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 چکیده

 ن کرد مساعد اشتغال، تولید، بخصوص پایدار اقتصاد توسعه برای ورزشی گردشگری بخش در کارآفرینی

 حاضر پژوهش در. دارد انکارناپذیری نقش ملی اقتصاد ماندگار هایهدف به یابیدست ،وکارکسب محیط

. گیرد قرار موردبررسی ورزشی گردشگری حوزه رد کارآفرینی با پایدار اقتصادی توسعه است شده سعی

 ایداده و میدانی پیمایش طریق از میدانی هایداده. بوده میدانی و (اسنادی) ایکتابخانه تحقیق روش

 آماری جامعه. است شدهآوریجمع هاکتابخانه منابع و هاسازمان مدارک و اسناد مطالعه طریق از آماری

 ورزشی گردشگری ،باشندمی اقتصادی و گردشگری ورزشی، کارشناسان و مدیران بر مشتمل نفر، 111

 و جهان خدماتی صنعت ترینبزرگ عنوانبه گردشگری بخش دو از که است گردشگری از ایشاخه

 سرتاسر در بسیاری افراد و گرفتهشکل کنونی دنیای در بااهمیت و بزرگ صنایع از یکی عنوانبه ورزش

 اطالعات هایپایگاه ایجاد. ملی هایورزش ورزشی، گردشگری به بیشتر توجه نددار اشتغال آن در جهان

 اهداف از فراغت اوقات کردن پر و کشور خدادادی و طبیعی محیط از بهینه استفاده ورزشی، گردشگری

 پیدایش موجب کشور هایتوانمندی تبلیغات و معرفی داد نشان تحقیق این همچنین. است تحقیق

 .گرددمی المللیبین و ملی سطح در ورزشی گردشگری حوزه در رپایدا اقتصادی

 .ورزشی گردشگری پایدار، اقتصاد، کارآفرینی، :کلیدواژه

                                                                 
 srf42012@yahoo.com: مسئول نویسنده یمیلا *
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 مقدمه

 از بیش چیزی ساالنه ورزشی توریسم محل از جهان پیشرفته کشورهای درآمد موجود اطالعات اساس بر

 چندین تاریخی آثار داشتن و طبیعی و گردشگری نظیربی هایجاذبه باوجود ایران اما است دالر میلیارد 2۲

 البته مسابقات این میزبانی تصاحب برای کشورها تالش .است نبرده حوزه این از چندانی بهره تاکنون ،هزارساله

 جهانی جام از پس که ایگونهبه کندمی آنان نصیب مختلف هایحوزه در را شماریبی منافع و ماندنمی اجربی

 11 کنار در و شده هاژرمن نصیب میزبانی این از درآمد دالر، میلیارد 11 حدود شودمی گفته مان،آل 2۲۲۲

 که است این نشانگر تنهاییبه مثال این .است ایجادشده نیز جدید شغل ۴ بوده، فعال بخش این در که شغلی

 راحتیبه گردشگری صنعت در حوزه این پیشرفت و رونق در چنینیاین مسابقات برگزاری تأثیر از نباید

 اهمیت از میان این در که دیگری نکته گردشگری صنعت بر ورزشی گردشگری تأثیرات کنار در .گذشت

 در ورزشی هایتورنمنت برگزاری. کشورهاست اقتصاد بر گردشگری و ورزش تأثیر است، برخوردار ایویژه

 به میزبان کشور برای اجتماعی و فرهنگی ورزشی، اقتصادی، عظیم تحوالت آوردن المللیبین باالی سطح

 که است اهمیت دارای مترقی و یافتهتوسعه کشورهای دولتمردان برای حدی به موضوع این و آوردمی ارمغان

 هاروش و هاراه انواع به... و جهانی جام المپیک، نظیر المللیبین هایرقابت میزبانی آوردن دست به برای

 کشور به مسابقات این در شرکت برای مندانیعالقه دنیا در مختلف مسابقات ریبرگزا با .شوندمی متوسل

 نیز دیگری مزایای البته شودمی شمرده کشور آن برای اقتصادی موفقیتی خود این که کنندمی سفر میزبان

 آشنا انمیزب کشور گردشگری هایجاذبه و هاقابلیت و بافرهنگ گردشگران رویداد این در اینکه و دارد وجود

 .شودمی مختلف کشورهای میان فرهنگی تبادل باعث موضوع این و شده

 رشد بر مختلفی عوامل ،آیدمی شمار به ملتی و کشور هر هایدغدغه ترینمهم از یکی اقتصادی رشد

 در را آن کشورها از بسیاری امروزه که است کارآفرینی گسترش عوامل ترینمهم از یکی است اثرگذار اقتصادی

 ترینسریع از یکی اخیر هایدهه در گردشگری .(1935 یادگار، و زاده )رستم اندداده قرار خود اهداف اولویت

 یک عنوانبه گردشگری به دنیا مختلف کشورهای ،آیدمی حساببه دنیا در رشد به رو اقتصادی هایفعالیت

 ؛1952)الوانی، اندنموده فراوان شتال آن گسترش و ترویج در و نهاده ارج آفرین توسعه و درآمدزا صنعت

 و است گردشگران برای انگیزه ایجاد عوامل نیترمتداول از یکی ورزش امروزه. (1912خلق، ملک ؛1912اسالم،
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 یکی و دنیا اجتماعی پدیده ترینبزرگ عنوانبه ورزش و نجها صنعت ترینبزرگ عنوانبه گردشگری تلفیق از

 گردشگری صنعت نام به مدرن خدماتی صنعت انگیزترینشگفت ،کنونی نیاید در بااهمیت و بزرگ صنایع از

 هایجنبه از بسیاری ارتباطات، و اطالعات فناوری یتوسعه امروزه. (1913)باللی، است آمده وجود به ورزشی

 رقابت و بازی قواعد و محیطی شرایط و (Kordnaeij et al, 2011) داده قرار تأثیر تحت را انسانی زندگی

 و محصوالت خلق و ابداع نوآوری، به هاسازمان بقای و حیات تداوم روازاین است، شده مبهم و پیچیده

 (1 :کندمی ایفا را نقش سه جامعه هر در کارآفرینی (Covin & Slevin, 1996) .دارد بستگی جدید فرایندهای

 جوامع وریبهره میزان (2 ؛کندمی یتتقو را کشورها اقتصادی یتوسعه و رشد و بوده اقتصادی یتوسعه موتور

 یکی (Schiller&Crewson, 1997).کندمی خلق را جدید خدمات و محصوالت فناوری، (9 دهدمی افزایش را

 اجرای و شناسایی ،بنیاندانش نوآورانه کارآفرینی ویژهبه کارآفرینی، یتوسعه برای موفق راهکارهای از

 ایران در کارآفرینی یتوسعه راهکارهای تحقیق این یمسئله دیگرعبارتبه است؛ ساختاری راهکارهای

 دریافت قانونی فرایندهای بانکی، مالی، مقررات و قوانین اصالح به مربوط عمده طوربه راهکارها این ؟باشدمی

 شناسایی تحقیق این اصلی هدف و بوده هااین نظایر و تجارت و کار قانون ،وکارکسب مجوزهای و تسهیالت

 بومی شرایط به توجه با ایران در هاآن کارگیریبه بندیاولویت و یافتهتوسعه کشورهای در هاآن ترینموفق

 و چین مجارستان، اندونزی، ترکیه، مانند کشورها از برخی یتجربه بررسی به ابتدا مقاله این در روازاین. است

 و کارآفرینی خبرگان کارشناسان، نظرات بر مبتنی ساختاری راهکارهای ادامه در و شدهپرداخته ژاپن

 و منابع ،هافرصت که است فرایندی کارآفرینی .شودمی بندیاولویت و بندیطبقه شناسایی، خبره کارآفرینان

 که اقتصاداست یزننده برهم نیروی کارآفرینی (Wang et al, 2011, p.35) کرده مرتبط هم به را کارآفرینان

 (Fu, 2001, p7; Awasthi) خلق ناسبیم هایموقعیت اینکه برای و داده شکل را ندمدتبل نتایج و رویدادها

ی توسعه در دولت نقش بهبود مانند راهکارهایی دهدمی تغییر را اجتماعی و اقتصادی هایموقعیت کند،

 بازنگری و شاثربخ بندیبودجه و مالی نظام طراحی صنعتی، هایسازمان در اثربخش ارتباط ایجاد ،کارآفرینی

 آن به ایران در شدهانجام هایدر پژوهش که باشدمی دیگری ساختاری راهکارهای ازجمله کار قانون در

 .همکاران( و مقیمی ،1953) است شدهاشاره
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 تحقیق پیشینه و ادبیات

 نظری تعاریف

 :گردشگر

 و برای نموده اقامت آنجا رد ،سال یک از کمتر و دیگر ترک مکانی قصدبه را خود موطن که افرادی تمام

 شوندمی شناخته گردشگر ،باشند نداشته بازدید مورد در مکان درآمدی گونههیچ خود اقامت هزینه

 .(191۲,)رضوانی

 :گردشگری

 هر از درامد کسب یا کار به اشتغال بدون دیگر مکانی از دیدار قصدبه است زندگی دائمی محل موقت ترک

 .(1331,وریتال )جانستون درگذرد روزشبانه یک از جدید در محل اقامت آنکه به مشروط هر طریق به و نوع

 :ورزشی ردشگریگ

 مسافرت گونهاین شودمی نامیده ورزشی گردشگری باشد ورزشی هایفعالیت منظوربه که مسافرتی هر نوع

 ایجاد و جهزم هایمجموعه تأمین با کشورها از بسیاری گیرد صورت گروهی یا و انفرادی صورتبه است ممکن

 بر مبتنی گردشگری. نمایدمی جذب ورزشی گردشگری طریق از اغلب را جهانگردان ورزش امر در تسهیالت

 و است ورزشی فعالیت در مشارکت بر مشتمل که شودمی شناخته گردشگری از نو بخشی ورزش

 یا و باشند تیم همراه اداری اعضای باشند، ورزشکار خود است ممکن ورزشی گردشگری در کنندگانشرکت

 .(191۲ همکاران و مهر )زندی کنندمی سفر مقصدی به ورزشی مسابقه یک دیدن برای که تماشاچیان

 تشویق ورزش یا تماشای تفریح پایه بر و غیررسمی یا رسمی صورتبه غیرتجاری دالیل به که است سفری

 کشور صورت یا خارج در داخل شدهتعریفیا  مدتکوتاه صورتبه ورزشی رویدادهای در حضور ورزشکاران

 .(1915,پور و بهمن )مجتبوی گیردمی

خود  زندگی مکان از غیر درکانی یا اقامت مسافرت در حین یا غیرفعال فعال صورتبه که هاییا گروه افراد

 .(133۲,همکاران و )نوگووا پردازدمی هاآن یا مشاهده یا رقابتی تفریحی هایورزش به
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 :گردشگری صنعت

 گردشگران به رسانیخدمات در جهت که است مختلفی خدماتی هایفعالیت از ایآینده گردشگری صنعت

 میزبان جوامع ها ودولت و کنندگانعرضه گردشگران، تعامل که است روابطی تمامی شامل لذا پذیردمی انجام

 .(191۲ )موحد باشدمی گردشگران از پذیرایی و جذب فرآیند در

 :کارشناسان

، )عمید خبره اهل متخصص دارد مهارت در کاری که تاس کسی معنی به و کارشناس کارشناس جمع

19۲3). 

 :کارآفرینی

 خطرهای گرفتن نظر در الزم، تالش و زمان اختصاص با باارزش و جدید چیز خلق فرایند ا ر کارآفرینی

 (1917پیترز، و )هیستریچ دانندمی استقالل و مالی و فردی رضایت به رسیدن و اجتماعی و روانی مالی،

 ورزشی ییهاوکارکسب

. اندایجادشده ورزشی هایخدمت ارائه یا و ورزشی لوازم و امکانات تأمین برای که هستند هاییوکارکسب

 لوازم تعمیر و نگهداری هایهزینه ورزش، امور در شاغل انسانی نیروی دستمزد ورزشی، لوازم و وسایل یتهیه

 موارد این به ایجامعه هر مالی منابع از بخشی که کندمی ایجاب مختلف ورزشی هایباشگاه تأسیس ورزشی،

 .(1911 )سخدری، یابد اختصاص

 که است شده موجب فعال زندگی وهیش رواج و ورزش با مرتبط تفریحی یهامسافرت روزافزون رواج و رشد

 حق آوردن دست به در جهان مختلف شهرهای روازاین شوند مندعالقه ورزش به مسافرت، در حتی مردم

 کنندیم رقابت مختلف ورزشی هایرشته در جهان قهرمانی مسابقات و المپیک یهایباز بانیمیز

 داخلی ناخالص تولید درصد ۲ تا ۴ بین مجموعه یک عنوانبه گردشگری صنعتی، کشورهای در .(191۴)هنرور،

 دو تا یک نبی ورزشی یگردشگر و دهدمی تشکیل ورزشی گردشگری را هامسافرت این از بخشی و باشدمی

 در داخلی ناخالص در تولید گردشگری و ورزش تأثیر گیریاندازه اگرچه ،شودمی شامل را ناخالص تولید درصد

 شودمی برآورد سال در درصد ده حدود ورزشی گردشگری صنعت رشد نرخ ،باوجوداین است، مشکل جهان کل

 در اجتماعی – اقتصادی پدیده به صنعت یک از فراتر ورزشی گردشگری امروزی جهان در. (2۲۲9،هادسون)
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 .(2۲1۲ ،امری )پاول است مطرح چندبعدی ایپدیده عنوانبه سفید صنعت این است، شدهتبدیل جهانی سطح

 رشد این در ،باشندیم ورزشی رویدادهای و مسابقات تماشاگران پذیرای که دنیا سراسر از مناطقی و شهرها

 شامل را گردشگری درآمد کل درصد 27 از بیش تنهاییبه ورزش شورهاک از بعضی رد. اندسهیم درصدی 1۲

 مبدل راهبردی بسیار موضوع به کندمی ایفا سیاسی و اقتصادی ازلحاظ که مهمی نقش دلیل به و شودمی

 توانایی و شده تماشاگر میلیون هاده جذب به قادر ورزشی گردشگری جدید صنعت. (191۴ ،رنرو)ه است شده

 .(1912 ی،اعراب و ارساییان)پ دارد فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، مختلف ابعاد از عمیقی اثرگذاری

 ونیلیب ۴/1 که داشته درآمد دالر ونیلیب ۴ معادل رقمی ،2۲۲۲ سیدنی المپیک در استرالیا کشور مثال طوربه

 اصالح صرف را آن که ندک کسب ونیلیب 5/ 7 آینده سال 1۲ در دشومی بینیپیش که کرده هزینه دالر

 علت که کرد خواهد پذیرایی و اقامتی مراکز توسعه و احداث ،ونقلحمل سیستم تجهیز ،ییهواپیما سیستم

 .(2۲۲9 یی،چا و کیم) تاس شغلی یهافرصت ایجاد و ورزشی گردشگران حضور آن اصلی

 با مقایسه در ورزش، پایۀ بر گردشگری یهاتیجذاب دهدمی نشان گردشگری درزمینۀ جدید هاینظریه 

 با ایران کشور طرفی، از دارد بیشتری سیاسی و اجتماعی اقتصادی، یهاتیمز فرهنگی، یهاتیجذاب دیگر

 یهاتیجذاب ازنظر جهان اول کشور 1۲ از یکی (1331) جنینگز توسط گرفته صورت یهایبررس به توجه

 هایویژگی لحاظ به که است هزارساله چند تمدنی با و چهارفصل سرزمینی یرانا. تاس گردشگری بالقوه

. (1915 )طیبی، دارد قرار گردشگری بالقوه توان لحاظ به جهان اول کشور 1۲ ردیف در ،فردشمنحصربه

 بر گردشگری یهاتیجذاب. برد فراوان هایبهره رهگذر این از تواندیم زیاد ظرفیت داشتن دلیل به رانیا کشور

 ددار بیشتری سیاسی و اجتماعی اقتصادی، یهاتیمز فرهنگی، یهاتیجذاب دیگر با هسیمقا در ورزش، پایۀ

 .(2۲۲7هیگام، و هینچ)

 ۴۴1 از ،2۲۲۴ تا 133۲ سال طول در جهانگردی صنعت درآمد گردشگری، جهانی سازمان برآورد بنا بر

 آمریکا از 2۲۲7 سال در رجیخا جهانگرد میلیون 3/۴9 تنها. است یافتهافزایش میلیون 5۲9 از بیش به میلیون

 5۲۲ حدود در 2۲۲۲ سال در و نفر میلیون 27 حدود در 137۲ سال در گردشگران تعداد کردند دیدن

 با گردشگری صنعت میالدی 2۲2۲ تا 2۲۲۲ هایسال بین گرفته صورت برآوردهای طبق بر و نفر میلیون

 سراسر در گردشگران تعداد. بود خواهد جهان درآمدزای صنایع نخستین جز گردشگر میلیارد 7/1 از بیش
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 دالر ونیلیتر 2 از بیش گردشگران و یافت خواهد افزایش 2۲2۲ سال در نفر میلیارد ۲/1 حدود به جهان

 .(1959 الوانی،) داشت خواهد تعلق یافتهتوسعه کشورهای به آن عمده رقم که نمود خواهند هزینه

 زاییاشتغال و اقتصادی مولد و دهدمی تشکیل را کشورها از برخی اقتصاد اصلی پیکره جهانگردی امروزه

 سازمان بینیپیش اساس بر که جایی تا دارد عهده به جهانی اقتصاد در ایویژه نقش گردشگری صنعت. است

 ،بر آن عالوه .است بوده گردشگری صنعت به مربوط جهان مشاغل از %۴9 از بیش 2۲1۲ سال تا جهانگردی

 هاستملت بین الفت و انس تحکیم و برقراری ،هاتمدن گفتگوی ،هافرهنگ تعامل رد مؤثری عامل صنعت این

 .(1912 اعرابی پارسائیان،)

 دارد را گردشگری صنعت در فرا بخشی امر به تبدیل قابلیت که پراهمیت و مهم هایبخش این از یکی

 ورزشی گردشگری. (1913 – زاده )محرم شودمی بردهنام ورزشی گردشگری عنوانبه آن از که است ورزش

 گردشگری و ورزش جذاب موضوع دو از مخلوطی که است فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، پدیده یک

 رشد ،زاییاشتغال درآمد، اصلی منبع عنوانبه را پویا صنعت این کشورها از بسیاری. (1917 مرادی،) است

 و سود از سرشار منبعی ورزشی گردشگری روزی،ام دنیای در. دانندمی هازیرساخت توسعه و خصوصی بخش

 شد خواهد مندبهره آن مزایای از کند فراهم را منبع این از استفاده شرایط بتواند که کشوری هر و است درآمد

 که دارد سودآوری قدرآن و است ترکیبی صنعتی گردشگری، و ورزش تجارت. (1919 همکاران، و هادوی)

 سود آن از نیز ورزشی هایرشته خود و ورزش متولی هایسازمان مسافرتی، دفاتر مناطق، کشورها، تمام

 میزبان کشور عاید سود دالر میلیون ۴۲۲ حدود تا گاهی هارقابت برگزاری هرروز بابت کهیطورهب .برندمی

 خصوص در مناسبی شرایط که کشورهایی از بسیاری که است این بیانگر آمارها .(1919 هنرور،) شودمی

 کنندمی اداره ورزشی گردشگری اقتصاد طریق از را خود اقتصاد از عظیمی بخش دارند، ورزشی ریگردشگ

 .(2۲۲۴ مین، کانگ)

 جهان معروف ورزشی رویدادهای کنندمی جمع را زیادی جمعیت که است رویدادهایی ورزشی گردشگری

 تماشاگران که را المپیک هایبازی یا و اروپا جام جهانی، جام ،المللیبین و ملی فوتبال مسابقات مانند

 اسکی، کوهنوردی، گلف، مانند هاورزش از ایگسترده طیف در ورزش به ندانمعالقه دارند، ایالعادهفوق

 دوستدار هایفعالیت برای خود شغلی یهافرصت از استفاده و تحرک از بردن لذت قایقرانی، و رویپیاده

 درآمد و است رشد حال در سرعتبه جهانی سطح در ورزشی گردشگری صنعت. کنندمی شرکت سالمت،
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 صنعت یک ایجاد برای جهانی، مقیاس در گردشگری صنعت در ورزش. است دالر میلیارد ۲1. 5 سالیانه

 و داشته چشمگیری اقتصادی رشد گذشته سال سی در چین کشور. است ورزش با ارتباط در پایدار گردشگری

 اقتصاد و سالمت زمینه در بسزایی اهمیت سالمتی و ورزش همچنین. است آورده ارمغان به را فراوانی سرمایه

 .(1935)کریمی، است آورده همراه به چین اقتصاد در را چشمگیری پیشرفت و پیداکرده

 تحقیق شناسیروش

 توجه با محقق در ابتدا. شودمی استفاده تحلیلی – توصیفی روش و پیمایشی یهاروش از تحقیق در این

 را آن اثرات و پرداخته ورزشی توریسم به مربوط خدمات و امکانات ،هاجاذبه بررسی به موجود اطالعات به

 وضعیت گردشگران، و مسئوالن کارشناسان، بین آن توزیع و دقیق پرسشنامه یک با طراحی سپس و بررسی

 را ورزشی گردشگری بر کارآفرینی مؤثر عوامل درنهایت و بررسی را موردمطالعه در منطقه ورزشی توریسم

 .دهدمی قرار ارزیابی مورد اقتصادی، توسعه مناسب بستر و حلراه به دستیابی جهت

 هایزیرساخت و امکانات ورزشی، گردشگری هایجاذبه شامل، تحقیق در این مورداستفاده متغیرهای

 اقتصادی، هایمؤلفه در قالب که بود خواهد پایدار انسانی توسعه موضوع و امنیتی و اقتصادی تیوضع موجود،

 متغیرهای گیریاندازه و با بررسی محقق .خواهد شد وتحلیلتجزیه امنیتی و اکولوژیک() یطیمح اجتماعی،

 حوزه در کارآفرینی با پایدار اقتصادی توسعه جهت مناسب راهکارهای و پیشنهادات ارائه در سعی دخیل

 کشور کنونی هایپژوهش مشکالت و التمعض از یکی .نمود خواهد موردمطالعه در منطقه ورزشی گردشگری

 بر اطالعات استخراج امکان مدیریت، هایتئوری و مفاهیم سازیپیاده عدم موارد از بسیاری در که است این

 برای پژوهش در این (1913همکاران، و زندحسامی) .نیست پذیرامکان شدهتجربه و واقعی هایداده اساس

 .است شدهاستفاده پرسشنامه مشاهده، مصاحبه، از حاصل هایداده نظیر یهاداده از موضوع بهتر تبیین و درک

 امکان اساس بر مخاطب گروه سپس و استخراج موردنظر هایویژگی قسمت هر در ابتدا پژوهش این در

 :است شدهاشاره افراد هایشاخص از برخی به زیر در. شدند انتخاب پاسخگویی و دسترسی

 را پژوهشی طرح یا مقاله نامه،پایان گردشگری اقتصاد یحوزه در که ظرانینصاحب و دانشگاه اساتید

 .اندداشته عملی تجربه حوزه این در که گردشگری صنعت خبرگان و مشاوران .باشند نموده هدایت
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 تحقیق انجام روش نمودار مراحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورزشی گردشگر جذب در اساسی متغیرهای

 تبلیغات و اطالعات -۴ آرامش و امنیت -9 فرهنگی و هنری امکانات-2 ورزشی متناسب اماکن -1

 اجتماعی هایویژگی -3 ونقلحمل-1 تجاری اماکن -5 مناسب تسهیالت -۲ و موقعیت مکان -7 گردشگری

 نیروی -17 توپوگرافی -1۴ محیطیزیست عوامل -19 سرگرمی امکانات -12 بهداشت -11 ورسومآداب-1۲

 خصوصی و دولتی گذاریسرمایه -15 و مقررات قوانین -1۲ کارآمد و ماهر انسانی

 ورزشی گردشگری در کارآفرینی هایمحرک

 گردشگری مراکز-۴ محیطیزیست تنوع-9 دسترسی قابلیت-2 افزاریسخت و افزارینرم هایزیرساخت -1

 پذیرایی و اسکان الزم امکانات-۲ ومیب و سنتی بازارهای-7 مشابه

 

 موضوع ادبیات مرور و شناخت

 تحقیق سؤاالت اعتبار سنجش و طراحی تنظیم

 گردشگر جذب در اساسی متغیرهای نمودن مشخص و بررسی

 ورزشی گردشگری در کارآفرینی هایمحرک بررسی

 گردشگری منافع ترینمهم و هاشاخص

 متقابل( اثرات) کارآفرینی گردشگری، اقتصاد گردشگری، بر مؤثر عوامل استخراج و شناخت

 پیشنهاد ارائه و گیرینتیجه
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 ورزشی گردشگری منافع ترینمهم

و  مستقیم شغل ایجاد-۴ سرمایه پایدار و صحیح مدیریت-9 اثربخش ارتباطات-2 وکارکسب توسعه -1

 جدید ورزشی یهافرصت ایجاد-5 گذاریسرمایه جذب-۲ المللیبین و ملی اقتصادی توسعه-7 غیرمستقیم

 و طراوت-11 زندگی کیفیت افزایش-1۲ نامرئی صادرات-3 محلی بومی هایورزش و هنر تقویت و حفظ1

 زیستمحیط نگهداری و حفاظت-19 هازیرساخت توسعه و اجتماعی خدمات بهبود-12 جامعه شادابی

 
 اقتصاد و کارآفرینی گردشگری، متقابل تأثیر :9 شماره شکل

 آمریکا( دالر )بیلیون المللیبین گردشگری درآمد :9 جدول

 رشد نرخ 2116 2111 9111 

 %155 599 ۴5۴ 2۲۴ جهان

 %191 711 972 221 یافتهتوسعه کشورهای درآمد

 %۴1۲ 222 122 ۴9 توسعهدرحال کشورهای درآمد

 (2112 گردشگری، جهانی )سازمان: منبع

 گیرینتیجه

 زاییاشتغال درآـمد رشد باعث .باشد فصول تمام و برای ماندگار صنعتی تواندمی ورزشی گردشگری

 ،آمدهدستبه نتایج و شودمی مشاهده طوری کههمان تحقیق هاییافته اساس بر .نماید فراهم را مناسبی

 مرتبط، ورزشی محصوالت و خدمات کیفی افزایش ،گذارانسرمایه از مرکزی و محلی هایدولت حمایت

 ایجاد ،باتجربه و متخصص نیروی شدید کمبود ،بالقوه هایتوانمندی از استفاده گسترده، تبلیغات
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 مدیریت ارتقای مستعد، مناطق و نقاط شناسایی سرزمینی، آمایش ،افزاریسخت و افزارینرم هایزیرساخت

 نامرئی، صادرات ورزشی کارآفرینی حوزه در اقتصادی باالی توان معرفی و ورزشی گردشگری حوزه در صحیح

 ترینمهم از دارند، برگزاری قابلیت که هااستان و شهرهادر  ورزشی مسابقات عدالت با و متناسب توزیع

 .باشدمی ورزشی گردشگری در کارآفرینی پایدار با اقتصادی توسعه راهکاری

 پیشنهادات

 هایورزش برتکیه با گردشگری صنعت گسترش برای الزم بستر ایجاد و تفریحی هایورزش شناسایی -1

 محلی بومی

 ورزشی گردشگری حوزه در ریزیبرنامه عالی شورای تشکیل -2

 ورزشی گردشگری حوزه در المللیبین و ملی موفق هایسیاست و از تجارب استفاده -9

 ورزشی کارآفرینان از حمایتی و مقررات قوانین تدوین -۴

 مناطق توانمندی به توجه با اختصاصی هایدانشکده تأسیس و کارشناسان تربیت -7

 .گردد پدیده به لتبدی خدمات یا محصول کههنگامی تا نو و خالق هایایده از حمایت -۲

 .ورزشی گردشگری در (...و دریا ،هاجنگل سواحل،) خدادادی منابع از بهینه برداریبهره -5

 کارآفرینی و اقتصادی ورزشی، گردشگری، هاسازمان بین هماهنگی ارتقای -1

 .آزاد مناطق باالی ظرفیت از استفاده -3
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 منابع

 ،بنیاد اقتصادی معاونت انتشارات: تهران. جهانگردی مبانی و اصول(. 1959) زاهد، دهدشتی، محمد، الوانی 

 مستضعفان

 و فرهنگی میراث سازمان انتشارات: تبریز ایران، در ورزشی گردشگری(. 1915) ا، راد قیامی زاده، محرم پارسائیان 

 .تبریز گردشگری

 گردشگری و فرهنگی میراث سازمان انتشارات: تبریز ایران، در ورزشی گردشگری(. 1915) ا، راد قیامی زاده، محرم 

 .تبریز

 ،ورزش و شهر ملی همایش اولین. توریسم و شهر ورزش،(. 1917) سیمین مرادی. 

 ،رویدادهای به سفر در گردشگران های محدودیت(. 191۴) فرزاد، غفوری بهمن، جوادی مشرف افشار، هنرور 

 تهران، دانشگاه آینده، بسوی ورزشی -علمی المللی بین کنگره پنجمین. کشور در شونده برگزار المللی بین ورزشی

 (.191۴) شهریور 91 و 9۲

 ورزش توسعه در ورزشی گردشگری نقش ،1917افشار، ور هنر. 

 مؤسسه: تهران یاری، حمیدرضاتقی و بخش فیض علیرضا ی ترجمه کارآفرینی، ،(1917) پیترز، و هیستریچ 

 .شریف صنعتی دانشگاه علمی انتشارات

 اسالمی جمهوری المپیک ملی کمیتۀ انتشارات ورزشی توریسم ،1915پور، بهمن هومن مجتبوی، کورش سید 

 .ایران

 اقتصادی، رشد و کارآفرینی رابطه بر نهادی کیفیت ای آستانه اثر بررسی ،1935زینب، یادگار، و پرویز زاده، ستمر 

 .بروجرد راهکارها، و ها چالش پایدار، اشتغال و ملی تولید همایش

 کارآفرینی یتوسعه در شهری گردشگری جایگاه تحلیل ،1913حسامی، زند. 

 ،و کار مؤسسه و ایران نگاری دانشنامه بنیاد: تهران اول، چاپ ی، کارآفرین دانشنامه ،(1911) کمال، سخدری 

 .اجتماعی تأمین

 ،جامعه همایش میزبان، کشورهای در ورزشی گردشگری تأثیرات بررسی ،(1935) نجمه کریمی، مهدی، کریمی 

 پکن، مقیم ایرانی دانشجویان مجمع چین، در توسعه دستاوردهای و فرایندها بررسی چین، مقیم ایرانیان علمی

 .دوم دوره

 مطالعه )مورد مشتری وفاداری و ترضای بر برخط خرید خدمات کیفیت تأثیر بررسی. (1931). ح نژاد، مالکی :

 ملی، تولید رونق رویکرد با بازاریابی و وکارکسب نوین بازرگانی مدیریت کنفرانس پور(، مقدسی بازرگانی مجموعه
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