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 بر توسعه کارآفرینی در حوزه توریسم ورزشی استان چهارمحال و بختیاری ثرؤمتحلیل عوامل 

 . اباذر نادری بلداجی2  . محمدرضا مرادی1
 . استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری2

 

 مقدمه

 و ورزش کارآفرینی در فرایندهای افزایش عبارتی به دارد وجود ورزشی رویدادهای از عظیمی خیل رد شغلی یهافرصت و دستاوردها 

 و یانهیزم عوامل ستیبایم ورزش بخش در کارآفرینی توسعه (. برای1) است جدید شغلی یهافرصت از تنوعی ایجاد حال در رویدادها،

 ایجاد برای دارد وجود ورزشی کارآفرینی گوناگون ابعاد در که ییهاهدف اساس بر و شود ورزش شناسایی توسعه در مؤثر ساختاری

ی بر توسعه کارآفرینی اثرگذارهای ترین فرصتمهم (.2نمود ) ریزیبرنامه ورزشی کارآفرینی توسعه مؤثر در یهانهیزم و ساختارها

ی رویدادهای ورزشی و وجود ارسانه پوشش کشور، بدنی، افزایش سطح علمی و فناوری ورزشتربیت کردهلیتحصورزشی وجود نیروهای 

در این تحقیق سعی شده تا با تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در حوزه  .(3ی توریسم و گردشگری عنوان شد )هاجاذبه

اری و گذو فرصت مناسب جهت سرمایه وکارکسب جادیاگردشگری ورزشی استان چهارمحال و بختیاری و ارائه پیشنهاد جهت 

 . کارآفرینی فراهم شود

 یشناسروش

( نفر 2) استان چهارمحال و بختیاری علم مدیریت ورزشی در اساتیدجامعه آماری شامل  توصیفی از نوع کاربردی بوده و ،روش پژوهش

نفر،  62 دکه از این تعدابود  1392سال در  (نفر 66زایی و گردشگری در ادارات استان )کلیه کارشناسان مرتبط با کارآفرینی و اشتغال و

روایی لیکرت با  یبندبر اساس مقیاس درجهساخته محققپرسشنامه  ،هاداده یآور. ابزار جمعپاسخ دادند هاپرسشنامهبه  نفر 62 تعداد

  .سؤال بود 22تعداد  و 91/2 ضریب پایاییصوری و 

 هایافته

 ی جهت توسعه کارآفرینیابودجهی، شاخص وجود منابع و اعتبارات پس از وزن ده هاشاخص نیمؤثرتر ی پژوهش نشان دادهاافتهی

رویه قیمت زمین و مسکن و مشکالت ( و رشد بی٪22/23) یورزشگذاری در گردشگری ی سرمایهنهیزم در( و معافیت مالی 26/23٪)

وسیما به معرفی الگوهای موفق صدا خصوصاً هارسانهو عدم اهتمام  (٪53/21)محیطی در استان به جهت توسعه کارآفرینی زیست

استان ی متناسب با همه فصول در هوا وآبعوامل خارجی و داشتن  عنوانبه( ٪29/22)وکار در جامعه کارآفرینی ورزشی و کسب

زمینی، ریلی و  ونقلحمل(، ضعف در سیستم ٪22/21) یورزشی طبیعی و رایگان در زمینه گردشگری هارساختیز(، وجود 12/22٪)

 عوامل داخلی شناخته شد. عنوانبه( ٪2/23) ( و تعطیلی فرودگاه استان٪25/22) ییهوا

از ماتریس همزمان عوامل درونی و بیرونی استفاده شود. برای ترسیم این ماتریس، نمرات حاصل  برای تعیین موقعیت توسعه کارآفرینی

برای توسعه کارآفرینی در حوزه  و مشخص گردید که ر گرفت.از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرا

 با مرتبط یهابسته از: تدوین اندعبارت شنهادشدهیپرقابتی باید استفاده گردد. راهبردهای  –توریسم ورزشی استان از راهبرد تهاجمی 

ی هاواسطه کارآفرینی و یهاآژانسا ب همکاری ی وورزش و گردشگری یهاسازمان توسط های کارآفرینی در گردشگری ورزشییتفعال

 هر دادن های کارآفرینی. مشارکتیتموقع به منابع این تبدیل کردن جهت مستعد توسعه ورزشی دقیق طبیعی نقاط کاریابی. شناسایی

 بین مثبت دید دایجا و توسعه گردشگری از حاصل منافع از هاآن شدن مندبهره منظوربه توسعه، یهابرنامهدر  محلی جامعه بیشتر چه

 و هارستوران و هاهتل اتحادیه ی،شهردار با جوانان وورزش  اداره و گردشگری سازمان ورزشی. همکاری گردشگری به نسبت هاآن

 یهابرنامه استان. تدوین در تقاضای کار بودن فصلی کاهش جهت تقاضا، کم فصول در خرید یهاجشنواره یبرگزار منظوربه اصناف بازار

 ی الگوهای نمونه کارآفرینی.معرفو  هاجشنواره مانند مجاوری هااستان با مشترک یفرهنگ
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