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چکیده
هدف از این پژوهش ارائه چارچوب مفهومی توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی کشور بود .روش تحقی عون زا ق   
مطالعات کیفی نظامند و توسعهنگر میباشد .جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی ص( احبنظران) و جامع عبانم( یتاعالطا ه   
علمی و اسناد) حوزه گردشگری ورزشی بود .از دو اب ژپ راز و  شه ش  لما م ناخباتک هعلاط ههههه ههههههای و مص یدرگ هدافتسا هبحا د ییاور      .

ب-
پژوهش با استفاده از روش اعتباریابی کیفی مبتنی بر نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .از روش کدگ وچراچ یارب یراذ ببب ببب
بندی راهکارها استفاده گردید .چارچوب شناسایی شده شامل مشوقهای محیطی و نهادی ،ساختار و مدیریت توسعه ،نگرش ،رفتار

و فرهنگ کارآفرینانه ،تأمین منابع توسعه ،نظام نوآوری ،زمینهها و فرصتها و پیامدهای توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزش ششی
بود .ارتباط بین منظرها از طریق سه نوع اثر پیشایندی ،فرایندی و پیامدی و با مشخص کردن جنب .دیدرگ صخشم ریثأت هتسجرب ه     

عالوه براین برای هر کدام از منظرها چالشها و راهکارهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس این یافتهها پیشنهاد می-
شود در توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی اقدامات و تصمیمگیریهای راهبردی مبتنی بر تفکیک منظرهای فوق و پیشبینی
ارتباط بین آنها باشد .رویکرد کلی میتوان هک دشاب نیا د

م رب ب یرگشدرگ عبانم و طیحم ینا ورزش قیرط زا و ی

فرهنگسازی و نوآوری در این صنعت به ارتقای فرصتها و پیامدهای کارآفرینی در آن اقدام شود.

واژگان کلیدی :گردشگری ورزشی ،کارآفرینی ،مدل توسعه.

 -1مهدی سوادی (نویسنده مسئول) savadi.mehdi@gmail.com

،تیریدم    
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مقدمه
معضل بیکاری در کشور ایران به ویژه فارغالتحصیالن دانشگاهی تقریب ًاًا مهمترین چ و تلود شلا

غد دغ  ه م در م رد 

ته وس کی زا فلتخم یا
کشور است .کاهش بیکاری و افزایش اشتغال به میزان س یامر هههگ عنص رب یراذ تتت تتت

  
   

هب و

فرآیندهای کسب و کار و اشتغال از سوی دیگر بستگی دارد .گردشگری ورزش هدیدپ هب ،تعنص کی زا رتارف ی       
اجتماعی اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است .این صنعت بیش از هر زمان دیگری جایگاه خ ناونع هب ار دو    
تارثا    

پدیدهای چند بعدی در جوامع بشری باز کرده است ،و بسیاری از کشورها با سرمایه گذاری ف و دیاوف ناوار

این صنعت را به خوبی درک کرده و به عنوان منبعی مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،افزایش
اشتغال ،درآمد و توسعه زی رداه تخاس ر     آوردهان  د ( (س ه و یداو مممک ،نارا  .) 95 31در هم  اتسار نی ا وس کی ز
گردشگری و ورزش از صنعتهای جدید و فراگی و دنتسه ر

   

ته آون یا و و یر
د ییوس زا ی فتسا رگ ا یلباق زا هد تتتتتت تتتتتت

کارآفرینی راهحلی نوین در زمینه رونق کسب و کار و اشتغالزایی است .برهمین اساس کارآفرینی و اشتغال در ح هزو
گردشگری ورزشی بالقوه به عنوان یکی از راهحلهای راهبردی جهت کاهش بیکاری و افزایش اش رد هژیو هب لاغت   
ورزش کشور محسوب میشود.
ته و ا
در اثبات و تبیین این مولقه ،باید گفت که در جهان ام  یرگشدرگ تعنص ود زور ووو وووو ورزش ب یلباق لیلد ه تتت تتت
کارکردهای مختلف به عنوان یکی از زمینههای مساعد برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطلوب و باثب تا
مطرح است (بال .)5002 ،این رشد صنعت ورزش و گردشگری در چند دهه اخیر به عوامل مختلفی همچون افزایش
ی؛ بازاری و یبا
تعداد و تنوع در تولیدات و خدمات ،رویدادها و مسابقات ،تعامالت و ارتباطات ،ه بلطواد و یراداو یی یی

اسپانسرینگ؛ سالمت و زیبایی و مواردی از این قبیل بوده است (مندعلیزاده ،هنری و شهالیی .)1931،از این رو می-
ت ن و یروآو
توان گفت صنعت گردشگری ورزشی دارای قابلیتها و فرصته هج یدایز یا تتت تتت

نيرفآراك ييي اس و ت

سرمایهگذاری بر روی آن زمینهساز گسترش و رونق کسب و کارها و ایجاد فرصتتتهاای ش يلغ

یباشد
بس رای ییی می ی

(یدالهی فارسی و همکاران.) 90 31 ،
کارآفرینی عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهرهگی ییری از
ی ن و و
فرصتها (احمد پور .) 87 31 ،و به عبارت دیگر فرایند کارآفرینی ،فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده ههای ی
خلق و شناسایی فرصتهای جدید به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی و یا بهبود س وت راتخا لللی یید ،ک هب ماوت ه    
یباشد ،،مب تردا
پذیرش مخاطرات مالی ،روانی و اجتماعی و دریافت منابع مالی ،رضایتمندی شخصی و استقالل مم 
میورزد (سعیدی کیا ،مهدی .) 82 31 ،کارآفرینی ورزش  ی یی یییک واژه کل یذپرطخ ،یروآون هک تسا ی ر  و ی ر راتف       
یتواند تولی ای لوصحم کی د را ا هئ      
یگیرد .کارآفرینی در گردشگری ورزش م 
پیشتازانه در حوزه ورزش را در بر م 
خدمات جدید قابل استفاده در زمین ورزش تا راه اندازی یک کسب و کار ورزش ،نتار( دشاب ی      .) 2012همچن نی
ايجاد و توسعه كسب وكارهاي گردشگری ورزشي ،وج هداديور زا هدافتسا و دو ا يارب يشزرو تامدخ و 

لح    

   

یت او ننن
مشكالت اجتماعي را میتوان در حوزهی كارآفريني ورزشي تعريف كرد .فعاليتهاي كارآفريني ورزشي را مم 
بر اساس نوآوري در فنون ورزش زاول ،يشزرو ياهدنيارف ،ي م عسوت ،يشزرو تازيهجت و  ههههههه ههههههههی بخ يعامتجا ش   
تهای ورزشي و نوآوري در سازماندهي امور ورزشي انجام داد (هنری و مندعلیزاده.) 92 31 ،
فعالی 

طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی172 ...

گردشگری را نیز میتوان به زیرمجموعههایی مانند گردشگری تفریحی ،گردش ،یگنهرف یرگشدرگ ،ینامرد یرگ     
گردشگری اجتماعی ،گردشگری ورزشی ،گردشگری مذهبی و گردشگری تجاری و سیاسی تقسیم کرد (اص و یناهف
یش نا
همکاران .)7002 ،گردشگری عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکانهایی غیر از مک گدنز یلومعم نا ییی ییی
مسافرت میکنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و بهمنظورگذران اوق ای و تراجت ،تغارف تا    
سایر اهداف صورت گیرد (سازمان جهانی گردشگری .)8002 ،گردش یرگ

عموم ًاًاًاًا ب  یساسا لماع داینب ر س رف و    

جابجایی قرار دارد که خود ،زاییده نیازهای گوناگون روانی ،فرهنگ و یعامتجا ،ی

یباش نیا .د   
سنا یداصتقا ان      مم 

صنعت در دنیا ،اکنون سومین صنعت پردرآمد پس از نفت و خودروسازی میباشد (مه راکمه و هداز ید ان .) 92 31،،، ،،
ته ا رود هک یشزرو یا ززز زززز
گردشگری ورزشی یعنی؛ مسافرت به دالیل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت در فعالیت ت
یگی :در  )1ش ندرک تکر   
محل زندگی باشد .در کل گردشگری ورزشی سه نوع است و سه رفتار عم مرب رد ار هد یی یی
(گردشگری ورزشی فعال) )2 .تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال) )3 .بازدید کردن از جذابیته یا
ته زوم ،یشزرو یا ههه ههههه اگشزرو ،یشزرو یا ههه ههههه و مهم یا
مشهور مربوط به ورزش مثل :بازدید از شخصی 

هریغ    

(گردشگری خاطرات ورزشی) .گردشگری ورزشی از دیدگاه گامون 1و رابینسون 2به دو دس یشزرو یرگشدرگ هت    

سخت و نرم تقسیم بندی میشود؛ سخت یعنی گردشگر ورزشی که به منظور شرکت فعال یا غیرفع تاقباسم رد لا   
ورزشی که جنبه رقابتی دارد مسافرت میکند و نرم یعنی شرکت گردشگر ورزشی در فعالیتی که بیشتر جنبه تفریحی
دارد تا رقابتی .بعبارت دیگر آنچه از شرکت در این رویدادها مد نظر شرکت کنندگان است توج نارذگ ثحب هب ه     
اوقات فراغت و تفریحات متنوع دیگر میباشد .البته باید این مطلب را افزود که طبقه بندی گامون و رابینسون بس رای
گسترده است و فعالیتهای زیادی همانند راه رفتن ،دویدن آرام ،دویدن در سواحل و  ...در طبقه گردش یشزرو یرگ   
قرار میگیرند (کریمی و همکاران .) 92 31 ،مهمترین مسئله در کسب و کارهای ح سانش ،یرگشدرگ هزو ا قیقد یی     
یگیرند .این ک مادک ،هقطنم ره ه     
یهای متفاوتی قرار م 
بازار است ،زیرا گردشگران بر اساس نیازهایشان در طبقهبند 
بخ ار رازاب زا ش ادک بذج هب لیام ای هدرک بذج م سق  مهم تسا ت م اس تتت ت تتتت ت تتتتتتتتتت تتتتتتت
ت (گیبسنو 6002، ،،؛ پ و سیر
همکاران .)7002،كارآفريني در صنعت گردشگری ورزشی با ايفاي نقش مؤثر در توسعهی كسب و كار ،اشتغال ،رفاه
يتواند در توسعه كشور نقشي بسيار مهم و برجسته داشته باشد .همچنین گ یلام شدر   
و سالمت روحي و جسمي م 
در برخی از خوزههای خدمات ورزشی و یا زمینههای گردشگری ورزشی در ایران به گونهههای اس شرتسگ هک ت    
یتوان جیا هب رجنم د ا یکی د نیرتگرزب زا       
فعالیتهای مربوط به آن و ایجاد بسترهای ورود مردم به این عرصه مم 
بهای کارآفرینی در ورزش شود.
قط 
وقتی تماشاگران ورزشی و گردشگران طبیعتگرد خارجی کاالها و خدمات را در کشور میزبان خری یراد

ممیکنند

یشود و این امر باعث س دو د رتشیب هچره یه    
درآمد و عایدات حاصل از مبادله ارز به درون اقتصاد داخلی تزریق م 
تهای جدید شغلی خواهد شد (های شی .) 2012 ،از ای ور ن
کسب و کار داخلی ،افزایش نرخ مالیات و نیزخلق فرص 
است که کشورهای مختلف در گوشه وکنار جهان استراتژیهای گردشگری ورزشی را تدوین و ب رد و هتسب راک ه

  

1- Gammon
2- Rabinson
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این زمینه کم و بیش موفقیتهایی را بدست آوردهاند .برای مثال ،کشور ترکیه ب گ رب زکرمت ا ر و یرگشد ر و یشز    
برگزاري مسابقات جهانی فیبا به جبران خسارتهاي مالی ایجاد شده در سال  9002پرداخته است .بر اساس آمار ارائه
    11میلی رالد درا

شده ،درآمد مالی ترکیه در  4ماه پایانی سال  9002با کسب  5میلیارد دالر س زا شیب هب ،رتشیب دو
سود رسید.

آگاهی از مسائل کارآفرینی و اشتغال در ورزش و ارائه راهحل و برنامه برای توس و دنماظن تاعلاطم دنمزاین نآ هع   
تخصصی است .کارآفرینی در گردشگری یک حوزه مطالعاتی جدید محسوب میش و مک و دو

   

هب یتاقیقحت شیب

تهاای
ی فرصت ت
ی و اولویتتت بندی ی
ی ب  یقفا ( ( ) 93 31در شناس یا ی ی
بررسی این زمینه پرداختهاند .صفری و محمد میرزایی ی
کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهرستان یزد نشان داد هفت زمینه کارآفرینی در صنعت گردشگری در ی دوجو دز   
دارد که فراهم کردن فضا و امکانات تفریحی و ارائه خدمات غذایی و صنایع دستی باالترین اولویت را در بین م راو دد
ی از
ی بررر توسعهههی ک نیرفآرا ییی منتخبی ی
شناسایی شده داراست .اربابیان و همکاران ( ) 93 31در مطالعههه اثررر گردش رگ ی ی

کشورها (  26کشور)تأثیر مثبت و معنیدار گردشگری ،تجارت بینالملل ،سرمایهگ راذ ییی مس یقت ممم خ یجرا  ،،آزادی

ل
ی و همک ارا ننن ( ) 93 31در تحلیل ل
ن افتخ را ی ی
نال ید ن ن
اقتصادی و آموزش بر توسعهی کارآفرینی را گزارش کردنددد .رکن ن
ی (مس الوئ ننن و
عوامل مؤثر در توسعهی کارآفرینی گردشگری روستایی نشان داد که از دیدگاه هررر دو گ ور هه مطالع تا ی ی
کارآفرینان) عامل اقتصادی با میانگین از اهمیت بیشتری در توسعهی کارآفرینی گردشگری برخوردار است .ش نایعیف
ُخرد کارآفرینی گردشگری مذهبی داخلی شهر مشهد مدلی مفه مو ييي باا چهاررر
تهای ُخ
و همکاران ( )1931برای فرص 
ی و نوآورانههه) و 50
ی م تیرید ی ی
سازه فرصت (مسیر سفر ،مقصد گردشگری ،جاذبههای خاص مذهبی و جذابیتهای ی
ی پ  لو ( ( ) 94 31در
ج زاده نم  نی ووو خزایی ی
ی ارائههه دادنددد .تاج ج
مؤلفه را به عنوان زمینههای فرصت در گردشگران م بهذ ی ی
ب و کاررر در گردش اشن یرگ نن ننن دادنددد کههه
بررسی تأثیر مشتریگرایی و کارآفرینیگرایی بر نوآوری و عملکرد د کسب ب
ی و جه درگنا ییی تأثیررر
ت مس ترفا ی ی
کارآفرینیگرایی و نوآوریگرایی بطور مستقیم بر عملکرد کسب و کار دفاتر خ امد ت ت
دارند .همچنین مشتریگرایی و کارآفرینیگرایی بطور غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی نوآوریگرایی بر عملکردد
یگذارند.
کسب وکار دفاتر تأثیر م 
در حوزه گردشگری ورزشی تحقیق تخصصی تا کنون در زمینه کارآفرینی انجام نشده اس تیریدم تاعلاطم اما ت ی     
مرتبط با آن به صورت زیر انجام شدهاند .محمدنژاد ( ،) 87 31در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل م ثؤ ررر ب دشر ر   
یکند که اس اونع هب ناتسلگ نات ن یکی  زا   
صنعت گردشگری ورزشی استان گلستان ،عنوان م 

   اس ات نننهاای مس دعت

گردشگری به دالیل عدم توجه به بخش صنعت گردشگری ورزشی به صورت دست نخورده باقی مان و تسا هد
یباشد توج رد نیلوئسم یدج ه
توجه به اینکه استان دارای پتانسیلهای مناسب جهت گردشگری م 

اب    

ار هزوح نیا      

یطلبد .فروغی پور ،مظفری و گنجویی ( ) 86 31مهمترین اولویتهای ک سانشراک رظنم زا شزرو رد ینیرفآرا ا و ن
م
مدیران سازمان تربیت بدنی را در هفت حوزه معرفی کرد ک آ زا یکی ه نن نننه و یناگمه شزرو ا

.تسا یرگشدرگ     

تب ولع و یند م وا .تخادرپ یشزرو 
برومند ( ) 90 31به تحلیل راهبردی وض راف لاغتشا تیع غغغ غغغغالتحص یبرت نالی تت تت

  

گردشگری ورزشی را به عنوان یکی از زمینههای با قابلیت برای کارآفرینی و اشتغال معرفی میکند که تاکنون چندان
مورد توجه نبوده است .یدالهی فارسی و همکاران ( ) 90 31تحقیقی با عنوان مطالعه موانع کارآفرینی در ورزش کشور

طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی372 ...

انجام دادند .این محققان بر مبنای نظری ییه س خاش ه گگ گگگی موان اتفر ع رر ررری ،س اتخا ررری و محیط ططی ک فآرا رررینی در ورزش
مهمترین موانع را ميزان سرمايه گذاري زيربنا يي دولت در ورزش ،توجه ب نازيم ،تامدخ و تالوصحم تيفيك ه      
تشويق جو و فضاي عمومي حاكم بر جامعه به خلق و اجراي ایدههای جديد ،ميزان رقابت در بازار ورزش ديلوت( ي   
تجهيزات ورزشي و باشگاه داري) ،زیرساختهای كسب وكار (ارتباطات ،حم  ل ووو نق دخ ،ل م تامدخ و هميب تا     
تهاای کارآفرینانههه در ص اب شزرو تعن   
بان يك ) عنوان نمودند .محمد کاظمی و همکاران ( ) 93 31به بررس سسی فرصت ت
رویکرد فناوری اطالعات پرداختند و گردشگری ورزشی را به عنوان یکی از زمینهههه  دعتسم یا د تامدخ هزوح ر     
ورزشی معرفی کدند .فراهانی و همکاران ( ) 93 31اظهار داشتند با وجود ظرفیتهای بی شمار ک فآرا رررینی در ورزش
تهای بی شمار در این زمینه تاکنون به
ایران و زمینههای گسترده از جمله گردشگری ورزشی به منظور تعریف فعالی 
این مهم به صورت جدی پرداخت نشده است.

تگی  رد یرگشدرگ یر ر و ینامو
در تحقیقات خارجی میهایی ،ژائو و همکاران ) 2011 ( 1در تحقیقی با عن هج ناو تت تت

پژوهشهای گردشگری به این نتیجه رسیدند قطبهای کس  یرگشدرگ راک و ب ر بوناد یاتلد لماش ینامو و      
امکاناتی جهت ورزشهای زمستانی ،پیادهروی ،کوهنوردی ،ورزشهای آبی ،شکار ،حمام آفتاب و خدمات پزش یک
و درمانی است .برای توسعه گردشگری در رومانی انجام تحقیقات علمی نقش بسزایی دارد و عمده تحقیقات انج ما
شده به بخشهای بهرهوری اقتصادی ،بهبود فعالیت استراحتگاههای مختلف ،راهاندازی محصوالت جدی تاقیقحت ،د   
جامعهشناسی و گردشگریهای جدید مانند ورزش تقسیم م 
یشود .هال جی و همکاران ( )2010در تحقیقی با عن ناو
فرآیندهای مؤثر در رونق بازار گردشگری ساحلی و تفریحی و استراتژی مدیریت در هاوایی به این نتیجه رسیدند که
پذیرش راهبردهای مدیریت گردشگری و تف  لماوع هب یگتسب حیر م هلمج زا یتیعقو
تجهیزات و امکانات دارد .هی کایان ( ،)1020در تحقی حت دوخ ق ت اونع  ن بسک 

اوع مل تجا م بانم ،یعا ع        ،

رگ دیدج یاهراکو د یرگش         

یدهد که به دلیل رقابتی ب زاب ندو ا هدمع یرگشدرگ ر     
ورزشهای آبی در آنوای شمال غرب -شهر فویانگ نشان م 

توجه کسب و کارها در این زمینه به نوآوری و کارآفرینی روی آوردهاند .موسکوویتز )4002( 2بازاریابی ورزشی طی
مسابقات بیسبال را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت این قبیل تبلیغات در فضاهای ورزشی ،موقعیت جدی ار ید
یکنند .وی ارت ن پپ پپ
برای درآمدزایی ،اشتغال و کارآفرینی در محیط ورزش ایجاد م 
پ )4002( 3در تحقیق ادیور ی د یاه   

بزرگ ورزشی را زمینهای مناسب برای ک یفرعم شزرو رد ینیرفآرا    ک وست .در نن ننن 4و همک  نارا ( ( )4002مهمممترررین
چالشهای مدیریتی پیش روی کسب و کارها در محیط رویدادهای ورزشی و تفریحی را فق و عبانم زا هدافتسا ناد
تهاای محافظ هناراک ه   
تسهیالت ،مشکالت اقتصادی ،محیط سیاسی ،فقدان مدیران شایسته ،تعارض اجرایی و سیاس 
برشمردند .کارلیز )6002( 5فرصتها و موانع پیش روی کسب و کارهای تفریحی و ورزشی کان یسررب دروم ار ادا    
تها عبارت بودند از گسترش فناوری ،توس و بسک هع
قرار داد .مهمترین فرص 

چوک یاهراک ک شهاک ،یشزرو       

Zhao, Weibing, JR Brent Ritchie, and Charlotte M. Echtner
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یها ،تمایل به انجام ورزشهای همگاننی ،کس هبرجت ب   
تصدی دولت در ورزش ،باال رفتن سطح تحصیالت کانادای 
جدید و نیاز به سرگرمی .از سوی دیگر ،گسترش سازمانهای بزرگ ،فق و شناد ناد

رد هبرجت فآراک ر ،ناوج نانی      

کاهش حمایت دولت از مؤسسات کوچک ،ب لوپ نادقف ،داصتقا رد یتابث ی اوم ناونع هب هیامرس عیزوت و نع    

      

کارآفرینی در ورزش کانادا معرفی شدند .کلت و راسل )0029( 1صنعت توریسم ورزش در اس ارت لللیا را رو بههه رشد
گزارش کردند و از عوامل مهم توسعه ورزش استرالیا را فقدان ساختار رسمی و کنترل زیاد در ورزش ،وابستگی کم
به کمکهای دولتی ،وجود کارآفرینان و سرمایه گذاري زیاد ،و وجود تسهیالت و برنامه ریزي ب شزرو هعسوت يار   
ت.
دانستند که منجر به سرمایه گذاري زیاد در بخش ورزش و رشد کارآفرینی در سطح ایده آل در استرالیا ش سا هد تت تت

نووا ) 2015 ( 2در بررسی فرصتهای کارآفرینی در دانشجویان مدیریت ورزش  تعنص ی ت وزج ار یشزرو مسیرو     
اولویتها معرفی میکند .بال (  ) 2015در بررسی اهمیت کارآفرینی در اوقات فراغت ،ورزش و گردش شرازگ یرگ   
داد که کارآفرینی عامل اصلی در رونق کسب و کارهای مربوط به این سه زمینه است .او بیان کرد که مح یلصا کر   
کارآفرینی در این زمینهها ساختار نظام بازار است.
ی کش تخادرپ رو هه هههان ضو ،د
به طور کلی تحقیقاتی که تاکنون به مطالعه ک فآرا رررینی در ورزش و گردش رگ ی ی

عع عععیت آن ار

مخاطره آمیز گزارش کردهاند (برومند 90 31 ،؛ مندعلیزاده و همکاران  92 31؛ و سایر) .با وجود تحقیقات نظری انجام
شده اما تاکنون چارچوب نظری و اجرایی در زمینه گردشگری ورزشی ارائه نش حطس رد هکنیا هژیو هب تسا هد

    

کشور قابل استفاده باشد .ابعاد و عوامل مؤثر بر آن نامشخص و پیامدهای آن شناسایی نش یارب یصخاش زین و هد     
ارزیابی آن تعیین نشده است .در واقع ،بررسی ارتباط بین کارآفرینی و گردشگری ورزش رارق ییادتبا لحارم رد ی     
دارد (راتن .) 2012 ،از اینرو ،محقق بر آن اس کما دح ات ت ا  ن م لئاس       ن هب و هداد رارق رظندم ار هدربما تروص      
چارچوب نظامند ارائه نماید.
مسئله توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی بسیار پیچیدهتر بوده و نیازمند ی راچ کی دوجو ک چ ییارجا بو      
مناسب جهت فراهمسازی شرایط مختلف ،هدایت و حمایت از کارآفرینان و با قابلیت ارزیابی است .ب  ناونع ه یی ی ییییک
رویکرد کلی و جامع به توسعه شناخت و تحلیل عوامل تعیین کننده در توسعه ک نیزاغآ ماگ یرگشدرگ ینیرفآرا     
است .عالوه براین منابع ،قابلیتها و فرصتهایی مختلف که میتوانند پایه کارآفرینی ورزش دنشاب یرگشدرگ و ی    
باید شناسایی و بررسی شوند .در همین راستا محدودیتها و چالشهای بسیاری بر س و نانیرفآراک هار ر
راهاندازی کسب و کار در گردشگری ورزشی وجود دارد ک آ دیاب ه نن نننه و تخانش ا

نایضاقتم    

ب .درک لیلحت و هیزجت ر هیاپ       

یت سانش هب ناو ا یزاسدنماظن و یی     
شناخت عوامل تعیین کننده ،قابلیتها و فرصتها ،چالشها و محدودیته م ا یی یی
استراتژیها ،روشها و راهکارهای توسعه کارافرینی در گردشگری ورزشی پرداخت .در راستای تدوین م قوف دراو   
پژوهش حاضر درصدد آن است که تحلیل و چارچوب اجرای رد لاغتشا و ینیرفآراک هعسوت هنیمز رد یبسانم ی    

  

گردشگری ورزشی کشور ارائه نماید.
Kellet & Russel
Nova

1
2

طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی572 ...

براساس مطالعات پیشین به طور کلی میتوان گفت الگوی توسعه یک ماهیت فرایندی دارد و از عوامل گوناگونی اثر
میپذیرد .جمعبندی تحقیقات نشان میدهد که عوامل اثرگذار در توسعه کارآفرینی گردشگری ورزشی را میتوان در
قالب؛ مشوقهای محیطی و نهادی ،ساختار و مدیریت کارآفرینی ،نگرش و رفتار کارآفرینانه ،تأمین منابع کاارآفرینی،
نظام نوآوری و ارزشآفرینی ،فرصتهای کسب و کار و پیامدهای کارآفرینی گردشگری ورزشی دستهبندی ک رد .در
جدول ( )1منابع و مأخذ مربوط هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری ورزشی است.
جدول  .1عاملهای شناسایی شده در مطالعات
متغیر

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

مشوقهای محیطی و نهادی

رکنالدین افتخاری و همکاران () 93 31

ژائو و همکاران ( ) 2011

ساختار و مدیریت کارآفرینی

هن ور ر و 

 یروفغ (((( ( ،) 89 31من عد لل لی زاده و همک را ان    ( )9311هن رر ری و

هال جی و همک  نارا ( (  ،)0 201ن راکمه و ماهد ان   

مندعلیزاده ( ،) 90 31طالب پور ،معرفتی و غالمیان ( )8318اسدددی و م ار ددی

(  ،)0 201تسون و همکاران ()4002

محمدکاظمی و همکاران ( ،) 92 31محمد کاظمی و همکاران ( ،) 93 31یدالهی

میهایی و بارون ( ،)4002اسلیپ ( ،)5002ی و یروا

فارسی و همکاران ( ) 90 31موسوی راد و همکاران ()9310

همکاران (  ) 2013و نووا ( ) 2015

تأمین منابع کارآفرینی

محمدنژاد ( ،) 87 31مندعلی زاده و هنری () 89 31

هی کایان (  ،)0 201گراتون و هنری ()1002

نظام نوآوری و ارزشآفرین

تاج زاده نمین و خزایی پول () 94 31

موسکوویتز ( ،)4002وین تراپ ()4002

فرصتهای کسب و کار

صفری و محمد میرزایی بافقی ( ،) 93 31شفیعیان و همکاران ( ،)1931فروغی

کارلیز ()6002

() 92 31
نگرش و رفتار کارآفرینانه

پیامدهای کارآفرینی

پور و همکاران ( ،) 86 31محمد کاظمی و همکاران () 93 31
کلت و راسل ( ،)9002بال ( ) 2015

اربابیان و همکاران () 93 31

روششناسی
روش تحقیق از نوع مطالعات کیفی توسعه نگر با هدف کاربردی میباشد.
جامعه آماری شامل صاحبنظران حوزه گردشگری ورزشی کشور به همراه من و یملع عبا

 دانسا ا رج ا نیا رد یی     

زمینه بود .مشخصات جامعه آماری و نمونهگیری به صورت زیر است.
جدول  .2مشخصات جامعه آماری و نمونهگیری
جامعه

اجزا

جامعه انسانی

جامعه اطالعاتی

(استفاده از مصاحبه)

(استفاده از مطالعه کتابخانهای)

متخصصان علمی:

مدیران و افراد اجرایی:

اساتید صاحب نظ هزوح رد هاگشناد ر    

م رادا نارید ا ،ناناوج و شزرو ت         

گردشگری ورزشی

انجمنهای گردشگری ورزشی و سایر

نمونهگیری

هدفمند و دردسترس

هدفمند و دردسترس

تعداد

51

13

منابع علمی و آموزشی:
مقاالت ،کتاب ،و سایر
هدفمند و دردسترس
30

اسناد و گزارشهای اجرایی
و رسانهای:
طرح ،آئین نامه ،نقد ،و ...
هدفمند و دردسترس
16

منبع :یافتههای تحقیق

ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانههای و مصاحبه است که برای شناسایی منظرها و راهکاره فآراک هعسوت یا ر ینی    
در گردشگری ورزشی بود .مصاحبه به صورت نیمه هدایت شده با صاحبنظران و کارشناسان ،ورزش نایبرم و ناراک   
حوزه کارآفرینی در گردشگری ورزشی خواهد بود.
استخراج مولفهها با بررسی مبانی و پیشینه از طریق مطالعه اسناد ،کتابها و مقاالت ش یجراخ و یلخاد عبانم لما     
مربوط به توسعه گردشگری ورزشی انجام گردید .از مصاحبهها جهت تکمیل و تطبیق عوامل و روابط شناسایی شده
در مطالعه کتابخانهای استفاده شد.
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روایی پژوهش با استفاده از روش اعتباریابی کیفی مبتنی بر نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرف د روظنم نیدب .ت ر   
دو مرحله میزان توافق بین متخصصان بر روی موارد شناسایی شده و روایی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
براساس مراحل قبلی چهارچوب مراحل توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی به صورت یک چارچوب سیس یمت
مفهومی ارائه شد .از روش کدگذاری برای چارچوببندی راهکارها استفاده گردید .کدگذاری با استفاده از مطالع تا
قبلی و نظر متخصصان انجام شد.
نتایج
یافتههای حاصل از مطالعه کتابخانهای و میدانی در قالب جدول ( )3ارائه شده است .عوامل شناسایی ش ش رد هد ش   
منظر اصلی که هر کدام دارای ابعاد و مولفههای زیرمجموعه هستند دستهبندی و براساس میزان تک علاطم رد رار هه هههای
کتابخانهای و تاکید در مصاحبهها اولویتبندی گردید.
جدول  .3عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی
عامل

تعداد زیرمولفه

ابعاد

(تاکید)

ظرفیتهای اجتماعی فرهنگی محیط گردشگری ورزشی

4

11

پویایی اقتصادی صنعتی محیط گردشگری ورزشی

5

51

حمایتهای سیاسی حقوقی از صنعت گردشگری ورزشی

4

41

بستر جغرافیایی و بومی گردشگری ورزشی

4

13

محیط علمی و فناوری صنعت گردشگری ورزشی

3

8

کارآفرینی سازمانی در مراکز گردشگری ورزشی

5

7

س راتخا و م رید ی  ت ت گ ینیرفآراک هعسو ر یرگشد         

فرایندهای کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی

6

12

ورزشی

دامنه منطقهای کارآفرینی گردشگری ورزشی

4

8

یهای توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی
استراتژ 

6

10

مشو قق قه طیحم یا ی هعسوت یداهن و 

        گردش یرگ   

ورزشی

نگرش ،رفتار و فرهنگ

کارآفرینان یرگشدرگ رد ه   

ورزشی

درک فرصت و قابلیت در در صنعت گردشگری ورزشی

5

کپذیری و سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ورزشی
ریس 

4

قصد و گرایش کارآفرینانه در فعاالن گردشگری ورزشی

4

10
9
13

منابع و سرمایه مالی در صنعت گردشگری ورزشی

3

51

منابع و سرمایه انسانی در صنعت گردشگری ورزشی

4

16

دانش و فناوری در صنعت گردشگری ورزشی

4

11

سرمایه فیزیکی و امکانات در صنعت گردشگری ورزشی

3

7

خالقیت و ایده پروری در افراد و مراکز گردشگری ورزشی

4

6

نظام نوآوری ،فناوری و ارزشآفرین یرگشدرگ رد ی   

نوآوری در محصول و خدمات صنعت گردشگری ورزشی

5

ورزشی

بازاریابی و ارتباطات در صنعت گردشگری ورزشی

4

برندسازی و سودآوری در صنعت گردشگری ورزشی

4

تأمین منابع توسعه کارآفرینی گردشگری ورزشی

زمینهها و فرصتهای توسعه ک نیرفآرا ییی گردش یرگ
ورزشی

پیامدهای توسعه کارآفرینی گردشگری ورزشی

13
12
9

فرصت کارآفرینی و کسب و کار در حوزه اکوتوریسم ورزشی

3

10

فرصت کارآفرینی و کسب و کار در حوزه توریسم رویداد ورزشی

3

41

شهای تفریحی
فرصت کارآفرینی و کسب و کار در حوزه توریسم ورز 

3

16

فرصت کارآفرینی و کسب و کار در حوزه توریسم ورزشی تجاری

3

فرصت کارآفرینی و کسب و کار در حوزه توریسم ورزشی علمی آموزشی

3

اثر گردشگری ورزشی بر خدمات رفاهی و توسعه زیرساخت ورزشی

4

اثر گردشگری ورزشی بر تحوالت فرهنگی و مشارکت اجتماعی

3

اثر گردشگری ورزشی بر رشد اقتصادی و اشتغال در صنعت ورزش

5

اثر گردشگری ورزشی بر تنوع زیستی و بهداشت محیط

3

اثر گردشگری ورزشی بر توسعه ارتباطات و تبادالت ورزشی

4

منبع :یافتههای تحقیق
1

فراوان ییییییی ی

فراوانی تکرار در مصاحبه و مطالعه منابع علمی ،کتابخانهای ،رسانهای و اسنادی

8
6
12
8
17
9
13

1

طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی772 ...

مقوله توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی نسبت ًاًا پیچیدهتر بوده و نیازمند یک وج و یلیلحت بوچراچ کی دو   
نظری مناسب است .بر این اساس مدل سیستمی مفهومی زیر به عنوان نظریه پایه در این پژوهش مورد بررس ارق ی ر   
گرفت (شکل  .)1این مدل براساس جمعبندی تحقیقات قبلی و مراحل مصاحبه ترس .تسا هدیدرگ می     ارتب نیب طا   
منظرها از طریق سه نوع اثر پیشایندی ،فرایندی و پیامدی و با مشخص کردن جنبه برجس صخشم ریثأت هت    

گردید..

یکننددد
پیشآیندها پيش نيازهای ضروري و مؤثر هستند که در شكلگيري کارآفرینی گردشگری ورزشی نقش ايفا مم 
(مانند :ساختار ،منابع و .)...فرایندها سازوکارها و جریانهای مرتبط با کارآفرینی گردشگری ورزش رب هک دنتسه ی    
مبنای پیشآیندها منجر به پیامدها میشوند (مانند :نوآوری ،مدیریت .)... ،پیامده :اثرات و دستاوردهایی هس رد هک دنت   
فرایندها حاصل میشوند و یا در معرض آنها قرار میگیرد (مانند :اشتغال ،رشد ،و .)...نوع اثر بی ره یارب هدش نا
یک از مسیرها (اثر فرایندی "تحریک و نظارت" مدیریت بر نظام نوآوری) براس تاعلاطم قیبطت سا    

   

قبل رظن و ی   

متخصصان مشخص گردید.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (جمعبندی مطالعات قبلی)
منبع :نگارندگان

چالشهای هر کدام از منظرها و محورهای فوق در توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزش  ییاسانش ی وو ووو در
قالب جدول زیر آورده شده است.

 872فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره دوم ،بهار 6931
جدول  .4چالشهای توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی
چالشهای فرعی

چالش اصلی

مبهم و پایین بودن سرمایه اجتماعی فرهنگی رویدادهای گردشگری ورزشی به دلیل فقدان سازوکارهای مناسب آموزشی و فرهنگسازی
عدم پویایی محیط اقتصادی صنعتی گردشگری ورزشی به دلیل فقدان زیرساختهای تجاری

کمبود مشوقه و یطیحم یا

تهاا و اق تاماد
کافی و شفاف نبودن حمایتهای سیاسی حقوقی از توسعه گردشگری ورزشی به دلیل وجود موازی ک رد یرا سیاست ت

نه شدرگ تعنص یدا گری       

دولت

ورزشی

عدم توجه متولیان به بستر جغرافیایی و بومی توسعه گردشگری ورزشی به دلیل ضعفهای موجود در مدیریت فنی و مهندسی ورزش و
گردشگری
نبود پشتوانه علمی و فناوری مناسب برای توسعه گردشگری ورزشی به دلیل ارتباط ضعیف دانشگاه و صنعت
ضعف فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گردشگری ورزشی به دلیل ساختار و فرهنگ نامناسب سازمانها

ساختار نامناس ریدم و ب یت   
ناکارآمد کارآفرینی گردشگری
ورزشی

کارآمد نبودن فرایندهای کارآفرینی گردشگری ورزشی به دلیل عدم مدیریت سیستمی آنها
محدودیت دامنه منطقهای کارآفرینی به دلیل فقدان شبکه پشتیبان
نبود استراتژیهای توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی به دلیل موازی کاری سازمانهای متولی

ضعفهای اساس ،یشرگن ی
رفت رد یگنهرف و یرا      

  
  

کارآفرینی گردشگری ورزشی

پایین بودن درک فرصت و قابلیت در صنعت گردشگری ورزشی به دلیل نگرش نامناسب به مقول و تورث ه

رد هیامرس ذ نیب ین اعف ن      ،

فعاالن و متقاضیان
کپذیری و سرمایهگذاری صنعت گردشگری ورزشی به دلیل فرهنگ ریسک گریزی در محیط
پایین بودن امنیت اقتصادی برای ریس 
ضعف قصد و گرایش کارآفرینانه در صنعت گردشگری ورزشی دلیل عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی
محدودیت منابع و سرمایه مالی در صنعت گردشگری ورزشی به دلیل ساختار نامناسب بازار

نبود نظام کارآمد بر مدیریت و

محدودیت منابع و سرمایه انسانی در صنعت گردشگری ورزشی به دلیل عدم رشد تشکیالت گردشگری ورزشی

توسعه منابع صنعت کارآفرینی

محدودیت دانش و فناوری در صنعت گردشگری ورزشی به دلیل ضعف آموزش عالی در زمینه کارآفرینی و گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی

محدودیت سرمایه فیزیکی و امکانات در صنعت گردشگری ورزشی به دلیل عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی و اولویت پ یا ی نآ ن
در برنامههای دولتی
عدم وجود فرهنگ خالقیت و ایده پروری در صنعت گردشگری ورزشی به دلیل ساختار و فرهنگ سرکوب کننده خالقیت

نبود نظام نوآوری ،فن و یروا
شآفرین یرگشدرگ رد ی     
ارز 
ورزشی

عدم وجود قابلیتهای ساختاری برای نوآوری در محصول و خدمات در صنعت گردشگری ورزشی به دلیل انحصار ساختار دولتی
آشفتگی فضای بازاریابی و ارتباطات در صنعت گردشگری ورزشی به دلیل نبود فضای آزاد بازار برای شرکت موجود ،در ح شر لا دد ددد و
جدید
ضعفهای اساسی در رویکرد برندسازی و سودآوری مراکز فعال در صنعت گردشگری ورزشی به دلیل وج طبار دو هه هههگرای ،ی

ران و ت

تبعیض
عدم توجه به اکوتوریسم ورزشی و قابلیتهای آن به دلیل ضعف خدمات رفاهی در فضاهای برون شهری
ع هب هجوت مد

     زمین هه هه و ا

عدم توجه به توریسم رویداد ورزشی و قابلیتهای آن به دلیل ضعف زیرساختهای حمل و نقل

فرصتهای توسعه کارآفرینی

شهای تفریحی و قابلیتهای آن به دلیل عدم رشد جنبههای اقتصادی و کسب و کاری آن
عدم توجه به توریسم ورز 

گردشگری ورزشی

عدم توجه به توریسم ورزشی تجاری و قابلیتهای آن به دلیل ضعفهای ساختاری صنعت ورزش و صنعت گردشگری
عدم توجه به توریسم ورزشی علمی آموزشی و قابلیتهای آن به دلیل ضعف قطببندی علمی ورزش و گردشگری
ضعفهای موجود در عین نیاز به خدمات رفاهی و توسعه زیرساخت ورزشی به دلیل عدم تضمین بقای اعتبارات و تسهیالت بلندمدت
ضعفهای موجود در عین نیاز به تحوالت فرهنگی و مشارکت اجتماعی در اثر توسعه گردشگری ورزشی به دلیل عدم تاکید نظام تعلیم

مبهم بودن و عدم ارزیابی ملی
از پیامدهای توسعه کارآفرینی
گردشگری ورزشی

و تربیت به توسعه کارآفرینی ،ورزش و گردشگری
فه یا
ل ضعف ف
ضعفهای موجود در عین نیاز به رشد اقتصادی و اشتغال در صنعت ورزش در اثر توسعه گردش یلد هب یشزرو یرگ لل لل لللل
حقوقی و نظارتی
ضعفهای موجود در عین نیاز به تنوع زیستی و بهداشت محیط در اثر توسعه گردشگری ورزشی به دلیل فرصتهای نابرابر اشتغال
ضعفهای موجود در عین نیاز به توسعه ارتباطات و تبادالت ورزشی در اثر توسعه گردشگری ورزشی به دلیل زیرساخته تخس یا   
افزاری و نرم افزاری
منبع :نگارندگان

به دلیل نیاز به ارائه جنبه کاربردی و راهکارمحور در پژوهش استراتژیهای مناسب هر کدام از منظره یاهروحم و ا   
فوق در توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی و متناسب با چالشه  ییاسانش رکذلا قوف یا وووو ووووو در قالب
جدول زیر آورده شده است.

طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی972 ...
جدول  .5استراتژیهای توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی
استراتژیهای فرعی

استراتژیهای اصلی

توسعه سرمایه اجتماعی و فرهنگی رویدادها و مراکز کارآفرینی گردشگری ورزشی از طریق ایجاد مراکز خدمات مشاورهای و آموزش
رشد پویایی محیط اقتصادی صنعتی گردشگری ورزشی از طریق اصالح و بازنگری جدی ق او ننین و مقرر ناب تا کک کککی مانن شهاک د   
الزامات و مراحل قانونی برای ارائه تسهیالت بانکی با نرخ بهره بانکی مناسب به شرکتهای جدید و نوپا.
ارتقای و گسترش مشوقهای محیطی

ارتقای حمایتهای سیاسی حقوقی از صنعت گردشگری ورزشی از طریق غیر بروکراتیک کردن ساختار سازمان ،تقوی ییت پیون هد اای

و نهادی توسعه گردشگری ورزشی

درونبخشی
گسترش بستر جغرافیایی و بومی گردشگری ورزشی از طریق شناسایی ظرفیتهای اقلیمی گردشگری ورزشی
تأمین پشتوانه علمی و فناوری توسعه گردشگری ورزشی از طریق برگزاري سمينارهاي تخصصي با موضوع گردشگری ورزش اب ی   
همکاری دانشگاه و صنعت

بازطراحی ساختار و مدیریت توسعه
کارآفرینی گردش اب یشزرو یرگ    

ترویج کارآفرینی سازمانی در مراکز گردشگری ورزشی از طریق ایجاد مشوقهای شغلی
بازنگری و بازطراحی فرایندهای کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی از طریق اصالح ساختار و برنامه
گسترش دامنه منطقهای کارآفرینی از طریق برگزاری رویدادهای کارآفرینی و نوآوری

رویکرد انعطاف

یهای توسعه کارآفرینی گردشگری ورزشی از طریق مراکز مسؤول کارآفرینی و نظارت بر اجرا
تدوین استراتژ 
تهای اطالعاتی و حقوقی
قابلیت درک فرصت و قابلیت در صنعت گردشگری ورزشی از طریق حمای 

گسترش نگ و راتفر ،شر

رشد ریسکپذیری و سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ورزشی از طریق سازوکارهای کاهش دهنده عدم اطمینان در مح زاب طی ار   

گنهرف    

گردشگری ورزشی

کارآفرینانه در گردشگری ورزشی

افزایش قصد و گرایش کارآفرینانه در صنعت گردشگری ورزشی از طریق آموزش کارآفرینی در حوزه آموزشی مرتبط با علوم ورزشی
و گردشگری
توسعه منابع و سرمایه مالی در صنعت گردشگری ورزشی از طریق وام ،تسهیالت و اعتبارات ،تشکیل صندوق مستقل سرمایه گذاری

توسعه منابع ک یرگشدرگ ینیرفآرا   

توسعه منابع و سرمایه انسانی در صنعت گردشگری ورزشی از طریق ایجاد بانک اطالعاتی ذینفعان

ورزشی با رویکرد تنوع

تسازی علمی در مراکز مرتبط با گردشگری ورزشی
توسعه دانش و فناوری در صنعت گردشگری ورزشی از طریق ظرفی 
توسعه سرمایه فیزیکی و امکانات در صنعت گردشگری ورزشی از طریق افزایش مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی

پیادهسازی و تقویت نظ آون ما و ،یر
فن زرا و یروا ششششش شآفرین رد ی   

  
  

گردشگری ورزشی

ترویج خالقیت و ایده پروری در صنعت گردشگری ورزشی از طریق مستند سازی و انتشار تجربیات کارآفرینان گردشگری
توسعه زنجیره نوآوری در محصول و خدمات گردشگری ورزشی از طریق آموزش سیستم کسب و کار به فعاالن و متقاضیان
پایدارسازی سیستم بازاریابی و ارتباطات جامع در صنعت گردشگری ورزشی از طریق ایجاد شبکههای اطالعاتی ملی و منطقهای
تقویت تفکر برندسازی و سودآوری از طریق افزایش جنبههای رقابتپذیری فضای بازار
توسعه ابعاد و بستر اکوتوریسم ورزشی از طریق همکاری با مراکز طبیعت گردی و کمپهای تفریحی و رزشی

گسترش و تنوعبخشی به زمینهه و ا

توسعه ابعاد و بستر توریسم رویداد ورزشی از طریق همکاری با هیاتها و باشگاههای ورزشی

فرصته فآراک هعسوت یا ر نی ییییییی در

شهای تفریحی از طریق همکاری با مراکز تفریحی ورزشی و آژانسهای گردشگری و مسافرتی
توسعه ابعاد و بستر توریسم ورز 

گردشگری ورزشی

توسعه ابعاد و بستر توریسم ورزشی تجاری از طریق از طریق همکاری با مراکز تجاری و بازرگانی دولتی و خصوصی
توسعه ابعاد و بستر توریسم ورزشی علمی آموزشی از طریق مراکز علمی و دانشگاهی حوزه ورزش و گردشگری
ارتقای خدمات رفاهی و توسعه زیرساخت ورزشی از طریق تقویت استراتژی توسعه منابع کارآفرینی گردشگری ورزشی با رویک در
تنوع
مدیریت تحوالت فرهنگی و مشارکت اجتماعی از طریق استراتژی سالم سازی و فرهنگسازی در فضاهای تفریحی ورزشی

ارتقا و پیشبینی پیام یاهد

توسعههه

کارآفرینی گردشگری ورزشی

رشد اقتصادی و اشتغال در صنعت گردشگری ورزشی از طریق حمایت از صنایع کوچک و متوسط
گسترش تنوع زیستی و بهداشت محیط از طریق استراتژی گسترش بستر جغرافیایی و ب هنماد یمو    منطقهههای ک تعنص رد ینیرفآرا   
گردشگری ورزشی
توسعه ارتباطات و تبادالت ورزشی از طریق استراتژی بازطراحی ساختار و مدیریت توسعه کارآفرینی گردشگری ورزشی با رویکرد
انعطاف
منبع :نگارندگان

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ارائه چارچوب مفهومی توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی کشور بود .چ بوچرا
شناسایی شده شامل مشوقهای محیطی و نهادی ،ساختار و مدیریت توسعههه ،نگ شر  ،،رفت فآراک گنهرف و را رر رررینانههه،
تأمین منابع توسعه ،نظام نوآوری ،زمینهها و فرصتها و پیامدهای توس فآراک هع رر رررینی در گردشگررری ورزش ششی ب .دو
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ارتباط بین منظرها از طریق سه نوع اثر پیشایندی ،فرایندی و پیامدی و با مشخص کردن جنبه برجسته تأثیر مش صخ
نالدددین
گردیده است .مشوقهای محیطی و نهادی به عنوان یکی از ابعاد اصلی محیط توسعه کارآفرینی هس  دنت ( (رکن ن
افتخاری و همکاران 93 31 ،؛ ژائو و همکاران ) 2011 ،که به مثابه ظرف محیطی فعالیتهای کارآفرینی م یبایزرا درو   
قرار میگیرند .ساختار و مدیریت کارآفرینی نقش اصلی فاعل (هدایتگر و ناظر) را برعه و دنراد هد
اصلی اثر فرایندی در سیستم کارآفرینی گردشگری ورزشی محسوب میش ورنه( دنو ر و 

 عقاو رد م عبن     

،یروفغ      ، 89 31من عد للی

زاده و همکاران9311،؛ هنری و مندعلیزاده 90 31،؛ طالب پور ،معرفتی و غالمیان8318 ،؛ اسدی و مرادی 92 31 ،؛ ه لا
جی و همکاران0 201 ،؛ ندهام و همکاران0 201 ،؛ تسون و همکاران .)4002 ،نگرش و رفت اونع هب هنانیرفآراک را ن     
مظاهر اصلی فرهنگ کارآفرینی در محیط گردشگری ورزشی محسوب میگردند (محم ظاکد مممی و همک ،نارا  92 31؛
محمد کاظمی و همکاران 93 31 ،؛ یدالهی فارسی و همکاران 90 31 ،؛ موسوی راد و همکاران9310 ،؛ میهایی و بارون،
4002؛ اسلیپ5002 ،؛ یاوری و همکاران 2013 ،؛ و نووا .) 2015 ،تأمین منابع کارآفرینی به عنوان اصلیترین سازوکار
اطمینان بخش در راهندازی و توسعه کسب و کارها نقش کلیدی را در پایداری نظ آون ما و و یر
دارد (محمدنژاد 87 31 ،؛ مندعلی زاده و هنری 89 31 ،؛ هی کایان0 201 ،؛ گرات ،یرنه و نو

فآراک ر هدهعرب ینی     

    .)1002نظ آون ما و و یر

فناوری به عنوان هسته مولد ایدههای و طرحهای نوآورانه جهت کارآفرینی در جهان اقتصاد شناخته شده است که در
ی پ ،لو
کارآفرینی و کسب و کار حوزه صنعت توریسم و ورزش نیز نقش محوری دارنددد (تاججج زاده نم  نی ووو خزایی ی

 94 31؛ موسکوویتز4002 ،؛ وین تراپ .)4002 ،زمینهها و فرصتهای کارآفرینی و کسب و کار ش زوح عاونا لما ههه هههه-
کپ و ،یریذ
تپ سیر ،یریذ کک کک
هایی هستند که کارآفرینان گردشگری و ورزش براساس نوع خدمات ،مش باقر ،نایرت تت تت
جنبههای اقتصادی به انتخاب و ارزیابی آنها میپردازند (صفری و میرزایی بافقی 93 31 ،؛ شفیعیان و همکاران1931،؛
فروغی پور و همکاران 86 31 ،؛ محمد کاظمی و همکاران ، 93 31 ،کارلیز .)6002 ،پیامدهای کارآفرینی هدف نه یا ی و 
ل،
غایت استراتژی و مدیریت بازار در صنعت گردشگری ورزشی هستند (اربابیاننن و همک ،نارا  93 31؛ کل سار و ت لل لل
9002؛ بال .) 2015 ،بر اساس مباحث مطرح شده میتوان گفت در راهبرد توس نیرفآراک هع ی یرگشدرگ هعسوت رد      
ورزشی اقدامات و تصمیمگیریهای راهبردی مبتنی بر تفکیک منظرهای فوق باشد به صورتی که بر مب و طیحم ینا
منابع و از طریق مدیریت ،فرهنگ و نوآوری به ارتقای فرصتها و پیام نیرفآراک یاهد ی ادقا  م .دوش       ک فآرا رررینی از
محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت است.
در بحث اهداف توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی و مسیرها و منظرهای تعریف شده در قسمت یافتهها ،باید
گفت که کارآفرینی در گردشگری ورزشی موجب اشتغال میشود ،باعث افزایش سود و سرمایه سرمایه گ ناراذ این
یگردد ،ارزشهای تازهای بوجود میآورد ،موجب پر شدن شکافها و خالهای بازار گردش زرو و یرگ ششش
صنعت م 
میشود کارآرفرینی موجب گذار از رکود اقتصادی ،جبران عقب ماندگ 
یهای اقتصادی و آس و دشر دنور ندش نا   
یگردد ،عوامل و شرایط الزم را برای تولی یید کااله و تالوصحم ،ا
توسعه کشور م 

زاب ا رر ررری ییابی آنه  مهارف ا مممممممیس زا د د،

یتواند باعث جلوگیری از پ ر س وووی
کارآفرینی ورزشی به هنگام بحران و ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال م 
صنعت ورزش شود ،موجب رقابت کسب و کارها با یکدیگر و سرانجام موجب بهب  نتفر الاب و دو ککک ککککیفی ییت کاالها
یشود و بدین ترتیب زمینههه رقابت
یشود .کارآفرینی گردشگری باعث تقویت بازار گردشگری م 
م

مراکززز داخل للی و

طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی182 ...

یآید و سرانجام به افزایش ج و رگشدرگ بذ
خارجی به ویژه برای گردشگران داخلی و کشورهای همسایه فراهم م 
یانجامددد .ک فآرا رررینی موج جو هب ب و  ندمآ د م ،تامدخ ،تالوصح       
سرمایه خارجی و دریافت ارز برای کشور م 
روشها ،سیاستها ،افکار و راهکارهای نو براای حل مش تالک

یشودد .ک فآرا رررینی
ص و مسیروت تعن و زر شش ششش مم 

یگ در د د .ک فآرا رررینی باعث
گردشگری به توسعه متوازن منطقهای منجر و باعث کاهش تمرکز اقتصاددی در منطق  ه ممممم 
یشودد .ک فآرا رررینی
تحرک منابع ،سرمایهها و مهارتهای ب ببی اس گرس و هدافت ر ناد    در ص و مسیروت تعن و زر شش ششش مم 
گردشگری عامل تحریک و تشویق رقابت ،جمع آوری و سازماندهی منابع و استفاده اث چمه و اهنآ زا شخب ر ننن ن نننننین
عامل تحول و تجدید اقلیم و طبیعت است (فروغی.) 88 31،
بررسی کلی موانع و چالشهای مختلف کارآفرینی در گردشگری ورزشی نشان از اهمیت باالی م عناو ییی چوننن نب دو
ی ب ار ییی
ساختار مناسب و مدیریت کارآمد دارد .عواملی چون کمبود حمایتها ،کمبود تسهیالت مالی ،س یامر ههه ناک فا ی ی
ی خ هداونا  ،،دوس ات ننن و
شروع ،موانعی چون ترس از شکست ،کمبود مهارتهای خالق-گونه ،ضعف در حمایتتتهای ی
دیگران ،ترس از رقابت ،از آنها مهمتر ،عدم اعتماد به محیط آموزشی و مالی ،به ویژه رویکردهای دولتی ،از مهمترین
موانع کارآفرینی در گردشگری شناخته شدهاند .محیط خانواده ،دانشگاه و جامعه به گونهای است که غالببب جوان نا ،،
ق ممیدهددد .از طرف غریلع ی مم ممم
ک سوق ق
حتی قشر تحصیل کرده را به سمت حرفههای با درآمد مطمئن و ب ود ننن ریسک ک
تقدس ثروت در فرهنگ ایران ،به عنوان یک “ابزار” برای زندگی بهتر ،فرهنگ شکل گرفته در جامعه نگرش درستییی
ع
نسبت به پول نداشته و به ثروتمند همواره به چشم شیاد و دزد نگریسته میشود .به این ترتیب افراد نه به دنباللل نفع ع
شخصی خود میروند و نه به دنبال یافتن راههای صحیح کسب درآمد بیشتر هستند .ع وال هه بررر خ داونا هه و دانش اگ هه
ت کههه در کشوررر بههه آن ت هجو ییی
ن کاررر است ت
یکی از فرصتهای مناسب آموزش مهارتهای کارآفرینی آم زو ششش حین ن
ی رفت یرا ،،
ل الگوهای ی
نمیشود .انگیزش آن چیزی است که باعث میشود فرد اقدام به فعالیت کارآفرینی کند ،و ش ما ل ل
شبکههای افراد پشتیبان روحی ،و شبکه افراد پشتیبان تخصصی است .به جهت مخفی بودن موفقیت افراد پرتحرک و
کارآفرین ،و همچنین عدم پوشش رسانهها و بی توجهی به موفقیت این افراد ،از جهت الگوهای مشخصصص و موفق،،
انگیزشی در جامعه موفق نمیشود .نه تنها محیط خانواده ،دانشگاه و جامعه ،جوانان را به سمت حرفههای باا درآمددد
تهای ی
ی از فعالیت ت
ل ضدانگیزشی ی
ک عامل ل
مطمئن و بدون ریسک سوق میدهد ،بلکه به عنوان یک ک
ی کارآفرینانههه آنهاا نیززز
ک بخش ش
ش
جلوگیری به عمل میآورند .به جهت قدرتمند بودن بخش عمومی در کشور و انحصار دولتی ،تا کنوننن یک ک
قوی تخصصی و پویا در اقتصاد شکل نگرفته است .لذا حتی با اقدام برای فعالیت کارآفرینانه ،کارآفرین ناچاررر است ت
ت
برخی از مشکالت و اشتباهات را خود تجربه کند تا مسیر حرکت صحیح را بیابد .نامشخص بودن موفقیت اف ار دد پررر
ک در جامعههه باا
ی دولت ،،هم راو ه ه تحرک ک
تحرک و وجود شواهد و شایعاتی مبنی بر اینکه “به علت ساختار انحص را ی ی
شکست مواجه شده است” باعث میشود که افراد ،تمامی فرصتهای فعالیت را در دست دولت بدانند .لذا اق اد ممم بههه
جستجو برای یافتن فرصتهای بکر نمیکنند و روحیه سکون بر جامعه حاکم میشود .عالوه بر این ،ماهیت نو بودن

نتر
ت اخت ار ععع و… را روشن ن
فعالیت کارآفرین ضرورت شفاف شدن قوانین مالکیت معنوی ،حققق امتی زا  ،،پروانههه ثبت ت

میکند .وجود بوروکراسی اداری و مقررات بعض ًاًا زائد و وجود فشارهای درونی و خارجی تحمیلی بررر برنامهههری از ننن
یشود د .چنین ن
ن
ی می ی
اقتصادی موجب به وجودآمدن محدودیتهای فراوانی در جهت نیل به سادهترین اهداف اقتص دا ی ی
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ییابنددد بههه
ی خودد نمی ی
محیطی باعث سرخوردگی و حتی فرار کارآفرینان میشود که جایی برای بیان و ابراز ایدههای ی
یافتددد
همین دلیل جزو جامعه بیتحرک و ساکن میشوند که شرایط و محدودیتها چنین خواستهاند .بسیار اتفاق می ی
ت یک ک
ک
که عدم توجه به یک نوآوری تنها به دلیل مغایرت با استانداردهای تعریفشده یک سازمان منجررر بههه شکست ت
ایده و سکون آن میشود و چه بسیار ایدههای خالقانه که اکنون در آرشیوها و بایگانیهای سازمانهای دولتی و غیررر
ف از کارآفریناننن
ت مختلف ف
ی الزم از جهات ت
دولتی مسکوت ماندهاند .در بسیاری از کشورهای جهانس مو  ،،حمایتتتهای ی
نمیشود و به عکس مشاغل داللی و واسطه گری و رانتخواری از رونق بیشتری برخوردار است و برای افرادی کههه
ی دارد،
ی بس ای ررر ب یالا ی ی
در این بخشهای که برای توسعه اقتصادی نافع نیستند ،بلکه عمدت ًاًا مضر هم هستند ،س روآدو ی ی
گ و یاا
بنابراین انگیزههای حرکت و تالش کارآفرینان را که قصد خدمت به توسعه اقتصادی کشور را دارنددد کمممرنگ گ
یکند.
کند م 
پژوهشهای کاربردی مبتنی بر راهکار هستند از این رو در پژوهش حاضر در ج  لود ( ( )5راهکاره هعسوت یلک یا    
گردشگری ورزشی ارائه گردید .به صورت کلی راهکار اصلی توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی ی لح هار ک   
ساختاری است .برای برونرفت از بسیاری از موانع پیش روی کارآفرینان گردشگری ورزشی ،باید ساختار غیررسمی
بوده ،حدی از تخصصی بودن در آن حاکم باشد ،استانداردپذیر ،پیچیده و متمرکز نباشد .در کشورهای توسعه یافته،،
مراکز کارآفرینی خدمات مشاورهای در زمینههایی مانند :مدیریت ،امور مالی ،فعالیتهای تجاری ،بازاریابی و گاه تهیه
یکنند و هزینه ارائ دخ ه م س زا تا ووو ووووی دول  تخادرپ ت
طرحهای توجیهی ارائه م 

یشودد .ایجادد مراک لوؤسم ز   
مم ممممم 

کارآفرینی که بر کاربرد تکنولوژی و کاربری آن تأکید داشته باشند و ب  ه شش شششیوههاای گون نام نوگا ن  د داد رب ماو ن ااا اااای

ماشینآالت و تجهیزات نو و … .بکوشند؛ عالوه بر خدمات مشاورهای حمایتهای اطالعرسانی برای فعالی ییتهاای
یشود .ایجاد و تقوی ییت
خرد نیز مهم است .این اطالعرسانی شامل مواردی همچون وضعیتتجاری ،مدیریتی و فنی م 
یترررین پای ییههاای توس زا ،دروآ رامش هب هع ا اا اااای یین رو در
یتوان از اساس 
پیوند درمیان کسب و کارها یک صنعت را م 
یگیرد و در برخی موارد ایجاد پیوند ب ببین بنگاهههاای
سیاست کارآفرینی گردشگری و ورزش این اصل مدنظر قرار م 
خرد و ب ظو رامش رد گرز ااا اااایف مراک فآراک ز رر رررینی ق  رار گگگی ییرد .در راستاای تقوی ییت تکنولوژی ییک و حمای ییتهاای
اطالعرسانی ،تالش شود تا میان بنگاههای خرد از یک سو و مراکز علمی و فنی از سوی دیگر پیوند برقرار شود .این
ارتباط از طریق مراکز توسعه کارآفرینی و درحوزههایی مانند تحقیق ،آم عسوت و شزو هه ههه در دو ح و یرگشدرگ هزو
یشود .یکی از بارزترین اقدامات کمک به بنگاههای خرد (مراکز تفریحی ورزشی) برای دستتیابی به
ورزش برقرار م 
سرمایه مالی است .این اقدام متکی بر این بینش است که بنگاههای خرد به ط سن رو بب بببی از سوووی کساننی هداایت و
یهای کاربر دارند .ب ه ه مممممین
یشود که توان مالی محدودی دارند و به همین لحاظ میل به کاربرد تکنولوژ 
مدیریت م 
یشودد .آم زو ششش ک فآرا رررینی سیاست ت
ت
یهای ظرفیتسازی سرمایه مالللی تلق ققی مم 
خاطر سهولت در دادن وام از ویژگ 
یگذارد،
دیگری است که به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت عرضه کارآفرین در یک صنعت گردشگری ورزشی اثر م 
به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای پیشرفته ک کما دح ات ه ا  ن م  و عناو م تالکش       
برطرف شدهاند و دولتها به شکوفا کردن توان بالقوه کارآفرینان پرداختهاند .این حمایت با اموری چون توسعه نقش
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صنایع کوچک و متوسط در تحقق کارآفرینی ،فراهم آوردن بستر ایجاد و رشد کسب و کارهای کوچک و متوس و ط
ایجاد بسترهای اطالع رسانی و شبکه سازی برای کارآفرینان صورت خواهد پذیرفت.
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