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 Entrepreneurship plays a very key role in the economic and sustainable development of all 

societies. It seems that the problem of unemployment in society has become so large that 

only by creating a new market in the economy can create jobs for this volume of 

unemployed, a market that in addition to creating employment on a large scale, can increase 

economic growth and development of the country. Therefore, supporting job creation and 

entrepreneurship projects is the best way to create job opportunities in the country. 

PESTLE, based on this analytical model, designed and developed appropriate strategies to 

help improve entrepreneurship. By examining and observing the aforementioned variables, 

it is possible to evaluate issues and trends and fully understand the environment, identify 

emerging models and patterns, and infer future potential drivers and capacities, and prepare 

for opportunities and threats by drawing the vision and characteristics of future 
environments. Therefore, the goals and criteria of this perspective should be determined in 

order to fill these gaps and gaps, and then appropriate criteria should be determined to 

control their progress. 
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 مقدمه

وکار و تجارت  در کسب تیموفق یپر رقابت امروز برا یایدر دن
ه دارای ی کفرد و  داشت نانهیو کارآفر استراتژیک ینگاه دیبا

 داشت. اهدخوای موفقیت بر یباالتر یی، توانااین نوع نگاه باشد
سازمان  یهابه تالش ینیکارآفر یهااز فرصت یبهره بردار

 کمک نیز و خلق ثروت داریپا یرقابت تیمز یدر شکل ده
و  (ینی)مانند کارآفر ییفرصت جو یرفتارها. در نتیجه کندمی
ی ضرور روتثخلق  یبرا (استراتژیک تفکر )مانند یطلب تیمز

بی و د )طالستنین یکاف ییتنها به یک چیکه ه یدرحال اند،
گروهی از افراد، (. کارآفرینی ورزشی شامل 1395همکاران، 

ها یا جوامع است که به منظور ایجاد ارزش به صورت سازمان
 کرنی،کنند)ها با یکدیگر کار میگروهی برای پاسخ به فرصت

در  کارآفرینی و وجود کارآفرینان نقش (.2020. اینتاش مک
ینی کارآفر ؛تعیین کننده است های صنعت ورزشگذر از چالش

تواند از طریق کشف و گسترش فرصتهای شغلی مرتبط با می
 رونق اقتصادی و تغییر در شیوة زندگیهای تربیت بدنی زمینه

 همکاران، و گوسنز) را برای کلیه اقشار جامعه فراهم کند
2018.) 
 و چشم فرصت نوآوری، کارآفرینی، به مربوط تعاریف بیشتر

 ورزش، کارآفرینی به مربوط حیطة می شود. شامل را انداز

 گیرد.می بر در ها راگروه و سازمان افراد، از مختلفی سطوح

 کنند، ایجاد را نوآوری و ابتکار زمانی که افراد واقع، در

 بازیکنان همان نیز، کارآفرینان ورزش هستند. در کارآفرین

 صاحبان و ورزشی نمایندگان ورزشی،های تیم مالکان ورزشی،

روند .)صادقی  می شمار به ورزشی و کارهای کسبو  صنایع
های انجام شده بیانگر این است که ( بررسی1393و همکاران، 

حدود یک درصد از کل تولید  های اخیرسالصنعت ورزش در 
ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است؛ این آمار نشان 

های دهنده اهمیت رو به رشد صنعت ورزش است. موفقیت
پذیرد و در آینده نیز با کارآفرینی و نوآوری صورت می موجود

کارآفرینی به عنوان رکن اساسی موفقیت، صنعت ورزش هر 
دهد و در صورت رسیدن به این کشور را به خود اختصاص می

امر، ورزش از سهمی بزرگ در تولید ناخالص ملی برخوردار 
اد ورزش از طریق ایج(. 2018 همکاران، و هورنسبیشود )می

ی ورزشی و ایجاد جذابیت برای هاالتقاضا برای خدمات و کا

ند ک کارآفرینی را فراهم میعه برای توس نه الزماجتماعات، زمی
کار ورزشی در تولید لوازم  و و کارآفرینی از طریق ایجاد کسب

 کسب عهخدمات ورزشی و توس ئهو تجهیزات ورزشی و نیز ارا
 )مندعلیزاده کند میورزش کمک عه کارهای ورزشی به توس و

 (. 1391و همکاران، 
کارآفرینی ورزشی با ایفای نقش موثر در توسعه کسب و کار، 

 جامعه گوناگون ابعاد در مشارکت و سالمتی توسعه و رفاه

ای در توسعه کشور داشته باشد برجسته و مهم نقش میتواند
(. توسعه در تجارت باعث شده که امروزه 2019 باهاگی)

در هر جایی وجود داشته باشد. اما برای اینکه بتوانیم کارآفرین 
وب بایست چارچدر آینده کارآفرینان بهتری داشته باشیم می

 ها ایجاد کنیم تا در آیندهدرستی برای کارآفرینان در دانشگاه
کارآفرینی یک حوزه آکادمیک محسوب شود؛ با اینکه 

 اشود امای محسوب میکارآفرینی یک رشته، بین رشته
و  ها را هدایت کنندتوانند تغییرات در دانشگاهکارآفرینان می

نقش خود در جامعه را بازسازی کنند.  توسعه پایدار در 
پذیرد که به عنوان پایهکارآفرینی توسط کارآفرینانی صورت می

ای از استراتژی سازمانی خود به دنبال اهداف اجتماعی و زیست 
های پایدار و از نوآوریمحیطی عالوه بر اصول اقتصادی، 

کنند. کارآفرینی پایدار یک فرایند عملموفقیت آمیز پیروی می
ها تاکید دارد. کند و بر ارتباط افراد و فرصتگرا را پیشنهاد می

سازی راهبردهای توسعه پایدار کارآفرینی اقدامات، برای پیاده
ها های کلیدی و همچنین شناسایی فرصتشناخت توانایی

سازی برای پیاده(. 2017 جونگ، و گرکواست )ضروری 
توسعه پایدار کارآفرینی اقدامات، شناخت تواناییراهبردهای 

ها ضروری های کلیدی و همچنین شناسایی فرصت
عالوه بر این باید یک سناریو  (.2018 همکاران، و گوسنزاست)

ان به های کارآفرینبرای آینده کارآفرینی داشته باشیم، برنامه
رابر بهای جدید تفکر و اقدام، در عنوان یک کاتالیزور برای راه

 کرنی)کندکنند ایجاد میها کار میذینفعانی که با این برنامه
2020 .) 

محققان اذعان داشتند که در تمام کره خاکی و در سراسر جهان 
که بشر وجود  کارآفرینی وجود دارد و اشاره کردند هر جایی

دارد کارآفرینی نیز وجود دارد و مسئله همکاری در کارآفرینی 
موضوع اشاره کردند که بسیار مهم است  را مطرح و به این
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های کارآفرینان همراه با برنامه و تفکر استراتژیک تالش
برای موفقیت کسب و (. 2017 جونگ، و گرکوصورت پذیرد )
های کنونی در دنیای پررقابت امروز عالوه بر کارها و سازمان

کارآفرینی نیازمند مزیت رقابتی دیگری چون تفکر استراتژیک 
شیم. در محیطی که ویژگی آن پیچیدگی و تغییرات بامی

مستمر است، تفکر استراتژیک به عنوان هسته مرکزی خلق 
شود. امروزه تفکر استراتژیک به مزیت رقابتی محسوب می
های مختلف اقتصادی و اجتماعی عنوان برگ برنده در عرصه

شود. تفکر استراتژیک، بصیرت، درک، دید و یا حتی شناخته می
کند تا در تواند باشد؛ این بصیرت کمک میجرقه مییک 

های محیط و قواعد بازار شرایط پیچیده کسب و کار، واقعیت
های جدید و فضای بین به درستی شناخته شود، ویژگی

مولکولی بازار زودتر از دیگران کشف گردد و برای پاسخگویی 
به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود، 

کند کدام یک از عواملی که برای می که مشخص میفه
شود کند، منجر به موفقیت میمشتری ارزش ایجاد می

 (.1389)مندعلیزاده و هنری، 
های تفکر استراتژیک یکی از ابزارهای مهم مدیریت در سازمان

پیچیده است. تفکر استراتژیک برای بقا و رشد سازمان در 
مروزی امری اجتناب ناپذیر محیط به شدت رقابتی و پرتالطم ا

است. این نوع تفکر زمینه شکل گیری و توسعه بصیرت را 
سازد و باعث تشخیص به موقع خصوصیات میدان فراهم می

رقابت و دیدن فرصت هایی است که رقبا از آن غافل هستند 
 یپر رقابت امروز برا یایدر دن(. 1395)قربانی و وحدانی، 

و  استراتژیک ینگاه دیبا وکار و تجارت در کسب تیموفق
 ییتوانا ،ی که دارای این نوع نگاه باشدفرد و ؛داشت نانهیکارآفر
از  یبهره بردار داشت. خواهدای موفقیت بر یباالتر

 یهای بنگاه در شکل دههای کارآفرینی به تالشفرصت
 و سنزگو) کندکمک می نیز و خلق ثروت داریپا یرقابت تیمز

)مانند  ییفرصت جو یرفتارها(. در نتیجه 2018 همکاران،
خلق  یراب (استراتژیک تفکر )مانند یطلب تیو مز کارآفرینی(

 ستندین یکاف ییتنها به یک چیکه ه یدرحال ی اند،روت ضرورث
 (.2018 همکاران، و بیبرهوفر)

در  یعنوان رویکرد نوین و مشارکت کارآفرینی ورزشی نیز به
ا ایفای ب زیراجهت توسعة پایدار جوامع در نظر گرفته شده است، 

ی سالمت روح، رفاه ،کار، اشتغال و کسب هنقش مؤثر در توسع
 داشته باشد، مهمکشور نقش ه تواند در توسع و جسمی می

ای برای رشد فردی یا برای حل مشکالت  وسیله همچنین
تواند با در  یاز طرفی کارآفرینی در ورزش مباشد. اجتماعی 

 اشگاهب هورزشی، توسعهای نظر گرفتن محیط رقابتی در برنامه
ها، ساخت اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی در جهت کمک 

 ورزشی یوکارها به سالمت جامعه و پایداری و استمرار کسب
ای کارآفرینی در ورزش با آنکه مقوله. نقش مهمی داشته باشد

مختلفی از جمله اشتغال های نبهتواند جرود، مینو به شمار می
 مناسبهای راه فتنیاو آموزش را در برگیرد. توجه به ورزش و 

 ز به توصیف وضعیت کارآفرینینیاها برای عملی کردن برنامه
با توجه به اینکه ورزش و تربیت بدنی  دارد و ورزشی کشور

ن ورزشی را ترغیب لیمردم دارد، مسئوزیادی میان جذابیت 
های آن را کنند و استراتژیخلق ید جدهای راه حل کند کهمی

 بایندر، و بلز)برای ایجاد نوآوری و مزایای رقابتی به کار گیرند 
2017.) 

ها حاکی از آن است که کارآفرینی در ورزش کشور پژوهش 
جایگاه خود را آن گونه که باید در مقایسه با کشورهای توسعه 

در بررسی فضای  (.2019 بهاگی)یافته به دست نیاورده است 
های کسب و کار ایران مواردی چون تحریم ها، وضع تعرفه

سنگین دوجانبه با بعضی کشورها یا کاالها، مشکالت بانکی و 
نقل و انتقال پول و همچنین تعلل در پیوستن کشور به سازمان 
تجارت جهانی، برخی از عوامل موثر در نامناسب بودن فضای 

رجی و مهم ترین عامل داخلی در نبود کسب و کار از بعد خا
رونق کسب و کار، رکود فراگیر در اقتصاد کشور است.  در چنین 

ها استفاده از خالقیت و شرایطی یکی از کارآمدترین روش
 باشد.نوآوری در کسب و کار می

توسعه در تجارت باعث شده که امروزه کارآفرین در هر جایی 
 ه بتوانیم در آینده کارآفرینانوجود داشته باشد. اما برای اینک

بایست چارچوب درستی برای بهتری داشته باشیم می
ها ایجاد کنیم تا در آینده کارآفرینی یک کارآفرینان در دانشگاه

حوزه آکادمیک محسوب شود؛ با اینکه کارآفرینی یک رشته، 
 وانند تغییراتتشود اما کارآفرینان میای محسوب میبین رشته
ها را هدایت کنند و نقش خود در جامعه را بازسازی هدر دانشگا

کنند. عالوه بر این باید یک سناریو برای آینده کارآفرینی داشته 
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های کارآفرینان به عنوان یک کاتالیزور برای راهباشیم، برنامه
ها های جدید تفکر و اقدام، در برابر ذینفعانی که با این برنامه

. همچنین،کمبود (2017 بایندر، و بلز)کند نند ایجاد میککار می
عه ای در توقف توسشهآموزش درکارآفرینی را به عنوان دلیل ری

ها و افراد در این بین سازمان (.2017 جونگ، و گرکو)دانستند 
به شدت متأثر از تغییرات شتابناک قرن حاضر قرار دارند. بدین 

های خود را به منظور نیازمندند به طور منظم فرآیندها و روش
منظور ایفای نقش معنادار در محیط مورد بازبینی و بررسی قرار 
دهند و فرآیندهای عملیاتی خود را به منظور دستیابی به 

دهی کنند که ها، طوری سازمانها و مطلوبیتها، ارزشسالتر
عالوه بر حفظ و بقای خود در شرایط حاضر بتوانند پاسخگوی 

 (.2014 کرنی)نیازهای محیطی باشند 

برخالف کارآفرینی سنتی که عمدتا بر توسعه اقتصادی متمرکز 
است توسعه پایدار در کارآفرینی با هدف توازن اهداف 

های اخیر جتماعی و زیست محیطی است. در سالاقتصادی، ا
مفهوم توسعه پایدار درکارآفرینی مورد توجه بیشتری قرار گرفته 

 بایندر، و بلز)باشد است و در مرحله رشد، توسعه و پرورش می
کارآفرینی در تالش برای ارزش  . توسعه پایدار در(2017

آفرینی سودمند برای جامعه به واسطه ایجاد فرصت، توسعه و 
ایجاد تاثیر، در یک محیط نامشخص است. این مسئله به 

های ریسک پذیری، نگرش به نوآوری صورت ضمنی بر توانایی
های اخالقی مشخص داللت دارد. توسعه به همراه دغدغه

حل برای مشکالت اقتصادی، پایدار در کارآفرینی یک راه
 همکاران، و هورنسبی) زیست محیطی و اجتماعی است

های درتحقیقی نقش کارآفرینان در سازمان  .(2018
 گرفت. که نتایج مثبتغیرانتفاعی ورزشی مورد بررسی قرار 
های ها نیازمند سیاستارزیابی شد و نشان داد فدراسیون

رکنان برای تغییر و نوآوری هستند نوآورانه جهت تشویق کا
همچنین محققان اذعان داشتند (. 2017 همکاران، و گوسنز)

که در تمام کره خاکی و در سراسر جهان کارآفرینی وجود دارد 
ه بشر وجود دارد کارآفرینی نیز وجود ک و اشاره کردند هر جایی

دارد و مسئله همکاری در کارآفرینی را مطرح و به این موضوع 
های کارآفرینان همراه اشاره کردند بسیار مهم است که تالش

 و ژانکوارت)با برنامه و تفکر استراتژیک صورت پذیرد 
 (.2017 همکاران،

عوامل مهم و در دنیای ورزش خالقیت، نوآوری و تغییر از 
اجتناب ناپذیر است. برای رفع مشکالت در حیطه ورزش نمی 

های همیشگی استفاده کرد و توان از قوانین و دستورالعمل
نیازمند تفکر استراتژیک و افراد کارآفرین هستیم. تفکر 

شود تجزیه و تحلیل و درک موقعیت بهتر استراتژیک باعث می
زی فکر، اقدامات برنامه ریصورت پذیرد و به کارگیری این نوع ت

را برای رسیدن به حداکثر تاثیر مثبت نسبت به هدف، توسعه 
عالوه براین نوآوری در محصول، فرآیند و بازار و مدل  دهد.می

کسب و کار در صورتی که منجر به برآیند مثبت شود، 
کارآفرینی، موثر واقع شده است؛ کارآفرینی موثر، نقش مهمی 

کند. از طرفی اشتغال جوانان نه ایفا می در فضای کسب و کار
های دیگر از جمله تنها از منظر اقتصادی بلکه در حوزه

 های اجتماعی حائز اهمیت است.حوزه
ه ای رو باثرات منفی پدیده بیکاری به طور نگران کننده 

افزایش است. فقر و تنگدستی و مشکالت خانوادگی که خود 
شدن به اعتیاد است و منجر  یکی از عوامل بزه کاری و آلوده

شود؛ های فرهنگی و اجتماعی میبه کم رنگ شدن ارزش
کاهش انگیزه، یاس و ناامیدی در بین جوانان و عقب ماندگی 
کشور از نظر اقتصادی، مواردی از پیامدهای بیکاری 

باشد.یکی از راهکارهای حل معضل بیکاری در بین جوانان می
د نی است. عالوه بر این با توانمناشاعه فرهنگ تولید و کارآفری

توان از کاریابی به سمت کردن افراد در کارآفرینی می
کارآفرینی پایدار حرکت کرد. توسعه پایدار نیازمند کارآفرینی 

باشد. هدف اصلی ایجاد توسعه پایدار از طریق پایدار می
های کارآفرینانه است. در اصل در توسعه پایدار، کسب فعالیت

باید برای اهداف زیست محیطی و اجتماعی در مقابل و کارها 
اهداف اقتصادی اهمیت یکسانی قائل شوند؛ در نتیجه 
کارآفرینان باید به دنبال نوآوری هایی باشند که محصوالت و 

 خدمات پایداری را تولید کنند. 
 زا و است توسعه و رشد اصلیهای محور از در کل کارآفرینی

 همیتا دارای پایدار توسعه و اقتصادی توسعه ریزی برنامه نظر
 سرمایه و سود افزایش باعث شود،می اشتغال زیرا موجب است

 تحول وها ارزش دگرگونی موجب .گرددمی گذاران سرمایه
 باعث .آوردمی بوجودای تازههای ارزش و شودمی آنها ماهیت

 اب یعنی شده، کار موجود در بازارهای خال وها شکاف شدن پر
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 شدن فراهم و کار بازار شرایطهای دگرگونی به توجه
 زا و منجر به گذار گرفتهای تازههای تصمیم تازه،های فرصت

 آسان و اقتصادیهای ماندگی عقب جبران اقتصادی، رکود
 الزم شرایط و عوامل .شودمی کشور توسعه و رشد روند شدن

می فراهم آنها بازاریابی و محصوالت ها، کاال تولید برای را
 با عصنای اجتماعی، رقابت رفاه تامین سازد. کارآفرینی باعث

االها، ک کیفیت رفتن باال و بهبود موجب سرانجام و یکدیگر
 زمینه ترتیب بدین و شودمی داخلی صنایع تکامل و تقویت
 به سرانجام و آیدمی فراهم خارجی و داخلی صنایع رقابت

 کارآفرینی.انجامدمی کشور برای ارز دریافت و صادرات افزایش
 سیاست ها، روش خدمات، محصوالت، آمدن وجود به موجب

 .گرددمی جامعه مشکالت حل برای نوهای راهکار و افکار ها،
 

  پژوهشروش 

ی تحلیلی، از نظر نتایج کاربرد -روش تحقیق حاضر توصیفی
و از نوع مطالعه موردی بوده در این تحقیق با بررسی دقیق 

ها و تهدیدات محیط بیرونی در فرآیند گذشته و موجود، فرصت
تحلیل روند محیط شناسی کارآفرینی ورزشی شهراردبیل 

را شناسایی و بر اساس این مدل  PESTLEبراساس مدل 

های مناسب، طراحی و تدوین شد تا به بهبود تحلیلی، استراتژی
آماری این تحقیق شامل ی جامعه کارآفرینی کمک نماید.

ی اساتید،کارشناسان و خبرگان و ی متخصصان )کلیهکلیه
وجه باشد. بر این اساس با تکارآفرینان ورزشی استان اردبیل می

نه گیری هدفمند نفر و از طریق نمو 30به حجم جامعه تعداد 
انتخاب شدند.. با توجه به استفاده از تحلیل سلسله مراتبی از 

 ی کار آفرینی ورزشی و نیز کارافریناناساتید صاحبنظر در حوزه
منظور  تحلیل عوامل  ورزشی موفق مصاحبه به عمل آمد. به

مندی از منابع موجود و بررسی با بهره PESTLE محیطی 
 ازنی ورزشی استان اردبیل نظرات متخصصان کارآفری

. .بنابراین اهداف و معیارهای این شد استفادهی باز پرسشنامه
 ها تعیینها و فاصلهمنظر باید در جهت پرکردن این شکاف

گردند و در ادامه معیارهای مناسبی برای کنترل پیشرفت آنها 
که در این تحقیق هم این شش منظر )سیاسی،ا  .نیز تعیین شود

اجتماعی، تکنولوژی، محیطی و قانونی( برای تحلیل قتصادی، 
عوامل محیطی کارآفرینی ورزشی استان اردبیل مورد بررسی 

آورده PESTLE قرار گرفته است که در شکل زیر ابعاد مدل 
 شده است.

 
 (PESTLEمدل ابعاد ) .1شکل 
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 های پژوهشیافته

 ی کار آفرینیعوامل اقتصادی موثر بر توسعه .1جدول 

 اسپانسر و تبلیغ ورزشی افزایش اسپانسر ها

 افزایش رونق اقتصادی
 فراهم سازی بستر فعالیت و تولید آسان

 تولیدی  کارخانجات ورزشیایجاد مراحل 
 فراهم سازی بستر تولید صنایع ورزشی در استان اردبیل

 ی اختصاصی برای ورزشبودجه
 افزایش بودجه و تخصیص منابع و هزینه ها

 ی اختصاصی برای ورزشبودجه

 ی بانکی به ورزشاعطای امتیازات ویژه
 های معروف برای تبلیغکمک گرفتن از برند

 و تبلیغ ورزشی استفاده از برند

 ایجاد شغل و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای قشر جوان
 نبود درآمد کافی افراد
 ساخت اماکن ورزشی

 کمبود کیفیت مناسب خدمات و محصوالت
 کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی

 های کار آفرینانکاهش هزینه

 اهرم ورزش برای تبلیغ

 ها جهت کار آفرینیعدم سرمایه گذلری
 ساخت زیربنای مراکز تجاری و فرهنگی

 های آنها و هزینهخصوصی بودن باشگاه
 ی برای تولیدی هاهای تولیدی در مواد اولیهایجادکارخانه

ها و فراهم کردن بستر سخت افزار و کاهش هزینه
 ی بهره ورانهاستفاده

 حدی به کارآفرینی بحث اهمیت 1بر اساس جدول شماره

 توسعه و رشد موتور را اقتصاددانان، کارآفرینان که است

 از را آنها دانشمندان مدیریت و دانندمی جامعه اقتصادی

 حاضر عصر در های سازمانینوآوری و عوامل تحول مهمترین

 تفکر از برخوردار افرادش که محیطی آورند لذا هرمی شمار به

داشت.افزایش  خواهند متنوع و پویا اقتصادی باشند، کارآفرینی
ها و تبلیغ ورزشی موجب افزایش رونق اقتصادی اسپانسر

شود که خود بستر فعالیت و تولید صنایع در استان اردبیل را می
های تولیدی و ساخت فراهم اورده و همچنین  ایجتد کارخانه

ی زیر بنای مراکز تجاری و فرهنگی استفاده از بودجه
ی اختصاصی برای ودجهاختصاصی برای ورزش و استفاده از ب

ورزش و استفاده از اهرم ورزش برای تبلیغ باعث فراهم کردن 
ه ی بهرها و نهایتا استفادهبستر سخت افزار و کاهش هزینه

 ورانه خواهد شد.
 

 ی کار آفرینیعوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر توسعه .2جدول

 ایجاد و شناسایی فرهنگ ورزشی اردبیل ایجاد فرهنگ ورزشی  در جامعه و استان

 های اجتماعیوجود سرمایه
 شناسایی فرهنگ و تعامالت از طریق پوستر و بروشور

 های اجتماعیسرمایه

 تبلیغات وسیع و موثر های جمعی و گروهیایجاد تبلیغات وسیع و ایجاد همایش
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 ایجاد تبلیغات فرهنگی موثر

 عزت آفرینی اجتماعی از طریق ورزش ایحرفه وجود قهرمانان متعدد و ورزشکاران

 ارتقا سالمتی و نشاط اجتماعی ی ورزش همگانیتوسعه

 محرک ارتباطات اجتماعی عدم اطالع رسانی مناسب به مردم نسبت به نقش ورزش

های موجود، کارآفرینی ورزشی فرصت 2براساس جدول شماره
های ورزش را دریافته و از آن قابل ایجاد و یا کشف در زمینه

کند. ها برای خلق فعالیت کارآفرینانه نوپا استفاده میفرصت
همچنین ایجاد فرهنگ ورزشی در جامعه و شناسایی فرهنگ 

 تبلیغات وسیعهای اجتماعی و همچنین ورزشی و وجود سرمایه
 تواند موجب ارتقا سالمتی وو ایجاد تبلیغات فرهنگی موثر می

اشد بنشاط اجتماعی شده ومحرکی برای ارتباطات اجتماعی می
و عزت آفرینی اجتماعی از طریق ورزش را برای استان اردبیل 

و  مدیریت اماکنکند. ی کار آفرینی ورزشی ایجاد میدر زمینه
های ورزشی است که زمینه ر زمینهتسهیالت ورزشی از دیگ

باشد. استادیوم، ورزشگاه، الزم برای کارآفرینی را دارا می
ها با مکان استخر، پیست دو و میدانی و انواع و اقسام ورزش

ورزشی متناسب آن است که نیاز به وجود مدیریت خالق و 
ها سازد. هر کدام از این بخشکارآمد را اجتناب ناپذیر می

 . های خاص مدیریتی استتوانایینیازمند 
 

 
 ی کارآفرنیعوامل محیطی و اقلیمی موثر بر توسعه. 3جدول 

 سردسیر بودن استان اردبیل
 های مختص فصل زمستاناستفاده از ورزش

 شرایط برفی و سرما در استان اردبیل
 استفاده از امکانات طبیعی استان برای برخی از رشته ها

 ی ورزشی در فصل سردسرد و کاهش  سرانههوای 

 شرایط آب و هوایی مناسب استان

 رطوبت استان اردبیل
 ارتفاع استان اردبیل

 اقلیم استان اردبیل برای ورزش در ارتفاع

 شرایط آب و هوایی و جذب توریسم
 های طبیعی برای جذب توریستاستفاده از مکان

 
 بستر گردشگری ورزشی ماجراجویانه

 افزایش مراکز تفریحی افزایش مراکز تفریحی و مراکز خرید در کنار مناطق تفریحی

وباتوجه به اینکه استان اردبیل سردسیر  3براساس جدول شماره 
های مختص بوده و شرایط اب و هوایی مناسب برای ورزش

زمستان را دارد و همچنین به دلیل رطوبت و ارتفاع استان 
هوای  هایاردبیل و اقلیم مناسب برای استفاده از برخی از رشته

کار  یبر توسعه تواند شرایط محیطی و اقلیمی موثرسرد می
افرینی را داشته باشد و همچنین شرایط آب و هوایی و جذب 

تواند بستر گردشگری ورزشی ماجراجویانه و توریسم می
همچنین افزایش مراکز تفریحی و مراکز خرید در مناطق 

 تفریحی را به همراه داشته باشد.
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 ی کارآفرینیبر توسعهعوامل حقوقی و قانونی اثر گذار  .4جدول 

 ی ورزشیبیمه
 حمایت حقوقی

 رعایت حقوق مدنی
 حمایت قانونی

 رعایت مقررات در تمامی ابعاد ورزشی

 
 

 حمایت قانونی و رعایت مقررات

 نیی کار افریهای قانونی و حقوقی برای توسعهتعیین برنامه
 های آموزشیها وکارگاهایجاد کالس

 های آموزشیقانونی و کالسهای اجرایی تعیین یرنامه

 های قانونی و حقوقی برای پیشرفت کارآفرینیمولفه
 اعطای وام قرض الحسنه بلند مدت برای تولید کاالی ورزشی

 های یک طرفه در مورد قوانینوجود قضاوت

 
 

 قوانین حمایتی کار آفرینی

رعایت مقررات در تمامی ابعاد ورزشی  4براساس جدول شماره 
ی های حقوقی و قانونی یرای توسعهوهمچنین تعیین برنامه

 های آموزشیها و و کارگاهکار افرینی و همچنینن ایجاد کالس
های آموزشی از های اجرایی و قانونی و کالسو تعیین برنامه

افرینی مثا اعطای  ی کارجمله عوامل حقوقی موثر بر توسعه

ی بلند مدت برای تولید کاالی ورزشی و وام قرض الحسنه
و  های قانونیهمچنین  قوانین حمایتی کار افرینی و حمایت

توانند بر رعایت مقررات از جمله مواردی هستند که می
 ی کار آفرینی استان اردبیل تاثیر گذار باشند.توسعه

 
 

 ی کارآفرینیتکنولوژیکی  موثر بر توسعهعوامل . 5جدول

 استفاده از تکنولوژی روز دنیا و جذب اسپانسر
 استفاده ازتکنولوژی به روز برای بخش خصوصی

 
 نقش فن آوری در جذب اسپانسر

 های تولیدی به روز دنیاخرید و استفاده از دستگاه
 ی کار آفرینیتکنولوژی موثر و کارآمد برای توسعه

 و نرم افزاری فناوری در ورزش ایجاد بستر

 ها و تجهیزات پیشرفتهامکانات مناسب در باشگاه
 های ورزشی مجهزها و مکانافزایش ادوات ورزشی و سالن

 ایجاد بستر سخت افزاری فناوری ورزشی

 تبلیغات فضای مجازی استفاده از تبلیغات در فضای مجازی

و باتوجه به اینکه امروزه با ورود  5بر اساس جدول شماره 
های جدیدی بوجود های نوین در عرصه ورزش، رشتهفناوری

آمده اند که به خصوص مورد توجه نوجوانان و جوانان قرار 
گرفنه اند، و همچمین استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استفاده 

ز د استفاده ااز تکنولوژی به روز برای بخش خصوصی و خری
های تولیدی به روز دنیا و تکنولوژی موثر و کارآمد برای دستگاه
ی کارآفرینی میتواند در ایجاد بستر نرم افزاری فناوری توسعه

ی کار افرینی ورزشی استان اردبیل موثر باشد ورزشی وتوسعه

 ها و تجهیزات پیشرفته و. همچنین امکانات مناسب در باشگاه
تواند در ایجاد بستر سخت ی ورزشی مجهز میهاافزایش سالن

ی کارآفرینی ورزشی استان افزاری فناوری ورزشی و توسعه
تاثیر گذار باشد . همچنین استفاده از تبلیغات در فضای مجازی 

ی  تواند از جمله عوامل تکنولوژیکی موثر بر توسعهنیز می
 کارآفرینی  ورزش استان اردبیل باشد.
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 ی کار آفرینی ورزش همگانیعوامل سیاسی موثر بر توسعه .6جدول 

 نیروهای فعال برای استعدادیابی
 شایسته ساالری

 شایسته ساالری

 ی اداریهاکاهش موانع و بروکراسی
 های تولید داخلیحمایت ادارات از واحد

 حمایت و کاهش موانع بروکراسی

 وجود دولت مردمی
 هاملیت
 هاقومیت

 مذهب

 ملیت و قومیت

 هاایجاد زیر ساخت
 هاجذب سرمایه گذاری

 هاها و سرمایه گذاریزیرساخت

 جداسازی ورش زنان و مردان جدا کردن ورزش زنان و مردان

 میزبانی مسابقات قبولی میزبانی مسابقات

های و با توجه به اینکه  سازمان  6بر اساس جدول شماره 
امروزی نیاز به کارکنان کارآفرین دارند و کارآفرینی یک نقطه 

های ورزشی کشور به عطف در مسیر حرکت است، لذا سازمان
مدیران و کارکنان کارآمد نیاز دارد تا بتوانند به اهداف خود 

توانند رهبری مناسب میدست یابند، مدیران با استفاده از سبک 
رضایت شغلی و تعهد سازمانی، رفتار کارآفرینانه و به دنبال آن 
بهره وری سازمان خود را افزایش دهند همچنین استعداد یابی 

 تواند از عواملنیروهای فعال و در نهایت شایسته ساالری می

تان ی کار افرینی ورزش همگانی اسسیاسی تاثیر گذار بر توسعه
ها اداری و باشد .همچنین کاهش موانع وبروکراسیاردبیل 

های تولید داخلی و وجود دولت مردمی حمایت ادارات از واحد
ها و همچنین ها و سرمایه گذاریها و ایجاد زیر ساختو قومیت

ها و جدا سازی ورزش زنان و مردان و جذب سرمایه گذاری
ر بقبولی میزبانی مسابقات از جمله عوامل سیاسی موثر 

 شد.بای کار آفرینی ورزش همگانی استان اردبیل میتوسعه
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 نتیجه گیری

های موجود و قابل ایجاد یا کشف در کارآفرینی ورزشی فرصت
ها برای خلق های ورزش را دریافته و از آن فرصتزمینه

ن ایجاد کند بنابر ایی نوپا استفاده میی کار افرینانههافعالیت
فرهنگ ورزشی در جامعه و شناسایی فرهنگ ورزش و  وجود 

یغات یع و ایجاد تبلهای اجتماعی و همچنین تبلیغات وسسرمایه
تواند موجب ارتقای سالمتی و نشاط اجتماعی فرهنگی موثر می

باشد و عرت شده و محرکی برای ارتباطات اجتماعی  می

آفرینی اجتماعی از طریق ورزش رابرای استان اردبیل در 
ی کار آفرینی ورزشی ایجاد میکند و از آنجایی که استان زمینه

یط اب و هوایی مناسب برای اردبیل سردسیر بوده و شرا
های مختص زمستان را دارد و همچنین به دلیل رطوبت ورزش

و ارتفاع استان اردبیل و اقلیم مناسب برای استفاده از برخی از 
تواند شرایط محیطی و اقلیمی موثر های هوای سرد میرشته

ی کار افرینی را داشته باشد و همچنین شرایط آب و بر توسعه
تواند بستر گردشگری ورزشی ب توریسم میهوایی و جذ

ماجراجویانه و همچنین افزایش مراکز تفریحی و مراکز خرید 
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در مناطق تفریحی را به همراه داشته باشد. همچنین رعایت 
 هایمقررات در تمامی ابعاد ورزشی وهمچنین تعیین برنامه

ی کار افرینی و همچنینن ایجاد حقوقی و قانونی یرای توسعه
های اجرایی و های آموزشی و تعیین برنامهها و و کارگاهکالس

های آموزشی از جمله عوامل حقوقی موثر بر قانونی و کالس
دت ی بلند می کار افرینی مثا اعطای وام قرض الحسنهتوسعه

برای تولید کاالی ورزشی و همچنین  قوانین حمایتی کار 
جمله مواردی  های قانونی و رعایت مقررات ازافرینی و حمایت

اثیر ی کار آفرینی استان اردبیل تتوانند بر توسعههستند که می
های نوین در عرصه ورزش، با ورود فناوریگذار باشند و 

های جدیدی بوجود آمده اند که به خصوص مورد توجه رشته
ها نوجوانان و جوانان قرار گرفنه اند. کارآفرینی در این زمینه

های ایروبیک و استپ، کالس عبارت است از: برگزاری
های های حرکات موزون، برگزاری کالسبرگزاری کالس

های سینکرونایز در استخرهای کارتینگ، برگزاری کالس
ها و های اسکواش باز در پارکشیشه ای، برگزاری کالس

. همچمین استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از غیره
ی و خرید استفاده از تکنولوژی به روز برای بخش خصوص

های تولیدی به روز دنیا و تکنولوژی موثر و کارآمد برای دستگاه
ی کارآفرینی میتواند در ایجاد بستر نرم افزاری فناوری توسعه

ی کار افرینی ورزشی استان اردبیل موثر باشد ورزشی وتوسعه
ها و تجهیزات پیشرفته و . همچمین امکانات مناسب در باشگاه

تواند در ایجاد بستر سخت های ورزشی مجهز میسالنافزایش 
ی کارآفرینی ورزشی استان افزاری فناوری ورزشی و توسعه

تاثیر گذار باشد . همچنین استفاده از تبلیغات در فضای مجازی 
ی  تواند از جمله عوامل تکنولوژیکی موثر بر توسعهنیز می

 های امروزیکارآفرینی  ورزش استان اردبیل باشد.لذا سازمان
نیاز به کارکنان کارآفرین دارند زیرا کارآفرین یک نقطه عطف 
در مسیر حرکت است که در جهت، سرعت و مسیر حرکت تغییر 

ی هاکند. لذاسازمانشود ایجاد میمثبت که منجر به رفاه می
ورزشی کشور به مدیران و کارکنان کارآمد نیاز دارد تا بتوانند 

د، مدیران با استفاده از سبک رهبری به اهداف خود دست یابن
توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی، رفتار مناسب می

کارآفرینانه و به دنبال آن بهره وری سازمان خود را افزایش 
دهندهمچنین استعداد یابی نیروهای فعال و در نهایت شایسته 

ی کار تواند از عوامل سیاسی تاثیر گذار بر توسعهساالری می
ی ورزش همگانی استان اردبیل باشد.همچنین کاهش افرین

های تولید ها اداری و حمایت ادارات از واحدموانع وبروکراسی
ها ها و ایجاد زیر ساختداخلی و وجود دولت مردمی و قومیت

ها و جدا ها و همچنین جذب سرمایه گذاریو سرمایه گذاری
له از جم سازی ورزش زنان و مردان و قبولی میزبانی مسابقات

ی کار آفرینی ورزش همگانی عوامل سیاسی موثر بر توسعه
 باشد.استان اردبیل می

شود که نیاز جامعه ورزش و بازار در پایان به این نکته اشاره می
ه در کند ککار به منابع انسانی کارآمد و کارآفرین ایجاب می

های بزرگ و مثبتی کشور در جهت تربیت و آموزش افراد، گام
داشته شود. برای رسیدن به چنین اهدافی در تربیت و آموزش بر

نیروی انسانی و تزریق آن به بازار کار، بخش تولید لوازم و 
ه ای برنامهای ورزشی باید به گونهتجهیزات ورزشی و سازمان

ریزی صورت پذیرد که هماهنگی منسجم و مناسب بین آنچه 
فراگیران بوجود  شود با نیازهای جامعه ورزش وکه آموخته می

 آید.

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  مالحظات اخالقی:

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً رعایت نیز امانت
 گردید. 

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  تعارض منافع:

 منافعی بوده است.

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  سهم نویسندگان:

 بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است.

از تمام کسانی که ما را در تهیه این  تشکر و قدردانی:

 اند، سپاسگزاریم.مقاله یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمین اعتبار  تأمین اعتبار پژوهش:

 مالی سامان یافته است.
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