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  ها:کلید واژه

 نانه،یکارآفر شیگرا

 انیحام زاننده،یعوامل انگ

  .یورزش يگردشگر ،یمال

  چکیده

 گاهیجا تیدر تقو یورزش یمال انیحام يزانندهیو عوامل انگ نانهیکارآفر شینقش گرا یپژوهش حاضر، بررسهدف 

 یشیمایپ یفیتوص ت،یو به لحاظ ماه ي. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردباشدیم رانیدر ا یورزش يگردشگر

با  يآمار يبود. حجم نمونه رانیا هاياستان یتمام يو گردشگر یورزش تیریمد دیاسات يهیکل ،يآمار ياست. جامعه

محدود از نوع  یاحتمال ،يرگینفر برآورد شد. روش نمونه 252و فرمول کوکران  G-POWER افزاراستفاده از نرم

 ي)، پرسشنامه2007هاگس و مورگان ( نانهیکارآفر شیاستاندارد گرا يبود. پرسشنامه ايچند مرحله ايخوشه

 تیتقو يساختهمحقق ي) و پرسشنامه1395و همکاران ( نژادیهمت یورزش تیحما يزانندهیانگ لاستاندارد عوام

صورت گرفت. از آزمون  AMOSو  SPSS افزارنرم با هاداده لتحلی. شد گرفته کاربه یورزش يگردشگر گاهیجا

و از  هاهیفرض یبررس يبرا رسونیپ یاز همبستگ ،يآمار يمشخص کردن نرمال بودن جامعه يبرا رنوفاسمی کلموگروف

 تیبر تقو یورزش یمال انیحام يزانندهیو عوامل انگ نانهیکارآفر شیاثر گرا یبه منظور بررس يمدل معادالت ساختار

 التیتسه نانه،یکارآفر شیرا بر گرا ریتأث نتریشیب ينشان داد، بعد نوآور جیاستفاده شد. نتا یورزش يگردشگر گاهیجا

 گاهیجا تیرا بر تقو ریتأث نتریشیب یو الزامات بهداشت یورزش یمال انیحام يزانندهیرا بر عوامل انگ ریتأث نتریشیب

 تريشیب تیکه از نظر کارشناسان اهم هاییگذاري در عاملهیدادن و سرما تیاهم رو،نیداشتند. از ا یورزش يگردشگر

  دارند، ضروري است. یورزش يگردشگر گاهیجا تیدر تقو

  

  مقدمه

اي در یاري رســاندن بــه اهــداف ســالمتی، اجتمــاعی و نقش ورزش و فعالیت بدنی، راهبردي بسیار مهم است که توانایی بالقوه 

ي اقتصــادي و اجتمــاعی بــا اثــر مســتقیم و ي یک قدرت مــؤثر در توســعهمنزله بهو ) 1396(عابدینی و طالبی، د اقتصادي دار

گردشــگران در حــین گردشــگري اســت  مهــمهــاي کند و یکــی از فعالیــتکشورها بازي میغیرمستقیم نقش مهمی در اقتصاد 

 بــه "گردشــگري"و  کنونی دنیاي در و با اهمیت بزرگ صنایعز ا یکین عنوا به "ورزش"از  تلفیقی). 1388(بیدختی و نظري، 

بــه وجــود  "ورزشی صنعت گردشگري"نام  به را مدرن صنایع خدماتی انگیزتریناز شگفت صنعت جهان، یکی ترینعنوان بزرگ

و  مســابقات آن در کــه گردشگري است رشد به هاي رواز گونه یکی ورزشیگردشگري ). 1394و همکاران،  جاوید(است  آورده

   ).2005، 1کند (هینچ و هیقاممی -جلبگردشگران را  زیادي از تعداد رویدادهاي ورزشی

                                                      
 : نویسنده مسئول h.dehghanpouri@shahroodut.ac.ir 

1. Hinch and Higham 
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 المللیهاي بینکنفرانس و سازمان جهانی گردشگري،المپیک  المللیبیني کمیته که است به حدي ورزشی اهمیت گردشگري

ي نامــهتفــاهم اخــذ جهــت در و برگــزار هاي المپیکبازي به گردشگري ورزشی در خالل مربوط مسایل تحلیلو  را براي تجزیه

اي ي پیچیــدهورزشــی تجربــهرســد، گردشــگري به نظر می ).1394(جاوید و همکاران، کنند می سازمان تالش بین دو مشترك

اقتصــادي نقــش  وضــعیت ،) معتقــد اســت1994( 1گونه که هارتزِرهمانآن اثر بگذارند. توانند بر هست که متغیرهاي زیادي می

کســب  يدر توسعهدر صنعت گردشگري ورزشی با ایفاي نقش مؤثر نیز کارآفرینی  دارد. تري در گردشگري ورزشیکنندهتعیین

شــته باشــد (دســتوم و و برجسته داي کشور نقشی بسیار مهم تواند در توسعهرفاه و سالمت روحی و جسمی میو کار، اشتغال، 

 دهنــد،م انجــا را سازمانی طور موفق کارآفرینی به خواهندکه می هاییسازماندهد، ها نشان مینتایج پژوهش). 1396سوادي، 

 گــرایش کــه گیرنــدقرار می هاییدر موقعیت هاسازمانه امروز). 1392همکاران، (عربیون و دارند  به یک گرایش کارآفرینانه نیاز

که براســاس طوريبه )؛1396و همکاران،  کارنماخواهنده(است  ضروري امري هاآن براي کارآفرینانهي هافعالیت سمت به داشتن

ی در رونــق کســب و کارهــاي عنــوان عامــل اصــلرمستقیم و هم به شکل مستقیم و بــه غیتواند هم به شکل نتایج تحقیقات می

  . )2015، 2؛ بال1396سوادي، دستوم و باشد (گردشگري ورزشی نیز گردشگري، ورزش و مربوط به 

 را بخصوصی رشدحامیان مالی  حمایت مالی با و گردشگريورزش  ها حاکی از آن است که، بخشاز طرف دیگر، نتایج پژوهش

دهی شــده هاي سازمانگذاري در ورزش است که برنامهسرمایهک یحمایت مالی  ).1388همکاران، داشت (سیدعامري و  خواهد

 را خــود خاص اهداف ورزش گذاري درسرمایه براي مالی حامیان). 1390(شیخ و همکاران،  کندو اهداف بازاریابی را حمایت می

 زننــدمــیورزش را  ابــراي همیشــه قیــد همکــاري بــ قطعــاًشان نرســند، شدههاي از پیش تعیینر صورتی که به هدفد و دارند

با وجود این، حامیــان مــالی  مختلف ثبت شده است.ها و آثار ي حامیان مالی به خوبی در نوشتهرشد و توسعه ).1397(نوروزي، 

دالیــل حمایــت تــرین گذاري در ورزش دچار تردید شوند. تحقیقات نشان داده است از جملــه مهــمممکن است در مورد سرمایه

ســلمی و مالی به ترتیب اهداف مربوط به محصول، اهداف فروش، اهداف عمومی و گروهی گسترده و پوشش رسانه است (سیفی

   ).1394همکاران، 

 کشــورهاي تمــامی نسبت بــه هوایی و آب نظر از ایران کشوربا توجه به مباحث فوق و نیز با اشاره به این موضوع که  ،رواز این

 و مســاعد بســیار هــوایی و آب لحــاظ دارنــد کــه از وجودن ایرا در دارد و مناطقی کلی مزیت بعضی کشورهاي جهانمنطقه و 

 اردوهــاي و خــاص بــراي برگــزاري رویــدادها طــور و گردشگران ورزشی به عام طور بهگردشگران  از ي پذیراییو آماده دلپذیر

هــاي هاي مختلف و ایجاد ســایتاندازي مکانهاي الزم براي راهپتانسیلگردشگري و تاریخی،  هايدر کنار جاذبهو  ورزشی است

-مجتمــع ها در نواحی مختلف کشور،باید با ایجاد و فراهم آوردن زیرساخت؛ بنابراین، را در سطح مناسبی داراست مجهز ورزشی

ریــزي گردشــگري بــویژه برنامهمتأسفانه در ایران در خصوص سیاست و . هاي گردشگري ورزشی و اردوهاي مناسب ساخته شود

در . )1388(غالمــی، در مورد گردشگري ورزشی کار چندانی انجام نشده است و سهم ما از صنعت گردشگري جهان ناچیز است 

ي حامیان مالی ورزشی منجر به گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده آیاي اصلی تحقیق حاضر این است که، مسئلهاین راستا، 

امید است نتایج ایــن پــژوهش گــامی هــر چنــد کوچــک در شود؟ تقویت جایگاه گردشگري ورزشی در کشور ایران میتوسعه و 

 ي گردشگري ورزشی و تقویت جایگاه آن در کشور ایران بردارد.جهت توسعه

  

                                                      
1. Hartzer 

2. Ball 
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  تحقیق موضوعادبیات 

  الف) مبانی نظري تحقیق

ي ) به توسعه1983) و میلر (1982( 1سازمان از سوي میلر و فریزني کارآفرینی در سطح مطالعات اولیه: نانهگرایش کارآفری

 جدیــد هــايفرصــت از گیريبهره در جهت گرایش کارآفرینانه ).1390(رضوي و همکاران، ي گرایش کارآفرینانه منجر شد سازه

)، یکــی از 2016( 2نظــر ولــزاز . )1397شــود (کرمــی و همکــاران، می گرفته نظردر  وضعیت استراتژیکي مؤلفه به عنوان بازار،

ها در تحقیقات کارآفرینی و ترین سازهشده)، به عنوان یکی از شناخته2017و همکاران ( 3ها و از نظر پیتینوترین سازهمستحکم

-ترین مدل مفهومی گرایش کارآفرینانه به شمار مــیشده)، شناخته1996مدیریتی بوده است. مدل پنج بعدي المپکین و دس (

کــارگیري و . نوآوري، گرایش شــرکت بــراي بــهشودمیشامل خطرپذیري، نوآوري، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقالل  که رود

بــراي دادن تعهــدات بــزرگ و پــر  پذیري به میزان تمایل ســازمان. ریسکهست د و فرآیندهاي خالقانههاي جدیاز ایده حمایت

ي تمایــل یــک شــرکت دهنــده. رقابت تهاجمی نشانکندمینمایان را هاي آینده ، نیازها و شانس. پیشگامیشوداطالق می خطر

هاي مستقل فرد یــا موقعیت بهتر است و استقالل کاري بر فعالیت دستیابی به به منظورها کنندهشدید با رقابتهاي براي چالش

   ).1390، أکید دارد (رضوي و همکاراني یک ایده و به تحقق رساندن آن تتیم در جهت ارائه

ورزشی، افراد یــا رویــدادها بــراي هاي گذاري در تیمتوان به عنوان سرمایهحمایت مالی را می: عوامل انگیزاننده حامیان مالی

حامیان مالی ورزشی بــه  ).1391تعریف کرد (خرم و همکاران،  برداري بالقوه از مسائل تجاري مربوط به ورزشدسترسی به بهره

رسند و حامیــان مــالی کــه بــا که با در اختیار گذاردن امکانات و تجهیزات به اهداف خود میحامیانی شوند: دو گروه تقسیم می

مثبت از نام شــرکت شوند. ایجاد تصویر ها، ورزشکاران، مربیان ورزشی و ... به اهداف خود نائل میها، باشگاهپول به تیمپرداخت 

از  عمومی نسبت بــه تولیــدات یــا خــدمات شــرکتي آگاهی توسعهو  هار شرکترقابت با سای، افزایش فروش، در اذهان عمومی

 برخی که دهدمی نشان زمینه این در مطالعات مرور). 1390(شیخ و همکاران، یان مالی براي حمایت از ورزش است اهداف حام

همکــاران،  و 5؛ وایــت2011، 4اســتوتالرو  اند (کانــگپرداخته المپیک از مسابقات هاحمایت شرکت يانگیزه بررسی به تحقیقات

 عوامــل نظر داشتن در که است اصولیو  گیري صحیحتصمیم يورزشی الزمهورزشی و حامیان مالی  حمایت موفقیت). 2010

  ).1391کند (بنار و همکاران، را میسر می حمایتیي هابهتر فعالیت آن، هدایت بر تأثیرگذار مختلف

اســت:  کرده ارائه ي گردشگري ورزشیزمینه در را هاتعریف ترینجامع از یکی ،6گیبسونتوسعه و تقویت جایگاه گردشگري: 

هــاي فعالیت در شرکت به اقدام تا شوندمی خود خارج محل سکونتز موقتاً ا است که افراد تفریحی ورزشی مسافرتی گردشگري"

و همکــاران،  7(بــه نقــل از: بــایون "نماینــد هاي بدنیفعالیت بهمربوط هاي به جذابیت احترام یا هاي بدنی،فعالیت بدنی، تماشاي

 بــاالیی بسیار فرهنگی و اجتماعی تأثیرات زایی،و اشتغال اقتصادي مزایاي از غیر که است ورزشی فعالیتی گردشگري ).2008

 از تعدادي که تأثیرگذارند و تقویت جایگاه آن ورزشی گردشگري يتوسعهبر  زیادي ). عوامل1395مودي و همکاران، محدارد (

 تعــامالت افــزایش افــراد، دانــش و آگاهی سطح و مالی، امنیتی هاي ایمنی،محدودیت رویداد ورزشی، عبارتند از: جذابیت هاآن

                                                      
1. Miller and Friesen 
2. Wales 
3. Pittino 
4. Kang and Stotlar 
5. Weight 
6. Gibsoon 
7. Byon 
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  گردشگري

 مشــارکت گســترش داوطلبــان، يتوســعه و آمــوزش ،)1395و همکــاران،  مهــر(خسروي گردشگران مردمی، وضعیت اقتصادي

اعتبــارات  افــزایش وجدیــد،  راهبردهــاي از اســتفاده ورزش، تر دربیش گذاريسرمایه سیاسی، گسترش توجهات ،مالیحامیان 

  ).2006، 1(یِتس ...و  بازاریابی

  پژوهش يپیشینهب) 

(پاشــایی و  ي آن توسط محققین صورت گرفته اســتتحقیقات متعددي در خصوص گردشگري ورزشی و عوامل مؤثر در توسعه

و همکــاران،  3؛ کامیال2019، 2مارکو و ناتاشا؛ 1396پور و دوستی، خواجه؛ 1397و همکاران،  جناقردمعصومی؛ 1398همکاران، 

ي گردشــگري ورزشــی را مــورد اکثــر تحقیقــات موانــع توســعه .)2017و همکاران،  5تراسی؛ 2018و سیلویا،  4؛ وازیلوس2018

تــر نتــایج بــیشانــد. داده -چون جذابیت، ایمنی و تعامالت آن را مورد مطالعه قرارهاي مختلفی همبررسی قرار داده و یا از جنبه

و دانــش  آگــاهی ایمنــی و مــالی، ســطح هايمحدودیت ورزشی، رویداد جذابیت مانندزیادي  دهد که عواملتحقیقات نشان می

 وضــعیت اقتصــادي رویــداد ورزشــی،ن جالــب بــود ،بخشــیتعــامالت، آرامــش )، افــزایش1395مهر و همکاران، افراد (خسروي

هــاي پــژوهشو تقویــت جایگــاه آن تأثیرگذارنــد.  ي گردشــگري ورزشــی) بــر توســعه2001، 6و .... (گراتون و هنري گردشگران

؛ فراهــانی و 1398و همکــاران،  زرنــديجعفــرزاده( نیز در خصوص تــأثیر کــارآفرینی بــر ورزش صــورت گرفتــه اســتمحدودي 

 اقتصــاديي توســعه در که بسزاییت تأثیرادلیل  به ورزشی نیز مالی موضوع حامیان .)2019، 7وانزا و کیهان ؛1398همکاران، 

؛ 1398ي و همکــاران، (خــداداد در داخل و خــارج از کشــور بــوده اســت محققان توجه مورد است، همواره داشتهش صنعت ورز

-مــی)، نشان 1388سیدعامري و همکاران (که نتایج پژوهش . به طوري)2017و همکاران،  9راگنار؛ 2019و همکاران،  8جولیان

کشــور ش ورز رشد باعث گیرند، قرار همدیگر کنارر د اصولی و مثبت تعامل یک در ورزشو  حامیان مالیي دهد که اگر چرخه

تــرین عامــل و مهمعنوان را به  عامل رسانه، ثر بر جذب حامیان مالیؤعوامل مدر بین )، نیز 1393میرزائی و همکاران (شود. می

هــاي )، نیــز عامــل1391خرم و همکاران ( دادند.قرار  هاي بعديدر رتبهرا  هاي ورزشی و تماشاگرانو تیم قانونی-عامل حقوقی

هــاي ورزش هاي ورود حامیــان مــالی بــه لیــگانگیزانندهاي را به عنوان رسانهو  دولتی، تبلیغاتیو  عمومی، اقتصادي، اجتماعی

یقــی کــه ، تحقاهمیت متغیرهــاي مــورد بحــثي پژوهش و نیز به طور کلی با توجه به مبانی نظري و پیشینه قهرمانی دانستند.

ي مطالعاتی محقق در داخل و خارج از کشور وجود نداشته اســت. ماً مورد بررسی قرار دهد، در حیطهي این متغیرها را تؤارابطه

ي ورزشــی ي حامیان مــالی ورزشــی در جایگــاه گردشــگراثربخشی گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزانندهبنابراین الزم است که 

قویت جایگــاه گردشــگري تا بتوان تصمیمات مناسب براي تخصیص منابع حامیان مالی براي توسعه و تمورد مطالعه قرار بگیرد؛ 

؛ ســلیمی و 1396؛ دســتوم و ســوادي، 1397زاده و همکــاران، تحقیقات مرتبط با ایــن موضــوعات (حــاجی ورزشی اتخاذ نمود.

که در پژوهش حاضر نیز بر اساس مبــانی  اندا در این حوزه پیشنهاد نموده)، به طور اعم، مدل مفهومی خاصی ر1395همکاران، 

ي حامیان مالی ورزشــی در تقویــت جایگــاه گردشــگري ص نقش گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزانندهاي در خصونظري، سازه

                                                      
1. Yates 

2. Marko and Nataša 
3. Kamilla 
4.Vassilios and Sylvia 
5. Tracey 
6. Gratton and Henry 
7. Vanessa and Kayhan 

8. Julian 

9. Ragnar 
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  ). 1ورزشی در کشور ایران فرض شده است (شکل 

 

  . مدل تحقیق1شکل 

  
  منبع: نگارندگان  

  

  تحقیقشناسی روش

 "ي حامیان مالی ورزشیعوامل انگیزاننده"و  "گرایش کارآفرینانه" بینپیشروابط علی احتمالی بین متغیرهاي  ،پژوهش حاضر

نــوع از روش انجــام ایــن تحقیــق توصــیفی تحلیلــی و  کنــد.را تعیــین مــی "تقویت جایگاه گردشگري ورزشــی"با متغیر مالك 

گیــري از روش میــدانی اســتفاده ادبیات تحقیق از منابع اسنادي و براي نتیجهبراي بررسی مبانی نظري و . باشدمیغیرآزمایشی 

-بخش دوم، پرسشنامهبود. شناختی مل اطالعات جمعیت، شاباشد. بخش اولبخش می 4شامل ي مورد استفاده پرسشنامه. دش

پیشــگامی،  نــوآوري،مؤلفه (خطرپــذیري،  5گویه در قالب  18)، حاوي 2007هاگس و مورگان ( ي استاندارد گرایش کارآفرینانه

)، مــورد 1391ي مــورد اســتفاده در پــژوهش دهقــانی (پرسشنامه و پایایی محتواییاعتبار . بوداستقالل کاري) رقابت تهاجمی، 

ســئوال  33)، حاوي 1395نژاد و همکاران (ي حمایت ورزشی همتیي عوامل انگیزانندهبخش سوم، پرسشنامهتأیید قرار گرفت. 

روایــی صــوري و محتــوایی ایــن پایــایی، . بــود مــدیریتی) فرهنگی وتسهیالتی، محیطی،  تبلیغاتی،مؤلفه (ساختاري،  6در قالب 

ي توســعه و ساختهي محققبخش چهارم، پرسشنامه) مورد تأیید قرار گرفت. 1395نژاد و همکاران (پرسشنامه در تحقیق همتی

 5سئوال در قالــب  23حاوي  ي مرتبط با گردشگري ورزشیتقویت جایگاه گردشگري ورزشی برگرفته از مبانی نظري و پیشینه

. بــراي بررســی بــود نیروي انسانی، ایمنی و امنیت، الزامات بهداشــت)ي پایدار، الزامات کلی تأسیسات، زیرساخت توسعه(مؤلفه 

ي مدیریت ورزشی پرســیده شــد و در نهایــت مــورد در حوزه ستادانتن از ا 7ي مورد استفاده نظرات پرسشنامه محتوایی روایی

 ســئواالت بــا. محاسبه شــد 815/0پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در 

  . بودند گذاري معکوسنمرهلیکرت و بدون  ايدرجه 5 مقیاس

ي باشــد. کلیــهاســتان) مــی 32هاي ایــران (مدیریت ورزشی و گردشگري تمامی استان ستاداني اکلیه ي آماري تحقیق،جامعه

ها به طور تقریبــی هاي دانشگاهسایتمتخصصین گردشگري با توجه به آمار و اطالعات موجود در وبنخبگان مدیریت ورزشی و 

نفــر بــرآورد شــد. از  252و فرمول کوکران برابر با  G-POWERافزار ي آماري با استفاده از نرمحجم نمونه نفر برآورد شد. 738

درصــد  26/91نــرخ بازگشــت پرسشــنامه . ص برگشت داده شــدپرسشنامه کامل و بدون نق 230ي ارسال شده، پرسشنامه 252

ي براســاس پهنــه اول، کــل ایــران يمرحلــه (دراي اي چنــد مرحلــهاحتمالی محدود از نوع خوشــهگیري، باشد. روش نمونهمی

تربیــت  هــايو وجــود رشــته دانشجوپذیري جمعیت، میزان تراکم براساس دوم، يمرحله تقسیم شد؛ در منطقه 8جغرافیایی به 

ي سوم یک دانشگاه از هر شهر انتخــاب شهر از هر منطقه انتخاب شد؛ در مرحله 2ها، بدنی، گردشگري و کارآفرینی در دانشگاه
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ها براساس حضور متخصصان تربیت بدنی و گردشگري به صــورت تصــادفی در هــر دانشــگاه ي چهارم پرسشنامهشد و در مرحله

  بود. توزیع گردید) 

 تحلیــلوبه عمل آمد. در بخش آمار توصــیفی، بــه تجزیــه SPSS ،Excel ،AMOSافزار ها با استفاده از نرمداده تجزیه و تحلیل

مشــخص کــردن نرمــال  بــرايکلموگروف اســمیرنوف  آزمون از استنباطی آمار بخش در. شد پرداخته شناختیجمعیت يهاداده

از آزمــون همبســتگی متغیرهــا ي بــین ها، به منظور بررسی رابطهبودن دادهي آماري استفاده شد؛ با توجه به نرمال بودن جامعه

ي حامیــان مــالی منظور بررسی اثر گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده. از مدل معادالت ساختاري نیز بهپیرسون استفاده شد

در نظــر  >05/0Pهــا تجزیــه و تحلیــلداري براي تمــامی سطح معنیورزشی بر تقویت جایگاه گردشگري ورزشی استفاده شد. 

   گرفته شد.

کــه چنــان آزمون بارتلت استفاده شد. و KMO شاخصها از گیري و توانایی عاملی بودن دادهبه منظور اطمینان از کفایت نمونه

در و بدست آمده اســت  78/0، برابر با KMOمقدار آماره  .کند، اندازه نمونه براي عاملی شدن کفایت میدهدنشان می 1جدول 

ســطح  ،باشند. از طرفــیها از قابلیت الزم براي تحلیل عاملی شدن برخوردار میدهد که دادهسطح قابل قبولی است و نشان می

بــدین  .باشــدها از ســوي آمــاره بارتلــت مــیمحاسبه شده است که نشان از توانایی عاملی بودن داده Sig= 001/0معناداري نیز 

را بــه خــوبی ســنجیده و آن را  امــل مــورد نظــروعمتغیرهایی باشند کــه توانند ، میدر پرسشنامه هاي مطرح شدهوالئس ترتیب

  شناسایی نمایند. لذا استفاده از تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار مجاز است.

  . مقدار آماره کی.ام.اُ 1جدول 

  

  

  

  

  محاسبات تحقیق حاضر منبع:

  

  هایافتهتجزیه و تحلیل 

نفــر)، داراي جنســیت مــرد  103ســال ( 45تا  36ي سنی ترین تعداد در طبقهبیش :نشان دادحاصل از آمار توصیفی  هايیافته

. هســتندنفر)  55ساعت ( 20و باالتر از  10تا  6نفر) و در زمان کاري  162نفر)، جزء اعضاي هیئت علمی رشته مدیریت ( 176(

 تفاده شــد.ي آمــاري اســکلموگروف اسمیرنوف براي مشخص کردن نرمال بــودن جامعــه از آزموندر بخش آمار استنباطی ابتدا 

باشد و بنابراین از لحاظ می 05/0داري باالتر از شود، تمام ابعاد تحقیق داراي مقدار معنیمشاهده می 2طور که در جدول همان

  باشند.ها داراي توزیع نرمال مینرمال بودن ابعاد تمامی آن

  اسمیرنف ابعاد تحقیق-. نتایج آزمون کلموگروف2جدول 

  داريمعنی  معیارانحراف   میانگین  ابعاد

  058/0  66/0  75/3  خطر پذیري

  062/0  71/0  43/3  نوآوري

  065/0  72/0  00/3  پیشگامی

  055/0  79/0  52/3  رقابت

  072/0  63/0  36/3  استقالل

  k-m-O(  78/0مقدار آماره کی.ام.اُ (

 307/4042 دو کاي  نتایج آزمون بارتلت

 1081 درجه آزادي

 001/0 سطح معناداري
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  058/0  91/0  88/3  ساختار

  061/0  99/0  94/3  تبلیغات

  085/0  93/0  77/3  تسهیالت

  074/0  97/0  88/3  محیطی

  071/0  93/0  60/3  فرهنگی

  089/0  02/1  57/3  مدیریتی

  09/0  64/0  19/4  الزامات تاسیسات

  073/0  69/0  94/3  الزامات زیرساخت

  059/0  85/0  07/4  الزامات نیروي انسانی

  067/0  88/0  95/3  الزامات ایمنی و امنیت

  078/0  82/0  12/4  الزامات بهداشت

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر

  

، مــاتریس همبســتگی بــین 3در جــدول هاي معادالت ساختاري مــاتریس همبســتگی اســت، از آنجایی که زیر بناي اصلی مدل

ي بــا عوامــل انگیزاننــدهبین گــرایش کارآفرینانــه  :یج ضریب همبستگی پیرسون نشان دادمتغیرهاي تحقیق ارائه شده است. نتا

ي حامیــان مــالی ورزشــی و تقویــت چنین بین عوامل انگیزاننــدهورزشی و همحامیان مالی ورزشی و تقویت جایگاه گردشگري 

  ).p<0.05داري وجود دارد (ارتباط مثبت و معنی جایگاه گردشگري ورزشی

  همبستگی بین متغیرها .3جدول 

  3  2  1  متغیرها

      1  گرایش کارآفرینانه. 1

    1  40/0*  ي حامیان مالی ورزشیعوامل انگیزاننده. 2

  1  793/0*  427/0*  جایگاه گردشگري ورزشی. 3

  1 – 5  1 – 5  1 – 5  دامنه

             p<0.05*منبع: محاسبات تحقیق حاضر                                                                                        

  

بوده  313/0، برابر با اسکورسطح پوشش کايدهند. می هاي مدل، برازش مناسبی را نشان، شاخص4توجه به اطالعات جدول  با

بــه عنــوان شاخصــی مهــم داراي  ریشه میانگین مربعات خطاي بــرآوردکه بیانگر مناسب بودن برازش مدل است؛ از طرف دیگر، 

رار گرفتــه توان گفت که مدل مفهومی پژوهش مورد پذیرش قــ)؛ به بیان دیگر، با اطمینان می07/0است ( 1/0مقداري کمتر از 

؛ 951/0؛ شــاخص بــرازش هنجارشــده، 92/0، برازش هنجار نشده یــا توکرلــوئیسشاخص هاي برازش مدل، دیگر شاخص است.

کــاي اســکور بهنجــار و شــاخص  911/0، ؛ شاخص برازش نســبی94/0؛ شاخص برازش افزایشی، 94/0شاخص برازش تطبیقی، 

 برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش است. يدهنده، همگی نشان45/1، شده به درجه آزادي

  هاي برازش مدلشاخص .4جدول 

  تفسیر  مالك  مدل   نام شاخص  هاشاخص

ــــــاخص هاي ش

  برازش مطلق

P(ჯ2)> 05/0 313/0  اسکورسطح پوشش کاي  برازش مطلوب 

<GFI 912/0 شاخص نیکویی برازش 9/0   برازش مطلوب 



182      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                        2ي . شماره9. دوره 1399تابستان 

 

<AGFI 92/0 شاخص نیکویی برازش اصالح شده 9/0   برازش مطلوب 

RMR< 05/0 040/0 ریشه میانگین مربعات باقیمانده   برازش مطلوب 

ــــــاخص هاي ش

  برازش تطبیقی

<NNFI  92/0  لویس)-برازش هنجار نشده (توکر 9/0  برازش مطلوب 

<NFI  951/0  شاخص برازش هنجار شده  9/0  برازش مطلوب 

<CFI  94/0  شاخص برازش تطبیقی 9/0  برازش مطلوب 

<RFI  911/0  نسبیبرازش  9/0  برازش مطلوب 

<IFI  94/0  برازش افزایشی 9/0  برازش مطلوب 

ــــــاخص هاي ش

  برازش مقتصد

>RMSEA  07/0  ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد 1/0  برازش مطلوب 

  برازش مطلوب  3تا  1بین   45/1  اسکور بهنجار شدهبه درجه آزاديکاي

 حاضر تحقیق محاسباتمنبع: 

  

مســتقیم و  تــأثیر شود، گرایش کارآفرینانه بر تقویت جایگاه گردشگري ورزشیمالحظه می 5و جدول  2طور که در شکل همان

) 44/0(مستقیم و مثبتــی  تأثیر ي حامیان مالی ورزشیگرایش کارآفرینانه بر عوامل انگیزاننده ،چنین) داشت. هم12/0(مثبتی 

بــر تقویــت جایگــاه گردشــگري  ي حامیان مالی ورزشــیان داد که عوامل انگیزانندهدالت ساختاري نشاي دیگر معداشت. نتیجه

تــرین تــأثیر را بــر بــیش 69/0چنین نتایج نشان داد که بعد نوآوري با ضریب ) داشت. هم76/0(مستقیم و مثبتی  تأثیر ورزشی

ي حامیان مالی ورزشــی و بعــد الزامــات گیزانندهترین تأثیر را بر عوامل انبیش 96/0گرایش کارآفرینانه، بعد تسهیالت با ضریب 

  ترین تأثیر بر تقویت جایگاه گردشگري ورزشی بود.داراي بیش 95/0بهداشتی با ضریب 

  

  ي حامیان مالی ورزشی بر تقویت جایگاه گردشگري ورزشی. اثر گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده5 جدول

  متغیرها اثر متغیرها

  مستقیم غیر مستقیم کل

  گرایش کارآفرینانه ->  تقویت جایگاه گردشگري ورزشی  12/0  --  12/0

  گرایش کارآفرینانه ->  ي حامیان مالی ورزشیعوامل انگیزاننده  44/0  --  44/0

ي انگیزاننـــده عوامـــل ->  تقویت جایگاه گردشگري ورزشی 76/0  -- 76/0

   حامیان مالی ورزشی

  محاسبات تحقیق حاضرمنبع: 

  مدل معادالت ساختاري تحقیق .2شکل 

 

  
  منبع: محاسبات تحقیق حاضر
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  هاو پیشنهاد گیرينتیجه

انــد سیاسی تبدیل کــرده و اجتماعی اقتصادي، وضعیت بهبود منظور مهم به منبعی به راورزشی  گردشگري کشورها از بسیاري

 گردشگري وضعیت بهبود که براي گذارندتأثیر میورزشی  گردشگري بر مختلفی عواملدر این میان، ). 1396اسدي، (جاوید و 

 و ســازمانی ســطح در کارآفرینی حاضر، عصر دراز طرف دیگر،  ).1393زاده و همکاران، (خطیبکرد  توجه هاآن به باید ورزشی

حمایــت . )1395شــعبانی، و شود (زارعــی  جدید تلقی عصر رقابتی مزیت عنوان تواند بهمی فردي سطح در کارآفرینانه گرایش

شــود مــی افــزوده آن اهمیــت بــه روزافــزون بطــور کــه اســت بحثــی از ورزش نیــز، تجاري و صنعتی نهادهاي وت مؤسسا مالی

گــرایش ، پژوهش حاضــر بــه بررســی نقــش بحثکدام از متغیرهاي مورد  اهمیت هربا توجه به  ).1396(رشیدلمیر و همکاران، 

  پرداخته است. ه گردشگري ورزشی تقویت جایگاي حامیان مالی ورزشی در عوامل انگیزانندهکارآفرینانه و 

ي حامیــان مــالی بــا عوامــل انگیزاننــدهبین گرایش کارآفرینانه که  باشدمیدست آمد این ه اي که از پژوهش حاضر باولین یافته

-پژوهش به نوعی با یافتهنتایج این قسمت از  داري وجود دارد.ارتباط مثبت و معنیورزشی و تقویت جایگاه گردشگري ورزشی 

)، رفتــار و 1396دستوم و سوادي (باشد. سو میهم) 1395سلیمی و همکاران ( ) و1396دستوم و سوادي ( )،2006( 1یات هاي

 )، نیــز گســترش2006یــات (. انــدي گردشگري ورزشی مطــرح کــردهتوسعه هاياز زمینههنگ کارآفرینانه را به عنوان یکی فر

ي گردشــگري ورزشــی ي ورزشی و توسعهحوزهر د تربیشي گذارمالی را به عنوان عامل بسیار مؤثر در سرمایه حامیان مشارکت

و در نظــر گــرفتن ســایر ی برقراري معافیت مالیاتی براي حامیان مالی ورزش)، نیز 1395سلیمی و همکاران (کرده است.  مطرح 

با توجه بــه نتــایج ایــن قســمت  .اندهاي جذب حامیان مالی ورزش مطرح کردهزمینهرا به عنوان  امتیازات ویژه براي حامی مالی

بــه منظــور تقویــت  ي خدمات ورزشــیارائه ،هاي جدیدبرداري از فرصتشناسایی و بهره :مانندرسد اقداماتی ، به نظر میهایافته

ختیارات کافی براي برقــراري ارتباطــات ، داشتن اي خدمات جدیدشناسایی و ارائه، پیشگامی در خالقانه عمل کردنخطرپذیري، 

مــل چنــین تقویــت عواو هــم تقویــت گــرایش کارآفرینانــهورزشــی بــه منظــور خصصی با مسئولین در خصوص گردشگري کاري ت

تقویــت  ی راتوانند جایگاه گردشگري ورزشحامیان مالی ورزشی میمحیطی، فرهنگی و مدیریتی ساختاري، تبلیغاتی، تسهیالتی، 

  .نمایند

 ي حامیان مالی ورزشی و تقویت جایگاه گردشگري ورزشیبین عوامل انگیزاننده هاي پژوهش حاضر حاکی از این است کهیافته

-هــم) 1391) و بنــار و همکــاران (2006( یــاتهاي یافتهارد. نتایج این قسمت از پژوهش با داري وجود دارتباط مثبت و معنی

 هــايطــرح گــذرانســرمایهز ان مســئوال ناکــافی حمایــترســد، نتایج این قسمت از پژوهش به نظر مــیبا توجه به دارد.  یخوان

شــد.  -ورزشــی خواهــد ورزشی منجر به ضعف گردشــگريي گردشگر هايتوجهی به حامیان مالی طرحورزشی و کم گردشگري

منــدي حامیــان مــالی موجبات رضــایتمالی ورزشی، و اثرگذار حامیان  هاي انگیزانندهشود با تقویت عاملپیشنهاد می ،بنابراین

هیل نمــود و جایگــاه وسیله دستیابی به اهداف مورد نظر را تســفرآهم کرد و بدین هاي ورزشی ها را در عرصهورزشی و حفظ آن

  را تقویت کرد. گردشگري ورزشی 

مســتقیم و  تــأثیر نانه بر تقویــت جایگــاه گردشــگري ورزشــیگرایش کارآفری :چنین نشان دادنتایج حاصل از پژوهش حاضر هم

خــوانی دارد. هــم) 1393پول (نمین و خزاییزادهتاج، )2015( 2هاي تحقیق بالدارد. نتایج این قسمت از پژوهش با یافته مثبتی

                                                      
1. Yate 

2. Ball 
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و کارهــاي مربــوط بــه  )، در پژوهش خود کارآفرینی و گرایش کارآفرینانه را به عنوان عاملی اصــلی در رونــق کســب2015بال (

گرایــی و گــرایش کارآفرینانــه بــه طــور کارآفرینی )، نیز1393پول (نمین و خزاییزادهگردشگري و ورزش مطرح کرد. از نظر تاج

شود حامیان مالی ورزشــی پیشنهاد می ،تأثیر دارد. بنابراین گردشگري مستقیم بر عملکرد کسب و کار دفاتر خدمات مسافرتی و

هــاي خــود خالقانــه ر روشد و خدمات ورزشی تأکید نمایند يهاي جدید ارائهبرداري از فرصتر شناسایی و بهرهبیش از پیش ب

 ،نهایتــاً و است گردشگران ذهن در گردشگري ورزشی صنعت سازي مثبتجایگاه عوامل این ينتیجهرسد به نظر میعمل کنند. 

نتایج  یابد.می پیدا کشور افزایش در گردشگري ورزشیخصوصاً  گردشگري بازار سهم و یابدمی توسعه ورزشی گردشگري کهاین

 ي حامیان مالی ورزشیگرایش کارآفرینانه بر عوامل انگیزاننده :نشان دادچنین هم هاي پژوهشبرخاسته از تجزیه و تحلیل داده

 ایــن قســمت از باشــد.ســو مــی)، هــم1384اتقیا ( هاي تحقیقدارد. نتایج این قسمت از پژوهش با یافتهمستقیم و مثبتی  تأثیر

خطرپــذیري، نــوآوري، پیشــگامی، رقابــت تهــاجمی و دهد که تمامی عوامل مرتبط با گرایش کارافرینانه یعنی نشان می هایافته

ت یــه نــوعی تقواین عوامل بــ :شودپیشنهاد می ،بنابراینان مالی ورزشی تأثیر مثبتی دارند. ي حامیاستقالل بر عوامل انگیزاننده

هاي جدید تشــویق شــوند؛ حامیــان مــالی در حامیان مالی ورزشی براي پذیرش خطرهاي حساب شده براي اجراي ایده د ونشو

 مــدت زمــان معینــی را بــراي شناســایی خــدماتو  رو باشندها پیششناسایی و ارائه خدمات جدید نسبت به سایر افراد و ارگان

  . گردشگري ورزشی جدید اختصاص دهند

ي حامیان مالی ورزشی بر تقویت جایگاه گردشگري ورزشی یکی دیگر از نتــایج تحقیــق تأثیر مستقیم و مثبت عوامل انگیزاننده

هــا بــا گذشــت زمــان، شــرکتخوانی دارد. ) هم1391هاي تحقیق باللی و همکاران (یافتهبا نتایج قسمت از این  باشد.حاضر می

جا که امروزه بســیاري از توانند به منافع اقتصادي و غیراقتصادي مهمی دست یابند، تا آنمیدریافتند که از طریق حمایت مالی 

ي ورزش حاضــر شــده و درصــدد هســتند کــه از طریــق هاي معتبر به طور رسمی بــه عنــوان حامیــان مــالی در صــحنهشرکت

ســلمی و ر رقبا افــزایش دهنــد (ســیفیي تجاري خود را در مقابل سایرویدادهاي مهم ورزشی و تقویت گردشگري ورزشی رتبه

ارتبــاط بــا  هــاي مــدون و مــنظم درنامــهآیینایجاد قوانین و  با اقداماتی نظیر :شوداز همین رو، پیشنهاد می ).1394همکاران، 

تقویــت کــرد. ایجــاد ي ســاختاري را عامــل انگیزاننــدهت از حامیان مالی ورزشــی و تصویرسازي مثبحمایت گردشگري ورزشی 

-مــیهاي مختلف استفاده از عالمت تجاري حامی مالی ورزشی به روشو  ي حامیان مالیمناسب براي تبلیغات گسترده شرایط

-هاي حامی و بــا ایجــاد فرصــتدر اختیار قرار دادن امکانات مختلف ورزشی براي شرکتبا تواند عامل تبلیغاتی را تقویت نماید. 

توان عامل تســهیالتی را ارتقــاء داد. بــا ایجــاد سایر ابزارهاي ترفیعی و تبلیغاتی می ي حامیان مالی ورزشی ازهایی براي استفاده

هــاي گردشــگري ورزشــی و ایجــاد و افراد با نفــوذ در برنامــهیکنان و مربیان مشهور و پرآوازه شرایط الزم و کافی براي حضور باز

ســازي در رسد با فرهنگبه نظر میرا تقویت کرد.  توان عامل محیطینگرش مثبت مسئولین بلند پایه به گردشگري ورزشی می

گردشــگري تــوان جــذابیت هــاي بــومی مــیســازي ورزشي مسئولین ورزش به غنیویژهتوجه گردشگري ورزشی و نیز  خصوص

گردشــگري ورزشــی ر خصــوص هــا دها و واســطهتی نیز بهتر است که حاشیهیجامعه افزایش داد. در خصوص عامل مدیرورزشی را در 

  لف گردشگري ورزشی بهره گرفت.هاي مخترهنمودهاي حامیان مالی ورزشی در مدیریت برنامه کاهش یابد و از

نــوآوري در تحقیقــات ترین تــأثیر را بــر گــرایش کارآفرینانــه دارد. که بعد نوآوري بیشدهد نتایج این مقاله به روشنی نشان می

وهش با توجه به نتایج این قسمت از پــژبررسی شده است.  2006، 2ویسچنفسکیپور و ؛ دامان2007، 1چون کروگرمحققانی هم

                                                      
1  . Kroeger 
2. Damanpour & Wischnevsky 
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و گردشگري ورزشی را معرفــی نماینــد  هاي صنعتها و نوآوريرسد حامیان مالی ورزشی باید به طور فعال پیشرفتمی -ظربه ن

ترین دهد که بعد تسهیالت بیشهاي پژوهش نشان مییافتهورزشی باشند. هاي جدید انجام امور گردشگري در جستجوي روش

هــاي میرزائــی و همکــاران ي حامیان مالی ورزشی دارد. نتایج این قسمت از پژوهش حاضر بــا یافتــهتأثیر را بر عوامل انگیزاننده

هــاي ورزشــی و تــیم، رســانه)، 1393سو است. در تحقیــق میرزائــی و همکــاران () ناهم1398) و خدادادي و همکاران (1393(

عامــل  ،اي و تبلیغــاتارتباطات رسانه ،) نیز1398در پژوهش خدادادي و همکاران (ترین عوامل بودند. به ترتیب مهم نتماشاگرا

) و 1391ها به نــوعی بــا نتــایج تحقیــق خــرم و همکــاران (باشد. این قسمت از یافتهمی جذب حامیان بخش خصوصیمؤثر در 

به ترتیب هاي عمومی، اقتصادي و اجتماعی را عامل)، 1391م و همکاران (خرسو است. ) نیز ناهم1388سیدعامري و همکاران (

عــدم  به حمایت از حامیــان ونکردن مدیران و مسئوالن کشوري  هاي توجهو عامل دانستنددر ورود حامیان مالی به ورزش مؤثر 

)، 1388(از عوامل مهمی هســتند کــه در تحقیــق ســیدعامري و همکــاران گذاري در صنعت ورزش اطمینان حامیان در سرمایه

ي با توجه بــه تــأثیر بــاالي تســهیالت بــه عنــوان عامــل برانگیزاننــدهکنند. را به صنعت ورزش تضعیف میگرایش حامیان مالی 

سایر ابزارهــاي ترفیعــی و ي حامیان مالی ورزشی از هایی براي استفادهفرصت :شودحامیان مالی گردشگري ورزشی پیشنهاد می

با نام و برنــد حــامی مــالی ورزشــی  المللی در هر سطحیهاي مختلف گردشگري ورزشی ملی و بینتبلیغاتی فرآهم شود. برنامه

هــاي حــامی مــالی ورزشــی ي شــرکتهمکاري سالم و ارتباطات شفاف در مسائل مالی و توجه به بازگشت سرمایهو  برگزار شود

   برقرار شود.

ترین تأثیر بر تقویت جایگــاه گردشــگري ورزشــی بعد الزامات بهداشتی داراي بیش :حاضر نشان داد تحقیقهاي یافته ،نهایتدر 

اقداماتی نظیر ایجاد مراکز درمان  :شودبا توجه به تأثیر زیاد الزامات بهداشتی بر تقویت گردشگري ورزشی پیشنهاد میباشد. می

-نیز ایجــاد ســرویسي قوي و ، سیستم تهویههاي بهداشتیگردشگري، تجهیز سرویسي ونههاي پزشکی در مناطق نمو فوریت

ژوهشــی ایــن که پژوهش حاضر، جــزو اولــین کارهــاي پبا توجه به این توان و ناتوان صورت بگیرد.ي افراد کمهاي بهداشتی ویژه

ي حامیــان مــالی ورزشــی در عوامــل انگیزاننــده نقش گرایش کارآفرینانه وو موضوع مورد بررسی یعنی  باشدحوزه در کشور می

تواننــد در که خــود مــی است تحلیل نمودهمدیریت ورزشی و گردشگري  تاداناسرا از دیدگاه  تقویت جایگاه گردشگري ورزشی

ناشناخته بــاقی ین خاطر ممکن است برخی از ابعاد این مسئله ه اایجاد بستر و فرآیند این متغیرها به نوعی نقش داشته باشند؛ ب

ها نیــز نســبت شود که کار پژوهشی مشابهی بر روي خود حامیان مالی انجام شود تا نگرش آنمانده باشد. بنابراین، پیشنهاد می

   .گرددهاي تحقیق حاضر مشخص به این موضوع و اهمیت و ضرورت مؤلفه

ي حامیــان مــالی ورزشــی در تقویــت جایگــاه انگیزاننــدهنقش گرایش کارآفرینانه و عوامــل  از گرفته انجام ارزیابیبه طور کلی، 

حامیــان مــالی  و بــودنخبگان مدیریت ورزشی و متخصصین گردشگري  دیدگاه به محدوددر پژوهش حاضر  گردشگري ورزشی

ی اگر حامیــان مــال رسد به نظر می .محققین به حامیان مالی دسترسی نداشتندزیرا  ؛ي آماري پژوهش حاضر نبودندجزو جامعه

گروه نویســندگان در ایــن کــار تحقیقــی بــا . از سوي دیگر، دهد ارائه را بهتري ارزیابی توانستمی ، احتماالًگرفتبرمی نیز در را

کردند باید به تعــداد زیــادي از ي برآورد حجم نمونه در معادالت ساختاري استفاده میکه اگر از روش معمول شیوهتوجه به این

تــري از بینی کردند کــه احتمــال همکــاري کــمکردند و با توجه به تجربیات قبلی پیشدسترسی پیدا میمتخصصین این حوزه 

کــه در مقــاالت متعــددي بــرآورد حجــم نمونــه در معــادالت جانب متخصصان این حوزه داشته باشند، به اجبار و با توجه به این

اند، به بــرآورد حجــم نمونــه بــه ایــن ي معتبر به چاپ رسیدههاساختاري را به روش فرمول کوکران مشاهده کردند که در نشریه

ر نتایج تحقیق تأثیر گذاشته ي آماري در پژوهش حاضر کم شد و این موضوع احتماالً بحجم نمونه ،نیبنابراروش بسنده کردند. 



186      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                        2ي . شماره9. دوره 1399تابستان 

 

رغــم علــیچنــین، هم آمد.دست میه تري بتري را در تحقیق حاضر داشتیم، نتایج دقیقي بزرگو احتماالً اگر حجم نمونهاست 

ي کــاري، عــدم هاي زیاد براي دریافت نظرات برخی متخصصین و خبرگان در ایــن حــوزه، متأســفانه بــه دلیــل مشــغلهپیگیري

در خصــوص موضــوع  شده انجام هايپژوهشها میسر نشد. عالوه بر موارد فوق، عالقگی، امکان دریافت نظرات آنمشارکت و بی

هاي مختلفی در هر کدام مؤلفه ،رواز این .نیستندمورد بحث  متغیرهاي و مفاهیم به نسبت مشترکیظر ن داراي پژوهش، تاکنون

گر بنابراین، پژوهش ها را با یکدیگر دشوار ساخته است.ي آناند که مقایسهها در این خصوص مورد بررسی قرار گرفتهاز پژوهش

هــاي رو، پــژوهشاز ایــن هاي تحقیق حاضر بودند.این موارد از جمله محدودیترو بود و ها روبهبا محدودیت نسبی در این زمینه

  تر نمایان سازند.توانند بر غناي آن افزوده و زوایاي جدید از پژوهش را با جزئیات بیشآتی می
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