای تفریحی قرار میگیرند ،نوآوریپروری و سپس
همآفرینی و تسهیل بهرهگیری از فناوری در ورزشهای تفریحی است .فناوری ورزشی را بهعنوان یک
رشتۀ دانشگاهی بهصورت رسمی وارد دانشگاهها کنیم و از طریق آموزش دانشجویان با دروسی در زمینۀ
اهمیت توسعۀ ورزش ،فناوری های ورزشی و راهکارهای تقویت قوۀ خلاقیت و نوآوری ،شرایط را برای

1. Raatikainen
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پرورش صاحبنظران آیندۀ این حوزه بهصورت تخصصی فراهم کنیم و سپس با بهکارگیری و استخدام
این افراد بهمنظور کار در استارتآپهای ورزشی ،هم زمینه را برای تقویت بیشتر قوۀ نوآوری و خلاقیت
آنها فراهم کنیم و هم زمینه را برای افزایش مطالعات و جمعآوری اطلاعات در زمینۀ استارتآپها و
فناوریهای ورزشی فراهم سازیم تا بتوانیم از آنها به بهترین شکل در زمینۀ توسعۀ ورزشهای تفریحی
فعال مرتبط با فناوری استفاده کنیم .در واقع همانگونهکه چراغ بیرجندی و داودی بجد ( )1397در
تحقیقی بهطور ضمنی اشاره کردهاند ،برای برخورداری از نتایج مثبت در زمینۀ توسعۀ ورزشهای همگانی
و تفریحی فعالیتهای آموزشی و فرهنگی باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرند .یکی دیگر از نتایجی
که در این بخش بر آن تأکید شد ،استفاده از نوآوری باز برای توسعۀ عملکرد سازمانهای ورزشی و توسعۀ
ورزش بود که این موضوع در تحقیق ومر 1و همکاران ( )6012نیز مورد تأکید قرار گرفته است .ژانگ
( )6017نیز در تحقیق خودش بر این موضوع که در ورزش تأکید بر نوآوری و فناوری سبب توسعۀ ورزش
در جامعه و تشویق مردم به سمت فعالیتهای ورزشی میشود ،تأکید کرده است که این موضوع نیز در
این بخش از نتایج تحقیق مورد بحث قرار گرفت.
براساس نتایج این تحقیق مضمونهای بعدی شناساییشده که به بررسی راهکارهای بهبود استفاده از
فناوریهای نوین برای توسعۀ ورزشهای تفریحی پرداخته و تقریباً هم درجۀ اهمیتی یکسان از نظر
محتوایی دارند ،بازاریابی فناوری در ورزشهای تفریحی ،عمومیتبخشی فناوری در ورزشهای تفریحی و
اثر همجواری است .این سه مضمون بهطور کلی به بازاریابی فناوریهای نوین در توسعۀ ورزشهای تفریحی
اشاره دارند که هر کدام مبحث بازاریابی را از دیدگاههای متفاوت بررسی کردهاند .در مبحث بازاریابی
فناوری به مبحث بازاریابی از منظر اقتصادی و شناسایی نیازها و پتانسیل بازار پرداخته میشود که راهکار
پیشنهادی برای انجام این کار بهمنظور اعتمادسازی جامعه استفاده از شبکههای اجتماعی است.
همانطورکه اشاره شد ،یک ایدۀ جدید و نوآورانه برای اینکه بهخوبی مورد پذیرش جامعه قرار گیرد ،باید
بهطور مناسب بازاریابی شود .این موضوع همانطورکه آذر و سیابوشی ( )6017در تحقیق خود تأکید
کرده اند نیز در نتایج این تحقیق به اثبات رسید .افزونبر این ،یکی از مباحث مهمی که در این بخش
تحقیق مورد تأکید قرار گرفت ،استفاده از فناوریهای نوین در اماکن عمومی پررفتوآمد برای تشویق
مردم جامعه به ورزش بود که همین موضوع نیز در تحقیق لین )6018( 6مبنی بر ایجاد مکانهای هدفمند
1. Wemmer
2. Lin
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شهری برای تشویق مردم به ورزش با استفاده از تجهیزات ورزشی همسوست .راهکار بعدی شناساییشده
در این تحقیق که با مفهوم بازاریابی همراستاست ،عمومیتبخشی فناوری در ورزشهای تفریحی است.
این مضمون بیشتر به فعالیتهای فرهنگی حوزۀ بازاریابی اشاره دارد .در زمینۀ عمومیتبخشی مهمترین
راهکاری که این تحقیق براساس نتایج به آن دست یافته است ،فرهنگسازی خود فعالیتهای تفریحی
بهصورت فعال ،فرهنگسازی استفاده از فناوری در زمینۀ فعالیتهای تفریحی بهصورت فعال و سپس
توجه ویژه به بازیهای بومی و محلی هر منطقه است که باید با مطالعه در مورد بازیهای بومی و محلی
مناطق ،بازیهایی را که در بیشتر مناطق بهصورت مشترک مورد تأیید و علاقه است ،شناسایی کنند و
ورزشهای تفریحی فناورانه را با توجه به آن ارائه دهند .براساس نتایج این تحقیق مضمون شناساییشدۀ
بعدی که همراستا با دو مضمون بازاریابی فناوری در ورزشهای تفریحی و عمومیتبخشی فناوری در
ورزشهای تفریحی است ،اثر همجواری است .در مهمترین کد کشفشده اثر همجواری به این موضوع
اشاره دارد که برای افزایش مورد پذیرش قرار گرفتن فناوری باید به پیوند بین تحولات سبک زندگی مردم
و فناوریهای نوین برای تشویق آنها با سبک زندگی فعال توجه شود .در این راه برای بهبود شرایط میتوان
این پیوند را با توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی مردم جامعه بهوجود آورد تا احتمال پذیرش افزایش
یابد .راهکار دیگر در این زمینه این موضوع است که امروزه نیز زنان در مقایسه با گذشته بیش از پیش به
فعالیتهای ورزشی میپردازند و هم در خانوادهها از قدرت تصمیمگیری بالاتری برخوردار شدهاند .نتایج
این بخش از تحقیق با نتایج زبردست و همکاران ( )1396همسوست؛ چراکه آنها هم در تحقیق خود بر
اهمیت توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی در زمینۀ پذیرش فناوری تأکید کردهاند .در نهایت انجام این
طرح بزرگ به تجاریسازی ورزشهای تفریحی منجر میشود .از مهمترین راهکارهای شناساییشده در
این زمینه این است که برای تجاری سازی این امر همکاری بسیار جدی بین بخش خصوصی و بخش
دولتی صورت گیرد .بسیار خوب است که مسئولان و سیاستگذاران کشور موضوع فناوریهای ورزشی را
بهطور جدی مورد توجه قرار دهند تا هم بتوانند در زمینۀ ورزشهای تفریحی همراه با سایر کشورهای
پیشرفته دنیا حرکت کنند و هم از این صنعت نوپای پردرآمد به بازارهای جهانی دست پیدا کرده و برای
خود نامی را دستوپا کنند .داشتن این طرح که در زمینۀ فناوریهای نوین باید دارای دیدی بلندمدت
باشیم و در آن با دید بینالمللی بهدنبال تجاریسازیاش باشیم ،در تحقیق باقری و همکاران ( )6019در
انگلستان نیز تأکید شده است.
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در جمعبندی کلی و همچنین براساس مطالعات صورتگرفتۀ کتابخانهای در جریان این تحقیق،
میتوان گفت که در آینده فناوری به موضوع داغ پژوهشی در ورزش و بهخصوص ورزشی تفریحی تبدیل
خواهد شد .بهگونهای که فناوری تمامی بخشهای ورزش را دچار تغییرات ساختاری خواهد کرد .پس
بسیار ضروری است که در کشور ما نیز همآفرینی و تسهیل بهرهگیری از فناوری در ورزشهای تفریحی،
طراحی اکوسیستم فناوری در ورزشهای تفریحی ،نوآوریپروری ،پایلوت فناوری در ورزشهای تفریحی،
بازاریابی فناوری در ورزشهای تفریحی ،اثر همجواری ،عمومیتبخشی فناوری در ورزشهای تفریحی و
تجاریسازی ورزشهای همگانی ،بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد تا ما نیز توسعۀ ورزشهای تفریحی
خود را با پیشرفتهای صورتگرفته در ورزش و بهخصوص ورزشهای تفریحی دنیا همراه سازیم .براساس
نتایج این تحقیق در این مسیر برای انجام چنین کاری ضروری است به پیامدها و نتایج سایر کشورها در
زمینۀ وارد کردن فناوری به ورزشهای تفریحی توجه شده و سپس سعی شود با حرکاتی که همسو با
تفکرات نوآورانه در حوزۀ فناوری و بهخصوص فناوریهای ورزشیاند ،همراه شویم .برای به ثمر رساندن
این طرح راهکار بعدی که پیشنهاد می شود این است که پس از توجه به پیامدها و نتایج سایر کشورها و
همسو شدن با تفکرات نوآورانه حتماً نسبت به تهیۀ راهنما و دستورالعمل براساس تجربیات سایر کشورها
و سپس شرایط کشور خودمان برای کمک به مدیریت زمان و مدیریت منابع بهکارگرفتهشده در این زمینه
اقدام شود تا از هدر رفتن زمان و منابع مختلف بهکارگرفتهشده جلوگیری شود و با بالاترین بازدهی روبهرو
شویم.
براساس نتایج این تحقیق یکی از پیشنهادهای کاربردی که میتوان ارائه کرد این است که کشور ما
از نظر توسعۀ فناوری در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته ،بسیار جوان است .به همین دلیل پیشنهاد
میشود برای اینکه کشور ما بتواند در زمینۀ توسعۀ ورزشهای تفریحی به سبک جدیدی دست یابد و
همراه با استانداردهای دنیا حرکت کند ،باید پیش از هر چیز به مطالعه و پژوهش در زمینۀ فناوری در
ورزش و بهخصوص ورزشهای تفریحی اقدام کند تا بتواند از الگوها و فناوریهای مناسب سبک ورزشهای
تفریحی استفاده و آن را متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور پیاده کند .پیشنهاد کاربردی دیگر
این است که بحث نوآوریپروری در زمینۀ فناوریهای ورزشی باید بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد،
چراکه بهرهمندی از استعدادها و ظرفیتهای داخلی کشور در این زمینه نهتنها سبب افزایش انگیزۀ سایر
افراد خلاق و نوآور میشود ،بلکه زمینۀ تبدیل شدن ایران به صادرکنندۀ این فناوریها و سپس برداشتن
گام بعدی که تجاریسازی ورزشهای همگانی و تفریحی است ،فراهم میشود.
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Abstract
In the contemporary era, all different parts of human life and even their
physical activities have been affected by the advancement of technology. This
study aimed at investigating ways to improve the use of new technologies for
the development of recreational sports. Through the qualitative method data
were collected by interviews. In order to analyze the qualitative data, the
themes analysis method was used (Brown and Clark, 2006). The findings
showed that the strategies to improve the use of new technologies for the
development of recreational sports were divided into nine groups: co-creation
and facilitation of technology use, technology ecosystem design, innovation,
technology pilot, technology marketing, the effect of proximity,
generalization, commercialization of public sports, and stimulating the use of
technology in sports. According to the results of this study, in order to be able
to move in the country in line with the progress made in the international arena
for the development of recreational sports, we must take a step towards
piloting technology and developing and commercializing recreational sports
technology by creating an ecosystem.

Keywords
Technology Ecosystem, Pilot, Commercialization, New Technologies,
Innovation, Recreational Sports.



Corresponding Author: Email:Rasool.norouzi@modares.ac.ir; Tel: +989121867420

