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گردشگری ورزشی  ۀهای استراتژیک در توسع شناسایی اتحاد پژوهش، این هدف از

 23) آزمودنی 440 ،منظور های شمالی ایران )مازندران، گلستان و گیالن( بود. بدین استان

ادارات کل  ها، نفر از رؤسا، معاونین و کارشناسان دانشگاه 30 و متخصص مدیریت ورزشی

. شدندانتخاب  پژوهش ۀعنوان نمون بدنی، میراث فرهنگی و شهرداری سه استان( به تربیت

 اتحاد توسعه، و پژوهش اتحاد گذاری، سرمایه دانش، اتحاد مدیریت ها نشان داد اتحاد  یافته

 ورزشی گردشگری ۀدر توسع اهمیت ترتیب از باالترین به ،ساختاری اتحاد و مدیریت

 ،گردشگری ورزشی ۀهای استراتژیک در توسع تشکیل اتحاد ،کلی طور به هستند. برخوردار

مهم بوده و لزوم توجه  ،های طبیعی گردشگری قوی هستند در مناطقی که از نظر جاذبه ویژه به

  .دهد ویژه به این امر را نشان می

های  ن افزایی، استا هم ورزشی، گردشگری اتحاد استراتژیک، گردشگری، :گان کلیدیواژ
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 مقدمه
صورت  نيستند به ها قادر در محيط رقابتي امروز كه رقابت در آن افسار گسيخته است، سازمان

و ناچارند با   نظر خود دست یابند انفرادي و با تكيه بر منابع خود به اهداف استراتژیك مورد

ها، اتحاد  هاي دیگر همكاري مشترك داشته باشند. یك نوع از این همكاري ها و سازمان شركت

رقابت سازمان  استراتژیك است كه به ابزار مهمي براي مدیریت كسب و كار جهت بهبود توانایي

 .كند آن را پر مي ۀنياز آیند شده است و شكاف بين منابع موجود شركت و الزامات مورد تبدیل

 از خواهند مي كه است بيشتري تعداد یا و سازمان دو بين همكاريۀ نام توافق یك ،استراتژیك اتحاد

 ،4831)هنرور،  ددهن بهبود مشترك منابع از طریق را خود عملكرد و رقابتي موقعيت ،راه این

كردن ریسك ضمن  حداقل ،هاي استراتژیك اصلي در تشكيل اتحاد ۀاید(. 2142، 4گژان

ها به منابع بيروني توسط ایجاد  دسترسي سازمان ۀو با ارائ باشد سازي حضور در بازار مي حداكثر

هاي  دهد. اتحاد ها را افزایش مي جویي سازمان و ترویج یادگيري و تغيير سریع، رقابت 2افزایي هم

براي  ؛آوري در بازارهاي داخلي و خارجي باشند هاي رشد و سود توانند موتور استراتژیك مي

اتحاد استراتژیك در دنيا شكل گرفت و نيز طي  441211بيش از  (2114) در سال ،مثال

 ،بيشتر و یا دالر ميليارد مریكایي با درآمد ساليانه دوآهاي  شركت( 4999ـ4991)هاي  سال

هاي استراتژیك متنوعي  اتحاد (.2142)ژانگ، اند  داده شكل را اتحاد استراتژیك 483 كدام هر

كه عبارت است از یك فعاليت مشاركتي  8گذاري مشترك از قبيل اتحاد سرمایه وجود دارد

 و نهادهاي مستقلي یابد مي لتجاري كه توسط دو یا چند سازمان با اهداف استراتژیك شك

هایي  هاي عملياتي، مخاطرات مالي و پاداش هریك از این نهادها مسئوليت و به كند مي ایجاد

انواع  ۀاین نوع اتحاد از همشود.  ها حفظ مي كه استقالل و هویت آن حالي در ؛دهد تخصيص مي

نوآور، هاي بدیع، خالق،  فعاليت ۀبه مجموع ،1و توسعه پژوهشاتحاد  .تر است دیگر رایج

 شود كه با هدف كلي گسترش مرزهاي شناخت علمي اي گفته مي شده ریزي یافته و برنامه نظام

 مدیریت اتحاد .(2111، 5ا)رامي گيرد هاي گوناگون براي بهبود زندگي انسان صورت مي در حوزه

 محسوب سازماني سالمت و اثربخشي، كارآیي افزایش و كاركنان توانمندي سوي به راهي ،1دانش

 بهبود و كارایي افزایش بر و است پيشرفت و تكامل حال در سرعت به كه است رویكرديگردد و  مي

 این از دانش اتحاد به نياز دارد. زیادي توجه مستمر نوآوري با همراه سازماني، یندهايآفر بخشي اثر
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 پایدار، رقابتي مزیت به دسترسي و سازماني عملكرد در ،دانش كه گيرد مي سرچشمه واقعيت

 و شامل فاكتورهاي اجتماعي 2اتحاد ساختاري. (2112، 4رس)اسپن شود مي تلقي مهم عنصري

 ،موفقيت اتحاد گذارد و این فاكتورها براي ثير ميأباشد كه روي عملكرد اتحاد ت اقتصادي مي

مختلفي كه شركا براي  ۀهاي اولي فاكتورهاي ساختاري به فاكتور .كنند وابسته به هم عمل مي

 ۀعنوان شرایط اولي به اشاره دارد و متشكل از چيزي است كه معموالً ،آورند تشكيل اتحاد مي

انساني و مسائل مربوط به منابع ،  1اتحاد مدیریت (.2141، 8ارینا) گردد اتحاد مطرح مي

 ،هدف اتحاد مدیریت .ها بر عهده دارد كارگيري نيروي انساني را در شركت هاي به استراتژي

گسترش باشد.  ایجاد هماهنگي بين نيروها و خلق یك احساس تنش پویا بين كاركنان خود مي

 كار  و  ترین تغييرات كسب عنوان برجسته بوده است كه از سوي برخي به 5اتحادهاي استراتژیك

حاكي از   ،ها پيشبرد اهداف عالي سازمان جهت تنوع اتحادهاي استراتژیك در .اند توصيف شده

 هاي در زمينه كار و  جهت تغييرات كسب ترین اصول در عنوان برجسته به ها آن ۀشد اصول پذیرفته

گردشگري  است. گردشگري ورزشي ۀحيط ویژه هب و بدني ورزش و تربيت ۀزمين جمله از ،فلمخت

 در وصنعتي است كه از تركيب دو صنعت گردشگري و صنعت ورزش پدید آمده است  ،ورزشي

و مسابقات  (4835فر،  )شكيبشود  مي محسوب از گردشگري جدید شكلي ،اخير هاي دهه

یكي از  شود، هاي مختلف ورزشي و از نقاط مختلف كشور برگزار مي ورزشي كه با شركت تيم

شهري كه هر كشور و و  كندخود جلب  توجه گردشگران را بهتواند  ميكه  است رویدادهایي

، محصوالت و خدمات گوناگوني را براي جلب گردشگر ارائه مسابقات ورزشي است ۀبرگزاركنند

ها و رویدادهاي مختلف، یكي را  دهد و هر گردشگر این امكان را دارد كه از ميان مقصد مي

هاي  محدودیت كه جذابيت رویداد ورزشي، است دادهانتخاب كند. بعضي مطالعات نشان 

كنندگان بالقوه و حضور  بر تمایل یا عدم تمایل شركت ،هاي مالي امنيتي، سالمتي و محدودیت

د كه با توجه به كشور رس نظر مي به ،حال این با .(2112،  1ه)سالواتور كننده دارد ها اثري تعيين آن

ثيرگذار بر أعوامل تها و جذابيت جغرافياي مكان،  ها و فرهنگ آن و مقصد، ویژگي ایا شهر مبد

 4 ورزشي بين گردشگري صنعتي، كشورهاي در .حضور گردشگران در هر رویداد متفاوت باشد

 ي،كل ۀمجموع یك عنوان به گردشگري خود و شود مي شامل را 2داخلي ناخالص توليد از % 2 تا
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2. Structure Alliance 

3. Iryna 
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6.Salvatore  
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 4031، مرداد  03مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                             50

 و ورزش تأثير هاي گيري اندازه اگرچه .شود مي شامل راداخلي  ناخالص توليد% 1 تا 1 بين

حدود  ورزشي گردشگري صنعت رشد نرخ ،وجود این با ،است مشكل جهان كل در گردشگري

اهميت عوامل تأثيرگذار بر  ،كه این موضوع (4831طلب، )متقي شود مي برآورد سال در % 41

عنوان  را بهویژه تشكيل اتحادهاي استراتژیك متنوع در این حيطه  گردشگري ورزشي، به ۀتوسع

  .دهد  وضوح نشان مي مهترین عامل تأثيرگذار به

دهندگان  سازمان ۀدغدغ ،بردن گردشگران ورزشي در مسابقات مختلف چگونگي باال ۀمسئل

كشور اول جهان از نظر  41 عنوان بهكشور ما نيز ست و ا رویدادهاي ورزشي در كل دنيا

سهم آن از صنعت گردشگري  ،وجود این با .از این قاعده مستثني نيست ،هاي گردشگري جذابيت

، 4421، 2144، 4)گنچ است 4/1ليد ناخالص ملي برابر با جهان ناچيز است و این سهم از تو

ترتيب با  به )گلستانو  گيالن )مازنداران، سه استان شمالي ایران كه حالي در ؛(4894سجادي، 

با توجه به موقعيت  و كيلومتر مربع از مساحت كل كشور 411822 ، 411128 ،28251 داشتن

هاي ملي،  پارك از جملههاي طبيعي گردشگري مختلف  بودن جاذبه خاص جغرافيایي و دارا

یكي از پتانسيل هاي كشور  و مراكز آب درماني وحش، سواحل دریا، مراكز كوهستاني حيات

تشكيل اتحادهاي  برايدليل مهمي  ندتوا براي جذب گردشگران ورزشي هستند كه این امر مي

 .دباشایران  شمال درتوریسم ورزشي  ۀاستراتژیك در توسع

 ۀهاي مختلف و حوز مختلفي به بررسي تأثير تشكيل اتحادهاي استراتژیك در حوزه هاي پژوهش

( 2112) 2ایرلند ،مثال عنوان به؛ اند به نتایج ارزشمندي نيز دست یافته گردشگري انجام شده كه

اصلي وجود دارد  ۀدو انگيز ،و توسعه پژوهشگيري اتحادهاي  در پژوهشي نشان داد كه در شكل

، 2112)ایرلند،  آوردن منابع انساني متخصص دست ایجاد ارتباطات عمودي و به: كه عبارتند از

محيطي  بر (1سه آن )آ هاي همكاري توریسم كند مكانيسم عنوان مي (2118) 8هادسون .(218

هاي موجود كمك  یافتن مرزهاي تئوري توسعهو به كرده كيد أافتد ت ها اتفاق مي كه این مشاركت

( اهميت یادگيري مشاركتي در درون اتحادها را 2113) 5ملت. (14، 2118)هادسون،  كند مي

گذار بر موفقيت  ثيرأعنوان عوامل مهم ت یادگيري مشاركتي را بهو نقش اعتماد و كرده ذكر 

به این ي پژوهشدر ( 2111) رميا .(2113)ملت،  ه استرسميت شناخت ، بهاستراتژیك اتحادهاي

 ،محور است پژوهش 1تحقيق و توسعه دادن هایي كه هدفشان انجام نتيجه رسيد كه شركت
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2. Ireland 

3    . Hudson 
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6 .Research and Development 
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براي ابداعات تكنولوژیكي،  .رو هستند هدانش خود روبو دسترسي  گذاري معموالً با خطر اشتراك

با ( 2112) اسپينسر .(2111)راميا،  مفيد استتحقيق و توسعه داشتن در اتحادهاي  حضور

آوردن نتایج مثبت   دست به ،كند كه براي یك شركت مي گيري چنين نتيجهفراتحليل  انجام یك

 )اسپنسر، از نظر كسب دانش و یادگيري سازماني بسيار مهم است ،از اتحادهاي استراتژیك

تر  هاي كوچك شركتكه   ندي به این نتيجه رسيدپژوهشدر و همكاران ( 2119) 4ناال(. 2112

 )النا، كردن از هنجارهاي شریك را دارند بيشتر احتمال پيروي ،تر هاي بزرگ در مقایسه با شركت

یكي از اجزاي مهم موفقيت براي  را ( توانایي مدیریت دانش در اتحاد2119) 2ناراال .(2119

یادگيري مدیریت استراتژیك و اتحادهاي ( 2141) . ارینا(2119)ناراال،  اتحادها دانست

 ها را براي موفقيت ضروري دانست استراتژیك براي تعيين پویایي همكاري در شركت

یكي از دالیل آشكار براي  ،اتحادها این نتيجه رسيد كهبه  (2144) 8وونگ .(95، 2141)ارینا،

آوردن مزیت رقابتي  دست به ،ها ترین هدف از تشكيل آن افزایش مزیت رقابتي هستند و مهم

خدمات بهتر، ارتباط بهتر با  ۀتوانایي خاصي از قبيل ارائ ،كدام توسط شركایي است كه هر

( نشان داد 2111) ایرلند .(2144وونگ، ؛ 1،2119استون) مشتریان و منابع مالي فراوان دارند

اقتصادي را در راستاي ساختار و انواع  هاي اقتصادي و غير ارزش ،هاي استراتژیك مشاركت

ي به این پژوهش( در 2142) 5سورقرن .(2111، ایرلند)آورند  مشاركت براي اعضا فراهم مي

بهبود موقعيت رقابتي، افزایش درآمد و  عمدتاً ،اتحادهاي صنعت گردشگرينتيجه رسيد كه 

و  (2142) گنج. (2142)سورقرن،  دهند كردن منابع و یادگيري را هدف خود قرار مي سهيم

داري با  اارتباط معن ،تمام فاكتورهاي ساختاري اتحادهمكارانش در پژوهشي نشان دادند كه 

 .آورند وجود مي هایي را در عملكرد اتحاد به تفاوت ،عملكرد اتحاد ندارند و فرآیندهاي فردي

 .(2142)گنج،  سازماني ممكن است باعث تفاوت در عملكرد شوند كه فرآیندهاي درون حالي در

هاي مختلف و  تشكيل اتحادهاي استراتژیك در حوزه ۀشده در زمين انجام هاي پژوهشبا بررسي 

 مدیریت اتحادهاي استراتژیك ها، پژوهشكدام از این  شود كه هر مي مشخص گردشگري ۀحوز

ساختاري را در  اتحاد و مدیریت اتحاد توسعه، و پژوهش اتحاد گذاري، سرمایه دانش، اتحاد

ي پژوهشاند و ضرورت انجام  ارزیابي قرار داده  صورت مجزا مورد هب ،ها وري سازمان ارزیابي بهره

 ،بندي كند گردشگري اولویت انندخاص م ۀیك حوز كه مزیت تشكيل این اتحادها را در
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2. Narulaa 

3. Wong 

4 .Stevan 

5. Thorgren 
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 ۀبه گنجين ،هاي فراوان شود. سه استان شمالي با طبيعت جادویي و جاذبه احساس مي

ها از نظر گردشگري ورزشي، تجمع  ، از خصوصيات مهم این استانمعروف است اكوتوریسم ایران

هاي  و سواحل نزدیك به كوه مانند دریاي خزر ؛باشد هاي زیباي خلقت در یك مكان مي جلوه

هاي پر آب و هزاران  سد ،ها ها، تاالب ها، دریاچه هاي هموار، رودخانه ها و دشت البرز، جلگه

 ،این وجود سازد. با ميپذیر  دیگر كه قابليت گسترش هر نوع فعاليت ورزشي را امكان ۀجاذب

و تعداد كم گردشگران  ها  دليل عدم توجه كافي به جذب گردشگران ورزشي در این استان به

 ۀها در زمين هاي آن استان ها و توانمندي هاي گردشگري و پتانسيل مقابل آن همه جاذبه در

ترین اتحادها ضروري  هاي استراتژیك و تعيين مهم جذب گردشگر ورزشي، نياز به تشكيل اتحاد

هاي استراتژیك در  بندي اتحاد شناسایي و اولویت ،بنابراین هدف از این پژوهش ؛رسد نظر مي به

 هاي شمالي ایران بود.  گردشگري ورزشي استان ۀتوسع
 

 شناسی روش

 صورت گرفته تحليلي(ي ـ )توصيف پيمایشي شكل به كه بوده كاربردي نوع از حاضر پژوهش

هاي سه  ت علمي دانشگاهأنفر از اعضاي هي 21 نفر ) 443 شامل پژوهشآماري  ۀجامع .است

شاغل در ين و معاون از رؤسانفر  43، شود ميها متخصص مدیریت ورزشي گفته  استان كه به آن

نفر  31 ،نهایت هاي سه استان و در بدني، سازماني ميراث فرهنگي و شهرداري ادارات كل تربيت

بودن افراد آگاه به  محدودعلت  شده شاغل بودند( بود و به بدني كه در مراكز ذكر كارشناس تربيت

 نامه از پرسش ،حاضر پژوهش در .(N = n) بودن گزینش شدند دسترس اساس در بر ،پژوهش

موضوع پژوهش،  با اي متناسب نامه پرسش نبود دليل بهشد.  استفاده اطالعات آوري جمع براي

یك از  هرطور معمول  هو مقاالت مختلف خارجي )كه ب ها پژوهشاز طریق بررسي  پژوهشگران

هاي مختلف  مطالعه و بررسي قرار داده بودند( حوزه صورت جداگانه مورد هرا ب هاي اتحادها حوزه

آوري كردند  اي جمع نامه صورت پرسش هها استخراج و ب هاي آن مقياس همراه خرده اتحادها را به

 ،شده سایيهاي اتحادهاي شنا ، حوزهكل مدیریت ورزشي رسيد. در ۀحوزكه به تأیيد متخصصان 

 ،اتحاد مدیریت  و توسعه، پژوهشاتحاد گذاري مشترك،  تحاد سرمایهاكلي  ۀحوز 5 قالب در

 و سؤال 82 در قالب اي نامه و پرسش شدند بندي طبقه اتحاد مدیریت دانش و اتحاد ساختاري

 نظر متخصصان صاحب كه آن از پس و گردید تنظيم ارزشي ليكرت پنج مقياس صورت به

 تأیيد نامه را پرسش روایي ورزش( در ریزي برنامه و و مدیریت جهانگردي مدیریت )متخصصان

 .گردید آماده راهنما پژوهش براي و شده سؤال تهيه 29 با نهایي ۀنام پرسش سرانجام كردند،

از  نفر 22پژوهش ) هاي نمونه سوي از شدهتكميل ۀنام پرسش 81 تعداد راهنما، پژوهش طي
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 و فرهنگي ميراث سازمان مدیران از نفر 8 و نيز ورزشي گردشگري در با تجربه افراد

 و تجزیه از و پس گردید آماده شده طراحي سؤاالت پایایي بررسي ميزان براي ،گردشگري(

محاسبه  α =33/1تأیيد و  ،سؤال 22 به آن هاي سؤال با كاهش نامه پرسش پایایي ها، آن تحليل

 نامه سؤاالت پرسش حاوي اصلي بخش و فردي مشخصاتبخش  دو حاوي نامه پرسش شد. این

-انحراف معيار( براي ارزیابي ویژگيو  ميانگين هاي آمار توصيفي )فراواني، درصد،  از روش .بود

هاي اتحاد استفاده شد. براي  یك از حوزه تعيين ميزان اهميت هر ،هاي دموگرافيك و همچنين

 ،پژوهشال ؤبراي بررسي س اسميرنوف و -كولموگروفزمون ها از آ بودن توزیع داده آزمون نرمال

و   تحليل واریانس پارامتریك )كروسكال واليس، یومن ویتني، هاي پارامتریك و غير از آزمون

 استفاده شد. ≥P 15/1داري  اتوكي( در سطح معن
 

 نتایج 
گردشگري  ۀهاي توسع قابليت ۀنام مورد متغيرهاي پرسش اسميرنف درـ  نتایج آزمون كلموگراف

 .داراي توزیع طبيعي بود ،و توسعه پژوهشۀ ورزشي نشان داد كه فقط در دو حوز

 داد ورزشي نشان گردشگري ۀتوسع در هاي اتحاد استراتژیك مؤثر حوزه ترین مورد مهم نتایج در

، اتحاد (µ=22/1) اتحاد مدیریت دانش ترتيب به ،پژوهشهاي  كه از دیدگاه آزمودني

و اتحاد  (µ=91/8) ، اتحاد مدیریت(µ=99/8) و توسعه پژوهش، اتحاد (µ=11/1) گذاري سرمایه

 . هستند برخوردار ورزشي گردشگريۀ در توسع اهميت از باالترین (µ=39/8) ساختاري

گردشگري ورزشي از دیدگاه شركت كنندگان ۀ هاي اتحاد در توسع ترین حوزه براي تعيين مهم

از آزمون كروسكال واليس و یومن ویتني و براي  ،ها  از حوزهیك  امتياز هر ۀمقایس ،و همچنين

و آزمون تعقيبي  تحليل واریانساز آزمون  ،ها طبيعي است هاي آن هایي كه توریع داده متغير

 توكي استفاده شد.
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 كنندگان هاي اتحاد استراتژیك از دیدگاه شركت ـ مقایسۀ ميانگين امتياز هر یك از حوزه4شكل 

 
كارشناس( با و  ت علميأهي )رئيس/معاون، حسب گروه هاي اتحاد استراتژیك بر یك از حوزه هر ۀنتایج مقایس ـ4 جدول

 سكروسكال والي
 سطح  معناداري       fدو                    خي         متغير                گروه                           ميانگين رتبه               

 
 

 
 

 
 داري

 گذاري سرمایه

 12/22رئيس و معاون                        
 *  114/1            2                 21/21                      14/38ت علمي                           أهي

 51/12كارشناس                               

 
 مدیریت

 

 45/13  رئيس و معاون                     
 *  121/1             2                 23/2                        12/22ت علمي                          أهي

 53/52كارشناس                              

 ساختاري

 85/52   رئيس و معاون                   
 *  112/1            2                 33/9                         91/22   ت علمي                       أهي

 32/51     كارشناس                         

 
 مدیریت دانش

 

 12/19     رئيس و معاون                 
 *  114/1           2                 22/45                        51/23        ت علمي                  أهي

 99/19      كارشناس                        

 .(P<15/1) داري وجود داردا*: تفاوت معن
 

 و توسعه پژوهشاتحاد  ۀبراي حوز تحليل واریانسنتایج آزمون  ـ2 جدول

 f                  sig     آزادي                   ۀرجد    منابع تغيير                        ميانگين مجذورات             

 * 114/1             91/48                      2                               12/455هي                               گرو بين

 445                               49/44گروهي                              درون

 (.P<15/1*: تفاوت معناداري وجود دارد )
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 هاي اتحاد كنندگان در حوزه هاي شركت آزمون یومن ویتني، تفاوت بين دیدگاهـ 8 جدول

 سطح معناداري            Zویتني            ـ  من Uگروه                     ميانگين رتبه          متغير                 
 
 
 
 
 
 
 گذاري سرمایه داري

 195/1                -11/4                 11/431            31/49  ت علمي    أو معاون با هي رئيس
                85 /21 
 

  112/1              -13/8               51/895             22/12     س و معاون با كارشناس    رئي
* 

                99/14 
 

 *  114/1                -81/1              51/891            25/21      ت علمي با كارشناس     أيه
             14/12 

 مدیریت

 311/1                  -419/1             51/252           42/28  ت علمي   أس و معاون با هيرئي
29/28 

 
 131/1                    -24/4             51/589            52/55   و معاون با كارشناس     رئيس

           99/18 
 

   114/1                  -52/2          11/143              28/14     ت علمي با كارشناس    أهي
             13/15 

 ساختاري

   149/1                   -81/2         51/455              23/43 ت علمي  أس و معاون با هيرئي
           52/22 
 

 241/1                    -81/1          51/134             53/11  و معاون با كارشناس     رئيس
             18/18 
 

   112/1                    -18/8         51/511             91/18  علمي با كارشناس       تأهي
         23/11 

 
 

مدیریت 
 دانش
 
 
 

 221/1                     -24/4         11/211             33/21ت علمي  أو معاون با هي رئيس
             53/25 
 

 *  121/1                   -82/2         51/125             22/53  س و معاون با كارشناس  رئي
         41/18 

 
 *  114/1                    -55/8         191/ 11            12/11 و معاون با كارشناس    رئيس

         89/18 

 (.P<15/1*: تفاوت معناداري وجود دارد )
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 و توسعه پژوهش ۀكنندگان در حوز هاي شركت آزمون توكي، تفاوت بين دیدگاهـ 1 جدول

 سطح معناداري   خطاي انحراف استاندارد                    اختالف ميانگين                      گروه                  متغير

 پژوهش و توسعه

 828/1                          99/1                      -88/4      رئيس و معاون با هيأت علمي

 *  142/1                         31/1                       11/2          رئيس و معاون با كارشناس

 *  114/1                        215/1                       31/8            هيأت علمي با كارشناس

 (.P<15/1*: تفاوت معناداري وجود دارد )
 

 گیری بحث و نتیجه
در سه استان  هاي اتحاد استراتژیك ترین حوزه مهم ،ها توجه به نتایج تجزیه و تحليل دادهبا 

و  پژوهشاتحاد گذاري،  اتحاد سرمایهترتيب اتحاد مدیریت دانش،  مازندران، گلستان و گيالن به

 گردشگري ۀتوسع در اهميت اتحاد مدیریت و اتحاد ساختاري هستند كه از باالترین ،توسعه

 در دانش مدیریت اتحاد ،پژوهش این در ،گونه كه ذكر شد . همانباشند مي برخوردار ورزشي

 كارشناسان با ت علميأهي اعضايو  مدیران بين ، تفاوتچنينگرفت. هم قرار اول اولویت

داده  متغير این به كمتري امتياز ،دیگر گروه دو به نسبت كارشناسان كه اي گونه به ؛بود دار امعن

 به سازماني از دانش انتقال ،كارشناسان نظر از كه است دليل این به احتماالً تفاوت بودند. این

 دو كهصورتي در .دهند نمي انجام دانش سازي ذخيره تالشي براي و نيست مهم دیگر سازمان

 نظر در دانش ۀانتقال ناخواست براي هایي راه و دانند مي مهم بسيار را امر این ،دیگر گروه

 پس ؛است سازمان یك فكري ۀسرمای ،سازمان در موجود دانش كه دانند مي را این و گيرند مي

، . در این زمينه باید بيان نمود كه داشتن دانش و آگاهي كافيكرد محافظت آن از دقت باید به

به این  هاي گردشگراني كه قبالً سنجي از گردشگران و بررسي كمبود هاي نياز برنامهانجام 

ها  چه بيشتر گردشگران ورزشي به این استان تواند براي جذب هر اند مي ها مسافرت نموده استان

گيري این اتحاد در سه استان بسيار  تواند در شكل كردن به این موارد مي مفيد باشد و توجه

 یكي ،اتحاد در دانش مدیریت توانایي ، كرد بياننيز ( 2112سالواتوره )طور كه  . همانباشدثر ؤم

 برانگيز چالش بسيار ،اتحاد در دانش منابع مدیریت .است اتحادها براي موفقيت مهم اجزاي از

 رویكردي داشتن از عبارتند اتحادها در دانش مدیریت براي پایه اصول از بعضي بوده و

 تقسيم و اختصاصي دانش و اطالعات كدبندي آن، داشتن اختيار در و حفظ براي سيستماتيك

 آوردن  دست به براي اتحاد در مشترك اي ایجاد سرمایه روي بر تمركز اتحاد، عمومي دانش

 به توجه با .اتحاد یاددهي در و یادگيري یندافر بر كيدأت و اتحاد در مشاركت و همكاري توانایي
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 صورت آساني به اتحاد یندافر طول در اطالعات و دانش به دسترسي ،شده ذكر موارد ۀهم

 .(2112سالواتوره، ) گيرد مي

 كه اي گونه به ؛گرفت قرار اهميت دوم اولویت در گذاري سرمایه اتحاد نمونه، اعضاي دیدگاه از

 ،كارشناسان با علمي تأهي اعضاي بين دیدگاه ،چنينهم و و معاونان مدیران هاي دیدگاه بين

 ،كارشناسان با مقایسه در علمي  تأاعضاي هي و معاونان، شد. مدیران مشاهده داري امعن تفاوت

 دیدگاه استراتژیك دليل به احتماالً تفاوت این بودند. داده گذاري سرمایه به بيشتري اهميت

 به نسبت سازمان بطن در نهفته هاي پتانسيل و سازمان كل به كامل ۀاحاط داشتن مدیران،

 كه هستند فني هاي پتانسيل داراي بيشتر ،كارشناسان كه گفت باید ،مقابل در باشد. كارشناسان

 نيافتگيتوسعه دليل ،متفكران از بسياري تخصص دارند. و بوده نظر صاحب ،خود كاري ۀزمين در

 كافي توليدات عدم وجود دليلبه كافي اندازپس و درآمد كمبود از ناشي را كشورها از بسياري

 كرد بيان( 2111)راميا  .كنند مي عنوان است مناسب گذاريسرمایه نبود ۀنتيج هم آن كه

 هاي سال در رقابتي مزیت براي افزایش آشكار دالیل از یكي ،مشترك گذاري سرمایه اتحادهاي

 توسط شركایي رقابتي مزیت آوردن دست به ،ها آن تشكيل از هدف ترین مهم كه هستند اخير

 مالي منابع و مشتریان با بهتر ارتباط بهتر، خدمات ۀارائ قبيل از خاصي توانایي كدامهر كه است

 روابط افزایش در مهمي بسيار نقش ،مشترك گذاريسرمایه اتحادهاي ،طرفياز دارند. فراوان

 و جدید بازارهاي به یابي دست قبيل از مزایایي دهند كه مي اجازه ها شركت به و دارند المللي بين

 در دقت نيازمند ،مشترك گذاري سرمایه ۀزمين در اتحاد .آورند دست به را ریسك كاهش

كه  زماني است. اتحاد شركاي با مشترك اهداف بالقوه و هاي توانایي داشتن شركا، هاي استراتژي

 بين از و گذاشته زوال به رو ،اتحاد برود، بين از ابتدایي هاي انگيزه اتحادها این گيري شكل براي

گردشگري   ۀتوسع ۀگذاري در زمين گيري اتحاد سرمایه شكل لذا، ؛(511، 2111راميا، ) رود مي

هاي سه استان و شناسایي مناطقي كه  با جذب سرمایه ،زیرا ؛باشد ميبسيار مهم  ورزشي

توانند  راحتي مي به ،گردشگران ورزشي تمایل بيشتري براي گذران اوقات خود در آن دارند

باعث ورود  ،خود ۀامكانات و تسهيالت الزم براي گردشگران را فراهم كنند كه این امر به نوب

 كند. ها را فراهم مي این استان ۀهاي توسع ها شده و زمينه بيشتر گردشگران به این استان

 اي گونه به ند؛گرفت قرار اهميت سوم اولویت در توسعه و پژوهش اتحاد نمونه، اعضاي دیدگاه از

 شد. مشاهده داري امعن تفاوت ،كارشناسان با مدیران و ت علميأاعضاي هي هاي دیدگاه بين كه

 و معاونان و مدیران و است ها ضروري فعاليت گسترش براي پژوهش دفراین ،اي زمينه هر در

امتياز  ،كارشناسان گروه به نسبت و كرده توجه امر این به علمي تأهي اعضاي ،چنينهم

 دهد مي نشان توسعه و پژوهش مدیریت تحول اند. سير داده توسعه و پژوهش ۀحوز به بيشتري
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 توسعه و پژوهش مدیریت تاكنون، پيش سال 411 حدود در و توسعه پژوهش ظهور زمان از كه

 است. یافته تكامل اخير هاي در سال چهارم نسل تا اول نسل از ها فناوري پيشرفت همراهبه

به  توجهي هيچ ،11 دهۀ اوایل تا اول مشخص است. نسل كامالً اول نسل اثرات و عمر طول

 دانش بر مبتني ۀتوسع و پژوهش هاي آزمایشگاه به فقط و نداشت توسعه و پژوهش مدیریت

 نسل اما ؛است دشواري نسبتاً كار سوم و دوم نسل بين حد دقيق تعيين چه داد. اگر مي اهميت

 سوم نسل و 31و  21هاي  دهه طي در آن دانشي مدیریت ۀلوسي به ،توسعه و پژوهش دوم

 پژوهش چهارم نسل ،امروزه شود. مي مشخص آن راهبردي مدیریت ۀوسيل به ،توسعه و پژوهش

 مشتریان پنهاني نيازهاي یافتن ، مدیریت این اصلي ویژگي باشد. مي شكوفایي درحال و توسعه

 باشد. از مي اوليه ۀمرحل همان در زمان هم بودن بازاري بودن و عملي گرفتن نظر در و بالقوه

 ،عملياتي ۀوسيل یك عنوان هتنها ب نه را دانش مدیریت توسعه، و پژوهش چهارم نسل ،لحاظ این

 .(2142، ژانگ، 2112)ایرلند، داند مي ضروري سيستماتيك ساختماني بلوك یك عنوان هب بلكه

 4992هاي چيني از سال  ت مشخص شد كه در بين شركتي كه در چين صورت گرفپژوهشدر 

المللي شكل گرفته كه تجزیه و تحليل اطالعات  بين ۀو توسع پژوهشاتحاد  31حدود  ،2118 تا

 ۀدو انگيز ،و توسعه پژوهشگيري اتحادهاي  دهد كه در شكل حاصل از این اتحادها نشان مي

آوردن منابع انساني متخصص.  دست ودي و بهایجاد ارتباطات عم اصلي وجود دارد كه عبارتند از

قبيل  دست آورند از هاي گوناگون مزایایي به توانند از راه هر دو شریك مي ،در ارتباطات عمودي

محصول، استفاده از  ۀهاي معامله، توسع مدت، كاهش هزینه كنندگان طوالني مينأیافتن ت

وجود نيروي انساني با كيفيت باال و  ،این بر عالوه .هاي تكميلي شریك و افزایش سهم بازار جاذبه

و توسعه است.  پژوهشگيري اتحادهاي  یكي از دالیل كليدي براي شكل ،كمتر در چين ۀهزین

 پژوهشهاي  حال افزایش اتحاد در ،مليتي هاي بزرگ چند دهد كه بيشتر شركت شواهد نشان مي

 كنند ستعد و محلي شروع ميكارگيري نيروهاي م خود هستند و این امر را با به ۀو توسع

و توسعه براي  پژوهشهاي استراتژیك  گيري اتحاد رسد شكل نظر مي به ،بنابراین ؛(2112)ایرلند،

گونه  قبل از هر ،بدون تردید؛ لذا تواند حائز اهميت باشد صنعت گردشگري ورزشي نيز مي

ها براي جذب گردشگران  پتانسيلیك از این  هر ۀو بعد توسع پژوهشهاي  انجام فعاليت ،اتحادي

 ورزشي ضروري است.

 كه اي گونه به باشد؛ مي مدیریت اتحاد مربوط بهنمونه،  اعضاي دیدگاه اولویت چهارم اهميت از

شد و اعضاي  مشاهده داري امعن تفاوت ،كارشناسان با ت علميأهي اعضاي هاي دیدگاه بين

 نوعي ،امر این شاید .اتحاد داده بودند ۀامتيازي بيشتر از كارشناسان به این حوز ،ت علميأيه
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 اطالع ،كارشناسان چنينو هم دهد نشان كارشناسان با مقایسه در را تیمدیر متغيير به گرایش

 . بدانند اهميت كم را مدیران نقش و باشند نداشته ها سازمان در مدیریت اهميت از دقيقي

 .(2142 ،2، جيمز2118 4سو) از آن اتحاد ساختاري بود ،از دیدگاه اعضاي نمونه كمترین امتياز

رویكرد  با عملكردها و یندهاافر اتحاد استراتژیك ساختار،" عنوان با اي مطالعه در (2141) یناار

 تمام :یافت دست نتایج این به داد انجام ساختاري اتحاد 92 روي بر كه "متا تجزیه و تحليلي

 دو دهد مي نشان ندارند. مدارك اتحاد عملكرد با داري امعن ارتباط ،اتحاد ساختاري فاكتورهاي

 ؛دارند اتحاد عملكرد در داري امعن ارتباط ،دارند هم به ينزدیك هاي اقتصادي ویژگي كه گروهي

 نيازمند ،اتحاد عملكرد با ها آن روابط و مشخص نيستً كامال دیگر هاي ویژگي ارتباط كهحاليدر

 وجود به اتحاد در عملكرد را هایي تفاوت ،فردي هاي فرآیند ،است بيشتري تحليل و تجریه

 و شوند عملكرد در تفاوت باعث است ممكن سازماني درون فرآیندهاي كه حالي در ؛آورند مي

 ممكن سازماني درون یندهايافر كه دهد مي نشان  مطالعه، نياورند وجود به تفاوتي ممكن است

در  .(2141)ارینا،  باشند داشته ارتباط عملكرد و اقتصادي با ساختار متوسطي طور به است

ۀ هاي رشد و توسع توانند زمينه گيري اتحادهاي استراتژیك مي آور شویم كه شكل پایان باید یاد

ستثني نبوده صنعت توریسم ورزشي نيز از این قاعده م ،هر صنعتي را فراهم آورند و در این بين

خوبي به هم اعتماد  خوبي توجيه شوند تا بتوانند به به  ،كننده در اتحاد هاي شركت باید طرف و

 ،بسط و گسترش مطالعات اتحاد استراتژیك در گردشگري ورزشي ،بنابراین ،داشته باشند

هاي مرتبط  ازماندانش كنوني در این زمينه و ایجاد یك مشاركت جدید ميان س ۀموجب توسع

. دهندگان رویدادهاي ورزشي خواهد شد ها با سازمان ارتباط بيشتر آن ،چنينهم با گردشگري و

دليل تأثير آن در بحث گردشگري و  بر لزوم تشكيل اتحادهاي استراتژیك به، پژوهشنتایج این 

توجه بيشتر بر اتحادهاي استراتژیك مؤثرتر نيز بندي این اتحادها در مناطق مختلف و  اولویت

 ،راینبناب ،كند تأكيد ميگذاري بود(  سرمایه و دانش اتحادهاي مدیریت شپژوه)كه در این 

هاي گردشگري و مدیران ادارات كل  سازي براي مدیران بخش آگاه ۀشود برنام پيشنهاد مي

گردشگري  ۀهاي استراتژیك در زمين مورد تشكيل اتحاد هاي مربوطه در بدني استان تربيت

هاي مشترك ورزشي در سه  جاذبه ،شود مسئوالن پيشنهاد مي ،ورزشي صورت پذیرد. همچنين

ها را  براي  گذاري مشترك در آن جاذبه استان را شناسایي كنند و اتحاد استراتژیك سرمایه

مسئوالن گردشگري ورزشي  درضمن،چه بيشتر گردشگران ورزشي تشكيل دهند.  جذب هر

ر اختيار مسئوالن دو استان دیگر بگذارند و توانند دانش مدیریت خود را د ها مي یك از استان هر

                                                           
1  . Su 
2. James 
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اقدام به  اند، تر بوده جذب گردشگر ورزشي موفق ۀهاي استاني كه در زمين با اتكا به راهبرد

 د.نماینمدیریت دانش  ۀتشكيل اتحاد استراتژیك در زمين

با توجه به مطالعات صورت گرفته و بررسي هاي انجام شده مشخص گردید كه تشكيل اتحاد 

و انگيزه هاي اي استراتژیك یكي از زمينه هاي رشد و پيشرفت كشورها محسوب مي شود. ه

 با شدن مواجه بازار،  قدرت در آوردن دست بازاري جدید، به به دسترسيمتعددي از قبيل 

 محدودیت هاي بر تجاري، غلبه جدید فنون رقبا، یادگيري دیگر طرف از رقابتي پيچيدگي هاي

 مكمل در شكل گيري اتحادهاي استراتژیك وجود دارد. منابع به تجاري و دسترسي

پژوهش حاضر نيز به این عوامل اشاره مي كند كه شكل گيري اتحاد استراتژیك در زمينه 

 زیرا دانشداراي بيشترین اهميت مي باشند.  گذاري سرمایه دانش و بعد از آن اتحاد مدیریت

كرد. در  محافظت آن از دقت باید به پس ،است سازمان یك فكري سرمایۀ ،سازمان در موجود

سنجي از  هاي نياز این زمينه باید بيان نمود كه داشتن دانش و آگاهي كافي، انجام برنامه

تواند  اند مي ها مسافرت نموده هاي گردشگراني كه قبالً به این استان گردشگران و بررسي كمبود

باالي  مدیرانهمچنين  ها مفيد باشد. ستانچه بيشتر گردشگران ورزشي به این ا براي جذب هر

در نتيجه  بودند. داده گذاري سرمایه اتحاد به بيشتري اهميت ،كارشناسان با مقایسه ، درسازمان

بر اساس یافته هاي این پژوهش مدیران مربوطه باید توجه فراواني به مدیریت دانش و سرمایه 

 بيشتري را به استان خود جذب كنند. گذاري مبذول فرمایند تا بتوانند گردشگران ورزشي
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Abstract 
The purpose of this study was Identify of Strategic alliances in developing 
sport tourism in Iranian Northern provinces (Mazandaran,Golestan and 
Guilan). Therefore 118 subjects (20sport management experts, 98 Chairman, 
assistants and experts of universities, administrations of physical education, 
cultural heritage and municipalities of three provinces) were selected as the 
sample. Findings showed that the alliance of knowledge management, 
investment union, R & D alliance, alliance of management, the structural 
alliance, respectively have the most importance in developing sport tourism. 
Totally, making of the Strategic alliances in developing sport tourism, 
Specially in areas which are vigorous in natural tourist attractions, is 
important and it shows necessity of special attention to this matter. 
Keywords: Strategic Alliances, Tourism, Sport Tourism, Synergistic, 
Northern Provinces 
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