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 چکیده
 قرار یفناور پیشرفت تأثیر تحت آنها جسمانی هایفعالیت حتی و انسان زندگی مختلف هایبخش تمام معاصر دنیای در

 تفریحی هایورزش توسعۀ برای نوین هایفناوری از استفاده بهبود راهکارهای بررسی حاضر پژوهش از هدف. است گرفته
 ها ازهداد تحلیل منظوربه. شد آوریجمع ساختاریافتهی نیمههامصاحبه طریق از هاییداده کیفی روش از استفاده با. است
 از گیریبهره راهکارهای بهبود که داد نشان تحقیق هاییافته. شد استفاده( 6002 کلارک، و براون) مضامین تحلیل روش

 طراحی فناوری، از گیریبهره تسهیل و آفرینیهمشامل  گروه نُه به تفریحی هایورزش توسعۀ برای نوین هایفناوری
 هایزشور سازیبخشی، تجاریعمومیت همجواری، فناوری، اثر فناوری، بازاریابی پایلوت پروری،نوآوری فناوری، اکوسیستم

 کشور در یمبتوان اینکه برای تحقیق این نتایج براساس .شوندمی ورزش تقسیم در فناوری از گیریبهره و تحریک همگانی،
 جهت رد باید کنیم، حرکت تفریحی هایورزش توسعۀ برای المللیبین عرصۀ در گرفتهصورت هایپیشرفت با همراستا
 های تفریحی به سمتطریق ایجاد یک اکوسیستم و سپس بازاریابی فناوری در ورزش از و برداریم گام فناوری پایلوت
 سازی آن حرکت کنیم.و تجاری توسعه
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 مقدمه
های زیادی ر شده و افراد نیز با گزینهاامروزه میزان اهمیت اوقات فراغت از اهمیت بسیار زیادی برخورد

ها برای گذراندن این زمان، (. یکی از این فعالیت1رو هستند )روبه فراغتشانبرای چگونگی گذراندن اوقات 

نکته این است که در دنیای جدید، همۀ چیز زندگی انسان این میان  (. در6) استتفریحی  صورتبهورزش 

های اخیر لو در سا گرفته قرارگرفته در حوزۀ فناوری های صورتپیشرفت تأثیرو حتی ورزش هم تحت 

 برای ورزشی هایسازمان(. 3) میابودههای جدید به درون ورزش نیز شاهد رشد بیشتر ورود فناوری

 تکاملی، روش یک فناوری بسان گرفتن نظر در نیازمند جهانی،وکار کسب ۀوستیپهمبه محیط در کامیابی

 تفریحات کیفی خصوصیاتجمله  از متأسفانه(. 4) هستند هاچالش برابر در خودداشتن روز نگهبه منظوربه

 ودهب رفعالیغ تفریحات افزایش و فعال تفریحات سهم کاهش نوین، هایفناوری از ناشی معاصرِ دنیای در

 اتتفریح از مهمی بخش امروزه شهرنشینی زندگی در نوین، هایفناوریتأثیر  تحت . متأسفانه(5است )

در  (.2)است  بوده همراه زیادی سلامتی و اجتماعی و روانی منفی تأثیرات با که درآمده رفعالیغ شکل به

 طبقرو شده است. بههای اخیر سراسر جهان با تغییرات چشمگیری در شیوۀ زندگی مردم رودهه

 بهصرفاً  روز، در مردم درصد 15 فقط شهری مناطق در 6015 سال در 1ایران آمار مرکز یهاگزارش

 را جسمانی تحرکیبی از وسیعی دامنۀ (6012) 8) 6همکاران فخرزاده و. (7پردازند )می بدنی هایفعالیت

 در جسمانی تحرکیبی ( نیز6019( )9) 3محبی و همکاران. کردند گزارش ،است درصد 70 تا 30 بین که

 سطح ،6017 تا 1999 سال از اند کهداده توضیح همچنین آنها. اندکرده گزارش رابزرگسالان  میان

 افزایش به میزان این که افتهی شیافزا دو برابر ایران در و برابر ونیمیک جهانی سطح در جسمانی تحرکیبی

 بکس و شهری مناطق در زندگی که گرفتند نتیجه خود تحقیق در آنها. است کرده کمک ومیرمرگ میزان

 رب مهم، عامل هفتمین عنوانبه فناوری است. تغییرات شده منجر وضعیتی چنین به ناسالم زندگی

 هایفعالیت بر فناوری منفی ات. تأثیراست داشته منفی و مثبت اتتأثیر فراغت زمان فیزیکی هایفعالیت

 رقیب تریناصلی خانه در فراغت حاضر حال در(. 10) است بیشتر جوان نسلخصوص به ایران، در فیزیکی

 فناوری تغییرات همیشه حال نیا (. با11) شودمی محسوب باز فضای و خانه از خارج فراغتی هایفعالیت

 مانز فیزیکی هایفعالیت برای را جدیدی هایفرصت تواندمی و شودنمی منجر منفی اتتأثیر این به
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در زندگی انسان، سه تغییر بیشتر از سایر  جادشدهیادر میان تمام تغییرات (. 16) کند فراهم فراغت

اده . تمایل بیشتر مردم جهان به استف1از:  اندعبارتقرار داده است که  تأثیرتغییرات زندگی مردم را تحت 

های . تغییر در فعالیت6محلی؛  دشدۀیتولی و تمایل کمتر آنها به استفاده از غذاهای پرکالراز غذاهای 

تمایل به استفادۀ بیشتر از  3های نوین و گسترش شهرنشینی، و دلیل پیشرفت در فناوریجسمانی به

. این تغییرات در شیوۀ زندگی مردم سبب گسترش چهار نوع گردانروانتنباکو، الکل و سایر داروهای 

های تنفسی و ها، بیماریعروقی، سرطان-های قلبیاز بیماری اندعبارتبیماری در جهان شده است که 

 در سراسر جهان نینو یهایفناور ۀاز آنها توسع یکیکه  جادشدهیا راتییتغ نیبا توجه به ا(. 13دیابت )

 کرده که به بیرا تصو یطرح شسیسالگرد تأس نیهفتادم یحد در مجمع عمومسازمان ملل مت ،است

مرتبط با سلامت مردم در جامعه از  یهابرنامه یاند تا روسازمان ملل متعهد شده یموجب آن تمام اعضا

توسعۀ  منظوربهها یکی از این فعالیت (.14کنند ) یگذارهیسرما 6030مختلف تا سال  یهاتیفعال قیطر

از  ،یا تمرینات هافعالیتبهتر ی امروزه برای اجرا(. 15) استهای تفریحی سلامت در جامعه ورزش

روز، تأثیر های به. استفاده از این فناوری(12شوند )میتر روز پیچیدهشود که روزبههایی استفاده میفناوری

شود که چه ن سؤال مطرح میای الح. (17است ) داشته ورزشی هایفعالیتچشمگیری بر روند اجرای 

ی های موجود برابیان تمام فناوری و خواهند داشت؟ رندهایی بیشترین تأثیر را در دنیای ورزش دافناوری

باشد؛ به همین دلیل برای درک  رممکنیغدر ورزش شاید در این تحقیق  استفاده موردهای انجام فعالیت

 و ردیابی های. فناوری6های ویدئویی فعال، بازی. 1کنیم: را به پنج گروه کلی  تقسیم می بهتر آنها

. تجهیزات 4های ورزشی مبتنی بر اینترنت اشیا، . فناوری3، حمل( قابل و پوشیدنی هایفناوری) شمارگام

های . ایجاد تغییر و تنوع در فعالیت5های ورزشی و م به انجام فعالیتفزاری خلاقانه برای تشویق عمواسخت

 (. 18)ورزشی با استفاده از فناوری 

محیط و  و بایست فرصتمی جامعه، افراد های تفریحی در سلامتنقش کلیدی ورزش به توجه با

های کاری و روزمرۀ خود نیز بتوانند در جریان انجام فعالیت شهروندان آن در که شود فراهم امکاناتی

های با استفاده از فناوری است زمینه شایسته همین در بپردازند، بدنی فعالیت و به ورزش تفریحی صورتبه

های عمومی در مکان را دقایقی بتوانند افراد که ارائه شود شهروندان به ها و امکانات و تجهیزاتینوین، فرصت

به  وافر تمایل و علاقه با و خانوادگی و مسائل اجتماعی از دور بهیا ورزشی، در کنار انجام کارهای روزمره 

و اهمیت موضوع ورزش  شدهارائهرو با توجه به توضیحات ازاینبپردازند.  تفریحی صورتبه فعالیت و ورزش

های نوین در ساخت تجهیزات ورزشی در مچون فناوریتفریحی در کشور و توجه ناکافی به عواملی ه
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 همگانی یهاورزش های تفریحی و همچنین با توجه به پیوستن فدراسیونهای عمومی و پارکمکان

های همگانی برای تبدیل المللی ورزشانجمن بین تیمأموربه  6018ایران در سال  اسلامی جمهوری

 بررسی راهکارهای، این پژوهش به 6030کردن دنیا به مکانی بهتر با استفاده از ورزش برای همه تا سال 

در پیشینۀ تحقیقات داخلی  تفریحی پرداخته است. هایورزش توسعۀ برای نوین هایفناوری از گیریبهره

 اوقات گذراندن در اصفهان شهر نوجوانان و جوانان دادند که (، نشان1396( )19زبردست و همکاران )

 آنها در تحقیق خود ثابت کردند که متغیرهای دارند؛ قرار نوین هایفناوریتأثیر  تحت خود بسیار فراغت

 مورد جامعۀ فراغت اوقات گذراندن زمان انتخاب و ابزار فناورانه از در استفاده تحصیلات میزان و سن

(، نشان دادند که متغیرهای 1397( )60چراغ بیرجندی و داودی بجد ). است بوده بسیار مؤثر پژوهش

معیارها و استانداردهای دسترسی، نقش و توجه مسئولان، عوامل علمی، آموزشی و فرهنگی، عوامل 

مکاران گندمانی و همعناداری بر توسعۀ ورزش همگانی دارند جعفری  تأثیرانگیزشی و منابع مالی و انسانی 

 هارتم یادگیری بر فعال ویدئویی هایبازی دوره یک تأثیر»(، در تحقیق دیگری با موضوع 1398( )61)

اوتیسم را بررسی  طیف اختلال دارای کودک 30، «اوتیسم طیف اختلال دارای کودکان دارت در پرتاب

کودکان  در پرتاب دارت یادگیری و عملکرد بهبود سبب فعال ویدئویی هایبازی که دادند نشان کردند و

(، به این نتیجه 6012( )66) 1ومر و کوینیگستروف در پیشینۀ تحقیقات خارجی زینشد. در ادامه  مذکور

مثبتی بر عملکرد سازمانی از طریق دو واسطۀ  تأثیررسیدند که مدل نوآورانۀ باز، مدل خوبی است و 

پژوهش حاکی از رابطۀ معنادار نوآوری و تأثیر آن در توسعه و رشد طور خلاصه نتایج این پیوسته دارد. به

(، در تحقیقی به این 6017( )63) 2آذر و سیابوشی های ورزشی خصوصی بود.عملکرد ورزشی در باشگاه

ها و کمک المللی کردن فعالیتو از طریق بین میرمستقیغ صورتبههای نوین نتیجه رسیدند که فناوری

(، به 6017( )64) 3همچنین در تحقیق دیگری ژانگ شوند.سبب افزایش عملکرد و توسعه میبه بازاریابی 

د روند. آنها اعتقاد داشتنبیشتر به سمت ورزش می این نتیجه رسید که افراد جامعه با استفاده از نوآوری

(، بیان کرد که 6018( )65) 4لین کند.ی را بیشتر میبدن تیتربهای تر و تمریننوآوری، ورزش را جالب

ار کند، قردر دنیای امروزی که انواع فناوری، سبک زندگی غیرفعال را برای کودکان و نوجوانان فراهم می

آموزان به سمت مدرسه با تشویق آنها به دادن امکانات و تجهیزات ورزشی نوآورانه در مسیر حرکت دانش
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(، در تحقیق دیگری به 6019( )62و همکاران ) 1د. باقریهای ورزشی رابطۀ معناداری دارانجام فعالیت

گذارند و سبب مثبتی می تأثیرها المللی شدن شرکتهای نوین بر بیناین نتیجه رسیدند که فناوری

 المللی اتخاذ کنند. در تحقیقهایشان تصمیمات راهبردی را با دید بینها در فعالیتشوند که شرکتمی

های جسمانی زمان اوقات فراغت (، دریافتند که سطح فعالیت6019( )67اران )و همک 6دیگری راتیکانن

های عروقی و چاقی و کاهش بیشتر بیماری -های قلبیو داشتن سبک زندگی فعال سبب کاهش بیماری

 شود.ها میافسردگی ناشی از این بیماری

 ما هب و کندمی گوشزد را تفریحی هایورزش توسعۀ در نوین هایفناوری به توجه اهمیت تحقیق این

 و مصرف تنوع موجب موفق کشورهای در چون باشیم؛ داشته فناوری به پذیرا و گراواقع نگاه گویدمی

ر د اندکی دانش ما کشور در اینکه به توجه با واقع در .است شده تفریحی هایورزش در مشارکت افزایش

 زا تحقیق این دارد، نتایج وجود نوین هایفناوری کاربرد و تفریحی هایورزش ۀدیتندرهم رابطۀ خصوص

 و کند ایجاد تفریحی هایورزش توسعۀ مسئلۀ به تجویزی و گرایانهواقع نگاهی تواندمی که حیث آن

 انسیاستگذار برای نوین هایفناوری و تفریحی هایورزش دۀیتندرهم رابطۀ خصوص در را بهتری شناخت

 رایب پیشنهادی ارائۀ تحقیق این کاربرد تریناصلی شاید رسد.نظر میضروری بهایجاد کند،  عرصه این

 باشد 19-کووید ویروس گستردۀ شیوع به شبیه شرایطی در ورزش برای های نوینفناوری از گیریبهره

 شیورز هایفعالیت گیری ازراهکارهای توسعه و بهره تواندو این تحقیق میاست  کرده درگیر را دنیا که

 با همسو حرکت و عقب نماندن همچنین گوشزد کند. خانگی قرنطینۀ دوران در را فناورانه فعال

 از جدیدی حوزۀ ایجاد و جهان در فناورانه تفریحی هایورزش زمینۀ در گرفتهصورت هایپیشرفت

 و حوزۀ علوم ورزشی آموختگانفعال برای دانش تفریحی ورزشی هایفناوری حوزۀ در کارآفرینی

 جمله ازها در کنار توسعۀ سرانۀ سلامت در جامعه مندی اقتصادی از این فناوریسازی و بهرهتجاری

 شوند.هایی هستند که ضرورت انجام چنین تحقیقی را یادآور میها و دغدغهشکاف

ها های نوین تمامی بخشتوان گفت که در عصر حاضر توسعۀ فناوریمی ذکرشدهبا توجه به مطالب 

سیاری در ب سو کی که اگرچه از یاگونهبهقرار داده است؛  تأثیرهای مختلف زندگی انسان را تحت فعالیتو 

این  انسان به ازحدشیبدلیل وابستگی اند، از سوی دیگر بهشده ها سبب راحتی زندگی انساناز زمینه

اند. های مختلفی شدهیماریو ب وزن اضافهو  ی انسانتحرککمهای مختلف موجب ها در حوزهفناوری

                                                           
1. Bagheri  
2. Raatikainen  
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 های تفریحی فعالشود که چنانچه قصد توسعۀ ورزشمطرح می سؤالرو با توجه به این موضوع  این ازاین

 های نوین داشته باشیم، باید چه راهکارهایی را مدنظر قرار دهیم؟در کشور را با استفاده از فناوری

 

 ی شناسروش

 راهکارهایبررسی ای و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در زمینۀ این تحقیق با ماهیت توسعه

 انجام سازیتفریحی از مرحلۀ پایلوت تا تجاری هایورزش توسعۀ برای نوین هایفناوری از یریگبهره

 افتی تداوم جایی تا هاشد و مصاحبه استفاده هدفمند گیرینمونه روش از تحقیق، این درگرفته است. 

ی به شیوۀ معیار محور انجام گرفت. معیارهای محقق ریگنمونه .برسد کفایت و نظری اشباع به پژوهش که

های نوین در ورزش، های نوین، افراد آشنا با فناوریاز: افراد آشنا با فناوری اندعبارتگیری برای نمونه

 هایدر زمینۀ ورزش شدهفیتألپژوهشی  –افراد آشنا با مدیریت ورزش، افراد دارای کتاب و مقالۀ علمی 

 هایهای تفریحی، افراد دارای تجربۀ کاری در زمینۀ ورزشتفریحی، افراد دارای سابقۀ تدریس در ورزش

های کیفی از روش تحلیل داده منظوربههای نوین و متخصصان حوزۀ مهندسی ورزش. تفریحی و فناوری

 گرفته بهره استقرایی رویکرد از پژوهش این (. در68( استفاده شد )1،6002کلارک و تحلیل مضامین )براون

 اندعبارت گانهشش مراحل شد. این ( استفاده6002کلارک ) و براون یامرحلهشش تحلیل فرایند از و شده

 تهیۀ ا وهتم یگذارنام و ا، تعریفهتم ا، بازبینیهتم یوجوجستاولیه،  کدهای ها، ایجادداده با آشنایی :از

از روش کنترل و بازبینی  دشدهیتولبررسی موثق بودن اطلاعات  منظوربه (.6002 کلارک، و )براون گزارش

تحقیق  در این گرید عبارتبهاستفاده شد.  آنهای بنددستهو  هامقولهخبرگان و محققان برای اعتبارسنجی 

ه نیز رسیدن ب ی، تمامی کدهای اولیه، پس از پایان کدگذاری هر مصاحبه وریاعتبارپذافزایش  منظوربه

ص برای بررسی و تأیید به افراد متخص شدهاستخراجی اصلی توسط پژوهشگر بازبینی شدند و کدهای هاتم

ی فرعی و اصلی هاتمافزایش تأییدپذیری،  منظوربهبر این و آشنا با موضوع تحقیق داده شد. افزون

ات بازبینی و تأیید ارائه شد و نک منظوربهکنندگان اولیه مصاحبه به سه نفر از مشارکت 13از  آمدهدستبه

از سه متخصص خواسته شد که نظرهای تخصصی خود را در خصوص  تینها دراعمال شد.  آنهاپیشنهادی 

رده در این تحقیق برآو دشدهیتولها، موثق بودن اطلاعات ارائه کنند. از طریق این اقدام شدههیتعبهای لایه

 شد. 

                                                           
1. Braun & Clarke 
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 هاافتهی

کار  ۀسابق نیانگیآمده است. طبق جدول م 1کنندگان در جدول مشارکت یشناختتیجمع یژگیو

سال بود که  96/19ورزش برابر با  یو مهندس یو فناور یگریورزش و مرب ۀشونده در حوزافراد مصاحبه

 .اردد قیتحق ۀعنوان نمونبه شانیآنان و مناسب بودن ا یبالا ۀنشان از تجرب

 
 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعیت. ويژگی1جدول 

سابقه  جنسیت کد رديف
 کار 

 فعالیت کنونی زمینۀ  تحصیلات

1 A1 مربی  بدنیکارشناس ارشد تربیت  69 مرد 

6 A2 فناوری  مدیریت پزشکی مهندسی دکتری 17 مرد 

3 A3 مدرس دانشگاه ارشد فناوری  کارشناسی 64 مرد 

4 A4 علمی دانشگاه هیأت ورزشی فیزیولوژی دکتری 64 مرد 

5 A5 فناوری اطلاعات مدیریت دکتری فناوری اطلاعات 17 زن 

2 A6 کارشناسی ارشد فیزیولوژی  15 مرد
 ورزش

 مدرس دانشگاه

7 A7 سازبدنمدرس دانشگاه و مربی  دکتری بیومکانیک ورزش 18 مرد 

8 A8 ی دانشگاهعلم تیأه دکتری مدیریت ورزشی 15 زن 

9 A9 مربی مدیریت ورزشیدکتری  65 مرد  

10 A10 کارشناس ارشد مهندسی  60 مرد
 ورزش

 دبیر ورزش 

11 A11 کارشناس ارشد مهندسی  19 زن
 ورزش

 مربی 

16 A12 کارشناس ارشد مهندسی  17 زن
 ورزش

 مربی 

13 A13 کارشناس ارشد مهندسی  19 مرد
 ورزش

 مدرس دانشگاه

 - - 93/19 میانگین
 

 زا مصاحبه هر متن ابتدا ها،مصاحبه محتوای وتحلیلتجزیه و مضمون تحلیل کارگیریبه منظوربه

 هاییادداشت از استفاده با و سازیپیاده کانونی، گروه جلسات و مصاحبه جلسۀ از شدهضبط صدای روی

 زا هریک برای ابتدا در متون، این دقیق مطالعۀ از پس. شد تکمیل مصاحبه جلسات طی شدهبرداشته

 6 جدول. شدند شناسایی اولیه کدهای و مفاهیم قالب در مستقل هایایده تمامی شدهتهیه هایمصاحبه

 .استشده ارائه اولیۀ کدهای از اینمونه
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 هامصاحبهاز  شدهاستخراج ۀاز کدهای اولی نمونه. چند 3جدول 

 کد اولیه مفهومی( -ی منطقیهاگزارهنمونه متن ) رديف
تعداد 
 تکرار

برای بهبود بخشیدن به این حالت باید تمام مطالعات   1
خصوص فناوری ورزشی را های مختلف فناوری و بهحوزه

یکپارچه کنیم تا بتوانیم به نظریۀ یکسان دسترسی پیدا 
ی و خشباستحکامکنیم. برای دسترسی به این یکسانی ما به 

 گیری این رشته در دانشگاه نیازمندیم.شکل

 العات حوزۀمط سازییکپارچه
  ورزشی فناوری

4 

6 
در  دانشگاهی رشتۀ ایجاد

 زمینۀ فناوری ورزشی 
8 

3 

 و درستصورت به آن گذراندن و تفریحی هایورزش بحث
 یسازفرهنگ هایروش از یکی. شود یسازفرهنگ باید فعال

 و مختلف هایحیطه در زیاد هایپژوهش و تحقیقات انجام
 است.  کشور سطح در تفریحی هایورزش با مرتبط

 در بیشتر تحقیقات انجام
 در تفریحی هایورزش زمینۀ

 فناوری پیشرفت عصر
7 

4 

 ایرس ناموفق حتی و موفق تجربیات و نتایج بهبا توجه  باید
 و هاراهنمایی بتوانیم زمینه این در پیشرو کشورهای
 به کار این. کنیم تهیه خودمان برای را هاییدستورالعمل

  کرد. خواهد کمک بسیار عمر مدیریت و زمان مدیریت

 رسای نتایج و پیامدها به توجه
 از استفاده زمینۀ در کشورها
 هب جامعه تشویق برای فناوری

 تفریحی هایورزش

5 

5 
 از استفاده بحث باید شرایط این بهبود و ایجاد برای

 هایبنگاه اندازیراه جهت در ویژه هایمهارت با متخصصان
 دهیم. قرار مدنظر را ورزشی هایفناوری

 با متخصصان از استفاده
 منظوربه ویژه هایمهارت
 هایبنگاه اندازیراه

 ورزشی هایفناوری

2 

2 
 توسعۀ زمینۀ جداگانه معاونت ایجاد طریق از بتوان شاید

 . کرد فراهم آینده در تفریحی را هایورزش

 در جداگانه معاونت ایجاد
 و تفریحی هایورزش زمینۀ

 هایسازمان در فناوری
 مربوطه

2 

7 
 یجادا خود در را ورزشی فناورانۀ اکوسیستم یک بتوانند باید

اد ایج دولت تواند با تعامل مردم ومی اکوسیستم این. کنند
 شود.

 فناورانۀ اکوسیستم ایجاد
 میان تعامل طریق از ورزشی

 مردم و مختلف نهاد
7 

8 
 نباید نادیده گرفته وجهچیهبهبخش خصوصی در این فرایند 

 ابها و نهادها شود و برای به ثمر نشستن آن باید تمام ارگان
 ی داشته باشند تا بهترین نتیجه حاصل شود.همکار هم

 و خصوصی بخش مشارکت
 دولتی بخش

2 

9 
 در که خود را بازار نیازهای کاری هر از پیش دارید نیاز شما

 کنید. بررسی ،است جامعه کلواقع 
 پتانسیل و نیازها شناسایی

 بازار
4 

 

10 
 بکس تحولات این از است لازمبه نظر  اتفاقات این به توجه با

 با فعال زندگی سبک سمت به پیوند برای مردم زندگی
 کنیم. استفاده نوین هایفناوری از استفاده

 سبک تحولات بین پیوند
 هایفناوری و مردم زندگی
 با آنها تشویق برای نوین

 فعال زندگی سبک

7 

11 

 ورزشی هایفناوری سمت به هم را اعتماد میزان همین اگر
 را هاآن مثبت نتایج و بیاوریم تفریحی هایورزش حوزه در

 هایفناوری به را اعتماد این توانمی کنیم بازگو مردم برای
 .باشیم شاهد نیز ورزشی

 نسبت مردم در اعتمادسازی
 ورزشی هایفناوری به

3 
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 کد اولیه مفهومی( -ی منطقیهاگزارهنمونه متن ) رديف
تعداد 
 تکرار

16 
 خصوصبه و صنایع سایر در فناوری مثبت تتأثیر مطالعۀ

 زمینه در فناوری از بردن بهره برای تواندمی ورزش
 باشد. مفید و ضروری تفریحی هایورزش

 ورود مثبت تأثیرات مطالعه
 هاورزش سایر به فناوری

7 

 

ذکر شایان  .شده است ارائه 6در جدول  یفیک یهاحاصل از داده یاصل یهاها و مؤلفهدر ادامه مقوله

مدنظر قرار  میمفاه یو هم مشابهت مفهوم یمقولات هم مشابهت ظاهر نیا یبنداست که در دسته

 بهبود راهکارهایکه  یتم اصل 1و  یتم فرع 9در  شدهییکد شناسا 45 ،3ند. براساس جدول اهگرفت

 ند.اهشد یبنددسته ،استتفریحی  هایورزش توسعۀ برای نوین هایفناوری از استفاده

 
 ۀتوسع برای نوين هایفناوری از یریگبهره مربوط به راهکارهای اصلی و فرعی . مضامین1جدول 

 تفريحی هایورزش

 کدهای اولیه رديف
 هایمضمون

 فرعی
مضمون 

 اصلی
تعداد 
 تکرار

1 
 در ورزشی هایسازمان هایشایستگی توسعۀ

 فناورانه هاینوآوری زمینۀ
آفرینی هم

و تسهیل 
گیری بهره

از فناوری 
در 
های ورزش

 تفریحی
 

راهکارهای 
بهبود 
 از استفاده
 هایفناوری

 برای نوین
 توسعۀ

 هایورزش
 تفریحی

67 

 ورزشی هایآپاستارت زمینۀ در مطالعه افزایش 6

 سازمان اعضای بین در همکاری ذهنیت تقویت 3

4 
 اطلاعات آوریجمع برای کارکنان به فرصت دادن
 ورزشی هایفناوری زمینۀ در

 پذیریانعطاف 5

2 
 در کار منظوربه افراد یریکارگبه و استخدام

 ورزشی هایآپاستارت

7 
 منظوربه ورزشی بزرگ در نهادهای نوآوری توسعۀ

 فناوری بیشتر در زمینۀ توسعۀ سمت به حرکت

 دانش مدیریت راهبردهای از استفاده 8

طراحی 
اکوسیستم 
فناوری در 

های ورزش
 تفریحی

 

30 

9 
 سازیپیاده زمینۀ در بالقوه شرکای شناسایی

 هایفناوری به مربوط دانش از استفاده و فناوری
 آنها ورزشی

10 
 تعامل طریق از ورزشی فناورانۀ اکوسیستم ایجاد

 مردم و مختلف نهادهای میان

11 
 منظوربه ویژه هایمهارت با متخصصان از استفاده
 ورزشی هایفناوری هایبنگاه اندازیراه
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 کدهای اولیه رديف
 هایمضمون

 فرعی
مضمون 

 اصلی
تعداد 
 تکرار

16 
 هایورزش زمینۀ در جداگانه معاونت ایجاد

 مربوطه هایسازمان در فناوری و تفریحی

13 
 ورزشی فناوری زمینۀ در دانشگاهی رشتۀ ایجاد

 آن به یبخشاستحکام برای

نوآوری 
 پروری
 

68 
14 

 هایفناوری موضوع با نمایشگاه و همایش برگزاری
 فعال زندگی سبک و تفریحی هایورزش و ورزشی

15 
 مورد در آموزشی هایبرنامه برگزاری و سازیفراهم

 ورزش در نوین هایفناوری کاربرد

12 
 درست آموزش برای درسی هایکتاب ایجاد

 مدرسه دوران از حتی فناوری در ورزش

17 
 هایورزش زمینۀ در بیشتر تحقیقات انجام

 فناوری پیشرفت عصر در تفریحی

پایلوت 
فناوری در 

های ورزش
 تفریحی

32 

18 
 هایفناوری از جدید اطلاعات و دانش وجویجست

 پیوستهصورت به نوین

19 
 زمینۀ در اطلاعات آوریجمع برای منابع معرفی

 ورزشی هایفناوری

 یارشتهانیم دانش انتقال و تبادل 60

 هاورزش سایر به فناوری ورود مثبت اثرات مطالعه 61

66 
 برای ورزشی فناوری حوزۀ مطالعات سازییکپارچه

 یکسان نظریۀ به دسترسی

63 
 عموم برای هاقیمت به نسبت حساسیت کاهش

 مردم

 بازاریابی
 در فناوری
 هایورزش

 تفریحی

64 
 

64 
 هایفناوری خصوصدر  مردم در اعتمادسازی

 ورزشی

65 
 پذیرش برای اجتماعی هایشبکه از استفاده

 نوین هایفناوری

 ابتدا در کوچک مقیاس در سازیپیاده 62

 بازار پتانسیل و نیازها شناسایی 67

 مختلف ذینفعان سودمندی گرفتن نظر در 68

69 
 فناوری از استفاده فواید و سودمندی معرفی

 شدهیآورجمع علمی اطلاعات براساس

30 
 استفاده با تفریحی هایورزش درک نحوۀ در تغییر

 آنلاین هایفناوری از

31 
 در اهفناوری از استفاده اتتأثیر زمانی بازۀ تعیین
 اقتصاد بر آن اتتأثیر و تفریحی هایورزش حوزۀ
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 کدهای اولیه رديف
 هایمضمون

 فرعی
مضمون 

 اصلی
تعداد 
 تکرار

36 
 و مردم زندگی سبک تحولات بین پیوند

 یزندگ سبک با آنها تشویق برای نوین هایفناوری
 فعال

اثر 
 یهمجوار
 

17 
33 

 مادران و زنان خصوصبه و خانواده توجه به نقش
 خانواده در

 جامعه شناختیجمعیت هایویژگی به ویژه توجه 34

35 
 برای فناوری از استفاده در فرهنگی الگوسازی
 فعال تفریحی هایورزش به جامعه تشویق

 تیعموم
 یبخش
 در فناوری
 هایورزش

 تفریحی

61 
 

32 
 بومی هایبازی با متناسب تفریحی هایورزش ارائۀ

 کشور از منطقه هر محلی و

37 
 به مردم عموم دسترسی توجه به توانایی

 های ورزشیفناوری

38 
 در اهفناوری از استفاده اتتأثیر زمانی بازۀ تعیین
روی  بر آن اتتأثیر و تفریحی هایورزش حوزۀ

 وضعیت سلامت
 فعال تفریحی هایی ورزشسازفرهنگ 39

40 
 همراه و جهت در حرکت و کشور قوانین به توجه

 آنها
سازتجاری
ی 
های ورزش

 همگانی
 

15 
 استگذارانیس ورود 41 

 دولتی بخش و خصوصی بخش مشارکت 46

43 
 و فناوری حوزۀ نوآورانۀ تفکرات با همسو حرکت

 تحریک ورزش فناوری
 گیریبهره

 فناوری از
 ورزش در

16 
 کشورها سایر نتایج و پیامدها به توجه 44

45 
 

 رسای تجربیات براساس دستورالعمل و راهنما تهیۀ
 به کمک برای خودمان کشور شرایط و کشورها

 منابع مدیرت و زمان مدیریت
 

عبارتی روابط بین ی تحقیق شکل مضامین ترسیم شد. بههاافتهدرک بهتر یدر مرحلۀ آخر برای 

ی هادادههای محقق و مراجعۀ دوباره به گیری از یادنوشتبهرهمتغیرها با  تأخرهای تحقیق و تقدم و تم

 ارائه شده است.  1کیفی تبیین شد که نتایج در شکل 
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 تفريحی هایورزشۀ توسع برای نوين هایفناوری از راهکارهای بهبود استفاده. 1شکل 

 

وین های نهای تفریحی با استفاده از فناوریتوان گفت که برای بهبود توسعۀ ورزشمی 1یۀ شکل بر پا

ی هانحوی چگونگی استفاده از فناوریباید راهکارهای بسیار مهمی را در نظر گرفت که هر کدامشان به

 دهد،می نشان 1 شکل کهطورهماندهند. های تفریحی کشور را شرح مینوین در مسیر توسعۀ ورزش

 ونمضم این. شودمی آغاز فناوری پایلوت با تفریحی هایورزش توسعۀ برای فناوری از گیریبهره مسیر

 یوقت تحقیق ازبرخاسته  شکل براساس. شودمی فناوری زمینۀ در اکوسیستمی طراحی ایجاد سبب

 تا شوند تهگرف نظر در باید دارند، اکوسیستم با نزدیکی ارتباط که مهم عامل دو گرفت، شکل اکوسیستم

 هاآن در که هستند آفرینیهم و پرورینوآوری عامل دو این. شود فراهم مسیر این در سازیتجاری برای راه

 آن مطالعاتی هایفرصت کردن فراهم و متخصص افراد پرورش به فناوری اکوسیستم ایجاد با همراه

 در که شودمی مختلف هایدیدگاه از بازاریابی مرحلۀ وارد طرح این مراحل نیا ازپس . شودمی پرداخته

 -تفریحی هایفناوری زمینۀ در خودکفایی مرحلۀ وارد ما جامعۀ طرف از پذیرش و آن در موفقیت صورت

 .شویممی کشورها دیگر با رقابت و آن سازیتجاری سپس و فعال ورزشی
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 یریگجهینتبحث و 

 تفریحی هایورزش توسعۀ برای نوین هایفناوری از استفاده بهبود راهکارهای بررسی هدف این تحقیق

 هایرزشو توسعۀ نۀیزم در فناوری از استفاده راهکار برای بهبود ترینمهم تحقیق این نتایج براساس بود.

این مضمون به این موضوع اشاره دارد که اگر است.  های تفریحیپایلوت فناوری در ورزش بحث تفریحی،

های تفریحی هستیم، پیش از هر های نوین برای توسعۀ ورزشما در جامعۀ خود در پی استفاده از فناوری

های ورزشی تفریحی در عصر فناوری بپردازیم چیز باید به مطالعه و تحقیقات متعدد در زمینۀ نوع فعالیت

مام که در آن ت شدهکپارچهبتوانیم با استفاده از نظرهای کارشناسان به نظریۀ یکسان و ی تینها درتا 

م مسئولان بوده و همچنین با شرایط فرهنگی و اجتماعی تما موردتوافقو  شده گرفتهجوانب در نظر 

جامعه متناسب و با احتمال پذیرش بیشتر از سوی آنها همراه باشد، دست پیدا کنیم. نتایج این تحقیق با 

های ( که بر ضرورت توجه مسئولان و انجام فعالیت1397چراغ بیرجندی و داودی بجد )نتایجی تحقیق 

 کردن واردی هدف از کل طوربه. ستاند، همسوکرده دیتأکستفاده از فناوری علمی و تحقیقاتی برای ا

با جامعۀ سالم با بیماری کمتر مواجه  تینها درهای تفریحی این است که های نوین به ورزشفناوری

 1راتیکانن( و 1398گندمانی و همکاران )شد. در تحقیقات  دأییتباشیم. این نکته براساس نتایج این بخش 

های ورزشی برای بهبود عملکرد در بیماران و همچنین بهبود ( نیز استفاده از فناوری6019و همکاران )

 در این شدهشناختهدومین مضمون فرعی و مهم  شده است. دأییتوضعیت سلامتی و جسمانی بیماران 

ترین مقوله تعامل . در این مضمون مهماستهای تفریحی طراحی اکوسیستم فناوری در ورزشتحقیق، 

. برای اینکه در کشور ما این کار بیشتر جنبۀ رسمی شدن پیدا کند، استمیان نهادهای مختلف و مردم 

تا در آن  میهستهای تفریحی نوآورانه و فناورانه ورزش نۀیزم درهای جداگانه نیازمند ایجاد معاونت

مند شویم تا همه چیز تحت نظارت آنها و براساس برنامه بهره های مختلفها از افراد با تخصصمعاونت

س اهمیت برابر با یکدیگر و پ نظر ازانجام گیرد. براساس نتایج این تحقیق دو مضمون فرعی دیگری که 

پروری و سپس گیرند، نوآوریهای تفریحی قرار میاز مضمون طراحی اکوسیستم فناوری در ورزش

عنوان یک تفریحی است. فناوری ورزشی را به هایورزش در فناوری از گیریبهره و تسهیل آفرینیهم

 نۀیزم درها کنیم و از طریق آموزش دانشجویان با دروسی رسمی وارد دانشگاه صورتبهرشتۀ دانشگاهی 

های ورزشی و راهکارهای تقویت قوۀ خلاقیت و نوآوری، شرایط را برای اهمیت توسعۀ ورزش، فناوری

                                                           
1. Raatikainen  
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ام ی و استخدریکارگبهبا تخصصی فراهم کنیم و سپس  صورتبهنظران آیندۀ این حوزه بپرورش صاح

ورزشی، هم زمینه را برای تقویت بیشتر قوۀ نوآوری و خلاقیت  هایآپاستارت در کار منظوربه این افراد

ها و آپاستارت نۀیزم درآوری اطلاعات آنها فراهم کنیم و هم زمینه را برای افزایش مطالعات و جمع

ی های تفریحتوسعۀ ورزش نۀیزم درهای ورزشی فراهم سازیم تا بتوانیم از آنها به بهترین شکل فناوری

در ( 1397چراغ بیرجندی و داودی بجد )که گونههمان واقع درفعال مرتبط با فناوری استفاده کنیم. 

انی های همگمینۀ توسعۀ ورزشز دراند، برای برخورداری از نتایج مثبت طور ضمنی اشاره کردهتحقیقی به

یکی دیگر از نتایجی  .قرار گیرند توجه موردی جد طوربههای آموزشی و فرهنگی باید و تفریحی فعالیت

عۀ ای ورزشی و توسهشد، استفاده از نوآوری باز برای توسعۀ عملکرد سازمان دیتأککه در این بخش بر آن 

قرار گرفته است. ژانگ  دیتأک( نیز مورد 6012و همکاران ) 1ومر ورزش بود که این موضوع در تحقیق

بر نوآوری و فناوری سبب توسعۀ ورزش  دیتأک( نیز در تحقیق خودش بر این موضوع که در ورزش 6017)

کرده است که این موضوع نیز در  دیتأکشود، های ورزشی میدر جامعه و تشویق مردم به سمت فعالیت

 قرار گرفت.  بحث مورداین بخش از نتایج تحقیق 

 از تفادهاس بهبود که به بررسی راهکارهای شدهییشناساهای بعدی براساس نتایج این تحقیق مضمون

 نظر ازهم درجۀ اهمیتی یکسان  باًیتقرتفریحی پرداخته و  هایورزش توسعۀ برای نوین هایفناوری

 تفریحی و هایورزش در فناوری بخشیهای تفریحی، عمومیتمحتوایی دارند، بازاریابی فناوری در ورزش

یحی های تفرهای نوین در توسعۀ ورزشی به بازاریابی فناوریکل طوربهی است. این سه مضمون همجواراثر 

اند. در مبحث بازاریابی کردهی بررسهای متفاوت مبحث بازاریابی را از دیدگاه کدام هراشاره دارند که 

که راهکار  شودفناوری به مبحث بازاریابی از منظر اقتصادی و شناسایی نیازها و پتانسیل بازار پرداخته می

های اجتماعی است. اعتمادسازی جامعه استفاده از شبکه منظوربه کار نیاپیشنهادی برای انجام 

جامعه قرار گیرد، باید  رشیپذ موردی خوببهنه برای اینکه یک ایدۀ جدید و نوآوراکه اشاره شد، طورهمان

 دیتأکدر تحقیق خود  (6017) سیابوشی و که آذرطورهمانمناسب بازاریابی شود. این موضوع  طوربه

یکی از مباحث مهمی که در این بخش بر این، اند نیز در نتایج این تحقیق به اثبات رسید. افزونکرده

 برای تشویق وآمدپررفتهای نوین در اماکن عمومی قرار گرفت، استفاده از فناوری دیتأکتحقیق مورد 

های هدفمند ( مبنی بر ایجاد مکان6018) 6لین مردم جامعه به ورزش بود که همین موضوع نیز در تحقیق

                                                           
1. Wemmer  
2. Lin 
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 شدهییشناساراهکار بعدی . ستشهری برای تشویق مردم به ورزش با استفاده از تجهیزات ورزشی همسو

. تاستفریحی  هایورزش در فناوری بخشیست، عمومیتهمراستادر این تحقیق که با مفهوم بازاریابی 

ترین بخشی مهمعمومیت نۀیزم درهای فرهنگی حوزۀ بازاریابی اشاره دارد. این مضمون بیشتر به فعالیت

حی های تفریی خود فعالیتسازفرهنگاست،  افتهی دستراهکاری که این تحقیق براساس نتایج به آن 

 فعال و سپس صورتبههای تفریحی فعالیت نۀیزم در ی استفاده از فناوریسازفرهنگفعال،  صورتبه

های بومی و محلی که باید با مطالعه در مورد بازی استهای بومی و محلی هر منطقه توجه ویژه به بازی

و علاقه است، شناسایی کنند و  دأییتترک مورد مش صورتبههایی را که در بیشتر مناطق مناطق، بازی

 شدۀییشناسابراساس نتایج این تحقیق مضمون  های تفریحی فناورانه را با توجه به آن ارائه دهند.ورزش

 در فناوری بخشیهای تفریحی و عمومیتبا دو مضمون بازاریابی فناوری در ورزش همراستابعدی که 

ی به این موضوع همجواراثر  شدهکشفترین کد در مهم. استی رهمجوا، اثر استتفریحی  هایورزش

 مردم ندگیز سبک تحولات بین قرار گرفتن فناوری باید به پیوند رشیپذ مورداشاره دارد که برای افزایش 

توان فعال توجه شود. در این راه برای بهبود شرایط می زندگی سبک با آنها تشویق برای نوین هایفناوری و

آورد تا احتمال پذیرش افزایش  وجودبهشناختی مردم جامعه های جمعیتاین پیوند را با توجه به ویژگی

به  شیپ از شیبنیز زنان در مقایسه با گذشته  امروزهکه  استیابد. راهکار دیگر در این زمینه این موضوع 

ج نتای اند.گیری بالاتری برخوردار شدهها از قدرت تصمیمپردازند و هم در خانوادهزشی میهای ورفعالیت

؛ چراکه آنها هم در تحقیق خود بر ست( همسو1396این بخش از تحقیق با نتایج زبردست و همکاران )

این  انجام تینها دراند. کرده دیتأکپذیرش فناوری  نۀیزم درشناختی های جمعیتاهمیت توجه به ویژگی

در  شدهییشناساترین راهکارهای شود. از مهمهای تفریحی منجر میسازی ورزشطرح بزرگ به تجاری

سازی این امر همکاری بسیار جدی بین بخش خصوصی و بخش این زمینه این است که برای تجاری

را  های ورزشیکشور موضوع فناوری استگذارانیسدولتی صورت گیرد. بسیار خوب است که مسئولان و 

های تفریحی همراه با سایر کشورهای ورزش نۀیزم درقرار دهند تا هم بتوانند  توجه موردی جد طوربه

برای  و کرده دایپپیشرفته دنیا حرکت کنند و هم از این صنعت نوپای پردرآمد به بازارهای جهانی دست 

 بلندمدتهای نوین باید دارای دیدی فناوری نۀیزم دروپا کنند. داشتن این طرح که خود نامی را دست

( در 6019باقری و همکاران )باشیم، در تحقیق  اشیسازیتجاردنبال المللی بهباشیم و در آن با دید بین

 شده است. دیتأکانگلستان نیز 
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ای در جریان این تحقیق، گرفتۀ کتابخانهبندی کلی و همچنین براساس مطالعات صورتدر جمع

خصوص ورزشی تفریحی تبدیل گفت که در آینده فناوری به موضوع داغ پژوهشی در ورزش و به توانمی

های ورزش را دچار تغییرات ساختاری خواهد کرد. پس ی که فناوری تمامی بخشاگونهبهخواهد شد. 

حی، تفری هایورزش در فناوری از گیریبهره و تسهیل آفرینیهمبسیار ضروری است که در کشور ما نیز 

های تفریحی، پروری، پایلوت فناوری در ورزشهای تفریحی، نوآوریطراحی اکوسیستم فناوری در ورزش

تفریحی و  هایورزش در فناوری بخشیی، عمومیتهمجواری تفریحی، اثر هاورزشبازاریابی فناوری در 

های تفریحی توسعۀ ورزش قرار گیرد تا ما نیز توجه موردی جد طوربه، های همگانیسازی ورزشتجاری

های تفریحی دنیا همراه سازیم. براساس خصوص ورزشگرفته در ورزش و بههای صورتخود را با پیشرفت

 ردنتایج این تحقیق در این مسیر برای انجام چنین کاری ضروری است به پیامدها و نتایج سایر کشورها 

ه و سپس سعی شود با حرکاتی که همسو با های تفریحی توجه شدفناوری به ورزش کردن وارد نۀیزم

اند، همراه شویم. برای به ثمر رساندن های ورزشیخصوص فناوریتفکرات نوآورانه در حوزۀ فناوری و به

شود این است که پس از توجه به پیامدها و نتایج سایر کشورها و این طرح راهکار بعدی که پیشنهاد می

نسبت به تهیۀ راهنما و دستورالعمل براساس تجربیات سایر کشورها  حتماًتفکرات نوآورانه  باهمسو شدن 

زمینه  در این شدهگرفتهکارو سپس شرایط کشور خودمان برای کمک به مدیریت زمان و مدیریت منابع به

رو جلوگیری شود و با بالاترین بازدهی روبه شدهگرفتهکاراقدام شود تا از هدر رفتن زمان و منابع مختلف به

 شویم. 

توان ارائه کرد این است که کشور ما ی کاربردی که میهاشنهادیپبراساس نتایج این تحقیق یکی از 

توسعۀ فناوری در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته، بسیار جوان است. به همین دلیل پیشنهاد  نظر از

به سبک جدیدی دست یابد و های تفریحی توسعۀ ورزش نۀیزم درشود برای اینکه کشور ما بتواند می

در  فناوری نۀیزم درهمراه با استانداردهای دنیا حرکت کند، باید پیش از هر چیز به مطالعه و پژوهش 

های های مناسب سبک ورزشهای تفریحی اقدام کند تا بتواند از الگوها و فناوریخصوص ورزشورزش و به

و اجتماعی کشور پیاده کند. پیشنهاد کاربردی دیگر  تفریحی استفاده و آن را متناسب با شرایط فرهنگی

قرار گیرد،  توجه موردهای ورزشی باید بسیار جدی فناوری نۀیزم درپروری این است که بحث نوآوری

سبب افزایش انگیزۀ سایر  تنهانههای داخلی کشور در این زمینه مندی از استعدادها و ظرفیتچراکه بهره

تن ها و سپس برداشایران به صادرکنندۀ این فناوری شدن لیتبدشود، بلکه زمینۀ افراد خلاق و نوآور می

 شود.، فراهم میاستهای همگانی و تفریحی سازی ورزشگام بعدی که تجاری
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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.  
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